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DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Az indítvány, 
illető'leg módosítván y írásban adatott be: ennélfogva 
a, nevet a jegyzőkönyvben ki kellett tenni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Tehát méltóztatnak a szerkezetet 
megtartani? (Megtartjuk! Maradjon!) 

Joannovics György jegyző (olvassa a föl
iratot.) 

E l n ö k : A mélt. főrendeknek 12 órakor ülé-
sök lesz. A föliratot a t. ház határozatával együtt 

Joannovics György jegyző' és képviselő úr fogja 
a mélt. főrendekhez átvinni. 

Tiz képviselő úr a karzati jegyek tárgyában 
zárt ülést kíván .tartani. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a tiz képviselő 
által beadott kérelmet.) 

E l n ö k : Az ülés 10 perezre fölfüggesztetik, s 
a karzati közönség a karzatok elhagyására szólit-
tatik. 

Az ülés végződik d. e. 11 órakor. 
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1866. deczember 18-dikán 

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

Tárgyai: Bemutattatnak : a pesti egyetemi jogászsegélyző egylet kérvénye az országgyűlési nyomtatványok iránt; 
Fájsz község panasza a faddiak révszabadalma ellen ; Ungár Istváné Pethes József képviselő ellen ; Huszóczy Emilia kérvénye férje 
kiszabadifása iránt; Fried Heniiké, hogy az osztrák törvényszék által rá mért fogsági Ítélet végre ne hajtassák; képviselőházi tisztvi
selőké elmaradt októberi fizetések kiadása iránt; Hegedűs István képviselőházi szolgáé ugyanazért; Gáal József képviselőházi Írnoké 
a számvizsgáló bizottság számára tett munkája díjazása iránt; árvamegyei községeké alsó ipartanodával egyesített gymnasium fölállí
tása iránt ; röpirat a közös ügyek kezeléséről. A császárné üdvözlésére, születése uapja alkalmából, küldöttség neveztetik ki s ez ügy
ben a főrendekhez üzenet intéztetik. Pap Gergely, Vadász Manó és Széky Péter föltételesen igazoltatnak; Hrabovszky Zsigmond 
választási ügye, az első választás vizsgálatának figyelembe vétele végett, az igazoló bízottsághoz visszautaltatik; Gull József és Wag
ner Frigyes választása megsemmisíttetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

Elnök : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Dimitrievies Milos fogja vezetni, a szólani kívánók 
neveit Tóth Vilmos jegyzi. Az utolsó ülés jegyző
könyve fog hitelesíttetni. 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő (olvassa a deczember 
11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Az idő közben beérkezett irományo
kat van szerencsém a t. háznak bemutatni. 

A m. kir. egyetemi joghallgatókat segélyzö 
egylet a képviselőház jegyzőkönyvének és egyéb 
irományainak egy-egy nyomtatott példányát kéri 
az ifjúság használatára kiadatni. 

Pestmegyébe kebelezett Fájsz község elöl
járói a Tolnamegyébe kebelezett Fadd község bir
tokosainak adott kizárólagos révszabadalmat sérel
mesnek panaszolván, orvoslást kérnek. 

Ungar István, pesti birtokos, Pethes József 
képviselő ellen panaszolván, őt adott szavának be
váltásába kéri szoríttatni. 

Huszóczy Emilia, barsmegyei lakos, férjének 
Huszóczy Dénesnek az illovai fegyintézetből való 
kiszabadittatását kéri eszközöltetni. 

Fried Henrik, szigetvári lakos kéri , hogy az 
osztrák váltótörvényszék által hozott egy évi sze-
mély-fogsági büntetésének végrehajtásától So-
mogymegye alispáni hivatala eltiltassék. 

Mindezek a kérvényi bizottsághoz lesznek át-
teendők. 

A képviselőház több tisztviselői a múlt októ
ber hóra járó rendszerezett, de elmaradt fizetésök-

i nek utólagos utalván yoztatásaért esedeznek. 
Gaal József, képviselőházi irnok a számadá

sokat vizsgáló bizottság meghagyása folytán telje
sített munkálatáért jutalmaztatást kér. 

Hegedűs István, képviselőházi szolga a múlt 
1 október havi elmaradott fizetését utalványoztatni 
| kéri. 

Ezek véleményadás végett a költségvetési bi-
I zottsághoz utasíttatnak. 

A múlt évben a t. ház a császárné és királyné 
! ő felségének születése napján küldöttség által üdv-
| kivánatait jelentette k i : azt hiszem, a t. ház ez idén 

is hasonlót fog tenni. (Helyeslés.) Bátor vagyok te
hát a t. háznak a küldöttségbe következendő tago
kat ajánlani, u. m. : Andrássy Gyula gr. alelnök 
vezérlete a la t t : Dósa Elek, Domonkos László, 
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Eötvös József b.., Lónyay Menyhárt, Podmaniezky 
Frigyes b. , ifj. Rudics József b., Szápáry Géza gr., 
Zichy Bódog gr. urakat. [Helyeslés.) Ha méltóztat
nak ezen ajánlatomat elfogadni, a t. ház határoza
tával együtt közöltetni fog a méltóságos főren
dekkel, a végből, hogy magok részéről is nevez
zenek ki tagokat ezen küldöttséghez. (Helyeslés.) 

E g y röpirat adatott be hozzám, aláírás nél
kül, ezen czim alatt : „Vélemény a közös ügyek 
közös kezelése, és a képviselőház 67-es bizottságá
nak albizottsága két különböző javaslata fölött, a 
pragmatica sanctio szempontjából." Ez, t. ház, 
á g y hiszem, a ház irattárába lesz teendő. (Helyeslés.) 

Az állandó igazoló bizottság részéről Gajzágó 
Salamon előadó úr fog jelentést tenni. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az ál
landó igazoló bizottságnak Pap Gergely Középszolnok
megye szilágycsehi választó kerületebeli képviselő meg
választására vonatkozó jelentését. A bizottság, a sza
bályszerű 30 nap fentartása mellett, igazolást vélemé
nyez. Elfogadjuk !) 

Elnök: Ennélfogva Pap Gergely Közép-
Szolnokmegye szilágy-csehi választó kerületebeli 
képviselő úr a szabály szerinti 30 nap fentartása 
mellett az igazolt képviselők sorába igtattatik. 

Gajzágó S a l a m o n e lőadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését Vadász Manó, szegedi pa-
lánk-fehö-városi képviselő választása tárgyában. A 
bizottság a szabályszerű 30 nap fentartása mellett iga
zolást véleményez. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Ennélfogva Vadász Manó szegedi 
palánk-felső-városi képviselő úr, a szabályszerű 
30 nap fentartása mellett, az igazolt képviselők 
sorába igtattatik. 

Zichy A n t a l e lőadó (olvassa Hrabovszky 
Zsigmond kis-kun-félegyházi képviselő megválasztása 
és az ennek ellenében beadott kérvény fölött az állandó 
igazoló bizottság jelentését, mely Hrabovszky Zsigmon
dot igazolandónak véleményezi.) 

P a p p Z s i g m o n d *:Kérem a bizottság jelenté
sében említett kir. táblai Ítéletet fölolvastatni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : (olvassa az illető kir. 
táblai Ítéletet.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Papp Zsigmond! 
P a p p Zs igmond .* T. ház ! Én úgy gondolom, 

a kir. tábla e föloldó ítélete nem úgy értelmezendő, 
hogy valamint Csernák, úgy a perbe fogott Hra
bovszky is föl volna oldozva; sőt ellenkezőleg. A 
megyei, vagyis városhatósági törvényszék azt ha
tározta, hogy Csernák, mint lázító, s hatóságok 
elleni izgató, elítéltetik 5 Hrabovszkyra nézve pedig 
azt mondja, hogy a budai, mint az illető törvény
székhez tétessenek át az acták. A kir. tábla igen 
szabatosan jár t el, midőn kimondá, hogy ő is bűn
társ, de ne más törvényszék hozzon fölötte ítéletet, 
hanem az első. Kimondotta a kir. tábla, hogy őt 
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szembesíteni kell és ítéletet kell fölötte hozni: te
hát ez által perbe van fogva. T. ház, én úgy 
hiszem, midőn arról van szó, hogy valaki fölött 
ítéljenek, és mi már előleg igazoljuk: azon ano
máliába jövünk, hogy ide kell majd folyamodni, 
vajon szabad-e kihallgatni őt a maga idejében? 
vajon szabad-e a ház engedelme nélkül fölötte íté
letet hozni? Én azt hiszem, a kir. tábla Ítélete igen 
szabatos, és ennek alapján Hrabovszkyt nem lehet 
igazolni. (Helyeslés.) Én legalább úgy gondolom, 
hogy a ki perben van,azt igazolni nem lehet, és ezt a 
törvény is világosan mondja, Igaz, hogy ezen tör-
vényczikk meghatározza azon eseteket, melyeknél 
fogva a perbe fogott nem lehet se választó,se választ-
ható.De hajói taglaljuk ezen czikket,benne van ez az 
eset is : mert lázítás és más vagyonának elrablása 
nem más. mint tolvajlás: mert 11,000 holdat el
venni valakitől nem csak izgatás, hanem a bűnök 
sorában is magában foglalja a megkurtítást, a ki
zsarolást, mert ezzel mást megrövidítünk és meg
sértünk. E szerint azt hiszem, hogy míg a per foly, 
nem lehet őt igazolni. (Helyeslés.) 

Tóth Vi lmos j e g y z ő : Szász Károly ! 
Szász K á r o l y : T. ház! Az állandó igazoló 

bizottság igazolási javaslatát arra fekteti, hogy az 
ujabb választás ellen beadott kérvények ujabb té
nyekről s ujabb izgatásokról, melyeket Hrabovsz
ky Zsigmond képviselőjelölt a törvény ellenére 
elkövetett, kellő bizonylatokat nem adnak elő; és 
egészen mellőzendőnek tartja az első választásnál 
fölmerült és vizsgálat alá vetett és Hrabovszky Zsig
mondnak a ház elé terjesztett lemondása által az 
utolsó pillanatban megakasztott tényeknek az utób
biakkal összeköttetését, s erről semmit nem akar 
tudni. Igaz, t. ház, ha valaki valamely első válasz
tás esetében itatja korteseit, s ha ezek, a választás 
megsemmisíttetvén, vagy a lemondás által uj vá
lasztás tétetvén szükségessé, józan fővel másodszor 
is megválasztják: az első ittasság mámora nem hat 
ki a második választás vitiálására. De ott, t. ház, 
hol olyan ígéretekkel, olyan izgatásokkal, olyan a 
társadalmi s birtokviszonyok teljes fölforgatásával 
fenyegető nagy rendbontással vannak a kedélyek— 
nem megmámorosítva,hanem talán nemzedékekre és 
hosszú időre megmérgezve, ott, uraim, a bor má
morának hamar elszálló füstjével nem tehetjük 
párhuzamba azt, a mi itt történt. (Helyeslés.) Az a 
kérdés, t. ház, vajon ilynemű izgatások, ily ve
szélyes megmámorosítása s megmérgezése a kedé
lyeknek, sőt egy egész nemzedéknek, vajon tény, 
vajon bebizonyított tényálladék-e ? De miként Ítél
jünk felőle, mikor Hrabovszky Zsigmond úr azon 
pillanatban, midőn az első választás tényéről a t. 
ház részéről a kirendelt vizsgálat befejeztetett, mi
dőn nyilt titok és köztudomású dolog volt, hogy 
a vizsgálat mindazon tényeket, melyek ellene föl-

20 
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hordattak, teljes erővel, teljes bizonyítékokkal el
látva, mutatta volna föl a képviselőháznak, midő'n 
csaknem köztudomású volt, hogy választásának 
megsemmisítése ama vizsgálat folytán ki fog mon
datni, azon pillanatban lemondott, és már most 
az igazoló bizottság jelentése szerint, azon egész 
tényállás, azon ellene elrendelt vizsgálat s annak 
eredménye örökre a semmiség tengerébe esnék 
vissza ? Én, t. ház ! ezt teljességgel nem pártolha
tom, mert oly természetüeknek látom azon izgatá
sokat, melyek az első választásnál elkövettettek, 
melyek a második választásra is, az én csekély 
fölfogásom szerint, vitiáló erővel hatottak. Én tehát 
nem elégszem meg az állandó igazoló bizottság 
azon nézetével, hogy az előbbi dolgok Hrabovszky 
lemondása által azon választás minden következ
ményeiben megsemmisíttetvén, örökre feledtesse
nek ; (Helyeslés) hanem, ha Hrabovszky Zsigmond 
mostani megválasztása igazolás alá kell hogy ke
rüljön : akarom látni azon akkori vizsgálat ered
ményét ; akarom látni azon tényeket és bizonyíté
kokat, melyek a mellett voltak; akarok Ítéletet 
hozni a fölött, vajon azok hathattak-e a második 
választásra is ? vajon befolyásuk tökéletesen meg
semmisült-e az első választásnak a lemondás által 
befejezett tényével? vagy pedig rontó, izgató ha
tásukat átvivén a második választásra is, ezt is, 
erkölcsileg legalább, megbélyegezetté teszik ? Nem 
.akarom kijátszatni a képviselőházat az által, hogy 
a megsemmisítés perczében visszalépjen a meg
semmisítendő, és talán eljárásánál fogva még bűn
vádi kereset alá is eshető képviselőjelölt; (Helyes
lés) azt akarom, hogy viszavettetvén az ügy az ő 
második megválasztása által az előbbi stádium
ba, a képviselőház az akkori vizsgálatba, mely 
teljesíttetett és a melynek irományai készen és 
tán be is vannak adva a képviselőház levéltárába, 
belebocsátkozzék; és attól kivánom fölfüggeszteni 
véleményemet: mert én ezt ép oly kevéssé talá
lom igazolandónak, mint a hogy megsemmisíten
dőnek tartottam az elsőt. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bobory Károly ! 
B o b o r y K á r o l y : T. képviselőház! Én egé

szen előttem szólott képviselőtársam véleményéhez 
járulok. Hrabovszky Zsigmond úr lemondása nem 
volt egyéb , mint a képviselőház félrevezetése. 
0 azon szándékát fejezte ki, hogy végleg lemond, 
s hogy czélja azon izgatottság megszüntetése, 
mely miatta Félegyháza városában uralkodik. A 
következményekből azonban látszik, hogy se ezen 
szándoka nem volt való, se czélja nem az: szán-
doka nem volt való, mert alig adta be nevezett 
lemondását, mint a kérvényből látszik, ugyanazon 
kortesek által isinéti megválasztására az agi-
tatio már megkezdetett; czélja sem volt az izga
tottság megszüntetése, mert azon izgatottság, és 

pedig fokozottan, fenáll most is. Czélja volt tehát 
egyedül a képviselőház félrevezetése; czélja volt 
egyedül az, hogy azon tények, melyek a vizsgálat 
által fölmerültek s a vizsgálat eredménye által Bö
szörményi képviselőtársunk részéről kimutattattak, 
hogy — mondom — ezen tények elhallgattatván, 
eltakarva maradjanak. Ámde ezen tények eredmé
nyei fenállanak most i s : ennélfogva én már csak 
azon tekintetből is kivánom megsemmisittetni ezen 
választást, mert állanak azon eredmények, melyek, 
ha most ezen második választása a képviselőház 
által meg nem semmisittetnék, a szegény elámí
tott népet tévedésében csak megerősítenék, és ezen 
megerősítés következményeiben netalán a birtokos 
osztály elleni némi merényletekre is fölbátorít
hatnák s az izgatottságot és békétlenséget Félegy
háza városában megörökíthetnék. (Helyeslés.) 
Tóth Vilmos j e g y z ő : Bónis Sámuel! 

Bóni s Sámue l : T. ház! Mielőtt az igazoló 
bizottság véleményéhez hozzászoknék , szüksé
gesnek látnám, hogy a háznak e tárgyban múlt
kor hozott határozata fölolvastassák. Emlékezte
tem a t. házat az akkor történtekre. Hrabovszky 
Zsigmond úr az igazolás előtt lemondott; e lemon
dása azonban a ház által nem vétetett csak egy
szerűen tudomásul, hanem e tárgyban határozat 
is hozatott. Ámbár azon határozat — ha jól emlé
kezem —• csak a költségeket illette, mégis tájé
kozás végett szükséges volna azt fölolvastatni. 

Yárady G á b o r : T. képviselőház! A hatá
rozat, melyet Bónis Sámuel képviselőtársam föl
említett, mint a t. ház emlékezni méltóztatik, csak 
Hrabovszky Zsigmond úr lemondására vonatko
zott, mert magok a vizsgálati iratok a képviselő
ház elé, mint én részemről meggyőződtem, mai 
napig sincsenek terjesztve. Itt nem lehet más hatá
rozatról szó, mint arról, mely akkor keletkezett, 
midőn Hrabovszky Zsigmond úr lemondását be
nyújtotta. 

Zsedéliyi E d e : T. ház! Hrabovszky Zsig
mond első választása ellen panaszok adatván be, 
a képviselőház a választás megvizsgálását rendelte 
el s a vizsgálattal Böszörményi László képviselő
társunkat bizta meg; de mielőtt az ő jelentése 
beadatott volna, Hrabovszky Zsigmond úr képvi
selői állásáról lemondott. Ezen lemondási levél fel
olvasása alkalmával Bónis Sámuel tagtársunk azt 
kívánta, olvastassanak föl a vizsgálati irományok 
azért ia, mert a költségek iránt ítélni kell, hogy 
ki viselje. Erre az elnök azt jelenté, hogy Hra
bovszky Zsigmond úr ez alkalommal arra kéri a 
házat , hogy napi dijai fizettessenek ki. Akkor 
Várady Gábor képviselőtársam és én magam is 
azon nézetben voltunk, hogy csak a vizsgálati 
irományok beérkezte után és az állandó igazoló 
bizottság jelentése után lehet ezen ügyben hatá-
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rozni; hanem Deáky Lajos tagtársunk azon észre- 1 
vételére, hogy a napi dijak kifizetését letiltani 
addig nem lehet, mig maga a vizsgálat befejezve 
nincs, a ház utalványozta a napi dijakat s egyszer
smind a központi bizottságot uj választás eszköz
lésére utasította. Ennyi történt akkor ezen ügy
ben ; méltóztassanak csak utána olvasni. Három 
hónap múlva már most Hrabovszky Zsigmond, 
lemondása daczára, megválasztatott, és, gondolom, 
június elején beadta megbízó levelét, mely akker 
az állandó igazoló bizottsághoz utasíttatott. Az 
országgyűlés elnapoltatott, és így az igazoló bizott
ság csak hat hónap múlva adja be jelentését. Már 
most nem tudjuk, beérkezett-e azóta a vizsgáló biz
tos végső jelentése, nem tudjuk az eredményt, 
nem tudjuk, ki viselte tehát a költséget. A jelentés
nek egyik passusából azt látjuk, hogy azt párt
hívei fizették. A bizottság azt mondja jelentésé
ben, hogy semmi összeköttetésben nincsenek azon 
panaszok, melyek az első választás ellen tétettek, 
a mostaniakkal; azt mondja — és ebben igazsága 
van — hogy hiszen Hrabovszky azért nem téte
tett a képviseló'ségre képtelenné : és igy, miután 
másodszor megválasztatott, nem volt oka a bizott
ságnak elolvasni a biztos jelentését. Már most 
az iránt kérek felvilágosítást , elolvastatott-e a 
biztos jelentése ezeu bizottságban, hogy azt oly 
határozottan mondhatja, hogy a két ügy egymás
sal semmi összeköttetésben nincs ? másodszor, meg 
van-e a bizottság a választás tisztaságáról ugy 
győződve, hogy fölöslegesnek tartotta a további 
tárgyalást ? Mert ez összeköttetésben van. Tessék 
ez iránt fölvilágosítást adni: és azután a ház hatá
rozhat. (Helyeslés.) 

Zichy Antal előadó : T. képviselőház! A 
bizottság, niidon ezen ügyet tárgyalás alá vette, 
azonnal ugy látta a dolgot, hogy itt úgynevezett 
„question préalable", előleges kérdés elintézendő. 
Azért volt a bizottság véleménye is két részre 
osztva. Méltóztatott a t. ház az egész fölolvasást 
végig hallgatni és engem véleményünk első részé
nek előadása után félbe nem szakítani. Bátor va
gyok tehát ujolag visszatérni, s figyelmeztem a t. 
házat, hogy itt mindenek előtt azon elvi kérdés 
döntendő el , mielőtt a dolog érdemébe bocsátkoz
nánk : vajon a bizottság föladata volt-e tisztán azon 
választást megvizsgálni, melynek aetái kezénél 
voltak, t. i. Hrabovszky Zsigmond utóbbi megvá
lasztását? vagy pedig föladata volt-e kiterjesz
teni figyelmét és véleményt adni Hrabovszky 
Zsigmondnak legelső, korábbi megválasztására 
is, mely tényt az állandó igazoló bizottság Hra
bovszky Zsigmondnak közbejött lemondása által 
tökéletesen megszűntnek és elenyészettnek hitt? 
(Halljuk!) Bátor voltam, tőlem kitelhető rövidség
gel u g y a n , de mégis kimerítő módon előadni a 

bizottság indokait, melyek azt azon nézetre vezé
relték, hogy a két esetet egymástól különböző' 
esetnek vélje. A bizottság ki nem mondta sehol, 
mint Zsedényi képviselőtársunk méltóztatott vele 
mondatni, hogy az első megválasztás semmiképen 
sem függ össze a másodikkal; sőt a bizottság nem 
titkolhatta el maga előtt , hogy ugyanazon ind
okok — melyek, ha valók, lehetetlen, hogy mind
nyájunk roszalását ne vonják magokra — befoly
hattak a második választásra i s ; de a bizottság 
előtt fontosabbnak látszott azon elv, mely szerint 
a két eset, jogi szempontból véve, egymással össze 
nem zavarható, és külön tárgyalandó. 

Azon vizsgálat eredményét, niebyet a képvi
selőház megrendelt, a bizottság annál kevésbbé 
tudhatta, mert a t. háznak nincs még beadva : te
hát Zsedényi képviselőtársunk interpellátiójára, 
vajon olvastuk-e az actákat? egyszerűen nemmel 
felelek. Nem olvastuk azért, mert azok nekünk 
nem voltak kiadva. {Helyeslés.) 

De bátor vagyok kérdeni: vajon azon vizsgá
latnak, melyet a t. ház elrendelt, mi lehetett volna 
eredménye? Az eredmény a megválasztott képvi
selőre nézve legterhelőbb esetben más nem lehe
tett volna, mint ama választás megsemmisítése. 
Ezen választás megsemmisítése pedig egy uj vá
lasztás elrendelését vonhatta volna maga u tán ; de 
semmikép sem hiszem, hogy a képviselőház föl le
gyen jogosítva , hogy akár azt , kinek megválasz
tását egy ízben megsemmisítette, örökre eltilthassa 
képviselői állásától, (Fölkiáltások: Lehet!) akár pe
dig az illető választókat korlátozhassa szabad 
választási jogaik gyakorlásában. 

Meglehet, t. ház, hogy azon vizsgálatból Hra
bovszky képviselő ellenfelei elegendő okokat me
ríthettek volna, hogy ellene bűnvádi keresetet in
dítsanak. Ezen alkalom most is fenhagyatott, és 
ha elegendő adatok merültek föl, az illetőknek min
dig jogukban lesz, Hrabovszky képviselő ellen a 
maga módja szerint keresetet indítani, a mint hogy 
kereset indítva is volt; és Papp Zsigmond úr kép
viselőtársamnak legelső megjegyzésére , ki a kir. 
táblai ítéletet föloldónak nem tekinti, csak azt 
felelem, hogy nem is ezen fordul meg a dolog, s 
nem arra fekteti a bizottság a súlyt, hogy azon 
ítélet föloldó — noha kénytelen vagyok annak 
nevezni, mert az ítélet maga magát annak nevezk 
Itt az mondatik : (olvassa) „Az első bíróság ítélete 
föloldatik." Nem az ügy érdemében mondatott ki 
a föloldás , hanem fen van hagyva , hogy miután 
a bíróság ki fogja venni először Hrabovszky nyi
latkozatát , s szükség esetében szembesítéseket fog 
elrendelni, stb., majd akkor Hrabovszky ellen pert 
indithasson. De épen most jövök azon másik fö
lötte fontos elvre, mely a bizottság figyelmét ki 
nem kerülhette: vajon t. i. bárkinek is perbe foga-

20* 



156 LXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 18. 1866.) 

tása, akár legyen alapos, akár alaptalan, elegendő 
ok-e arra, hogy a megválasztott képviselőt állásá
tól megfoszszuk? (Nem!) U g y hiszem, fölösleges 
a t. házat figyelmeztetni azon veszélyekre, melyek 
az ezen elvből vonható következtetések miatt épen 
az alkotmányosságot fenyegetnék. Ú g y hiszem, 
ha rövid szavakkal fejezem is ki magamat, meg
értetem. (Helyeslés.) 

Hogy tehát visszatérjek azon kérdésre, vajon 
két külön eset fordul-e itt elő ? ez előzetes kérdés 
lévén, ha a t. ház a bizottság fölfogását nem he
lyesli , ha azt hiszi, hogy ezen megválasztás 
egy és ugyanazon esetet képez a korábbi megvá
lasztással, és hogy az illető okiratokat együtt kell 
tárgyalni : akkor csekély nézetem szerint a t. ház 
nem tehet egyebet, mint hogy a bizottságot oda 
utasítja, hogy az első megválasztást is vonja vizs
gálata alá , és az aktákat , melyek tárgyalására 
magát nem érezte se hivatva, se följogosítva, most 
újra tárgyalás alá vegye és azokról terjeszszen vé
leményes jelentést a ház elé. (Halljuk!) 

Méltóztassanak először az előzetes kérdésre 
nézve határozatukat kimondani. és talán azután 
megvitatni a dolog érdemét. 

SipOS Orbán : T. ház ! Mellőzve azt, hogy 
Hrabovszky Zsigmond úr választatása megsemmisí
tendő-e, vagy nem, egyedül azon kérdéshez aka
rok szólni, vajon, különválasztva az első válasz
tástól, lehet-e az utóbbira nézve határozni ? Sze
rintem, t. ház , nem. Habár én, t. ház , mint a 
jászkun kerület egyik kerületének megválasztott 
képviselője, meglehetős meggyőződést hoztam ma
gammal ezen házba Hrabovszky Zsigmond úr 
megválasztásáról, azért hallgatni akarok róla: 
hallgatni azért, mert hiszem, hogy azon meggyőző
dést az irományok ismerete után az egész ház magá
évá teendi. En az állandó igazoló bizottságnak azon 
nézetében, mely szerint az utóbbi választás az előb
bitől elkülönítve tárgyalandó, nem osztozhatom. Az 
okok, melyek valamely képviselő megválasztásá
nak megsemmisítését előidézhetik, szerintem kétfé
lék: vagy olyanok, melyek az alakra vonatkoznak; 
vagy olyanok, melyek a megválasztott képviselő 
személyéből folynak. Ha például valaki nagyko
rúságát még nem érte el, s e miatt első ízben vá
lasztása megsemmisíttetik, nem lehet azt mondani 
a bizottságnak a második választáskor , hogy az 
első választásnál fölmerült okot figyelembe nem 
veheti. Az tehát a kérdés itt is, hogy a megsem
misítésre talán alkalmul szolgáló ok olyan-e, mely 
a megválasztott képviselő személyiségéből foly"? 
Ha olyan, akkor az előbbi választásnál fölmerült 
okokat a másodiknál is tekintetbe kell venni: ezt 
pedig nem lehet tenni a nélkül, hogy az előbbi 
választás fölött történt vizsgálatot ne ismerjük. 
Azért osztozom Szász Károly képviselő társam 

azon nézetében, hogy az utolsó választást az előb
bivel együtt kell tárgyalni; és föntartom magam
nak akkorra véleményemet elmondani. (Helyeslés.) 

Jekelfalussy Lajos: T. ház! Mellőzve az 
elvi kérdést, én magában az igazoló bizottság je
lentésében látok olyast, mi véleményét nem igazol
ja: nevezetesen magának a bizottságnakjelentésébcn 
az van, hogy a második választás elleni folyamo
dásban azok, kik a választást reclamálják , kérik, 
hogy vétessenek tekintetbe az első választás után 
kirendelt vizsgálat actái. Tehát ezek az én véle
ményem szerint azon vélekedésben vannak, hogy 
az első vizsgálat actáiban elegendő alap van arra, 
hogy ezen választás megsemmisíttessék, és ezért 
fölöslegesnek tartják a vizsgálatot a második vá
lasztás ellen. Ha már most mi az elvet is meg akar
juk menteni — a mint meg is kell menteni—hogy 
t. i. a másik választás nincs semmi összeköttetés
ben az elsővel, akkor ennek természetes követke
zése az , hogy uj vizsgálatot kell elrendelni, mely
ben fölhasználandók a panaszkodók által az első 
választás ellen beadott panaszok és az akkori vizs
gálat eredménye. Hogy tehát ez ügyben az elv is 
meg legyeu mentve, és mi, kik itt mint birák 
ítélünk , lelkiismeretünket is megnyugtathassuk: 
vizsgálatot ajánlok. (Helyeslés.) 

Zsedényi Ede: B obory képviselőtársunk a 
fő súlyt arra fektette, hogy Hrabovszky akkor 
mondott le képviselői állásáról, mikor a vizsgálat 
még be nem volt fejezve, és épen ezen lemondása 

I által akarta megakadályozni a viszgálat folytatá-
| sát: tehát kellett valaminek lenni, a miért a to

vábbi vizsgálat megakadályoztatása kívánatos 
volt. Épen azért kérdeztem én, vajon az igazoló 
bizottság meg van-e győződve ezen második vá
lasztás tisztaságáról ? Erre azt a feleletet nyertem, 
hogy bizony voltak itt is olyan panaszok és ese
mények, melyek emlékeztetnek és összeköttetés
ben vannak az előbbivel. Már most kérdem az 
igazoló bizottságtól: miért nem ajánlott biztost, 
ki kiment és a választást megvizsgálta volna? 
Miután az előbbeni biztos nem adta be végső je
lentését, úgy, hogy az a bizottság kezéhez nem is 
jö t t : tehát már most szükséges megtudni, vajon 
a második választás tiszta volt-e vagy nem ? Ez 
iránt ugyanis maga a bizottság előadója sem tud 
nyújtani biztosítékot: azért azt hiszem, e tekintet
ben vizsgálatot kell rendelni. (Helyeslés.) 

KiSS M i k l ó s : T. képviselőház! Előttem szó
lott Jekelfalussy Lajos képviselőtársam nézetében 
osztozom annyiban, a mennyiben szerintem hi
vatva lett volna az igazoló bizottság figyelembe ven
ni az első választás ellen beadott panasz következ
tében elrendelt vizsgálatot; de nem osztozom né
zetében annyiban, hogy uj vizsgálat lenne szük
séges. Osztozván ugyanis Szász Károly képviselő-
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társam nézetében, hogy az első választást előidé
zett okok olyanok voltak, melyeknek hatása a 
másodikra is kiterjedett: az uj vizsgálat elrendelé
sét egyátalán nem tartom szükségesnek. Az ál
landó igazoló bizottságnak fölállított azon elve, 
hogy az első választás ellen elrendelt vizsgálat 
eredménye nem vihető át a másodikra, nézetem 
szerint nem ál l : ezért tehát oda lenne utasítandó 
az állandó igazoló bizottság, hogy figyelembe 
véve az első választás ellen benyújtott panasz 
folytán elrendelt vizsgálatot, annak eredményét 
azzal együtt tárgyalva, ezen választást újra vizs
gálja meg s adja be róla véleményét. (Helyeslés.) 

Tóth Vilmos j e g y z ó : Besze JánosJ " 
Besze János: T. ház! Miután az uj válasz

tás ellen panasz még nem adatott be. . . . (Fölki
áltások: Beadatott már! Derültség.) Ha az uj válasz
tás ellen panasz adatott be, mint most hallom, vé
leményem az, hogy a vizsgálatot mindenesetre 
meg kell tenni: mert az által, hogy Hrabovszk}' 
Zsigmond ismét követ akar lenni, előbbeni lemon
dása megszűnt; pedig csak előbbeni lemondása 
következtében nem tárgyaltatott az első vizsgálat. 
S minthogy ujabb panaszok is vannak, minden az 
első vizsgálatra vonatkozó iratokat kiadatnám a ki-
küldendő vizsgáló birónak. Mert én is vizsgálatot 
kívánok, annyival inkább , hogy kitűnjék, vajon 
Hrabovszky Zsigmond jövendőre nézve választha
tó-e vagy nem ? Mert nem elég kimondani, hogy a 
választás megsemmisíttetik: mert a nép, mely nagy 
remények által annyira el van csábitva. megválasz
taná őt ötvenszer is, ha ki nem mondatik az is, 
hogy jövőre választható lesz-e ismét, vagy sem ? 
Azért vizsgálatot kívánok, s a vizsgálati jelentés 
következtében majd itél a ház. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Bónis Sámuel! 
BÓniS S á m u e l : T. ház ! Megvallom. az ál

landó igazoló bizottságnak nem kellett volna a 
vizsgálati iratokat úgy egyszerűen félretennie: 
mert ha megolvasta volna a háznak e tárgyban 
hozott határozatát, látta volna , hogy midőn Hra
bovszky Zsigmond lemondása elfogadtatott, egy
szersmind egyenesen ki lett mondva , hogy a vizs
gálati iratok annak idején tárgyalandók a végett, 
hogy kitűnjék belőlök, vajon hibás-e Hrabovszky 
annyira, hogy meg kelljen fizetnie a vizsgálati 
költségeket? Ennélfogva véleményem szerint ezen 
vizsgálati iratokat ki kellene adni az állandó igazoló 
bizottságnak, hogy adjon véleményt az iránt , va
jon a Hrabovszky elleni vizsgálatból kitünik-e hi-
bássága annyira, hogy a költségeket meg tartoz
zék fizetni ? Ha pedig ezen vizsgálatból az is ki
tűnnék , hogy oly hibát követett el , mely válasz-
tatási képtelenségét vonná maga után . a tekintet
ben is vegye figyelembe az iratokat a bizottság. 
Én tehát e tárgyat az állandó igazoló bizottsághoz 
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utasítanám a végett , hogy az iratokat e teki ntet-
ben is figyelembe vegye. (Helyeslés.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Stefanidesz Henrik ! 
Stefanidesz Henrik: Én osztozom Szász 

Károly képviselőtársam nézetében, és épen azt 
akartam mondani, a mit Bónis Sámuel képviselő
társam előadott. Csak azt kívánom még hozzá tenni, 
hogy a vizsgálat tételére kiküldött képviselőtár
sunk Böszörményi László utasittassék a vizsgálati 
iratok beadására. (Fölkiáltá*ok: Beadta már!) 

Tóth Vilmos jegyző: G-ajzágó Salamon S 
Gajzágó S a l a m o n : T . ház! Az állandó iga

zoló bizottság véleményének támogatására föl aka
rom hozni először is azt, hogy azon kérdést, vajon 
Hrabovszky Zsigmond vétkes-e annyira, hogy a 
vizsgálati költségeket ő fizesse meg, már el van 
intézve az által, hogy a mellékelt irományokból 
kitűnik, hogy azon költségek be vannak már fizet
ve olyformán, hogy azokat Hrabovszky választói
nak többsége jószántából fizette be. Ennek követ
keztében nem látta az állandó ig-azoló bizottság1 

többé szükségét annak, hogy kutassa azt, a mi 
a mellékelt irományokból csakugyan világosan 
kitetszik. 

A mi az állandó igazoló bizottság jelentésének 
másik részét illeti, vajon Hrabovszky Zsigmondnak 
második választása együtt tárgyalandó-e az elsőre 
vonatkozó vizsgálattal ? e részben véleményem tisz
tán az, hogy ezen két eset együtt semmi esetre 
se tárgyalandó ; és ezen kinyilatkoztatásomban nem 
csak arra figyelek, a mi az irományokból kitűnik, 
hanem különösen figyelek az alkotmányos szem
pontra. Én, t, ház. nem hiszem, hogy, ha azon vizs
gálatról beadott jelentés e házban tárgyaltatott vol
na, e ház belebocsátkozhatott volna annak megítélé
sébe, vajon Hrabovszky Zsigmond örökre elüttes
sék-e választhatási képességétől? Ez nem a mi 
dolgunk, hanem a törvényszék dolga. Nekünk 
mind régibb, mind ujabb törvényeink azt mondják, 
hogy senki másképen, mint bírói ítélet által el nem 
marasztalható; és e ház nem tette volna és nem is 
tehette volna azt, hogy Hrabovszkyt saját hatalmá
ból választhatási képességétől elüsse. Miután tehát 
Hrabovszky lemondott, ezen első választás be van 
fejezve; és igen helyesen jegyzé meg az előadó úr, 
hogy e ház maga nem tehetvén mást, mint azt, 
hogy a választást megsemmisitse, ez által az első 
választási actus befejeztetett, s tiszta lélekkel me
gyek át a második választás körülményeinek meg
vizsgálására. Véleményem tehát az, hogy e két 
választás nem együtt, hanem az utóbbi külön tár
gyalandó. (Szavazzunk!) 

Várady Gábor: T. ház! Nem akarok a 
tárgy érdeméhez szólani — ezt Zichy és Grajzágő 
képviselő urak megtették, és előadásaik teljesen 
indokolják az igazoló bizottság eljárását — ; hanem 
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miután némely képviselő épen ezen eljárás szaba
tosságát támadta meg, szükségesnek tartom, hogy 
a t. háznak e tárgyban hozott határozatát fölolvas
sam. Ez következőkép szól: (olvassa) „ Olvastatott 
Hrabovszky Zsigmond félegyházi képviselőnek le
mondása. A képviselőház által a lemondás elfogad
tatván, az elnök oda utasíttatott, hogy az illető' 
központi választmány által uj választás eszközöl
tessék, és egyúttal határoztatott, hogy, az eszköz-
lött vizsgálat költségeinek megtérítése végett, an
nak idejében a vizsgálati iratok tárgyalás alá vé
tessenek." Miután a t. ház csak azon érdekből 
rendelte a vizsgálati irományok előterjesztését, hogy 
a költségek megtérítése fölött határozhasson, az 
irományokból pedig kitűnik, hogy a költségek 
megtéríttettek: épen a ház határozata iránti tiszte
letből nem volt szabad az igazoló bizottságnak 
ezen vizsgálati irományoknak bővebb tárgyalásába 
bocsátkozni. Ha azonban a t. ház méltóztatik ren
delni, hogy, határozatával ellenkezőleg, a bizottság 
az első vizsgálati iratokat mégis tárgyalás alá 
vegye, akkor a bizottság kötelességének fogja is
merni, ezt teljesíteni. 

P a p p Z s i g m o n d : Tisztelt ház ! . . . (Nem lehet 
kétszer szólni ugyanazon tárgyhoz!) 

H o r v á t h K á r o l y : Tisztelt ház! Méltóztas
sék fölolvastatni azon kérvényt, mely a második 
választásra vonatkozólag beadatott. (Nem szüksé
ges!) Itt igazságszolgáltatáról van szó: azért, úgy 
hiszem, minden adatot ismernünk kell, melyre a 
ház határozatát alapithatja. 

Z i c h y Antal e l ő a d ó (fölolvassa az illető kér
vényt.) 

H o r v á t h K á r o l y : Csak azért kértem e kér
vény fölolvastatását, hogy meggyőződjünk, vajon 
az illetők a második választás irányában is éltek-e 
ugyanazon panaszszal, melyet az első ellenében 
fölhoztak: s ime! meggyőződhetett a t. ház, hogy 
másodszor is csakugyan éltek ugyanazon panasz
szal. Ez itt a döntő tény. Nem osztozom azon né- , 
zetben, hogy ha valamely választás ellen első íz-
ben panasz emeltetett, és ha másod izben ujabban 
panasz nem emeltetnék, azt akkor is tekintetbe kel
lene venni; sőt Sipos Orbán képviselőtársunk sza
vaira bátor vagyok még megjegyezni, hogy ha 
kiskorú választatott, a háznak csak akkor áll joga- [ 
ban a kiskorúság miatti érvénytelenséget kimon- I 
dani, ha az ellen panasz adatott b e : ha ellenben j 
ily panasz nem adatott be, akkor a háznak nem 
áll jogában a kiskorúságért az illető képviselő ké- j 
pességét külön kétségbe vonni. Itt is úgy aü a do
log. Az a kérdés: vajon a panaszlók most másod 
izben is panaszkodnak-e, s állitják-e, hogy a második 
választásra is befolyással voltak azon körülmények, 
melyek az első alkalommal fölmerültek ? A panasz- J 
ók azt állítják, hogy igenis! A t. ház ennek foly

tában köteles elrendelni, hogy ezen panaszok meg
vizsgáltassanak; miután pedig ez ügyben már kül-
dénk ki biztost, hogy ez ügyet megvizsgálja, ezen 
vizsgálatnak eredménye szükséges, hogy a t. ház 
elé terjesztessék. Ujabb kiküldetésnek, nézetem sze
rint, csak akkor volna helye, ha netán azon vizsgá
lat nem lenne kielégítő, nem lenne teljesen kime
rítő. Most azonban azt hiszem, hogy a t. ház egye
lőre arra utasíthatja a bizottságot, vegye vizsgálat 
alá a kiküldött biztos által beadott vizsgálati ira
tokat, és azután terjeszsze elő véleményét. 

R á d a y Lász ló gr . : Tisztelt ház! Én, mint 
az állandó igazoló bizottság egyik tagja — csu
pán azért, hogy e tárgyalás tovább ne folytattassék 
— bátor vagyok megjegyezni, hogy azon okok, 
melyek itt már többször kimeritíettek, vezették 
arra a bizottságot, hogy a két esetet különválasz-
sza, s magára az ügy érdemére vonatkozólag, az 
első választás ellen beadott irományokat a máso
dik választás alkalmával beadottakkal ne hozza 
összeköttetésbe. Egy fő ok erre az is volt — mél
tóztassanak visszaemlékezni— hogy midőn e ház
ban kérdés merül föl az iránt, hogy a költségek 
megfizettessenek-e. vagy ne ? a határozat igen vi
lágosan azt monda, hogy a költségek meg lévén 
fizetve, az ügyet tovább tárgyalni nem kell. Mi
után e határozat megvolt, szerintem igen helyesen 
járt el a bizottság, hogy a kérdést nem tárgyalta. 
Ha most méltóztatnak megrendelni a tárgya
lást, igen természetes, hogy a bizottság tárgyalni 
fogja. 

T ó t h VilntOS j e g y z ő : Többen nincsenek 
följegyezve. 

Elnök: T. ház! A tanácskozásokból azt vet
tem észre, hogy a t. ház mindenek előtt azt a kér
dést kívánja eldönteni: vajon a két választás együtt 
tárgyaltassék-e, vagy pedig elkülönittessék? (Zaj. 
Ellenmondás.) 

SzáSZ K á r o l y : Azt hiszem, a szabályok 
értelmében legelébb azon kérdést kell kitűzni: 
elfogadtatik-e az igazoló bizottság véleménye, 
vagy nem ? 

E l n ö k : Magam is oda akartam visszatérni, 
ha félbe nem szakitnak. Minthogy az állandó iga
zoló bizottság véleménye az , hogy a két vá
lasztás elkülönittessék : méltóztassanak fölállni 
azok, kik az állandó igazoló bizottság véleményét 
pártolják. 

Bánó József ; Én úgy hallottam, s igen kö
zel ülök előadó úrhoz, hogy nem az volt a véle
mény, a mit az elnök úr mondani méltóztatott; 
hanem az igazoló választmány véleménye az, hogy 
igazoltassák a képviselő, (ügy van !) Ha tehát mél
tóztatik kérdést föltenni, legegyszerűbb kérdés ez: 
elfogadtatik-e az igazoló választmány vélemé-



LXXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Decz. 18. 1866.) 159 

jiye, vagy nem ? Ez után következik a további. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Épen ezt akartam mondani, és így 
kívántam a kérdést föltenni. Méltóztassanak azok, 
kik a bizottság véleményét elfogadják, fölállni. 
(Megtörténik.) Az igazoló bizottság véleménye 
nincs elfogadva. — Méltóztassanak már most fel
kelni azok, kik az első' választás következtében tett 
vizsgálatot a bizottság által szintén tárgyalás alá 
kivánják vétetni. (Megtörténik.) A többség véle
ménye az , hogy az első választás következtében 
véghez vitt vizsgálatot a bizottság vegye tárgya
lás alá, és azután adja be jelentését. Ennélfogva 
Böszörményi képviselő úr föl lesz szólítandó, 
adja be jelentését; ez beadatván, a bizottság 
azt tárgyalni és a fölött véleményét nyilvání
tani fogja. 

Zichy A n t a l e lőadó (folytatólag olvassa az 
állandó igazoló bizottság jelentését Széky Péter heves
megyei tisza-abádi választókerületi képviselő igazolása 
tárgyában. A bizottság Széky Pétert, a szabályszerű 30 
napi határidő megtartása mellett, igazolandónak véle
ményezi. Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Széky Péter, a tisza-abádi kerü
let képviselője a szabályszerű 30 napi határidő 
fentartása mellett igazoltatik. 

Szmrecsány i Dár iusz : T. ház! Van sze
rencsém Árvamegye majdnem összes mezővárosai 
és helységei elöljáróinak és közönségének abbeli 
alázatos kívánságát a t. ház elé terjeszteni, hogy 
Árvamegye területén egy alsó ipartanodával egye
sitett gymnasiumnak országos közköltségen leendő 
megalapítását magas pártfogásával eszközölni mél
tóztassék. Minthogy ezen tót ajkú nép mindenkor 
nagy jeleit adá hazafiságának, s az árvái lakosok 
már 1861-ben az akkori alkotmányos hatóságnak 
azt jelenték ki, hogy, tót anyanyelvük mellett, 
gyermekeiket magyar nyelvben is oktatni kiván
j á k : hiszem, hogy a t. ház ezen nép ezen kérel

mét méltányolni és pártolni fogja, annyival in
kább, mert ez által az a közhazához való igaz r a 
gaszkodását fejezi ki. (Elénk éljenzés.) 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz lesz uta
sítandó. 

Hosszú képviselő úr fog jelentést tenni. 
HOSSZÚ Józse f e lőadó (olvassa az állandó 

igazoló bizottság jelentését Traioschenfels Emil képvi
selőnek, Gidl József és Wagner Frigyes segesvári kép
viselők választás körül véghez vitt vizsgálatárólbeadott 
jelentése fölött. Az igazoló bizottság Gull József és 
Wagner Frigyes választását megsemmisítendőnek, a 
költségvetési bizottság által megállapítandó vizsgálati 
költségekben a vesztes feleket elmarasztalandóknak, az 
új képviselő-választást pedig oly meghagyással véle
ményezi elrendelendönek, hogy az összeírást munkála
tok az erdélyi királyi fökormányszéknek 1866. évi 
január 10-én 890." sz. a. kibocsátott lUasitása értelmé
ben újból készíttessenek el. Atalános helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak az igazoló bizottság ja
vaslatát elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva e 
választások megsemmisíttetnek, s mindaz, mit az 
állandó igazoló bizottság javaslatba hozott, telje
síttetni fogf. 

A mélt. főrendek holnap ülést fognak tartani. 
Hogy a császárné ő felsége üdvözletére küldendő' 
bizottság iránti határozatot át lehessen holnap a 
mélt. főrendekhez vinni, ezen határozat még ma 
hitelesíttetni fog. 

Dinitrievics Milos jegyző (fölolvassa az 
erre vonatkozó jegyzőkönyvi határozatot. Helyeslés.) 

E l n ö k : Más tái'gy nem lévén, a legköze
lebbi ülés napja a szokásos módon tudtul fog 
adatni. 

A költségvetés bizottsági tagjait kérem, mél
tóztassanak holnap délelőtti 11 órakor, üléstartás 
végett, az elnöki szobában megjelenni. Ma pedig a 
jegyzőkar tagjait kérem, hogy tanácskozás végett 
az ülés után még itt maradni niéltóztass'anak. 

Az ülés végződik déli 12 órakor. 




