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CLXII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1867. október 18-dikán 

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

Tárgyal: Bemutattatn>ik : Sárosmegye kérvénye vasúti ügyben ; Győr városé az előfogatok szabályozása s ingatlanok 
átruházásakor követelt bélyegilleték megszüntetése iránt; KratzI Mihályé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; Karády Ignáczé 
segélyezésért; Bántó Ferenczné-é az államnak kölcsönzött pénze megtérítéséért; Szalay Gáboré 1849-beli követelése teljesítéséért; 
Szammer Pálné s fiáé a nyomdai biztosíték alóli fölmentésök iránt; a kir. ügyek igazgatója megkeresvénye a ház engedélyéért, hogy 
Böszörményi László ellen sajtópert indíthasson, és Somssich Pál erre vonatkozó inditványa. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Hónát 
Boldizsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k : A mai ülés jegyzőkönyvét fogja ve
zetni Gajzágó Salamon jegyző, a szólani kivánók 
neveit jegyzi Dimitrievics Milos jegyző. A múlt 
ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az okt. 
16-án Tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Bemutatom az időközben érkezett 
kérvényeket és beadványokat. 

Sárosmegye közönsége a miniszteri vasúthá
lózat tervének három pontjára észrevételeit figye
lembe vétetni kéri, és a kassa-premisli vasút vona
lának Eperjes és Dukla között való vezettetését kéri 
megállapittatni. 

Győr város közönsége a katonaság részére 
kiszolgáltatni kellő előfogatok súlyos terhét a köz
teherviselés alapján szabályoztatni kéri. 

Ugyan Győr város közönsége a városi ható
ságoktól követelt bélyegilletékeket az ingatlanok 
átruházása eseteiben megszüntetni kéri. 

Krátzl Mihály, bajai lakatos mester, az 1849-
ben a bácsmegyei lovas védsereg fölszerelésére ké
szített munkálataiért járó 1000 ftot kifizettetni kéri. 

Karády Ignácz aradi lakos, az 1858-ban el
halt ifj. Karády Ignácz atyja, anyagi segélyezé
sért folyamodik. 

Bántó Ferenczné szül. László Terézia néhai 
férje által az államnak kölcsönzött 1200 ezüst hú
szas megtérítését kéri. 

Szalay Gábor lévai lakos az 1849-ben tőle 
elvett faanyagokért járó 2000 forintot megfizet
tetni kéri. 

Ozv. Szammer Pálné és fia, székesfehérvári 
nyomdatulajdonosok, az ellenök követelésbe vett 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/ , . V. 

2000 frntnyi könyvnyomdai biztosíték alól mago
kat fölmentetni kérik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

A királyi ügyek igazgatósága hivatalos meg
keresést intézett hozzám: ennek bemutatására, és 
az előleges intézkedések megtétele végett láttam 
a mai ülés megtartását szükségesnek. A levél fel 
fog olvastatni. 

Gajzágó Salamon jegyző (olvassa a kir. 
ügyek igazgatója, RátJi Károly levelét, ki engedélyt 
kér a háztól, hogy Böszörményi László ellen sajtó
pert indíthasson.) 

Somss i ch P á l : T. ház! Az országgyűlési 
tagok törvényes függetlensége és szabadságuk tör
vényes biztossága nélkülözhetlen föltétele minden 
valódi alkotmányosságnak. Erezték és értették ezt 
őseink, a kik e tekintetben több, erre majd köz
vetve, majd közvetlenül vonatkozó törvényt alkot
tak; érezte és értette ezt ezen képviselőház, mely 
a legújabban általa alkotott és ő fölsége által szen
tesitett 1867. XII. t. ez. 47-dik szakaszában a kép
viselők törvényes szabadságát és függetlenségét 
körülirta, kimondván, hogy a delegatioban kikül
dötttagok „megbízatásuk megszűntéig se oly kere
set miatt, mely személyes letartóztatást vonhat 
maga után, se bűntény, vagy vétség miatt, a tetten 
érés esetét kivéve, az illető országgyűlésnek, en
nek együtt nem léte esetében pedig azon bizottság
nak, melynek tagjai, előleges jóváhagyása nélkül, 
se le nem tartóztathatnak, se közkereset alá nem 
vétethetnek." 

Fontos tehát e tárgy, mely előttünk fekszikf 
először és teljesen alkotmányi tekintetben; fon
tos másodszor, mert ily formában első eset, mely
nek eljárása jövőre, ha nem is zsinórmértékül, min
den esetre oly praecedensül szolgálhat, melyből 
következést lehet vonni. 

Alázatos véleményem szerint tehát kérem a 
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t. házat, hogy ezen most felolvasott hivatalos meg
keresésben rögtön határozni ne méltóztassék, és 
ezért indítványozom, méltóztassanak ezen tárgyat 
fontosságánál fogva kiemelni azon közönséges tár
gyak sorából, melyeket a kérvényi bizottsághoz 
szoktunk utasítani, külön bizottságot, legalább 11, 
a jogi téren nem csak elméletileg, hanem gyakorla
tilag is avatott egyénekből állót választani, kik a 
most beadott megkeresést, a hozzá csatolt iromá
nyokat, és talán a birálás és vizsgálat alatt fölme
rülő egyéb körülményeket komolyan megfontol
ván, jogilag és törvényesen indokolt véleményeket 
a ház elé terjeszszék, mely vélemény akkor ki
nyomatván, kellő időköz közbejöttével napi rendre 
tűzessék. [Helyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Én az előttem szóló 
képviselő úr azon előadását, hogy ezen ügy elinté

zése czéljából, ha jó i értettem, 11 tagú küldöttség 
választassák, ugy fogom föl, mint indítványt. Bá
tor vagyok tehát ajánlani: méltóztassék a t. ház 
mind az ezen indítvány alapjául szolgáló bead
ványt, mind magát az inditványt kinyomatni, s a 
házszabályok értelmében legalább három nap köz
bejöttével napi rendre tűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva, ha a ház ezt elfogadja, 
ugy az indítvány, mint az indítvány alapját képe
ző megkeresés ki fog nyomatni, s a képviselőház 
tagjai közt ki fog osztatni, s ha a t. képviselőház 
beleegyezik, a hétfőn reggeli 10 órakor tartandó 
ülés napirendjére tűzetni. (Helyeslés.) 

Több tárgy nem levén, az ülést eloszlatom. 

Az ülés végződik cl. e. 11 '/2 órakor. 

1867. október 21-dikén 

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 i : Bemuta t t a tok : Kossuth Peren ez, Drágfy Sándor és ifj. Zichy József gr. megbizó levelei ; Eperjes város kér
vénye, hogy felsőbb törvényszék székhelye maradjon ; a Hajdúkerületé a törvényhatósági önkormányzatot a miniszteri kormányzattal 
összeegyeztető törvény iránt ; szentesi lakosoké az 1848 /9-beli magyar papírpénz beváltásáéit ; Poór László, Jendrolovics János, 
Szpák János, Weiszmann Lipót, Szulyovszky Gusztáv és Friedmann József kérvényei 1849-beli szolgálmányaik megtéritéseért; a 
pesti nyomdászok kérvénye határozatért előbbi kérvényökre. Kovách László és Almásy Sándor külön-külön kérdést intéznek a kor
mányhoz a hevesmegyei bizottság üléseinek felfüggesztése iránt, mire a kormány közelebb igér felelni. A ház elhatározza, hogy Bö
szörményi László sajtópöri ügye véleményezés végett külön bizottsághoz rtasíttassék. Olgyay Lajos föltétesen igazoltatik s osztályba 
soroztatik. A költségvetés oklóber havára, valamint a költségvető bizottság egyéb javaslatai elfogadtattak. Regéli János írnoknak 
pénzbeli jutalom szavaztatik meg. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Gorove István, Horvát Boldizsár, Lőnyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/4 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. Az ülés jegy
zőkönyvét Gajzágó Salamon jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Radics Ákos jegyző 
úr fogja jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve fog 
hitelesíttetni. 

Gajzágó Salamon jegyző (ohassa az okt. 
18-dikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Baranyamegye központi választmá
nyának elnöke a németürögi választó kerület ré
széről megválasztott Kossuth Ferencz megbizó le
velét megküldi. 

A váczi választó kerület elnöke megválasztott 
képviselője Drágfy Sándor megbízó levelét kül
di meg. 

Végül mégaszempczi választó kerület újólag 
megválasztott képviselője ifj. Zichy József gr. meg
bízó levelét van szerencsém bemutatni. 

Mindezen irományok az állandó igazoló bi
zottsághoz tétetnek át. 

Eperjes város közönsége a felsőbb törvény
székek szervezése alkalmával egy ilyennek szék
helyét Eperjes városában meghagyatni és ez ér
demben benyújtott emlékiratát figyelembe vétetni 
kéri. 

A Hajdúkerület, mint országos törvényhatóság, 
az iránt folyamodik, hogy első sorban oly törvény 
alkottassák, mely által a törvényhatósági önkor-




