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XXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. marczius 7-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 : Bemutattatnak : Zeyk Károly, Kálnoky Pál gr. és Pap Lajos megbizó levelei; Markos István vizsgálati jelentése 
Perényi Zsigmond b. választásáról. Szavazás a kérvényi bizottság tagjaira. Az Országgyűlési Napló 219-dik lapján előforduló név
hiba megigazíttatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10!/2 órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Dimitrie-

vics Milos fogja vezetni, a szólókat Csengerylmre 
jegyzi föl. Következik a tegnapi ülés jegyzőköny
vének meghitelesitése. 

JoannoviCS György j e g y z ő (olvassa a mar
czius 6-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Zeyk Károly Kolozsmegye felső ke
rületében' képviselő, Kálnoky Pál gr. Sepsi-Szent-
György város képviselője, és Pap Lajos Kézdi-
Vásárhely képviselője megbizó leveleiket bemutat
ták. (Éljenzés.) 

Markos István képviselő űr Perényi Zsig
mond b. választása iránt véghezvitt vizsgálata ered
ményét bemutatja. 

Mindezek az állandó kilenezes igazoló bizott
ságnak fognak átadatni. 

Most a kérvényi bizottságra méltóztassanak 
szavazati jegyeiket beadni. (Név szerinti felszólítás 
utján beadatnak a szavazati jegyek.) 

A beadott szavazatok a jegyző urak által meg 
fognak számittatni és az eredmény a legközelebbi 
ülésben fog kihirdettetni. 

Tanácskozási tárgy sem mára sem holnapra 
nem levén, a legközelebbi ülés napját most ki nem 
tűzhetem. Mihelyt tanácskozási tárgy lesz, az ülés 
ideje megelőző napon ki fog hirdettetni. 

Yay Lajos b . : Kénytelen vagyok megje-
I gyezni, hogy a most kiosztott, országgyűlési nap-
i lóban a XXV-dik országos ülésben tartott beszé

dek között a 219-ik lapon a Vay Béla b. által 
mondott beszéd az én nevemre van irva. Ezen hiba 
ugyan az illető napló-kötet elején, a sajtóhibák 

! közt, bizonyosan ki fog igazíttatni; hogy azonban 
! magában a szövegben is meg legyen említve, hogy 
| ez hibásan történt, kérem ebbeli kijelentésemet, 
I hogy ama beszédet nem én mondtam, a mai ülés 
I naplójába betétetni. 

I . Az ülés végződik d. e. 11 1/i órakor. 

XXXIX. öftSZAtxOlS ULES 
1866. marczius 14-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 : Bemutattatnak : Mikó Imre gr., Torma Károly, Vay Sándor b., Bethlen Sándor gr., Nagy Károly, Tisza László, 
ifj. Huszár Károly b., Zeyk József, Gál Miklós, Hosszú József, Székely Gergely, Geczó' János, id. Bethlen János gr., Szolga Miklós, 
Dózsa Elek, Dózsa Dániel, ifj. Berde Mózses és Szentkereszty Zsigmond b. megbizó levelei; Ilyefalva lakosainak panasza a képviselő
választás ellen; Paulovies Pál folyamodása segélyezésért; Dunaföldváré az ottani sóhivatal visszaállítása s katonai laktanyák épitése 
iránt: szabadkai lakosoké kath. tanulóknak prot. iskolába járhatása iránt; Bars- és Nyitramegye számos lakosainak kérvénye a köz
törvényhatóságok sürgős visszaállítása iránt; Csik Endre jelentése a Buday Lörincz és Sípos Ferencz választása iránt tett vizsgálat
ról. A kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. A kir. leiratra válaszul készült fölirati javaslat felol
vastatik s tárgyalásának napja kitüzetik. Az elnök átadja a kis-ujszáilásiak emlékiratát Deák Ferencznek. A horvát országgyűlés 
levele a horvát és magyar országgyűlési küldöttségek ügyében felolvastatik s tárgyalási napja kitüzetik. Wodiáner Albert b., Beth
len Farkas gr., Pap Lajos, Kálnoky Pál gr., Zeyk Károly, Luksies Bódog, Békássy Lajos, Hertelendy György, Glatz Antal, Moldován 
János, Simay Gergely, Gajzágó Salamon és Gál János igazoltatnak. Siklósy Károly megválasztása megsemmisíttetik, s a hivatalno
koknak e választás körül tanúsított beavatkozása roszaltatik. Az állandó igazoló bizottság lemond s helyébe uj bizottság választása 
határoztatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 3/4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth Vil
mos fogja vezetni, a szólókat Joannovics György ^ 7-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

jegyzi föl. Következik az utóbbi ülés jegyzőköny
vének meghitelesitése. 

DimitrieviCS Milos j e g y ZÖ (olvassa a mar ez. 
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E l n ö k : Az utolsó ülés óta bemutatták megbízó 
leveleiket: Mikó Imre gr. Kolozsvár városa, Torma 
Károly Belső-Szolnokmegye alsó kerülete, Vay 
Sándor b . Zemplénmegye megy aszói kerülete, Beth
len Sándor gr. Belső-Szolnokmegye felső kerülete, 
Nagy Károly Szék m.-városa , Tisza László és 
ifj. Huszár Károly b. Tordamegye, Zeyk József és 
Gál Miklós Aranyosszék, Hosszú József Kolozs-
megye mócsi kerülete, Székely Gergely Kolosme
gye illyefalvai kerülete, Gecző János Csik-Sze-
reda városa, id. Bethlen János gr. és Szolga Mik
lós Székelyudvarhelyszék, Dózsa Elek és Dózsa 
Dániel Maros-Vásárhely, ifj. Berde Mózses Sepsi 
és Miklósvárszék kei'ületek, Szentkereszty Zsig
mond b. Küküllőmegye képviselői. (Eljenzések.) 

Ilyefalva m.-város lakosai az e kerületi kép
viselő megválasztása ellen kérvényeznek. 

Ezen megbízó levelek és e kérvény az állandó 
igazoló bizottsághoz tétetnek át. 

Beérkeztek ezenkívül következő' folyamodá
sok : Paulovics Pál szegénységét panaszolja , és se
gélyezésért esedezik; Dunaföldvár mezővárosa az ott 
megszüntetett sóhivatal visszaállítását kéri s folya
modik a katonaság elhelyezése és a laktanyáknak 
az állam költségén leendő kiépítése érdemében; 
Paul Károly, Börner Frigyes és több szabadkavá
rosi lakos a helybeli protest. tanodában róm. kath. 
tanulók részt vehetését kérelmezi. E kérvények a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatnak. 

Beadatott továbbá Barsmegye számos lakosa és 
birtokosa, úgyszintén Nyitramegye 634 lakosának 
és birtokosának a törvényhatóságok sürgős vissza
állításának eszközlését kérő folyamodása. A fölirat 
által a kívánságnak elég tétetvén, e kérelmek 
tudomásul vétetnek. 

Csik Endre képviselő, mint a Buday Lőrinez, 
valamint Sipos Ferencz választása iránt elrendelt 
vizsgálat teljesítésére kiküldött tag, véleményes je
lentését beadja. A kilenczes bizottsághoz utasít-
tatik. 

A kérvényi bizottságra a szavazatok a múlt 
ülésben beadatván és összeszámittatván , a szavazás 
eredménye fog kihirdettetni. 

Várady Gábor: Mielőtt a kérvényi bizott
ságra történt szavazás eredménye fölolvastatnék, 
bátor vagyok a t. ház figyelmét fölhívni a bars- és 
nyitramegyei kérvényekre, a megyék visszaállítása 
tárgyában. A tisztelt elnök ur azt monda, hogy 
ezen kérvények tudomásul vétetnek. Nézetem sze
rint ez nem elégséges: ily nevezetes kérvényeket 
a t. háznak egyszerűen tudomásul vennie nem le
het, s azok mindenesetre a kérvényi bizottságnak 
lesznek kiadandók. Ezenkívül bátor vagyok meg
jegyezni , hogy 1861-ben ily nagy fontosságú és 
közjogi kérdéseket tárgyazó kérvények a ház ren

delete következtében kinyomattak és szétosztattak. 
Bátorkodom a t. házat ezen szokás megtartására 
figyelmeztetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Hasonló kérvények már korábban is 
adattak be, nevezetesen Abaujvármegye egyik ke
rülete, úgyszintén Kassa városa igen számos pol
gárai részéről. Ennélfogva, ha az indítványt elfo
gadni méltóztatnak, az előbbi folyamodásokra néz
ve ugyanily intézkedés mutatkozik szükségesnek. 
(Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. képviselőház! Ha a kér
vényi bizottsághoz utasíttatnak a kérvények, az fog 
majd rendelkezni és véleményt adni. (Helyes!) 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át nem csak ezen, hanem az előbbi hasonnemíí 
kérvények is. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a kérvényt bi
zottság tagjaira történt szavazás eredményét) : Összesen 
beadatott 218 szavazat: Ebből nyert Kemény Gá
bor b. 180, Geduly Lajos 83, Tolnay Károly 72, 
Jendrassik Miksa 70, Ghyczy Ignácz 66, Tisza 
Lajos 66, Bónis Sámuel 64, Zsedényi Ede 64, Mi-
leties Szvetozár 63, Sárközy József 62, Lukács 
György 59, Vay Lajos b. 57, Szaplonczay József 
57, Ráday Gedeon gr. 56 és Trefort Ágoston 55 
szavazatot. 

Zsedényi Ede : Mint a közös viszonyok rende
zésére kiküldött választmány tagja, ezen kérvényi 
bizottság üléseiben részt nem vehetek, bár ennek 
eddig is tagja voltam: azért kérem, méltóztassanak 
helyettem mást választani. (Maradjon!) 

Trefort Á g o s t o n : Nekem ugyanazon kéré
sem volna a t. házhoz. (Maradjon!) 

BÓnis S á m u e l : Sokan vagyunk, kik az 52-es 
bizottságban is beniievagyunk. Ha a kérvényi bi
zottságba is megválasztanak bennünket, akkor a 
kettőben, meglehet, h o g y n e m működhetünk. (Ma
radjon! Fölkiáltások: öt olyan van!) 

E l n ö k : Andrássy Gyula gr., az Ő Felségé
nek leiratára készítendő felirati javaslat kidolgozá
sára kiküldött választmány elnöke, fog jelentést 
tenni a bizottság működéséről. 

Andrássy Gyula gr.: A t. képviselőház 
kebeléből választott kilencz tagú bizottság oly uta
sítással lőn kiküldve, hogy a marczius 3-áról kelt 
legmagasabb kir. leiratra nézve alázatos felirati ja
vaslatot készítsen. Ezen javaslatot a bizottság meg
bízásából van szerencsém a ház asztalára letenni ; 
egyszersmind fölkérem a t. házat, méltóztassék 
megengedni, hogy a bizottság tollvivője azt fölol
vassa, mint a múlt alkalommal is történt. 

Cscngery Antal előadó (olvassa a marcz. 
3-dikai kir. leiratra válaszul készült fölirati javasla
tot, melyet a ház gyakori és hosszasan tartó élénk tetszés 
nyilatkozataival kisér.) 
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Elnök: A föliratí javaslat ki fog nyomat
ni, *) és remélem, hogy a t. ház akaratával talál
kozom, midőn, a tárgy fontosságát tekintve, jövő 
hétfőre, azaz marcz. 19-ikére, vélem a tárgyat na
pirendre kitűzni. (Helyeslés.) A javaslat tehát marcz. 
] 9-ikén fog tárgyaltatni. 

(Fölállva): Engedje meg a t. ház, hogy a tanács
kozások rendes folyamát néhány perezre megszakít
sam. Egy igen kellemes föíszólitás érkezett hozzám, 
melynek megkivánok felelni, mielőtt a napirendre 
visszatérnénk. Kisújszállásán a nagykunok polgá
ri köre megkért, hogy áthatva Deák Ferencz 
nagy érdemei, különösen febr. 22-én tartott ország
gyűlési beszéde által, a ház színe eló'tt adnék át a 
t. férfiúnak egy emlékiratot, ha ez a ház szabályai
val nem ellenkezik. Nem ellenkezhetik a ház sza
bályaival oly férfiú megtiszteltetése, kit a haza a 
bizalom lehető legmagasabb fokára oly méltán 
emelt. (Élénk helyeslés.) Én tehát örömmel hódolok 
a kívánságnak. Az eszme aránylag egy kis köré, 
de az érzés, mely, az eszmét szülte, az országé, az 
egész hazáé, (Elénk helyeslés.) Átadom tehát e ház 
színe előtt az emlékiratot; átadom egy napon, me
lyen igen t. hazánkfia, érdemeinek hervadhatlan 
koszorújába, ismét egy szép virágot fűzött; átadom 
azon kívánság kíséretében, hogy istenünk, terem-
tőnk őt hazánknak soká, igen soká tartsa meg! (Hosz-
szas éljenzés. Az elnök leszáll székéről s a, ház éljenzése 
•és tapsai közt átadja Deák Ferencznek az emlékiratot. 
Aztán visszatér helyére.) 

Deák FerenCZ: Nem keresek, mert nem lel
nék szavakat e magas megtiszteltetés megköszöné-
sére. Csak képviselői állásomban, engedjék meg, 
hogy egy észrevételt tegyek. (Halljuk! Halljuk!) 
Igen nagy köszönettel fogadom a t. elnök ur szí
vességét s az emlék átadását, de csak azon föltétel
lel, hogy mind a jegyzőkönyvben, mind átalában 
közöttünk is ugy álljon a dolog, hogy ez a fölfüg
gesztett ülés után a képviselők körében ugyan, de 
nem az országos ülésben történt, mert egyes ember
nek akárminő érdemei megtiszteltetése egy körből, 
egy kerületből, nem az országos tanácskozások 
közé tartozik. Az országos tanácskozások maga
sabban állanak minden egyes embernél, . akárki 
legyen az. Ismétlem tehát, hogy mély köszönettel 
fogadom a megtiszteltetést, azon kérést tevén hoz
zá, hogy a mi most történik — mint az elnök ur 
is kimondá, hogy rövid időre fölfüggeszti az ülést 
— ne ugy tekintessék, mint országos ülésben, ha
nem mint a képviselők baráti körében történt ese
mény. (Hosszas élénk éljenzés. Fölkiáltás: Éljen az 
elnök !) 

Ell iÖk : A horvát országyülés alelnökének a 

*) Lásd az Irományok 21-dik számát. 

képviselőházhoz érkezett levelét fogja a jegyző ur 
fölolvasni, 

Dimitrievies Milos jegyző (olvassa a hor
vát országgyűlési alelnök levelét a horvát és magyar 
országgyűlési küldöttségek megválasztása iránt.) » 

Elnök: Ki fog nyomatni; s tárgyalási napul 
talán a szombati napot volna jó kitűzni? (He
lyeslés.) 

Deák FerenCZ: Tisztelt ház ! E levél ered
ménye valószínűleg az lesz, hogy mi is válasz
tunk küldöttséget. Hosszas tárgyalásra, alig hiszem, 
hogy okot adjon e levél: mert már feliratunkban 
is kimondottuk, ha Horvátország küldöttséget akar 
küldeni, azzal is értekezünk. A küldöttséget pedig 
szombaton megválaszthatjuk; nem szükség azt to
vábbra halasztani. S ekkor tudósítani fogjuk a hor
vát országgyűlést, hogy mi a küldöttséget megvá
lasztottuk, s tehát jöhetnek, a mikor akarnak. Ez 
hosszas gondolkodásra nem ad okot, mert, a levél 

I egywzerü. Ha kívánják kinyomatni, azt is meg le-
| het tenni. (Helyeslés.) 

Elnök: Ki fog nyomatni és szombaton napi-
| rendre tűzetik. 

Az állandó igazolási bizottság részéről Várady 
Gábor előadó fog jelentést tenni. 

Várady Gábor előadó (olvassa a Wodia-
\ ner Albert b. érsekújvári kerületi képviselő választá-
I sara vonatkozó bizottsági jelentést. A bizottság igazolás
véleményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizottság 
javaslatát? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Wodianer 
Albert b. a képviselők lajstromába iratik azon meg
jegyzéssel, hogyha 30 nap alatt kérvény adatnék 
be a választás ellen, az még tárgyaltatni fog. 

Várady Gábor előadó (olvassa « Bethlen 
Farkas gr. küküUömegyei dicsöszentmártoni képvise
lő választására vonatkozó bizottsági jelentést. A bizott
ság a 80 napi határidő fentartám mellett igazolást vé
leményez. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Bethlen Farkas gr. tehát föltételesen 
a képviselők sorába felvétetik. (Helyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Pap Lajos kézéi-vásárhelyi kép
viselő megválasztására nézve. A bizottság Pap Lajost 
föltétlenül igamlandónak véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság vélemé
nyét elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Pap La
jos föltétlenül igazoltatik. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Kálnoky Pál gr. sepsi-szt.-györ-
gyi képviselő megválasztatását illetőleg. A bizottság Kál
noky Pál gfotigazolandőnak véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Kálnoky Pál 
gr. igazoltatik. 
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Zichy Anta l e lőadó (folytatja a bizottság je
lentésének olvasását. A bizottság Zeyk Károly Kolos
megye felső kerülete képviselőjét igazolandónak véle
ményezi azojpfeltétel alatt, ha még választatása ellen 
a. törvényes 30 nap alatt kérvény be nem nyvjtatik.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) EnnélfogA^a Zeyk Károly, a szabályszerű 30 
nap fentartása mellett, igazoltatik. 

Kirá ly i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentését Luksics Bódog, pozsonymegyei \ 
stomfai kerületbeli képviselő megválasztatását illetőleg. 
A bizottság Luksics Bódogot a törvény szabta 80 nap 
fentartása mellett igazolandónak véleményezi.) 

Elnök: Méltóztatnak a bizottság véleményét 
elfogadni'? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Luksics Bó
dog, a szabályszerű 30 nap fentartása mellett, az 
igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Kirá ly i P á l e lőadó (folytatja a bizottság je
lentésének olvasását. A bizottság Békássy Lajos veszp
rémmegyei somlyó-vásárlielyi kerületbeli képviselőt a 
30 napi határidő fentartása mellett igaazolndónak 
véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennek folytán Békássy Lajos, fentartva a 
törvény szabta 30 napi határidőt, az igazolt képvi
selők sorába lép. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Hertehndy György Zala
megye szent-gróti kerülete képviselőjét a torvény szabta 
30 napi határidő fentartása, mellett igazolandónak vé
leményezi.) 

E l n ö k : .Méltóztatnak a bizottsági véleményt 
elfogadni'? (Elfogadjuk!) Tehát Hertelendy György 
a törvényes 30 nap fentartásával igazolt képvise
lőnek jelentetik ki. 

Kirá ly i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Glatz Antal csanádme
gyei batonyai kerületbeliképviselöt,fenta,rtatván a tör
vény szabta, 30 napi határidő, igazolandónak vélemé
nyezi.) 

Elnök: Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni '? (Elfogadjuk!) Ennek folytán Giatz Antal 
a törvény szabta 30 nap fentartása mellett igazol
tatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Moldován János vízaknai 
képviselőt a törvényes 30 nap fentartásával igazolan
dónak véleményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva Moldován János a törvényes 30 
nap fentartása mellett az igazolt képviselők sorába 
igtattatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Simay Gergely és Gajzágó 
Salamon szamosujvárvárosi képviselőket fóléttlenül 
igazolandóknak véleményezi. Közhely eslés.) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . I. 

Elnök: Ennélfogva Simay Gergely és Gaj
zágó Salamon választása föltétlenül igazoltatik. 
(Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (folytatja a bizottsági je
lentés olvasását. A bizottság Hilibi Gál János Oláhfalu 
képviselőjét, letelvén választása után 30 nap, végleg 
igazoltatni véleményezi. Közhelyeslés.) 

E l n ö k i Ennélfogva Gál János választása 
végleg igazoltatik. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa az állandó iga
zoló bizottság jelentéséi Besze János képviselőnek Sik-
lósy Károly Baranyamegye mohácsi választókerületében 
történt választása iránt végrehajtott vizsgálatára vonat
kozólag. A bizottság a választás megsemmisítését véle
ményezi. Közhelyeslés.) 

Besze J á n o s : Minthogy velem parancsolt a 
t. ház, hogy a vizsgálatot meg'tegyeni, megtettem 
azt. Köztök élve, 15 napon keresztül éjjel nappal 
dolgozva, azon meggyőződésre jutottam, számta
lan emberek kihallgatása után és minden hely
ségbe személyesen elmenvén, hogy az igazoló ál
landó bizottságnak benyújtott véleménye az enyim-
mel egyátalában öszhangzó nem lehet. Méltóztas
sanak engem is meghallgatni, ki az ottan tör
ténteknek minden életlüktetését leghívebben kö
vettem. 

Mindenekelőtt nagyon fáj lelkemnek, hogy 
a bizottság semmi nyomatékot nem talál abban, a 
miben én a legborzasztóbbat látom. (Halljuk! 
Zaj.) E g y jegyző, midőn panaszt tesz azért, hogy 
az egész helység nem akarja követni, azt mondja, 
hogy fellázadt a helység, és a szolgabíró elrendeli, 
hogy 18 vagy 20 ember beküldessék a vármegye 
házához. Midőn beküldi, a 48-dik sz. csomagban 
foglaltak szerint a főszolgabíró azon jelentést teszi, 
hogy ez embereket, egyszerű kihallgatásnál fogva, 
csak azért küldötte be a vármegye házához, hogy 
nov. 16-ikán a követválasztásnál nagyobb bonyo
dalmakat ne tegyenek. A hogy bevezettettek ezen 
emberek, a megyei főügyész ezt a véleményt adja: 
„Én a beküldött embereknél még a bűn gyanúját 
sem látom, ennélfogva rendelkezzék a törvény
szék. u A törvényszék pedig nem rendelkezett. Tes
sék fölolvasni az eredeti Ítéletet, melyet az egész 
perrel eredetiben ide csatoltam, és ez ki fog tűnni. 
Az ítélet — miután be nem bizonyittatik sem ez, 
sem az — egyebet nem mond, mint, hogy e z e n 
emberek a jegyzővel illetlenül szólottak, de azért, 
mert joguktól, a választás gyakorlatától meg
fosztattak , ugy is büntetve levén, ez nekik bünte
tésül betudatván, a választás után szabadon bo
csáttattak. Ha ez sem hivatalos beavatkozás, akkor 
én a hivatal részéről nagyobbszerü nyomást a sza
bad választásra képzelni nem tudok. (Helyeslés.) 

Halljuk csak, uraim! (Derültség.) Méltó, hogy 
betekintsünk a nép életébe, és tessék utána nézni 
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az aktákban, a mint én idézem és a melyeket 
könyvnélkül tudok, s meg fognak győződni, hogy 
minden szó úgy van , mint én mondom. A tény
állás ez: Mohács törvényszékkel biró város levén, 
egyenesen a királyi táblához appellál. Többen, 
kik Bach és Schmerling idejében polgármesteri, 
birói vagy senatori hivatalt viseltek, hivatalos visz-
szaélések és pénzbeli elmarasztalások miatt a hi
vatalból kimaradtak , mire azután prókátorok let
tek. (Nagy derültség.) Ezen egy részben zugproká-
torokat az Isten sok gyermekkel áldotta meg : 
egynek tiz is volt. (Nagy derültség.) Nem levén mi
ből élniök, a népet annyira csigázzák, hogy ott 
egy kétftos pert soha röviden nem exequálnak. 
Sógorság, atyafiság, komaság utján minden kis 
kereset perre utasittatik. (Zaj.) Kétforintos perek 
fölmennek executio utján 100 forintra, mi alatt az 
alperestől elcsereberéli más prókátor azt, a mije 
volt, ú g y , hogy mire executióra kerül a dolog, 
nincs mit exequálni és a fölperesen veszik meg. 
Az egész nép borzad ily eljárástól. Az igazságszol
gáltatás gépezetén levő ily rozsda a népnek mé
telye. A most jellemzett egyének közül öten-hatan, 
nem tanácskozván előleg a többi értelmiséggel, 
csakhogy ily működésűket folytathassák, nimbust 
kerestek és kitűzték egy köztiszteletben álló férfiú 
zászlóját — és ez Scitovszky Márton volt, kit, 
mellesleg mondva, minden ember tisztelettel emlit i 
olyannyira, hogy ha ezen öt-hat ember Siklósy 
zászlóját tűzte volna k i , egyhangúlag Scitovszky 
lett volna megválasztva. Miután már most az ilyen 
megutált emberek, kik a helységekben mindenütt 
ismeretesek, Scitovszky zászlóját tűzték ki, a nép, 
a nélkül hogy Siklósyt ismerte vagy csak látta 
volna is, öszpontosult egy tömbbé, és vagy 2000 
emberen felül ugy állt, mint egy szavazó Siklósy 
mellett; és tűzték volna ki Pétert vagy Pált, vagy 
nem bánom a miskolczi baktert, __ ők egyhangúlag 
a mellett szavaztak volna. (Atalános nagy de
rültség) 

Már most a választás előtt két héttel lemon
dott Scitovszky, s igy ellenpárt nem levén, Sik
lósy egyhangúlag képviselővé választatott. Erre 
óvást adtak be, melyben az mondatik, hogy vesz
tegetések történtek. Kik által és minő vesztegeté
sek történtek, ez a kérdés. 

A német-bolyi lakosok egyenkint hittel es
küsznek arra, hogy megbotránkozván az által, 
hogy a zászlót kitűzők faluról falura jártak s 
ijesztgették a népet, hogy jaj annak, a ki Seitovsz-
kyt ellenzi, mert ha ez ismét főispán lesz, hogyan ; 
mernek majd feléje közeledni, minő lesz akkor az j 
igazságszolgáltatás és mit várhatnak, mondom, 
a német-bolyiak azt mondották: Próbáljuk meg, 
válaszszuk meg,, saját szülöttünket! és összeraktak j 
2000 ftot. Armbruszt eladta borát és adott 200 

ftot, Csippert ennyit, Adolfné annyit, és több má
sok meg ennyit: és ezt hittel is pecsételték. Pest
ről lement azután egy Miksics Imre nevű ember, 
ki ott megtudta, hogy ama községbep pénz van. 
(Nagy derültség.) A németbolyiaktól fölvette hét 
ízben a pénzt, és mint a ház asztalán levő okmá
nyok mutatják, hét ízben felküldötte feleségének; 
hogy azonban legitimálja, hogy a pénzt elköltötte, 
nagy lármával hirdette, hogy a választók itattak, 
etettek és megvesztegettettek. í gy iparkodott iga
zolni , hogy mire költötte azt a sok pénzt, mit pe
dig titkon , de bemutatva, felküldött feleségének. 

A beadott kérvény minden pontja hamis, jog
talan és törvénytelen. Az állíttatik az X. alatti ok
mányban, hogy Siklósy megválasztása előtt a dal
noki birónak 10 ftot akart adni. En kimentem 
Dalnokra, és minthogy sokaczul nem tudok, há
rom embert eskettem meg a kérelmezők pártjából, 
kik azután intézték a kérdéseket és adták nekem 
át a feleleteket. A dalnoki biró , kire pedig mint 
legfőbb tanúra építenek a kérvényben, azt mondta, 
hogy Siklósyt a választás előtt sohasem látta, mig 
ellenben a kérvényben az állíttatik, hogy Siklósy 
neki sajátkezüleg 10 ftot akart adni. Azon kérdé
semre, hogy hát a szolgabíró előtt miért állította," 
hogy Siklósy maga 10 forintot akart neki adni, 
azt monda, hogy a szolgabírót vagy esküdtet nem 
is látta, és letérdelve esküvel az élő Istenre erősí
tette, hogy Balogh Károly és más ügyvéd hallgatta 
ki őket, a kik azután azt írták, ami nekik tetszett, 
A szolgabíróhoz, ugy monda, csak akkor vezettek 
bennünket, miután azok kikérdeztek és ez csak ké
sőbb irta alá a Balogh által a tanuktól bevett val
lomást, í g y elég vakmerők voltak azon emberek 
ilyen koholt hamis okmánynyal tévútra vezetni 
az országgyűlést, csakhogy megbélyegezhessék 
azon embert, ki ellen kérvényt adtak be. 

Ez az egész eljárás, s a legszigorúbb biró íté
lete is csak az lesz, hogy Siklósy egy fillért sem 
költött a választásra azon 20 forinton kívül, me
lyet Szekcsőn azon legényeknek adott, kik előtte 
egész nap lovagoltak, és azt sem kezökbe, hanem 
a kocsmárosnak, mondván, hogy miután elfárad
tak , igyanak egy pohár bort. De azonkívül sen
ki egy garast sem mutathat föl, mit személyesen 
Siklósytól kapott volna. A mi pedig itt fölolvasta
tott, hogy minden egyes egyénnek 50 kr. ígérte
tett, az a választás után történt, és pedig azért, 
hogy aláirások eszközöltessenek arra nézve, hogy 
a fölhozott hamis vádakat megsemmisítsék. E g y 
betűvel sem mutathatja meg nekem az előadó úr, 
hogy Siklósy vesztegetett volna. A választás után 
a helységekbe menvén Miksics, monda: már most, 
miután a választás megtörtént, igyanak egy pohár 
bort. De kérdem, hol nem történt ez ? Ki tilthatja 
ezt ? hisz másutt a választás előtt rendeztettek lakó-
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mák, habár civilisáltabb modorban. (Derültség. 
Zaj.) 

A kérvényezők, csakhogy érveket gondoljanak 
ki, fölhoznak három levelet, melyek azért írattak, 
hogy Balogh*Károlynak documentuinokkéntátadas-
sanak : azon embernek, ki hitszegésre birta a tanú
ka t ; azon embernek, ki mást adott szájokba, mint 
a mit valósággal mondottak. A három levél, me
lyeket különben Siklósy sohasem kapott meg, 
azért készíttetett és lopatott el, hogy okmányul 
szolgáljon. 

Menjen ki bárki ama vidékre, vizsgálja meg 
a dolgot: nem kétkedem, hogy hasonló meggyő
ződésre fog jutni, mint én. 

De rendeltessék bár el uj választás , nem lesz 
busz ember, ki másra adná szavazatát, mint épen 
Siklósyra: ez meggyőződésem. Hanem, uraim, a 
nép nyugalma, csendje, mely még most sem állít
tatott helyre, mely ugy félti zászlóját, hogy a pró
kátorok ismét el ne ragadják, e nyugalom tekinte
téből, mondom, nem kívánatos, hogy ott új válasz
tás történjék, mert ott egyhangúlag választatott 
meg a követ. Nem kívánatos ez azért sem, mert 
nem fér meg az országgyűlés igazságszeretetével, 
hogy határozzon, mielőtt a dologba mélyebben 
beletekintene. 

Tehát egyátalában nem lehet a megsemmisí
tésre a t, háznak mindaddig szavazni, míg az il
lető okmányok föl nem olvastatnak. 

Gál JállOS: T. ház! Csak annyit vagyok bá
tor röviden mondani, hogy sokflosculusthallottam 
Besze János képviselőtársam beszédében ; hasonló
kat hallottam a bizottság véleményében is. Itt mi 
ezen flosculusok alapján nem ítélhetünk. Ki van-e 
merítve a tárgy azon véleménynyel, mely a bizott
ság által itt beadatott'? Ha ki van merítve , akkor 
igenis, szóljunk szigorúan hozzá; de ha nincs, mint 
épen Besze vizsgáló biztos mondotta: akkor, kérem, 
olvastassuk föl az okmányokat. (Helyeslés.) 

Manojlovics Emil: Én a tárgyat egészen 
kimerítve látom. Az előterjesztésből nem vehettem 
ki semmiképen, hogy Siklósy e tárgyban bárkit 
is megvesztegetett volna közvetlenül; és ha oszto
gatott is, azt már a választás után, és nem a válasz
tásra czélzólag tette, hanem csupán parádé ked
veért. Quod quis per alium facit, per se ipsum fe-
cisse censetur. Ez igaz ugyan ; de az előterjesztés
ben nem látom bebizonyítva, hogy Miksics vagy 
Armbruszt megbizást kaptak volna Siklósytól arra, 
nézve, hogy pénzt osztogassanak. Ennélfogva vesz
tegetés fenn nem forogván, Siklósy Károlyt iga-
zolandónak véleményezem. (Halljuk a panaszleve
let! Szavazzimk!) 

Besze J á n o s : A felolvasást én kívántam; de 
ha a t. ház az igazolásra hajlandó, kívánságom
tól elállók. ('Derültség. Szavazzunk! Zaj.) 

E l n ö k : Ha a t. ház az okmányok fölolvasá
sát kívánja, akkor csakugyan a panaszlevél fölol
vasásán kell kezdenünk. (Szavazzimk! Nagy zaj.) 
Egyébiránt, ha a panaszlevél fölolvasása fölösleges 
volna is, azt hiszem, bármely okmány fölolvasásánál 
szükséges, hogy azt figyelemmel hallgassuk. (Sza
vazzunk! Zaj.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (több panaszlevelet föl
olvas.) 

Gál JállOS: Talán nem szükséges vala
mennyi okmányt fölolvasni, kivált miután néme
lyikét a bizottsági előterjesztésben már szóról szóra 
hallottuk. Maga a vizsgáló biztos méltóztatott in-
dicálni bizonyos okmányokat, melyeket fölolvas
tatni kíván. Méltóztassék név szerint kijelölni, me
lyek ezen okmányok. 

Besze J á n o s : A 48-dik csomót kérem fölol
vastatni . mint a mely a hivatali visszaélésekről 
szól. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Kénytelen vagyok 
| megjegyezni, hogy a 48-dik csomó érinti azon pa

naszokat s vádakat, melyek az ellenpanaszlók ál
tal a hivatalos nyomás bebizonyítására tétettek. 
Az osztály a jelentésnek ezen részét nem találta 
eléggé kiderítettnek arra nézve, hogy ennek alap
ján is elmarasztalást véleményezhessen. De ha az 
derülne is ki belőle, mit a t. képviselő ur beszédé
ben mondott, hogy t. i. a hivatalnokok nyomása 
hatott a választás ilyen meg ilyen eredményére, 
még akkor is megsemmisítés következnék. (He
lyeslés.) 

Egyébiránt az osztályt véleménye kimondá
sánál a vesztegetés és demoralisatio tekintetevezette, 
s ugy gondolom, olvastassanak föl bár az iromá
nyok s bárminő tanúvallomások, mindegyikből 
az fog kitűnni. Meglehet, nem lesz eléggé világos, 
megdehet, néhol a sorok közül kell kikeresni; de 
a vesztegetés szaga minden iratban megvan. 

A mi a képviselő ur által emiitett ama bizo
nyos levelet illeti, mely állítólag Siklósy úrhoz volt 
intézve, de melyet ő nem kapott : erre nézve meg 
kell jegyeznem, hogy midőn a képviselő ur a tanú
hoz ezen kérdést intézte, mely a 18-ik szám alatt 
fordul elő, nem azt méltóztatott kérdezni a tanutói, 
vajon irta-e a levelet ? mely szerintem első kérdés 
lett volna, s elismeri-e tanú azt sajátjának? a mi 
nincs a tanúvallomásban; hanem csak azt kérdez
te képviselő ur, hogy azon levél, mely állítólag a 
Siklósy úr nevére szól, hogyan került az ellenfél 
kezébe *? Nem az mondatik ott, hogy ellopta, hanem 
az, hogy: „Kiss Ferencz barátom vitte el aszta
lomról;" már pedig, ha én_ tudom azt, hogy 
ki vitte el , és hogy asztalomról vitték el, ez alkal
masint annyi, mint a beegyezésnek hozzájárulása. 
(Ugy van!) E mellett egy szóval sem tagadja az 
egyik tanú a levél Írását, s a másik, Princz sem 
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tagadja, hogy vele 100ffban megalkudtak; egyik 
sem tagadja, hogy azokra bizonyos felülfizetések 
tétettek; senki sem tagadja, hogy Siklósy jelenlé
tében plenipotentionáriusának vallotta magát Mik-
sics, s hogy ez ezer forintot kapott Armbruszttól; 
viszont azt sem tagadja senki, hogy az alispáni 
kihallgatás alatti tanú, kiről a 20-dik szám alatt van 
szó. azt mondta volna, hogy magától Miksicstó'l 
hallotta, hogy Siklósytól két ezer forintot kapott, 
mely ugyan az országos vallatásnál nem fordul elő, 
de igenis hallották magától Miksicstó'l, hogy : „Sik
lósytól kaptam pénzt kor,teskedésre. eszein iszomra, 
kinek mi köze hozzá." 

Mind ezen adatok, mind lelkiismeretünk ben
nünket azon meggyőződésre vezettek, hogy e vá
lasztás megsemmisítendő. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

MiskolCZy L a j o s : Ha azon indokok, melyek 
a bizottság javaslatában véleménye támogatására 
fölhozatnak, meg nem győztek volna arról, hogy e 
vélemény valósággal alapos, meggyőzött volna ma
gának a védelemre szállott Besze János vizsgáló biz
tosnak beszéde. Ezen választás nézetem szerint meg
semmisítendő különösen azon környüíállás folytán, 
melyet igen élénken méltóztatott t. képviselőtár
sam fölemlíteni, hogy t. i. bizonyos helységek la
kosai csak azon okból, hogy választási jogaikkal 
ne élhessenek, börtönbe zárattak. Ezen tény által, 
mely nem tagadtatik. a szavazás gyakorlatától azon 
emberek elüttettek. Ennélfogva, miután a t. ház 
más alkalmakkor minden ily sérelmek esetében a 
választás megsemmisítését határozta el. következe-
tesnek és törvényesnek látom, hogy jelenleg is ezen 
választás megsemmisíttessék. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : Egyre vagyok bátor a t. 
ház figyelmét fölhívni. Az első bizottság e válasz
tásra nézve azért véleményezett vizsgálatot, mivel 
ugy az egyik, mint a másik részről visszaélések 
történtek. A választás érvényéről nem szólok; csak 
ki akarom jelenteni, hogy a kilenczes bizottság azon 
véleményében, melyben a tisztviselők visszaélése 
fölött oly simán megy el, nem osztozom. (Helyes
lés.) Ha ugyanis e választás meg is semmisittetik, 
kell a háznak intézkedni az iránt, hogy a kik hiva
talukkal visszaélve, a szabad választást akadályoz
tatták, megfenyíttessenek. (Helyeslés.) Ez a vizsgá
latból is kitűnvén, ajánlom a t. ház figyelmébe. 
(Szavazzunk l) 

E l n ö k : Nem levén már szólásra senki följe
gyezve, s a ház szavazást kívánván, méltóztassanak 
azok, kik az állandó kilenczes bizottság véleményét 
pártolják, fölállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
megnyugvás tekintetéből most fölállni azok, kik 'a 
bizottság véleményét meg kívánják változtatni. 
(Megtörténik.) A többség a bizottság véleményét, 
vagyis a megsemmisítést fogadja el : miért, is Ba-

ranyamegye központi választmánya föl fog szó-
littatni uj választás eszközlésére. 

Most méltóztassanak Bónis képviselő ur indít
ványához szólani. (Elfogadjuk !) Miután magából 
a jelentésből kitűnik, hogy a választásra a hivatal
nokok törvénytelen befolyást gyakoroltak, méltóz
tassanak az iránt nyilatkozni, hogy ezen törvény-

| telén befolyás megrovása vagy megfirnyitése mi-
i képen történjék, miképen eszközöltessék. (Zaj.) 

BÓniS S á m u e l : Ha hazánknak törvényes 
parlamenti kormánya volna, akkor indítványomat 
bizonyosan akképen formuláznám, hogy ezen tiszt
viselők büntettessenek meg. De minthogy az fáj-

, dalom nem létezik, ezt nem tehetem. Hanem azt 
I hiszem, van a törvényes büntetésen kívül egy igen 

erős büntetés: a morális büntetés. Ha a. ház ki
mondja azon hivatalnok urak eljárása fölötti ro-
szalását, azt hiszem, ha van bennök becsületérzés: 
ez is büntetés. (Helyeslés.) 

ManojloviCS E m i l : Hogy Bónis képviselő 
ur indítványához hozzá lehessen szólani, tudni kell, 
mit követtek el azon hivatalnokok; erre nézve 
pedig szükség volna az illető iratokat fölolvastat
ni. (Zaj) 

! K á l l a y ödöli: 'Besze képviselőtársunk elő
adásából tudom, hogy a választásnál a tisztviselők 
részéről kihágások fordultak elő; de, hogy a dolgot 
eonstatáljuk, először is az actákat kell fölolvasni, 
csak azután lehet hozzászólani. 

Justh József : Tisztelt ház ! Szerény vélemé
nyem szerint ez nem ál l : mert a házszabályok sze
rint először szavazni kell a fölött, vajon a kilen
czes igazoló bizottság véleménye elfogadhatik-e, 
vagy nem? Ezen kérdés tűzetvén szavazásra, a ház 
nagy többsége a mellett szavazott, hogy a bizott
ság véleménye elfogadtassák. Itt tehát már most 
semmi más kérdés fölött többé tanácskozni nem 
lehet. (Ellenmondás.) 

Luzsénszky P á l b .: Én Bónis képviselő ur 
indítványához csatlakozom, és kérem a panaszos 
irományokat fölolvastatni. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Valóban senkisem 
fogja mondhatni, hogy hivatva érzem magamat a 
jelenlegi hivatalnok urakat egyátalában pártolni. 
Igen helyeslem Bónis képviselőtársam indítványát, 
de azon módosítással, a mit Manojlovics képviselő 
társunk mondott, mert még ellenségemet sem ma
rasztalhatom el, ha nem tudom, mi a tényállás; de 
miután úgy látom, későre haladt az idő . . . (Ellen
mondás.) Annál szivesebben látom, hogy a t. ház 
nem vesztette el türelmét: és így hozzájárulok ah
hoz, hogy az irományok ma olvastassanak föl; kü
lönben holnapra kellene kérnem. (Helyeslés.) 

\ E l n ö k : Midőn a t. ház tagjait szavazásra szó-
| litottam föl, hogy a bizottság véleményét elfogad-
i ják-e vagy nem? a kérdést csupán csak a szoros 
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értelemben vett választásra nézve tettem föl. (He
lyeslés.) Arra nézve, a mi a hivatalnokok eljárását 
illeti, a bizottság maga sem adott véleményt. (Adott!) 
Ha adott, következéskép erre nézve mindig nyitva 
áll a t. háznak útja, kiván-e rendelkezni vagy nem ? 
Hanem természetesen alaposan és tökéletesen nem 
rendelkezhetik mindaddig, míg az erre vonatkozó 
okmányok föl nem olvastatnak: ennélfogva azok 
föl fognak olvastatni. (Halljuk!) 

Paczolay János: T. ház! A fölszólalt vizs
gáló ur jelentéséből az tűnik ki, hogy Scitovszky 
Márton két héttel a választás előtt lelépett a követ-
jelöltségről ; Siklósynak tehát nem levén ellenje
löltje, a hivatalnokok nyomást a választásra nem 
gyakorolhattak: mert nem levén ellenjelölt, ki mel
lett is gyakorolhatták volna azt ?! — Én tehát 
fölöslegesnek tartom az irományok fölolvasását. 
(íMenm on dús.) 

Kirá ly i P á l e lőadó (fölolvassa a- 48-dik szám 
alatti irományokat.) 

BÓnis S á m u e l : Én nem ezen irományra hi
vatkoztam. Ha már bennevagymik az olvasásban, 
méltóztassék felolvasni az ellenkérvényt is. és a 
hozzá csatolt okmányokat. 

Királyi Pál élőadó: A 48-ik számhoz oly 
irományok vannak csatolva, melyekre a t. képvi
selő ur hivatkozik. Előre kell bocsátanom, hogy a 
t. képviselő ur a panaszból indult k i ; én, mint az 
osztály előadója, fölolvastam a panaszt, a tárgyalást 
és az ítéletet; és csak ennek nyomán mondtam azt. 
ha alkotmányos hatósággal birna az ország, akkor 
az bizonyosan ezen eljárást a választási nappal 
szemben több gyorsasággal vezette volna. Ez ben-
nevan a véleményben; de a mennyiben a tár
gyalásból nem látta a bizottság kiderítve azt a 
nyomást, melyet kerestünk és melyet egyik párt 
a másik ellen állítólag gyakorolt, de melyet az íté
letből sem vehetni k i : erre alapította bizottság azon 
véleményét, hogy ezúttal e tárgyat mellőzi. 

B ó n i s S á m u e l : Hogy honnan merítettem 
tudomásomat, bocsánatot kérek az érdemes követ-
tol, azt magam fogom kimagyarázni. En történe
tesen bennevoltam azon osztályban, melyben e 
tárgy először tárgy altatott, s az osztály elé ellen
kérvény adatott, melyben az mondatott, hogy hi
vatalos nyomást gyakoroltak és hogy elfogatások 
által voltak akadályozva az emberek, hogy ne sza
vazhassanak ; most pedig a kiküldött biztos ur azt 
mondja, hogy ez be van igazolva. Igen természe
tes, hogy a fide digna relationak hinnem kellett, 
és azért kívántam az iratokat fölolvastatni. Tehát 
tudomásomat az actákból merítettem, és ezen tudo
másomat a fide digna relatióval láttam igazolva. 

P a p p Z s i g m o n d : A szolgabíró jelentéséből 
tisztán kiderül ezen nyomás. Méltóztassék tehát a 
szolgabíró jelentését fölolvasni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (fölolvassa a szolgabíró 
jelentését.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elegendő alapot találni 
I erre nézve ? 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Méltóztassanak meg-
i engedni, erre Balogh Károly is adott be nvílatkoza-
\ tot. (Nem szükséges!) Ez fölvilágosítja a dolgot; és 
| nincs értelme a felolvasottaknak, ha ez is föl nem 

olvastatik. A bizottság véleményéről levén szó, az 
| ezt is elolvasta, s csak ezután hozott véleményt. 

KU1*CZ György : Azon túlvagyunk már, hogy 
egyenesen a választásra vonatkozólag szóljunk : 

; csak arról lehet jelenleg még szó, vajon a létezi* 
i hivatalnokok visszaélése constatáltassék-e vagy 
i ne? A fölolvasott okmányokból mindenki töké-
I letesen meggyőződhetett, hogy ez nem más volt, 
; mint a legnagyobb nyomás, melyet hivatalból va-
! laha választókra g-yakoroltak. Mert bennevaii az 
| Ítéletben, hogy azért zárattak be az illetők, hogy 
j ne szavazhassanak. Az már most nem kérdés, me-
| lyik pártból zárattak el; hanem az, gyakoroltatott-e 
| nyomás? Ez pedig be levén bizonyítva, én is oda 

járulok véleményemmel, a mit Bónis képviselő-tár
sam mondott, hogy t. i. ez megrovást érdemlő do
log, és semmi esetre másnak, mint valóságos nyo
más gyakorlásának nem tekinthető. 

Jekelfalussy Lajos: Tisztelt ház! Ha jól 
értettem, a törvényszék Ítéletében van egy kifeje
zés, melyet a t. ház roszalás nélkül nem hagyhat : 
e kifejezés pedig nem más, mint az, hogy azon kö-

: rülmény, hogy tizenhatan a választási jogtól meg-
| fosztattak, nekik büntetésül betudatik. Már kérem, 

ez maga elégséges arra, hogy Baranyamegye tör
vényszékének eljárása fölött morális roszalását a ház 
kimondja. Tagadom, hogy még alkotmányos tör
vényszék is, még a legalkotmányosabb formák kö
zött, ilyesmire jogosítva legyen; mert nem tudok 
oly alkotmányos törvényt, mely szerint valamely 
törvényszéknek joga volna, bármely kihágás ese
tében is, ezt büntetésül kiszabni, kivéve azon spe
ciális esetet, midőn a törvény meghatározza, hogy 
mikor nem vagyok választó. Annál sajnosabb, hogy 
ilyesmi nyilvánossággal történik és nyilvános Íté
letben is kihirdettetik. Én nem tartom ezt oly cse
kélységnek, melyen csak ugy könnyen keresztül 
lehetne menni, s azért Bónis Sámuel indítványát 
pártolom. 

E l n ö k : Méltóztatik a tisztelt ház megegyezni 
abban, hogy határozatikig- möndassék k-i, hogy a hi
vatalnokok törvénytelen nyomást gyakoroltak a 
választásra s ez a ház részéről roszaltatik ? 

Tisza K á l m á n : A dolog érdeméhez jelenleg 
még szólani nem akarok; de midőn a tisztelt elő
adó ur el akarja kezdeni azon okmány olvasását, 
mely nézete szerint legjobban kifejti a dolgot, ak-
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kor őt félbeszakasztani nem lehet. Én tehát kérem 
az okmány fölolvastatását. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l e lőadó (fölolvassa a vonatkozó 
iratot.) 

Szaplonczay József : Két hiteles és hivata
los okirat olvastatott föl előttünk, mely ellenében, 
úgy hiszem, semmi más okirat, habár előadatnék 
is, hitelességét megsemmisítem nem fogja. Egyik 
az ítélet, melyet Jekelfalussy képviselő úr fölemlí
tett és mely a polgári jog nem gyakorolhatását 
büntetésül tudja be. Ezt magát törvénytelenségnek 
tartom: merthogy valamely törvényszék a képvise
lőházon és törvényen kivül valakit választási jogá
tól elmozdíthasson itélet utján, ezt még törvénye
ink eddig nem rendelték. A másik okirat sajátkezű 
hivatalos jelentése a főszolgabírónak, a ki azt 
mondja, hogy tisztán csak önvallomás mellett, 
minden vizsgálattétel nélkül, küldi fogságba ezeket 
és ezeket, azért, hogy a választásnál nagyobb za
varokat ne tegyenek, azaz hogy választási jogaik
kal ne éljenek. Ez oly tiszta és világos két okmány, 
melyek ellenében semmi olyat, mi meggyöngíte
né, fölhozni nem lehet. Elegendőnek látom ezt 
arra. hogy a t. ház a Bónis Sámuel úr által tett 
indítványt magáévá tegye s roszalását mondja ki 
a hivatalos eljárásra nézve. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A mennyiben tehát a bemutatott és 
fölolvasott irományokból kitetszik, hogy törvény
telen nyomás gyakoroltatott a választásra: erre 
nézve a ház határozatilag roszalását mondja ki. 

Az állandó igazoló bizottság részéről még 
egy lemondási folyamodvány van itt, a mely föl 
fog olvastatni. 

T ó t h TilmOS j e g y z ő (olvassa az állandó iga
zoló bizottság tagjainak nyilatkozatát, melyben az er
délyi képviselőkre való tekintetből lemondanak.) 

Ivánka I m r e : T. ház ! Még talán meg kel
lene várni, hogy Erdélyből többen jelenjenek meg, 
mert például a szászok közül egy sincs jelen, 
s csak azután méltóztassanak uj választást elren
delni. 

Bezerédj László: Az igazoló bizottságba 
csak igazolt képviselők választhatók. Azon erdélyi
eknek tehát, kik még be fognak lépni, elébb iga
zoltatniuk kell , mielőtt a bizottságba beválasztat
hatnának. Az igazoló bizottságba az erdélyiek közöl 
azokat kell választanunk, kik már jelen vannak, 
és igazoltattak, különben mindig circulus vitio-
susban leszünk. Ha ugyanis bevárjuk a többieket. 

mégsem választhatjuk őket a bizottságba, mielőtt 
nem igazoltattak. A mi pedig a lemondást illeti, 
ezt is el kell fogadnunk, mert a maradásra senkit 
sem lehet kényszeríteni. (Helyeslés) 

W l á d AlajOS: T. ház ! Az állandó bizottság 
tagjainak fölolvasott kérelméből az tűnik ki, hogy 
munkálataikat eddig bevégezték. Csak azon kér
dést vagyok bátor intézni a t. bizottsághoz: mi 
történt azon ügygyei, melyben Tury képviselő
társunk volt kiküld ve Décsey képviselő választásá
nak megvizsgálása iránt ? Kérném , hogy a tárgy 
legközelebb fölvétessék. 

Elnök: Décsey képviselő úrra nézve Ráday 
László gfnál vannak az illető okmányok, ki bete
ges levén, azokat még elő nem adhatta. 

P a p p Z s i g m o n d : Minthogy Ráday László gr. 
súlyosan beteg és nem tudhatni, mikor gyógyul 
föl, jó volna azon ügyet elkérni és más által refe-
r áltatni. 

BÓIliS S á m u e l : Azt hiszem, ha elfogadjuk 
is a kilenczes bizottság lemondását, mindamellett 
azok, kik eddig igazolási kérdésekben működtek, 
ezen kérdésékre nézve még referálni fognak; ez a 
dolgon nem változtat. (Helyeslés.) 

TÍSZa K á l m á n : Csak röviden akarom el
mondani, miért találom igen helyesnek a kilenczes 
bizottságnak most bejelentett lemondását. Helyes
nek találom , mert okvetlen szükséges , hogy ha 
netalán a királyhágóntuli választásoknál bonyo
lódott esetek fordulnának elő, oly tagjai is legye
nek a bizottságnak, kik az ottani viszonyokat is
merik. Szaporítani a bizottságot nem lehet, mert a 
szabályok egyenesen kimondják, hogy az csak ki-
lencz tagból áll. Nincs tehát más mód, mint újra 
alakítani. Én tehát a lemondás elfogadását aján
lom, és azt hiszem, talán szombaton a szavazatokat 
erre nézve beadhatnék. Méltóztassanak ebben meg
nyugodni. A dolog természetében van , hogy az 
egyszer átvett és bevégzett tárgyakat az illetők re
ferálni fogják. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a lemondást elfogadni ? 
(Elfogadjuk !) Ennélfogva a lemondás elfogadtatik, 
Méltóztassanak az uj választásra szavazataikat 
szombaton beadni. Természetes, hogy azon előadó 
urak , kik már eddig működtek, működésöket be 
fogják fejezni; és épen erre nézve jelenthetem, 
hogy holnap Hollán előadó úr fog előadást tar
tani. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




