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feladat alól felmenteni s a vizsgálat teljesítésével 
más képviselőt megbízni. (Közfelkiáltás: Böször
ményi o 

E l n ö k : Tehát Böszörmény i úr küldetik ki. 
Ráday László gróf előadó (olvas sa alX-dik 

osztály véleményét id. Justh József turőcz-szt.-mártoni 
képviselő választása fölött, mely a nevezett képviselőt 
igazolandónak véleményezi.) 

E l n ö k : Nem szólalván fel senki ellene, ki
mondom, hogy Justh József igazolt képviselőnek 
tekintetik. (Helyeslés.) , 

Ráday László gróf előadó (olvassa a IX-ik 
osztály jelentését Kautz Gyula györvárosi képviselő 
választásáról, s ezt igazoltatni ajánlja. Ezután foly
tatja:) Ezen végzés hitelesítése után ujabban érke
zett Győrből egy uj folyamodás Kautz Gyula kép
viselő ellen; ez tegnap tárgyaltatott, és a követke
zőben van szerencsém az osztálynak véleményét 
előadni. (Olvassa az osztály jegyzökönyvét, mely ujab
ban is Kautz Gyula igazoltatását ajánlja.) 

E l n ö k : U g y látom, az osztály véleménye 
elfogadtatik (Közhelyeslés), minélfogva Kautz Gyula 
az igazolt képviselők sorába vétetik föl. (Éljenzés.) 

Ráday L á s z l ó gróf : Tisztelt ház! Azon 
kérdést vagyok bátor, az osztály által is fölhatal
mazva, a tisztelt ház elé terjeszteni, hogy, miután 
tegnap azt méltóztatott elhatározni, hogy a kérdés 
alatt levő képviselők ellen beadott ujabb okmány 
először az osztályhoz utasíttassék, ha e vélemény 
mellett méltóztatik a ház maradni, beleegyezik-e 
abba, hogyPerényi Zsigmond b . képviselőtársunk 
ügyét, ki ellen ma reggel uj okmány érkezett, ma 
nem egészen, csak részben adjam elő? (Fólkiáltá-
sok: Egyszerre!) 

Elnök : Kivánja-e a tisztelt ház. hogy még 
ma kezdje meg az első osztály előadását ? (Felkiál
tások : Holnap folytassuk! Zaj.) Az ülést bezárom; a 
legközelebbi ülés holnap reggeli tiz órakor tar-
tatik. 

Az ülés végződik 1 % órakor. 
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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: Bemntattatnak választások ellen érkezett kérvénj'ek s Millutinovies Szvetozár és Stephanides Henrik megbízó 
levelei. A naplóbiráló választmány tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Besze János. Mocsáry Lajos. Varró Sámuel és 
Dőry Ádám igazoltatnak, Perényi Zsigmond b. és Baldácsy Antal b. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az illés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. A mai ülés jegy
zőkönyvét fogja vezetni Tóth Vilmos, a szólani kí
vánókat Csengery Imre fogja felírni. A tegnapi 
ülés jegyzőkönyvének, hitelesítése van napirenden. 
(Joannovics György olvassa a tegnapi ülés jegyzö
könyvét.) 

B ó n i s S á m u e l (a jegyzőkönyv felolvasása köz
ben) : A jegyzőkönyvre nézve bátor vagyok meg
jegyezni, hogy ha abban a ház említtetik, ne hasz
náltassák e kifejezés „tisztelt ház", hanem csak 
egyszerűen „a ház". (Helyeslés.) (A további felolva
sás folyamában:) Ebben az ügyben, ha már a vizs
gálat indokait előadjuk, adassék elő az is, a mi 
ezen határozatnál a fő indok volt. A fő indok volt 

pedig az, hogy a titkos golyózásnál 7 golyóval 
több tétetett az urnába, mint a mennyi volt a sza
vazók száma. Véleményem szerint vagy ezt is meg 
kell említeni a jegyzőkönyvben, vagy egy indokot 
sem. (Felkiáltások: Semmi indokolás!) 

G h y c z y K á l m á n : Átalában azt hiszem, 
tisztelt ház, hogy különösen oly esetekben, midőn 
vizsgálat van kiküldve, minél kevesebb motívum 
tétessék a jegyzőkönyvbe, mert ez a vizsgálónak 
munkálkodását csak nehezíti, és némely esetben 
az igazság felderítését is nehezebbé teszi. Atalá-
nosságban azt is kívánnám megjegyezni, hogy a 
jegyzőkönyvet minél rövidebben kell fogalmazni. 
Mik voltak a tanácskozás phasisai, az nézetem szerint 
a naplóba való; szárazon a végzés, ugy a mint 
szavazásra fel volt téve és eldöntetett, tétessék a 

5* 
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jegyzőkönyvbe. Jelenleg ha jól fogtam fel, az is 
benfoglaltatik a jegyzőkönyvben, hogy Somossy 
ur is fel volt szólítva a vizsgálat megtételére, de 
ő egészségi tekintetből lemondott. Ezt mind nem 
tartom szükségesnek; szükségesnek csak azt tar
tom, hogy az neveztessék meg, a ki kiküldetett. 
Abban foglalom össze tehát véleményemet, hogy 
minden motivatio nélkül adassék elő a végzés, az 
egyének nevei pedig hagyassanak ki. (Közhelyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Legjobb volna megbíznia 
jegyző urat írj jegyzőkönyv szerkesztésére és an
nak felolvasását holnapra halasztani. (Közhelyeslés.) 

Elnök: A tisztelt ház kívánsága szerint a 
jegyzőkönyv az indokolás kihagyásával újra fog 
szerkesztetni és holnap felolvastatni. 

Két kérvény adatott még be Mocsonyi Sán
dor ellen; ez a kiíenczes osztálynak fog átadatni. Mil-
lutinovics Szvetozár átadta meg-bizó levelét. Ez is 
a kiíenczes osztályhoz utasíttatik, úgyszintén Arva-
megye követének Stephanides Henrik megbizó le
vele. A napié-bíráló választmányba kiküldendő ta
goknak névsora tegnap összeszámíttatván, 3 óra
kor kezdetett meg a szavazatok összeszámlálása és 
8 órakor fejeztetett be. Jegyző úr fel fogja olvasni. 
(Jegyző felolvassa a, szavazás eredményét, mely szerint 
Somossy Ignácz 177, Nikolics Sándor 176, Jámbor 
Pál 174, Mihályi Péter 174, SzontaghPáll69, Jend-
rassik Miksa 169, Dessewffy Ottó 166, Fest Imre 
166, Szász Károly 144, Fáy Gusztáv 112, Beliczey 
István 110, Vadnay Lajos 106, Rudnyánszky Fló
rián 106, Ruttkay István 102, Draskóczy Gyida 101, 
Szmrecsányi Dáriusz 97, Vay Béla b. 95, Trifunácz 
Pál 94, Madarász József 93, Kudlik István 89 sza
vazatot nyert.) A kérvényi bizottmányra történt 
szavazás eredménye holnap fog kihirdettetni, mert 
a naplóbiráló bizottmányra történt szavazás össze
számítása csak tegnap esti 8 órakor végeztetett be. 

Áttérünk már most a napi rendre és felszólí
tom gr. Eáday Lászlót az osztály jelentésének elő
adására. 

Ráday László gróf előadó (olvassa alX-dik 
osztály jelentését, Perényi Zsigmond báró, ugocsame-
gyei nagyszöüősi kerület képviselője megválasztatása 
tárgyában, mely szerint vizsgálat volna elrendelendő. 
Ezután folytatja:) A ház határozata folytán az osz
tály pótlólag tárgyalta azon két beadott irományt, 
melyeknek egyike Perényi Zsigmond báró megvá
lasztása mellett, a másik ellene szólott. Mindaket-
tőt lesz szerencsém felolvasni. (Olvassa az osztály 
ujabb jelentését, mely hasonlólag vizsgálat elrendelését 
véleményezi.) 

Vadnay L a j o s : Igen tisztelt képviselőház! 
Közönségesen óhajtott időkímélés tekintetéből, de 
szerénységből is örömest hallgatnék, nehogy en-
magam, mint osztálybeli tag szolgáltassak okot és 
alkalmat terjedelmesebb vitára, ha a szőnyegen 

forgó igazolási ügy első tárgyalásakor, és az ott 
felmerült jogkérdés eldöntésekor jelen lehettem 
volna az osztály ülésében; hibámon kivííl azonban 
egészségem akkori változása miatt nem vehetvén 
részt ebben, engedje meg a t, képviselőház, hogy 
inost nyilváníthassam meggyőződésemet, mivel az 
igen tisztelt igazoló osztály olyan elvet vett fel vég
zése alapjául, mely jogtani nézeteimmel ellenkezik. 
Lehetőleg szabatos leszek, hogy ne fáraszszam. so
káig becses türelmöket. Ugyanazért mellőzöm 
mindazon ténykérdéseket, melyek a kérvényben 
maga a választás ellen és megsemmisítése végett 
vannak tulaj donképen felhozva. Többi között a 
kérvényben kifogás alá van véve a megválasztott 
képviselő kora, vagyis igazabban, és tulajdonképen 
a jelentés szavával mondva, megtámadtatik a meg*-
választott képviselő teljeskorúsága; a tisztelt osz
tály pedig felállítja elvül azon szabályt, hogy „ac-
toriineumbit próba," és a kérvényezőt tekinti actor-
nak ; következésképen kérvényezőnek kötelességé
ben állónak azon tagadása bebizonyítását is, hogy 
a megválasztott képviselő még nincs 24 éves. Nem 
tagadhatom, hogy minden tiszteletem mellett a t. 
osztály véleményével nem lehetek egy értelemben, 
nem lehetek pedig először azért, mert az elvül fel
vett szabály is közjogilag teljességgel nem átaláiios, 
mert ez így szól: „actori incumbit próba in regula" 
vagyis rendszerint a felperes köteles bizonyítni, 
mert rendszerint a felperes szokott valamit köve
telni, igényelni, állítani, erősíteni; de az közjogi
lag sehol sincs megírva, hogy a felperes olyan 
esetekben, melyekben egyszerűen tagad, tagadá
sát bizonyítni köteles. Nem lehetek azon vélemény
ben azért is, mert a jelen esetben és a fönforgó vi
szonyok közt szerintem nem is a kérvényező az 
actor, hanem maga a megválasztott képviselő, mert 
ő igényli a képviselőséget. Már pedig midőn azon 
igénynél fogva fellépett választott képviselő, ezen 
igényénél fogva a választók többségét megnyerte, 
neki nyert actioja van, ő a nyertes actor, a meg
bukott fél pedig az incattus. Azonban nézetem sze
rint nem is az dönti el a kérdést, vajon „actori 
incumbit-epróba?" sem az, hogy melyik az actor, 
vagy incattus ? hanem azon juris axióma: asserenti 
incumbitproba, mely szerint a ki valamit állít, köteles 
bebizonyítani, és sehol sincs, hogy a tagadó tagadá
sát legyen köteles bizonyítani, kivéve azon eseteket, 
midőn atagadólagos mondat erősítést, vagy állítást 
foglal magában; és így az igénylő tartozik igénye 
jogosságát bizonyítani. E szempontból, mivel nincs 
kérdés, hogy a ki a képviselőséget igényli, és 
igényéhez ragaszkodik, az köteles, ha kérdésbe von
ják, vagy megtagadják igényét, igazolni igénye 
jogosságát, vagyis azon törvényes qualificatiokat, 
melyeket a törvény szab meg a képviselőségre 
nézve : s így természetes, hogy a jelen esetben is, 
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miután a megválasztott képviselő, mint igényeihez 
ragaszkodó áll, az ellenfél pedig megtagadja tör
vényes teljeskorúságát, nem a tagadó lesz azt 
kénytelen bebizonyítani, hanem az igényeihez ra
gaszkodó megválasztott képviselő tartozik azzal. 

Ezen szempontoknál fogva, ha csak azon kér
dés forogna is fenn, vajon a megválasztott képvi
selő teljeskorú-e vagy nem ? nem volna nézetem 
szerint se helye, se szüksége a további vizsgálat
nak ; akkor egyszerűen a megválasztott képviselő 
oda volna utasítandó, hogy bizonyos határidő alatt 
a hiteles anyakönyvi kivonattal igazolja teljesko
rúságát. De minthogy itt más tényezők is vannak, 
és olyan ténykérdések forognak fenn , melyek 
magát a választás törvényességét teszik kétessé, 
s minthogy olyan positiv és objectiv adatokra van 
szükség, hogy a képviselőház jogszerűen Ítélhessen, 
vagyis vizsgálat történjék, ennélfogva a tisztelt 
osztály véleményét akképen látnám módosítandó-
nak, hogy a kérvény első ágára nézve, melybent. 
i. tagadtatik a teljeskorúság, a megválasztott kép
viselőnek tétessék kötelességévé, hogy bizonyos 
határidő alatt kellő törvényes próbával igazolja, 
bir-e azon qualificatioval, melyet a törvény köve
tel. Azon tényekre nézve pedig, melyekről a tisz
telt képviselőháznak Ítélnie kell, s melyekről po
sitiv és objectiv adatokat kell birnia, hogy ítélhes
sen, de a mi szükséges azért is, hogy a felingerfílt 
nép kedélye leesillapíttassék: óhajtom, hogy a tisz
telt képviselőház pártatlan vizsgálatot méltóztas
sék elrendelni. 

P a p p Z s i g m o n d : Előttem szóló véleményét 
helyeslem. E véleményben voltam az osztály ülé
sében is. Kifejtettem röviden akkor is, hogy azon 
elv csak az úgynevezett polgári ügyekben ál l , de 
nem a választásra nézve. Maga a választási tör
vény körülirja, micsoda kellékekkel kell bírni an
nak, a ki választó, meg a ki választható. Valamint 
a ki magát választónak be szokta iratni, maga tar
tozik igazolni választási képességét, úgy az , a ki 
követ akar lenni, vagyis, hogy megválasztható le
hessen, maga tartozik a qualificatiót kimutatni. 
Ezen casus épen hasonló és analóg azon esetekhez, 
minőket hajdanában a íiscus a nemesek ellen szo
kott intézni, kiknek nemessége kétségbe vonatott: 
sohasem a íiscus bizonyította be, hogy az illető 
nem nemes ember, hanem a kinek kétségbe volt 
vonva nemessége, az tartozott kimutatni, hogy 
csakugyan nemes ember. Ezen szempontnál fogva 
tehát, mint mondám, előttem szóló véleményében 
osztozom; másrészt azonban fölöslegesnek tarta
nám a vizsgálatot már annálfogva is , mert ha bi
zonyos határidőt szabunk, mely idő alatt tartozik 
kimutatni képességét vagyis hogy nagykorú, fö
löslegessé válik a további vizsgálat. Es nem a 
nép megnyugtatását, mint előttem szóló monda, 

kell tekintetbe vennünk, mert a bünfenyítő eljárást 
úgyis a megye fogja eszközölni, nem tartozván a 
képviselőház hatóságához, hogy valakit megfenyít
sen, hanem a ház épen azért küld vizsgálatot, hogy 
érvényesítse, vagy megsemmisítse a választást. 

Egyébként fiatal barátunk ildomosságáról föl
teszem, hogy midőn kétségbe vonatik qualifícatiója, 
sietni fog azt rövid határidő, teszem 15 nap alatt 
igazolni, bemutatva keresztlevelét; és ha akkor 
igazolni fogja nagykorúságát, akkor fog a tárgy 
szőnyegre kerülni. 

Fölteszem továbbá azt is, mielőtt azon kérdés 
tétetnék az elnökség által, vajon az osztály véle
ménye fogadtatik-e el , vagy sem ? tegye fel min
denekelőtt azt a kérdést, vajon ezen tétel : „actori 
incumbit próba" ez esetre is alkalmazható-e vagy 
sem? Én tehát a vizsgálatot nem tartom szüksé
gesnek , hanem igenis szükségesnek tartom azon 
elv kimondását, hogy ő tartozik kimutatni a qua
lificatiót, vagyis nagykorúságát. 

Zsedény i E d e : Előttem szóló ur előadása 
némi igazolásra kényszerít, mert a mint az osz
tályban , úgy most is azon véleményben vagyok, 
hogy ha a panaszlók állításuk valóságában bíz
nak , kötelesek azt be is bizonjdtani. A ki vala
kit törvénysértéssel vádol — az pedig törvénysér
tés , ha valaki képviselővé akar lenni, ha kis
korú — ura legyen szavának, és bizonyítsa be. 
(Helyeslés.) Érdekes jelenet, uraim ! hogy míg egy 
részről a panaszlók minden oldalról tömérdek bi
zonylatokat , azt hiszem , tetemes költséggel, ösz-
szehalmoztak, melyek szerint azt akarják bebizo
nyítani , hogy az ellenjelölt Dolinay urnák válasz
tói anyagi erővel zárattak el a szavazás szín
helyéről , hogy fegyveres kézzel történtek összeüt
közések , melyek alatt kilencz megsebesült, egy 
meg is halt, mire Perényi emberei azt válaszolják, 
hogy azok maguk kisebbségöket előre látván, idéz
ték elő az összeütközést; tehát addig, míg ily 
hosszú pert folytatnak, addig más részről azon ki
fogásra nézve, hogy b. Perényi Zsigmond kiskorú, 
egy, de egyetlen egy hiteles bizonyítványt sem 
hoznak fel, holott azt, ha való, rövid úton, költség 
nélkül és rajok nézve eldöntő erővel bizonyíthat
nák , s egyszersmind a hosszú pörnek egyszerre 
véget vethetnének, mert kiskorú köztünk rígy sem 
ülhet. Ezt nem teszik, tehát a dolognak mégis 
másként kell állani, mint a hogy ők állítják. Azt 
pedig- követelni, hogy a már megválasztott követ 
bizonyítsa be törvényes korát : újdon-új szabály
ellenes eszme. (Zaj. Ellenmondás. Az elnök csenget.) 
Az igazolás minden követre csak egy lehet. A kép
viselőház egy megválasztott képviselőtől sem kö
vetelheti, hogy törvényes korát bizonyítsa be, mert 
jogosan teszi fel azt, hogy a választókerület mást 

1 nem is küld be. Addig- tehát, míg- az ellenkező 
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tényt be nem bizonyítják, a mint törvényesen vá
lasztott képviselőnek, úgy törvényeskorunak is 
tartja. A mint p. o. soha a képviselőház nem kö
vetelte azt, hogy valaki keresztyén hitét bizonyítsa 
be, ha mások által zsidónak tartatik is, de nem bi-
zonyíttatik. (Zaj.Szavazzunk!) Én tehát aDolinay 
párt embereinek több jogot nem tulajdoníthatok, 
mint a képviselőháznak; s így a vizsgálat előtt 
tessék nekik álKtásukat bebizonyítani. Azt kimon
dani , hogy a már megválasztott képviselő bizo
nyítson, annyi volna, mint az egész választókerü
let jogát megsérteni. (Helyeslés. Zaj. Halljuk!) Én 
a vizsgálat mellett vagyok, és miután a vizsgáló
bírónak az orosz nyelvet is értenie kell , Markos 
István képviselőtársunkat ajánlom vizsgálóbíróul. 
(Felkiáltások : Szavazzunk! Zaj. Halljuk!) 

S o m o s s y I g n á c z : Tisztelt ház! Ha Vadnay 
Lajos képviselőtársunk előterjesztett véleménye ál
lana, az egész képviselőház igen szomorú helyzet
be jönne. Nem csak az igazolandó, hogy valaki 
törvényeskoru-e, a törvény több feltételt is szab. 
Ott van a bevett vallás, ott az , hogy csőd alatt 
vagy criminalitás vádja alatt ne legyen. Ha ele
gendő volna egyszerű tagadása annak, hogy ez 
vagy amaz, ezen vagy ama qualiíicatioval nem bir, 
igen szomorú helyzetbe jutnának még azok is, kik 
választási többséget nyertek. Azon választmány
nak , mely az ügyben eljárt, bizonyosan tulajdo
níthatni legalább annyi hitelességet, mint a pa-
naszló páiibeliéknek. Én ennélfogva pártolom az 
osztály véleményét és vizsgálat kiküldésére szava
zok. (Felkiáltások. Elfogadjuk! Szavazzunk! Hall
juk, halljuk!) 

Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Igen rövid 
leszek. Azon kérdésre vonatkozólag, vajon a meg
választott képviselő köteles legyen-e magát azon 
kifogás ellenében igazolni, hogy ő a 24-ik évet be 
nem töltötte ? azon véleményben vagyok, hogy 
ezt ő egyátalán nem köteles tenni ; a ki azt tagad
ja, annak kötelessége bebizonyítani, annyival in
kább , mert oly könnyű módja van a bizonyítás
nak : csak a matriculát kell törvényes alakban 
felmutatni. (Helyes! Szavazzunk!) 

S z e n t k i r á l y i Mór : A kérdés igen egysze
rűen eldönthető. A választás alkalmával minden 
követjelölt qualificatioja ellen lehet kifogást tenni, 
és ha akkor tétetik a kifogás , minden követjelölt 
tartozik qualiíicatioját bebizonyítani. De miután 
megválasztatott, a qualiflcatio elleni kifogást az 
tartozik bebizonyítani, a ki teszi. (Helyeslés! Zaj.) 

Horváth D ö m e : Tisztelt ház ! a vádiratok
ban kérvényezők panaszaikat, a mint az osztály
ban egyenkint felolvasott tárgyiratokból kivehet
tem, leginkább három körülményre, mint fősúly-
ra fektetik. 

Először is felhozzák, mintha az elválasztott kép

viselő mé,g a törvényes kort nem érte volna el. E ne
hézség igazolására csak egyetlen egy bizonyítvány, 
eredetiben egy anyakönyvi hiteles kivonat igényel
tetnék. De miután kérelmezők e helyett, egy az 
életkor igazolása tekintetében nem hiteles iskolai 
bizonyítványnyal, és pedig csak egyszerű máso
latban adva , figyelmet nem érdemlőleg állanak 
elő : nagyon természetes , hogy e körülmény még 
bővebb vizsgálatot és kiegészítést igényel. 

A második körülmény, melyre kérvényezők, 
és méltán fősúlyt helyeznek, hogy a követválasz
tás helyén és idejében a pártfelek közt verekedés 
történvén, azáltal az egyik fél követválasztási joga 
szabad gyakorlatától visszariasztatott és meg
fosztatott. Igaz ugyan , hogy a nyertes fél a pót
iratokban némileg igazolja, hogy a verekedésre 
az alkalmat a panaszkodó Dolinay-párt adta, kő-
dobálásával a közbenjött verekedést az idézvén 
elő; de a nyertes fél által felhozott tanuk teljes 
bizonyítékul aligha vétethetnek, mert a panaszko-
dók részéről épen a hivatkozott tanuk vádoltatnak, 
hogy a közbenjött verekedésnek , bárha különben 
a rend és biztonság őrei lettek volna, részrehaj
lásuk és hanyagságukkal leginkább ők az okai, s 
igy talán ők magok mellett tanúskodnak. De ha 
a felhívott tanuk e tekintetben teljes hitelt ér
demlenének is, az adatok után több mint valószí
nű, hogy a Dolinay-párt, kezdett ingerkedése után, 
a nyertes fél által megugrasztatott, azok többé a 
szavazás helyén meg sem jelentek, s ez által a sza-
vazhatás gyakorlatában physicailag meggátoltat
tak. E körülmény figyelmet, s a legszigorúbb 
vizsgálatot érdemli. 

Elvégre harmadszor azon nehézség, mintha 
a tanúskodó orosz esperesek szerint a választási el
nök, előttük elejtett saját szava után, a rendes jegy-

| zőkönyv kiállítása- és aláírására erkölcsileg kény
szerítve lett volna, nem annyira az elnöknek a pót
iratok közti magánlevelével, mint a választásnál 
folyton ott működött helyettes elnöknek és jegy
zőnek bizonyítványával kellőleg megczáfoltatik. 

Atalában a követválasztási esemény, úgy a 
mint kellene , az összes tárgyiratokkal teljes hitelt 
érdemlőleg nem levén földerítve, s a szigorú vizs
gálatnak nagyon is helye levén, én az osztály vé
leményét a t. ház által elfogadtatni, s a vizsgálatot 
megrendeltetni kérem. 

Wlád Alajos : Tisztelt ház! Pártolom Papp 
Zsigmond képviselőtársam által tett azon indít
ványt , miszerint ifjú képviselőtársunknak bizo
nyos határidő adassék keresztlevele előmutatására, 
illetőleg nagykorúsága bebizonyítása végett. Pár
tolom pedig azért, mert a törvény választónak és 
választhatónak csak azt mondja, ki a törvényes 
kort elérte. Előadatott az i s , hogy az ellenfélnek 
kötelessége bizonyítani. É n , habár szintén jog-

::Mi 
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gal foglalkozom, nem akarok jogi deduetiókba bo
csátkozni ; hanem sokkal czélszerübbnek és méltá-
nyosabbnak tartom, ha az illető képviselő tir uta-
sittatik, illetőleg neki hagyatik ineg , hogy nagy
korúságát bebizonyítsa, mintsem, hogy ez az ellen
féltől kívántassák. Méltóztatnak tudni , hogy ke
resztlevelet olyannak, kit nem érdekel, nem egy
könnyen adnak ki. (Zaj. Szavazzunk !) Azt hiszem, 
érdemes képviselőtársunknak nagyobb szolgála
tot teszünk az által, ha őt utasítjuk, hogy ezt meg
szerezze. Én tehát az osztály véleményét két részre 
osztván, először e tekintetben kívánok határoztatni 
és csak ennek eldöntése után vizsgálatot rendel
tetni. (Zaj. Szavazzunk!) A kérdést illetőleg nem 
pártolom Papp Zsigmond úr véleményét, mert itt 
juridieus kérdés felett a kérdést kitűzni nem lehet. 
Hanem nézetem szerint a kérdést olyképen kell 
feltenni,hogy a kik megakarják hagyatniPerényi 
Zsigmond bárónak, hogy nagykorúságát igazolja, 
álljanak fel. (Zaj.) 

E l n ö k : Azon vélemény nyilvánult, hogy min
denekelőtt, szavazás történjék arra , ki tartozik az 
életkort bebizonyítani, az-e, a ki a kiskorúságot ál
lítja, vagy pedig az illető képviselő. (Az osztály vé
leménye felett!) Én azt hiszem, hogy a kérdést, 
mindamellett, hogy ilyen vélemény nyilvánult, 
mégis úgy lehet feltenni, hogy az osztály vélemé
nye elfogadtassék-e vagy ne, (Helyeslés.) mivel az 
osztály világosan kimondja, hogy az illető képvi
selő nem tartozik bebizonyítani. Ennélfogva azok, 
kik az előbbeni kérdést kívánták föltétetni, a fölke
lés alkalmával nem fognak felállni. Méltóztassanak 
tehát felálh\ni, a kik az osztály véleményét elfo
gadják. (Megtörténik.) A többség az osztály véle
ményét elfogadja; ennélfogva nincs egyéb hátra, 
mint vizsgálót hozni javaslatba. (Némelyek Ujfa-
lussy, mások Markos nevét hangoztatják.) 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : Tisztelt ház ! A meny
nyiben a szomszéd megyében lakom és igen jól is
merem az ottani viszonyokat. tudom , hogy minő 
nyelven kell ottan működni a kiküldendő biztos
nak. Mivel az ottani ugocsai lakosságnak egy ré
sze orosz, a másik pedig magyar, én e vizsgálatra 
Markos Istvánt, mai-marosi képviselőt ajánlom. 
(Felkiáltások: Markos! Más oldalról: Ujfalussy!) 

E l n ö k : Nagyon bajos a többség akaratát ki
venni ; hogy tehát tökéletesen biztosak legyünk, 
fölkérem a tisztelt képviselő urakat , hogy a kik 
Markost kívánják, álljanak fel. (Megtörténik.) Most 
azok, kik üjfalusyt kívánják, méltóztassanak föl-
állni. (Megtörténik.) Markos küldetik ki. 

Tisztelt ház ! Napirenden van az igazolási kér
dések folytatása, és pedig most az első osztály elő
adója, Várady Gábor fogja jelentését előterjeszteni. 
Mielőtt azonban ezen előadáshoz fognánk, van sze
rencsém a tisztelt háznak jelenteni, hogy a mai 

ülés kezdete előtt s/l 10-re Bujanovies Sándor el
len ujabb panaszt vettem á t : méltóztatik ezt is a bi
zottmányhoz tárgyalás végett utasítani vagy nem? 

N a g y lgnácz : Tisztelt képviselőház! Ú g y 
vagyok értesülve, hogy ott a választás november 
22-kén történt, most pedig Isten kegyelméből már 
január 12-ébeu vagyunk; az iránt kellene tehát 
szabályt alkotni, hogy meddig szabad kérvényeket 
beadni. Én úgy hiszem, ha 80 napot hagyunk is, 
az már elégséges arra , hogy a kérvényező bead
ványát elkészíthesse. De ha mi ezen idő után is 
elfogadunk kérvényeket, úgy folytonosan az iga
zolásokkal lesz az országgyűlés elfoglalva. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház ! ü g y látom, 
hogy ezen kérvények már meg- fog-nak szűnni; ha
nem épen ily eset, minőt az előttem szóló említett, 
fordult elő akkor is , midőn a ház azon határoza
tot hozta, hogy az ujabban beérkezett kérvények 
adassanak ki a bizottmánynak. Azért ha valamely 
kérvény itt van, azt adjuk k i , inert különben azok 
irányában, a k i k beadták,, igaztalanság történik. 
Ha jövőre nézve határozni akarunk, ám határoz
zunk : de a szőnyegen levő kérvény beadásakor 

í még határozat hozva nem volt. Ezen kérvény azon 
: határozat folytán adatott be, mely azt rendeli, hogy 
I minden ujabb kérvény az illető osztálynak adas-
I sék ki. Hogy jövőre hasonló kérvények el ne fo

gadtassanak, azt magam is pártolom, de a már be
érkezett kérvény ki nem adatását nem pártolha
tom. 

Elnök : Csak azon különbség van a dolog
ban , hogy az előbbi kérvények az osztályok mű
ködésének berekesztése előtt adattak be , míg ez 
csak akkor adatott be, midőn az illeti! osztály mű
ködését már befejezte. 

Rajner P á l : Annál inkább osztozom Bónis 
Sámuel képviselőtársam véleményében, mert mái-
egészen hasonló esetünk volt tegnap is Perényi Zsig
mond ügyében, midőn az osztály előadója szintén 
épen hozzá akart fogni az előadáshoz, de mivel 
idő közben ellene és mellette ujabb kérvény érke
zett be, az iratok kiadattak az osztálynak, s az elő
adás felfüggesztetett. Hasonló eset a mai is ; mást 
határozni teliát nem lehet, mint hogy az ujabb kér
vény az osztálynak kiadassák. (Helyes.) 

K l a u z á l Gábor: Azt tartom, t. képviselők, 
hogy mielőtt az igazolás a ház részéről ki van 
mondva, a kérvényeket, akármikor érkeznek be, 
ha igazságosak akarunk lenni, kénytelenek va-

| gyünk elfogadni. Én tehát ezen kérvényt is az 
osztályhoz kívánom utasíttatni és az egész esetet 
holnap elővétetni. 

Kurcz G y ö r g y : Tisztelt ház! Azt vagyok 
bátor kérdezni, vajon ezen rnost benyújtott kér
vény később történt választás következtében ada
tott-e be? A ház szabályainak 19-ik§-akimondja: 
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„A ház alakulása kimondatván, az igazolt követek 
ellen többé panasz el nem fogadtatik. Az idő köz
ben történt választások ellen, a választás napjától 
harmincz napig fogadtatik el panasz." (Zaj. Fel
kiáltások: Nem idö közbem érkezett.) Méltóztassanak 
előbb meghallgatni és közbeszólások által szólási 
jogomat nem sérteni. (Zaj.) Bocsánatot kérek, 
épen azt kérdeztem én, vajon később történt vá
lasztás következtében adatott-e be a kérvény? Ha 
igen, xígy a ház ragaszkodjék a házszabályok 
azon pontjához, hogy ha a harmincz nap lefolyta 
előtt érkezik be panasz, fogadja «el, ha pedig ké
sőbb, utasítsa vissza. (Zaj.) 

B á n ó Józse f : Tisztelt képviselőház! É n is 
azon véleményben vagyok, hogy mintán a tisztelt 
ház által az előbbi kérvényekre oly határozat 
hozatott, hogy az idő közben beérkezett iromá
nyok még elfogadtassanak, azt hiszem, ez eset
ben kivételt tenni nem lehet; nem lehet tenni pe
dig azért, mert akkor azon osztály, mely később 
adja be az igazolásokat, roppant előnyben volna 
azon osztályok felett, melyek már most igazolnak. 
Ennélfogva kérem, hogy a kérvény elfogadtassék. 

V a y Lajos b . : T. képviselőház! Midőn az 
határoztatott, hogy az újból beérkezendő panaszok 
az osztályok által ismét vétessenek fel, nem az 
volt a helyzet, mint most. Akkor az osztályok je
lentéseiket be nem adták, a mit most már megtet
tek. Ezért véleményem szerint a kérvényt az 
osztályok már el nem fogadhatnák, mert megszűn
tek működni, de elfogadhatják természetesen, ha 
a ház többsége azon véleményben van. Ezenkívül 
még egy ok van, mely arról győz meg, hogy kell 
valamit határozni a határidő iránt, és pedig kell 
olyat határoznunk, oly szabályt állítanunk, mely 
egyenlő jogot adjon minden képviselőnek; mert 
ha a panaszok beadása határideje iránt semmi nem 
határoztatik, más állásban vannak azon képvise
lők, kik az első, má-sodik vagy későbbi osztályok 
által fognak igazoltatni, meg másban azok, kik a 
kiíenczedik osztályban igazoltattak. Miután törté
netesen a IX-ik osztály kezdte meg a működést 
(csak történetesen, mondom, mert ép ugy kezd
hette volna az I-ső osztály is), annálfogva azon 
képviselők ellen, kik ezen osztály által már iga
zoltattak, többé panasz be nem adható, azok ellen 
azonban, kik e napokban fognak igazoltatni, még 
folyton adhatók be panaszok. Ezért a határidő 
meghatározását szükségesnek látom. 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház! Midőn 
ezen kérdés először szóba hozatott, azokhoz tartoz
tam, a kik azt hitték, hogy helyesebb lesz, az 
1861-ki gyakorlatot követni és az ilyen bejött kér
vényeket csak minden egyes eset tárgyalásánál a 
házban venni tekintetbe és olvastatni föl; s a ta
pasztalás csakugyan meggyőzött arról, hogy, bár 

kisebbségben maradtunk, a kik ezt akartuk, mégis 
igazságunk volt. A ház többsége azonban meg
hozta a határozatot, hozta pedig oly körülmények 
között, melyekkel összehasonlítva a maiak sem 
változtak, mert midőn a határozat hozatott, a ház 
osztályainak többsége legalább — nem mondom 
ugyan, hogy mindegyike — befejezte eljárását, hi
telesítette jegyzőkönyvét, sőt némely osztály azon 
helyzetbe jutott e végzés folytán, hogy háromszor 
is kellett tárgyalnia egy ügyet, megváltoztatnia 
határozatát és igy háromszor is hitelesítenie jegy
zőkönyvét. A viszony tehát ugyanaz, a mely volt 
akkor, midőn a határozat hozatott. Meggyőződé
sem folytán annak ellene voltam; de egyátalában 
nem óhajtom, hogy a ház harmadnapra utána ar
ról, miben megállapodott, már most , hol ugyan
azon viszonyok közt vagyunk, ellenkezőleg hatá
rozzon. Óhajtom tehát, hogy a tisztelt ház méltóz
tassék három nappal ezelőtt hozott határozatához 
ragaszkodni. 

A mi azt illeti, a mit előttem szóló tisztelt 
képviselőtársunk mondott, hogy t. i. ezek szerint, 
miután a IX-dik osztály már elintézte az igazolást, 
azokra nézve, kik az első osztályba estek a sors 
által, hamarább szűnik meg az ujabb kérvények 
beadhatásának esélye, mint a többi osztályoknál 
levőkre nézve, mely osztályok t. i. később fognak 
előadásokat tenni: ezt, akármely osztálylyal kezd
jük, kikerülni nem lehet. Egyszerre mindnyáját 
igazolni lehetetlen. Óhajtom tehát, méltóztassék a 
tisztelt ház megmaradni előbbi végzésénél és a 
kérvényt az osztályhoz utasítani. {Helyes, helyes!) 

E l n ö k : Ennélfogva a kérvény az osztályhoz 
utasíttatik. (Közhelyeslés.) 

Várady Gábor e l ő a d ó : T. ház! Az arad
megyei minden választókerületben történt válasz
tásokra nézve egyetemleges kérvény adatván be, 
a t. ház azt méltóztatott határozni, hogy az osztá
lyok elnökeiből és előadóiból alakítandó küldött
ség véleménye hallgattassák meg előbb. Azonban 
Varga Flórián képviselőtársunk ellen külön kér
vény van beadva. Méltóztatnak-e azt határozni, 
hogy ez is akkor tárgyaltassék, midőn amaz 
iránt már határozott a ház , mert ez volna az első 
tá rgy az osztály jelentésében. (Felkiáltások; Csak 
akkor!) 

(Olvassa az ehö osztály jelentését Baldácsy An
tal ó., Esztergommegye kobölkuti választókerülete kép
viselője megválasztatása tárgyában. Az osztály vizsgá
lat elrendelését kívánja. Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e elfogadni az osztály 
véleményét? (Elfogadjuk!) Az osztály véleménye 
elfogadtatván, kit méltóztatnak a vizsgálatra kije
lölni ? (Sokan Rudnyánszky nevét hangoztatják.) Mél
tóztatnak Rudnyánszky képviselő ur kiküldetésé
ben megegyezni ? (Elfogadjuk! elfogadjuk !) 
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Rudnyánszky Flórián: A tisztelt háznak 
csekély személyembe helyzeti bizalmának hódolva, 
kiküldetésemet elfogadom ŝ  ígérem, hogy minden
ben hiven fogok eljárni. (Éljenzés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az első osz
tály véleményét Besze János esztergomvárosi képvi
selő választásáról; .az osztály igazolást ajánl. Köz-
helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk.) Ennélfogva Besze 
János az igazolt képviselők sorába vétetik föl. 
(Éljenzés.) 

Várady Gábor e lőadó (olvassa az első osz
tály véleményét -Mocsáry Lajos, Borsodmegye mező
kövesdi kerülete képviselője választásáról; az osztály 
igazolást ajánl.).. 

K á l l a y Ödön: Tisztelt ház! Óhajtanám, 
hogy az ezen választásra vonatkozó irományok 
felolvastassanak. 

S o m s s i c h P á l : E g y körülmény mégis te-
kintetet érdemel: a kérvényezők azt állítják, hogy | 
száz és néhány illetéktelen egyén szavazott Mo
csáry részére. Ezt a kérvény, ha jól értettem, a 
felhozott összeírás és a szavazati lajstromok össze 
nem hangzása által erősíti. Csak azt nem vet
tem ki világosan az előadásból, vajon azok is az 
oly iratok sorába tartoznak-e, melyek pusztán le 
vannak írva, minden hitelesítés nélkül. Kérném te
hát az illető előadó urat és a tisztelt házat, mél
tóztatnék megengedni annak megtekintését, vajon 
az összeirási és a szavazási lajstrom egybe nem 
hangzása való-e? és "azon okmányok, melyek ezt 
bizonyítják, hiteles formában vannak-e kiadva ? 
Mert ha igen, ez nézetem szerint nem csak azon 
száz és egynehány szavazat semmiségét bizonyí
taná be, hanem egyszersmind a választási bízott-
mány eljárását is nem-törvényesnek, sőt gyanús- I 
nak tüntetné föl, s ez esetben vizsgálatot kellene 
rendelni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor előadó: Itt vannak nyolez 
darabban az összeirási lajstromok hiteles másolat- | 
ban. Ezek ellenében hivatkozik a kérvény magára 
a szavazati jegyzőkönyvre. Fordulnak elő ugyan 
oly nevek a szavazati jegyzőkönyvben, mely ne
vek az összeirási lajstromban egyszer fordulnak 
elő, a szavazási lajstromban pedig kétszer, három- | 
szór; de nincs igazolva a mellékelt bizonyítvá
nyok által hitelesen, hogy egy vagy más község
ben azon néven nem volna több. Van itt néhány 
bizonyítvány azonkívül, a mely bizonyítványok ' 
minden hitelesítés nélkül csak puszta keresztvoná
sokkal vannak ellátva. Ha méltóztatnak elrendelni, 
felolvasom. (Szavazzunk !) 

K l a u z á l Gábor : Nem oszthatom egész
ben a tisztelt osztály véleményét, a mely mind
járt kezdetben azt nyilvánítja, hogy csak az el-
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lenjelöltnek van egy kérelme s ahhoz van mellé
kelve nem tudom hány. de sok íven aláírással és 
keresztvonással erősített névsor, mely az ellenje
löltnek úgynevezett kérvényét támogatja. Hogy 
ez azért, mert az ellenjelölt által mellékletül nyúj
tatott be, tekintetnek tárgya ne lehessen, nem gon
dolom. Egészen mindegy, akár az ellenjelölt folya
modik melléklettel, akár pedig ugyanazon nagyszá-
múak — mert nagy számmal lehetnek, miután mint 
az osztály előadójának jelentéséből észrevettem, 13 
vagy ,16 lapra terjed az aláírások sora. De ez en
gem még nem indít arra, hogy az osztály vélemé
nyétől eltérőleg nyilatkozzam, mert tapasztaltuk, 
hogy sokszor a kisebbség igen nagy. mint a jelen 
esetben is látszik lenni, mégis a választott többsége 
még' nagyobb ? és ez esetben, ha semmi rendetlen-
ség nem okadatoltatik, habár a kisebbség nagy 
számú is, a többség választását kell elfogadni. 

Itt azonban azon körülmény, melyet Soms
sich Pál tisztelt tagtársunk fölemlített, engem is 
figyelemre indít: én is ugy látom a felolvasott 
előadásból, hogy az utólag beadott kérvénynek 
legfőbb támogató okirata az összeírás hiteles má
solata. Ha már az hiteles másolatban adatott be s a 
szerint a választási jegyzőkönyvbe foglalt válasz
tók neve és a választás előtti összeírás lajstroma 
között oly tetemes a különbség, hogy , mint itt 
mondatik, 80, 100, sőt 173-ra is fölmegy, akkor 
én, tisztelt ház, nem szeretném azon elvet zsinór
mértékül vétetni , hogy az illető osztály vagy 
bárki azokat levonja azon különbségből, a mely 
az egyik vagy másik választás között van, s azt 
mondja : még mindig többségben van ; inert az ily 
arithmetikai calculus igaz lehet, mégis előfordulhat 
azon eset, hogy a hol ennyi különbség van a vá
lasztók névsora és a választási jegyzőkönyv kö
zött, ott a választási bizottmány talán pártfogással 
járt el. És miután ennek lehetőségével okadatolva 
van a kérvény, a törvény pedig azt rendeli* hogy 
a hol okadatolt kérvény adatott be, ott a ház vizs
gálatot tartozik elrendelni; én, bár a legnagyobb 
sajnálattal, a vizsgálat mellett nyilatkozom — a mi
ben egyébiránt nem látok semmi sértést bármely 
követjelöltre nézve, ugy hogy ha engem érdekelne, 
magam ellen is kérném a vizsgálat elrendelését. 
(Helyeslés.) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselőház! Csat
lakozom előttem szóló igen tisztelt képviselő Klau
zál Gábor ur észrevételeihez. Magam is azon véle
ményben vagyok, hogy oly tetemes számnak — 
mert igen tetemesnek tartom, ha 3 — 400 többség
nél 80 —100 van becsempészve —jelentőségetan
nál inkább kell tulajdonítani, mert ha ily rö
vid idő alatt 80—100 becsempészett szavazat jö
hetett világosságra, nem mondom, hogy bizonyosan, 
de megtörténhetett, hogy az összes többség is be 
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volt csempészve. Azért én is azon indokból, hogy 
a vizsgálat 'soha a képviselői állásból semmit le 
nem von, hanem ha való ama többség, mely őt 
megválasztotta, azt csak földeríti, ha pedig valótlan, 
csak az igazság következményeit vonja maga után: 
mindenesetre vizsgálat mellett szavazok. 

Kérem azonban, a vizsgálat indokolása tekin
tetéből, az iratoknak bővebb megfontolása végetti 
felolvasását. Előttem igen sokat nyom, képviselők! 
ha a választási jegyzőkönyv az ellenfél kiküldöt
tei által is aláiratott; azonban hivatkozást ^hallot
tam röviden az egyik választási jegyzőkönyv alá
írójára, hogy miért irta ő ez1!*aiá. Már csak ezen 
egy szempontból fogalmaink tisztázására szükség-es-
nek tartom ezt fölolvastatni. Továbbá átalában 
nem csak ezen, de a többi iratok felolvasása is meg 
fog minket nyugtatni, mert azt hiszem, a vizsgálat 
kiküldése által nem akarjuk leszavazni, de meg
nyugtatni a kedélyeket. 

Ezen indokokból én az irományok felolvasá
sát kivánom. és a vizsgálat mellett szavazok. (Sza
vazzunk '.) 

H e d r y E r n ő : T. ház! A jelentést tevő szak
osztályban részt venni szerencsém levén, bátor va
gyok némi felvilágosításul előhozni a fönnforgó té
nyeket, melyeket a t. ház az irományokból hallani 
fog, és melyekből bővebben meg fog győződni, 
hogy ezen kiszámított 126 számkülönbség nem 
olyan, ho.gy az mindenesetre az ellenpárt részére 
levonandó volna. Ugyanis maga a folyamodó párt 
egy összeszámítása szerint nem 128, csak 68 kétes 
szavazatot hozott k i ; lényegére nézve tehát nem 
oly nagy a különbség, mint a minőnek feltüntetik. 
De az osztály elvi kérdést is lát abban, hogy némi 
kétes szavazatok miatt a megtörtént választást ne 
lehessen igazoltnak kimondani. Mert ha elvileg föl
állíttatnék, hogy ha valaki kétszer szavazott, e miatt 
vagy vizsgálatot kell rendelni, vagy épen semmis
nek mondandó ki a választás: akkor eselszövé-
nyek fognak történhetni. Lehet, hogy épen az el
lenpárt részéről összeszólalkozik egykét ember, 
hogy a másik jelöltre is fog szavazni, hogy a vá
lasztást* megsemmisítse. Áll tehát, a mit Zsedényi 
képviselőtársam első nap felhozott, hogy az iga
zolások körül nem lehet tökéletesen jogi szempont
ból kiindulni: áll-e tökéletesen a forma vagy sem; 
de tovább kell menni és a formákkal a méltányos
ságot és igazságot kell összeegyeztetni. Ha a ház 
látja, hogy a többség kétségtelen, mint Mocsáry 
képviselőtársunk megválasztatásánál; ha csem
pésztettek is be szavazatok s történtek is egyes 
kihágások: ezekért nem Mocsáryt, nem is Mocsáry 
pártját kell felelőssé tenni, hanem azokat, kik ezen 
csempészéseket előidézték. Mindenesetre a többség 
oly n a g y , hogy az kétségtelen; azért igazolásra 
szavazok. 

B ó n i s S á m u e l : Mielőtt a választás meritu
mára nézve véleményemet elmondanám, óhajtom, 
hogy miután kívántatott az iratok felolvasása, ezek 
olvastassanak fel. Egyedül akkor dönthetjük el, 
vajon az osztály azon véleménye, hogy a kérvény 
indokolva nincs, áll-e vagy nem. A próbákból 
meglátjuk, indokolva van-e a kérvény; ha indo
kolva van, akkor fogunk in merito véleményt adni. 
Addig nem szólok a meritumhoz, hanem kivánom, 
hogy olvastassanak fel az irományok. 

V a y B é l a b : Mint az első osztály tagja, né
mely előttem felszólalt képviselők aggodalmait 
kivánorn eloszlatni. Ha az első osztály látta volna, 
hogy Mocsáry részére valósággal 80 vagy 100 
szavazat becsempésztetett, mely őt nem illette, ak
kor a vizsgálatot tán megrendelte volna; de azon 
100 vagy 80 vagy 69 szavazat sehol indokolva 
nincs, hogy az valósággal őrá csempésztetett be. 
Ezen, a szavazatok becsempészésére vonatkozó ál
lítás nem alapul semmi máson, mint egy skartétára 
irt névjegyzéken, melyben az ellenfél részéről egy
szerűen állíttatik: teszem, hogy Ivánka községben 
négy Szabó Lajos van és öt Szabó Lajos szavazott. 
Ha a ház az iratokat felolvastatja, tökéletesen hi
szem, hogy ugyanazon meggyőződésre fog jutni. 
(Szavazzunk !) 

Tisza K á l m á n : Én a dolog érdeméhez ha-
j sonlólag nem akarok szólani, mert osztozom azon 
j nézetben, melyet Bónis Sámuel képviselőtársunk 
kifejtett.; bátor vagyok tehát szintén az iratok föl-

| olvastatását kérni a tisztelt háztól, és pedig nem 
| azért, mintha épen a jelen esetben ennek szükségét 
látnám, de mert a tárgyalásnál a vélemény megál
lapítására, az ügyek jól megértésére nézve, okvet-

! len szükséges azon gyakorlatot fentartani, hogy 
I ha csak egy képviselő kívánja is az iratok felolva

sását, azokat fel kell olvasni. Itt ketten kívánják, 
méltóztassék tehát felolvasni. (Helyes! A jegyző 
felolvassa a panaszlevelet.) 

Zsedényi Ede: Ezen panaszlevél tartalmá-
: ból csak azt láttuk, hogy részszerint a választási 
| küldöttség megrovására ereszkedik, részszerint uj 

szabályokat javasol; azt is látjuk , hogy az ellen-
j párt bizalmi férfiai is aláirtak a választási jegyző
könyvet. Minthogy pedig ujabb körülmények ki 
nem derülnek, mint a melyekről az előadó refe
rált, azt hiszem, eleget hallottunk az okmányokból. 

j s már most szavazhatunk. {Zaj.) 
B ó n i s S á m u e l : Legalább össze kell hason-

hlítani a választók névsorát a szavazókéval; külön-
' ben nem Ítélhetjük meg az eredményt. (Zaj.) 

Zsedény i E d e : Ezt már megtette az osztály. 
B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, nem 

óhajtom fárasztani a t. ház türelmét; de a mint em
lékezni méltóztatnak , többen előadták már, hogy 

i ha az irományok felolvasása követeltetik, azok 
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meghallgatásába belefáradnunk nem szabad; an
nak meg kell történni, ha csak valaki kívánja. 
(Zaj. Úgyis felolvastatnak ! Folytattatik az irományok 
felolvasása.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház, hogy most. miu
tán a Mocsáry ellen beadott iratok felolvastattak, 
a mellette benyújtottak is felolvastassanak ? (Fel
kiáltások: Nem szükséges!) 

Madarász J ó z s e f : Tisztelt ház ! Én voltam 
egyik, ki azon indokból, hogy megnyugvást sze
rezzek magamnak , kértem ezen iratoknak és köz
tök az ellenjelölt, mint bizottmányi tag nyilatko
zatának felolvasását. (Zaj.) Ki akarom jelenteni, 
hogy én, a k i az irományokat felolvastatni kértem, 
arról levén meggyőződve, hogy az eddig fölolva
sott irományok alapján már Ítéletet alkothatok, 
nem kívánom a mentségi irományok felolvasását. 
Én, ki az osztály által előterjesztett véleménynyel 
ellenkező véleményben valék, az eddigi iratok fel
olvasása után bevallom, hogy az osztály vélemé
nyének helyességéről meggyőződtem. (Helyeslés.) 

Elnök: Kívánj a-e a tisztelt ház az iromá
nyok további felolvasását ? (Nem szükséges! Szavaz
zunk! Zaj.) Minthogy az irományok további felol
vasása nem tartatik szükségesnek, kérdem: elfogad
ja-e a tisztelt ház az osztály véleményét vagy nem? 
(Elfogadjuk!Szavazzunk !) Méltóztassanak azok, kik 
az osztály véleménye mellett vannak felállani. 
(Megtörténik.) Az osztály véleménye elfogadtatván, 
Mocsáry Lajos az igazolt képviselők sorába véte
tik. (Helyeslés.) 

Bónis Sámue l : Sokkal inkább tisztelem a 
ház véleményét, semhogy a többségnek ellene-
szegüljek, és az időt is becsesebbnek tartom, hogy
sem felszólalások által azt elvegyem; hanem bá
tor vagyok a tisztelt ház figyelmébe ajánlani, hogy 
ha az irományokat elkezdjük olvasni. máskor ol
vassuk fel mindkét fél iratait. (Nagy zaj.) Ha a 
szavazás úgy ütött volna ki a már most igazolt 
követre nézve, hogy az neki sérelmes lett volna. 
hol kereste volna az orvoslatot? (Felkiáltások: To
vább! Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d : Szavazás után nincs töb
bé helye , hogy a kérdéshez valaki hozzászóljon. 
(Zaj. Az elnök csenget.) 

B ó n i s S á m u e l : Ha engem értett az érdemes 
követ u r , azt a különbséget vagyok bátor figyel
mébe ajánlani, hogy nem is erre az esetre tettem a 
felszólalást, hanem átalánosan a jövőre. (Helyeslés.) 
Megrovás méltán érne engem, na a szavazat által 
eldöntött tárgyra tettem volna észrevételt (Helyes
lés) • de minthogy azt nem a jelen esetre, hanem jö
vő esetekre tettem, a megrovást nem fogadhatom 
el. (Helyeslés. Zaj.) 

Várady Gábor előadó: Most a Bujanovics 
Sándor ellen beadott panasz iránti jelentés követ

keznék ; de mivel épen csak ma érkezett ellene 
egy kérvény, jelenleg elő nem adható. Következik 
a Varró Sámuel jász-kún-kerületi nagy-kun-ma-
darasi követ választását tárgyazó jelentés. (Olvassa 
az I-sö osztály jelentését, mely a nevezett képviselőt iga
zoltatni ajánlja.) 

P a p p Z s i g m o n d : Mindenekelőtt kérem azon 
lemondási okmány felolvastatását, melyre az osz
tály jegyzője véleményét alapítja , továbbá a vá
lasztási elnök jelentése felolvastatását.(Megtörténik.) 

Azt hiszem, a fölolvasott okmányok elegen
dők annak bebizonyítására, hogy itt nem igazo
lásról , hanem vizsgálatról lehet szó. I t t a válasz
tási előzmények és a választás utáni kihágások hív
ják föl a figyelmet. 

Ami a választás előzményeit illeti,kijelentem, 
hogy én Papp Mór hazánkfiának , mellesleg legyen 
mondva, sem atyjafia , sem nemzetbelie nem va
gyok ; tehát nem az ő érdekében és személye mellett 
szólalok fel, hanem az igazság érdekében. O lát
va azon előzményeket, melyek véres csatákra szol
gáltattak okot és alkalmat, hazafiúi kötelességé
nél fogva lemondott; polgári vérbe kezét nem akar
ta mártani, becsületét nem akarta bemocskolni. 
Vajon ezen lemondás érvényes-e azon egyénre 
nézve, ki megválasztatott kikiáltás által? Erre most 
adom feleletemet. Az egyik jelöltnek polgári kö
telesség szülte lemondásából nem következik, hogy a 
másikat igazolni lehessen. (Helyeslés.) Nagy figyel
met érdemel a ház azon szabálya, hogy mindazon 
jegyzőkönyvek, melyek rendben találtatnak, elfo
gadtatnak, és az illető igazoltatik. Kérdem már, ura
im, rendbenvan-c azon jegyzőkönyv, melynek maga 
az elnök ellenmond? melyet előleg és utólag megtá
madtak ? (Zaj.) Elegendö-e az osztálynak azon 
véleménye, hogy mert az elnököt megtámadták, 
bűnvádi kereset alá kell venni az illetőket ? és sza
bad-e nekünk az illető követet igazolnunk, ha el
lene maga az elnök tiltakozik ? (Zaj. Felkiáltások: 
Szavazzunk!) Nem akarok philippicát mondani, meg
győződésem szerint csak a tiszta igazságot aka
rom kideriteni. A jegyzőkönyv- és az elnök jelen
téséből kitűnik, hogy 16-tól 29-ig sem jegyző. 
sem elnök nem volt, és csak rögtönöztetett az el
nök, ki maga is azt mondja, hogy süketségénél fog
va nem is tudja, hogyan irta alá ezen jegyzőköny
vet , és hogy ő maga is , mint elnök, a törvény ol
talma ellenére, megtámadtatott. Tehát ezen jegyző
könyv semmi esetre sem lehet érvényes. (Zaj. Ka-
czagás.) Ha nevetségesnek vagyis paradoxnak tet
szik is, a mit mondok, mégis az én tiszta meggyő
ződésem szerint csak vizsgálat megrendelése mel
lett szavazhatok; és pedig kettős szempontból: 
először a tiszta igazság kitüntetése szempontjából; 
másodszor azért, mert azon követ, kinek megvá
lasztása ily előzmények által történt, nem foglal-
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hat helyet közöttünk mint olyan, kiről maga az 
elnök azt mondja, hogy nem ismerheti törvé
nyesnek választási jegyzőkönyvét. (Felkiáltások: 
Szavazzunk!) 

I v á n k a I m r e : Tisztelt képviselőház ! Na
gyon rövid leszek. Mindenekelőtt előttem szóló 
képviselőtársunk egy megjegyzésére vagyok "bá
tor szintén egy kis észrevételt tenni, hogy t. i. 
meggyőződésem, hogy a nemzetiség az igazság
szolgáltatásban semmi különbséget nem tehet. A 
jelen választásra azon észevételt kell nyilváníta
nom , hogy azon körülmény, hogy az elnök utol
só nap lett kinevezve, a választás érvényét épen 
nem alterálhatja , mert megtörténhetett volna, hogy 
azon elnök, kit a központi bizottmány már tete
mes idővel előbb nevezett k i , valamely oknál fog
va gátolva lett volna a megjelenésben és más ne
veztetett volna ki helyébe. í g y nézetem szerint az, 
hogy Papp Mór lemondott, nem tesz semmi különb
séget a megválasztás érvényére nézve , mert ha ta
lálkozott volna csak 10 egyén, a ki őt mint kö
vetjelöltet felajánlja , pártja mindenesetre megvá
laszthatta volna, és ha többsége leend, megjelent 
volna itt mint képviselő, minden lemondás daczá
ra. De itt a jegyzőkönyvből azt látjuk, hogy Papp 
Mór pártja a követválasztásnál meg sem jelent; 
csak egy párt volt jelen, ez pedig Varrót válasz
totta meg. Én tehát az osztály véleményét pár
tolom és a megválasztott képviselőt igazolandó-
nak tartom. 

Ürményi József: Nem lehetek egészen egy 
véleményen az osztálylyal. Igaz, hogy engem is 
mintegy megnyert a felolvasás alatt a vélemény 
azon első része, mely azt mondja, hogy mivel a vá
lasztás alatt törvénytelenség nem történt, a válasz
tás érvényes, megáll. Ez tagadhatlan igazság , és 
törvényes állítás. Azonban a törvénytelenségnek 
meg nem történte mellett ezen állítólag egész csen
dességben lefolyt választás nem lehetett-e mégis 
kényszeritett csendességü választás? Véleményem 
szerint ez itt épen a kérdés. (Halljuk!) Mert te
gyük fel azon esetet, hogy még rendszeresitettebb 
modorban, még erőszakosabb eszközökkel élt vol
na az egyik pár t ; tegyük fel az esetet rigy, mint 
tán nem is forog fenn : a választásnak ezen ered
ménye mégis elérhető lett volna, ú g y t . i., ha a vá
lasztás előtti időben egyes emberek megfenyege
tése , megverése, szóval azon eszközök nagyobb-
szerü alkalmazása által, melyeknek a kérvény
ben nyomát látjuk , az idéztetett volna elő, hogy 
a választók egy része félvén a megtámadtástól és 
agyonveréstől, nem mert volna a választás helyén 
megjelenni. Ha ennek jelenségét itt épen nem is 
látnám, és ha nincs is minden oly mértékben ki
mutatva , mint a t. ház szükségesnek láthatná a 
kényszerítés bebizonyítására (mert én az árnyék

latban véleménykülönbséget elismerek, és én ta
lán gyengédebbeknek tartom azon választókat, 
mint a milyenek valóban); de azt hiszem, azon 
jó emberek, kik a választásban részt akartak venni, 
elmaradhattak csak azon esetek hallására, melye
ket elég hosszadalmasan elmond a választási el
nök. Habár őt én sem tekintem elnöknek, s nem 
tulajdonitok tagadásának semmi erőt arra nézve, 
hogy a jegyzőkönyv helyes vagy igaz-e, hogy 
kényszerítve lett volna és nem emlékszik, mit 
irt alá, mondom, habár ennek nem tulajdonitok 
semmi erőt, de tulajdonitok annak, hogy itt oly 
adatok hozattak fel az elnök mint egyes választó 
által, melyek ha ki vannak mutatva, nézetem sze
rirt csakugyan a választási szabadság nagy meg
szorítását derítenék föl. E szabadság korlátolása 
ugyanis nem csak abban állhat, hogy azon he
lyiségben , hol a szavazás történik, nem engednek 
valakit szavazni, vagy gátolják szabad szavazásá
ban ; hanem állhat abban is , hogy erkölcsi erő és 
ijesztés által nem engedik őt azon helyre jutni. S 
én ezt ép oly kényszerítésnek, a szabadság ép oly 
megszorításának tartom. Mivel pedig oly tisztes 
egyének által látom elmondva és indokolva az 
eseményeket, milyen az elnök és a jegyző , de fő
leg azon igen derék egykori képviselőtársunk , ki 
most is mint követjelölt fellépett és kinek nyilat
kozata igenis sajnálatot gerjeszt bennünk, hogy őt 
nem látjuk körünkben; mivel az ő előadásával tel
jes összhangzásban áll ama tények előadása, az 
állítólagos tények pedig , megvallom, oly erősek, 
oly drastikusok és oly vadságra mutatók, hogy ha 
gyöngédebb érzésű emberek ellenében gya
koroltattak, olyanoknak tartom, melyek a választási 
szabadságot tetemesen megszorítják: ennélfogva 
a vizsgálat mellett szavazok. (Helyeslés. Zaj.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház, ha nekem, mint bí
rónak suppositumra épitni lehetne, talán hajla-
nám Örményi képviselő véleményére; de mint
hogy a bírónak suppositumra építeni nem szabad, 
az osztály véleménye mellett vagyok. (Helyes! 
Szavazzunk !) 

Madarász J ó z s e f : T. képviselők! Ürmé
nyi képviselő ur a választás szabadsága mellett ér
vényesíttetni óhajtja az egyénét. Nekem is tökéle
tesen óhajtásom ez , hanem ha az egyéniség maga, 
akár gyöngédségből, akár félelemből nem érvénye
siti jogát s a választás helyére mindazokkal együtt, 
kik valamely egyént képviselőül akarnak meg
választani, meg nem jelenik, ha némely választók 
annyira gyöngék és félénkek, ez talán megbocsát
ható, de ennek alapján vizsgálatot kiküldeni nem 
lehet, mert nincs egyetlen képviselőválasztás, mely
nek ellenében a kisebbség a félelem, az ijedség , a 
gyöngédség előhozatalával elő nem állhatna. Vá
lasztásoknál, ha egyetlen egy ellenvéleményü sem 
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jelenik meg, a párt önmagának tulajdonithatja meg 
nem jelenése következményét. Egészen ellenkező
leg állna a dolog, ha valamely választási feleke
zet megjelenvén a választás helyére, onnan véreng
zések vagy bármely más akadályok által eltávo
líttatnék. Ha ily események folytán részt nem ve
het a választásban, kötelessége a képviselőház
nak azon választás irányában a vizsgálatot meg
tenni. De oly esetben, midőn a jegyzőkönyv vi
lágosan kimondja, hogy csak egyetlenegy követ
jelölt lépett föl, hogy másra senki szavazatot ad
ni nem kivánt, ha vizsgálatot rendelnénk, eltér
nénk azon törvényes formáktól, melyek az 1848: 
V. t. cz.-ben meg vannak irva. Én tehát az osz
tály véleményén vagyok. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

G h y c z y K á l m á n : Igen rövid leszek, tisz
telt ház ! Abban Papp Zsigmond követtársunknak 
igaza van, hogy Papp Mórnak lemondása Varró 
úrnak megválasztását nem igazolja. De azért, hogy 
Papp Mór úr lemondott, ennek lemondásából vi
szont nem következik, hogy e miatt már Varró ur
nák megválasztását kérdés alá kell venni. (De
rültség.) A kérvényre nézve észrevételem az, hogy 
az semmivel sincs indokolva, mert, ha jól hallot
tam, egj^edül a választási elnök jelentése szolgál a 
kérvénynek indokául, illetőleg a választási elnök 
maga mellett indokolja saját bizonyítványával sa
ját kérvényét. A miket a választási elnök, mint a 
választás után történteket említ, ide nem tartoz
nak : a mik a választást megelőzőleg történtek, az 
ő magányos tanúbizonysága által semmikép sem bi-
zonyíttatnakbe; a mit pedig a választáskor történ
tekre nézve említ, azt az ő saját előadása, melylyel 
a törvényesen hitelesített jegyzőkönyvet kiadta, 
tökéletesen megsemmisíti. Én tehát, nézetem szerint, 
ezen semmivel sem indokolt kérvényt félre vettetni, 
és Varrót igazolt képviselőnek óhajtom tekintetni. 
(Helyeslés.) 

Thalabér Lajos : Tisztelt ház! Tökéletesen 
osztozom előttem szóló nézetében, de nem osztoz-
liatom Ürményi képviselőtársunkéban, annál ke-
vésbbé, mert nem tudok annyira érzelgő lenni a do
log, fölfogásában s nem képzelhetek kényszer nél
küli visszavonulást. Ennélfogva, mivel a válasz
tás a törvények 24, 27 és 30-dik szaka szerint 
rendben ment véghez, és mivel azon kérvény in
dokolva akként nincs, hogy a vizsgálatra legcse
kélyebb okot is látnék, az igazolás mellett vagyok. 

Ü r m é n y i Józse f : Bocsánatot kérek, hogy 
egykét szóval válaszolok Ghyczy Kálmán tisztelt 
barátomnak, ki, azt tartom, nem elég súlyt fekte
tett azon adatokra, melyek az elnök jelentésén 
vagy tulajdonkép egyéni előadásán kivül vannak. 
Igaz, hogy az egyes személy tanúbizonysága nem 
elegendő a bíró előtt; de ha azon egy személy oly 

adatokat említ, melyek más előadásokból is világo
san kitűnnek, hogy lehettek, (Zaj) hogy nem csak 
lehettek, hanem hogy elő is fordultak (mert a kö
vetjelölt második személy levén, a ki egészben ha
sonlót mond, az ő szava az első személy szavait ter
mészetesen erősíti): azt tartom, nem lehet mondani, 
hogy semmivel sincs igazolva, mit az elnök mond. 
Egyébiránt, uraim, ha mi azon indokból indulunk 
ki, hogy félénkek voltak a választók, túlságosan 
félénkek a megjelenésre s nem eléggé bátrak és 
merészek: akkor. t. ház, mi a választási szabadság 
helyett a személyes bátorságot veszsziik alapul, s 
azon párt fog győzni, a mely merészebb, a mely 
verekedik, a mely a másik helyét elfoglalja; s ak
kor gyönyörűvé fog változni e választási szabad
ság. (Zaj.) Tovább megyek. (Zaj. Halljuk!) El
mondatott finom különböztetéssel, hogy a mege
lőző félelem nem korlátozza a választás szabadsá
gát, de a választás alatti félelem megszünteti a sza
badságot. Az mondatott, ha ők előbb megrezzentek 
és nem jöttek el, mert féltek, akkor nem lehet az ő 
szabadságaikat megszorítottnak gondolni; ha azon
ban eljöttek volna, s megverték és elkergették 
volna őket, akkor igenis volna joguk a panaszra. 
De kérdem: hát akkor is miért voltak félénkek, 
miért hagyták magokat megveretni ? Akkor hősies 
bátorságot kellett volna tanusítaniok és csatát elő
idézniük (Derültség. Zaj) — mert ily esetben va
lóságos csata szükséges. í g y tehát mi, t. i. a ház, 
azt a magyar bátorságot arra akarjuk utalni, hogy 
a ki bátrabb, merészebb, mint a másik, szóval: 
hogy a verekedő párt a győztes! Mert tökéletesen 
ez foly belőle. És mi ne irtóznánk ezen szomorú 
következésektől, és ne iparkodnánk elejét venni 
azon kétségtelen kihágásoknak és vadságoknak, 
melyek most kezünkre adattak, és melyeknek most 
kezdetét látjuk, de melyek lehetetlen, hogy még 
inkább el ne raérg-esüljenek, ha azokat megszün
tetni és a törvényes választási szabadságot meg
menteni nern iparkodunk? Azért én a vizsgálat 
elrendelését kívánom. (Helyeslés. Zaj.) 

P a p p Z s i g m o n d (szólani kezd. Zaj.) 
Elnök: : A közvélemény köztudomás szerint 

megkívánja tőlünk, és pedig igen hangosan kí
vánja, hogy az országgyűlési tanácskozások minél 
gyorsabban menjenek; ennélfogva nem csak az 
szükséges, hogy az ülések hosszabb ideig tartsa
nak, hanem az is, hogy a háznak azon szabálya 
tartassák meg, miszerint egy és ugyanazon tárgy
hoz mindenki csak egyszer szólhat. (Elénk helyes
lés.) Papp Zsigmond úr már e tárgyhoz egyszer 
szólott; azt hiszem tehát, hogy ez ügyben ismé
telve felszólalni nincs joga. (Helyeslés.) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : Megvallom, azt hit
tem, hogy ez a kérdés ily vitát nem fog előidézni, 
hogy itt némelyek ugyanegy tárgyban a ház sza-
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bályainak megsértésével ismételve felszólaljanak; 
és elismerést szavazok a t. elnök urnák, hogy e 
kérdésben felszólalni méltóztatott, mert épen én is 
fel akartam már szólalni, hogy Ürményi képvi
selőtársunk ismételt felszólalásánál helyén volna 
az elnöki figyelmeztetés. Másodszori felszólalásnak 
ugyanis helye csak személyes kérdésben van, nem 
pedig oly kérdésben, melynél ujabb indokolás 
hozatik fel. A mi a tárgyat illeti, méltóztassanak 
megbocsátani, a t. háznak gyakorlati eljárása csak 
ezen választás körüli tényeket veszi figyelembe. 
Ha a ház, a mezőkövesdi választás, az ott előfor
dult országosan tudott előzmények után, most, 
ezen választásra nézve vizsgálatot rendel, ez ellen
mondás ; s ezt figyelmébe ajánlom azoknak, kik 
vizsgálatot kivannak. (Zaj.) 

Elnök: Kivan még valaki szólani? (Senki 
sem jelentkezik.) Méltóztassanak tehát azok felál-
lani, kik az osztály véleményét elfogadni kívánják. 
(Megtörténik.) A tisztelt ház Varró Sámuelt az iga
zolt követek sorába felvétetni rendeli. Következik 
a Il-ik osztály jelentése. 

T h a l a b é r Lajos : Arra nézve, hogy a t. ház 
két órán túl is folytassa ülését. azt hiszem, senki
nek szava s észrevétele nein volna, ha azon körül
mény nem forog fenn, hogy egyes osztályoknak 
3 órakor ismét lesz ülésök, igy például a H-dik 
osztálynak. Ennélfogva azt indítványozom, hogy 
az ülés halasztassék el. (Zaj. Az elnök csenget.) 

K e g l e v i c h B é l a gróf : Thalabér képviselő
társam azon nézetben van. hogy az ő véleményé
ben mindenki osztozik. Én részemről nem egészen 
osztozom benne, sőt azt hiszem, hogy az én véle
ményemben osztoznak sokan. Azt hiszem, ha van
nak képviselők, kik felszólalnak a napidijak föl
emelése s több efféle kérdések iránt, legyünk any-
nyi méltányossággal is , hogy az időt ne veszte
gessük. Az óra alig mutat kettőt, az ülést folytat
hatjuk. Az osztályok elnöke tűzi ki az ülések ide
jét ; arra még van délután is elég idő, e részben 
azt hiszem, nem forog fenn semmi akadály. Tehát 
folytassuk az ülést. (Zaj. Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő e lőadó (olvassa a Il-dik osz
tály jelentését Döry Adárn Sopronmegye marczali ke
rülete képviselője választására nézve; az osztály igazo
lást ajánl. Közhelyeslés.) 

Elnök: Mivel senki sem kivan az osztály vé
leménye ellen szólani, Dó'ry Ádám igazolt képvi
selőnek nyilváníttatik. (Közhelyeslés.) 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a Il-dik osz
tály jelentését Papp Simon Marmarosmegye felsö-
vissói kerületében megválasztott képviselő választására 
nézve; az osztály vizsgálat elrendelését ajánlja.) 

Szaplonczay József: Tisztelt képviselők! 
A mennyiben személyesen jelen voltam ezen egész 
választáson, előadhatom annak folyamát, hitelesen, 
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ugy a mint történt. (Halljuk!) A választást magát 
véve, az a legjobb rendben ment mindaddig, mig 
a szavazás künn folyt. Bekövetkezvén az est, a 
szavazás a felek beleegyezésével áttétetett a közel, 
alig 50 lépésnyire levő Király vendégfogadóba. Ek
kor a szavazásnál a pártok összevegyültek, és igen 
természetes, hogy a szűk bejárásnál, midőn mindenki 
igyekezett, behatni, egykevéssé összekoezczantak; 
de ez oly csekélység volt, hogy maga a szavazat
szedő bizottmány a dologról semmit sem tudott, és 
folyt benn a szavazás. Természetes, hogyha vala
mely párt kisebbségben látja magát , igen sze
ret taktikát felhasználni," a tért ott hagyni , ürü
gyeket felkapni, hogy ez által segítsen ügyén és 
baján. Ott ki volt küldve a csendőrség, a mint 
említve volt, és Mihálka László főszolgabíró a 
népek visszahívására; ezek azonban visszajönni 
nem akartak, mert ki volt mondva, hogy nem 
jönnek. Látva a Mihályi-párt, hogy kisebbségben 
van, már előbb megpróbálta a taktikát, midőn oly 
egyénekkel, kik nem voltak szavazóképesek, a 
tömeget lóhátról lovakkal támadtatá meg. Itt volt 
már első izben próbára téve a szétüzetés, de akkor 
nem sikerült. Hogy a Mihályi-párt visszavonult, 
az tökéletesen szabadságában állott, mert kény
szeríteni senkit sem lehet, hogy térjen vissza, ha 
nem akar. Igen el volt híresztelve. hogy ott oly 
nagy verekedés történt, hogy három ember ma
radt a téren, hogy ennyi meg annyi volt a sebe
sült ; de híjába keresték a holtakat, a sebesülteket, 
mert nem találtak. Az orvos bejárta a kerületet 
hivatalosan a főispán megbízásából és rendeleté
ből, de nem kapott egyetlen egy embert is, a ki
ről tényleiratot tehetett volna , mert még- sebesült 
sem volt. Tehát a Mihályi-párt elmenvén, a szava
zás folytattatott. Ekkor a Papp Simon részén le
vők is nagy számmal eltávoztak, mert látták, hogy 
a szavazásban nagy előnyben vannak. Méltóztas
sanak figyelembe venni a jegyzőkönyvet: miután 
betűrend szerint ment a községekre nézve a szava
zás, világosan kitűnt, hogy a Papp Simon pártján 
levők mindig előnyben, azaz többségben voltak, 
és igy nekik a szétverésre legkevesebb szükségök 
sem volt. A mikor ugyanis ez történt, a szavazási 
jegyzőkönyv szerint máris jóval nagyobb több
ségben voltak, mint a másik párt. 

A mi a kérvényt illeti, azt hat pap irta alá, 
kik közül négyen szorosan véve Mihályi Grábor 
urnák sógorai. Az intelligentiából senkisem irta 
alá, csak egy csendbiztos, de ezt nem számítom. 
Miképen készült e kérvény? azt, hogy ne sértsek 
mást, habár igazat mondanék i s , nem fogom el
mondani. Hogy könnyű volt alája neveket irni és 
pedig olyanokét, kik jelen sem voltak a választás
nál, igen természetes. Hogy némelyek azt hiszik, 
hogy mindegy akár a képviselőháznak, akár az 
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úgynevezett „Concordia" lapnak koholmányokat 
irni: az fájdalmas dolog, mert a kérvény több 
pontja csakugyan koholmányokat, rágalmakat 
tartalmaz, melyek civilizált emberhez bizonyára 
nem illenek, ha hatan irják is. Az osztály maga, 
midőn e kérvényt tárgyal ta , átlátta , hogy benne 
semmi sincs. 

Csakugyan, uraim, ha volt választás, mely 
tisztán mehetett, az előzményeket véve, mondha
tom, hogy ennél szebb választás nem volt. Papp 
Simon volt az, ki három nap alatt lépett föl, s há
rom nap alatt csatlakozott hozzá a választókerü
let nagy többsége. Nem járt ó' az összeíró küldött
séggel faluról falura, mint Mihályi helytartótaná
csos úr. Nem ült ő ott a szavazatszedő bizottmány 
asztalánál, hogy minden szavazatadónak előtte 
kellett szavazni. Ezt tette Mihályi. 

S következőleg mi történt ? A főispán úr a 
kerületi szolgabírót megbízta, hogy ez esetet és az 
egész követválasztási eljárást vizsgálja meg, ad
jon be jelentést, de kihallgatta az actualis és mű
ködő elnököt és helyettes elnököt is. Miután az in-
quisitio. megtörtént, és a csendőrök, kik ott voltak 
felállítva, azt vallották, hogy magok a Mihályi-
pártbeliek kezdek a czivakodást magok közt, ak
kor a'főispán úr ezt a vizsgálatot félretette, hanem 
ismét más megyei küldöttséget küldött ki. állító
lag a criminálitások megvizsgálására. De kérem, 
criminalitások megvizsgálása tán nem épen a főis
pán, hanem a törvényszék kötelessége; és nagyon 
furcsán tűnik fel, hogy criminális esetek megvizs
gálására küldjünk ki akkor, mikor tárgya nincs a 
criminalitásnak, mert ott críminaíitás nem is volt. 
U g y látszik azonban, hogy kettős utasítása lehe
tett ezen megyei kiküldetésnek, mert olvastam a 
jelentést, s abban az van. hogy criminalitást ugyan 
kivilágítani nem lehetett, de a szaladás elegendő-
leg ki van világosítva. A küldöttségnek tehát úgy 
látszik, egészen más czélja volt: nem a criminali
tást kellett kiderítenie, hanem a képviselőház jo
gaiba vágva, a népet intimidálnia és a királyi hely-
tartótanácsosnak kérvényét hivatalosan fölszerel
nie. De tovább megyek. E vizsgálat áttétetett a 
mármarosi törvényszékhez (miután Mihályi Gábor 
helytartótanácsosnak a főispán párban már kiadta) 
azon utasítással, hogy tárgyaltassék, és ha crími
naíitás nem sülne ki az actákból, a törvényszék 
adja át az első alijspánnfk, a ki már a főispán által 
utasítva volt, hogy a tisztviselők ellen a fegyelmi 
eljárást kezdje meg. Tehát már most a fegyelmi 
eljárás is meg van rendelve a tisztviselők ellen, kik 
a hely tartó tanácsos ellen mertek szavazni vagy 
fellépni. Ezen vizsgálat ide beérkezvén, ennek nyo
mán már. most az osztály azt véleményezé, hogy a 
képviselőház rendelje meg a vizsgálatot. 

Kérdem, tisztelt ház, figyelembe lehet-e venni 

a jelen körülmények közt oly vizsgálatot, mely 
hivatalosan készül és mellékeltetik a kérvényhez 
és mely egy párt kérésére egyoldalúkig tétetik? 
Mert ezen vizsgálatban a Mihályi pártján levő kor-
tesek meghíva lótottak-futottak tanuk után és az 
inquisitióra kész nyilatkozatokat hoztak be a ta
nuk, azokat hitelesítették, és elfogadták vallomá
sokul. 

Valóban fájlalhatjuk , hog-y a népet ily utón 
lehet félrevezetni és demoralizálni. S még sajno-
sabb volna megyénkre nézve, ha a kiküldetés ál
tal a lecsillapult kedélyek ismét felzavartatnáiiak, 
és a tanúk elcsábítása által erkölcstelenség idéztet
nék elő, midőn a vizsgálatra úgyszólván semmi 
szükség nincs. 

Volt szó arról is , hogy vesztegetés történt; 
de megvallom, ezen szót: vesztegetés, nem tudom 
magamnak megmagyarázni, mert vesztegetési tár
gyat nem tudok. Azt mondja előadó úr, hogy a 
vesztegetést azért vette föl a tisztelt oszály, mert 
a vizsgálatból kitűnt , hogy egyik tanú mondása 
szerint a Papp Simon részén levő választók szá
mára Papp Simon úr egy hordó pálinkát fizetett. 
Vesztegetés-e az, ha ez utólag megtörtént'? Hiszen 
maga Mihályi úr a választási asztalnál ülve utal-
ványoztatta az italt a megszavazott községek ré
szére. (Szavazzunk! Zaj. Halljuk!) Van-e abban 
valami ,ha a megszavazott község- meg vendégel te
tetik '? Én ebben vesztegetést nem látok. Ez ki fog 
derülni, tisztelt ház, ha vizsgálatot méltóztatik el
rendelni, egjdk részre ugy, mint a másikra. 

Megyénk nyugalma tekintetéből, és mivel 
ezen követválasztás minden oly kihágás nélkül tör-
tént, mely megsemmisítésre adhatna okot, méltóz
tassanak a vizsgálattól elállni és a képviselőt iga
zolni. (Zaj. Halljuk!) 

M i h á l y i P é t e r : Mély sajnálkozásomat kell 
kifejeznem , hogy midőn oly szerencsés vagyok a 
fiatal nemzedék közül ezen diszes helyen ülhetni, 
először is ezen kényes ügyben kell felszólalnom, 
melynek tárgyalása alatt ki akartam menni. Lát
ván azonban, hogy azon egyéniség, Szaplonczay 
mármarosi igen tisztelt képviselő ú r , kit épen úgy 
érdekel az ügyi mint engem (eng-em családi össze
köttetésnél, őt pedig azon bizalmatlanságnál fogva, 
melylyel ő maga és családja mint főkortesek s a 
választási zavarok előidézőiaz iratokban érintetnek), 
látván, mondom, hogy ő szót emel, benn maradtam, 
és most kérem a t. házat, hogy az előzmények után 
az iratokat felolvastatni méltóztassék. (Helyeslés.) 

B e s z e János : Mint a II-ik osztály tagja, 
mely e tárgyban véleményezett, alaposan szólanék 
a tárgyhoz, ha a házban föl lettek volna olvasva 
mindazon irományok, melyek előttünk az osztály
ban fel voltak olvasva. De itt valakinek magán 
tudomása szerint órákig szónokolni haszontalan, 
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mert a mit az ember tud saját magántudomásul, j 
érje be vele, de az országgyűlést azzal fárasztani 
nem érdemes. Minthogy ezen irományok itt fel I 
nem olvastattak, nem is mondok egyelőre egyebet, 
mint azt, hogy én az osztályban azon meggyőző- ! 
désben voltam, hogy ezen választás semmis és ,uj ] 
választást kell elrendelni. De az átalános többség 
a vizsgálatot kivánta. Ennélfogva, ha vizsgálatot 
méltóztatnak elrendelni, nem szólok; ha azonban 
még tovább vitatkoznánk és a vizsgálat el nemren- I 
deltetnék, akkor kívánom, hogy az 52 hiteles em- : 

ber beérkezett és számos pecséttel ellátott tanúsága j 
is felolvastassák, s azután, úgy hiszem, nem a vizs- j 
gálát, hanem a megsemmisítés fog kimondatni. 

B e z e r é d y L á s z l ó : Igen röviden kivánok 
szólani. Miután az előadás ilyen rövid kivonatá
ból az iratok tartalmáról csakugyan nem lehet tá
jékozva a ház , fel kell tennünk, hogy az osztály 
bővebben volt értesülve, és ezen bővebb értesülés 
folytán rendelte el a vizsgálatot, a miben talán | 
nekünk is meg lehet nyugodnunk. (Szavazzunk!) i 

Ha azonban az osztály véleményét nem méltóztat
nak elfogadni, kénytelen leszek szólani. 

Böszörményi László: Ugy értettem az 
előadó úr felolvasásából, hogy az osztály eló'ször, 
mielőtt a pótpanasz bejött, igazolást véleménye
zett ; de az irományok beérkezte után vizsgálatra 
változtatta első véleményét. Méltóztassanak"figye
lembe venni azon körülményt, hogy két különböző 
vélemény volt az osztálynál, tehát annál inkább 
szükséges az irományok felolvasása. (Szavazzunk!) 
A fölolvasást különben is többen kívánták. 

Tisza K á l m á n : Csak azt akarom mondani, 
hogy, mint egy múlt esetben, most is hivek marad
junk ahhoz, hogy ha kívántatik, az irományok 
felolvastassanak; ha pedig ma nem méltóztatnak 
azokat meghallgatni, halaszszuk a felolvasást hol
napra. (Közhelyeslés.) 

E l n ö k : Az irományok felolvasása holnapra 
halasztatik. 

Az illés végződik 21/2 órakor. 
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Tárgyai : Bemutattatík Szemző Nándor megbízó levele. Kihirdettetik a kérvényi bizottság tagjaira történt szavazás ered
ménye, Papp Simon választása iránt vizsgálat rendeltetik. Opicz Sándor és Lovassy Ferencz igazoltatnak. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1/^ órakor. 

E l n ö k : A jegyzőkönyvet fogja vezetni Rá
day László gr., a szólók neveit jegyezni Tóth 
Vilmos. 

Tegnap méltóztatott határozni, hogy a teg
napelőtti jegyzőkönyv megrövidítve és indokolás 
nélkül mai nap hitelesíttessék. Méltóztassék meghall
gatni. (Jegyző olvassa a tegnapelőtti ülés jegyzököny
vét.) Most a tegnapi jegyzőkönyv fog hitelesíttet
ni, (Olvastatik a tegnapi ülés jegyzökönyve.) 

Szemző Nándor bácsmegyei rigiczai kerület-
beli képviselő bemutatta megbízó levelét; az igazo
ló bizottmánynak adatik át. A kérvényi bizottmány
ra tett szavazatok tegnap összeszámittattak. 

Ráday László gr. jegyző: Beadatott 199 
szavazat. Ezekből nyert Grhyczy Kálmán 179 (Él

jenzés) , Tisza Kálmán 178 (Éljenzés), Szentki
rályi Mór 175. Bónis Sámuel, 175, Grorove Ist
ván 171 , Kubicza Pál , 171 , Tolnay Károly 163, 
Geduly Lajos 163 , Ivánka Imre 1 5 1 , Miletics 
Szvetozár 125, Trefort Ágoston 103 , Vécsey Jó
zsef b. 9 3 . Zsedényi Eduárd 87 , Papp Zsigmond 
86 és Sárközy József 83 szavazatot. 

E l n ö k : A tegnap félbeszakított igazolási kér
dés fog folytattatni. 

H o l l á n E r n ő e lőadó (olvassa a Papp Si
mon megválasztására vonatkozó irományokat. Azután:) 
Már most következik a megye részéről elrendelt 
vizsgálat lefolyása és a tanuk vallomása. Ezen ok
mányok mindazt, a mi a kérvényben kivonatilag, 
röviden van előadva, [hosszabban adják elő, de sem
mi újabb tényt nem derítenek fel. (Somssich Pál: 
Hitelesítve vannak ?) Hitelesített másolatban, mely a 




