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CLXXXII. ORSZÁGOS ULES 
1867. deczember 6-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 . 

Tárgyai: Bemutattatnak : Komárommegye kérvénye a törvényhatóságok ügyében ; Veszprémmegyeé vasúti ügyben ; a 
gyó'rvidéki gazd. egyesületé a szölőtizod megváltása iránt; Varga Józsefé 1849-beli szolgálmánya megtérítéséért; ugocsai oroszoké 
a nemzetiségi kérdésben. Freiseisen Gyula és ifj. Zichy József végleg igazoltatnak, s az előbbi beosztatik. Perczel Mór és társai 
megnyugszanak a miniszterelnök válaszában aj honvédelmi ügyre nézve. A pénzügyi bizottság fölállitása iránti inditvány napirendre 
tűzetik. Zárt ülés. 

A kormáuy részéről jelen vannak : Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr., Wenckheim Béla b. 

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

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja vezetni ; 
a szólani kívánók neveit Csengery Imre és Radies 
Ákos jegyző urak fogják jegyezni. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Radics Ákos jegyző (oh ássa a deczember 
5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Komárom megye közönsége a köz
törvényhatóságokat, mint a törvények őreit és az 
alkotmány védbástyáit, jövendő szervezésök alkal
mával — a felelős kormányt törvényesen megil
lető hatáskör mellett is — alkotmányunkban gyö
kerezett önkormányzati jogaik élvezetében fen-
tartatni kéri. 

Veszprém megye közönsége a buda-graczi 
fő vasutvonalat Veszprémen át kéri vezettetni. 

A győrvidéki gazdasági egyesület elnöke 
Viczay Héder gr. a kilátásba helyezett szőlőtized 
megváltását nem országos adózással, hanem az il
letőknek magán hozzájárulásával kéri eszközöltetni. 

Varga József, Gröniör megyében keblezett 
Jolsva városának lakosa, az általa 1849, évi jun. 
18. a honvédsereg ruhabizottságának beszállított 
vászonért hátramaradt 308 fr. 58 kr. p, p. és 
ettől járó kamat kifizetése iránt 'esedezik. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

Az állandó igazoló bizottság részéről fog je
lentés tétetni. 

Lázár Dénes e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését Munkács városa képviselője Frei

seisen Gyula megválasztása tárgyában, kit igazólan-
dónak véleményez) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ennélfogva Freiseisen Gyula az igazolt 
képviselők sorába bejegyeztetik és a VI-ik osz
tályba soroztatik. 

Lázár D é n e s e lőadó (olvassa az igazoló bi
zottság jelentését a szempczi választó kerületben tör
tént választás ellen Vrabély György által beadott 
panasz tárgyában. Miután Vrabély György beadott 
panaszát maga visszavette, ijj. Zichy József gr. fel
tételesen igazolt képviselőt végleg igazolandónak véle
ményezi.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva a végleg igazolt képviselők so
rába felvétetik. 

P e r c z e l Mór: T . képviselőház! Én és kép
viselő bajnoktársaim, kik f. hó 3-án interpellatiot 
intéztünk a miniszterelnök úrhoz, úgyis, mint hon
védelmi miniszterhez, a honvédelmi rendszer át
alakítása és megállapítása tekintetében, kötelessé
günknek tartjuk nyilatkozni azon válaszra nézve, 
melyet miniszterelnök úr folyó hó 4-én ezen in-
terpellationkra adni méltóztatott. Bár nem érez
hetjük magunkat teljesen kielégítve miniszter
elnök úr válasza által, és igy fentartjuk magunk
nak a szabadságot ezen fontos ügynek illő alka
lommal és a körülmények szerint további előmoz
dítására : mégis, tekintetbe véve és méltányolva 
a honvédelmi rendszer átalakításának és megálla
pításának kényes természetét, valamint a vele 
járó nehézségeket, nem tartózkodunk kijelenteni, 
hogy megnyugtatást mentessünk miniszterelnök 
úr azon határozott ígéretéből, mely szerint még 
ezen ülésszak alatt törvényjavaslatot terjeszt az 
országgyűlés elé. (Helyeslés.) 
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Makray László: T. képviselőház! Azon 
jnterpellatiot, melyet Perczel Mór tábornok a maga 
és honvédtársai nevében tett, (Fölkiáltások: Itt 
mint képviselők szólunk f) habár ahhoz aláírásommal 
nem járultam, kijelentem, hogy azt tökéletesen 
magaménak vallom, és elfogadom mindazt, a mit 
e részben tettek, s föntartom magamnak a jogot 
annak idejében bővebben hozzászólani. (Nagy zaj. 
Felkiáltások: Nem szükséges hozzájárulását kije
lenteni !) 

Dobrzanszky Adolf: T.ház! Az ugocsame-
gyebeli orosz nép összegyűlt, hogy nemzetisége meg
óvására óhajtásainak és kívánalmainak kifejezést 
adjon. Ereszben a tanácskozások szabatosan össze
állított eredménye hozzám küldetett azon felkérés 
mellett, hogy azt ajánlatom kíséretében a t. ház
nak átnyújtsam. Az ebbeli felhívásnak megfele
lendő, nem mulaszthatom el a tisztelt ház figyel
mét a szóban forgó folyamodvány és a nemzetisé
gi kérdés mielőbbi megoldásának fontosságára áta-
lában irányozni. Meglehet, csalódom; meglehet, 
mások, kivált az általam igen tisztelt kormányfér-
fiaink jobban látnak, mint én; meglehet, azoknak 
van igazuk, kik az országgyűlés némely nagy hord
erejű pénzügyi kérdésekben tanúsítandó engedé
kenységétől várják az ország állásának megszilár
dítását; meglehet, igazuk van azoknak, kik csak 
nagy számú hadseregtől várják ugyané ezél elé
rését , vagy épen készek mindkét tekintetben meg
tenni mindent, t. i. utolsó filléröket, utolsó csepp 
verőket feláldozni, hogy e czél elérethessék. Igény
telen nézetem szerint azonban ez utak vég elsze
gényedéshez vagy elvérzéshez vezethetnek; de 
a haza állandó nyugalmához, s az ettől föltétele
zett gyarapodáshoz vagy tekintélyhez soha, de 
soha. Nekünk mindenek előtt egyetértésre vagyis 
az evangélium azon tanának követésére van szük
ségünk : szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. 
S az ez által elérendő morális erő, és pedig 
morális nagy erő magától meghozza mindazt, 

mi a hazára nézve üdvös és jó. Nekünk tehát 
meg kell oldanunk a nemzetiségi kérdést, meg 
kell oldanunk mielőbb, vagyis meg kell felelnünk 

j az országgyűlés annyiszor ünnepélyesen tett e 
; részbeli ígéretének. S akkor, tisztelt ház! ha ezt 
: megtettük, meg lesz vetve hazánk jövő boldogsá

gának alapja a nélkül, hogy elszegényednünk s 
| elvérzenünk kellene. Mivel pedig a tisztelt ház 
, asztalára teendő folyamodvány épen oda irányul, 
| bátor vagyok azt újra a tisztelt ház figyelmébe 
I ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz kívánja a 
t. ház e kérvényt utasíttatni ? {Fölkiáltások: A nem-

: zetiségihez!) Áttétetik a nemzetiségi bizottsághoz. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 

j T. ház! Azon határidő, meddig az adók meg van-
j nak szavazva, nem sokára lejár, lejár pedig ezen 
1 év végével; de egyébiránt is ugy az egyenes, 
i mint a közvetett adóknál behozandó ujabb intézke-
J dések, és a pénzügyi rendszernek minden tekintet-
| ben fontolóra vétele és a törvényhozás elé hoza

tala megkívánják, hogy minél előbb méltóztassa
nak az iránt intézkedni, hogy az általam a múlt 
napokban, egy 15 tagból álló pénzügyi bizottság 
megválasztása iránt beadott indítvány, miután az 
már kinyomatott s a t. ház tagjai közt kiosztatott, 
minél előbb napirendre tűzessék. (Felkiáltások: 
Holnap!) 

Elnök: Ha a t. ház beleegyezik, ezen indít
vány a holnapi ülésre tűzetik ki napirendre. (He
lyeslés.) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i ' : A ház
szabályok 29-ik §-a értelmében felkérem a t. házat, 
hogy az államadósságokról előterjesztett törvény
javaslat tárgyalás alá vétele előtt zárt ülést mél
tóztassanak elrendelni. 

E l n ö k : Ennek folytán fölszólítom a hallga
tóságot a karzatok elhagyására. 

Az ülés végződik d. e. 10iI^ órakor. 




