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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 
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megyei törvényszék egyik ülnöke által vizsgálta
tott meg. 

Bónis Sámuel: Nem szólanék hozzá, mert 
részemről fölöslegesnek tartom azon vizsgálati iro
mányokfelolvasását; de ha a tisztelt ház elrendelte, 
hogy olvastassanak fel, akkor fel kell olvasni, mert 
magából a kérvényből még semmit sem tudni. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a vizsgálati 
iratokat.) . 

P a t a y I s t v á n : Itt már egy harmadik ok
mány olvastatott fel, melyből tökéletesen kitűnik, 
hogy a fö'ispán, a ház jogaiba belevágva, a követ
választás alkalmával történt kihágások megvizs
gálására küldöttséget nevezett. E tény nagyon ag
gasztó , mert ha mi ezen irományokat, mint a kér
vényhez kötött iratokat tekintetbe veszszük, lígy jö
vendőben, ha valamelyikünk oly szerencsétlen lesz, 
hogy a főispánok és más méltóságok kegyét nem 
birja, az efféle mellékes vizsgálati iratokkal helyünk
be akármelyik reichsrathi nagy férfiút e házba csem
pészhetni. Ezen tekintetből én ez iratokat mint sem
miseket félrevettetni kérem. 

Ivánka Zs igmond : Tisztelt képviselőház ! 
Nem értek egyet az előttem szóló igen érdemes 
képviselővel. Én nem úgy fogom fel ezen dolgot 
mint az előttem szóló érdemes szónok ur , noha el
vileg szintén helytelennek tartom a főispán beavat
kozását a választásba. A vizsgálatot kétség kivül 
a főispán nem ezen ügy, hanem az elkövetett bűn
esetek kiderítésére rendelte el. Azt hiszem, a köz
bátorság tekintetéből nem ugyan neki, hanem az 
illető alispánnak , vagy törvényszéknek kellett vol
na az eljáró megyei tisztviselőnek kötelességévé 
tenni a vizsgálatot. Egyébiránt ez ügyre vonatko
zólag szükségtelen számtalan tanúvallomásokat 
felolvasni. Mert hiszem, a tisztelt ház annyi hiteles
séggel felruházva ismeri osztályát (Halljuk!), hogy 
ha egy vagy más ügyre nézve véleményt terjeszt 
elő. és azt mondja, hogy véleményét a felolvasott 
tanúvallomásokra alapítja, akkor, ha azon tanuva-
íomásokból egyesek meggyőzésére egyet-kettőt 
felolvasunk, a többire hivatkozva, tökéletesen elég
séges. Jövőre nézve tehát időkimélés tekintetéből 
azt kivánom, hogy az egyes tanúvallomások ne ol
vastassanak föl; mert ez által a tanácskozások min
den alkalommal ok nélkül hossziíra nyúlnának, s 
igy az idővesztés sokkal nagyobb lesz, mint a nye
reség , melyet elérünk. 

N y á r y P á l : Tisztelt ház! A felolvasott két 
irat hallatára, azt hiszem, a tisztelt háznak nem 
arra kell legelőször gondolnia, igazolandó-e a kér
déses követnek választása, hanem arra, vajon ezen 
eljárás megegyeztethető-e a választásra vonat
kozó 1848 évi V-ik törvényczikkel ? Itt elvi kér
dés forog fenn, s mielőtt tovább mennénk, vélemé
nyem szerint ezt kell megoldanunk. Az idéztem 
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igazolási törvény első betűjétől az utolsóig át van 
hatva azon szellemtől, hogy a választásnak töké
letesen szabadnak kell lennie; és kiki tudja, hogy 
még a megyei alkotmányos hatóságnak sem lehet 
rá semmi befolyása, hogy az egész választási el
járás a megyétől független központi választmány 
vezetésére van bizva, s még tisztviselői név is e köz
ponti választmányban csak egy fordul elő: az al
ispáné, oly alispáné t. L, a ki választott tisztviselő. 
Meg van határozva minden esetre nézve, mi tör
ténjék, meg van határozva az összeírás módja, az 
összeírás ellen emelhető panasz iránti eljárás; és 
mindezekre nézve biró a választott központi vá
lasztmány. Ezen felül a törvény csak azt ren
deli, hogy ha a választás ellen kifogás vagy pa
nasz tétetik, abban biró a ház. Már most alkalmaz
zuk ezen felolvasott irományok alapján ezen esetre 
a törvény rendeletét: megtartatott-e az, vagy nem? 
En azt hiszem , hogy nem ; mert nem taga
dom ugyan, hogy a választás előtt és alatt for
dulhattak elő bűntények, melyek törvényszéki 
eljárást igényelnek, de ez eljárás megkülönbözte-
tendő a vizsgálat azon nemétől, mely a választott 
követ választása ellen tehető panaszokra vonatko
zik. Igaz , hogy végtelen kényes dolog e kettőt 
megkülönböztetni, de nem lehetetlen. Mint tudjuk, 
e tárgy több megyének, nevezetesen azon megyé
nek is, melynek egyik kerületét van szerencsém 
képviselni, figyelmét igénybe vette. A megye köz
ponti választmánya azonban, midőn ily vizsgálat 
szüksége fordult elő, kijelentette, hogy a bűnté
nyeknek megvizsgálása a választmány küldöttsé
gének hatásköréhez nem tartozik, hogy attól füg
getlen. Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt ház 
szintén meg fogja e két esetet különböztetni, azt 
t. i., hogy meddig terjed hatósága még az alkotmá
nyos törvényszéknek is, hol szűnik az meg, és hol 
van azon határ, melyen túlmennie nem szabad. A 
mik itt felolvastattak, azt igazolják, hogy itt a vizs
gálat nem külön bűnvádi esetre, de világos szavak
kal ,,a választás alkalmával történt rendetlensé
gekre" vonatkozik. Ennélfogva azt hiszem, e tény 
elegendő indok annak kijelentésére, hogy a me
gye főispánja által elrendelt vizsgálatot, mint ille
téktelent, jelen tárgyalásunk alapjául nem vehet
jük, s ha szükségesnek látandjuk a vizsgálatot, azt 
mi magunk fogjuk saját hatóságunkból elrendelni. 

S o m s s i c h Pá l : Előttem szóló Nyáry Pál tisz
telttagtársunk okoskodásátrészemről osztom, alkal
mazásában mindazáltal nem tartom helyesnek. Két
ségkívül a választás iránti panaszok felett határozni, 
a fennálló 48-iki törvények szerint egyedül e házat 
illeti. Hogy azonban a ház e kérdésben határozhas
son, ugyanazon törvények értelmében panaszló fél
nek kell lenni, s ezen panaszló félnek panaszait ok-
adatolni is kell, mert a hivatkozott törvény egy §.-a 
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mondja: „a nem okadatolt panasz nem vétetik figye
lembe." A mi tehát itt okadatolásul felhozatott, nem 
magának a dolognak eldöntésére szolgáló okmány, 
hanem a panasznak okadatolása, és annak bebi
zonyítása, hogy az nem alaptalan. Azért osztozom 
Nyáry Pál tagtársunk véleményében, a mennyiben 
azt mondja, hogy ezen alapon Ítéletet vagy hatá
rozatot nem hozhatunk; de nem osztozom abban, 
hogy azon okmányokat egészen figyelmen kívül 
hagyjuk. Mert, ha minden okadatolás nélkül ada
tott volna be a panasz, figyelembe nem vehette 
volna maga az osztály sem, mondván, hogy az 
puszta panasz. A felmutatott iratok csak azt indo
kolják, hogy helye van a vizsgálatnak, mely vizs
gálat folytán azután derülnek ki azon körülmé
nyek, melyekre majd a ház határozatát alapítja. 
(Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Tisztelt ház! Én tökélete
sen osztozom Nyáry Pál képviselő véleményében. 
Igaz, benn foglaltatik az alapszabályokban, hogy 
a ház csak okadatolt kérvényt vehet tekintetbe; az 
is igen természetes, hogy a vizsgálatnak meg kell 
előznie a ház ítéletét (különben is nem ugv áll, 
hogy „indokolt," hanem „okadatolt" kérvények); 
itt még sem osztozhatom Somssich Pál képviselő 
társunk véleményében, mert a törvény egyenesen 
kimondja, kik folyamodhatnak; és így ha oka-
datolva kell is lenni a kérvénynek, mégis a közép
ponti bizottmánynak, vagy a törvényes alispánnak 
kell megrendelni a vizsgálatot, nem pedig a főis
pánnak. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt képviselőház ! Én 
is osztozom Nyáry Pál képviselőtársunk nézetében, 
nem is tartom szükségesnek (mert ugy látom, 
hogy e tekintetben körülbeló'l mindnyájan, vagy 
legalább a nagy többség egyetértünk) arról szó
lani, hogy a hatóságok vizsgálatának magára a 
választás lényegére kiterjedni nem szabad, hanem 
csak a bűntényeket illetheti; én egyedül az alkal
mazásra nézve kívánok szólani, mely tekintetben 
Somssich Pál képviselőtársunk Nyáry Pál alkal
mazását megtámadta, és e tekintetben is Nyáry 
Pál véleményében osztozom. Igaz, hogy a 
kérvényeket indokolni, vagy — mint a törvény 
mondja — okadatolni kell; de kérdés, akár in
doknak, akár okmánynak el lehet-e fogadni oly 
beadványt, melyre nézve előre tisztában vagyunk, 
hogy már eredetére nézve törvénytelen ? (Helyes
lés.') Mivel pedig minden ilyen, tisztviselő által a 
választási tényekre nézve végrehajtott vizsgálat 
már eredetére nézve törvénytelen, épen azért néze
tem szerint figyelembe nem is vehető. (Helyeslés. 
Zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Szabad szólanom kétszer? 
(Zaj. Nem. szabad!) Személyes megjegyzésem volna. 
(Rendre! Halljuk!) Ha szabad volna szólanom, vá

laszolnék. (Nem lehet!) Különben személyes meg
jegyzésem is volna. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : A ház szabályai szerint egy kérdés
hez kétszer szólani nem szabad. (Helyeslés.) 

W l á d Ala jos : Ha Papp Simon képviselő
társunk egyhangúlag, vagy ha nem is egyhan
gúlag, de nagy többség által annak rendé sze
rint választatott volna meg, mint kétségtelen és 
igazolt képviselőtársamat üdvözölném ó't, mert 
szintoly nemzetbelim, mint Mihályi Gábor, ha
bár nem palástolhatom rokonszenvemet §zen fér
fin iránt, ki több mint egy negyed századon át 
megyéjét számos országgyűlésen kitűnő buzga
lommal, szabadelvűén képviselte és a kinek eddigi 
működése oda volt irányozva, hogy a magyar és 
román nemzetiség közt az egyetértést megszilár
dítsa , a ki ez iránti rokonszenvét minden alkalom
mal tettekkel bizonyította, s kinek múltja e tekin
tetben jövőre is biztosítékul szolgálhat; de miután 
az eddig felolvasott iratokból kitűnik, hogy Papp 
Simon megválasztása nem épen oly simán folyt le, 
mint tegnap Szaplonezay képviselőtársam előadta, 
azért igazolását nem pártolhatom. Lehetetlen to
vábbá nem felelnem azon észrevételekre, melyek 
a főispán által elrendelt vizsgálatot illetőleg adat
tak elő. Én ugyanis nem pártolhatom föltétlenül 
és nem tartom czélravezetőnek azon eljárást, mely 
szerint egy törvényes főispánnak (mert Mán Jó
zsef már 186l-ben az alkotmányosság alatt nevez
tetett ki főispánnak és a múlt évben hivatalába 
csak ismét visszahelyeztetett) azon joga, melyet 
neki a törvény biztosít, kétségbe vonatik. (Nagy 
zaj.) Engedelmet kérek, de én nevezett főispánt az 
érintett körülményeknél fogva törvényesebbnek 
tartom, mint a jelenlegi mármarosi alispánt, ki a 
középponti bizottmánynak elnöke, mert ez a pro-
visorium alatt kinevezés, nem pedig választás ut
ján nyerte hivatalát. (Nagy zaj.) Tudom, hogy 
eme nézetem a többség helyeslését nem birja, de 
véleményemet őszintén és bátran szoktam kifejezni. 
(Nagy zaj.) Már most, midőn Mán József főispán 
állásának törvényessége kétségbe nem vonatik, sőt 
mint a megye kormányzóját a törvények értelmé
ben annak vezetése illeti (Közbeszólások: Nem 
igaz! mert a törvény szerint az alkotmányos alispánt 
illeti.), — u g y hiszem, ha valaki a főispánhoz folya
modik, ennek kötelessége neki igazságot szolgál
tatni. Jelen esetben, mint a fölolvasott iratok tanú
sítják, a főispán nem azért rendelt vizsgálatot, 
hogy a képviselőház teendőibe beleavatkozzék, de 
rendelt az illető fél kérelmére azok ellen, kik bűn
tényeket követtek el, vagy azokkal vádoltattak. 
Azt méltóztatott mondani, hogy ezt a középponti 
bizottmánynak kötelessége elrendelni; ez azonban 
a törvényből nem tűnik ki világosan, s ezenkívül 
nem is foganatosítható mindenkor. (Zaj. Miért nemi) 
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Azért, mert a központi bizottmányok hatásköre, 
miután azon küldöttségek, melyek a követválasz
tás eszközlésére ki voltak küldve, jelentették, hogy 
a választások megtörténtek, megszűnik és ezzel a 
közpolíti bisottmány tovább nem működik. Már 
most az a kérdés forog fenn, hogy a ki a válasz
tás alkalmával megveretett, vagy a kit agyonü
töttek, annak rokonai, miután a központi választ
mány törvényszerűit megszüntette működését, ki
hez folyamodjanak sérelmeik orvoslásaért s a bű
nösök megfenyitése végett ? Természetesen vagy 
közvetlenül a főispánhoz , ki aztán az aláren
delt közegek által a vizsgálatot megtéteti s az 
ügyet a létező megyei törvényszékhez téteti át el
döntés végett, vagy pedig az illető törvényszék 
elnökségéhez, vagy magához a törvényszékhez. 
Jelen esetben a sérelmet szenvedettek a főispánhoz 
folyamodtak, s ez jogosítva, só't köteles volt a vizs
gálatot eszközöltetni. Már most e vizsgálatot ki 
tette ? A törvényszék. Azt hiszem, hogy a törvény
szék, ha legszigorúbb értelemben nem is törvényes, 
de mindenesetre törvényes és végre is de faeto 
fennáll. (Zaj.) Az egyes képviselők is folyamod
nak saját törvényszékeikhez és ez által azokat tör
vényeseknek ismerik. Meg nem foghatom, hogy 
ily esetekben, ily életbevágó dolgoknál a törvény
szék működését törvényesnek miért ne ismernők 
el ? s miért ne fogadnók el alapul, holott ellen
esetben a választások alkalmával elkövetett véreng
zések és gyilkosságok büntetlenül maradnának? 
mit, ugy hiszem, senki sem kivan. 

Ezek folytán én az ez ügyben eszközlött tör
vényszéki vizsgálatot törvényes alapnak vévén, 
annak nyomán a választás megsemmisitésére sza
vazok. (Nagy zaj.) 

Szentk irá ly i Mór: Ha vizsgálat rendelte
tik, nem szólok. (Zaj. Halljuk!) Különben ezen 
megjegyzésem van : habár a kérdésben forgó főis
páni jelentés, formájára nézve, érvényesnek nem 
tekinthető is, tartalmát mégis jó volna figyelembe 
venni, ép ugy, mintha magán bizonyítvány adatott 
volna be. Mert a főispán, ki tanúskodik a dolog
ról, ezt bizonyosan hitelesen tette. Ennek nyomán 
tehát, mindenesetre el lehet rendelni a vizsgálatot. 
Ha arról volna szó, hogy ezen jelentés nyomán 
tán egyszerűen semmisítsük meg a választást, ak
kor abban a véleményben volnék, hogy ezt ten
nünk nem lehet, mert annyi érvényt nem tulajdo
nítok a jelentésnek, hogy ez magára a tárgy érde
mére döntő hatást gyakoroljon ; de annyira min
denesetre figyelembe vehető, mintha a tett vallo
mások magánbizonyítványként tanúk által adattak 
volna be. És igy pártolom a vizsgálat elrendelését. 

B e s z e JánOS: Szentkirályi Móricz ugyanazt 
mondta, a mit én akartam mondani. Hozzáteszem, 
hogy ha Nyáry Pál minden szava állana, nem tu-
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dom, hogyan lehetne igazolni, mert hiszen, az 
Istenért, ha valaki panaszkodik, mindjárt azt 
mondjuk , hogy csak skartéta ! Ki által van 
aláírva ? Nem hiteles, nem okadatolt! Ha pe
dig hitelesen adatik elő, viszont azt mondjuk: 
nem volt joga a törvényszéknek hitelesítem. 
(Nagy zaj.) Ennek következése szomorú. Meg
van mindennek a határa, a központi bizottmány
nak is. Ez rendelkezik arról , hogy az össze
írás pontosan, hűségesen történjék, és a választás
nál ne történjenek visszaélések a törvény szavai 
ellenére. Ha a közben zavargások, vérengzések, 
gyiHosságok történnek,1 ezek megvizsgálására, az. 
egyes fél kérelmezésére, sőt e nélkül is, a törvény
szék van hivatva; ezek felett a törvényszék ítél. 
Itt számtalan tanúsággal ellátott okmány nyújta
tott elénk; ezt félrevetnünk nem lehet, nem sza
bad, mert ha félrevetjük, senki sem állhat elő ok
mányokkal. (Nagy zaj.) 

Ivánka I m r e : Ha arról volna szó , hogy 
egyes bűntények megvizsgálását rendelte el a tör
vényszék, és ezen vizsgálat eredménye mellékel-
tetett volna a kérvényhez, akkor megnyughatnék 
a tisztelt ház, nem a tekintetben, hogy a választás 
eredményébe avatkozott a törvényszék, hanem ab
ban, hogy az illető panaszló fél mellékletül hasz
nálta fel a vizsgálat jegyzőkönyvét. (Zaj.) Tovább 
megyek. A főispán vizsgálatot rendelt nem csak a 
bűntények megvizsgálására , hanem ugyanazon 
küldöttséget azzal is megbízta, hogy a választás 
körül történt rendetlenségeket vizsgálja meg, és 
ez azt is vizsgálgatta: hol mennyi pálinka fogyott 
el, azt ki osztotta, miért osztotta k i? Van-e joga a 

! főispánnak ily módon beavatkozni a választásokba, 
vagy nem (mellőzve azt, vajon alkotmányos főis
pánnak tekinthető-e a mostani, vagy nem), ezen 
kérdést vitatni most nem akarom; de még a való
ságos alkotmányos főispánnak sem lehet joga ily-
képen avatkozni a választásokba. (Szavazzunk!) 

B ö s z ö r m é n y i L á s z l ó : T. képviselők! Meg
vallom, nem örömest nyújtanám az igazolási vita
tásokat ; de méltóztassanak megbocsátani, ez alka
lommal olyan kérdés forog szőnyegen, mely lehe
tetlen, hogy ne érdekelje az utolsó magyar ember
nek is érzelmeit. 1848-ban a választásokat oly szaba
dokká akarta tenni az országgyűlés, hogy azokba 
a kormánynak legkisebb befolyása ne lehessen. Je 
lenleg olyan kormány, minőre az 1848-ki törvény
hozók gondoltak, nem létezik. De épen azért, mert 
olyan kormány nem létezik, mint a minőt a 48-ki 
törvényhozók gondolhattak, és épen azért, mert a 
48-ki törvényhozók még azon 48-ki kormánynak 
sem akartak befolyást engedni a választásokba, 
nem tudom aggodalom nélkül elnézni, hogy a je
lenlegi kormánynak nagy és tekintélyes befolyás 
engedtessék a választásokba. Nyáry képviselő tár-

7* 
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sunk szintén aggódó hangon hívta fel a t, ház 
figyelmét azon körülményre, hogy a jelenlegi 
teljhatalmú főispáni karnak egyik különben igen 
tisztelt tagja nyíltan oly beavatkozást kísérlett 
meg a választási kérdésekbe, a milyen egy főis
pánnak a magyar törvények szerint soha és sem
mikor nem tartozott hatásköréhez. Telelek e pont
ban Wlád Alajos tisztelt képviselőtársunknak. A 
főispánnak hozzá intézett folyamodásokra köteles
sége és hivatalos tiszte az, hogy utasítsa a folya
modót a törvényszékhez vagy az alispánhoz, de 
maga küldöttséget nem nevezhet ki. A nmforgó 
esetben is az volt volna hivatása, ha panaszt tet
tek, hogy a törvényszékhez utasítsa. De itt nem is 
ily panasz fordul elő. Méltóztassanak a betűre 
hallgatni. Megvallom, csodálkozom azokon, kiknek 
ez elkerülte figyelmét s kik criminális vizsgálatot 
emlegetnek, mert én ennek itt nyomát nem látom. 
A fölolvasott iratok szerint a kiküldetés a válasz
tásnál előfordult rendetlenségek megvizsgálására 
történt. De, uraim, ez nem criminális vizsgálat. 
Criminális vizsgálatnál kihallgatják a vádlottat is; 
itt ennek semmi nyoma, itt nincsenek kihallgatva 
a bűnösök. A hol nincs bűnös, ott nincs criminális 
vizsgálat. Itt még több forog fönn, mint az előleges 
beavatkozás, melylyel a hivatalnok befolyását ér
vényesítette a választásba; itt meg van hiúsítva 
jövőre a biztos vizsgálat lehetősége, mert oly min
denható tekintély csinált egy praecedenst, t. i. 
előre alakította a vizsgálat folyamát, hivatalos te
kintélyivel összehívta a tanukat, az ily praeoccu-
patiora jövőben jogosítva vélvén magát a tisztvi
selő. Ebben én oly veszélyes játékot látok, hogy 
azt a háznak egész tekintélyével gátolnia kell; és 
miután tisztán áll, hogy a vizsgálatnál nem tör
vényszék, hanem főispáni tekintély által kiküldött 
deputatus ur jár t el, ez oly tény, mely a priori 
törvénytelen; de utólag is az. Épen azért Somssich 
Pál képviselőtársunk maga is kimondotta, hogy 
nem vehetné figyelembe mint bíró. Úgyde ha 
mint bíró nem veheti figyelembe, akkor a vizsgá
lat indokolására mint magán adatok sem szolgál
nak ezen a priori törvénytelen adatok. Azért kérem 
azokat félre vettetni, és egyúttal kimondatni, hogy 
ezen pótkérvényt, melyhez ity adatok csatoltattak, 
a t. osztálynak nem kellett volna figyelembe ven
nie, hanem mivel ily hivatalos gyártmányokra 
van alapítva, egyszerűen félre kellett volna vetnie. 

Ezért én a képviselőt igazalandónak tartom. 
(Szavazzunk!) 

T h a l a b é r L a j o s : Besze úr azt mondotta, 
hogyha Nyáry Pál képviselő urnák állítása való 
volna, akkor a házban nem lehetne igazolni; én 
pedig azt mondom, ha Besze úrnak állítása vol
na való , akkor ő alig volna képviselő; ha pedig 

mit Ivánka Zsigmond mond, volna való és 

azon szerencsétlen elv volna felállítva, akkor a ház
nak két harmad része nem sokára elhagyná ezt a 
helyet. (Szavazzunk !) Megvallom , igen csodálko
zom, mikor Ivánka Zsigmond képviselő ur határo
zott , döntő erőt tulajdonit annak, a mi felett ne
ki itt jobb meggyőződése nem lehet — legyen sza
bad ezt kimondanom :— nem lehet jpedig azért, mert 
Ő annak az osztálynak, hol azon iratok tárgyalás 
alá kerültek. tagja nem volt; nem lehet továbbá 
azért, mert azon okmányok, melyeknek hitelessé
gét támogatni igyekszik, a házban felolvasva nem 
voltak. Tehát neki legfölebb magán informatio ut
ján lehet rólok tudomása , és i gy . mivel biztos meg
győződésem , hogy csak is hallomás után bir tudo
mással a tárgyról, figyelmeztetnem kell a tisztelt 
képviselő urat, hogy azon 15 bemellékelt jegyző
könyv semmis, semmis pedig- azért, mert a mint 
különösen a 11"/. alá csatolt jegyzőkönyv tanúsít
ja , az illető főbíró a főispán kiküldése nyomán 
nem fenyítő vizsgálatot tartott , hanem fenyítő vizs
gálat szine alatt, politikai vizsgálatot. A IP/, számú 
jegyzőkönyvben azon kérdés tétetik azt illető fő
szolgabíró által, hogy a tanuk vallják be, mikép 
kezdődött a választás, mikép kezdődött a verekedés, 
és melyik fél által ? Már kérem . a ki alkotmá
nyos ember és a ki a bűnvádi eljárásról némi fog-a
lommal bir , az fogja tudni, ha azon jegyzőkönyv 
tartalmát olvassa , hogy az nem bűnvádi vizsgá
la t , hanem valóságos pilitikai vizsgálat. (Szavaz
zunk!) T. ház! bocsánatot kérek , nem leszek hosz-
szas , de úgy hiszem , hogy ezen tárgy megérdem
li , hogy komolyan szóljunk hozzá, mert itt egy 
elv felállításáról van szó. Ha a t. ház ezt oly közö
nyösen akarná venni, hogy ezen kérdésen csak 
ú g y könnyedén túlessünk, ennek szomorú követ
kezményei lennének. Van szerencsém a t. házzal 
tudatni, hogy a mi osztályunkban még két ily-
szerü eset fordul elő. Ha a t. ház szentesíteni akar
ná azt, hogy az absulut hatalomnak maradványai 
a megyékben oly hatáskört víndicáljanak magok
nak , a mely e házat illeti, ennek szomorú követ
kezményei lennének. (Szavazzunk ! Nagy zaj) Én 
azt hiszem, az illető vizsgálat által nem volt más 
czélozva, mint egyrészt a képviselőházra nyomást 
gyakorolni, másrészt az alkotmányos érzelmű 
polgárságot terrorizálni. (Szavazzunk!) Minthogy 
pedig az okiratok felolvasásából csak az fog kitűnni, 
hogy nem fenyítő, hanem politikai vizsgálat tarta
tott, én azok felolvastatását szükségtelennek és az 
iratokat félrevetendőknek tartom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Klauzá l Gábor : Azt gondolom, a fölme
rült kérdés magával a tárgygyal együtt könnyeb
ben döntetett volna el , ha nem igy olvasás közben 
történt volna a felszólalás; de miután felszólalás 
történt, a t. ház megnyugtatására magam is bátor 
vagyok egy pár szót mondani. Nem képzelem , hogy 
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a háznak legyen egyetlen tagja i s , a ki a kor
mányszék, vagy akár alkotmányos tisztviselők 
beavatkozásait magába a választásba helyeselné. 
(Ugy van!) Én azt gondolom, hogy a tisztviselők-
nek beavatkozása a vizsgálatba csak ott mondható 
helyesnek, a hol bűntények követtettek el, mert a 
bűntényeknek megvizsgálása nem tartozik sem a 
központi bizottmányhoz, sem a házhoz , hanem 
tisztán a törvényhatósághoz. De minden egyéb 
beavatkozás nem lehet helyes. E tekintetben csak 
egy pontot vagyok bátor felolvasni. A subsum-
mált főispáni exmissioban ezt olvasom: „Főispán ő 
méltóságának dec 5-én kelt rendelménye követ
keztében a képviselőválasztás alkalmával fölme
rült verekedés megvizsgálására". Itt tehát egyrészt 
úgy veheti az ember, hogy a főispán a vereke
désre tett kiküldetést azért tet te , mert tudni akar
ta . hogy a verekedés magában nem tai'talmaz-e 
criminalitást, En részemről azon megjegyzést, me
lyet Nyáry Pál tagtársunktól hallottam, egész ki
terjedésében pártolom , és azt hiszem , hugy sem
miben sem kell ovatosabbaknak lennünk, mint a 
választási jog tökéletesen tiszta szabadságának 
meo-tartásában. A mint Szenkirálvi Mór barátom 
válaszolt, egy cseppet sem vettem eltérőnek Nyá-
ry Pál véleményétől, mert ő felfogásom szerint 
azt nyilatkoztatta k i , hogy épen ezen adatok, me
lyek itt beadattak, bizonyítják, hogy az egész 
tárgy a ház által elrendelendő vizsgálatra szo
rul , (Zaj.) és pedig azért, mert a főispáni utón 
elkövetett vizsgálatok a házra nézve semmiesetre 
sem lehetnek kielégítők. En tehát azt gondolom, 
hogy elég van téve azon tisztelt uraknak, kik a fel
olvasást kivánták, mert a legnyomósabb akták 
felolvasásán már túlvagyunk; azon elvet pedig 
senki sem vonhatja kétségbe, hogy magába a vá
lasztásba, kivéve a crimmalitás esetét, beavatkozása 
senkinek sínes. Azt hiszem, ennek megóvása meg
történt az itt előadatott nyilatkozatok által: és 
nem szűkség 66 okiratot felolvasni, mert azt gon
dolom , a ház nagy többsége, már azért is, mivel a 
főispán vizsgálata fordult elő, vizsgálatot fog ren
delni. (Szavazzunk!) 

R u d n y á n s z k y F l ó r i á n : Ha szavazni akar
nak, elállók a szótól. (Halljuk!) Meg vagyok győ
ződve, hogy a haza és törvény iránti szeretet mind
nyájunk kebelébe egyformán be van vésve; és 
mig Isten kegyelme és törvényeink pajzsa alatt 
szerencsések vagyunk itt együtt ülni és tanácskoz
ni, nem félek, hogy akármely ármány, akármi tör
vénytelenség képes legyen törvényes állásunkat 
félbeszakítani. Az egész kérdés csak az: vizsgála
tot akar-e a t. ház kiküldeni, vagy meg akarja-e 
semmisíteni a választást ? A megsemmisítésre sza
vazni sohasem fogok, hanem meggyőződésem sze
rint vizsgálatot kívánok. Talán elkerülte a ház fi

gyelmét azon igen fontos körülmény, melynek fi
gyelembe vételével tartozunk Papp Simon képvi
selő-társunk irányában, az t. i., hogy neki alkalmat 
kell szolgáltatnunk, hogy képes legyen az ellene 
felhozott vádak ellenében magát igazolni. En rövi
den szólva vizsgálatot óhajtok. (Zaj. Szavazzunk, 
szavazzunk ! HaUjitk ! Az elnök csenget.) 

P a t a y I s tván : (Nagy zaj.) Akár meddig 
tart a zúgás, én mint indítványozó, a második fel
szólalási jogtól el nem állok, s nagyon sajnálom, 
hogy többen e ház szabályát nem tudván, felszó
lalásomban akadályozni akarnak. Én pedig csak 
azért szólalok fel, hogy minekutána Klauzál Gá
bor kéjDviselő-társunk a főispán legyezésére az ak
tákból kikeresett egy kiküldetési okmányt, mely 
csak verekedésről szól, kénytelen vagyok felolvas
ni egy másikat, mely tisztán csak a rendetlenség 
kipuhatolására van kiadva. (Olvassa) „A képviselő
választás alkalmával történt rendetlenségek meg
vizsgálása." (Zaj) 

K l a u z á l Gábor: Ez egy más irat. 
Elnök: Kénytelen vagyok kijelentem, hogy 

Klauzál képviselő azon nyilatkozata, hogy a főis
pán verekedések kinyomozása végett adta ki a ren
deletet, a főispán legyezgetését épen nem czélozta, 
(Helyeslés) Egyébiránt a mi a szavazást illeti, a 
kérdés az, vajon azon körülmény, hogy a főispán 
a központi választmány mellőzésével, nem bűnvá
di, hanem választási tényekre nézve rendelte meg 
a nyomozást, tekintetbe vétessék-e vagy ne ? (He
lyeslés) Ennélfogva, ha felállás által nem lehetne 
kivenni a többséget, névszerinti szavazást fogok 
rendelni. (Halljuk! halljuk! Zaj. Az elnök csenget) 

Z s e d é n y i E d u á r d : A kérdés iránt van ész
revételem. A szabályok szerint első kérdés mindig 
az, pártolják-e az osztály véleményét vagy nem. 
Azért ezt kérem feltenni. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Oda még nem jutottunk. (Zaj.) 
Si skov ic s J ó z s e f : Én nem látom helyét a 

föltett kérdésnek. (Hosszas zaj, mialatt a szónok sza
va nem hallható) Azt tartom, ez egyike a legkénye
sebb kérdéseknek. Nem csak a magyar , hanem 
minden alkotmányos törvéiryhozás czélja az, hogy 
a választások szabadsága fentartassék és a meny
nyiben lehet, a kormánynak a választásokra való 
befolyása kizárassék. Ezt látjuk Angliában is. (A 
szónok szava ismét nem hallatszik.) Én azon véle
ményben vagyok, hogy a kérdést ugy kell felten
ni, mint Somssieh Pál képviselő-társunk inditvá-
nyozá: t. i. áll-e az osztály véleménye vagy nem ? 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. házat arra kérni, 
ne méltóztassék ezen két kérdést egynek venni: 
t. i. hogy az osztály véleménye fogadtassék-e el 
vagy ner"meg azon másik kérdést, hogy a felol
vasott nyomozások most a. ház részéről figyelembe 
vétessenek-e vagy ne? Ennélfogva a kérdés igy 
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ál l : figyelembe vétessenek-e a felolvasott nyomo
zások vagy ne? Ha ez a kérdés eldőlt, akkor az 
kerül szavazás alá, elfogadtassék-e az osztály véle
ménye vagy ne ? (Helyeslés a hal oldalról. Jobb olda
lon: Az osztály véleménye!) 

Tisza K á l m á n : Ha méltóztatnak az elnök
ség által kitűzött kérdést szavazás alapjául elfo
gadni, egy szavam sincs; de meg kell jegyeznem, 
hogy miután, mint hallom, most is többen sürge
tik, hogy az osztály véleményére kell előbb sza
vazni, hogy azon képviselőtársaim tévesztik alapsza
bályaink értelmét. Ugyanis az osztály véleményére 
kellene szavazni, ha arról volna szó, mi történjék 
a kérdés alatt levő képviselő választásával: iga-
zoltassék-e, megsemmisittessék-e, vagy vizsgálat 
rendeltessék ? De mielőtt ide mehetnénk, a fölme
rült vitatkozás folytán közbejött kérdésre kell ok
vetlen előleg szavazni, s ennek megtudása végett 
tette föl szerintem igen helyesen a ház elnöke a 
kérdést. E fölött kell tehát szavaznunk: ha ez el
döntetett, fogunk az igazolási kérdésre szavazni, s 
ekkor lesz helyén azon kérdés, hogy az osztály 
véleménye elfogadtassék-e vagy ne. (Helyeslés a 
bal oldalon). 

Andrássy Gyula gr.: Azt gondolom, velünk 
az történt, a mi parlamentáris vitatkozások alkal
mával talán igen könnyen, s néha messze elvezet 
a kérdés lényegétől, hogy t. i., talán észrevétlenül, 
megváltoztattuk a kérdést. A kérdés, mely a t. 
ház elnöke által elénk volt tűzve, épen az, a mit 
t. barátom Tisza Kálmán fölemiitett, t. i. akarja-e 
a ház a vizsgálatot az osztály véleményéhez képest 
elrendelni vagy nem ? (Ellenmondás. Zaj.) Ez volt 
az első kérdés. Az ezen kérdéshez szükséges ira
tok felolvastatván, ineidenskép került fel egy 
másik kérdés, az t. i., vajon az osztály helyesen 
tette-e, hogy oly okmányokat olvasott fel itten, 
melyekből a ház nagy többsége azon meggyőző
dést merítette, hogy az illető hatóság, körén túl 
haladv választás szabadságába nyúlt be. Ne
kem e részben az a véleményem, hogy az osztály 
mindenesetre teljesítette kötelességét, mert az osz
tály csak referens és a ház a biró. í g y tehát az 
osztálynak mindennemű okmányokat minél na
gyobb felvilágosithatás tekintetéből a ház elé kel
lett terjeszteni. Az osztály tehát megtette, a mi kö
réhez tartozott; s nekünk is meg kell tennünk, a 
mi határozási körünkhöz legelőször tartozik : ha
tároznunk kell a fölött, vajon az osztály vélemé
nyét megtartsuk-e vagy ne ? (Felkiáltások: Nem.') 
És miután itt mindenünnen felhozott indokokból 
csak is azt tudom következtetni, hogy már csak 
azért is, mivel ily irományok adattak be, ha kü
lönben nem lett volna is szükséges a vizsgálat, 
valamennyien óhajtjuk a vizsgálatot, a kérdést 
egyszerűen oda intézném : akarjuk-e a vizsgálatot 

vagy nem ? azon nézet bői indulva ki, hogy az elő
ször napirendre tett kérdést mellékes kérdéssel 
elütni nem lehet. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

S o m s s i c h P á l : Annyival inkább kell előbb 
arra szavazni, hogy az osztály véleménye áll-e, 
vagy nem, mert a másik kérdésre nézve előbb 
szavazni nem is tudnék. Azt hiszem, e házban a 
főispán illetéktelen kiküldetését senki sem fogná 
védeni, igazolni; erre tehát nem is kell szavazni. 
Hogy azonban a vizsgálati okmányok félrevettes
senek, több, mint a mit mondani akarunk. Én azo
kat mint magán bizonyságot igenis tekintetbe 
akarnám venni, a mennyiben azok okadatolják a 
panaszt j ha pedig előre eldobnók, a másik kér
désre nézve praejudiciumot csinálnánk. Első kér
dés tehát az, vajon az osztály véleménye elfogad
tassék-e ? (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk.') 

Csiky Sándor : Előttem szóló képviselőtár
sam azt állitotta, hogy addig nem lehet az elnök
ség által már egyszer kijelölt kérdésre szavazni, 
mig az a kérdés el nem döntetik, vajon az osz
tály véleménye elfogadtatik-e vagy nem , azaz 
a vizsgálatnak tétele vagy meg nem tétele sza
vazás által el nem döntetik. Én is viszont azon 
véleményben vagyok , hogy addig az osztály 
véleményét a vizsgálat el- vagy nemrendelése 
érdemében eldönteni teljes lehetetlen, a mig el nem 
döntjük azt a másik kérdést, mely az osztály véle
ményének el- vagy nem fogadása alapjául lesz 
szolgálandó, t. i. vajon azon adatokat, okmányo
kat, melvek a tisztelt ház határozatának iránvául 
fognak szolgálni, megállhatóknak, alaposaknak 
vagy elvetendőknek kell-e tartanunk ? Én minden
esetre elébb arra látom szükségesnek s kikerül-
hetlennek a szavazást, vajon a felolvasott okmá
nyoknak értéke, érvénye és így hitelessége tekin
tetbe vehető-e vagy nem ? Én tehát az elnökség 
által szavazásra tűzött kérdést helyesnek látom, mi
előtt az osztály véleménye felett szavazhatunk.^ö/J 

Zsedény i E d e : Midőn kifogást tettem 
azon kérdés ellen, melyet elnök ur előadott, nem 
csak a szabályok szerint cselekedtem, mert ott 
egyenesen az van mondva, hogy első kérdés min
dig az, vajon az osztály véleményét elfogadja-e a 
ház vagy nem ? hanem tettem azon kifogást azért 
is, mert el nem fogadhatom azon felvilágosítást, 
hogy azon kérdés , melyet a tisztelt elnök ur fel
tett s Tisza Kálmán képviselőtársam is támoga
tott, nem volna már az osztály véleményébe fog
lalva. Az, mint Andrássy gróf képviselő kijelentette, 
igenis benne van az osztály véleményében, mert 
az osztály használta azon vizsgálatokat, amennyi
ben, mint Szentkirályi képviselőtársam is kijelen
tette, a főispáni rendelet nem magára a választásra, 
hanem a választás utáni criminálitásokra szoritko-

. zott. Ha tehát a tisztelt ház többsége elfogadja az. 
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osztály véleményét, azzal eldöntötte a fölmerült 
kérdést is. Azért első' kérdés az volna, vajon az 
osztály véleményét elfogadjuk-e vagy nem ? (He
lyeslés a jobb oldalról.) 

Ürményi József: Ahhoz, mit Somssích Pál 
tisztelt barátom mondott, csak azt adnám hozzá, 
hogy ha azon kérdés tétetnek fel, melyet elnök ur 
indítványozott, egy másik kérdésre volna ismét 
szükségünk. Ha ugyanis a fölött kellene szavaz
nunk, vajon a főispán által elrendelt vizsgálat je
lentését hivatalos okmánynak fogadjuk-e el, vagy 
semmisnek, vagy olyannak, melynek tartalma 
mindamellett, hogy az okmány hivatalos érvényét 
el nem ismerjük, a ház figyelmét nem kerülheti el : 
ekkor a kérdést kettőre kellene osztani, t. i. hogy 
a főispáni vizsgálat tényét a ház tekintetbe veszi-e 
vagy nem'? és vajon azt, mit a főispáni vizsgálat 
tartalmaz, mi ennek következtében kiderült, és mi
nek folytán az osztály e véleményét hozta, tekin
tet nélkül hagyjuk-e*? Alig hiszem pedig, hogy a 
t. ház ezt is tekintet nélkül akarná hagyni. Azért 
én inkább az osztály véleményét kívánnám szava
zás alá bocsáttatni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

P e r c z e l I s t v á n : Tisztelt ház! Hogy ezen do
log felett tökéletes ítéletet hozhassunk, szükséges
nek tartom , hogy visszamenjünk a dolog erede
tére. Tegnap kezdtük, és tegnap az határoztatott, 
hogy olvastassanak fel az irományok. Ma hozzá 
fogtunk az irományok felolvasásához és ez soknak 
nem tetszett. Ennek következtében Patay tagtár
sunk azon indítványt tette, hagyjuk el az iromá
nyok felolvasását, annyival inkább, minthogy ezen 
irományok semmiseknektekintendők,félrevetendők. 
Erre keletkezett a vitatkozás. Most tehát a ház sza
bályai szerint az volna a kérdés, elfogadtatik-e az 
indítvány vagy nem? Ha a ház többsége azt el
fogadja és félreveti az irományokat, akkor lehet a 
dolog érdeme fölött más, — és ha el nem fogad
tatik, ismét más véleményt mondani. Én tehát a 
kérdést igy kívánom feltétetni: elfogadtatik-e Pa
tay tagtársunk indítványa vagy sem'? (Helyeslés a 
bal oldalon.) 

J a n k o v i c s A n t a l : Tisztelt ház ! Én Som-
sich képviselőtársunk véleményével tökéletesen 
egyetértek. A felolvasott irományokat illetőleg, én 
azokat úgy distingválom, hogy a mennyiben a 
főispán által a követválasztás módjának megvizs
gálása rendeltetett el, az ily vizsgálatot mi termé
szetesen törvénytelennek tekintjük; a mennyiben 
azonban ily vizsgálat a főispán által oly tárgyra 
nézve rendeltetett el, mely hatásköréhez tartozik, 
a mennyiben criminálitásokra vonatkozik, ezt tör
vényesnek kell elismernünk; a mennyiben pedig 
a vizsgálatból oly tények derülnének ki, melyek a 
a választás' körüli eljárásra nézve felvilágosítást 
nyújtanak, azokat szintén nem hagyhatjuk figye

lem nélkül. Az itt felolvasott iromány ok közt olya
nok is vannak, melyekből kitűnik, hogy tisztviselő 
volt kiküldve a követválasztás módjának megvizs
gálására ; de vannak olyanok is, melyek szerint a 
tisztviselő egyenesen a verekedés megvizsgálására 
küldetett ki. A mennyiben ezen vizsgálat által oly 
tények derittettek fel, melyek szintén a választásra 
vonatkoztak, én azon meggyőződésben vagyok, 
hogy ezeket figyelem nélkül ép oly kevéssé hagy
hatjuk, mint egyes ember magán bizonyítványát, 
mert ennél kevesebb hitelesség-crel azok sem bir-
hatnak. 

Madarász József: Tisztelt képviselőház ! Bo
csánatot kérek, de tisztelt alelnök Andrássy Gyula 
gróf úrral nem lehetek egy véleményben, nem le
hetek pedig azért, mert azon kérdés, melyet ő a ház 
t.elnöke által már föltettnek hisz, még nem is tétetett, 
de nem is tétethetett. Azon kérdésre nézve ugyanis, 
eifogadtatik-e az osztály véleménye vagy nem, csak 
akkor történhetik szavazás, ha az irományok, me
lyek felolvasása megkezdetett, mind felolvastattak. 
Nem szükséges ! Nagy zaj.) Ha nem szükséges, akkor 
a ház mondja ki, hogy nem szükséges az iromá
nyok további felolvasása. De csak is azután tehető 
fel a kérdés, vajon elfogadtatik-e az osztály véle
ménye vagy nem. Itt azonban az irományok ol
vasása közben újabb indítvány tétetett, mely a ta
nácskozási rendre vonatkozik; az alapszabályok 
pedig mindig megengedik, hogy tanácskozás köz
ben is tétethessenek inditvánvok a tanácskozási 
rendre nézve a ház engedelmével. Ez azon indít
vány, melyhez én érdemileg hozzászólani nem kí
vánok , mert ez befejeztetett. Hanem a szavazás 
kérdésének feltevésére nézve az elmondottak után 
lehetetlen a tisztelt elnök előterjesztéséhez nem 
csatlakoznom, mert ez mindenesetre egy oly köz
bevetett kérdés, mely a ház elé került, mely fölött 
tanácskoztunk, és ha mindnyájan ugyanazon véle
ményben vagyunk az indítványozóval, hogy t. i. 
a képviselők választására nézve senki mástól, mint 
a képviselőtestülettől, vizsgálat nem intézhető, ak
kor átalános felállással fogja a ház a törvényes kép
viselőtestület jogát megvédeni és jövőre is biztosí
tani. Mindenesetre, miután a tárgy vitattatott, és az 
írások felolvasásának befejezése előtt egy indítvány 
közbevettetett, erre kell legelőször is szavazni; és 
csak ezen kérdésnek szavazás által eldöntése után 
kövétkezhetik a szavazás az osztály véleményefölött. 

Bónis S á m u e l : Tisztelt ház! Igen fontos 
dolog a kérdés mikénti feltétele. Némelyekben mél
tó aggodalmat szülhet az, hogy akkor, ha a kér
dés rendes utón legelsőben az osztályok vélemé
nye el- vagy el nem fogadása végett tétetik fel, ak
kor e közjogi kérdés suttyomban agyon üttetik. 
Azonban ezen, véleményem szerint, segíteni lehet, 

! és pedig ugy, hogy két kérdés tétetik fel. Én elfő-



56 VHI. ORSZÁGOS ÜLÉS. 

gadom azt is, a mit Andrássy Gyula gróf alelnök 
ur javasolt, mert akkor is tudok szavazni. Az t. i., 
a ki ezen irományokat tekintetbe nem veszi, az 
osztály véleményét természetesen nem fogadja el, 
és igy ülve fog maradni. f Hanem ezzel a dolgot be
fejezettnek nem tartom. Én tudok felelni, mondom, 
az első kérdésibe is, hanem a másik kérdésre nézve 
határozottan óhajtom kérdésül kittizetni, vajon a 
főispáni rendelet következtében a választás körül 
történt visszaélések iránt tett vizsgálatok figye
lembe vehetó'k-e vagy nem, Ezt határozottan kívá
nom második kérdésül szavazásra kittizetni. 

Rajner P á l : Tisztelt ház! Ugyanazon in
dokból , melyből előttem szólott képviselő Bónis 
Sámuel ur kiindult, én egészen más következte
tésre jutok. Bónis Sámnel képviselőtársunk -t. i. 
azt mondja, hogy egy igen fontos közjogi kérdés 
mintegy suttyomban agyon hallgattatik; én pedig 
azt mondom, hogy egy igen fontos közjogi kérdés 
itt az igazolás tárgyába becsempésztetett, becsem
pésztetett pedig a házi szabályok 55-ik §-sa elle
nére, mely azt mondja, hogy a napirenden kivüli 
tárgyhoz a ház engedelme nélkül senki sem szól
hat. Én ennek alapján azt követelem, hogy először 
az igazolási kérdés, mely napirendre van kitűzve, 
döntessék el a szabályok értelmében, és pedig úgy, 
hogy először az tűzessék ki kérdésül, vajon az osz
tály véleménye elfogadtatik-e vagy nem? Azon 
esetben pedig, ha ezen igen fontos közjogi kérdést 
akarják vitatni, mivel eléggé megvitatottnak a mai 
tanácskozás által nem tartom, ez esetben kívánom, 
hogy az indítványként a ház elé terjesztessék és 
napirendre tűzessék. 

Böszörményi László: T. képviselők! (Zaj. 
Felkiáltások: Szólott már!) A kérdéshez akarok szó
lani. A tisztelt elnökség által már egyszer a 
közbejött indítvány iránt feltett kérdéshez, vagyis 
tulajdonképen és különösen az e feletti vitához kí
vánnék néhány szóval járulni. (Zaj. Nem lehet már !) 
Méltóztatik tudni, hogy a házszabályok szerint a 
házban fenforgó viták alkalmával közbeesett indít
ványra nézve ismét szólhat az, ki előbb a főkér-
désben már szólt. Mellékkérdés iránt mindig lehet 
felszólalást tenni, s azt a ház hozzájárulásával vi
tatkozás és eldöntés alá bocsátani. De nem is egé
szen külön indítványról és külön tárgyról van itt 
szó, hanem ép Úgy, mintha péld. valamely vitánál 
széksértés történt volna : azt azonnal meg szokták 
oldani. A fenforgó tárgynál az a kérdés, vajon a 
bizonyítékul felhozott okmányok milyenek. Patay 
István képviselő társunk azt indítványozta, mon
dassák ki a ház által, hogy a mellékelt okmány 
kiállítása által országos törvénysértés , hivatalos 
visszaélés történt. Indítványa lényegesen ez, és az
ért igaza is van Bónis Sámuel képviselőtársunk
nak, midőn azt mondja, hogy ha első kérdésül az 

tűzetnék ki, vajon pártoltatik-e az osztály véleménye 
vagy nem, elmellőztetnék a másik fontos kérdés. 
Pedig az indítvány azért tétetett, hogy országosan 
meg legyen jelölve ezen kérdés, példaadásul arra, 
hogy a hivatalnokoknak a választási kérdésekbe 
avatkozni nem szabad, és ily beavatkozás jövőre 
meggátoltassák. Ez a kérdés pedig nem lenne el
döntve a ház szavazata által, ha csak az volna ki
tűzve, vajon pártoltatik-e az osztály véleménye 
vagy nem. Azért az elnök által kitűzött kérdés he
lyes, és azt előleg kell feltenni és szavazás alá bo
csátani. Ha a ház azt döntené el előbb, vajon az 
osztály véleménye elfogadtatik-e vagy nem — en
gedjenek meg azon képviselőtársaim, kik kifejez
ték véleményöket azon kérdés iránt, hogy a főis
pán nem intézkedhetik a választás körül — s ha 
egyszersmind a ház többsége kimondja, hogy az 
osztály véleményét pártolja, ellenmondásban vol
nának, midőn a főispán eljárását gáncsolják, mert 
a kik gáncsolják, nem szavazhatnak az osztály vé
leményére. Ebből tehát nagy ellenmondás szár
maznék, és azért előbb arra kell szavazni, hogy a 
főispán eljárása helyes volt-e vagy nem. 

Ürmén yi Jószef képviselőtársunk által is té
tetett fel a kérdést illető azon kétoldalú változat, 
hogy tűzessék ki az is kérdésül, vajon a főispán 
bűnvádi dolgokban és más kérdésekben törvénye
sen intézkedhetik-e vagy nem ? En ezen változatot 
sem pártolhatom, mert véleményem szerint azokba 
sem avatkozhatik a főispán: ez azonban a házhoz 
ugy sem tartozik; csak az, hogy a főispán a vá
lasztási tények vizsgálatába avatkozhatik-e vagy 
nem? Mindezek alapján a kérdést, még pedig elő
leg ugy kívánom föltétetni, mint ezt t. elnökünk 
már föltette : pártoltatik-e Patay István indítványa 
vagy nem? (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Tisza L a j o s : Csak pár szóval óhajtom el
mondani, hogyan tekintem én e kérdést. A ház eb
ben az esetben bíráskodásra, itélethozásra van hi
vatva. Erre nézve követelte a ház, hogy az egyes 
adatokra vonatkozó egyes iratok olvastassanak fel. 
Tegyük , hogy 20 adat van; most eljutottunk a 
10-dikhez. Ennél felmerült a házban azon kérdés, 
vajon az itt beadott folyamodvány hiteles-e? és a 
ház azt bizonyítéknak veheti-e ? Most hát felfogá
som szerint mindenekelőtt és csak a felett kell ha
tározni, vajon a most tárgyalt irat bizonyítékul el
fogadható-e? Csak ha e fölött határoztunk, mehe
tünk tovább a többi adat megvizsgálására, és csak 
miután minden adatot megvizsgáltunk, mondha
tunk ítéletet. A míg ez adatok itt megvizsgálva 
nincsenek, tovább mennünk nem lehet. (Helyeslés.) 
Ennélfogva az én belátásom szerint tökéletesen 
helytelen Rajner Pál képviselőtársamnak azon 
mondása, hogy itt egy közjogi kérdés csempészte
tett be. Itt semmi sem csempésztetett be, hanem 
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egy adat merült fel, melyet a ház egy része törvé
nyesnek, más része pedig törvénytelennek tart. 
(Zaj. Szavazzunk!) Még egy megjegyzésem van. 
T . képviselőtársam , Klauzál Gábor azt mondta 
volt, hogy épen ezen főispán által elrendelt vizs
gálat már magában arra indítja őt, hogy ez ügy
ben vizsgálatot vél rendelendőnek. Én máskép 
fogom fel a dolgot. Azért, hogy egy törvénytelen 
vizsgálat rendeltetett el , el nem odázhatjuk egy 
képviselőtársunknak igazolását. Ezen szempontból 
kívánom legelőször a kérdésnek akkénti kitűzését, 
a mint az elnök kitűzte, és azontúl az adatok to
vábbi fölvételét. (Szavazzunk elébb az osztály véle
ményére! Zaj.) 

I v á n k a I m r e : A kérdéshez kívánok szólni. 
Ha nem tudunk megegyezni abban, miként tör
ténjék a szavazás, tán a szavazásnak rendét is sza
vazás alá kellene bocsátani, t. i. először a felett 
szavazzunk: két kérdés felett szavazzunk-e vagy 
sem. (Zaj. Szavazzunk az osztály véleményére nézve!) 
Én türelemmel hallgattam ki mások véleményét, 
méltóztassanak tehát engem is türelemmel meg
hallgatni. Igen veszélyesnek tartanám, ha azzal, 
hogy az osztály véleménye elfogadtatnék, a másik 
kérdés szavazás alá többé nem kerülne : azért ké
rem, szavazzunk előbb a felett, vajon két kérdés 
fölött fogunk-e szavazni, vagy nem; aztán pedig 
a fölött, hogy mily sorrendben fogunk szavazni. 
(Zaj. Elébb az osztály véleményére!) 

Ráday Gedeon gr . : Rövid leszek. Azt tar
tom, nem az volna kitűzendő, vajon két kérdés fö
lött szavazzunk-e, mert azt hiszem, senki sem fogja 
tagadni, hogy két fontos kérdés van a szőnyegen; 
hanem azt lehetne szavazás alá bocsátani, hogy a 
két kérdés közül melyikre szavazzunk előbb. Hogy 
azonban mind a kettőre kívánunk szavazni, az 
kétségtelen. (Zaj.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház! Azt hiszem, 
nincs a házban senki, a ki a fenforgó két kérdés 
közül egyikre, nevezetesen arra, hogy van-e joga 
a főispánnak beavatkozni a választás körül egyéb
be, mint pusztán a criminalitásokba, mondom, 
nincs senki e házban, a ki erre nézve nemmel nem 
felelne. Ha tehát e kérdés egyszerűen, a ház acela-
matiója által minden szavazás nélkül eldöntetett 
volna, akkor megnyugodtam volna a dologban; 
de miután ezen kérdés hosszas vitatkozás tárgyává 
vált, miután nagyon részletes tárgyalásnak lett 
alapja, magam is azt hiszem, hogy erre is kell sza
vaznunk, mert e háznak ily fontos kérdésben, mi
után az már a főkérdésen kivülesőleg fölvétetett 
és vita tárgyává lett, nyilatkoznia kell, — és meg 
vagyok győződve, hogy a határozat „nem" lesz. 
De magam is azon véleményben vagyok, hogy 
előbb az osztály véleményére kell szavaznunk. 
(Helyes! Zaj.) Azt hiszem, hogy bármikép történik 
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a szavazás az osztály véleményére nézve, az nem 
fogja gátolni meggyőződésünk nyilvánítását a má
sodik kérdésre nézve; és ebben a tekintetben nem 
értek egyet Böszörményi képviselőtársammal, a k i 
azt nyilvánította, hogy a kik az osztály véleménye 
megtartása mellett fognak szavazni, a másik kér
désre „nem-"mel már nem szavazhatnának. Ré
szemről azok közé tartozom, a kik az osztály véle
ménye mellett fognak szavazni és a másik kérdés
ben mégis „nem t t-mel. Ennek helyességéről meg 
levén győződve, indítványozom, hogy először az 
osztály véleménye tűzessék ki szavazás alá ; aztán 
a másik kérdés is eldönthető. 

N y á r y P á l : Tisztelt házi Tisztán csak a 
kérdéshez akarok szólni. Azt hiszem, ha megolvas
suk szabályainkat, találunk irányt, melyet követ
nünk kell. Szabályaink 10-dik pontja azt mondja : 
„Panaszt csak az illető választókerületi követjelöltek 
vagy választók s egyedül írásban tehetnek, s az 
csak ugy vétetik figyelembe, ha indokolva van." 
Tehát azon kérdés, okadatolva van-e a kérvény, 
egy másik kérdést idéz elő, hogy t. i. az okadato-
lás olyan-e, milyent használhatunk és tekintetbe 
vehetünk. Azok, kikhez én is tartozom, megtámad
ják azon eljárást, hogy a főispán a választások al
kalmával történt rendetlenségek 
kiküldötte a tisztviselőket; s ez oly tény, melyet 
épen azért, mert igen veszedelmes praeeedentiát 
húzhatna maga után, nem lehet figyelembe nem 
venni. Ennélfogva bátorkodom ezen kérdés-formát 
ajánlani a tisztelt háznak: a főispán által a válasz
tások alkalmával közbejött rendetlenségek meg
vizsgálására megrendelt vizsgálat eredménye a 
választás ellen a ház elé adott panasz okadatolá-
sára felhasználható-e ? (Zaj.) Azt gondolom, téve
désben vannak, a kik akár azt hiszik, hogy itt mó-
dosítvány esete forog fenn, akár azt, hogy előbbre-
való azon kérdés, elfogadja-e a ház az osztály vé
leményét vagy nem ? Az, mintha itt módosítvány-
ról volna szó, tévedés, mert ez nem törvényjavas
lat. De a másik vélekedés is téves, mert a legna
gyobb ellenmondás volna, ha a t. ház nem figyelne 
saját szabályaira, és legelőször, midőn valamely kér
désre nézve megvizsgálja az osztály véleményét, 
nem azon kérdést tenné magának, okadatolva 
van-e az vagy nem? Senki sem vonja kétségbe, 
hogy itt okadatolás van; de vajon ezen okadatolás 
elfogadható-e? az épen a kérdés. Ennélfogva bátor 
vagyok a t. háznak azon kérdésformát ajánlani, 
mely egy részről alapszabályainkon alapszik, más 
részről a fenforgó nehézségeket eloszlatja. (Helyeslés.) 

Klauzá l Gábor : Igen t. ház! A kérdéshez 
vagyok most én is kénytelen szólni. Azt gondo
lom, egyik rész sem teheti föl a képviselők közül 
azt, hogy az egyik rész valamely közjogi kérdést 
is per incedentem el akarna intézni; de más rész-
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ről azt sem, hogy valaki jogi kérdés felhozásával 
akarná a ház Ítéletét a fenforgó kérdéstől eltérí
teni. (Zaj.) 

Először is a magam igazolására szükségesnek 
tartom elmondani, hogy azt hiszem: veniam da-
mus petimus que vicissim. Igen jónak tartom, 
ha valaki az élesebb kifejezést — mert hiszen a haza 
iránti jogok vitájában használtatik — a maga szemé
lye ellen irányzottnak nem veszi, hanem tisztán 
ugy tekinti, hogy az illető egyéniség meggyőző
désében annyira felhevült, hogy más szót használt, 
mint a melyet használnia kellett volna. (Helyeslés.) 
Midőn felszólaltam, fölkértem az osztály előadóját, 
közölné velem a főispáni kiküldetésről szóló iratot, 
hogy nyomosabban szólalhassak föl. Az előadó 
úr azt közölte velem, melyben a verekedésről van 
szó, s én ezt hoztam föl. 

Már most magához a kérdéshez szólok. Azon 
kérdést, melyet Nyáry Pál képviselőtársam ho
zott elő, nem találhatom ezélszerünek, mert nem 
tartom helyesnek arra szavazni, hogy valami, a 
mi az irományok között előfordul, okadatoltnak 
vétessék-e, vagy sem; de igenis szivesen kezet fo
gok a tisztelt ház azon érdemes tagjaival, kik a 
jogi kérdés tekintetében felszólaltak, mert az, mit 
Patay képviselőtársunk felolvasott, csakugyan oly 
kiküldetésre vonatkozik, hol nem eriminalitások-
ról, hanem tisztán rendetlenségek iránti vizsgálat
ról van szó. Ezt nem helyeselhetem soha, sőt egye
nesen kijelentem, hogy sajnosán veszem, hogy e. 
részben hazánk alkotmányos törvényeitől eltérés 
történt, mert a főispánoknak legkisebb jog sem 
adatott arra nézve, hogy más vizsgálatba avat
kozzanak, mint tisztán criminalitásokba. A többi 
részint a központi bizottmányokat, részint a házat 
illeti. És azt hiszem, hogy miután senkiről közöt
tünk nem tehető fel, hogy ezen incedensbÖl eredt 
kérdés talán azért tétetett volna, hogy itt vele más 
czél éressék el, hanem tisztán a haza iránti szere
tetből eredt, jónak vélem a tisztelt elnök ur által 
kimondatni, hogy a ház senkinek sem tulajdonit 
jogot a választások előtt és alatt elkövetett rendet
lenségeknek vizsgálatára, mint törvényeink értel
mében a központi bizottmánynak és magának a 
képviselőháznak, kivéve egyedül a bűntények 
eseteit. (Közhelyeslés.J Ha az elnök ur ezt kijelen
tette, akkor bátran szavazhatunk a másik kér
désre. 

Tisza K á l m á n : Csak egy kérdést kívánok 
tenni : ezen nyilatkozat bemegy-e a jegyző
könyvbe? (Ugy van!) 

E l n ö k : Ugy értem, a tisztelt ház szavazni 
kíván a felett, hogy az osztály véleménye elfo-
gadtassék-e vagy ne; egyszersmind határozatban 
kivánja a tisztelt ház kijelenti azt, hogy kivévén a 
bűnvádi eseteket, a megyei tisztviselőknek, főis

pánoknak, vagy bármi néven nevezendő hivatal
nokoknak, legkisebb joguk sincs a választás lé
nyegére beavatkozni. 

Barta l G y ö r g y : Tán megnyugtatására szol
gál a tisztelt háznak, ha én, a mennyiben csekély 
személyem hivatalos állásánál fogva a kormány 
működésében részt vett, kinyilatkoztatom, hogy az 
abban, mit a választási törvény 46. §-a a belügy
minisztérium és a jelenlegi viszonyok közt az azt 
helyettesítő helytartótanácsnak kötelességül fenn
hagyott, ugyanazon nézpontokból indul k i ; amiért 
is részemről tanúságot tehetek arra nézve, hogy ez 
oldalról a megyei kormányzóknak semmi tekin
tetben több hatóság nem tulajdoníttatott, más fel
szólítás hozzájok nem intéztetett, mint az, hogy 
vizsgálataikat egyedül a választásoknál előforduló 
bűnvádi esetekre és itt is nem személyesen, hanem 
a megyei törvényszékek utján terjeszszék ki. Saj
nálom, hogy a vitatkozás elején jelen nem lehet
tem, s igy az előadott részletekről tudomásom 
sincs. Csupán arra hívom fel a tisztelt ház figyel
mét, hogy meglehet, a főispán vizsgálati intézke
déseiben nem jelölte ki világosan, hogy az csakis 

I a bűnténj^ek vizsgálatára terjesztessék ki, s igy 
a további nyomozás az ő tudtán kívül történt. 
Egyébiránt hivatkozom az ország közvéleményére, 
hogy a magas kormány e részbeli eljárásánál 
szeme előtt tartotta azon korlátokat, melyeket a 
törvény elébe szab. 

N y á r y P á l : A mit én kívántam és óhajtot
tam, azt barátom Klauzál Grábor kifejezte. E n u g y 
értettem indítványát, hogy a választási törvény a 
választást biztossá akarván tenni, magára aválasz-

i tásra vagy a körül —• ide nem értve a bünténye-
i kot — közbejött rendetlenségek megvizsgálására 
I nézve sem a választás előtt, sem a választás után 
I mást meg nem enged, mint azt, a mit a törvény 
rendel. Ha ez ugy van értve, tökéletesen meg va
gyok elégedve. (Ugy van!) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Én a fennforgó 
kérdéshez szólani nem akarok, de sajnálatomat 
kell kifejeznem azért, hogy Tolnamegye egyik 
kerületének képviselője a ház előtt előttem felszó-

j lalt ; sajnálatomat kell kijelentenem azért, mert 
I előadását hallgatással nem mellőzhetem. (Bal oldal-
\ TÓI: Igaz!) A t. képviselő ur hivatkozott a törvény 
| rendeletére, melynek 44. §-a szerint a törvény 
i rendeletének végrehajtására a minisztérium fel-
[ ügyelni köteles. A törvény ezen rendeletét mind
nyájan ismerjük; de nem vagyok azon meggyő
ződésben, hogy a törvény azon rendelete a hely
tartótanácsra is alkalmaztathassák. (Ugy van!) 
Minekutána itt ezen értelemben külön felszólalás 
történt, én indítványt tenni nem akarok, hanem 
csak ellenfelszólalásomat és észrevételemet kívá
nom az iránt kifejezni, hogy a törvény ezen rendé-
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léte a helytartótanácsra nem alkalmazható. (He
lyeslés a bal oldalon) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy az osztály véle
ménye fogadtassék-e el, azon kijelentéssel, hogy 
kivéve a bűnvádi eseteket, sem a választás előtt, 
sem a választás után, a megyei hatóságnak be
avatkozási joga a képviselőválasztási kérdésekbe 
nincsen. Mivel azonban az osztály véleménye teg
nap olvastatott fel, ugy hiszem, jó lesz azt ismét 
felolvastatni. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Nem ellenkezem a szava
zással, csak azt óhajtom a jegyzőkönyvbe bevé
tetni „a megyei hatóság" után : „és semminemű 
kormányhatóság". (Helyeslés.) 

Mocsáry L a j o s : Tisztelt ház, bátor vagyok 
erre azon alázatos megjegyzést tenni, hogy miután 
sokan kétségbe vonván azon okmányok értékessé
gét és használhatóságát, melyekre az osztály véle
ményét alapította, talán legjobb lesz, ha azok az 
osztálynak visszaadatnak. (Zaj. Szavazzunk! A jegy
ző fel akarja olvasni az osztály véleményét. Felkiáltá
sok: Nem kell!) 

Bónis S á m u e l : Engedelmet kérek a t. kép
viselő uraktól. Kérdem, mielőtt az osztály vélemé
nye felolvastatott volna, lehet-e szavazni ? (A jegy
ző felolvassa az osztály véleményét.) 

Elnök : Méltóztassanak fölkelni azon képvi
selő urak, kik az osztály véleményét pártolják. 
(Megtörténik) Méltóztassanak fölkelni azon urak, 
kik az osztály véleményét nem pártolják. (Meg
történik.) A többség, úgy vettem k i . hogy az 
osztály véleményét pártolja, s így a vizsgálat el
rendeltetik. Kii méltóztatnak kiküldeni ? (Többen 
Ujfahíssy nevét hangoztatják.) 

I v á n k a I m r e : Minthogy a vizsgálatnak 
Mármarosban kell történni, ez eset pedig nagy 
fontosságú, nehogy valami kétség férjen a dolog
hoz, a 13. § értelmében azt indítványozom, hogy 
több tagú választmány küldessék ki. (Zaj. Ellen
mondások. Felkiáltások : Ujfahíssy! Dániel Fái!) 

E l n ö k : Méltóztatnék tán elfogadni azon mó
dot , hogy — de csupán ezen. egy esetben — Írás
beli szavazás történjék ? (Fölkiáltások : Ujfahíssy! 
Mások : Dániel Pál!) 

G h y c z y K á l m á n : Azon kérdést, hogy ki 
küldessék k i , nézetem szerint nem lehetvén más
képen elintézni, nem marad más mód, mint az, mit 
az elnök úr előterjesztett, t. i. titkos szavazás. Én 
azonban azt hiszem, hogy tán ezen esetben el le
hetne kerülni e szavazási módot, meg levén győ
ződve arról, hogy e háznak egyetlen tagja sincs, 
ki e felette kényes kérdésben oly tagot ne akarna 
kiküldetni, ki teljesen részrehajlatlan legyen, e 
mellett azonban még azon tulajdonnal is birjon, 
hogy a Mármarosban divó nyelveknek legalább 
egy részét tökéletesen értse és az odavaló nép bi

zalmát birja. Én nagy szerencsének tartom, hogy 
van itt egy egyén, ki minden igényeknek megfe
lel , kiben teljesen megnyughatunk; és ennél
fogva Ujfahíssy képviselőtársunk kiküldetését ja
vaslom. (Zaj. Halljuk! Balról: Helyes!) 

Ujfa lussy M i k l ó s : Igen nagy megkülön
böztetésnek tartom a kiküldetést; de méltóztassa
nak megbocsátani, egészségi állapotom s azon kö
rülmény, hogy ott a szomszédban lakom, nem en
gedik, hogy a mármarosi kiküldetésnek megfelel
hessek. Bocsánat tehát, de nem fogadhatom el a 
kiküldetést. (Kiáltások: Dániel Pál! Halljuk! hall
juk ! Hosszas zaj. Az elnök kétszer csenget.) 

E l n ö k : Méltóztatnak megnyugodni abban, 
hogy a hétfői ülésben adassanak be a kiküldendö 
vizsgáló-tagra nézve a szavazatok ? (Helyeslés.) 

D o m a h i d y F e r e n c z : A tárgyalások foly
tán bátor vagyok a ház figyelmét egy körülményre 
felhívni — s teszem azt a kiküldendők érdekében, 
hogy hivatalos működésökben némely egyének ré
széről itt gáncsot vagy megrovást ne nyerjenek. 
Tudjuk, hogy az ily vizsgálati működésben az illető 
kiküldötteknek csaknem elkerülhetlen, hogy a me
gyei tisztviselők közreműködését^ igénybe ne ve
gyék. Már most hol vannak jelenleg e megyei 
tisztviselők'? Mert én részemről ilyeneknek egye
dül csak azokat ismerem el, kik törvényeinkkel 
és megyei municipáíis intézményeinkkel meg-
egyezőleg szabadon választattak. (Zaj. Balról he
lyeslés.) Kérdem már most, hogyan érintkezhetik 
egy országgyűlési kiküldött törvénytelen közegek
kel ? (Végezzük be! Halljuk!) Szükségesnek látom 
az illetők érdekében, hogy az országgyűlés lega
lább némi figyelmeztető utasítással lássa el őket, 
mert én részemről, mint kiküldött, a ház tiszta. 
egyenes utasítása vagy illető parancsa nélkül, ezen 
egyénekkel, mint egyes személyekkel igen, de mint 
törvénytelen hivatalnokokkal, mint az absolut kor
mány hátramaradt ferde kinövéseivel érintkezésbe 
nem bocsátkoznám. (Zaj. Halljuk!) 

E l n ö k (elhagyja az elnöki széket, melyet And-
rássy Gyula grój alelnök foglal el.) 

Hollán Ernő előadó (olva ssa a 11-dik osz
tály jelentését Opicz Sándor Zenta városa képviselője 
választására nézve; az osztály igazolást ajánl.) 

Andrássy Gyula g r ó f m i n t e l n ö k : Mél
tóztatnak-e parancsolni, hogy az okmányokat föl
olvastassam ? (Fölkiáltások: Maradjon! Nem kell!) 
A ház szabályai szerint az első kérdés az : vajon 
az osztály véleményét méltóztatnak-e elfogadni, 
vagy nem? (Elfogadjuk!) U g y látom, átalános a 
többség, tehát a fölállás szükségtelen. s így a 
tisztelt ház Opicz Sándor - képviselő urat az iga
zoltak közé sorolja. 

H o l l á n Ernő e lőadó (olvassa a 11-dik osz
tály jelentését Lovassy Fer&ncz hiharmegyei szalontai 

8* 



60 v m . ORSZÁGOS ÜLÉS. 

kerületbeli képviselő választására nézve; az osztály iga
zolást véleményez.) 

K l a u z á l G á b o r : T. ház! Figyelmemet fel
hívja az osztály előadójának most felolvasott jegy
zőkönyve, melynek utóbbi pontjaiból azt látom, 
hogy csak az úgynevezett úrbéri-telekkönyvi lajst
rom szerint készült az összeirási jegyzék, hanem 
hogy az egyesek nem voltak kizárva a megjele
néstől. Nem szeretem a képviselőházat vizsgálat
tal elfoglalni; de mikor maga az osztály elismeri, 
hogy mégis az összeírás nem személyenkint tör
tént, és az egyesek csak nem voltak kizárva a 
megjelenéstől, akkor kénytelen vagyok a tör
vényre visszamenni, mely az összeírást egyenkint 
rendeli el, s részemről, ha történt reelamatió, mint 
itt mondatik, hogy történt, szót szaporítani nem 
akarok, hanem a vizsgálat elrendelését kívánom. 

Madarász J ó z s e f : T. ház! Méltóztassék 
megengedni, legyen az saját elveink társa, a kinek 
választásánál nem vagyunk meggyőződve, hogy 
azon törvényes rend követtetett, melyet törvé
nyeink parancsolnak, személyválogatás nélkül fel
szólalni kötelességünk. Én Klauzál Gábor képvi
selőtársam véleményében osztozom, mely szerint 
vizsgálatot kér. Meg vagyok győződve, hogy a 
vizsgálat egy képviselőnek állásából sem von le 
semmit. Óhajtom tehát megvizsgáltatni igenis azt, 
hogy az összeírás után a reelamatió megtörtént-e 
azok részéről, a kik nem írattak össze ? és a recla-
mationális bizottmány megtartotta-e a törvény 
szabta kötelességét, mely szerint mindaddig, mig 
folyamodás elintézetlen volt, együtt ülni köteles ? 
É n az előadottakból ugy látom, hogy a központi 
bizottmány e kötelességét a törvény szerint nem 
teljesítette ; de biztos adatokat akarván magamnak 
szerezni, a vizsgálat mellett szavazok. 

A l m á s s y Sándor : Tisztelt ház! Ezen kér
dés felett, ha jól emlékezem, Ács Károly képviselő 
társunk igazolása alkalmával, a ház már határo
zott. Ugyanis azon kérvényben, mely ellenében be-
adatott,szinténfölhozatott azon vád, hogy az összeíró 
küldöttség nem egy helyben működött, hanem am-
bulatorius volt, mint jelen esetben. Itt is azt tette 
a küldöttség, hogy körüljárt. Ennélfogva szeret
ném, ha ilyen esetekben ítéletet hozunk s azt a 
törvényre alapítjuk, következetesek legyünk. Miu
tán Ács Károlynál épen ezen eset fordult elő s őt 
igazoltnak ismertük el, a képviselőt ezen esetben is 
igazolandónak vélem. 

S z e n t k i r á l y i Mór : A második pótló folya
modvány vagyis inkább ellenfolyamodvány által 
én egyátalában nem látom megezáfolva azon ada
tokat, melyek az osztályt, első véleményének meg
állapításánál, vezérelték. Az első vélemény megálla
pítására nevezetesen azon tény szolgált, hogy az 
összeírás nem hajtatott végre akkép. hogy min

denki, a ki az összeírásba fel kívánt vétetni, sze
mélyesen jelent volna meg az összeíró választmány 
előtt; a mi szükséges, részszerint azért, hogy tudja, 
ha kihagyatik az összeírásból, mi oknál fogva ha-
gyatik ki'? ha beiratik, mi oknál fogva iratik be ? 

! és hogy a reclamatiónak alapja legyen. Ez volt az 
egyik tény, ezt pedig az ellenfolyamodványban 
megezáfolva nem látom. Azon mód, hogy az íve
ket a jegyzőknek osztották, egyik, hogy a recla-
málásnak nem volt elegendő idő adva, egy másik 
indoka volt az osztály véleményének. A reclamá-
lásra állítólag három nap volt kitűzve; de vajon 
ezen három nap meg volt-e tartva, ez igen nagy 
kérdés (Zaj), mert a reclamatiók között némelyek 
azért is utasíttattak el, mert eldöntésökre nem volt 
elég idő. Én tehát ezeknél fogva legalább is vizs
gálatot kívánnék elrendelni. (Z aj.)M.mthogy azon
ban mindazok, a mik az osztály véleményében 
motiváltatnak, a hivatalos okiratokból világosan 
kitűnnek, én az osztály első véleménye nyomán a 
választás megsemmisítését kívánom. (Zaj.) 

E l n ö k : Nincs szándékom, sem jogom, tisztelt 
ház, bárki véleményének útját állani; hanem azt 
gondolom, föl vagyok jogosítva annak kijelen
tésére, hogy miután itt különböző vélemények nyil
vánultak, eddig is már olyanok, melyek az osz
tály véleményével ellenkeznek, — hogy kora 
volna a vélemények nyilvánításába belebocsát
kozni, mielőtt az okmányok felolvastattak. (He
lyes !) Mert az osztály véleményét pártolni lehet ta
lán bizalomból a referens, az osztály iránt; de el
vetni a nélkül, hogy az okiratok fölolvastattak 
volna, nem. Azért tehát méltóztassanak megen
gedni, mielőtt az egyéni nyilatkozások megkezdet
nének, az okmányokat felolvastatni. (Helyes! A 
Lovassy Ferencz választására vonatkozó irományok 
fölolvastatnak.) 

Szabadfy Sándor: T. ház! Igen rövid le
szek. Én az összeírást a választásoknál a választás 
legfőbb alapjának tartom, és ha az összeírás nem 
ugy történik , mint a törvény rendeli , magá
ban az egész választás megsemmisül. Már pedig a 
mi választási törvényeink oly világosak, hogy va
lóban csodálom, hogy Magyarországban majdnem 
minden megye máskép rendelkezik az összeírás
ban. A törvény mindazon rendeletei, melyek az 
összeírásnál a szavazók képességét meghatározzák, 
elégségesek. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : U g y veszem ki, senki sem kíván 
a tárgyhoz szólani. Méltóztassanak a ház szabá
lyainak értelmében felállas által szavazni. (Helyes
lés. Halljuk!) Az osztály véleménye az, hogy Lo
vassy Ferencz képviselő úr igazoltnak tekintendő. 
A kik az osztály véleményét pártolják, keljenek 
fel. (Megtörténik.) Az igen nagy többség a mellett 
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nyilatkozott, hogy Lovassy Ferencz igazolt kép
viselőnek mondassék ki. 

A t. ház határozata következtében azon tiz 
folyamodvány, mely az aradmegyei képviselők 
ellen beadatott, az illető osztályoknak elnökeiből 
és előadóiból alakítandó bizottmány tárgyalása alá 

bízatott. Kérem az illető osztályok elnökeit, mél
tóztassanak itt maradni és intézkedni, hogy a bi
zottmány megalakuljon. A legközelebbi ülés hét
főn lesz. 

Az ülés végződik 21/2 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 : Bemutattatnak Károlyi Ede gr. és Molnár Pál megbízó levelei, kérvények választások ellen, marmarosi birto
kosok kérvénye a debreczen-szatmár-m.-szigeti vasútvonal érdekében. Dobóczky Ignácz , Bánffy Albert b., Bujanovies Sándor, Papp 
Pál, Fischer István, Halász Boldizsár és Faur J á n o s igazoltatnak, föltételesen Svastics Gábor és Németh Károly. Kende Kanut és 
Czebrián László gr. választása iránt vizsgálat rendeltetik. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 
E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Csengery 

Imre vezeti, a szólókat Ráday László gróf jegyzi. 
Következik a tegnapelőtti jegyzőkönyv felolvasása. 
'Ráday László gróf jegyző olvassa a jamiár 13-ikán 
tartott ülés jegyzökönyvét.) 

A tegnapi napon a következő képviselők iga
zoló levelei adattak be : Károlyi Ede grófé s Mol
nár Pálé. 

A temesmegyei központi választmány Mocso-
nyi Sándor ellen panaszt küldött be ; ez, valamint 
a Stephanides Henrik ellen beadott panasz a ki-
lencz tagú igazoló bizottmányhoz tétetik át. Már-
marosmegye több birtokosa részéről folyamodás 
érkezett be, mely a debreczen-szatmár-m.-szigeti 
vasútvonal pártolását kéri a nyíregyház-beregi 
vonal ellenében. Ez a kérvényi bizottmányhoz uta-
síttatik. Következik a szavazatok beadása a Papp 
Simon képviselő megválasztását illető vizsgálatra 
vonatkozólag. (Felkiáltások: Sulyok Mór!) Méltóztat
nak elállni a szavazástól? (Felkiáltások: Elállunk! 
Sulyok Mór!) 

Tehát a ház egyhangú kívánsága szerint ez 
ügyben Sulyok Mór küldetik ki vizsgálóul. (Köz
helyeslés.) 

Szapáry G y u l a gr / .T.ház! Az állandó igazoló 
bizottmány megalakulván, bátor vagyok fölkérni 
a t. házat, méltóztassék meghallgatni annak jelen
tését, hogy azon képviselőtársaink, kik igazoltat
nak, jogaik gyakorlatától meg ne fosztassanak. 

N y á r y P á l : T. ház! Az a kérdés, hogy mi

után a későbbi választásokra nézve a szabályok
ban 30 napi határidő tűzetik ki, figyelemmel volt-e 
az osztály arra, hogy a 30 nap megtartatott-e ; mert 
30 napig még mindig szabadsága van kinek-kinek 
a törvény értelmében reclamálni, és a panasz te
kintetbe is veendő. (Helyeslés.) 

Z i c h y Anta l e lőadó: Én az állandó iga
zoló bizottmánytól azon megbizást nyertem, hogy 
legelőször azon képviselő urak ügyét terjeszszem 
elő, kiknek választásijegyzőkönyvei rendben van
nak s kik ellen panasz nem adatott be. Ilyen kép
viselő négy van, úgymint : Dobóczky Ignácz, ki a 
tiszanánai választó kerületben ellenfele leléptével 
deczember 12-én egyhangúlag, Svastics Grábor, ki a 
szili választó kerül étben jan. 10-én szintén egyhan
gúlag, továbbá Németh Károly, ki Pozsony vá
rosa első választókerületében deczember 23-án,és 
Bánffy Albert báró, ki a szilágy somlyói választó 
kerületben a szavazatok átalános többségével no
vember 22-én képviselővé választatott. Ennél
fogva az állandó igazolási bizottság Dobóczky Ig
nácz és Bánffy Albert báró képviselőket, mint a 
kikre nézve a kitűzött határnapig reclamatió be nem 
küldetett, feltétlenül, a más kettőt pedig feltéte
lesen igazólandónak ajánlja. (Helyes!) 

B ó n i s Sámue l : Tisztelt ház! Véleményem 
szerint Dobóczky és Bánffy Albert igazolandók ; a 
másik kettő igazolására nézve, mert föltételes iga
zolás nem létezik, azt hiszem, addig, mig ügyök ké
sőbb referáltatni fog, a ház határozatát nem mond
hatja ki. 




