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XV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1866. jan. 23-dikán 

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

Tárgyai : Az országgyűlési nyomtatványok kiosztása sürgettetik. 
Bernátt Zsigmond igazoltatnak. Pap János választása megsemmisíttetik. 

Deáky Lajos , Millutinovics Szvetozár , Molnár Pál és 

Az ülés kezdődik d. e. 10x/2 órakor. 

Elnök: A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Ráday László gróf, a szólókat Tóth Vilmos 
jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyzőköny
vének meghitelesítése. (Dimitrievics jegyző olvassa a 
XIV.' ülés jegyzökönyvét.) 

Bezerédy László : Tisztelt ház! Mielőtt a 
napirendre térnénk át, engedelmet kérek, hogyne
hány szóval figyelmeztessem a t. házat, hogy már 
egy hónap múlt el az ülések megkezdése óta, és 
két hét azóta, hogy a ház, elnapolása után, ismét 
munkálataihoz fogott, azonban még sem iromá
nyok, sem jegyzőkönyvek kezünkhöz nem jöttek. 
Örömmel értesültünk a szerződések fölolvasása 
alkalmával arról, hogy az illető nyomdász köteles 
az irományokat 24 óra alatt kiállftni. 1861-ben 
történt, hogy az országgyűlés már régen el is osz
lott, mikor az irományok elkészültek. Kénytelen 
vagyok tehát kérésemet előterjeszteni : méltóztas
sék a t. ház intézkedni, hogy az irományok s 
jegyzőkönyvek minél elébb kezünkhöz juthassa
nak. Most még némi érdekkel lehetne azokat ol
vasni, de később ezen érdekeltség elmúlik, sőt 
összeszerkesztésök is nehezebb lesz. (Helyeslés.) 

Elnök: Felvilágosítással tartozom a t. kép
viselő ur figyelmeztetésérc. Ezen késedelemnek 
oka az, hogy az országgyűlési nyomtatványok 
első ivei kisebb formában készültek ; most azonban 
a kötött szerződés következtében, mely a t. háznak 
bemutattatott, a formára nézve változások történ
tek. Ennélfogva a kisebb forma szerint nyomatott 
irományokat és jegyzőkönyveket újonnan kellett 
nyomatni, s ez okozta a késedelmet. Egyébiránt a 
t. ház ebbeli kívánsága teljesülni fog, s az iromá
nyok, jegyzőkönyvek és napló ívei igen rövid idő 
alatt ki fognak osztatni. 

G h y c z y Kálmán : Én nem annyira a napló 
mielőbbi kinyomtatását sürg*etném, mint azon ok
mányokét, melyek a trónbeszéd folytán a házzal 
közöltettek; továbbá az ülések jegyzőkönyveit, 

melyek sokkal sürgetősbek a napló kinyomatásá-
nál. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Meghagytam, hogy azon iratok a t. 
ház elé terjesztessenek, s ez holnap meg fog- tör
ténni. (Helyes!) Most az állandó kilenczes bizottság 
részéről fog a jelentés fölolvastatni. 

Dedinszky József előadó (olvassa az állan
dó igazoló bizottság jelentését Krasznamegye zilahi ke
rületében megválasztott Deáky Lajos, Bács-Bodrogme
gye tovarisovai kerületében megválasztott Millutinovics 
Szvetozár és Zalamegye lendvai kerületében megvá
lasztott Molnár Pál választása, tárgyában. A bizottság a 
nevezett képviselőket igazoltatni véleményezi. Kozhe-
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak-e az osztály vélemé
nyét elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Deáky 
Lajos, Millutinovics Szvetozár és Molnár Pál urak 
az igazolt képviselők sorába tartoznak. Követke
zik a tegnap megkezdett s félbenhagyott felolvasás 
folytatása. 

Szápáry Gyula gróf előadó (folytatja a 
Pap János képviselő megválasztására vonatkozó iro
mányok felolvasását.) 

Á n y o s I s t v á n : Tisztelt ház! A kérvénye
zők, kik Pap János képviselő választását megsem
misíteni kérik, kérvényök elején a ház felingerlése 
végett Pap Jánosnak 1849 — 50. évi kormánybiz
tosságát hozzák fel. Hivatkozva minden veszprém
megyei képviselőre, kötelességemnek ismerem 
megemliíteni, hogy Pap János ezen hivatalt hat
szor-hétszer visszautasította, s csak akkor vállalta 
el, midőn a megyének minden pártszinezetü legte
kintélyesebb fiai őt buzgón s ismételve annak el
vállalására kérték, állítván, hogy egyedül ő segít
het szorongatott állapotukban. 

Kérvényök támogatására a folyamodók föl
említik a felső-iszkázi vérengző verekedést, mely
nek öten lettek áldozatai, s mely miatt a válasz
tóknak nagy része választói joga gyakorlatától 
meg volt fosztva. Úgyde a verekedést nem a Pap-
pártbeliek, hanem a Békásyánusok kezdették, kik 
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közül a csögleiek, egeraljaiak és adorjánháziak, 
mint a törvényszéki vizsgálatból is kitűnik, foko«-
sokkal, csákányokkal felfegyverkezve, 450-en 
Felső-íszkázon, a Pap-pártbelieknek egyik gytíl-
helyén verekedő és a Pap-pártbelieket a választás
tól elrémítő szándokkal megjelenvén, a paplak 
előtt mintegy 40, békésen, minden fegyver nélkül 
álldogáló kis-szőlősieket megtámadták, zászló-
jókat összetörték, a csendre intő iszkázi bírót 
fejbe verték; minek folytán a vészharang meg
kondulván, kezdett az iszkázi nép is összesereg
leni. De még akkor sem történt volna botrányo
sabb eset, ha a csögleik közül valaki a béke és 
csendért összetett kezekkel könyörgő iszkázi kis-
birót nyakon nem lövi és ez szörnyet nem hal. 
Ekkor a vészharang újra megkondulván, az iszká-
ziak vasvillákkal felfegyverkezve a kis-szőlösiek-
nek, s különösen plébánosuknak (kinek házát a 
Békásy népe ostromolta) segítségére siettek. Az 
ostromló vad csapat, nagyobb erőt gyanítva, meg
futamodott ; s ekkor már az iszkáziak igen megfe
ledkezve a moderamen inculpatae tutelaeról, a sza-
ladókat ütötték, verték. Mivel ez mégis reggel 8 
órakor és pedig* nem a választás helyén, hanem at
tól 1 V2 órányira történt, a választás csak 12 óra
kor kezdődvén és másnap délután 2 órakor fejez
tetvén be : a verekedés meg a választás végezte 
közt 30 óra telt el, mely idő alatt a Békásyak na
gyon is összeszedhették volna magokat és a válasz
tás helyén megjelenhettek volna. Nem áll tehát 
azon állítás, hogy a szavazásban akadályozva vol
tak ; de ha voltak volna is, ezt magoknak, mint a 
veredés kezdőinek tudhatják be, mert qui est causa 
causae, est etiam causa causati. 

>A választás helyén rend és béke uralkodván, 
bátran az igazolásra mernék szavazni; a fenforgó 
körülmények miatt mégis vizsgálatot kérve, az 
osztály véleményét pártolom. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Csak pár perczig 
veszem igénybe a t. ház figyelmét. Alig két napja, 
hogy a ház előtt egy választási ügy fordult elő, 
melyben egy tekintélyes papságnak több tagja 
mélyen compromittálva volt, óriási mérvben űzött 
vesztegetés, lélekvásárlás és pressio által. Ugyanaz 
nap kénytelen volt a képviselőház egy másik egy
házi férfiú választását megsemmisíteni, a szószék
ről történt izgatások és ezek következtében előfor
dult rendetlenségek következtében. íme most ismét 
oly választási eset fordul elő, mely úgyszólván 
egész háborúvá fajult, oly háborúvá, melyben test
vér testvér ellen, magyar magyar ellen emelte 
fegyverét és magyar vért ontott. Tényezőül ismét 
az egyházi rend férfiai lépnek fel, s fájdalom egyik 
főtényezőül e képviselőháznak egyik tagja. (Igaz!) 
En, t. ház! ennyi botrány, ennyi compromissio 
után, mint az egyházi rend egyik tagja, s e házban 

legidősbike, lehetetlen , hogy e ház szetélyében 
szót ne emeljek és kifejezést ne adjak mély fájdal
mamnak, megdöbbenésemnek, egyszersmind pedig, 
ugy hiszem, kifejezzem mély fájdalmát, megdöb
benését, és roszalását minden igaz honfinak; (He
lyeslés) de kifejezzem megdöbbenését és roszalását 
azon egyházi férfiaknak is , kik kibontakozva a 
kaszt szelleméből, tudnak papok és egyszersmind 
honfiak lenni. (Helyes! Éljenek.) Hála a magyarok 
Istenének, vannak hazánkban ilyenek is • vannak, 
kik tudnak lenni buzgó férfiak az egyházban, s ra
gaszkodni hitökhöz, de egyszersmind tisztelik a 
a lelkiismeret és vallási meggyőződés szabadságát 
mindenkiben. (Helyeslés.) Vannak, a kik tudják tisz
telni és megtartani egyházi kötelességeiket, de tud
ják egyszersmind tisztelni és megtartani polgári és 
államéleti kötelességeiket. (Helyeslés, éljenzés.) 

T. ház ! íme a jelen eset kimutatta , mily ret
tenetes következményei vannak a fanatizált, feliz
gatott nép féktelen indulatának. Számos példája 
fordult elő előttünk, úgyszólván mindennap az 
igazolások folyama alatt, hogy egyházi férfiak a 
szószékről és a szószéken kivül az egyház és vallás 
ürügye alatt , és az egyház tekintélyével izgattak. 
Ki kell mondanom, hogy nincs nagyobb bűn, kü
lönösen hazánk jelen körülményei dtözt, mint val
lási és nemzetiségi izgatással megszaggatni a hazá
nak máris annyira megszaggatott testét. (Helyes
lés, ügy van !) 

En, t. ház, e választási esetben érvet találok 
eleget arra, hogy azt megsemmisítsük • hanem épen 
azért, mivel egyik sorsosom és képviselőtársunk, 
ki a nép bizalma következtében foglalta el helyét, 
mélyen compromittálva van ez ügyben, az ö érde
kében kívánom az ügy szoros megvízsgáltatását: 
azért, hogyha tisztán áll, tisztán foglalja el helyét; 
ha pedig vétkes, viselje annak súlyát. (Helyeslés.) 
Átalában , a ki hasonló tényekben vétkes , annak 
ólomsulylyal kell, hogy lelkére nehezüljön akion
tott testvéri vér özöne. (Helyes! Éljen!) 

Detr ich Z s i g m o n d : Tisztelt ház! Azon szo
morú , bánatos meggyőződésre jutottam, hogy a 
tárgyalás alatt levő választás alkalmával a legiszo
nyúbb bűnök követtettek el, nem csak az öldöklé
sek és verekedések, hanem más, itt e házban hatá
rozottan kárhoztatandó cselekvények által is any-
nyira, hogy én tiszta meggyőződésem szerint ezen 
választás megsemmisítésére bizvást szavazhatnék. 

Legyen azonban szabad ez alkalommal egy 
parallelát felállítanom a megsemmisítés és vizsgá
lat kérdése közt. (Halljuk!) Megsemmisítést igen 
sokszor kimond a t. ház akkor is, midőn bűn nem 
forog fenn. hanem a törvényeknek félreértése, elma-
gyarázása forog szóban. A letűnt napok eleven bi
zonyságát adják ennek; és én némely lapok ural
kodásai ellenében bizvást kimondhatni hiszem a t. 

16* 
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ház előtt, hogy azon megsemmisítések koránsem 
egyéniségek iránti ellenszenvből, koránsem párt
érdekből történtek, hanem igenis történtek a tör
vény védelme tekintetéből, (Helyeslés) és ezeknek 
meg kell történni mindaddig, míg a törvényt tisz
teljük. Teljes meggyőződésem, hogy mindazon t. 
képviselőtársainkat, kiknek választása megsemmi
síttetett, mihelyt a törvénynek tekintélye vissza fog 
adatni, és ők a törvény szabályai szerint fognak e 
házba, mint annak tagjai visszalépni: e t. ház ka-
zafiuilag fogja őket üdvözölni. Ennyit a megsem
misítés kérdésére nézve. 

Ennél fokozottabb eljárást látok a vizsgálat
ban. A bűn, mint tudva van , sötétséget keres; a 
megsemmisítésben pedig gyakran amnestiáját ta
lálja : (Helyes!) a bűnök részletei nem födöztetnek 
fel, hanem az elkövetett bűn örül azon győzelem
nek, hogy nem róla lesz szó többé, hanem a követ
jelöltről és a követválasztásról. Kell, hogy a vizs
gálat derítse föl ezeket. De továbbá, t. ház ! sajnos, 
nincs nyilvános életünk. Népünk tévelyeg: a ren
det, a törvény iránti tiszteletet nem tanulhatja meg; 
hanem saját felfogása szerint befolyásoknak en
ged, mely befolyásokat a törvény igen sok eset
ben kell hogy kárhoztasson. Talán, ha oly szeren
csésebb korszakot érünk, hogy a megyei élet nyil
vánossága őrködni fog a törvény és rend fölött, 
akkor népünk meg fogja tanulni a törvényt tisz
telni, a rendhez szigorúan ragaszkodni, és semmi
féle megvesztegetéseknek és befolyásoknak nem 
fog engedni ugy, a mint most a sötétség homályá
ban bízvást enged. Ha a t. ház képviselője, kül
döttje, mint a törvénynek őre meg fog jelenni köz
tök , és rámutat a bűnre, melynek megvizsgálá
sára megjelent, ez igenis buzgó hirdetése lesz a 
törvény iránti tiszteletnek, és a törvény tekintélye 
a t. ház küldöttjének befolyásával mindenesetre 
nagyobb mértékben fog előmozdittatni, mintha a 
megsemmisítés fátyola az egyes, homályba elrej
tett bűncselekményeket elfödné. 

Ide járul még , hogy annyi szünetelés után 
valóban nem ár t , ha törvényeinket tanulmá
nyozzuk , nem árt, ha népünk jellemére , mely bi
zony a mostani körülmények közt igen sok kísértés
nek van kitéve, azon részrehajlatlan küldött befo-
lvása által minden tekintetben jótékony hatást gya
korlunk. 

Végre a vizsgálat megtörténtével a megsem
misítés még mindig hátra van , sőt lehetnek igen 
sokszor körülmények, hogy a vizsgálat oly cselek
vényeket födöz fel, melyeknél fogva a jelölt a t. 
ház tagjfi sem lehet. Nem akarok a jelen esetre vo
natkozni, mert őszintén megvallom, erről tiszta tu
domásom nincs; de t ény , hogy a vizsgálat meg
semmisítést vonhat maga után, a megsemmisítés 
ellenben a vizsgálatot egészen kirekeszti. 

Ezeket tekintve, és tekintve azt i s , hogy itt 
két fél áll egymás ellenében, és mi birokul va
gyunk hivatva felettök Ítélni; tekintve azt , hogy 
a tisztelt ház ily esetekben magának méltán, jogo
san és szükségképen fentartotta a vizsgálat telje
sítését : ezeket, mondom, mind tekintetbe véve, el-
határozottnak érzem magamat a tisztelt osztály vé
leményét pártolni és vizsgálatot kérni. (Helyeslés.) 

Tóth L ő r i n c z : T. képviselőház ! Azok 
közé tartozom, kik az eddigi igazolási tárgyalá
soknál a t. háznak egy perczét sem vették igénybe ; 
hanem a fönforgó szomorúan praegnans eset, mely 
a választási kihágásoknak valódi rémképét tünteti 
elénk, fölhívott, hogy átalában az igazolási eljá
rásra és különösen ezen esetre nézve is igen rövi
den előterjeszszem nézeteimet. 

Mindnyájan élénken érezzük, t. ház, hogy vá
lasztási törvényünk igen hiányos; és a ki ezen 
érzelemmel még nem bírna, kétségkívül fölébreszt
hették benne ezen érzelmet a jelen orssággyűlést 
megelőző képviselő-választások és az azokkal ösz-
szekötött események. A választási törvénynek ilyen 
hiányossága mellett én az igazolás tekintetében 
legjobb, legbiztosabb módnak tartom részemről a 
lehető legnagyobb szigorúságot. Csak az igazolás 
szigora az, mi némileg legalább helyreüti és ki
pótolja a törvény hiányosságát, azon törvényét, 
mely mellett például kénytelenek voltunk egészen 
ártatlan képviselőtársaink választását megsemmi
síteni, azért, mert egy, a törvényt nem tudó vagy 
tudni nem akaró elnök hibát követett el, mely hi
báért őt büntetés alá nem vonhattuk; mig más 
részről megvesztegetés, undok lélekvásárlás, szó
val, oly esetekhez, melyek kiderítése igen nehéz, 
melyek tisztába hozása igen terhes, nem férhet
tünk. Az igazolás szigora eszközölheti csupán, hogy 
más esetekben olyanok, a kiknek ilyen visszaélé
sekhez netán kedvök volna, s kiket saját lelkiisme
retük azoktól vissza nem tartóztat, visszarettenjenek; 
holott lágy eljárás, a visszaélések legyezése, mind
azokat fölbátorítja. Nem akarom én ezen catói szi
gort minden apróságra, minden lényegtelen dologra 
is kiterjeszteni; de legnagyobb fokban óhajtom 
alkalmaztatni ott, a hol a fenforgó tény magát a 
választás lényegét érinti. 

A választási törvénynek czélja és szelleme az, 
hogy a választás tisztasága és a szavazás függet
lenségének megőrzése mellett, a valódi többség-
uralmát és határozó, eldöntő súlyát biztosítsa, és 
mindazok, kiket a törvény szavazási joggal felru
házott, ezen jogtól törvénytelenül meg ne fosztas
sanak. Már a jelen esetben, ha nem is akarok apró 
részleteibe és körülményeibe ereszkedni, tisztán áll 
az, hogy a kiket a törvény szavazati joggal felru
házott, annak szabad gyakorlatától elijesztettek s 
igy közvetve eltávolíttattak, ezen tény pedig undok 
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vérengzés, sőt több emberhalál kíséretében történt 
meg, a mi egy élénk választási drámát valóban szo
morú tragédiává változtatott. (Fölkiáltások: De iszo
nyú tragédiává !) Itt véleményem szerint egyátalán 
nem tesz különbséget az, vajon az érdekelt követje
löltnek volt-e ezekre befolyása vagy sem, s átalában 
az ilyen jogsértések kitől származtak, Péter vagy Pál 
eszközölte-e, hogy a kiket a törvény szavazati joggal 
felruház, annak gyakorlásától elüttettek. Miután 
itt a választás épsége, teljessége és törvényessége 
meg van sértve, igazolásról szó sem lehet, hanem 
csupán arról, hogy ezen esetben vizsgálatnak vagy 
megsemmisítésnek van-e inkább helye. 

Véleményem szerint vizsgálatnak csak ott 
van helye, hol azon tény, mely a megsemmisítést 
maga után vonja, nincs tisztába hozva. A jelen 
esetben azon tény, melyet kiemeltem s melynek 
okvetetlenül megsemmisítést kell maga vitán von
nia, hogy t. i. azok, kiket a törvény szavazati jog
gal felruház, annak gyakorlatától elüttettek . min
den kétségen felül be van bizonyítva, s igy véle
ményem szerint a megsemmisítést kell kimonda
nunk. (Helyeslés.) A mi pedig a criminális kihágá
sokat s az ezek iránti vizsgálatot illeti, az nem a ház
hoz, hanem az illető hatósághoz tartozik. (Helyes
lés. Szavazzunk!) 

P e r c z e l B é l a : Az eddigi igazolási tárgya
lások folyamán, de mai napon is fölemlíttetett, 
hogy választási törvényeink hiányosak. Jóllehet 
én 'sem vonom kétségbe választási törvénycink 
számos hiányait, mindazonáltal még sem hallgat
hatom el abbeli meggyőződésemet, hogy a válasz
tási kihágásoknak legnagyobb része , melyek 
miatt a képviselőház előtt panasz tétetett, legke-
vésbbé azon választási törvények elégtelenségének 
és hiányainak,mint inkább fennálló törvényeink vét
kes és szántszándékos megvetésének tulajdonítható. 
(Helyeslés.) Következéskép én is osztozom előttem 
szóló igen tisztelt képviselőtársam, Tóth Lőrincz 
véleményében, hogy ily esetben a t. háznak a 
legigazságosabb, de a legszigorúbb eljárást kell 
követni. A felorvasott irományokból, t. ház! az 
iszkázi ütközetnek, hogy ugy mondjam, valóságos 
csataképét láttuk felhozva előttünk; öt ember 
agyonveretett, száznál több a választók közül vé
resen megveretett, és ez által választási jogától 
vagy a választásban részvéttől megfosztatott. 
Hozzájárul még mindezekhez azon körülmény, 
mely ezen előzmények után tekintet nélkül nem 
hagyható, hogy t. i. a kérdésben forgó képviselő 
csak 75 szavazattöbbséggel lőn képviselővé vá
lasztva. H a . mondom , mindezen körülményeket 
figyelembe veszem, lehetetlen meggyőződnöm ar
ról, hogy a kérdésben levő választás a somlyó
vásárhelyi választók többségének kifolyása le-
gven ; következéskép e választásnak, mint az ed

digi választások legbotrányosbikának, megsemmi
sítésére szavazok. (Helyeslés. Szavazzitnk!) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! Nem 
szükséges ismételnem azon borzasztó eseményeket, 
melyeket már az előttem szólottak elmondottak, 
hogy t. i. a korteskedési düh annyira ment, hogy 
nem csak agyonverték az ellenpártiak egymást, ha
nem a holt tetemek felett is dühöngtek. Én csak 
tényekre szorítkozom. T é n y , hogy a kérelmezők 
bepanaszolták ezen vérengzéseket, és a másik fél 
az ellenkérvényben ezeket a világért sem tagadja, 
hanem csak azt mondja, hogy nem ő az oka; te
hát el van ismer%re, hogy vérengzés történt, mi a 
szavazás szabad gyakorlatát korlátolta. Már ha 
mások nem is, de azok csakugyan akadályozva 
voltak ezen jog gyakorlatában , a kik agyonveret
tek (Derültség) ; ezek legalább physice; azok pe
dig moraliter, kik az agyonveréstől félvén, nem 
szavaztak. T. ház! Észrevételt kell tennem egy pár 
indokra, mely fölhozatott. T. képviselőtársam, Bo-
bory Károly oly indokát hozza fel a vizsgálatnak, 
melyet részemről el nem fogadhatok, t. i. hogy 
van itt egy képviselő, kire vonatkozólag szükséges 
a vizsgálat. Ez nézetem szerint nem tartozik a ház 
elé. E g y más indokot Detrich képviselőtársam ho
zott föl, hogy az illető igazolandó képviselő úrra 
vonatkozólag a megsemmisítés amnestia. Engem 
nem vezérel, mint bírót, az amnestia, vagy bünte
tés, de ha indokolva látom, kimondom. Én tehát a 
tényeket constatálva látván, és nem találván sem
mit, mi a vizsgálatot szükségessé teszi, a megsem
misítésre szavazok. 

Erre még egy más körülmény is indít, melyet 
ne méltóztassanak figyelem nélkül hagyni , hogy 
t. i. maga a jegyzőkönyv törvénytelen. Ki van 
emelve a kérvényezők által és egy szóval sincs ta
gadva az ellenkérvényben, hogy a jegyzőkönyv 
nem azonnal, nem azon napon és nem azon helyen 
kelt, hol a választás történt. A 48-iki törvények 
5-dik §-ának 43-dik czikke pedig világosan azt 
mondja, hogy a szavaztató bizottmány jegyző
könyvet vezet a választás fényéről és a mint befe
jeztetett a választás, azonnal kiszolgáltatja a jegy
zőkönyvet. Ha egyéb nem, már ez is elegendő ok 
arra, hogy a választás megsemmisíttessék. (Sza
vazzunk, szavazzunk'.) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Még a következő 
képviselő urak vannak följegyezve: Tisza Kálmán, 
Kálóczy Lajos, Zsedényi Eduárd, Zichy Jenő gr., 
Miske Imre b., Kudlik István, Thalabér Lajos, 
Ivácskovics György , Bezerédy László, Kurcz 
György , Eötvös József bá ró , Faragó Ferencz, 
Bánó Miklós , Bónis Samu, Besze János , Klauzál 
Gábor és Andrássy Gyula gróf. (A nevezett képvi
selők elállanak a szótól.) 

E l n ö k : Az osztály véleménye a vizsgálat; 
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hanem a képviselőház tagjai közül többen a meg
semmisítésre adták véleményüket. Az első kérdés: 
elfogadják-e az osztály véleményét, vagy nem ? Mél
tóztassanak felállani azok, kik az osztály vélemé
nye, vagyis a vizsgálat mellett vannak. (Megtörté
nik.) Most méltóztassanak felállani azok, kik a 
megsemmisítésre szavaznak. (Megtörténik-) A vilá
gos többség a megsemmisítésre szavazott. Ennél-
fogva Veszprémmegye központi bizottmánya fel 
fog szólíttatni ujabb választás eszközlésére. 

Szapáry Gyula gr. előadó (olvassa a VIII. 
osztály jelentését Bernáth Zsigmond ungmegyei nagy-
kaposi kerület képviselőjének választására vonatkozó
lag. Az osztály igazolást véleményez. Közhelyedés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni az osztály 
véleményét ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva Bernáth 
Zsigmond az igazolt képviselők sorába iratik. (He
lyeslés.) 

Szapáry Gyula gr. előadó (olvassa a Vili. 
osztály jelentését Lukynich Mihály Sopronmegye kapu
vári kerülete képviselőjének választására vonatkozólag. 
Az osztály vizsgálatot véleményez.) 

Kubicza P á l : Kérem az irományok fölolvas-
tatását. (Olvastatnak a Lukynich Mihály választására 
vonatkozó irományok.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a felolvasás folytatását 
holnapra halaszthatnók. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik 1J/4 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 . 

Tárgya : Lukynich Mihály választása vizsgálat alá bocsáttatik. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 % órakor. 

Elnök: A mai tdés jegyzőkönyvét Joanno-
vics Gryörgy fogja vezetni, a szólókat Dimitrievics 
Milos jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegy
zőkönyvének meghitelesítése. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 23-kán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Most folytatni fogjuk a tegnap fél
beszakadt felolvasást. 

Szapáry Gyula gr. előadó (folytatja a 
Lukynich Mihály Sopronmegye kapuvári kerületében 
megválasztott képviselő ügyére vonatkozó irományok 
felolvasását.) 

K e g l e v i c h I s t v á n gróf : A panasz és el
lenpanasz felolvasása közben majdnem 24 óra telt 
el, és mivel igen lehetséges, hogy bár a ház az ok
mányok felolvasását a legnagyobb figyelemmel 
kisérte, némely körülmény a ház figyelmét elke
rülhette, kívánom, hogy az osztály véleménye ol
vastassák fel. Fentartom magamnak a jogot azután 
szólani. 

Szapáry Gyula gr . e lőadó (olvassa az osz

tálynak Lukynich Mihály választására vonatkozó jelen
tését. Az osztály vizsgálatot véleményez.) 

K e g l e v i c h I s t v á n gróf : A Lukynich kép
viselőtársunk ellen beadott panasz tárgyalása után 
az osztály egyhangúlag megsemmisítésre szava
zott ; azonban mellette beérkezett későbbi ellenpa
nasz folytán ezen első végzését visszavette és a 
vizsgálatot rendelte el. (Fölkiáltások: Csak vélemé
nyezte !) Mi okból történt ez ? megvallom, nem ér
tem. (Derültség.) A panasz kéri a választás meg
semmisítését, s e kérvényt öt panaszpont indokol
ja. Az ellenpanasz ezen öt pont egyikét sem czá-
folja meg. 10—20 aláírással megerősített egyes bi
zonyítékokat ellensúlyoznak szintén 10 — 20 más 
aláírásokkal megerősített ellenbizonyítékok, de 
a törvénysértéseket, a részrehajló eljárást, a ren
detlenségeket, a szavazóknak jogukban meggátol-
tatását nem czáfolják meg. (Ugy van!) 

Áttérek az egyes pontokra. Az első pont a 
szavazókat összeíró bizottmány eljárása ellen van 
intézve. Bebizonyítja, hogy 85 fertő-szt.-miklósi 
szavazónak olyanok voltak beirva, kik, mint a pa
naszhoz esatolt telekkönyvi kivonat igazolj'a, épen 
nem bírtak szavazási képességgel. Tudom, hogy e 




