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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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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 
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kérdést elintézni a központi bizottmánynak dolga 
volna, s hogy ez a választásnak hátrányául nem 
szolgálhat•; de valószínűvé teszi azt , hogy az ösz-
szeiró bizottmány igazán részrehajlóan járt el. To
vábbá mondatik, hogy húsz, névszerint szavazó 
szavazott Lukynichra olyan, kik készek letenni es
küt arra, hogy Kapuváron, a választás színhelyén 
jelen sem voltak. Erre az ellenjmnasz épen nem 
felel; ugy arra sem, hogy azon húszon kívül, mint 
bizonyíttatik, olyan is szavazott, ki a választás 
előtt meghalt. 

A második pont a verekedés. Azt mondja a 
panasz, hogy a kapuvári piaczon felállott két párt 
között verekedés történt. Melyik párt okozta, melyik 
párt kezdte meg a verekedést ? nem mondja, leg
alább nem bizonyítja be ; s ez mindegy is ; tény, 
verekedés támadt, és ez által Ürményinek nagy
számú pártja szétveretett. Ezen állítást számtalan 
bizonyítvány erősíti, melyek közöl csak egyet aka
rok fölemlíteni: a katonatiszt hivatalos jelentését, 
melyben azt mondja, hogy a régen fenyegetett Ür
mén yi-párt oltalmára le^ én kiküldve, a helyszínére 
érkezvén, már szétverve találta a pártot , számosa
kat részint gyalog, részint kocsin futásban az or
szágúton, kiket visszatérésre fel is szólított, de nem 
akartak visszamenni, azt mondván, hogy másod
szor nem akarnak megveretni, és csak 20 — 30 
embert birt visszahozni. Mit felel erre az ellen
panasz ? Azt, hogy a legszebb rendben volt fel
állítva a két párt a nagy piaezon, az egyik párt 
zászlókkal, a másik tollakkal; hogy az Ürmé-
nyi-párthoz tartozó lelkészek összebeszéltek, hogy 
a harangokat félre fogják veretni , a mi meg 
is történt; azért a Lukynich-pártiak vagyonukat 
veszélyben látván , nekirohantak a templomnak; 
a másik pártbeliek attól tartva, hogy meg akarják 
támadni, elszaladtak. A Lukynicnfélék tehát azt 
mondják, hogy nem verekedés, hanem félreértés 
volt az, mely az Ürményi-pártbeliek megszaladá-
sát okozta. Ezt, megvallom, nevetségesnek tartom. 
Ezen félreértésen legjobb szándékkal segíteni akart 
az elnök, és kiküldte a katonatisztet, magyarázza 
meg a félreértést, állítsa meg az Ürményi embe
reit, és hozza őket vissza; de ezek nem akarták őt 
megérteni, mint a jegyzőkönyv is mondja, és nem 
is voltak már ott, úgy, hogy csak 20 — 30 embert 
hozhatott vissza. Tehát ezen panasz, melynek min
den sorában ellenmodás van , előbb azt mondja, 
hogy egy pár száz emberre menő párt bevonult, 
mindjárt azután pedig azt mondja, hogy a kato
natiszt azt jelentette, hogy visszajöttek, de csak 55 
szavazott és így Ürményi kisebbségben volt. Azt 
mondja továbbá, hogy a katonatisztnek ezen eljá
rása után a legnagyobb rész szavazott. De ha ott 
voltak volna, hogyan szavazott volna mindössze 
csak 55 ? 

A ház eddigi gyakorlatából azt tapasztalom, 
hogy megsemmisítést rendelt el oly választásoknál, 
melyeknél bebizonyult, hogy a követ személyesen 
vesztegetett, hogy a verekedés folytán a szavazók 
nagy része gátolva lett szavazási joga gyakorlásá
ban ; a legnagyobb szigorral járt el pedig a ház 
mindazon esetekben, a hol rendetlen eljárás, tör
vénytelenség , és a jegyzőkönyv hibás szerkezete 
volt bebizonyítva. Itt ezen esetek mindegyike elő
fordult. Erre vonatkozik a 2., 3., 4. és 5-ik pont. 
A 3-ik pont a rendetlen eljárás ellen azt mondja, 
hogy mindkét párt által ajánlott bizalmi férfiak 
lépjenek a szavazatszedő bizottmányba, és pedig 
az Ürményi-párt részéről Műnk János és Illésy 
G ábor, kiket maga a Lukynichféle jegyzőkönyv is 
említ. A másik pártiakat a jegyzőkönyv nem ne
vezi meg. A másik párt által kinevezett szavazat
szedő bizottmány megkezdé működését az Ürményi-
párt által ajánlott két bizalmi férfiú nélkül, mert azok 
nem akartak hozzájárulni a szavazatszedéshez, és 
óvást tettek; ezért az elnök a Lukynick-párfból két 
embertnevezett ki vagyis octroyált azÜrményi-párt-
nak, kik a szavazatszedő bizottmány tagjai legye
nek. (Közbekiáltások: Szavazzunk !) Márt most kér
dem , a törvény melyik czikkébői magyarázza ki 
az elnök azon jogát, hogy az egyik pártnak a má
sikból bizottmányi tagokat octroyáljon ? Ezt töké
letesen törvénytelen eljárásnak tartom. 

A 4-ik pont a jegyzőkönyv ellen szól, és azt 
állítja, hogy tökéletesen hamis és rendetlen : hamis, 
mert azt mondja, hogy 10 szavazó az Ürményi-
párt részéről szavazást kért, kiket név szerint meg 
is nevez. A panaszhoz van mellékelve ezen 10 
egyén által aláirt bizonyítvány, mely szerint eskü
vel kívánják bizonyítani, hogy nem voltak jelen, 
nem kérték a szavazást. Ez pedig épen nincs meg-
czáfolva az ellenpanasz által, mert ez egy más 10 
ember által aláirt bizonyítványt hoz föl, melyben 
azt mondják, hogy esküt készek letenni arra, hogy 
azon 10 embert látták Kapuvárott ; de hogy a sza
vazatot igazán kérték-e vagy nem, arról nem szól 
a bizonyítvány. Továbbá a jegyzőkönyv ala van 
írva az elnök, jegyző és két állítólagos szavazat
szedő bizottmányi tag által, de nem azok által, ki
ket akár a Lukynich-.akár az Ürményi-párt aján
lott, hanem épen az elnökileg octroyált két szava
zatszedő bizottmányi tag által. Ezeknek kinevezé
sét törvénytelennek tartom, igy tehát törvénytelen 
aláírásuk is, és jogosan mondhatta volna panaszló, 
hogy egy bizottmányi tag által sincs aláírva. Vég
re annálfogva rendetlen a jegyzőkönyv, mert a sza
vazati lajstrom nincs hozzá csatolva. Az igaz, a tör
vényben nem áll , hogy a jegyzőkönyv érvényes
ségéhez szükséges , hogy az oda csatolva, pecsé
telve, vagy varrva legyen; de felfogásom szerint a 
szavazati lajstrom kiegészítő része a jegyzőkönyv-
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nek , mert a szavazat épen tárgya annak, mit a 
jegyzőkönyv kimutatni köteles. U g y látszik, az osz
tály is így fogta fel, mert első' véleményében ezen 
indokot hozta fel a megsemmisítésre: hogy t. i. a 
jegyzőkönyv nem tökéletes, mivel a szavazati lajst
rom nincs hozzá csatolva, és az is csak két hét
tel későbben küldetett be , két octruyált tag által 
aláírva. 

A galántai esetben a t. ház megsemmisítést 
rendelt el, mert verekedés történt. De az a vereke
dés nem volt nagy mérvű ; nem is bizonyult be, mi 
volt következése a verekedésnek, és gátolva vol
tak-e a szavazásban; hanem világos formahiba tör
tént. Ugyanez történt az érsekújvári esetben. Ott 
a verekedés homályban maradt; a vesztegetési 
érvre pedig nem fektetett nagy súlyt a ház; de ott 
is világos formahiba történt. S habár tudtuk, hogy 
nem volt több szavazó az ellenpártból, hanem mert 
az elnök nem a törvény betűje szerint járt el és 
formahibát követett el, megsemmisíttetett a válasz
tás. Én tehát consequentiában szükségesnek tar
tom, hogy ezen esetben, melyben mind formahiba, 
mind törvénysértés, mind a választóknak a sza
vazásban történt meggátlása, mind a verekedés be 
van bizonyítva, és be van bizonyítva a részrehajló 
eljárás az összeírásnál és szavazatszedésnél: ennél
fogva megsemmisítést kívánok. (Szavazzunk!) 

Orczy B é l a b . : A felolvasott iratokból a 
választásnak elég hű képe tűnik fel. Nincs tehát 
szándékomban a t. ház türelmét fárasztani azzal, 
hogy az egyes állítások magyarázgatásába bocsát
kozzam. A ház figyelmét csak azon két tárgyra 
bátorkodom felhívni, mely csekély felfogásom sze
rint hiteles adatokkal be van bizonyítva és töké
letesen elégséges arra, hogy a választás törvényes
sége felett ítélhessünk. Egyik tény az, hogy t. i. a 
Lukynich-párt megtámadta az Urrnényi-pártot, mi 
által ez távozásra kényteleníttetvén, a szavazók 
jogaiknak gyakorlatával többé nem élhettek. (El
lenmondás.) A második tény az, hogy a jegyző
könyv, melynek mégis a választási cselekmény 
leghűbb ábrázatának kellene lennie, hamis ada
tokra van alapítva és a törvényes formának meg
szegését maga az elnök is elismeri. 

Annak, hogy már a választás előtt Garta 
helységben verekedés történt, nem tulajdonítok 
oly nagy jelentőséget, a mennyiben azért mégis 
mind a két párt megjelenhetett a választás szin-
helyén; és el van ismerve az is, hogy felkiáltás 
utján nem lehetvén a többséget kitudni, a válasz
tást szavazásra kellett bocsátani. De mielőtt a sza
vazás megtörténhetett volna, bekövetkezett még 
azon tény, mely a választás jellemzésére szolgál. 
A panasz, mely a választás ellen beadatott, abban 
öszpontosul, hogy a mint az tjrményi-pártbeliek « 

a templom előtt megállapodtak, a helybeli válasz
tók a fölizgatott ifjúsággal együtt, hozzájok csat
lakozván még a Lukynich-pártbeli többi választó, 
tömegesen rohanták meg az ellenpártiakat s őket 
a szavazási jog gyakorlatában meggátolták. Fel
fegyverkezve jelenvén meg csákányokkal, foko
sokkal, késekkel, őket a helyszinéró'l elűzték. Erre 
adatok vannak, mert nem csak a kapuvári egyes 
lakosok bizonyítékai szólnak mellette, hanem hite
les bizonyítványai a helybeli elöljáróságnak is. 
Még inkább megerősítette e tényt az orvosok lát
lelete is, mely szerint hüsz egyén részint erőseb
ben, részint gyengébben megsebesítve vezettetett 
eléjök. Ezen bizonyítványokhoz sem magyarázat, 
sem kétség nem fér. Nem áll tehát, a mi a vád
iratban állíttatik, hogy a harangok félreverése 
után csak tolongás történt volna; mert ha ez ál
lana, föl kellene tenni, hogy egyedül a harang
szó verte be az Ürményi-pártbeliek fejeit és sér
tette meg nyakszirteiket késszúrásokkal. Ezen 
tényeket pedig az orvosi látlelet és a községi elöl
járóság bizonyítványa minden kétségen felül he
lyezi. Miként igyekszik a védirat e tényt megfej
teni ? Azt mondja, ha jól emlékszem, szóról szóra 
a védirat, hogy a mint a két párt megállajaodott, 
a Lukynich-párt a városháza előtt, az örményi-
párt a templom előtt, néhány pajkos legény az 
Ürményi-párt választóival a jelvények felett inger
kedett, holott azok őket nem bántalmazták. Azt 
mondja maga a védirat : erre megfoghatlan okok
ból félreverettek a harangok, mire a Lukynich-
pártbeliek és velők vagy 300 kapuvári választó 
a tűztől félelmökben vagyonuk védelmére meg*-
indultak és tömegesen indultak a templom felé, az 
Ürményi-pártbeliek pedig , hihetőleg megtáma
dást gyanítván, elszéledtek. Ezek a védirat szavai. 
Már ha a kapuvári lakosok és illetőleg a Luky-
nich-párfbeliek egy része csakugyan vagyonuk 
védelmére indultak el (noha gyanús, hogy épen 
ott akarták vagyonukat védelmezni, hol az el
lenpárt állott), semmi esetre sem mentheti ez 
azok cselekvényét, kik nem voltak kapuváriak, 
kiknek nem volt ott vagyonuk, melyet védelmez-
niök kellett volna, és kik közül mégis senki sem 
igazolhatta, hogy más czélból indult volna el. Már 
pedig, hogy ez történt, némileg a védirat maga is 
igazolja, mely azt mondja, hogy a kapuvári Lu-
kynich-pártbeliek tömegesen indultak az Ürmé-
nyiek ellen. E szerint, t. ház, én csekély felfogá
som szerint a támadást olyannak tekintem, mely 
nem csak a panaszban foglaltatik, hanem magában 
a vádiratban is meg van erősítve. Hogy, miután 
az Urményi párt elriasztatott, a hátramaradt és el 
nem űzött néhány ember óvástétel mellett vissza
vonult, tökéletesen felfoghatom és indokoltnak is 
találom : mert ezen eljárás után hihették, sőt jogo-
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san hihették, hogy törvényes választásról már szó i 
nem lehet. 

A másik tény az, hogy a jegyzőkönyv oly 
alapokra van fektetve, melyek hamisak. Jelesen 
azt állítják, hogy az elnök kényszerítve volt fede
zetet kiküldeni az elriasztott Urményi-pártbeliek 
visszahozására. I ly előzmények után, t. ház ! nem 
kételkedem azon, hogy a Lukynich-pártnak szük
sége volt arra, hogy a törvényesség színlelését 
eljárására reáeröltesse. Igyekezett ezt elérni az 
által, hogy 10 szavazót, kik a folyosó egyik sar
kába voltak szorítva és nem távozhattak el, be-
kényszerítettek és megszavaztattak, holott szavazni 
nem akartak. Mert azon bizonyítványt, melyet a 
csapatvezér által állíttatott ki, és mely azt állítja, 
hogy kérték a szavazást és oda utasították őket, 
hogy ideiglen távozzanak a folyosóra és térjenek 
vissza, ha a sor reájok jő : épen a szavazók ösz-
szeirása hazudtolja meg, a mennyiben ezen 10 
szavazó közül 7 már az összeírások első lapján 
tűnik szembe, miből az is majdnem bizonyosság
gal következtethető, hogy csak kényszerülve sza
vaztak. (Helyeslés. Halljuk!) A jegyzőkönyvben 
azt állítják, hogy ezek csakugyan vissza is vezet
tettek, holott tudva kellett lenni, a kiküldött csa
patvezér értesítéséből, hogy azok nem jöttek visz-
sza, mert nem kívántak másodízben is megveretni, 
hanem elszéledtek, és a csapatvezér alig volt képes 
mintegy 30 embert visszahozni. Ezek tehát töké
letesen ellentétben állnak a jegyzőkönyvvel. Mind
ezt tetézi maga a választási elnök által elismert 
azon tény, hogy a törvény értelmével ellenkező
leg, miután az Ürményi-párt bizalmi férfiai eltá
voztak, épen az ellenjelölt pártja részéről nevezett 
ki az elnök szavazatszedő tagokat. O ezt maga 
elismeri, s miután ő maga elmondja magára az íté
letet, mi nem legyezhetjük eljárását. (Helyeslés.) 
Ezek után lehet-e csodálkozni, t. ház! hogy a vá
lasztás később, állítólag legszebb rendben, de tö
kéletesen egyoldalulag fobytattatott, mert csak egy 
párt volt jelen, minek következtében távollevők, 
sőt halottak is előfordultak a szavazók között — ? 
Hogy a győztes párt az erőszakkal kivívott győ
zelem öntudatában elbizakodottá és önhitté válván, 
mily hanyagsággal kezelte a szavazatok összeírá
sát, arra tanúság maga a szavazati lajstrom, mely
ben 100 ember vezetéknév nélkül, 20 keresztneve 
megemlítése nélkül fordul elő és 4—5, a kinek 
sem kereszt-, sem családi neve följegyezve nincs, 
hanem csak egyszerűen az, hogy ifjabb, vagy 
öregebb. Ezek, t. ház! oly tények, melyekhez 
kétség nem fér. 

Az erőszakoskodásnak és a törvényes formák 
önkényes megsértésének mentségét én a vádirat
ban föltalálni semmikép nem tudom. Ezen véd-
irat tehát nem dönti meg az osztály azon véle-
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menyét, melyet az első tárgyalása alkalmával ho
zott, mivel ezen védirat a választás törvényszerű
ségét nem védheti. Én azért az osztály első véle
ményét pártolom és a megsemmisítés mellett sza
vazok. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház! Én az előttem 
szólott két igen t. képviselőtársammal ellenkező 
nézetben vagyok, és azt tartom, hogy lehetetlen a 
vizsgálatot el nem rendelni épen azon indokoknál 
fogva, melyeket előadtak, ha csak a t. ház azon 
felfogásból nem indul ki, hogy minden Urményi-
pártbeli vádja teljesen bebizonyult dolog, a Luky-
nich-pártbeliek minden mondása pedig eo ipso 
nem igaz. Én részemről azt hiszem, hogy midőn 
pártos választásoknál az egyik fél valamit állit, a 
másik ugyanazt tagadja, sem az egyik, sem a má
sik nem bizonyít, hanem akkor bizonyítania kell 
a rés^rehajlatlan vizsgálatnak. 

Ezt előre bocsátva, bátor vagyok legelőször 
is azon, szerintem legerősebbnek látszó érvet ven
ni taglalás alá, mely a jegyzőkönyvre nézve hoza
tott fel. Azt mondta az előttem szólott t. képviselő 
ur, hogy már maga azon tény, mely szerint a vá
lasztási elnök helyettesitett két szavazatszedő tagot, 
elegendő arra, hogy a választás me gsemmisíttes-
sék. Igen kérem a t. házat, méltóztassan ak meggon
dolni, ha ezen elvet elfogadjuk, mindig és minden 
körülmény közt módjában lesz a legcsekélyebb 
kisebbséggel biró jelöltnek is, a legnagyobb több
séget nyert képviselő választását megsemmisíttet
n i ; mert tegyük, hogy az egyik pártnak 1500sza
vazója van, s a másik, mely csak 200 szavazóval bir, 
kinevezi bizalmi férfiait, s ezek szavazás közben el
távoznak, híjába «Polt ott az 1500 ember, a válasz
tás törvénytelen, mert az ellenfélnek nem voltak 
szavazatszedői. Hogy ezt az 1861-ki képviselőház 
is így fogta fel, igazolja az 1861. évi napló. Bihar
megye margitai kerületében megválasztott Miskol-
czy Károly képviselő jegyzőkönyvének agy ro-
szul értelmezett, vagy nem helyesen szerkesztett 
pontja azt hagyván gyanittatni, hogy az elnök ma
ga helyettesitett elnököt, az osztály a választást 
megsemmisíttetni ajánlotta ; de midőn bebizonyult, 
hogy az elnök nem elnököt helyettesített, hanem 
egyik pártjelölt számára nevezett ki az eltávozott 
helyébe szavazatszedőt: egy hang sem emelkedett 
a házban az iránt, hogy a választás ennek alapján 
semmisittessék meg. Hosszas vita folyt akkor e 
választás felett; több jelenlevő követtársam vett 
benne részt, köztök Ürményi József képviselő ur 
is, de ezen okot egyik sem említette, hanem más 
elkövetett visszaélések miatt indítványozta a vizs
gálatot, mely el is fogadtatott; a fönebbi körül
ményt azonban egyátalában minden szónok és az 
egész ház figyelmen kívül hagyta. Ebből termé
szetesen nem következik, hogy azon nézetben kv 
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gyünk most is, melyben akkor voltunk. Én csak 
fel akartam említeni az 1861-ik évi példát; mert 
a fő érvet abba helyezem, hogy a kisebbség mindig 
tönkre teheti a legnagyobb többséget, ha a t. ház, 
mint előbb megjegyeztem, elvül kimondja, hogy 
törvénytelen azon választás, melynél a szavazat-
szedő küldöttség elnöke valamely eltávozó tag he
lyébe mást nevez ki a szavazatok összeírásának 
teljesitésére. 

Hogy a jegyzőkönyv aláírva nem volt más 
szavazatszedők által, az szerintem a jegyzőköny
vet semmiesetre le nem ronthatja, mert még ha a 
t. ház kimondaná i s , hogy a két aláíró, kit az el
nök a szavazatszedő bizottmányhoz kinevezett, nem 
volt annak igazi tagja, s igy a jegyzőkönyv a 
szavazatszedő bizottmány egy tagja által sincs alá
írva, annak következménye — feltéve, hogy a vá
lasztás ellen semmi egyéb panasz nem forogna 
fenn — csak az lehetne, hogy azon választási 
jegyzőkönyv oly utasítással adatnék vissza a vá
lasztottnak, hogy ezen hiány pótoltassák ki. í g y 
történt 186 l-ben is gróf Batthyány Zsigmond , Bi
ka Simon és többek esetében. 

A jegyzőkönyv még azért is megtámadtatik, 
mert valótlanságot foglal magában, a mennyiben 
azt mondja, hogy az Ürményi-pártbeliek az utánok 
küldött katonaság által visszahozattak, holott a kato
natisztjelentése szerint nem hozattak vissza. Itt min
denesetre látszólag egy kis eltérés van, mely elté
rés leginkább abból ered, hogy a bizottmányi 
jegyzőkönyvből a katonatisztnek jelentése nem tö
kéletesen vonatott ki. Jelesen azt mondja a bizott
mányi jelentés jegyzőkönyve, hogy a katonatiszt, 
saját állítása szerint. 30—40 embert talált, a ka
tonatiszt jelentésében pedig az foglaltatik, hogy 
néhány száz embert talált, de azok nem akartak 
visszatérni, hanem csak 30 vagy 40 ember tért 
vissza. Én ezt nem is látom oly nagyon föltünő-
nek (még a nagyszerű verekedést nem is téve föl, 
melylyel az egyik fél a másikat vádolja), mert bár 
azt mondják, hogy az ellenirat nem fejti meg ezen 
körülményt, én azt találom, hogy igenis megfejti, 
nem ugyan bebizonyítva, de felállítván és hiteles 
okmányokkal bizonyítván azt, hogy az egyik kö
vetjelölt ur és vezérei utasították oda pártemberei
ket, ne menjenek vissza szavazni. Ez is oly körül
mény, mely mindenesetre fel levén állítva az egyik 
fél által, midőn a másik párt mást állit, okvetlenül 
szükséges, hogy a valódi ok vizsgálat utján kide-
rittessék. 

A mi a verekedést illeti, méltóztassanak elhin
ni, senki jobban, mint én, a verekedést nem gyű
löli, és megrovandónak senki inkább, mint én, nem 
találja. És fájdalmas, hogy e választáson kívül bi
zony még sok más választásnál is voltak verekedé

sek. Voltak nagyobbak, voltak jobban bebizonyí
tottak , és az illető képviselő úr mégis közöttünk 
ül. (Igaz 0 He hát hogyan áll ezen verekedés ügye ? 
Az egyik fél állítja, hogy nagyszerű verekedés 
volt ; a másik fél tagadja, sőt nem csak egy
szerűen tagadja, hanem azt is bebizonyítja, 
hogy a harang félreveretését, (mely, akár volt lé
gyen a tolongás oka, akár történt legyen a meg
kezdett verekedéskor, haugyan volt megkezdett 
verekedés, mindenesetre egyébre nem vezethet, 
mint annak nagyobb mérvűvé tételére) , a röjtöki 
plébános kezdette meg, ki az Ürményi-párthoz tar
tozik. És én bármint utálom a verekedést, ismét 
bátorkodom figyelmeztetni a tisztelt házat, ne mél
tóztassék elvül kimondani, hogy mindegy , akárki 
kezdte el a verekedést: mert ez is oly eset, hogy 
a mely perczben a t. ház azt kimondja, azontúl 
mindannyiszor minden kisebbség meg fog akadá
lyozhatni minden választást. 

Felhozatott még azon 85 szavazó dolga, ki 
helytelenül szavazott, a vádlevél értelmében. Az 
ellenirathoz mellékeltetvén a központi bizottmány 
végzései, nagyobbrészt be van bizonyítva , hogy 
ezek nem helytelenül szavaztak, mert azok a sza
vazatszedő lajstromból a központi bizottmány által 
nem voltak kitörölve, tehát a szavazatszedő elnök 
köteles volt ezeket is elfogadni. Egyébiránt bátor 
vagyok megjegyezni, hogy egyátalában, ha lehet 
a központi bizottmány eljárásában hibát fölfedezni, 
melynek alapján részrehajlással lehetne vádolni: a 
hiba nem az, hogy azokat ki nem törülték, de az, 
hogy annak bizonyítását, birnak-e qualificatióval, 
tőlök kívánták, nem pedig azt kívánták, hogy a ki 
ellenök reclamatiót beadott, bizonyítsa be , hogy 
nem választóképesek. Mert az átalános eljárás min
denütt az, legalább törvényeinkből az foly, hogy 
összeírásnál az illető, ki magát be akarja Íratni, 
tartozik bizonyítani qualificatióját, ellenben, ha az 
reclamatió által megtámadtatik, az összeírás hitele 
áll addig, míg a megtámadó azt le nem rontja. í g y 
világos, hogy a központi bizottmányt Lukynich 
iránti részrehajlással alaposan vádolni nem lehet. 

De mivel verekedésről van szó, még egyszer 
meg kell jegyeznem, hogy nőivel a megválasztott 
képviselő mellett beadott védirat nem pusztán állítja, 
de indokolva okadatolja azt, hogy az állítólagos ve
rekedés után maga a képviselőjelölt Ürményi Miksa 
ur, a választási helyen jelen volt, ottan a választás 
mikénti vezetése felett vitatkozott, s jelesen azt is 
kívánta, mi nem teljesíttetett, hogy a választás két 
helyen intéztessék; mivel továbbá két vasmegyei 
ember is bizonyítja, hogy ezeknek megtörténte után 
még a pártján levőket megnézette, nagyobb-e vagy 
kisebb a másik párt, és miután a másik — hogy úgy 
nevezzem — a szakértő becsüsök által nagyobb-

I nak találtatott, akkor kezdett az Ürményi-párt szét-
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oszlani: mindez, azt hiszem, kétségtelenné teszi, 
hogy itt olynemű verekedés, mely a választás foly
tatását lehetlenné tette volna, nem volt. Mert ha 
volt volna, ezen verekedés végével bizonyosan nem 
vitatkozott volna az illető képviselőjelölt a szava
zás mikénti intézése felett; nem kívánta volna, 
hogy a szavazás kétfelé történjék , hanem rögtön 
kijelentette volna, hogy a választást többé megtar
tani nem lehet. 

Mindezeknek alapján, minthogy én — eltérő-
leg az előttem szólót, képviselő uraktól — egyik fél 
állítását sem tekinthetem bebizonyítottnak, épen 
azért ily ellentétes állítások forogván fenn, az osz
tály másodszor kifejezett és most előttünk álló vé
leményére, a vizsgálatra szavazok. 

Nem hozhatom ezen esetet hasonlatba sem 
egyik, sem másik előzményes esettel. Említette 
egyik t. képviselőtársam — ha jól emlékszem — 
az érsekújvári esetet, s nevezetesen, hogy ott az el
nök eljárásában formaelleni vétség történt. Én ot
tan törvény elleni vétséget látok, nem formaelle
nit, s a jegyzőkönyv által be látom bizonyítva, hogy 
a többség ezen törvény elleni vétség részese volt. 
Itt ilyen eset nem forog fenn. A galántai esetről 
is, azt hiszem, bajos volna azt mondani, hogy ott 
csekélyebb verekedés volt, mint i t t ; mert itt még 
csak haláleset sem állíttatik, mig ott számosan es
tek áldozatul. 

Végezetül, a mi azt illeti, hogy a szavazati 
lajstromban kinek keresztneve, kinek vezetékneve 
nincs fölhozva — a mint az előttem szóló t, kép
viselő úr monda — erre nézve semmit sem mond
hatok, mert nem vettem észre, hogy az iratokban 
ez még csak fölemlítve is volna; én pedig vélemé
nyemet nem másunnan, nem magán tudomás
ból merítem, hanem csak az iratokra szoktam ala
pítani. Én tehát vizsgálatot kérek. (Elénk helyeslés.) 

Kubicza P á l : T. képviselőház ! Azok után, 
a mik itten a szőnyegen forgó igazolási esetre néz
ve képviselőtársaink által előadattak, nem lehet 
szándékom kisérteni a tisztelt ház türelmét; annyit 
azonban, mindentől elvonatkozva, ki kell jelente
nem, hogy én igenis nagy hasonlatosságot látok a 
fenforgott igazolási esetek egyike és a jelenlegi 
között. Azon vitatkozás után, mely a praecedens 
esetekre nézve e napokban itt folyt, bátorkodom a 
t. ház figyelmét a galántai esetre felhívni, mely ha 
nem tökéletesen, de el merem mondani, csaknem 
minden részben hasonlít ehhez. Gralantán vereke
dés történt; azt hiszem, ez, az iratok bizonysága 
szerint, történt Kapuvárott is. A galántai esetben 
a kisebbség kezdte azt meg, ezt elismeré a válasz
tási elnök is, és katonaságot alkalmazott a válasz
tók visszahozására; ez szintúgy alkalmaztatott Ka
puvárott. Azután folyt a választás, csak ugy, mint 
Kapuvárott, teljes csendben és rendben, minthogy 
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csak egy párt vett benne részt. A galántai válasz
tás nem szenvedett annyi formahiányban, a meny
nyiben a jelen választás, az előttem szólók fejtege
tései szerint, szenved; és a t. képviselőház mégis 
jónak látta a galántai választást egyetlen egy el
lenszólás után, azt lehet mondani, közakarattal 
megsemmisíteni. 

Sőt, t. képviselőház, én némi analógiát látok 
a tegnap letárgyalt esettel is. (Ellenmondások.) Mél
tóztassanak megengedni! Somlyóvásárhelyen elő
zetesen történt a kebellázitó verekedés és gyilko
lás, tehát Somlyóvásárhelyen a választók közvetve 
voltak a félelem hatása alatt , s azért nem gyako-
rolhaták választási jogukat; itt pedig, miként a 
látlelet bizonyítja, 20 embernél több sebesittetett 
meg, és pedig az egyik életveszélyesen. Ezek is 
állottak tehát bizonyos nyomás, az ütlegek nyo
mása alatt , melyektől véreztek. 

Ha tehát a tisztelt ház, őrizve következetessé
gét, a praecedens esetekre figyelemmel lenni mél
tóztatik; ha a t. képviselőház kimondotta tegnap, 
hogy a képviselőház küszöbét nem lehet átlépni 
holttetemeken; ha azt mondta, hogy a galántai vá
lasztók vére utat e házba nem nyi t : akkor vélemé
nyem szerint a tisztelt ház a biaalom meghiúsí
tása nélkül a fenforgó esetben nem mondhat más 
ítéletet, mint azt, hogy fogadtassák el az osztály 
azon véleménye, melyet első izben adott, nem pe
dig az ezt megváltoztató későbbi vélemény. (Zaj. 
Szavazzunk!) 

Thalabér La jos : Tisztelt képviselőház! 
Midőn a legközelebbi választások folytán a kép
viselők egy harmadának választása ellen e házba 
megsemmisítési kérvények érkeztek; midőn a vá
lasztókerületekben működő pártok végdiadala at
tól függ, hogy a házban az illető képviselők iga
zoltatnak-e vagy nem; midőn végre az igazolások 
körül a szavazatok esetesén akkép tömörülnek 
jobbra és balra, mintha pártok szavaznának : való
ban alig lehet azt a gyanút elkerülni, hogy a t, 
képviselőházat az igazolásnál pártérdek, részre
hajlás és lelkiismeretlenség vezérelné, (Zaj. Ellen
mondás.) Méltóztassék alkalmilag megczáfolní. 
(Zaj.) Eme gyanút elhárítandó, bátorkodtam a t. 
képviselőház figyelmét igénybe venni és felszó
lalni. Felszólaltam pedig talán épen ellenkező vé
leménynyel, mintsem helyem állásánál fogva kö
vetkeztethető lett volna. 

Mielőtt azonban eme kérdéshez szólanék, en
gedjék meg, hogy a különbséget derítsem föl, me
lyet én látok a föltétlen megsemmisítés és vizsgá
lati eset között. Az én jogi fogalmaim — megle
het, merta 49 előtti évek jogi fogalmaiból kölcsönöz
ték zamatjokat — nagyon eltérők az előttem szóló 
érdemes képviselő, Keglevich István képviselőjétől. 
Az én jogi fogalmaim szerint, azon esetben van 
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föltétlenül a megsemmisítésnek helye, midőn a 
törvény megsértése már magában a választási 
jegyzőkönyvben is constatálva van. Minden ellen
esetben, midőn kérvény követeli valamely válasz
tás megsemmisítését, mindaddig, mig hiteles ada
tokból be nem bizonyul, mig a ház által kikül-
dendő biztos a törvénysértést nem constatálja, 
mindaddig a megsemmisítésről felfogásom szerint 
szó nem lehet. 

En figyelemmel kisértem az előadást és részben 
magam is óhajtottam volna, ha oly törvénysértést 
bírt volna felhozni ezen választás megsemmi
sítésére, mely akár a választási törvény 14, akár 
27. akár 30-ik szakaszai érteimébén csakugyan 
megsemmisítést vonhatott volna maga után. De 
daczára halló tehetségemnek, nem volt szerencsém 
egyetlenegy állítást hallani, a melynél fogva én 
határozottan és föltétlenül a megsemmisítésre sza
vazhatnék. Azt tartom, hogy a miket az érdemes 
képviselő ur felhozott, azok épen magok oly té
nyek, melyek akaratlanul is a vizsgálatot köve
telik. 

Ha megengedik a t. képviselők, röviden elő 
fogom adni a felhozott okokat s megkísértem czáfo-
latukat. 

A t. képviselő úr azt mondja, nem érti, mi 
okból változtatta meg az osztály véleményét. Én 
fogadatlan ügyvédéül magamat az osztálynak fel
tolni nem akarom, annál kevésbbé, mert hiszem, 
hogy ezen állításra azon t. osztály tagjai közül 
meg fog valaki felelni és elő fogja adni az okokat, 
melyeknél fogva az osztály véleményét megmá
sította. 

A mi a második pontot illeti, azt méltóztatott 
mondani, hogy többen szavazási jogukban gátol
tattak. Ha figyelemmel kísérjük a kérvények mellé 
csatolt bizonylatokat, ugy hiszem, az ellenkező fog 
kitűnni; valamint ellenkezője fog kitűnni annak is, 
a mi szintén mondatott, hogy 85 szent-miklósi 
egyén nem lett reclamatió alkalmával kitörülve, 
jóllehet a telekjegyzőkönyvből kitűnik, hogy vá
lasztási képességgel nem birnak. Méltóztassék a 
gróf ur a 27. és 28. szám alatti, a központi bizott
mány jegyzője által hivatalos kiadványban ki
adott okmányokat megnézni : ott azt fogja találni, 
hogy a fertő-szent-miklósi esperes 85 beirt választó 
ellen reclamatiót adott be, a nélkül, hogy kérvé
nyét valamivel okadatolta volna. Már pedig, ha 
jól emlékszem, épen azon oldalon állíttatott fel, 
hogy „actori incumbit próba". Ha tehát követelte 
az illetők kitörlését, tetszett volna neki ugy el
járni, miként a túlsó oldalon követelik, hogy a 
fölperes igazolja a maga állítását. (Zaj. Sza
vazzunk !) 

Méltóztatott továbbá felhozni, hogy vereke
dés által űzettek szét Ürményi emberei. Már ké

rem, mindaddig, mig a jegyzőkönyv kitétele hite
les adatokkal megdöntve nem lesz, meg fog bocsá
tani a t. képviselő ur. hogyha ezen állítást is két
ségbe vonom és elégségesnek nem találom. Hogy 
a választás helyén oly verekedés történt volna, 
mely miatt visszaüzettek volna az ellenpárt em
berei , azt egyetlen okiratból sem hallottam fel
olvastatni. De igen is az ellenkező van kétségte
lenné téve, hogy t. i. az Ürményi-pártbeli papok, 
s név szerint a röjtöki plébános s a széplaki káp
lán, látva kisebbségöket, hogy a választást meg
hiúsítsák, a harangokat félreverték. 

Tetszett mondani, hogy tiz választó Ürményi 
részéről nem kivánta a szavazást. Engedelmet ké
rek ! maga a választási jegyzőkönyv, de azonki-
vül az ellenkérvények mellé oldalasított bizonyít
ványok név szerint előszámlálják azon tiz Ürmé
nyi-pártbeli egyént. kik szavazatot kértek a vá
lasztási elnöknél. í g y tehát nem áll az, hogy az 
Ürményi-párti emberek nem szavaztak. 

Egyébiránt az, vajon melyik félnek volt több
sége és hogy állítólag az Ürményi-pártbelieknek 
a szétveretés nélkül lett volna-e többségök : kitű
nik azon körülményből, hogy az összeírás szerint 
a kerületben 2600 és néhány választó lett össze
írva; ebből pedig, mint tudva van, nincs eset, 
hogy öt—hat vagy tiz perczent is el ne maradna. 
Már most vegyük a szavazók összes számát, kik 
Lukynichra szavaztak. A jegyzőkönyvből fogjuk 
látni, hogy Lukynich urnák 1360 és néhány sza
vazata volt. Ha ezt összehasonlítjuk az összes sza
vazók számával, kik össze voltak irva, figyelembe 
véve azon körülményt, hogy néhány százaléka a 
választóknak szavazáskor el szokott maradni: két
ségtelen, hogy Lukynich urnák többsége volt. 

Egyébiránt igen értem, hogy az előttem szó
lott t. képviselőtársaim miért nem kívánják a vizs
gálatot. Talán azt hiszik, hogy hátrányára lesz a 
választókerületnek, ha tisztába fog jönni, hogy az 
Ürményi emberei a Lukynich-pártbelieket, még 
mielőtt a választás helyére érkeztek volna, meg
támadták ? Talán hátrányára lesz, ha kiderül, 
hogy a 4 és 5 alatti bizonyítvány szerint az Ür
ményi-pártbeli papok a harangot félreverették, 
hogy a választást meghiúsítsák ? Talán fölösleges 
lesz nyilvánosságra hozni a 8. 9. és 10. számok 
alatti ellenkérvényekhez csatolt bizonylatokat, 
melyek kétségtelenné teszik, hogy a szavazás 
megkezdése után maga Ürményi vezette el a pap
sággal együtt a szavazókat a szavazás helyéről? 
Talán fölösleges lesz tisztába hozni a 12. szám 
alatti bizonyítvány tartalmát, mely azt tanúsítja, 
hogy a beledi plébános a szószékről isteni tisztelet 
után így szólt a néphez : íme itt van a római 
pápa levele, a ki Lukynichra szavaz, elkárhozik ? 
(Derültség.) Talán fölöslegesnek tartják az előttem 
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szólott t. urak azt, mi a 16—25. számú bizonyít
ványból kiderül, hogy t. i. az Ürményi-pártbeliek 
jobbára vesztegetés, etetés, itatás által lettek sze
rezve? Talán fölöslegesnek hiszik a 27. számú 
bizonyítvány tartalnmt, mely mutatja, hogy még 
a választás után is annyira garázdálkodtak az 
Ürményi-pártbeliek, hogy egy hímódi embert 
agyonvertek ? Talán fölösleges lesz ama bizonyít
vány, mely szerint Ürményi Miksa ur a kerületbe 
kimenve, Szabó Andrásnak, ki a garázdálkodás
ban fő' részt vett, 4 ftot adott? 

De. t. ház, ha mindezt fölöslegesnek néznék is, 
nem lehet fölösleges és közönyös a 28. sz. alatti 
bizonyítvány. A 28. sz. alatti bizonyítvány körül
ményesen leirja a választási tényállást, részletesen 
leirja, azt. és annyiban mindenesetre több figyel
met érdemel, mint akár a kérvény, akár az ellen
kérvény. Mint bizonyíték is több hitelt érdemel, 
mert ezen 28. sz. a. bizonyítvány aláírói nem is a 
választókerületből valók, nem is sopronymegyeiek. 
hanem vasmegyei oly birtokosok, oly tekintélyes 
egyének, a kiknek bizonysága mindenesetre töb
bet fog érni a kérvény tanusitatlan s koholt ál
lításainál. 

Még egy állítás fölött nem titkolhatom el cso
dálkozásomat. Vonatkozik ez gr. Keglevich István 
és b. Orczy azon állítására, melyből én azt követ
keztetem, hogy ők rettenetes nagy súlyt fektetnek 
annak a katonatisztnek bizonyítványára. Már, en
gedelmet kérek, én megvallom. nem szeretném 
akár mint bűnös, akár mint nem az. oly törvény
széknek eljárása alá adni fejemet, a mely egyol
dalú eljárás után, és az ellenfél kihallgatása nélkül 
mer Ítéletet hozni egy katonatisztnek eltérő s a 
korábbival merőben ellenkező bizonyitványa foly
tán, akkor, mikor a választási jegyzőkönyv, mely
nek kibocsátója az elnök. kit a letett eskünek 
szentsége köt, rendben van. (Zaj. Szavazzunk!) 
í g y állván a dolog, én azon bizonyítványnak, a 
választási jegyzőkönyv állításai ellenében, még ak
kor sem tulajdonítanék súlyt, hogyha annak feje
zetén nem egy egyszerű katonatisztnek, hanem 
három tábornoknak aláírása is volna (Derültség) — 
az esetben t. i., midőn tartalmára és lényegére egy
mással ellenkező bizonyítvány felett kell véleményt 
mondani. Annál kevésbbé fogadhatom el azon ál-
litást, hogy egy katonatiszt egyszerű jelentése két
ségtelenné teszi aztv hogy 30 ember visszament a 
választás helyére. Én ugy hiszem, hogy az érde
mes katonatiszt ur nem egyedül a választási elnök
nek jelenlétében tette azon jelentést, a mely ott a 
jegyzőkönyvben foglaltatik, hanem bizonyosan 
tanúk előtt. Már most, bocsássák meg t. képvise
lők ! fel akarják-e tenni, hogy ennek ellenében az 
elnök, daczára letett esküjének és a hit szentségé
nek, fogna olyasmit a jegyzőkönyvbe foglalni, a 

mi meg nem történt, és ekkép a tisztelt házat fél
revezetné? Azt hiszem, ezt föltenni is több, 
mint sok. 

| Ezek után, t. ház! fölöslegesnek tartom többi 
érveimet is előszámlálni; csak azt jelentein ki, 
hogy én épen a Keglevich István képviselő ur ál
tal felhozott okoknál fogva óhajtom a vizsgálatot. 
Van azonban még egy más szempont is, melyből 
én a visgálatot óhajtom. A 15—26 szám alatti bi
zonyítványokból kitetszik, hogy korteskedést, vesz
tegetést és telekvásárlást Lukynich urnák ellenfele 
követett el; hogy pedig ez véres és súlyos nyomo
kat hagyott maga után , igen könnyen érthető. 
Azon szerencsétlenségek és zavargások, a melyek 

I részben az okiratokban említve vannak, még mai 
napig sem szűntek meg a, választókerületben; a 
polgároknak békés nyugalma, melyet a bor és 
pálinka leginkább zavart meg, helyreállítva még 
máig sincs; a lakosok nem úgy állnak egymással 
szemben, mint testvér testvérhez , barát baráthoz, 
hanem halálos ellenségek. Én tehát, míg egy rész
ről óhajtanám, hogy a kérdéses képviselő urnák 
állása tisztába hozassék, ugy más részről óhajtom 
különösen, hogy a béke, a nyugalmában megza
vart becsületes polgárnép érdekében, állittassék 
helyre: megnyugtatása pedig csak azon esetben 
remélhető, ha a t. ház egy pártatlan egyént küld 
a vizsgálatra: ez tán képes lesz erkölcsi befolyá
sával, igazságos eljárásával és a törvény szigorá
val oda működni, hogy a felek között levő nyug
talanság és sajnálandó állapot megszűnvén, a béke 
s nyugalom valahára helyreálljon. Ennélfogva a 
vizsgálalra szavazok (Helyeslés. Szavazzunk!) 

B. Eö tvös Józse f : T. ház! Osztozom előt
tem szólott t. barátom. Tisza Kálmán képviselő
nek azon nézetében, hogy ítéletünkben sem az 
egyik, sem a másik pártnak egyoldalú előadása 
szerint nem indulhatunk. Sőt tovább megyek: azt 
hiszem, ítéletünket itt még az sem határozhatja 
meg, a mit az egyes pártoknak vezetői vagy tag
jai tettek; mert habár az egyik vagy másik párt 
több hibát követett is el , az által a kérdés állása, 
mely a t. ház előtt van , nem változott meg. A 
kérdés itt felfogásom szerint igen egyszerű : t. i. 
áll-e a t. ház előtt oly bebizonyitott tény, mely a 
választásnak megsemmisítését vonhatja maga után ? 
Ezen kérdés pedig ismét két kérdésre oszlik. Az 
első az, vajon a kapuvári választásnál történt-e 
oly verekedés, melynek következtében a válasz
tóknak egy része szétfutott és a választásban részt 
nem vehetett ? A másik kérdés az, vajon azt, hogy 
a választóknak egy része, ha a szavazati jog gya
korlatában akármi oknál fogva akadályozva volt, 
a t. ház elégséges oknak találja-e a megsemmisi-
tésre. vagy nem? A mi a kapuvári választásnál 
történt verekedést illeti, arra nézve én nem egy 
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vagy más párt állításaiból merítem meggyőződé
semet, hanem mind a két pártnak megegyezésé
ből, mert arra nézve mind a két párt egyetért, 
hogy verekedés történt; abban mind a két expo-
sitio megegyezik, hogy a verekedés következtében 
a választók egy része szétszaladt és a választás
ban részt nem vett. (Zaj. Ellentmondás.) Az egyik 
rész azt mondja, hogy a választók mind visszake
rültek, a másik rész azt, hogy a választóknak csak 
egy része került vissza; hogy azonban a választók 
szétszaladtak, azt elismeri mind a két rész. 

Már, t. ház, az én felfogásom szerint az 1848-
diki törvényeknek igen sok hiányaik lehetnek, de 
ezen törvények világos szándéka az, hogy semmi
féle választó választási jogának gyakorlásában ne 
akadályoztassák. Megengedem, hogy az 1848-diki 
törvények nem eléggé praecise és az egyes ese
tekre nem eléggé részletezve nyilatkoznak; de 
hogy az volt a 48-diki törvényhozásnak szán
déka, arról kétség sem lehet, és épen azért egyik 
pontja ezen választási törvénynek azt kivánja, 
hogy senki szavazási jogától meg ne fosztat
hassák. Mivel pedig a t. ház osztozik a 48-diki tör
vényhozóknak ezen véleményében, ennélfogva egy 
minapi esetben, hol kisült, hogy a beirt szavazók
nak többsége már is, és pedig egy bizonyos jelölt 
mellett szavazott, a t. ház megsemmisítette a vá
lasztást csak azért, mert néhány szavazó még sza
vazni kivánt, ámbár ezen általok kivánt szavazat 
a szavazás eredményét nem változtatta volna meg. 
De mert ők szavazást kívántak s az tőlök meg
tagadtatott, a t. ház megsemmisítette a választást. 

Azon kérdésbe, hogy a fenforgó esetben Ür ' 
menyi vagy Lukynich ur mellett volt-e a többség, 
nem ereszkedem; az nekem tökéletesen mindegy; 
csak azt kérdem a t. háztól — nem az Ürményi 
párt által beadott, hanem azon okmányok szerint, 
melyeket Lukynich ur pártja adott be — hiszi-e a t. 
ház, hogy több, szavazattal bíró egyén nem sza
vazhatott ? (Nem hiszszük! — Hiszszük.'JÉn, tisztelt 
ház, hiszem; mert miután ezen verekedés támadt, 
miután ezen verekedésnél a látlelet szerint 20 
egyén megsebesíttetett, és miután kétséget nem 
szenved, hogy az Ürményi-pártból csak 55 egyén 
szavazott: az én felfogásom szerint tökéletesen 
meg vagyok győződve, hogy igen sok, de ha nem 
is igen sok, legalább több szavazó szavazási jogá
val nem élhetett. Meggyőződésem szerint minden 
oly esetben, hol szavazással biró egyének ezen jo
guktól az ellenpártbeliek által megfosztatnak, meg
semmisítendőnek tartom a választást, s e szerint 
megsemmisítendőnek tartom a jelen esetben is. 

Felhozatott, hogy a t. ház ilynemű határo
zatának a jövőre rósz következései lehetnének, 
mert ha ezen elvet a ház egyszer felállítja és szen
tesíti, a kisebbség mindig verekedést fog kezdeni. 

É n nem hiszem, hogy civilizált országban ezt a 
kisebbségekről ily átalánosan fel lehetne tenni. 
(ügy van!) Én azt hiszem, hogy mivel törvényszé
kek és birói eljárás nálunk is van , a törvényszé
kek gondoskodni fognak, hogy a kisebbségek 
kedve éhez elmúljék. Épen mert a t. háznak határo
zatai nagy befolyással bírnak a közvéleményre és 
nagy befolyással fognak bírni a jövőre is, nem 
szeretném, hogy habár csak egy praecedens által 
szentesittetnék azon elv, hogy oly választás, mely
nél oly nagy verekedés történt, hogy az egyik 
párt a választás színhelyét elhagyá, hogy az oly 
választás meg nem semmisítendő. Én a megsem
misítésre szavazok. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Zichy-Ferraris Viktor gr.: Legyen szabad 
nekem is, mint a VIH-dik osztály egyik tagjának, 
ezen ügyben felszólalnom és azon aggályokat ki
fejtenem, melyeket már az osztályban előadtam. 
Megvallom, nem osztozhatom Thalabér képviselő 
társunk azon nézetében, hogy a házban pártosko-
dás léteznék akkor, midőn a törvény világos szaka
szainak értelmezéséről van szó; és habár én, mint 
mások is, azon nézetben vagyok, hogy választási 
törvényeink hiányosak, fentartásukat, a mennyire 
csak lehet, megkívánom. Az 1848 : V. t. czikk 31-dik 
szakasza azt rendeli, hogy ha a választás szava
zásra bocsáttatik, a követjelöltek részéről egy-egy 
bizalmi férfi választandó a szavazatszedő küldött
ségbe. Szerintem e választásnál nem is volt szava
zatszedő küldöttség, mert a 31-dik szakaszban fel
tételezett egyéneknek kinevezése elmulasztatott, 
mint ez a jegyzőkönyvből kitűnik. Legfőbb aggá
lyaim a következők: 1-ször, hogy a jegyzőkönyv 
formája a törvény rendeletének meg nem felel, mert 
az nem bizalmi férfiak, hanem az elnök által kineve
zett két egyén által íratott a lá; 2-or a jegyzőkönyv 
tartalmát illetőleg, hogy — a mint eléggé ki volt 
fejtve — Urményinek azon tíz embere, kik a szava
zást kérték, a szavazás kérésére szoríttattak, mint 
az iratok bizonyítják; 3-or az összeírást illetőleg, 
hogy a választókerületben összeírva volt 2779 
szavazó, s ezekből szavazott Lukynichra 1322, 
Ürményire 5 5 ; a miből világosan kitetszik , a mit 
a katonatiszt bizonyítványa is állit, hogy az Ur-
ményi-pártbeliek nem csak hogy e választás előtt 
elriasztattak, hanem a katonai felszólítás daczára 
sem mertek visszajönni. A mi a jegyzőkönyvhöz 
tartozó bizonyítványokat és szavazati lajstromot 
illeti, meg kell jegyeznem, hogy ez utóbbi, habár 
a jegyzőkönyvben rá hivatkozás történik is, eleve 
nem volt a jegyzőkönyvhöz mellékelve, a mi 
mindenesetre formahiba. Figyelmeztetem továbbá 
a tisztelt házat, hogy ne mellőzzünk oly bizonyít
ványokat , melyek csak az esküszegés feltevése 
mellett mellőzhetők; a katonatisztet pedig esküje 
épen u g y kötelezi hivatalos eljárásában, mint a 
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központi választmány által kiküldött választási el
nököt a részrehajlatlan és törvényes eljárás iránti 
esküje. (Zaj.) 

Tegnap Halász Boldizsár képviselő ur oda 
nyilatkozott, hogy a tisztelt ház nem igazolhatja 
az oly választásokat, hol halottak nem szavazhat
tak. Lukynich választásánál pedig az bizonyitta-
tik, hogy halottak is tudnak szavazni. (Derültség.) 
Felhozatik az, hogy egy fertőszentmiklósi ember 
fiát küldte_ szavazni, de szavazata nem fogadtatott 
el, mivel Ürményire akart szavazni. 

A dolog lényegét tekintve, megvallom, hogy 
a ház figyelmét elkerüli azon körülmény, hogy a 
Lukyniehféle választás azután. miután az Ürmé-
nyiféle 55 választó szavazott, rendben folytattatott, 
mert ez világos jele annak, hogy el voltak ri
asztva. 

Végül felhozatik az ellenkérvényben, hogy 
Urményi részéről etetések és itatások történtek, 
melyeknek hatása volt a választásra. Ez azonban 
nem tartozik a dologhoz, mert nem Urményi a 
képviselő. 

A mi pedig a vasmegyei bizonyítványt illeti, 
melyet az osztály a vizsgálat indítványozásakor ala
pul vett, azt hiszem, hogy az figyelembe nem igen 
vehető, mert az osztály maga is mondja, hogy 
ezek állítólag részrehajlatlan emberek. és csak
ugyan ha idegenek is, azért mégis párthoz tartoz
hatnak. Mindezeknél fogva én a kérdéses válasz
tás megsemmitésére szavazok. (Helyeslés. Zaj. Sza
vazzunk !) 

Miske Imre b . I T. ház ! Nem akartam a t. 
ház türelmét eddig igénybe venni, mert birok any-
nyi belátással, hogy most, midőn oly számos és 
olv fontos teendő áll a ház elhatározása alatt , az 
igazolás ügyébennincshelyénasok szóváltás. Ezen 
indokból most is minél rövidebb leszek. Az eddigi 
discussióból azt látom, hogy a t. ház ha megsem
misítésre vagy vizsgálatra szavazott, mindenkor 
két szempontot és kategóriát állított fel: egyfelől 
t. i. olyankor határozta el a megsemmisítést vagy 
vizsgálatot, midőn magának a választásnak tényé
ben követtetett el rendetlenség, mely által némely 
szavazó szavazati jogától megfosztatott: másfelől 
meg olyankor, midőn a formában történt hiba, mi
dőn a jegyzőkönyv nem volt hitelesen s jó formá
ban kiállitva, vagy más törvényes forma meg nem 
tartatott. Hozzáteszem még, hogy ott, hol világos 
volt a törvényes formák megsértése vagy a ren
detlenség , ott megsemmisítést határozott; a hol 
pedig ez nem volt világos, ott vizsgálatot rendelt. 
Áttérve a mostani esetre, nem tekintve azt, mit 
mind a két párt egyhangúlag elismert, hogy t. i. 
verekedés volt ; de abból hogy ott csupán 55 szó 
volt Urményi mellett, azt kell következtetnem, 
hogy nem az egész Urményi-párt szavazott, s így 

a szavazóknak nagyobb vagy kisebb része szava
zati jogának gyakorlásától elüttetett. Ennek foly
tán , mivel itt a választási tényben van hiba, ez 
már magában a megsemmisítést kivánja. De másfe
lől, átmenve a jegyzőkönyvre , maga az elnök is 
megvallja s bizonyítja, hogy két bizalmi férfiút ki
nevezett ; már pedig tagadom az elnök azon jogát, 
hogy bármely pártnak bizalmi férfiút oetroyálhas-
son; s minthogy a 3 . § határozottan kimondja, 
hogy ajelöltek pártjai ajánlanak bizalmi férfiakat, 
itt pedig még az ajánló sincs megnevezve, a jegy
zőkönyv tehát e tekintetben is hibás, tehát én a 
megsemmisítésre szavazok. (Szavazzunk! Szavaz-
zunk !) 

Tóth V i l m o s j e g y z ő : Halász Boldizsár kép
viselő úron van a sor. (Szavazzunk!) 

Halász Boldizsár: Elállók a szótól. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Bobory képviselő 

úron van a sor. (Szavazzunk!) 
B o b o r y : Lemondok a szóról. 
T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Grhyczy Kálmán kép

viselő úron van a sor. (Halljuk!) 
G h y c z y K á l m á n : Bátor vagyok a t. házat 

az igazolási eljárás azon hiányára figyelmeztetni, 
hogy a megválasztott követ, ki ellen panasz tétetik, 
soha hivatalosan meghallgattatni nem szokott, í g y 
történt, hogy az osztályok vélekedéseiket több íz
ben kénytelenek voltak megváltoztatni. A VHI-dik 
osztály is véleményét az előtte fekvő adatok sze
rint , részrehajlatlanul, önállóan és függetlenül fe
jezte k i ; és ezt azzal is nyilvánította, hogy miután 
a kérvény egyoldalú előadása nyomán azt tapasz
talta, kogy a beadott panaszok elegendően indo
koltaknak látszottak, a választás megsemmisítésére 
véleményét egyenesen kimondotta. Midőn azonban 
a megválasztott követnek választói törvényes jo
guk szerint ellenkérvényöket beadták,- és az osz
tály meggyőződött, hogy a mely tények az első kér
vényben, mint indokoltak, mint bebizonyítottak 
látszottak előadva lenni, egyátalában tökéletesen 
indokolva, és úgy, hogy kétségtelen tényeknek vé
tessenek, bebizonyítva nincsenek, sőt igen sok rész
ben ellenkező adatokkal megczáfoltattak: az osz-
tályhasonlóan, önállólag és függetlenül, megint ki
mondotta ellenkező véleményét, azt t. L, hogy a 
tárgyat nem látja oly világosnak, hogy benne íté
letet hozhasson, és ezért a vizsgálatot véleményez
te. Helyes-e az osztály ezen véleménye vagy Hem, 
annak megbirálására itt van a fórum, az iránt a t. 
ház fog határozatot hozni. Történt azonban, mint 
előbb is említem, más osztályok véleményének 
megváltoztatása is több izben, és engedje meg ne
kem az aranyos-maróthi kerület t, képviselője, hogy 
magam is csodálkozásomat fejezzem ki a fölött, 
hogy miután hasonló esetek már többször fordul-
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tak elő, ő csodálkozását először ezen esetben jelen
tette ki, (Derültség.) 

A tárgy részletei a házban elégségesen megvi-
tattattak és felderíttettek; azokhoz szólni nem aka
rok ; én átalános szempontból kívánom a kérdést 
felfogni. E g y részről Urményi Miksa úr választói 
azt adják elő, hogy verekedés történt volna a vá
lasztásnál, melynél fogva szavazati joguk gyakor
latában gátoltottak, hogy elűzettek a választás he
lyéről, hogy a kiküldött katonasága választóknak 
csak egy részét hajthatta vissza, hogy egyéb ren
detlenségek is fordultak elő a választásnál, és ezek
re több bizonyítványt és tanúzásokat mutatnak elő. 
Viszont más részről az ellenkérvény _ azt állítja, 
hogy verekedés nem történt, hogy Urményi vá
lasztói szabadon gyakorolták szavazati jogukat, 
hogy rendetlenségek a választásnál nem fordultak 
elő. Mindezeket egyenkint elősorolni nem kívá
nom ; csak azt jegyzem meg, hogy a kérvény állí
tásai az ellenkérvényben pontról pontra, tényről 
tényre ellenkező adatokkal czáfoltatnak — (Felkiál
tások a jobboldalon: Nem úgy van! A baloldalon élénk 
helyeslés) — és erre szintén tanuzások, valamint 
községi elöljárók bizonyítványai, s más adatok mu
tattatnak fel. Már most, t. ház, midőn a tényeket 
mindkét részről ellenkező világításban tüntetik 
fel, és mindkét részről okmányok, bizonyítékok 
mutattatnak fel, de mind oly bizonyítékok , a me
lyekre — és ezt kérem tekintetbe vétetni — meg
győződését és ítéletét a bíró, sem egyik , sem má
sik részről nem fektetheti azért, mert mindezek 
egyszerű bizonyítványok, nincsenek meghitelesit-
ve, s épen azért azt, hogy melyik fél adatai jogér
vényesek , melyik fél adatai bizonyító erejűek ? a 
vizsgálatra kiküldendő képviselő eljárása, s az ál
tala eszközlendő meghitelesités fogja csak kitün
tetni : (Helyeslés) ily tényállás mellett nézetem sze
rint jogosan, sőt kötelességszerűen ajánlotta az 
igazoló osztály a vizsgálat kiküldését. (Helyeslés.) 

Nem akarok ez eset egyes körülményeire kü
lönösen kiterjeszkedni. Báró Eötvös képviselőtár
sunknak igazsága van, hogy ha verekedés történt, 
a mely verekedés folytán a választók egy része 
szavazati jogának gyakorlatában gátolva volt, ak
kor megsemmisítendő a választás. De épen az a 
kérdés: történt-e verekedés ? Mert egy részről ez 
ellen bizonyítékok hozattak fel (Zaj) ; és részrehaj-
latlan egyének, nem is választók, állítják, hogy 
verekedés nem történt. Ez lesz tehát épen a vizs
gálat tárgya; s ha kitűnik a verekedés, a válasz
tás érvénye természetesen meg lesz szüntetendő. 

A mi az iránt mondatott , hogy a szavazat
szedő küldöttségi tagok nem voltak a választásnál 
megnevezve, ez nem igy áll; mert a választás kez
detén az Ürményi-párt részéről is, valamint Luky
nicli részéről szavzatszedő küldöttségi tagok ne

veztettek ki, s csak midőn Urményi úr bizalmi fér-
fiai az Urményi-párttal egyetemben elmentek, ak
kor követte el a választási elnök azon hibás lépést, 
hogy az Ürményi-párt számára kinevezte a sza
vazatszedő tagokat. Ez hibás lépés volt, de a vá
lasztás érvényét nem semmisíti meg. 

Azon hiányt, hogy Lukynich bizalmi férfiai 
a jegyzőkönyvet alá nem irták , az osztály is első 
véleményében kiemelte és lényegesnek vette; de 
minekutána kivilágosodott, hogy a Lukynich-pár~ 

, ton levő szavazatszedő bizottsági tagok jelen voltak 
mindvégig a választásnál, minekutána bizonyítják, 
hogy az eljárás ugy történt, mikép a választási jegy
zőkönyvben előadatik , és minekutána kijelentik, 
hogy a választási jegyzőkönyvet csak azért nem 
irták alá, mert ez két küldöttségi tag által alá le
vén írva, részökről fölöslegesnek tartották H.Z EL lá-
irást: azt hiszem, hogy az osztály helyesebben járt 
el, hogy hivatkozva az előttünk ismeretes Batt
hyány Zsigmond-féle esetre, mely az 1861-ki or
szággyűlés alkalmával fennforgott, ezen hiányt 
nem tekintette olyannak, mely miatt a jegyző
könyvet egyszerűen félre kellene vetnie, hanem 
olyannak, mely vizsgálat utján kipótolható. (He
lyeslés.) 

Végül csak egy szót. Analógiákra méltózta
tott a t. ház több tagja hivatkozni. Említették ne
vezésen a galántai esetet. Tökéletesen nem vagyok 
ugyan tisztában azon eset körülményei felől, de 
ugy emlékezem, hogy ott a verekedés ténye töké
letesen constatálva volt, a jelen esetben pedig el
lenkező adatok hozattak fel e részben is. A som
lyóvásárhelyi borzasztó esetben (Halljuk!) öt gyil
kosság és százkét ember sebesülése történt. Ez. 
azt hiszem, oly eset, mely párhuzamba Lukynicli 
választási esetével semmi tekintetben nem állitható, 
Egyébiránt következeteseajártelaz osztály mind a 
két esetben, a mennyiben mind a két esetben a vizs
gálatot indítváiiyozá. Nincs tökéletesen hasonló két 
eset, de ha van eset, melyhez ezen Lukynich-féle vá
lasztási eset némileg hasonló, ez nézetem szerint a 
tegnapelőtt tárgyalt eset, gr. Széchenyi Béla kép
viselőtársunk esete. (Helyeslés.) De még ez sem tö
kéletesen hasonló, mert gr. Széchenyi Béla t. kép
viselőtársunk választási esetében a verekedés any-
nyira constatálva volt, hogy ellenadatok az ellen 
felhozva nem voltak. Itt ellenadatok vannak a ve
rekedés ténye ellen felhozva. A ház Széchenyi 
Béla gróf választását igazolta; én a ház bölcs íté
letét tisztelem. A jelen esetben nem is kívánok 
igazolást; de azt hiszem, azon határozat után, me
lyet a t. ház gr. Széchenyi Béla választására nézve 
titkos szavazás utján hozott, e tárgyra vizsgálatot 
nem rendelni nem lehet. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

Tóth Vilmos jegyző: Még a következő 
képviselő urak vannak feljegyezve: Bónis Sámuel, 
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Tárgyai: Maróthy János, Babes Vincze, Majthényi József b., László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Mocso
nyi Sándor igazoltatnak. Décsey László választása iránt vizsgálat rendeltetik. Luksics Bódogé megsemmisíttetik. 

kell fognunk. (A képviselők név szerinti felszólítás 
folytán golyóval szavaznak. A golyók összeszámítása 
után;) A szavazás eredménye: 145 az osztály vé
leménye elfogadása vagyis a vizsgálat mellett van, 
95 az osztály véleménye ellen, következésképen a 
többség akarata a vizsgálat. Most már méltóztas
sanak a kiküldendő tag iránt intézkedni. (Felszóla
lások: Várady Gábor! Horváth Boldizsár!) Két ne
vet hallok: Várady Gábor és Horváth Boldizsár 
nevét. Méltóztassanak felkelni, a kik Várady Gá
bor képviselő urat kivánják. (Megtörténik.) Most 
méltóztassanak azok felállani, kik Horváth Boldi
zsár képviselő urat kívánja kiküldetni. (Megtörténik.) 
A többség Horváth Boldizsár képviselő urat kí
vánja kiküldetni. 

Az országgyűlési költségek megállapítása tár
gyában működő bizottmány tagjai méltóztassanak 
ülés után itt maradni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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>ly e l n ö k l e t e a l a t t . 

ózsef b., László Imre, Kandó Kálmán, Mocsonyi György és Moeso-
rendeltetik. Luksics Bódogé megsemmisíttetik. 

Szaplonezay, Ivánka, Nagy Ignácz, Almásy, Bö
szörményi, Patay, Bánó, Keglevich István gr., 
Keglevich Béla gr., Kurcz György. (Szavazzunk! 
Szavazzunk! A nevezett képviselők elállanak a szótól.) 

E l n ö k : Kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy a képviselőház az igazolási kérdésekben, a 
felállított elvhez képest,^mint biró itél, nem pedig 
pártnézetek szerint. (Élénk helyeslés.) Az osztály 
Lukynich választására nézve vizsgálatot vélemé
nyez. Méltóztassanak felállani, a kik vizsgálatot 
kivannak. (Megtörténik.) Most méltóztassanak azok 
felállani, kik a nevezett képviselő választását meg
semmisíttetni kivánják. (Megtörténik.) Minthogy a 
többséget-most sem vehetem k i , ujolag fölkérem 
azokat, kik az osztály véleményét javasolják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most felállani azok, kik a választás megsemmisí
tése mellett vannak. (Megtörténik.) A többség most 
sem tűnvén ki, azt hiszem, a titkos szavazáshoz 

Az ülés kezdődik d. e. 10 !/2 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét Tóth 
Vilmos fogja vezetni, a szólókat Dimitrievics Mi-
los jegyzi fel. Következik a tegnapi ülés jegyző
könyvének meghitelesítése. 

Joannov ics G y ö r g y j e g y z ő (olvassa a ja
nuár 24-ikei ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : A hetedik osztály részéről gr. Keg
levich Béla fogja az előadást megkezdeni. 

Keglevich Béla gr. előadó (olvassa a 
VIJ-dik osztálynak Luksics Bódog, Pozsonymegye 
stomfai választókerületében megválasztatott képviselőre 
vonatkozó jegyzökönyvét, mely e választás megsemmi
sítését véleményezi.) 

Halász B o l d i z s á r : Tisztelt képviselőház! 
Én azon átalános elvből kiindulva fogok e tárgy
hoz hozzászólni, hogy szomoriían tapasztalván, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/6 I. 

már az első izbeli választásoknál is, hogy többyire 
erkölcsi, de gyakran anyagi veszélyekkel, vereke
déssel és gyilkossággal is járnak, én részemről a 
hol és a míg csak lehet, mindenütt igazolan-
dónak fognám véleményezni a követválasztást, 
hol világosan törvényszegést nem látok; ezen 
esetben különösen azért is, mert úgy tartom, hogy 
a t. ház nem hivatalból jár el, hanem panasz alap
ján bírálja meg a választást. Ez esetben, igaz, a 
jegyzőkönyv ellen emeltetett panasz; de ha e pa
nasz Szálé Antal ur által nem emeltetett volna, 
e jegyzőkönyvet rendben levőnek kellett volna 
tartanunk. (Ellenzés.) Mert a jegyzőkönyv azt 
mondja, hogy Luksics Bódog átalános többség
gel választatott meg. Igaz, az elnök hibája volt, 
hogy a viszonyos többséget tévedésből törvényesnek 
elfogadván, mellőzte az átalános többségnek uj 
választás általi kipuhatolását; de ha ezt Szálé An-
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