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Csengery Antal előadó (olvassa a fölirati 
javaslatot, melyet a ház élénk helyesléssel fogad*). 

E l n ö k : T. képviselőház! A fölirati javaslat 
ki fog nyomatni (•& holnap délelőtt a képviselő 
nrak közt kiosztatni. Egyszersmind bátorkodom 
annak tárgyalási napjául jövő szombatot, vagyis 
deczember hó 15-ikét javaslatba hozni. (Fölkiáltá-

*) Lásd az Irományok 48-dik számát. 

sok : Csütörtökre ! Szombatra!) Méltóztassanak a 
szombati napot elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva a fölolvasott fölirati javaslat jövő' szomba
ton vagyis deczember 15-kén délelőtti 10 órakor 
fog tárgyalás alá jönni. 

Zsámbokréthy József (szólni kezd, de az 
ülés berekesztetvén, meg nem hallgattatik). 

- Az ülés végződik d. u. 121/3 órakor. 

JuJkJkJLl.» ü MXi o MA ÜL XK \f K$ LiJjJjj^ 
1866. december 15-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 . 

Tá rgya i : Bemutattatnak : Pap Gergely és Vadász Manó megbízó levele ; Hevessy Bertalan kérvénye szabadságért , 
mely megadatik ; Szarvas és Szent-András községek panasza a Körösnek a kormány által czélba vett szabályozása ellen ; a pest-mis-
kolezi vasuttársulat kérvénye a pest-miskolezi vasút ügyében. A fölirati javaslat tárgyaltatik és elfogadtaíik, 

Az ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Ocsvay Ferencz 
jegyző úr még nincs jelen, ő fogja majd később 
az utolsó ülés hitelesítendő jegyzőkönyvét fölol
vasni. A mai ülés jegyzőkönyvét fogja vezetni Di-
mitrievics Milos jegyző úr, a szólni kívánók neveit 
fogja jegyezni Tóth Vilmos jegyző úr. 

Most az idő közben beérkezett irományokat 
fogom a t. háznak bemutatni. 

Pap Gergely, a szilágy-csehi választókerület 
képviselője, bemutatja megbízó levelét. Hasonlóké
pen VadászManó, Szeged városa egyik képviselője. 
Mindakettő az állandó igazoló bizottságnak lesz 
átadandó. 

Hevessy Bertalan képviselő rongált egészsége 
helyreállítása tekintetéből két havi szabadságidőt 
kér. (Megadjuk!) 

Szarvas városa és Szent-András községe pa
naszolják azon roppant károkat, melyeket a Kőrös 
vizének czélba vett szabályozása által szenvednek, 
és kérik, végromlásuk megelőzése tekintetéből, a 
szabályozási munkálatot megszüntettetni. Kellő 
figyelembe vétel végett a kérvényi bizottsághoz 
lesz átadandó. 

Ocsvay jegyző űr fogja olvasni az utolsó ülés 
jegyzőkönyvét. 

Ocsvay FerenCZ j e g y z ő (olvassa a deczem
ber 11-dikén tartott ülés jegyzökönyvét.). 

E l n ö k : Napirenden van a fölirati javaslat 
tárgyalása. Mindenekelőtt azt föl fogja olvasni Tóth 
Vilmos jegyző úr. 

Tóth Vilmos j e g y z ő (fölolvassa a fölirati 
javaslatot.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Az imént 
fölolvasott fölirati javaslatnak mindazon részei, 
melyekben a jogfolytonosság kifejtetik, melyek 
kimondják, hogy a jogfolytonosság tettleges életbe 
léptetéséhez most is ragaszkodunk, melyekben 
sürgetőleg kérjük alkotmányunk visszaállítását, 
olyanok, hogy azokhoz én teljes meggyőződésem
ből járulok; és azt hiszem, e tekintetben egyet 
fognak velem érteni mindazon elvrokonaim is, 
kikkel a múlt alkalommal együtt szavazni szeren
csém volt. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Azt hiszem, hasonlóan teljesen az ő nézetöket 
fejezem ki, midőn kijelentem, hogy ezen föliratot 
mindamellett is egész terjedelmében magamévá 
nem tehetem. Xem tehetem pedig jelesen azért, mert 
nem csak nincs benne kijelentve az, hogy tovább 
nem működhetünk, de a ház megállajoodása foly
tán természetszerűleg ennek épen ellenkezője van 
benne kimondva. 

Mindazonáltal, miután e kérdés már a t. ház 
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által eldöntetett, e fölött se a vitát megújítani, se 
más fölirati javaslatot beadni, egyátalában nem 
szándékozom; (Belyelés a jobb oldalon) sőt miután 
ezen íölirati javaslat a ház határozatának megfelel, 
azt, mint a részletes tárgyalás alapját, részemről is 
elfogadom. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Szabad legyen még — nehogy később ne
kem vagy más valakinek e tárgyban föl kelljen 
szólalni — megjegyeznem, hogy a részletes tár
gyalásnál is mindazon pontokra, melyek ragasz
kodásunkat a jogfolytonossághoz fejezik ki, és 
melyek alkotmányunk visszaállítását sürgetik, tel
jes meggyőződésemből fogok szavazni, és tígy hi
szem, fogunk szavazni mindnyájan, mert e tekin
tetben eltérés e házban alig képzelhető; de kény
telen vagyok magamnak fentartani azt, hogy an
nak egyikpontjára—lígy gondolom, a 13-dikra — 
a mennyiben abban a munkálatok folytatása mon
datik ki, szavazni nem fogok. (Elénk helyeslés a bal 
oldalon.) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Miletics Szvetozár! 
MiletiCS Szve tozár : Tisztelt képviselőház! 

Nem tagadhatom, hogy szokatlannak tetszett előt
tem azon eljárás, mely szerint már a fölirat fölötti 
előkérdésben mind arról folyt a vita, a mi termé
szeténél fogva magába a fölirat fölötti vitába tar
tozott volna; de még sem gondolhatám, hogy a 
fölirat fölötti tusa már az előharczban fog eldön
tetni s a valódi fölirati vita meg fog szakittatni: 
azért legyen szabad nekem szót emelnem a fölírat 
tárgyában, mert ezt követeli az őszinteség, mely-
lyel a háznak tartozom, és ezt igényli választóim 
bizalma, kik ide küldöttek, hogy nézeteik és kívá
nalmaik tolmácsa legyek. (Halljuk!) 

Én nem vagyok a fölirat mellett, azon oknál 
fogva , mivel oly három főeiv szolgál alapjául, 
mely nézeteimmel ellenkezik. A fölirat első elve 
a jogfolytonosságnak az opportunitással conibi-
nálása, és pedig e korona alatt álló országok és 
nemzetiségek hátrányára. A fölirat második elve 
a dualismus, és pedig nem egyedül az állami dua-
lismus, mely ellen* bizonyos foederalisticus föltéte
lek alatt kifogásom nem volna; hanem a nemzeti
ségi dualismus: a német-magyar dualismus. A har
madik, mind a két előbbiből következtetett és a 
föliratban határozottan kijelölt elv, hogy e ko
rona országaira és nemzeteire a magyar nemzeti
ség jellegének pecsétje nyomassák. (Ellenmondás.) 

Először mondom , hogy a jogfolytonosság el
ve az opportunitás elvtelenségével combináltatik, 
és pedig épen azoknak hátrányára, kik irányában 
ilyen eljárásra épenséggel semmi joga sincs. An
nak bebizonyítására , hogy a jogfolytonosságot az 
opportunitással eombinálja, elég arra hivatkoz
nom, hogy e háznak egy a kormány körébe tar
tozó tagja, ki az első fölirat fölötti vita alkalmá

val az opportunitást védelmezte, az elővitában ki
jelenté , hogy Deáknak az ő véleményét leginkább 
megközelítő indítványára .fog szavazni. De ez ma-

i gából a tárgyból is kitűnik. A föliratban ki van 
mondva, hogy a hatvanhetes bizottság a közös 
ügyek fölötti tanácskozást folytatni fogja. És ez 
mi egyéb , mint opportunitás ? (Helyeslés bal felöl.) 
A jogfolytonosság elve követelné, hogy az ország
gyűlés még választmányilag se bocsátkozzék oly 
tárgyakba, melyeket törvényhozóilag úgy sem 
dönthet e l , melyek fölött indítvány se a gyűléstől 
fölfelé, se az uralkodótól lefelé mindaddig létre 
nem jöhet, mig az alkotmány vissza nem állíttat
nék és a fejedelem meg nem koronáztatnék. De a 
fenálló kormány, hacsak morális biztosítékot is 
követel az i ránt , a mit az országgyűlés , ha más
kép nem , csak választmányikig is, a közös ügyek
re nézve határozni fog: mert eleve is föl lehet ten
ni , hogy az országgyűlés a hatvanhetes bizottság 
határozatait magáévá fogja tenni . ha az idő és 
az események minden eombinatiót meg nem előz
nek és.meg nem hiúsítanak. Sőt tovább is mehe
tünk , s mondhatjuk, hogy azon esetre , ha a fe
jedelem a hatvanhetes bizottság dolgozatára felelős 
minisztériumot nevez ki , maga az országgyűlés 
is , még koronázás előtt is, további alkudozásokba 
fog bocsátkozni. •— Ha tehát az opportunitás az 
Ausztriát és a koronát érdeklő ügyekben fölkarol-
tatik, miért mellőztetik az a korona alatt álló nem
zetek irányában ? Uraim! midőn e teremben a 
kiegyezkedésről tétetik említés, alatta mindig 
Ausztria és Magyarország , vagyis , mint mások 
mondják, a „magyar király" és „Magyarország" 
közti kiegyezkedés értetik. De el szokott felej
tetni , hogy van még valaki , a kivel az ország
gyűlésnek- számolnia és kiegyezkednie kellene : 
ezek pedig: a három-egy királyság- és Erdély, me
lyeknek Magyarország irányában közjogi állásuk 
van; továbbá a nemzetek, kik e hazában élnek. 
Sőt azt állítom, hogy ez országgyűlésnek legelőbb 
is ezen országokkal és nemzetekkel kellene kie
gyezkednie és csak azután megkísértenie a kiegyez-
kedést Ausztriával és a koronával. (Mozgás.) Ezt elő
ször is azért állitom , mivel az országgyűlés a 
három-egy királyság és Erdély hozzájárulása nél
kül nem is illetékes e korona országainak viszo
nyait akár maga a korona, akár ő felsége többi 
tartományai irányában eldönteni, vagy csak ela-
borátumokat készíteni ehhez; másodszor azért, mert 
az országra nézve is czélszerűbb volna, ha a koro
na országainak alkotmányát nem csak centrumával 
védené, hanem, ha őt ebben a bal és a jobb szárny 
is támogatná; harmadszor pedig — a mi legfőbb— 
nem csak az opportunitás, hanem a jog is magával 
hozza , hogy a kiegyezkedés a három-egy király
sággal , Erdélylyel és a korona nemzeteivel az al-
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kotmány tettleges és tökéletes visszaállítása előtt 
megtörténjék. Nem vagyok hivatva Erdély érdeké
ben szólani, de igenis a három-egy királyság érdeké
ben , a hol vérre és nyelvre nézve az egész, név
re nézve majd fele az én nemzetiségemből való; 
úgy szintén a korona alatt álló nemzetek érdeké
ben is. Mit jelentene ezekre nézve az alkotmány 
tettleges és teljes visszaállítása ? Azt jelentené, 
hogy a háromegy királyság mindenben a magyar 
minisztérium alá rendeltetik, jelentené, hogy ez 
országgyűlés törvényeket szab neki, s mi több, 
jelentené a háromegy királyság integritásának és 
Horvátországnak Szlavóniával való összefüggésének 
fölbomlását, jelentené, hogy ez országgyűlés aka
ratától függne, mit fog a háromegy királyságra 
nézve territoriális és államjogi tekintetben hatá
rozni, szóval, jelentené Magyarországnak a há
romegy királyság fölötti uralmát. (Ellenmondás.) 
Azt gondolja tán ez országgyűlés, hogy a három
egy királyság erre, hacsak az 1848-diki törvé
nyek revisiójáig is. ráállana vagy ráállhatna ? És 
ha nem: minek kívánni azt, a mi lehetetlen? Vagy 
jobban mondva, mire való, lehetőségből lehetetlen
séget csinálni, azaz az ország és a háromegy ki
rályság közt lehetséges összefüggést compromit-
tálni? Ugyanígy áll a dolog a nemzetiségekkel. 
Ezekre nézve is az alkotmánynak beleegyezésök-
kel történendő föltétlen, tettleges és teljes vissza
állítása annyit jelentene, hogy ők ez országgyű
lés többségének kegyelmére bizzák azt, minő mér
tékben elégitse ez ki e nemzet kívánalmait. Le-
bet-e ennyi lemondást kívánni azon nemzetektől, 
különösen pedig azon nemzettől, mely nemzetisé
geért egy egész nemzedékének vérét és birtokát 
zálogba adá és a katakombák oltárára tévé ? És 
vajon szükséges-e, ezélszerű-e ez Magyarországra, 
ennek függetlenségére és alkotmányára nézve? 
Miért nem adathatnának nekünk is legalább mo
rális biztosítékok, a minőket Ausztriának és a ko
ronának adni szándékoztatik ? E biztosítékok 
annál szükségesebbek nekünk, minél kevesebb 
bizalmat helyezünk a bizottságba, melyet az or
szággyűlés a nemzetiségek iránti javaslat elké
szítésére kiküldött, és annál inkább, mivel e bi
zottság albizottsága az 1861-dik év elaborátumát 
vévé alapul, melyet a szerbek elfogadni és el
ismerni soha sem fognak. (Ellenzés.) De azt 
mondják, a jogfolytonosság meg nem engedi az 
előleges revisiót. A jogfolytonosságnak van ér
vénye és fontossága egy és ugyanazon tör
vényhozás egyik és másik tényezőjére nézve, 
van fontossága a fejedelem és a nemzetek közt, 
mert az emettől származtatja jogát ; de nincs fon
tossága nemzet és nemzet közt, mert valamely 
nemzet nem származtatja lételét egy másiktól, ha
nem azzal természeténél, öntudatánál és erejénél 

fogva bir. Ha tehát a tételes törvény ellenkezik 
valamely nemzet létével és e létet elfojtani törek
szik, a nemzet mindaddig nem köteles elismerni 
a tételes törvényt, mig az természetes jogá
val , melylyel létele fentartására és nemzetisé
gének fejlesztésére bir , öszhangzásba nem ho-
zatik; legkevésbbé köteles pedig akkor, ha ő ez 
igazságtalan tételes jog lánczát kardjával ketté 
vágta. (Hogyhogy?) Mi élünk nem csak mint pol
gárok, hanem mint nemzetek is, in communitate 
juris a korona, mint a törvényhozás másik ténye
zője irányában; ily jogközösségben pedig a leg
lényegesebb viszonyokban azon szabály áll, hogy 
potior conditio negantis. Itt épen az Ausztriával 
és a koronával való alkudozás egy szétbomlott té
nyezőjének visszaállítása, tehát inkább egy ma
gunk közti hazai viszony forog kérdésben, mely 
az alkotmány visszaállítása, az Ausztriával és ko
ronával való kiegyezkedés előtt, legalább annyi
ban volna rendbe hozható, hogy később mindjárt 
formális alaptörvénybe menjen át. Maga Eötvös 
b. úr is azt monda, hogy ma már nem elegendő 
a históriai jog, kell, hogy a szükségleteknek és a 
kor szellemének megfeleljen; csakhogy ő kész e 
szükségletet, a kor e szellemét Ausztria , Európa 
és Isten tudja ki iránt tekintetbe venni, mi pedig 
mintha a világon sem volnánk, annál kevésbbé e 
hazában. (Ellenmondás.) 

Miután tehát azt tartom, hogy a kiegyezkedés 
az országokkal és nemzetekkel megelőzhetné a ki-
egyezkedést Ausztriával és a koronával, sőt ma
gát az alkotmány teljes visszaállítását, a fölirat 
pedig mindenki iránt előbb elismeri a kiegyez
kedés szükségét, csak e korona országait és nem
zetiségeit ignorálja: azért nem szavazhatok mel
lette. A mi nemzetünk ez ignorálást úgy értelme
zi, hogy az országgyűlés azon véleményben van, 
miszerint könnyen fog velünk elbánni, ha Auszt
riával és a koronával kiegyezkedik ; ily esetben 
pedig ép úgy függőben kell tartanom szavazato
mat, a mint függőben tartatik a mi kérdésünk, 
és pedig mindaddig, mig ez kivánatainknak meg-
felelőleg meg nem oldatik: mert én azt tartom, 
hogy a kir. leirat mellőzésével kellett volna a 
napirendre, azaz a három-egy királyság, Erdély 
és az e korona alatti nemzetek kiegyenlítési mun
kálatának kidolgozására, és csak az ezek közti 
egyetértés elérése után a kir. leiratra vonatkozó 
válaszra térni , a hol azután mindnyájan mind 
Ausztria, mind a kormány irányában egy állást 
foglaltunk volna el, ajogfolytonosságot ott keres
tük volna, a hol annak helye van, és az ered
mény minden esetre jobb és állandóbb volna. 

A másik elv, melyből a fölirat kiindul, a 
nemzetiségi dualismus, német-magyar szövetkezés. 
Ennek bebizonyitására elegendő lenne azon tény, 
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hogy a fölirat az országgyűlés többségének, a 
gyűlés azon pártjának kifolyása, mely párt tagjai 
folyvást lajtáninneni és lajtántúli országokról, a 
birodalom egyik és másik feléről beszélnek, mely 
párt továbbá a közös ügyekről szóló elaborátum-
ban a delegátiókat is úgy szerkeszté, hogy az 
egyik a magyar országgyűlésből, a másik pedig ! 
szemlátomást a reichsráthból fogna kiküldetni. De 
erről még jobban meggyőz bennünket a mostani 
politikának egész folyása, és a beszédek, melyek 
az országgyűlés többségének tagjai által a fölirati 
elő vitában tartattak. Horvát Boldizsár úr nyíltan 
monda, *hogy a szövetkezés Ausztriával azért is szük
séges, mivel egyik a másikra szorul, mivel ugyan
azon tényezők ássák alá mind Ausztriát, mind a 
mi hazánkat. (Mozgás a jobb oldalon.) Midőn ténye
zőkről van szó, se Orosz-, se Poroszország nem ér
tetik alattok, hanem belső tényezőket, a nemzeti
ségeket, és pedig természetesen a szlávokat kell 
e tényezők alatt érteni. Ha ez tehát szövetkezés 
a szlávok ellen, kiket lehet a szövetséges Ausztria 
alatt érteni, mint a németeket Ausztriában? A he
lyeslés, a többség sok legtekintélyesebb tagjainak 
kézszorítása Horvát úrral bizonyítja, hogy a több
ség szivéből beszélt, és talán többet is mondott, 
mint a mi politikai volt. Kaiserfeld, igen, még 
Beust is bókokat kapnak ezen párttól; bizonyos 
tehát, hog'y Arnulf-Zoltani német-maffvar szövet-
kezes van tervben. A föliratból is kitűnik, miután 
szó van benne ő felsége „többi országainak minisz
tériumáról." Nem akarom kutatni, hihető-e e szö
vetkezés, mikor maga Kaiserfeld is arról beszél, 
mennyire kívánja, hogy az absolutismust minden 
zugból, tehát a centrális delegatiókból is kiűzze, ez 
pedig azt jelenti, hogy ő akarja, hogy a közös ügyek 
akármennyire keskeny köre alkotmányosan , par-
lamentáriasan, szótöbbséggel vezettessék, mely 
szótöbbsége a concentrált delegátióknak, vagy 
máskép mondva , a legszűkebb reichsrath felelős
ségre vonhatná és ellenőrizhetné a centrális minisz
tériumot ; mondom, nem akarok e szövetkezés hi-
hetőségéről beszélni; de mindenesetre roszalnom 
kell azon magyar párt politikáját, mely erre törek
szik ; veszélyesnek kell nyilatkoztatnom azt magá
ra az országra nézve is, különösen pedig magokra 
a magyarokra nézve: mert ha törekvése nem si
kerül , azon bizonyos következménye lesz , hogy 
a többi nemzeteket a magyaroktól el fogja idege
níteni , közöttök még nagyobb örvény fog nyílni, 
a mi a bizonyos és pedig közel eventualitások al- ' 
kalmával a többi nemzeteket illetőleg , ezek alkot
mányos szabadságára nézve , de a magyarokat il
letőleg még nemzetiségökre is veszélyes lehet; ha 
pedig a pártnak sikerül Ausztriában a német-ma
gyar szövetséget létesíteni, akkor az a szlávokat 
nagyobb ellenállásra fogja kihívni, mint a mi

lyen 1848-ban volt , és akkor ismét nem nagy 
kérdés, kinek segítenének a szomszéd nagyhatal
mak egy második Morva mezején vagy Világos
nál. De ezen segitség nélkül is beteljesednének 
Bieger azon szavai, hogy Ausztria és vele Magyar
ország csak addig áll fen , míg a szlávok akarni 
fogják. De e szövetkezés magától is szétoszlanék.. 
Kaiserfeld maga monda, hogy Ausztriában, azon 
Ausztriában, mely szerinte csak országunknál fog
va nagyhatalom, a németeknek jut az első szerep, 
és ha ezt se a magyarok, se a szlávok meg nem 
engedik — ő határozottan mondta — hogy akkor 
nekik Ausztria szétbomlása nem csak közönyös, 
hanem épen egész szivökbő'l kívánatos; a néme
tek akkor Németországhoz folyamodnak. Azoknak 
tehát , kik bennünk szlávokban ellenséget látnak, 
választásuk van, akarnak-e félnémetek lenni Auszt
riában, vagy velők együtt Németországhoz csat
lakozni és előbb-utóbb németekké lenni. Ez volna 
azután a valódi „foedus Arnulfo-Zoltanum;" de 
ezen esetben ott áll a szlávság egy vonalban a Né
vától egész Czetinyéig.—Azt mondják , senki sem 
tudott válaszolni Horvát urnák azon kérdésre: 
„Quid tunc?" Én rövideden válaszolni fogok; de 
előbb is egy kérdést kell fölállítanom: megmarad
nak-e a magyarok most is a mellett, hogy e ko
rona országai vagy maga ez ország is, akár csak 
politikailag is, magyar nemzetiségű legyen? vagy 
azt akarják, hogy a szlávokkal és románokkal 
egyenjogú és csak a történet fonalán az első he
lyen ülő testvérek legyenek? (Azt!) Ha ez utób
bit akarják, akkor jövőjök velünk biztosítva van, 
mert mi sem szeretnénk, mint Kállay úr monda, 
akár szláv, akár német absolutismusnak hódolni; 
ha az előbbit, akkor Lengyelország sorsa vár ra
jok azon különbséggel, hogy Lengyelország a 
szlávságban az egyenjogúság ésfoederatio alapján 
föltámadhat, a mit magam is kívánok, a magya
rokra pedig — a mint Deák úr monda — halál vár 
föltámadás nélkül, létezzék Ausztria vagy ne. 

Véleményem szerint Magyarországnak ön
állóságát kell keresnie Ausztria irányában, melyet 
csak a personalis unió alapján érhet el ; ha a cse
hek, a lengyelek és mások ugyanazon álláspontot 
képesek elfoglalni Ausztria nagyfejedelemség irá
nyában, legyen. Königgratz légbe röpíté Lajtán 
a fahidat, a többség pedig örökös vas- vagy kő
hidat akar építeni rajta. Minden szövetkezés Auszt
riával , különösen pedig nemzetiségi dualista szö
vetkezés nem csak a nemzeteknek más nemzetek 
feletti uralmára, hanem a centralisatióra is vezet, 
mely különösen egy több nemzetből álló monar
chiában a szabadság sírja és az absolutismus 
anyja. Mielőtt ráállnánk ily német-magyar dua-
lismusra, tökéletes politikához, történeti határok 
által meg nem szaggatott integritáshoz, és a nem-
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zetek és nemzetiségek egyenjogúságához fogunk 
folyamodni. 

A harmadik elvet úgy állítám föl, hogy ez 
országban a nemzetekre a magyar nemzetiség jel
legének pecsétje nyomatik : ez következik a fen
nebb mondottakból; következik a centralisatio 
elvéből, mely szükséges következménye a német
magyar dualismusnak; következik végre a fölirat
ból, melyben a „magyar nemzet" számára alkot
mány kéretik, melyben tehát a szláv és a román, 
még Erdélyben is, és valószínűleg a háromegy-
királyságban levő nemzet is, magyarnak nevezte
tik. — Én már az első fölirat alkalmával mon
dám, hogy a szerbek e nevet még politikai érte
lemben sem fogadhatják el : tehát ez oknál fogva 
sem támogatom a föliratot. 

Arra nézve, hogy az előbbi főuratokkal meg
egyezem, két ok forgott fen : először az. hogy 
szavazatomat semmikép sem akarám a kormány 
pártjával egyesíteni; másodszor az, hogy bennök ki
látás és remény volt, hogy a kiegyezkedés a három-
egy királysággal és a nemzetekkel minél előbb 
szőnyegre fog kerülni. Most pedig, midőn látom, 
hogy a háromegy királyságnak nem engedtetett 
meg, hogy az „üres lapot" betöltse, (Ellenmondás) 
sőt Fiuménél is megakadás történt; most, midőn 
látom, hogy a Königgratz utáni helyzet és az 
eventualitás kilátása a birodalom csak egy vagy 
két nemzetének javára akar fölhasználtatni: még 
azon ígérettel sem elégszem meg, hogy a más 
nemzetiségű polgárok igazságos kivánatai, tehát 
egyénileg fognak kielégíttetni, s így szavazatom
mal nem csatlakozhatom a fölirathoz. Hogy azon
ban ne látszassam akár az ausztriai, akár az auszt
riai-magyar kormányt pártolni, m'ely a külön
féle nemzetiségek pártolását semmivel sem érde
melte meg ; de hogy egyszersmind a „remény 
utolsó sugarát" se szakítsam ki a szerbek vagy 
legalább választóim kebeléből : ellene sem fogok 
szavazni; hanem egyszerűen nem szavazok. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Deák Ferencz! 
[Halljuk!) 

Deák Ferencz : T. ház! Miután a fenforgó 
tárgy fölött a ház a múlt napokban már határozott, 
mai tanácskozásunk csak arra terjedhet, vajon 
e fölirati javaslat a háznak határozata szerint ké
sztilt-e ? a mint azt Tisza Kálmán képviselő tár
sunk és t. barátom igen helyesen megjegyzé, ki 
szintén ezen szempontból nyilatkozott. 

A miket az előttem szóló képviselő ur elő
adott, bocsásson meg, ha minden részben figyelem
mel nem követhettem, mert — valószínűleg a ház 
rósz akustikája miatt — csak töredékesen értettem, 
a mit mondott; hanem azokra, a miket a mondot
takból megértettem, egy pár megjegyzést mégis 
teszek. (Halljuk!) 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / f l . III. 

Egyik az, hogy ő határozottan kijelenté, hogy 
a jogfolytonosságnál fogva még azt sem akarja, 

i hogy a bizottságok előmunkálatokat készítsenek, és 
mégis első és mindenekelőtti teendőnknek mon
dotta azt, hogy mi a nemzetiségekkel kiegyezked
jünk. (Tetszés.) 0 azt mondja, hogy az alkotmány 
visszaállítását követeli, és ez azon alap, melyből 
kiindul; a miket pedig beszédében előadott, mint 
a nemzetiségi követeléseket, azok lehetnek igenis 
méltányosak, lehetnek opportunusok, de azon al
kotmányból, melyet ő velünk együtt visszaállít
tatni követel, bizonyosan nem folynak. (Helyeslés.) 
O vég veszélyt jövendöl Magyarországra nézve, ha 
a román és nem tudom melyik nemzetiséggel foe-
deratióba nem lépünk. Kérdem a t. képviselőket, 
a magyar alkotmány Magyarország területén foe-
deratióra van-e alapítva, vagy alkotmányos egy
ségre? Hol van azon alkotmányban, melynek 
visszaállítását ő is sürgeti, nyoma a foederatiónak, 
akár a román, akár más nemzetiséggel ? Ez ebből 
az alkotmányból nem foly. Lehet, hogy lesznek 
oly idők, midőn mi itt, a nemzet képviselői, tovább 
is készek leszünk menni, mint betűjéhez az eddigi 
törvényeknek ragaszkodni; mondom, ez idő elkö-
vetkezhetik; de addig, míg ezt az alkotmányt sür
getjük, míg annak visszaállítása első teendőnk : 
addig, azt hiszem, hogy foedei*ativ alapról szó sem 
lehet. (Helyeslés.) 

A mi a t. képviselő urnák jövendöléseit illeti, 
hiszen a politikában nem csak ő, mások is szeret
nek jövendölgetni; de ez mindig háládatlan mun
ka, mert oly egyes események jöhetnek közbe, 
melyek az egész jövendölést semmivé teszik, s én 
azt tapasztaltam, hogy a kik határozott bizonyosság
gal jövendölgetnek a politikában, legalább any-
nyiszor csalatkoznak jövendöléseikben, mint a 
százesztendős kalencláriom az idő megjósolásá-
ban. (Derültség.) Az egyiket úgy, mint a másikat, 
semmivé teszi egy véletlen közbejött esemény. 

Egyébiránt azon eszmék, melyeket ó' említett, 
e házban nem most hangzanak először. Emlékez
hetnek a t. képviselők, hogy az első fölirat tárgya
lásakor az első föliratban azon kifejezés ellen : „ön
álló, szabad nemzet/' egyik képviselő fölszólalt, 
és azt kívánta, hogy úgy tétessék: „önálló, sza
bad nemzetek." Erre egy másik érdemes képviselő 
felelt meg legczélszerübben, mert azt mondotta : 
hogy e kifejezés által: „önálló szabad nemzet," Ma
gyarország akármi ajkú lakosainak összessége, 
complexuma értendő, nem pedig külön az egyes 
nemzetiségek. A ház akkor azon indítványt egy
szerűen mellőzte, és a fölirat szavait megtartotta. 
Ugyanazon fölirat tárgyalásakor — ha nem csa
lódom, a 30-ik ülésben — maga Miletics képviselő 
ur körülbelül ez eszméket pendítette meg, és e szót: 
„magyar nemzet," ki akarta hagyatni a föliratból, 

18 
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•és azt kivánta helyébe tétetni: az „ország nemze
tei." Ott is már egy foederatio eszméjéről szólott. 
Indítványát akkor egyetlen egy képviselő pártolta 
csak; legalább föl mellette senki nem szólalt. A 
ház ezt is közakarattal vetette el. Miért? Mert a ház 
azon meggyőződésben volt, hogy addig, mig al
kotmányunk fenáll, addig, mig az tígy fentartatik, 
a mint fentartatni mi sürgetjük, addig Magyaror
szágban politikai nemzetiség csak egy van, s ez 
a politikai nemzetiség épen úgy magában foglalja 
a románokat, mint a magyarokat, épen úgy a szer
beket, mint a tótokat. (Helyeslés.) Midőn a ház az 
említett első fölirat tárgyalásakor tett észrevétele
ket, a mint emlitém, félrevetette, oly képviselők 
nyilvánították teljes megnyugvásukat a fölirat ki
fejezését illetőleg, kiknek nem magyar ajkú válasz
tóik vannak. Egyébiránt azt hiszem, arról, hogy 
foederatiová alakítsuk-e át azon alkotmányt vagy 
ne, most e helyen nem tanácskozhatunk. 

A mit ezen kivül a nemzetiségek joggal és mél
tányossággal kívánhatnak, arra nézve a fölirat 
elég világosan szól, midőn azt mondja: hogy adja 
vissza, tehát felséged alkotmányos szabadságát a 
magyar nemzetnek — a mit természetesen nem 
egy nemzetiségre értünk, hanem az összes nemze
tiségeknek, mint politikai nemzetnek egységére; fel
jebb pedig világosan kimondjuk azt is, hogy őfelsé
ge adja vissza az alkotmányt, és nyújtson módot és 
alkalmat a megnyugtató kiegyenlités eszközlésére 
s bérviszonyainknak oly rendezésére, mely az egye
seknek már kimerült anyagi erejét, jóllétét a vég 
sülyedéstől megmentse, és hazánk minden nemze
tiségű és vallású polgárainak igazságos, méltányos 
megnyugtató kielégítése által az országot ismét 
erőssé tegye. A fölirat e szavai, úgy hiszem, min
den nemzetiségű honpolgárokra teljesen megnyug
tatók lehetnek, miután alkotmányos állásunk és a 
ház helyzete tiltja, hogy most a rendszernek egy 
oly lényeges átalakulásáról tanácskozzunk, minő 
volna alkotmányunkat foederativ alapra átfektetni. 
(Helyeslés.) Ezt bízzuk azon időkre és azokra, kik 
valaha arról netalán szólani kívánnak. A mi pedig 
a nemzetiségek jogos, méltányos igényeit illeti, 
ezeknek részletezése és kifejtése elő fog fordulni, 
mikor a nemzetiségi kivánatok iránti bizottság 
munkálata előttünk lesz, és mi oly helyzetben 
leszünk, hogy abba belebocsátkozhatunk. 

A mi végre — mit beszédében t. képviselő ur 
annyiszor emlegetett — Horvát-, Dalmát-, Szlavón-
országokat illeti, megjegyzem, hogy Magyarország 
alkotmánya és a magyar közjog azt a három or
szágot soha sem nevezte három-egy királyságnak, 
hanem nevezte : társországoknak. (Ügy van!) Az em
lített országok magokat most ugyan igy nevezik, 
a mi. ellen én most szólani nem akarok; hanem 
meglepő, hogy ugyanazon képviselő, ki a magyar 

alkotmány rögtöni teljes visszaállítását sürgeti, és 
még addig előmunkálatokat sem akar tétetni: ezen 

) kifejezést használja, mely a magyar közjogban nem 
i csak ismeretlen, hanem a magyar alkotmányos 

fogalommal egyenesen ellenkezik is. (Helyeslés.) 
MiletiCS SzvetOZár: Szerb vagyok! 
Deák FerenCZ: A mi Horvát-, Dalmát- és 

Szlavonországokat illeti, Magyarország országgyű
lése megmutatta készségét velők a legbarátságo
sabb viszonyba lépni. Ide küldöttek választottai-
kat, országgyűlésünk is küldött választottakat, és 
ezek egymással tanácskozván, némely dolgokban 
megállapodtak, némely dolgokra nézve pedig még 
függőben maradt a kérdés; szóval, az országgyű
lés megtette az előmunkálatokat; tovább még ed
dig nem mehetett. Senki sem mondhatja, hogy ezen 
három ország, Horvát-, Dalmát- és Szlavonörszá-
gok irányában Magyarország visszataszitólag járt 
volna el. Mi mindent elkövettünk, és valószínűleg-

e ház is el fog mindent követni, hogy a békés ki
egyenlítés az alkotmány alapján létre jőjön. Mi 
lesz következése, ha ez nem sikerülne ? annak fej
tegetésébe bocsátkozni nehéz • csak azt mondha
tom, hogy részemről — és talán joggal mondha
tom, e ház részéről — semmi sem fog elniulasz-
tatni, hogy ezen békés barátságos kiegyezés létre 
jőjön. 

A képviselő úr többi előadásaira valóban azért 
nem tehetek megjegyzést, mert, mint már fenébb 
emlitém, hihetőleg az akustika roszvolta miatt, né
mely eszméit nem követhettem figyelemmel, mert 
egyes^lényeges szavait nem érthettem. 

Én tehát azt a véleményt mondom ki. hogy 
oda nem mehetünk vissza, a mi a ház határozatába 
vágna, s azt kell csak megítélnünk, vajon a fölirat 
a ház határozata szerint van-e szerkesztve, vagy 
nem ? Ha valakinek e fölött észrevétele van, kö
szönettel veszszük, s ha a ház beleegyezését adja, 
természetesen el fog1 fogadtatni. 

Végül ismétlem, mit előbb mondtam, hogy a 
nemzetiségi igényekre nézve — miután mi annak : 
„magyar nemzet" mindig azt az értelmet adtuk, 
hogy Magyarország politikai nemzetisége egy, 
mely magában foglal minden más nemzetiséget — 
mi itt se az ő rovásukra kimondani semmit sem 
akartunk, se méltányos igényeiket, valahányszor 
alkalom volt, nem akartuk megtagadni. Azt hiszem 
tehát, hogy azon t. képviselők is, kik más nemze
tiségekhez tartozó választókat képviselnek, a föl
irat ezen részében bizton megnyughatnak. (Elénk, 
hosszas éljenzés.) 

T ó t h Vi lmos j e g y z ő : Zichy Nándor gróf! 
Zichy Nándor gr . : T . ház! Nem lehettem 

szerencsés azon tárgyalásokat végig hallgatni, me
lyek a jelen fölirati javaslatnak alapját vetették 
meg. Engedjék meg tehát, hogy ez alkalommal 
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fejezzem ki abbeli kivánatomat, vajha • mindazok, 
a mik ügyeink annyira sürgetett helyreállítása ér
dekében e ház körében a nagy többség részéről 
kimondattak, s a mik Deák Ferencz tisztelt képvi
selőtársunk föliratjavaslati indítványában foglal
tatnak, azon föliratban is föllelhetó'k lennének. 
Kívánnám, hogy az úgy volna szerkesztve, hogy 
abból mindazt ki lehetne s kellene olvasni, a mi 
azon tárgyalásokban s azon indítványban foglal
tatik. S jóllehet nem hiszem, hogy azon tárgyalá
sokat s indítványokat lényegilegel lehetne válasz
tani, különiteni, s a ház őszinte kivánatai azt a trón 
elé kisérendik ; mégsem tartózkodom kijelenteni, 
hogy valamint akkor Bartal György képviselőtár
sammal kezet fogva szavaztam volna a fölirati in
dítványnak elfogadására, úgy jelenleg el nem tit
kolhatom abbeli aggodalmamat, hogy annak szö
vege a minden oldalról annyira sürgetett és egyre 
sürgős ügyeink elintézésének inkább fogna hátrál
tatására, mintsem előmozdítására szolgálni. (Zaj. 
Ellenmondás.) Vajha ezen föltevésemben csalód
nám, mely nem engedi, hogy ezen szövegben meg
nyugtatásomat lelhessem. 

Tóth Vilmos j egyző : Sztratímirovics György! 
Sztrat imirov ics G y ö r g y : Deák Ferencz t. 

képviselőtársunk nyilatkozata engem meg nem 
nyugtatott : ennélfogva bátorkodom egy módosit-
ványt beadni. (Lölszőlalások: A részletes tárgya
lásra tartozik!) Fentartom tehát a részletes vitára. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a fölirati javas
latot elfogadni ? (Elfogadjuk!) Méltóztassanak föl-
állni azon képviselő urak, kik elfogadják. (FÖlkiál-
tások: A tárgyalás alapjául! A folállás megtörténik.) 
A tisztelt ház a fölirati javaslatot elfogadja és ma
gáévá teszi. 

Következik a szakaszonkinti tárgyalás. 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a föl

irati javaslat 1—12-dik szakaszait, melyek mind egyen
kint helyben hagyatnak. Olvassa azután a 13-dik 
szakaszt.) 

Csanády Sándor: E pont fölött fölállás 
vagy ülve maradás általi szavazást kérek. (Helyes
lés a hal, zaj a jobb oldalon.) 

E l n ö k : A t. ház méltóztatott a fölirati javas
latot elfogadni és magáévá tenni: a részletes tár
gyalásnál tehát, azt hiszem, styláris észrevételeket 
lehet csak tenni. (Nagy zaj.) 

Csanády Sándor: Csak a tárgyalás alap
jául fogadta el a ház! (Helyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : En azt tartom, t. ház, 
(Zaj. Halljuk!) az átalános vita befejezésének ter
mészete az, hogy—a mint szabályainkban is kimon-
datik—a fölirat elvileg elfogadtatik, azaz : a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadtatik, (Helyeslés) a 
részletes tárgyalásban pedig nem csak styláris, 
hanem egyes szakaszokat illető érdemleges módo

sítások is tehetők. (Helyeslés.) Más részről pedig 
azt tartom, hogy valahányszor a képviselőháznak 
bármely kisebbsége, ha csak egy pár tagja is, sza
vazást kíván, a szavazást megtagadni nem lehet. 
(Helyeslés.) Ennélfogva én részemről is tisztelettel 
kérem az elnök urat, hogy ezen szakasznak azon 
pontjára, mely azt foglalja magában, hogy a tár
gyalások az országgyűlés részéről tovább folytat-
tassanak, a mennyiben ez iránt eltérő vélemény 
már előleg is nyilvánult és most is nyilvánul, a 
szavazásra egyszerű fölállás- és ülvemaradássai a 
házat fölhívni méltóztassék. (Helyeslés. Zaj. Az elnök 
csenget.) 

Deák Ferencz : Én teljesen egyetértek Ko
márom városa t. képviselőjével arra nézve, hogy 
midőn a javaslat elvben elfogadtatott, azért a rész
letes tárgyalásoknál mindig fenhagyatik az egyes 
képviselők azon joga, hogy az egyes részletekre 
nézve észrevételeiket elmondhassák. Sokszor az 
ily részletes tárgyalásoknál lényeges változtatá
sok történnek. Emlékeztetem a t. házat a 61-iki 
országgyűlés folyamára, midőn a fölirati javaslat 
elfogadtatott és mégis egyik pontjára, az abdíca-
tiora nézve, a többség egy igen lényeges változ
tatást tett. Ezt tehát elzárni nem lehet. Igen ter
mészetes, hogy oly változtatást, mely a határo
zattal ellenkezik, indítványozni ugyan lehet, de 
a többség, mely a határozathoz ragaszkodik, azt 
nem fogadja el. A mi egyébiránt ezen észrevételt 
illeti, nem vettem ki, hogy képviselő úr azon kife
jezésre tett-e észrevételt, hol az mondatik: „ha 
majd azon helyzetben leszünk ?í£ (Közbeszólás: 
Nem arra!) 

Gliyczy K á l m á n : Észrevételemet nem 
arra tettem, hanem arra, a rni a fölirati javaslat 
ezen szakaszában mondatik, hogy t. i. a hatvan
hetes bizottság tovább is munkálkodjék. (Helyes
lés a bal oldalon.) 

Deák F e r e n c z : Erre természetesen egész 
egyszerűen fölállással és ülvemaradássai szava
zunk. (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Ennélfogva méltóztassanak azok, kik 
azt kívánják, hogy ezen szakasz szerkezete úgy, 
a mint van, megmaradjon, fölállani. (Megtörté
nik.) A szakasz úgy, a mint szerkesztve van, meg
marad. 

DímitrieviCS MikOS j e g y z ő (olvassa a föl
irati javaslat 14—18-ik szakaszait, melyek mind 
egyenkint helybenhagyataak. Olvassa a 19-ik. utolsó 
szakaszt.) 

Tóth VÜmOS j e g y z ő : Sztratímirovics 
György! 

Sztratímirovics György: Tisztelt ház! 
Deák Ferencz képviselőtársunk nyilatkozatában 
meg nem nyughatoni: azért is ezen szakaszra néz
ve egv módositvánvt bátorkodom beadni. mely 

18* 
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abban áll, hogy e szakaszban e helyett : „a magyar 
nemzetnek," mondassák: „Magyarországnemzetei
nek. a 

Midőn jelen módosítványómat megalapítom 
és kifejtem, abbeli sajnálatomat nem fejezhetem ki 
eléggé, hogy a magyar nyelv bírásának hiánya 
akadályoz beszédemnek oly kiterjedést adni , 
mint a milyent a tárgy fontossága igényelne, ki-
vánna. Jóllehet módositványom kevés szóból áll, 
mindazáltal az egy elv egész horderejére vonat
kozik. De ennek daczára röviden fogom maga
mat kifejezni, mert ezúttal nem szándékom e kü
lönben fölötte fontos tárgy doctrinair és állam
jogi körvonalozásába bocsátkozni, hanem csak a 
nemzetiségek álláspontját a többségnek ismeretes 
nézeteihez viszonyítani és röviden megérinteni. 

Mi hát a föliratban ezen látszólag ártatlan ke
vés számú szó" és kifejezés , minek megváltoztatá
sát kérem ? Azon elvnek magában foglalása az, 
mely szerint hazánk a magyar nemzettel azonosít-
tatik , melynek alapján a magyar nemzet nem 
csak az állam külső souverainitása, hanem a bel-
souverainitásnak is egyetlen képviselőjeként van 
föltüntetve. E kifejezések: „nemzet" és „magyar 
nemzet / ' ott használva, hol államról van szó, 
Magyarország egyéb nemzetei egyenjogúságának 
határozott és- nyílt tagadása, a magyar nemzetnek 
közös hazánk egyéb nemzetei fölötti personificált 
hegemóniája, s ép azért az egyenjogosított test
vérek között az örök czivódás almája. Uraim! 
ezen keresett, s ott használt szavak , hol jobbak
kal cserélhetők föl, ép azért, mert bennünket, nem 
magyar nemzetiségeket oppositióra hívnak föl, 
okai ez ország s közös hazánk gyöngeségének, 
forrásai oly számos izgalomnak; talán c kifejezé
sek okai azoii szomorú s minden hazafi lelkére 
csüggesztőleg ható körülménynek i s , hogy ősi 
alkotmányunk visszaállítása érdekében már az ötö
dik föliratot küldjük a királynak. 

Ennek ellenében mit foglal magában az én 
módositványom, s mire czéloz ? — Jelen módo
sitványom , a tényleges körülményeknek óhajt 
kifejezést adni , azon kívánatnak akar eleget ten
ni , mely a mostani állapotokban találja magya
rázatát, az elévülhetlen jogok iránt kívánja leróni 
tisztelete adóját. Mert ezen állapotokat hazánk 
múltja s történeti fejlődése teremték, s Magyar
ország nem magyar ajkú nemzeteinek éber öntu
data tartá fen. Ezen természeti, s nálunk szerbek
nél történeti jogokat a század szelleme annyira 
megszilárditá s ellenállhatlanokká tévé, hogy mai 
napság megcsonkíthatlan elv az , melynek—sem
miféle majoritás által le nem szavaztathatván — 
el kell ismertetnie. Módositványom tehát nem csak 
a polgári, hanem a politiko-nemzeti jogegyenlő
ségnek elismerését és constatálását követeli. A tör

ténelem ez országot több nemzet közös tulajdo
nává tévé; hazánk törvényei több nemzetet is
mernek el , s bennünket szerbeket számos privi
légiumaink jogosítanak föl egy „nemzet" neveze
tére. A közös jóllét föntartására közös áldozato
kat hozva, hasonló szenvedéseink, az egységes 
alkotmányosság iránti hasonló ragaszkodásunk és 
szeretetünk hasonló jogokat is adnak nekünk! 
Megtiltják, hogy ez ország, e közös tulajdonunk, 
kizárólag csak egy nemzetnek legyen feuduma. 
S valóban feudummá lesz ez ország, ha a ténye
ket és tényleges állapotokat ignorálja, ha magát 
és másokat fictióval csalogat és hiteget, ott csak 
egy nemzetről, a magyar nemzet alkotmányáról 
szól, hol különben a szerbek , románok, oroszo k 
és éjszaki szlávok alkotmánya is létezik. 

Ezen őseink előtt ismeretlen jogi fictio az 
1848-iki törvények által megerősíttetett, mert 
előbb ó'seink békén megfértek egymás mellett, 
mivel egyik nemzet sem vágyódott az egymás fö
lötti uralomra—s legyen szabad megjegyeznem, 
hogy az ily szerzemény akár el is maradhatott 
volna. Igen, tisztelt ház! az 1848-iki törvények, s 
mindazon szabad és kész garantiák, melyeket ezek 
a haza minden egyes polgárának nyújtanak, Da-
naus ajándéka lennének ránk nézve, ha mi jutalmul 
ezekért nevünket, nemzeti egyediségünket, poli
tikai létünket áldoznék föl; s Irigyek meg uraim, 
hogy mindez áldozatul esnék, ha ezen jogi fictiót 
elfogadnék. 

Valóban , uraim , a figyelőre nézve érdekes 
tanulmány, midőn megfigyeli a következetlensé
geket, melyek, nem tudom, a jövő iránti minden 
alapot nélkülöző félelem, avagy az uralomvágy
nak szüleményei-e? Egy folyamban az államböl-
cseség* arany tanait s a jognak megczáfolhatlan 
argumentumait hangoztatják, minden nemzetekre 
és minden helyzetre egyaránti vonatkozással, s kí
vánják, hogy ezeket mások megfigyeljék, míg ön
nön magoktól ezt megtagadják. Avagy a jog és 
igazság különböző volna a szerint, a mint a ma
gyarok vagy egyéb nemzetek érdekeit czélozza? 
E föliratban is, ezen Magyarország jogaira vonat
kozó kitűnő plaidoyer-bén oly arany tanokat ol
vasok, melyekben, mielőtt másokat részesítnének, 
önmagokat kellene részesítniök s azokat elsajá-
titniok. Nevezetesen: „Hol találjon biztos támaszt 
a trón és állam, ha saját népei nem bírnak táma
szul szolgálni ? Minden időben veszélyes ily álla
pot ; de veszélyes az kivált korunkban,, midőn el
intézetlen nagy kérdések, fölizgatott érdekek és 
kedélyek minden oldalról végtelen bonyodalmak
kal fenyegetik Európa népeit.'' Meghajlom e sza
vak igazsága előtt; de , uraim , ezen bölcs mon
dások után, ugyané föliratban ne használjanak oly 
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kifejezéseket, melyek az egyetértést lehetlenítik, 
s Magyarország nemzeteit nyugtalanítván, őket 
veszélyes oppositióra késztik. 

Uraim! én már hasonló alkalommal fölemlí
tem a jognak és czélszeruségnek alapjait, melye- j 
ket, mint a többség nézeteit, a „magyar nemzet," 
mint az állam-souverainitás egyedüli harezosai-
nak fogalmát, kénytelen valék kétségbe vonni. A 
jelen fölirati vita s jelen módosítványom nem 
épen alkalmas ily fontos elvkérdések alapos meg-
hányására; annak idejében tehát e kérdésre visz-
szatérek. Mindazáltal alkotmánykérdésünk jelen
legi, elismert válságos helyzeténél fogva e jelen 
perczet alkalmas időpontnak tartom arra nézve, 
hogy ezúttal legalább tudomást szerezzünk ma
gunknak a felől, mikép fogja föl a tisztelt képvi
selőház a nemzetiségi kérdést s mikép óhajtja azt 
majdan tárgyalni. E miatt is sürgetném tehát je
len módosítványom elfogadását: mert ha az elfo
gadtatnék, részemről a nemzetiségi kérdés elvile
ges álláspontját, a tisztelt ház részéről való meg
figyelő körülménynek tekinteném, garantiát lát
nék abban arra vonatkozólag, hogy e fölötte fon
tos kérdés szerencsésen és kielégítőleg oldható 
meg. Mégis kétlem , hogy a tisztelt képviselőház 
módosítványomat elfogadja, félek, hogy egysze
rűen elutasítja; hanem ez engem nem fog azért 
visszatartani minden alkalommal, nemzetem iránti 
szent kötelességektől indíttatva, fáradhatlanúl és 
csüggedetlenűl a magyar hegemónia ellen har-
czolni. Maholnap, a legközelebbi jövőben majori-
záltatni fogok, — noha a jelen kormány, jóllehet 
alkotmányellenesen, ezen többség elveinek csodála
tos összeegyeztetésével, igen értette a nemzeti kö
vetek számát igen csekély számra visszavezetni. 

Ám ezen körülmények örökké, mindenha 
fen nem állhatnak, melyek mint ma, hazánk nem
zetei majoritásának többségét jelentéktelen kisebb
ségben engedik e tisztelt házban. A szabadság és 
haladás, melyet követniök kell, ha Magyarorszá
got fentartani kívánják, a tömeget emancipálni 
fogják; s miként az örök igazságban hiszek, mely 
a nemzetek sorsát vezeti, s miként a jognak győ
zelméről meg vagyok győződve, ép úgy csak
nem bizonyosnak tartom, hogy nem sokára oly 
majoritásnak kell és fog e házban ülésezni, mely 
ezen elveket, melyekért mi most, mint a jövő 
nemzedék hidászai harczolunk, el fogja ismerni. 
Ha tehát a jogosságnak nem akarnak eleget ten
ni , hódoljanak jövőjők érdekeinek; ne alkossa
nak kellemetlen praecedenseket, melyeket e ház
nak szláv és román többsége egykor , mint fegy
vert , a magyarok ellen fordíthatna. Ura im! le
gyenek ma önök igazságosak és méltányosak, 
hogy tőlünk is hasonló méltányosságot és igazsá
got követelhessenek. '• 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Millutinovics Szve-
tozár! 

MillutillOVicS SzvetOZár : T. ház! Min
denki, ki hazánkat jól ismeri, tudja , hogy itt kü
lönböző nemzetiségű népek vannak, melyeket a 
törvényhozás mindig mint nemzeteket tekintett és 
elismert (Ellenmondás), és, hogy a magyart kivé ve, 
a többi nemzetek nyelvi és nemzetiségi tekintet
ben háttérbe szoríttatnak a XIX. században hozott 
törvények által. De azért ezek, ügyök igazságában 
bizván, azt hiszik, hogy valamint az 1848-dikI 
országgyűlés a magán polgári jog-okra nézve s a 
vallás dolgában a jogegyenlőséget és a viszonos
ság elvét kimondotta, úgy a mostani országgyűlés 
meg fogja osztani a magyar nemzetiség jogait és 
kedvezményeit a többi testvéri nemzettel : mert a 
hazának kötelességében áll az, hogy valamennyi 
nemzetet mint saját szülötteit egyaránt fölkarolja, 
mit ha nem teljesít, a kielégítés, mely a hazát 
erőssé teheti, mint ezt a fölirat mondja, csak puszta 
óhajtás marad. A visszaállítandó felelős miniszté
rium maga még nem elegendő biztosíték a netalán 
bekövetkezhető veszélyek és események elhárítá
sára, azok legyőzésére, hacsak a testvér nemzete
ket testvéri kapcsolat nem fűzi össze : (Helyeslés) 
mert minden végrehajtó hatalom csak úgy működ
hetik sikeresen, ha erejének támasza biztos és csal
hatatlan ; ez pedig az együtt lakó népek kölcsönös 
érdekében és egyetértésében található. A mennyire 
a múltra emlékszem, midőn a jelen föliratot megelőző 
indítványok tárgyaltattak, egyik tisztelt képviselő
társunk a königgratzi szerencsétlen csatáról azon 
megjegyzést tévé, hogy ott a kielégítetlen nemze
tek jajjá hallatszott, és ezen megjegyzést a ház 
többsége helyesléssel fogadta. Ezen intő példán 
okulva, óvakodjunk szintén oly helyzettől, mely
ben netalán rólunk is valamikor elmondhassa egy 
harmadik, hogy a fenyegető veszélyek elhárítá
sára s leküzdésére a kielégítetlen nemzetek miatt 
nem valánk képesek. 

De minek is fejtegessem én ezt, miután a 
tisztelt ház többször kimondá, hogy kívánja s 
akarja a többi nemzetek jogos igényeit, kielé
gíteni? Ebben én nem kétkedem, s nem is szabad 
kétkednem: de épen azért kívánom még a legki
sebb árnyékát is elhárítva látni annak, mi alkal
mat nyújthatna ezen nyilatkozat őszinteségét gya
núba hozni. Ez okból előttem szólott nagy-becs-
kereki tisztelt képviselőtársam módositványának 
elfogadását ajánlom. 

Mert Aragy léteznek nemzetek, vagy nem. 
Ha nem létezik itt több nemzet, akkor híjába 
mondjuk ki, hogy azok igényeit ki fogjuk elégí
teni, miután a nem létező lénynek igénye nincs, 
s nem lehet. Ha pedig léteznek nemzetek, a mi 
csakugyan való, akkor nem látom át az. okot, 
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miért vonakodnánk azt föliratunkban megérin
teni ? Hisz a kiegyezkedés a koronával nem az 
ország egyik vagy másik népfajával kizárólag, 
hanem mindannyi népei nevében történik, a mi-
kép a kegy. kir. leirat is igen helyesen az ország 
népeiről beszél, miután tagadhatlan tény az, hogy 
valamennyi nemzet hatalmas és lényeges ténye
zője az állam életének, és annyira kapcsolatban 
állnak egymással, hogyha azokat mint tényezőket 
megszüntetjük, ugyanakkor az államot is életétől 
fosztjuk meg, vagy legalább megröviditjük. 

Midőn a most emiitett módositványt párto
lom, ugyanakkor a jogfolytonosság elvét követem, 
mert számos törvényeink által el van ismerve, 
hogy e hazában több nemzet létezik, és azt több 
rendbeli országgyűlési tárgyalások bizonyitják. 
Ellenben hogy olyan alaptörvény, lex fundamen
tális, léteznék, mely azt mondaná, hogy vala
mennyi nemzet összessége egy politikai nemzetet 
képez, és az magyar, ilyen alaptörvény ismeretlen 
előttem. Azonban ezen fejtegetéseket ezúttal mel
lőzöm, azt akkorra hagyván, midőn a nemzeti
ség ügye a ház elé kerülend. (Szavazzunk! Sza
vazzunk !) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Stefanidesz Henrik! 
StefanideSZ H e n r i k : T. ház! Bocsánatot 

kell kérnem, hogy nem lévén elkészülve arra, 
hogy a nemzetiségi kérdés fog a házban fölho
zatni, átgondolt beszéddel nem jöhettem a házba, 
s ekként nem is válaszolhatok az előttem szólt 
képviselő urak beszédeinek minden egyes kitéte
leire ; továbbá pedig Miletics és Sztratimirovies 
képviselő urak beszédeit nem is hallottam, a mi 
részben az akustika hiányának, részben pedig az 
utóbbi képviselő űr különben is gyönge hangjának, 
melylyel beszédét elmondá, tulajdonítandó. De föl
szólalok, nehogy mégis a hírlapokban, hol beszéde 
megjelenik, úgy tűnjék föl, mintha a ház azt min
den megjegyzés nélkül fogadta volna, s ez némi 
következtetésekre jogosítson. 

Az előttem szóló urak átalában véve, a mint 
hallottam, avval a kifogással éltek, hogy a képvi
selőház, midőn a fölirati javaslatban a „magyar 
nemzet" kifejezést használja, a nemzetiségeket 
mellőzte. Ezen alaptalan okoskodás helytelenségét 
czáfolni nem is szükséges : mert hiszen nem kül
dünk mi itt se egyik nemzetiség, se több nemzeti
ség részéről föliratot; hanem átalános magyar ha
zánk részéről küldetik 6' felségéhez fölirat. Itten 
tehát mást, mint nemzetet, azaz politikai nemzetet 
nem lehet értenünk; de nem is volna értelme, ha 
mi nemzetiségekre oszolva terjesztenők föl fölira-
tunkat. Megengedem, sőt megvallom, hogy van
nak nemzetiségek ez országban; de nemzet csak 
egy van: mert a nemzetiségek összege képezi az 
egy politikai magyar nemzetet e magyar hazában, 

a mi másként józan észszel nem is gondolható. (He-

Én szintén nem magyar ajkú honpolgárokat, 
azaz a tót nemzetiséget képviselem, s habár mi 
is követeljük, hogy jogos és méltányos nemzeti
ségi igényeink annak idején ki legyenek elégítve, 
s én egy pillanatig sem kételkedem, hogy mi test
véreinkkel ne tudnánk egyetérteni a közös haza 
javára s ne tudnók családi ügyeinket kölcsönösen 
testvérileg elintézni; mégis más részről követeljük, 
hogy a fentebbi nemzetiségek is úgy, mint mi, 
csupán egy magyar nemzetet elismerve, magokat 
annak kiegészítő részéül tekintsék. Mi csak is 
mint magyar honpolgárok látjuk alkotmányos jo
gainkat biztosítva, hazánk s népének boldogságát 
megállapítva, s az ország függetlenségét megóva. 
(Helyeslés.) 

Megvallom, t. ház, hogy vannak ugyan az 
általam képviselt nemzetiségben is olyanok, kik 
magokat vezetékül föltolni igyekeznek, a szegény 
jóindulatú s hazafias népet tévútra vezetni akarnák; 
de reménylem, sőt bizton állítom, hogy a nép, jó
zanságánál fogva, őket azon az utón követni nem 
fogja, s szintén oly határozottan állítom, hogy a 
tót népet, vagyis a tót nemzetiséget kielégíteni igen 
könnyű, a magokat vezetőkül föltolt embereket el
lenben kielégíteni lehetetlen. (Ugy van!) S ezt tar
tom a más ajkú nemzetiségekről is. 

U g y tűnik föl előttem, t. ház, mintha némely 
urak a nemzetiség kérdését akként akarnák meg
oldani, mint az adoma szerint azon czivakodó 
testvérek, a kik tulajdonosai lévén egy több eme
letes háznak, e ház némi javításokat igényelvén, 
a testvérek ennek elintézésében nem tudtak meg
egyezni, míg az egyik azt mondta, h o g y ő a maga 
illetményét, azaz egy emeletet kiszed : természetes, 
hogy ez ellen fölszólalt a többi testvér, mert a ház 
összeomlott volna. Ezen urak szintén igy akarják 
részöket kivenni és igy elszakadni a közös hazától. 
De ezt mi megengedni nem fogjuk, mert — mint 
mondám — a tót nemzetiség bizonyára jelenté
keny részét képezi e hazának; képezi pedig azon 
tiszta, valódi, hazafias érzülettel, melyet meg is 
akar tartani közös hazánk, közös nemzetünk vé
delmére. 

Még csak azt jegyzem meg tehát azon mago
kat vezetőkül föltolt némely embereknek... (Ellenzés 
néhány szerb és román képviselő részéről, s egy szózat-
Nem tolta fői magát senki!) Nem vagyunk beszedá-
ban, hanem országgyűlésen, hol szabad a szó; ha 
nem tetszik előadásom, tessék megczáfolni. Hogy 
ezen emberek, mondom — kiket különben a nép 
sohasem fog vezetőkül elfogadni s követni — még 
eddig semmi alkalommal, semmi körülmények 
között föl nem hozták se szabadságunkat, se alkot
mányunkat, se népeink boldogságát; hanem min-
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dig csak a nyelv és nemzetiség* kérdéseit tolják 
előtérbe, s igy a helyett, hogy a nép nyomorán és 
bajain enyhítést eszközölni akarnának, azt saját 
titkos czéljokra és érdekeikre akarják fölhasználni 
és kizsákmányolni. Többek közt egész nyíltsággal 
vallják ezen nemzetiségi ál-előharczosok, hogy a 
haza puszta szó, üres edény tartalom nélkül, a ha
zafiság pedig köpönyeg a magán érdekek palásto
lására és megszűnt lenni kútfeje a politikai eré
nyeknek. Ez ezen emberek jelszava. Ha tehát. t. 
ház, ezek a hazát puszta üres szónak veszik, ha 
ezek a hazafiságot csak palástul tekintik: akkor 
ezen urak csakugyan a nemzetiség harcza alatt is 
okvetlenül más czélokat forralnak, mint a melyeket 
nyiltan vallanak. Ezen czéljok pedig egyelőre is 
elszakadás, később meg egy nagy Szláviába való 
beolvadás. 

Egyébiránt nem akarom a dolgot feszegetni, 
mert nem is tartozik ide; csakis az ellen tiltakozom 
határozottan, hogy itt e hazában több nemzetet 
lehessen fölemlíteni: tiltakozom az ellen, hogy 
a szláv nemzetiség valaha mást akarna, mint a ma
gyar nemzetnek kiegészitő része lenne. Ámbár tót 
nyelven, de hazáját forrón imádó és szerető ma- [ 
gyár honpolgár lesz és marad örökké. (Éljen!) 

Tóth Vilmos jegyző: G-ozsdu Manó! 
Gozsdu Manó: T. ház! Én napirenden látom 

azon kérdést, hogy a részletes tárgyalásnál egyik 
képviselő úr által tervezett módositást elfogadjuk-e 
vagy nem; de nem látom itt napirenden megha
tározni azt, hogy mi a magyar nemzet? azaz. mi 
a magyar politikai nemzet? átalában, mi a politi
kai s mi a genetikus nemzetiség? Erre tán majd 
később jön a szó, akkor, mikor a nemzetiségek 
ügyét tüzetesen fogjuk tárgyalni. (Ugy van! He
lyeslés.) Az én véleményem szerint ragaszkodjunk 
tehát csak azon kérdésekhez, melyek ezen vitat
kozást előidézték. 

Megvallom, nem tartom jónak se a nemzetek 
vagy nemzetiségek azon tagjaitól, kik épen most 
hozták föl olyan nagy tűzzel és enthusiasmussal e 
kérdést, se azoktól, kik ez ellen ismét oly nagy, 
mondhatni fölösleges tűzzel, sőt — megbocsássanak 
—leezkézgetéssel is léptek föl, melynek helye pedig 
átalában a képviselőházban nem lehet. (Helyeslés,) 
Nem tartom pedig jónak azért, mert tudja az egész 
világ, hogy kis csatározások által nagy csatákat 
vívni nem lehet; ezek pedig csak csatározások, 
mert a döntő csata majd akkor lesz, ha tüzetesen 
fogunk erről szólaui. I t t azért mellőzni kellett vol
na az egész elkeseredett vitát és maradni a kér
désnél. 

Ennek következtében, miután Sztratimirovics 
képviselőtársam a fölírat ezen mondatának: „adja 
vissza tehát felséged mindenekelőtt alkotmányos 
szabadságát a magyarnemzetnek," eme szavában: 

„a magyar nemzetnek" ütközik meg : engedje meg 
a t. ház, hogy én egy kis módositványt ajánljak, 
mely az egésznek erejét absolute nem fogja gyön
gíteni és minden aggodalmat elhárít. Ugyanis e 
helyett: „a magyar nemzetnek" mondjuk: „ha
zánknak." Ez a szó: haza, közönséges és átalános, 
és ezen kifejezéssel kikerüljük azon szót, mely 
okot adott ezen vitákra, a melyeknek — ismét 
mondom — talán máskor lesz helye, de most tel
jességgel nincs. (Zaj.) 

Bocsánatot kérek, hogy én az előbbi indítvá
nyozó úrnak kénytelen vagyok tolmácsa lenni, 
midőn nevében kijelentem, hogy azon esetre, ha e 
szó: „hazánknak" elfogadtatik, ő módosíványát 
visszavonja. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Popovies Desseann 
János ! 

P o p o v i e s Desseanu J á n o s : T. képviselő
ház ! Noha azon szilárd meggyőződésben vagyok, 
hogy hazánk törvényes alkotmányának helyreál
lítása s alkotmányos szabadságának s jövőjének 
megszilárdítása fő föltételül megkívánja azt, hog'y 
ezen hazának minden polgárai, tartozzanak azok 
bármely nemzetiséghez, hű egyetértésben legye
nek egymással'; s noha szilárd meggyőződésem, 
hogy ezen hű egyetértés mindaddig, míg a nemze
tiség kérdése olykép meg nemleend oldva,hogy min
denik nemzetiség a maga nemzeti esistentiáját, jól
létét, kifejlődését s egyenjogúságát biztosítva lássa, 
biztos alapra fektetni nem lehet: mindamellett 
elejétől kezdve több elvtársaimmal egyetemben föl
tettük magunkban, hogy — a fenforgó, nagyszerű 
közjogi kérdések megoldásának könnyítése tekin
tetéből — a mennyire lehetséges leend, tartózkod
ni fogunk ezen oi\szággyülés folyamában a nem
zetiségi kérdést mintegy akadályul előhozni. E 
tekintetben egyik képviselőtársunk egy ülésben 
ki is jelentette, hogy a román képviselőknek ez a 
szándékuk, miután megnyugvást találtak a meg
oldandó nemzetiségi kérdésre nézve az első fölírat 
ama kifejezésében, hogy ezen kérdés az igazság és 
testvériség elve szerint fog megoldatni; s ugyan
akkor kijelentetett részünkről az is, hogy mindamel
lett a legszigorúbban ragaszkodunk az általunk a 61-
iki országgyűlésen tett módosítványokhoz. Ugyan
azért el voltam határozva, hogy e tekintetben a 
most szőnyegen lévő fölirathoz sem járulandok 
módosítványnyal; miután azonban az mégis sző
nyegre került, bátorkodom kijelenteni, hogy én 
azon módositványt, melyet Sztratimirovics képvi
selőtársunk tett, elvileg pártolom, s azon alakban, 
a mint -Gozsdu Manó képviselőtársam kifejtette, 
szintén elfogadom s elfogadtatni ajánlom. 

T. képviselőház! épen az a baj itt, hogy két 
nemzetiségi fogalom uralkodik, t. i. genetikus és 
politikai: tehát épen azért, mert a föliratban nem 
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fejeztetik ki tisztán, hogy melyik értetik, kétségek 
támadnak e tekintetben a nem magyar nemzetisé
geknél. Bocsánatot kérek, t. képviselőház, hogy 
bátorkodom fölemlíteni, de egész őszinteséggel te
szem : a nem magyar nemzetiségek különösen 
azért óvakodnak ezen kifejezéstől, mert tudva van, 
hogy 1848 előtt egy időben uralkodott oly remény, 
miszerint a hazának nem magyar ajkú nemzetisé
gei el fognak magyarosodni; s e tekintetből, a mint 
a történet mutatja, történtek is intézkedések, tör
téntek pláne a közhatóság részéről is mindenféle 
kísérletek: s épen azért, mivel ez történt, a nem 
magyar nemzetiségek most is attól tartanak, hogy 
ez jövőben is történhetik, noha én azon meggyő
ződésben vagyok, hogy miután bebizonyult, hogy 
ez lehetetlenség, nem fogja annak kivitelét a hazá
nak bármely jó polgára is ismét megkísérteni. De 
épen azért óhajtanám, hogy, minden kétértelműség 
elkerülése végett, a módositvány elfogadtassék 
úgy, mint azt Gozsdu képviselő úr formulázta. 

Bocsásson meg a t. képviselőház, hogy még 
Sztefanidesz képviselőtársunk némely észrevételére 
kénytelenittetem válaszolni. En magam nem aka
rom őt követni azon árva parlamentarizmus terén, 
melyet ő kifejtett; de bátorkodom neki megjegyez
ni, hogy ha ő azt mondja, hogy itt oly képviselők 
vannak, kik magokat bizonyos nemzetiségek vezé
reiül föltolják . . . {F'ölliiáltások: Nem mondta! Más 
oldalról: Mondta!) Egy szerb nemzetiségű képvise
lőtársamnak mondta, hogy vannak itt olyanok, 
kik föltolják m a g o k a t . . . Ennek két éle van, és az 
egyik éle bizonyosan őt érinti, ki szintén azt I 
mondja, hogy itt egy nemzetiséget képvisel. Ha j 
azt lehet mondani egy képviselőről, ki saját nem- ! 
zetének jogait az örök igazság és egyenjogúság 
alapján, és akként s úgy, mint saját nemzetiségé
nek közvéleménye óhajtja, képviseli, ha mondom, 
ilyenről is azt lehet mondani, hogy ez magát föl
tolja : akkor annál inkább lehet ezt arról mondani, 
ki saját nemzetiségének minden jogait megtagadja. 
A mi pedig ama bizonyos emeletes házat illeti, 
melyről mondát hallottam, erre csak azt jegyzem 
meg, hogy nincs e hazának egyetlen polgára, bár
mely nemzetiséghez tartozzék, ki ezen emeletes 
háznak akár egyik, akár másik emeletét le akarná 
rontani; hanem igenis vannak olyanok, kik, miu
tán ez közös vagyon, óhajtják, hogy az valamennyi 
testvér nevére legyen kebelezve, s ne legyen egy, 
hanem valamennyi nevére irva. 

Stefanidesz Henrik: Szót kérek! 
E l n ö k : T. ház ! Stefanidesz képviselőtár

sunk azon állítását, hogy vannak, kik magokat a 
nemzetiségek vezéreiül föltolják, tígy fogtam föl, 
hogy ő ezzel nem e házban létező képviselő ura
kat értette; és meg vagyok győződve, hogy Ste

fanidesz képviselő úr szintén ezen értelmet kívánja 
adatni szavainak. (Helyeslés.) 

Stefanidesz H e n r i k : Ugyanazt akartam 
mondani, a mit az elnök úr megjegyzett, azon 
hozzáadással, hogy azon kétélű fegyver nem érhet 
engem soha, mert én rendithetetlen hazafi és ma
gyar hazám hű fia vagyok. 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Dobrzsánszky Adolf! 
Dobrzsánszky Adol f : T. ház ! Nem kíván

tam e tárgyhoz szólani; a Stefanidesz képviselő úr 
által fölhozattak azonban kényszerítenek az ü g y 
nek egy pár szóval fölvilágositására. 

Én teljesen egyetértek Stefanidesz képviselő 
úrral abban, hogy a föliratnak nem valamely 
nemzet vagy nemzetiség nevében kellett vala szer
kesztetni, hanem az ország, az összes haza nevében; 
csak a következtetést, melyet ebből Stefanidesz kép
viselőtársunk vont, nem helyeselhetem, a mennyi-

, ben azt vélem, hogy azon fölirat, mely a haza, 
vagy az ország, vagy annak képviselete, vagy az 
ország- lakossága, az ország népei nevében terjesz
tetik föl ő felségéhez, hiven kell, hogy ábrázolja 
ezt vissza, és mondja ki az ország: „Adja vissza 
felséged hazánk szabadságát vagy alkotmányát," 
a mint ezt Gozsdu Manó képviselőtársunk helye
sen indítványozta. 

Más tekintetben sem érthetek egyet Stefani
desz képviselőtársammal. Nem is kívánván emlí
teni a gyanúsításokat, akár oly egyéneket illesse
nek, kik ezen t. házban helyet foglalnak, akár 
olyanokat, kik ezen házon kivül vannak, mondom, 
a gyanusitások terére nem akarván lépni, csak azt 
említem meg, hogy nem értek egyet és nem is fo
gok soha egyetérteni abban, hogy Stefanidesz. 
képviselőtársunk itt a törvényt meg kívánja másí
tani, azt állítván, hogy ő soha e hazában több 
nemzetet ismerni nem fog. Már, t. ház, ezt több-
rendü törvényeink nyíltan kimondják, azt t. i., 
hogy itt több nemzet van. (Ellenmondás.) Méltóz
tassanak megnézni a hármas törvénykönyv har
madik részének 25-dik czikkét, és meg fognak 
győződni, hogy hat nemzet lakja es- országot. Mél
tóztassanak megtekinteni az 1608-dik évi 13-dik 
antecoronationalis, 1608-dik 10., 1609: 44. és 
1638 : 78. törvényczikkeket és számtalan más tör
vényeinket, hol mindenütt nemzetekről (nationes) 
van szó. (Fölkiáltások: Gensröl van ott szó!) 

He azt mondják, hogy a genetica natio a szó 
etymoíogiája szerint van véve. Igenis, nem is kí
vánjuk a szavakat máskép használni, a mint azt az 
etymologia szabályai megkívánják , legkevésbbé 
pedig ott, hol arra szerintem szükség nincs: mert 
azt meg méltóztatnak engedni, hogy a mit Gozsdu 
Manó képviselőtársunk igen helyesen ajánlott, az 
senkit sem sért, és megfelel teljesen annak, mit 
mondani akarunk. 
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De más törvényre is hivatkozhatom é n , t. 
ház , (Felkiáltások: Maradjon a szerkezet!) t. i. azon 
törvényre, mely egyenesen kimondja, hogy egy 
magyarországi nemzet sincs hivatva politikai té
nyezőként szerepelni, hanem hivatva van erre ki-
rekesztcfíeg csak az ország lakossága, a populus. 
Erre világos törvényünk van. Semmi politikai 
nemzetet a törvénv nem ismer, és nem ismert 
soha, hanem igenis a populust. (Ellenmondás.) Mél
tóztassék a hármas könyv 2-dik részének 4. ezik-
két megtekinteni, hol világosan csak a populus 
áll. Ezen pedig, t. ház, ujabb törvényeink sem
mit sem változtattak, kivéve, hogy a populus ezen 
ujabb törvények értelmében már nem egyedül a 
papi, nemesi és városi polgárosztályt foglalja ma
gában, hanem magában foglalja, bizonyos census 
mellett, az ország összes lakosságát, tehát a popu
lust, vagyis az ország lakosságát valódi értel
mében. 

Igénytelen nézetem szerint tehát nem a nem
zetet, vagyis, mint mondatik, a politikai nemzetet 
kellene hangoztatnunk, mely törvényeinkben se
hol világosan nincs megérintve, legkevésbbé pedig 
mint politikai tényező ; hanem a populust, vagyis ' 
a lakosságot, a hazát, az országot, mint ezt hajdani 
repraesentatióiban tette az ország, s ez ellen bizo
nyosan senkisem fog soha szót em«lni. 

Egyébiránt a mi Stefanidesz képviselő urnák 
azon állítását illeti, miszerint ő nem ismer több 
nemzetet az országban, ezt szerintem már ő maga 
is megczáfolta, a mennyiben több létező nemzeti
ségeket említett: már pedig az etymologia sza
bályai szerint is csak nemzetnek lehet nemzeti
sége, (Zaj), fajt vagy népfajt legfölebb fajiság il
lethetvén , de soha nemzetiség. (Derültség.) Ez 
szerintem annyira világos, hogy én valóban meg 
nem foghatom, miért használnánk föliratainkban 
oly kitételeket, melyeket törvényeink nem ismer
nek, és miért ne használnék inkább a törvényszerű 
„populus (lakosság)a kifejezést, kivált ha megfon
toljuk, hogy nem nemzettel, egyedül a populussal, 
mint ezt a hármas törvénykönyvben körülírva ta
láljuk, köttetett a sanctio pragmatica, melyre min
den föliratainkban hivatkoztunk s melyre épen a 
jelen fölirati tervezetben is történik hivatkozás. 

Ezekhez képest, fenálló törvényeink értelmé
ben, de az ország nem magyar nemzeteinek meg
nyugtatása tekintetéből i s , Gozsdu Manó indít
ványát, mely senkit sem sért, senki jogaiba nem 
vág, pártolom. (Maradjon!) 

T ó t h V i l m o s j egyző : Szentkirályi Mór! 
Szentk irá ly i Mór: Gozsdu Manó képviselő 

úr indítványát el lehetne fogadni, t. ház — mert kö
rülbelül ugyanannyit tesz az általa használt kife
jezés, mint a mely a föliratban foglaltatik — ha 
Gozsdu Manö képviselő úr indítványának háta 

KÉPV. H. -NAPLÓ 186 S / 6 . ni. 

mögött nem állnának azon motivatiók, melyeket 
itt hallottunk; (Helyeslés) de igy állván a dolog, 
Gozsdu Manó képviselő úr indítványának elfoga
dásával egyszersmind elismernök azon motivatiók 
helyességét, melyeknek helyességét én részemről 
soha elösmerni nem fogom. (Helyeslés.) 

Figyelmeztetnem kell a t. házat a stylusra, 
mely a nemzetiségi kérdés tárgyában köztünk 
használtatik. Annak előtte — a mint emlékezni 
fognak — az a kifejezés volt napirenden: „az or
szágban élő .nemzetiségek." Most már megválto
zott a styíus, s azt a kifejezést használják: „az 
országban élő nemzetek." Pedig e kettő nagyon 
különbözik. Az országban élő nemzetiségek ké
pezhetik Magyarországot; az országban élő nem
zetek pedig, mint nemzetek, egy Magyarországot 
nem képezhetnek. (Helyeslés.) • 

Ez az oka, t. ház, miért én az előttünk fekvő 
indítványt elfogadni nem akarom. 

Egyébiránt, minthogy már azon az utón va
gyunk , hogy egymás előadására észrevételeket 
teszünk, én is kívánok két megjegyzésre észrevé
telt tenni: egyik megjegyzés az, melyet Miletics 
Szvetozár képviselőtársunk terjesztett elő, figyel
meztetve bennünket, hogy majdan Lengyelország 
sorsára fogunk ju tni ; a másik pedig az, melyet a 
königgrStzi csatának eseményeire vonatkozólag 
egy másik képviselő tett, megjegyezve, hogy vala
mint ott a ki nem elégített nemzetiségek karezol-
tak s a szerencsétlenség azért következett be, majd 
jöhet — úgymond — alkalom, midőn Magyar
országot is a ki nem elégített nemzetiségek nem 
fognák jobban védelmezni. Én ezen megjegyzést 
csak egy eseményre vihetem vissza: mert ha mi 
Lengyelország sorsára emlékeztetve vagyunk, ha 
emlékeztetve vagyunk, hogy a hazát a ki nem 
elégített nemzetiségek roszúl fogják védelmezni: 
ez csak azon hatalom irányában történhetik, 
mely hatalom által Lengyelország eltiportatott, 
mely hatalom a legközelebbi szomszédunk és 
legközelebbi ellenségünk lesz. (Helyeslés.) Én, t. 
ház, nem hiszem, hogy akárki is közülünk, bár 
ki nem elégített vágyai közt — legyenek azok 
akár Bécs felé, akár Pest felé irányozva — ezen ha
talom felé valaha csak egy lépést is tegyen, csak 
egy gondolattal is tehessen; nem hiszem, hogy 
Lengyelország sorsa Magyarországra következzék, 
vagy hogy támadás esetében Magyarországot ne 
védelmezné meg minden polgár egész erejével, 
hazafiságával és minden csepp vérével. (Helyeslés.) 
Azért én ezen két észrevételt, mint e házba egyá-
talában nem tartozót, megrovandónak tartom és 
meg is rovom. (Átalános helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Makray László '.(Sza
vazzunk !) 

Makray L á s z l ó : A magyar nemzet állam-
19 
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jogi életére s történetére való visszapillantással 
egy évezredet akarok átfutni gondolatimmal azon 
czélból, hogy eszméimnek formát adva, előtüntes
sem, mik ép vált a magyar nép politikai nemzetté. 
Csaknem ezer éve már, hogy a magyar nemzet 
magának fejedelmet választott és a hét vezérben 
képződő' nemessége a fejedelemmel kötött szerző
dés alapján magának alkotmányt biztositott. Ezen 
alkotmánynyal vezette be magát Európa népeinek 
sorába, alapított magának országot, melyet Ma
gyarországnak nevezünk. (Hallju\!) A magával 
hozott alkotmány birt azon vonzerővel, hogy az 
itt talált népek előbbi viszonyaikból kibontakoz
tak és a magyar nemzettel egyesültek. A magyar 
nemzet a keresztyénség fölvétele által kiengeszte
lődött a keresztyén Európával, és már nem csak a 
fegyverek ténye által lett azzá, a mi volt, hanem 
Európa hatalmasságainak és népeinek elismerése 
folytán vált Sz. István Magyarországa önálló ál
lammá Európában. Itt kezdődik azon jogfolyto
nosság , mely alkotmányos életünkön átfüződik 
egész mostaniglan. 

Csak azért hoztam föl ezen idézeteket, hogy 
kimutassam, hogy a pragmatica sanctio megkötése 
után is a magyar nemzet államjogi függetlensége 
biztosítva maradt. „Magyarország szabad ország, 
semmi más országnak vagy népnek lekötve nin
csen, hanem saját alkotmánynyal és önállással 
bír ." Tehát itt van azon pont, hol a nemzetiségek 
egymás támogatására kötelesek a hazának közös 
védelmében. 

Az előhozott egyéb nemzetiségek, populusok, 
melyek az országban laknak, úgy látszik, nem kí
vánják kifelé fordítani fegyveröket a közös véde
lemben, az ellenségek ellen, kanetii befelé, ellenünk 
magyarok ellen. Én tehát arra szólítanám föl őket 
most, hogy midőn a veszély nagy, teljesítsék azon 
kötelességöket, melyre hivatva vannak, melyért 
eldődeink nekik földet és alkotmányt biztosítottak. 
A közös ellenség kifelé van : ennélfogva fordítsák 
szuronyaikat kifelé és ne befelé. Ez az, mit elmon
dani akartam. (Helyeslés.) 

T ó t h Vilmos j e g y z ő : Kuba János ! 
K u b a J á n o s : T. képviselőház! Nem akar

tam jelenleg fölszólalni; (Zaj. Halljuk!) de szük
ségesnek tartom kinyilatkoztatni a t. ház előtt, 
hogy miután én is külön ajkú", és pedig nem ke-
vésbbé jelentékeny nemzetiséget képviselek, hogy 
az én küldőim már 1861-ben a t. házhoz e tárgy
ban nem csak folyamodtak, de a szentmártoni ak
kori conclnsum ellen is ünnepélyesen tiltakoztak : 
jelenleg pedig képviselőtársam Popovics-Desseanu 
János az 8 nyilatkozatában az összes nem magyar 
ajkú nemzetiségeket egy kategóriába akarta szorí
tani, azt állítván, hogy az összes nem magyar ajkú 
nemzetiségek óvást tesznek azon kitétel ellen, mely 

\ a 14-ik alineában foglaltatik, t. i. a „magyar nem
zet" kifejezés ellen. Erre csak azt válaszolom: ha 
a t. képviselő úr e tekintetben a nemzetiségek ne
vében fölszólalni kivan, szóljon az őáltala képvi
selt nemzetiségek, nem pedig valamennyi nemzeti
ség nevében: (Hely slésj mert én is — nfint előre 
bocsátottam — oly nemzetiséget képviselek, mely 
nem magyar ajkú, de melynek ugyancsak magyar 
érzelme van. (Éljen!). 

Én a szerkezetbe tökéletesen belenyugszom. 
(Helyeslés. Maradjon! Szavazzunk!). 

'Tóth V i l m o s j e g y z ő : Kerkapoly Károly! 
K e r k a p o l y K á r o l y : En, tisztelt képviselő

ház ! károsnak tartok minden tulhajtást, és pedig 
károsnak nem csak átalában, hanem különösen ma
gára azon ügyre nézve is, melyet a túlhajtok ápolni, 
melyet ama túlhajtással előnyhöz akarnak juttatni. 
Épen azért magát ezen egész vitát is, mint — igény
telen fölfogásom szerint — egy kérdés előtérbe 
helyezésének kétségbe alig vonható túlfeszitését, 
olyannak tekintem, mely nem csak átalában ká
ros, mivel szorosan a napirendre nem tartozó dol
gokkal veszi igénybe a drága időt, hanem káros 
magára azon ügyre nézve is, melyet szolgálni vél: 
káros azon izgalom folytán, melyet természetesen 
kelt minden olykisérlet, mely mindig újra és újra 
előtérbe nyomul, nem tekintve, ha vajon a maga 
rendén s épen idő során van-e ? 

Maga ezen háznak egész bal oldala legköze
lebb épen ma adta fényes tanúbizonyságát annak, 
hogy méltányolja azon parlamentáris eljárást, sőt 
mondhatom, elvet, mely szerint már egyszer eldön
tött kérdések ugyanazon téren nem helyesen ho
zatnak újra szőnyegre, (Helyeslés) kivált ugyan
azon érvekkel, melyek védelmökre már föl voltak 
hozva. Ezen kérdésben im e tekintetet némely 
képviselőtársunk mellőzni, jónak, szükségesnek 
látta. Én emlékszem, hogy a múlt országgyűlési 
időszak alatt, az első fölirati vita alkalmával, már 
fejtegetve lett a kérdés, vajon ismer-e törvény
könyvünk ez országban több nemzetet is, vagy 
pedig csak egyet? Annak bebizonyítására, hogy 
a törvény világos elismerése szerint is léteznek e 
honban nemzetek, már akkor is fölhozattak ugyan-
azont örvények, melyeket Dobrzsánszky képviselő
társunk ma újra fölhozni jónak látott. De meg lett 
jegyezve szintén ugyanakkor — épen én voltam 
bátor megjegyezni — hogy igenis semmi kétség 
sem lehet a fölött, hogy törvénykönyvünk nemze
teket és pedig1 név szerint megnevezett nemzeteket 
ismer e honban, világos bizonyságul arra, hogy 
őseink is elég méltányosok voltak nem akarni 
tagadni azt, a mit úgy is minden ember lá that ; 
de ismeri ám a politikai nemzetet s annak egysé
gét is. Millutinovics képviselőtársunk, úgylátszik, 
nem felejté ezt; de azt mondja, hogy az nem alap-
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törvény. Igaza, van-e, nem tudom, miután törvé
nyeink osztályozásáról eddig mit sem tudok; de 
annyi bizonyos, hogy az épen úgy és annyira 
törvény, mint törvények azok, a melyekre más 
oldalról történt hivatkozás. Van tehát törvényünk, 
mely szerint a „magyar nemzet" nevezete alatt 
nem csak a szorosan vett Magyarországnak bár
mely ajkú polgára egyszersmind értendő ; hanem 
értendők még Horvátországnak és Szlavóniának 
igaz, benszülött fiai is. S ne felejtsük, hogy e tör
vény épen a nem magyar ajkúak kértére hozatott. 
É n részemről értem e kérést: épen a hungara na-
tionak nevezett populusból nem akartak kizártak
nak látszani, abból, mely különbözött a plebsnek 
nevezett pőrnéptől; nem akartak kizártaknak lát
szani csak azért, mivelhogy nem magyar ajkúak : 
kérték hát világosan, törvénynyel kifejeztetni, 
hogy benfoglaltatnak, s nem híjába kérték. (Ügy 
van !) 

Ismétlem, tisztelt ház, hogy egyaránt túlhaj
tunk s ártunk minügyttnknek, akár tagadjuk, 
hogy törvényeink szerint, általunk világosan elis
mert nemzetek léteznek, akár ne akarjuk tudni, 
Hogy törvénykönyvünk a politikai magyar nem
zetet is ismeri, melyhez, mint természettől egyhez, 
a többiek mindnyájan tartoznak, együtt alkotván 
azt. {Helyeslés.) Legyünk méltányosak, s valljuk 
be, hogy a törvény igenis elismer több nemzetet, 
mikor csak geneticum quidről van szó; de ne ta
gadjuk, hogy nemzetekről nem szól s nem szólhat 
ott, hol az egységes államtest értendő. Sőt világo
san kiemeli annak egységét, s megmondja, hogy 
az a magyar. (Ugy van!) E méltányosságnak adta 
már jelét e képviselőház, szó nélkül nyugodván 
bele, hogy a magyar nemzet kifejezés mással cse
réltessék föl az első föliratban, ott, hol a javaslat
ban nem ez utóbbi értelemben fordult az elő. 

De, mondják, hogy Grozsdu Manó módosít-
ványa minden nehézségnek egyszerre véget vet, 
„hazánk" kifejezést tevén a „magyar nemzet" he
lyébe : fogadjuk hát el azt. Kijelentem, hogy ha a 
szövegbe eredetileg e szó „hazánk". vétetett volna 
föl, én tökéletesen belenyugodtam volna; de egé
szen más, most vinni bele -azt: mert ez által elis
mernek, hogy ott annak jelentésétől különböző 
értelemben kívántak használni a „magyar nemzet" 
kifejezést, a mit pedig el nem ismerhetünk. Épen 
mivel e kifejezést ily értelemben kívántuk hasz
nálni, mint ezt itt nem egy, hanem minden fölszó
laló ünnepélyesen ki is jelentette, minden félreértés 
ki van zárva, s azért azon szavak igen jól megma
radhatnak. (Helyeslés.) ' . 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Besze János ! 
Besze János: Elállók. 
T ó t h Vilmos j e g y z ő : Moesonyi Sándor ! 

(Szavazzunk !) 

Mocsonyi Sándor: Fentartván magamnak 
a jogot, a román, mint anyanyelvemen fölszólal
hatni, ez alkalommal csakis czélszerüség tekinteté
ből használom a magyar nyelvet, (Fölkiáltásoh: A 
törvény értelmében!) hogy röviden kijelentsem, 
hogy Sztratimirovics, illetőleg Grozsdu képviselő
társam módosítványát pártolom. 

T . ház ! én sok olyast hallottam, mi a tárgy
hoz szorosan nem tartozik. Stefanidesz úr a többi 

i közt a discussiót oly térre vezette, hova őt követni 
méltóságom tiltja: (Derültésg, nevetés) azért én 
csak szorosan a tárgyhoz szólok. 

T. ház! mint tudjuk,alkotmányos országokban, 
hol csak egy nemzet létezik, ezen nemzetnek, vagy 
alkotmányos népnek genetikus megnevezése nem 
csak fölösleges, de szokatlan is. Magyarországban, 
hol több nemzet létezik egymásmelleit, ezen nem
zetek összességét egy kisebbségben lévp nemzet 
genetikus nevén megnevezni, (Derültség) igényte
len nézetem szerint legalább helytelen. Mert való
ban a fölirati javaslat ezen szakaszában használt 
kitétel: „magyar nemzet" vagy azt jelenti, hogy 

I csak a magyar nemzet ir föl ő felségéhez, vagy azt, 
hogy Magyarország összes lakossága ugyan, de ez 
mind magyar, Én azt hiszem, mind az egyik, mind 
a másik értelem a tények valóságába ütközik, és 
már azért sem lehet helye a feliratban. De mi en
nek consequeutiája? Ha az első értelem irányadó, 
a magyaron kivül a többi nemzetek, bár jogtala
nul, de mégis ki lévén zárva, a föliratot már csak 
azért sem tehetik magokévá; ha ellenben a máso
dik esetet veszszük,miután ebben, bár csak névleges, 
de mégis némi niagyarizálás és igy nemzeti érzel-
mök megtámadása rejlik, ők ezen megtámadást a 
fölirat elfogadása által legalább önmagok nem. 
szentesíthetik. T. ház! én azt hiszem, nem lehet. 
szerénytelen kívánságnak nevezni, ha valamely 
nemzet azt kéri, hogy saját nevén neveztessék meg,-
de még kevésbbé lehet szerénytelennek nevezni, 
ha nem ezt, hanem csak azt kéri, hogy idegen né
ven ne neveztessék. {Zaj. Fölszólalások: Hát a ma
gyar idegen f) 

j Makray képviselő úr azon észrevételét, mely 
szerint ő azt látja, hogy mi az által befelé fordítjuk 
fegyvereinket, valóban nem értem. 

Fölhozatott azon kérdés is, vajon van-e több 
nemzet vagy nincs ? Azt hiszem, kár e kérdésről 
szólani, mert e kérdés rég el van döntve, s a ki
nél nincs eldöntve, ugy hiszem, az ma sem fog 
meggyőződni róla. ., 

Szentkirályi Mór t. képviselőtársam (Derültség. 
Halljuk!) azt monda : ő belenyugodnék Grozsdu 
képviselő úr indítványába, ha aznemmotiváltatott 
volna. (Fölszólalások : Ha nem ugy motiváltatott 
volna!) Igen, ha nem motiváltatott volna úgy. 
Én épen ezen nézetben nem osztozhatom : mert 
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hiszen minden kérdésnek motiváltatnia kel l , s 
nincs is az befolyással, hogy az egyik ezen, a má
sik más motívumot használ; ha jónak, czélszerü-
nek találom, elfogadom, habár egészen különböző 
motívumokból és elválva az egész háztól. (Zaj.) 

Ezeket röviden előadni kötelességemnek tar
tottam. 

Tóth Vilmos j egyző : Papp Zsigmond! 
(Szavazzunk !) 

P a p p Zs igmond : T. ház! Valahányszor 
a nemzetiségi kérdés még szőnyegre került, min
dig elkeseredést szült. Ez mélyen fáj lelkemnek. 

Megvallom, tagadni nero lehet, való és igaz, 
hogy most nem volna idő szerinti e kérdés fejtege
tése ; de miután különböző' indítványok tétettek, 
különösen Grozsdu Manó képviselőtársam tett mó-
dosítványához, mely meg kívánja változtatni a föl
irat e kifejezését: „magyar nemzet", e szóval : 
„ország" ; én is akarok egy pár szót szólni. Mielőtt 
azonban beszédemet tovább folytatnám, mint 
Szentkirályi t. barátom monda : ha már benne 
volna e szó az eredeti szövegben, nem szólna ellen 
semmit : én is azt mondom, hogy miután Gozsdu 
képviselőtársam a 15-ös bizottság tagja volt, mely 
a tárgyalás alatt levő föliratot készítette,, kérdem, 
miért nem tett akkor észrevételt ? miért nem té
tette akkor mostani módosítványát a szövegbe? 
U g y hiszem, azt a bízottság t. tagjai akkor kész
séggel elfogadták volna, és most ily kellemetlen 
színezetben nem kerülne discussio alá; nem idéz
né elő a megmérhetetlen horderejű viszálkodás 
magvát. 

De mindez mellesleg legyen mondva. 
A mi a nemzetiség kérdését illeti, legyen sza

bad nekem is nem annyira tüzetesen, mint inkább 
az ügy természetéből kifolyólag kifejtenem, mi 
lényegileg az, a mit mindnj^ájan nemzetiségi kér
désül szoktunk, és meglehetős pathossal, emlegetni. 
A régi rómaiak azt, mit mi hazának mondunk, 
,,patria"-nak nevezték. Ezen szó : patria, annyit je
lentett a rómaiaknál, hogy azon haza, vagyis azon 
földterület, melyen lakik valaki, ez az ö anyja, ki 
mint megannyi fiairól köteles gondoskodni, őket 
nevelni, ápolni és boldogítani; annyit jelentett, 
hogy a patria, mint valódi jó anya, egy fia iránt 
sem lehet mostoha. A németek ezen kifejezést a 
rómaiaktól átvették, „Vaterland" szó által adván 
a római pátriának illő kifejezését. Hát mi hogy 
nevezzük azon területet, melyen lakunk ? Hazának, 
ezen szótól : ház : mintha azt akarták volna mon
dani őseink — vagyis a magyar ősök, kik ide jöt
tek : — íme, közös házat alapítottunk, és ez közös 
tulajdonunk, melyben mindnyájan ellakhatunk, 
mindnyájan boldogulhatunk, mindnyájan egymást 
közösen segítve, megelégedve elélhetünk. De tehát 
e közös házban vagyis hazában mégis miképen 

keletkeztek a különféle nemzetiségek ? Ezt igen 
rövid vázlatban elmondom. Ugyanis, mindenek
előtt , én vagy bármelyik közülünk, ki itt e 
házban, vagy bárhol e hazában lakik, nem szü
letett másnak, mint embernek; ez az első pha-
sisa emberi létünknek. (Derültség.) Én is tehát 
születtem embernek; nem voltam születésemnél 
fogva se román, se magyar, mint bárki e hazá
ban és házban. Ez az első stádium. A második 
stádium pedig az, hogy egy kis házi vagyis 
születési körben megtanultam a nyelvet, mint pél
dául, én tanultam románul, ez a társain magyarul, 
a harmadik németül, stb. Ez a nemzetiség kelet
kezése. Midőn azután nagykorúságra jutottunk, 
egy állam tagjaivá, lettünk : és ez az állam, me
lyet máskép hazának nevezünk. Most kérdem, t. 
ház, vajon szabad-e az államnak megtagadni ez 
első qualificatiót, vagyis az emberi jogokat ? kér
dem, ki az, ki ezt meg akarja tagadni ? U g y hi
szem, e házban azt senki meg nem tagadhatja. 
(Fölkiáltások : Senki!) Vagy szabad-e a második 
stádiumot megtagadni, a nyelvet, melyet tanul
tunk, melyet szánkból kitépni nem lehet, vagyis 
a nemzetiséget? U g y gondolom, ezt sem akarja 
senki kétségbe vonni ? De ki is akarhatná ezt ? 
(Fölkiáltások : Senki!) 

Ebből az követketkezik, hogy mi félreértés
ben élünk, s ebből származnak a viszályok, melye
ket igen egyszerű módon lehet kiegyenlíteni, de 
negatio által semmi esetre sem. 

Az államnak szüksége van valamire, hogy 
magát fentarthassa: mert midőn az államok ala
kultak, tisztán, sajátszerüleg nem máskép alakul
tak, mint az által, hogy némely természeti jogok
ról lemondottak, és azok gyakorlatát átruházták az 
államra; azonban magának az államnak, hogy az 
szilárdul fenállhassón és minden eventualitások-
kal szembe szállhasson, szüksége van, hogy min
den factorait tekintetbe vegye. U g y de a magyar 
nemzetiség nem egyedüli factor, mert az épen csak 
annyi joggal bir, mint a többi nemzetiségek ; ha
nem a többi nemzetiségekkel együttleg képezi az 
államot; vagyis az összes factbrok összessége kí
vántatik arra, hogy egy compact állam fogalma-
hoz juthassunk. 

Én e házban a vitát szerettem volna elkerülni; 
de miután szőnyegre ke rü l t . . . (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Bocsánatot kérek. Távo l 
legyen tőlem, mintha csak legkisebb részben is 
korlátolni kívánnám a vélemények nyilvánítását; 
hanem igen kérem a t. képviselő urakat, méltóz
tassanak csupán csak a szőnyegen lévő tárgyhoz 
szólani, t. i. arra nézve, hogy az indítványozott mó
dosítást elfogadják-e, vagy nem ? (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Én épen a módositvány-
ról akartam szólani. A t. elnök úrnak megjegy-
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zése nagyon későn keletkezett: már előbb kellett 
volna azt megtenni, és ez által a kellemetlen vitat
kozásoknak elejét venni. 

Én e hazában, a mint mondám, nem ismerek 
egyetlen egy^ hanem több nemzetiséget. Kifejtem 
ezt, már másszor, midőn mondám, hogy nemzeti
ség és politikai nemzet közt különbség van ; de ta
gadom azt, hogy a magyar nemzet legyen politi
kai nemzet; {Zaj) hanem állítom azt, és ezt min
denkinek el kell ismernie, hogy valamint a magyar 
nemzetiség, úgy a többi nemzetiségek együtt ké
pezik a hazát, az államot, melynek összes lakos
sága nyelv- és valláskülönbség nélkül képezi a po
litikai nemzetet: tehát nem kivételesen a magyar 
nemzetiség, mely csak egy része az államnak, ha
nem egyetemleg mindnyájan, kik e hazában, ez 
államban lakunk. Több joga egynek, mint másnak, 
itt e hazában nem lehet; több eló'nynyel nem bír
hat a magyar azért, mert őt magyarnak nevezik, 
mint a román azért, mert ő nem magyarnak szü
letett. Azt mondják magyar testvéreink, hogy 
ők megosztják a többi nemzetiségekkel az ő jogai
kat, mert ők jó testvérek akarnak lenni. Nekem, 
uraim, ez nem kell, mert a 48-iki törvényekben a 
jogegyenlőség elvét látom kimondva, és igy oly 
jogosítottnak érzem magamat, mint akármely más 
magyar ember. 

Ezeket tartottam szükségeseknek rövid váz
latban előadni az eszmék tisztázása tekintetéből: 
és már most azt mondom, hogy nyugodjunk meg 
abban, a mi a föliratban meg van irva, mert abban 
hangsúlyozva van a hazában lakó minden nemze
tiségű és vallású polgárok igazságos, méltányos és 
megnyugtató kielégítése. Azonban azon ünnepé
lyes kijelentés mellett nyugszom meg mind ezek
ben, hogy én úgy értem ezeket, hogy a fölirat a 
magyar név alatt nem a magyar nemzetiséget, ha
nem magát Magyarországot érti, melyet az összes 
nemzetiségek képeznek. (Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos jegyző: Gozsdu Manó! 
GoZSdu Manó: Miután Papp Zsigmond kép

viselő úr engem személyemben támadt meg, (Zaj. 
Rendre!) én igen röviden fogom magamat igazolni. 
Papp Zsigmond képviselő úr azt vetette különösen 
szememre, hogyan léphetek most föl módosítási 
indítványnyal, holott én a 15-ös bizottságnak 
tagja voltam ? s hogy ott kellett volna mégtennem 
észrevételeimet. Ez engem, úgy látszik, terhel. De 
emlékeztetem a t. házat épen ezen ülésben ejtett 
szavaimra. Én a föliratot úgy, a mint van, a 15-ös 
bizottságban is, sőt ma az által, hogy ellene föl 
nem szólaltam, itt is magamévá, tettem. Engem 
nem aggaszt azon kitétel, hogy : „Adja vissza tehát 
felséged mindenekelőtt alkotmányos szabadságát 
a magyar nemzetnek," mert én fogalmamat poli
tikai tekintetben ezen szóról itt már magyaráztam. 
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(Helyeslés.) Engem tehát ez nem aggaszt. Miután 
azonban láttam, hogy vannak, a kiknek aggodal
mat okoz; sőt láttam, hogy ezen kifejezés hosszabb 
vitatásra, sőt extravagáns vitatásokra adott alkal
mat : mint közvetítő javasoltam azon kifejezést, 

j mely az egésznek nem árt, és, meggyőződésem sze
rint, a föliratot sem gyöngíti. Tehát csak mint köz
vetítő javasoltam.; s ezért ezen megrovást Papp 
Zsigmond képviselőre visszautasítom. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő : Perényi Zsig
mond báró! (Szavazzunk !) 

Perényi Zsigmond b.: Elállók. 
„ Dimitrievics Milos jegyző: Borlea Zsig

mond ! (Szavazzunk !) 
Borlea Zsigmond: Elállók, ha a többi is 

eláll. 
Dimitrievics Milos jegyző: Markos Ist

ván! (Eláll!) 
Markos István: Nem állok el! 
B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Sajnálattal ta

pasztaltam, hogy valahányszor román vagy szerb 
képviselő saját meggyőződését és nemzetiségének 
óhajtását olyformán nyilvánítja e házban, hogy a 
t. ház többségének véleményével nem egyezik, 
még mindig találkoznak egyesek, kik ellenargu
mentumok helyett szemrehányásokat és gyanúsí
tásokat hoznak föl. (Ellenmondás.) Meg vagyok 
győződve, ha az iménti szemrehányások nem hozat
tak volna elő, ezen, nem nagyon kellemes vita nem 
is keletkezett volna. (Fölkiáltások: Ki kezdte?) Nem 
akarom a keserűséget, melyet ezen gyanúsítások, 
valamint itt ben a házban , úgy e házon kívül 
előidéznek, fokozni, és csak annak kijelentésére 
szorítkozom, hogy én, és úgy hiszem, követtár
saim is, az ilyféle gyanúsítások és szemrehányások 
által magunkat soha el nem fogjuk riasztatni, hogy 
véleményünket elmondjuk, valahányszor az meg
nyugtatásunkra szolgál nekünk és küldőinknek is. 

Ezeknek rövid előadása után csak azt nyilvá
nítom, hogy én is pártolom Sztratimirovics, ille
tőleg Gozsdu képviselő úr módositvány át. (Sza-
vazzvjnk!) 

Tóth VilmOS j e g y z ő : Markos István ! 
MarkOS István : T . ház ! A jelen vita tár

gyát a képviselőház elé terjesztett fölirati javaslat 
és a nemzetiségi szempontból ennek ellenében be
adott módositvány képezi. Én tehát ezen tárgy
nál maradva, egyedül erre szorítkozva kívánom, 
mint szintén nem-magyar nemzetiségbeli, a ma
gam nézetét nemzetiségem érdeke szerint előadni. 

Ezen vitánál, mint első kérdés, nézetem sze
rint az merül föl, szükséges-e a beadott fölirati 
javaslatot nemzetiségi szempontból akként módo
sítani , mint a beadott módositvány kívánja ? Erre 
én azt mondom, hogy nem. 

Nem látom a módosítás szükségét először is 



150 LXXXI. ORSZÁGOS ULES. (Decz. 15. 1866.) 

azért, mert a nemzetiségi igényeknek nagyon is 
megfelel ezen fölirati javaslat, midőn a 13-ik pont
ban azt mondja: „S hazánk minden nemzetiségű 
^s vallású polgárainak igazságos, méltányos és 
megnyugtató kielégítése által az országot ismét 
erőssé t egye , " stb. Itt a nemzetgyűlés már ki
mondotta azt, hogy szeretné és óhajtaná az alkot
mányt visszanyerni, hogy, mint törvényes alkot
mányába visszahelyezett nemzet, a nemzetiségeket 
kielégítse: és én ebben látom a nemzetiségek ki
elégítésének fő erejét, nem pedig azon módosit-
ványban , a mely beadatott, s mely, úgy látszik, 
azt akarná keresztülvinni, hogy a magyar nép 
csakugyan idegen legyen itthon és töröltessék ki. 
(Helyeslés. Zaj.) 

É n , ki szintén annyira óhajtom a nemzeti
ségi kérdés mielőbbi megoldását, megvallom, 
óhajtottam volna, hogy ezen indítvány szőnyegre 
ne került volna, mert ily dolgok mindig fölzak
latják az érzelmeket, a mint már azt nem egy
szer tapasztaltuk a képviselőházban; és a fölzak
latás által csak a bizalom rendül meg , mely kö
zös és viszonyos bizodalom nélkül a nemzetiségi 
kérdés megoldását nem remélhetjük. (Helyeslés.) 

Nem látom továbbá helyét e módositvány-
nak, t. ház, mert ha jól emlékszem, az első föl
irat alkalmával egy képviselő úr által ez eszme 
már megpendíttetett, ugyanakkor meg is vitatta-
tot t , és akkor meg is nyugodott a t. ház többsége 
abban, hogy ilyes módosításra szükség nincs, 
mert ez nem egyéb, mint a kedélyek fölzaklatása. 

Ha szabad kérdenem az illető módosító nrtól és 
a mődositvány pártolóitól, vajon mit mondana a 
mostani egybehívott oláhországi nemzetgyűlés, ha 
az ott lakó 80,000 magyar épen azon szempont
ból, amelyből az indítványozó és pártolói kiindul
nak (Zaj, helyeslés) , ha, mondom, azok azt kivan
nak, hogy ne használja ezen szót: román nemzet; 
hanem azt mondanák: „Mi itt 80,000-en vagyunk," 
s hivatkoznának az egyenjogúság eszméjére, mely 
egyenjogúság törvényes fogalma mindig a mino
ritást védi jogaiben a majoritás ellen ? 

Szólhatnék én erről még többet, de megval
lom, nem akarok tért nyitni annak, hogy mi to
vább is folytassuk e vitát. Kérem tehát a t. házat 
és a t. képviselő urakat, hagyjuk el ezen tárgyat 
s ne csináljunk még nagyobb zűrt; ne adjunk el
lenségeinknek alkalmat arra, hogy a fölirat hatása 
meggyöngüljön, és azt higyék, mintha mi megosz
lottunk volna; hanem sürgessük együtt, vállvetve, 
alkotmányunk helyreállítását: s akkor , azt hi
szem, a nemzetiségek igényei teljesítve és törvény 
által biztosítva lesznek. (Helyeslés,) 

T ó t h V i l m o s j e g y z ő : Wlád Alajos! (Sza
vazzunk !) 

W l á d A l a j o s : A mai discussio folyama a 

világtörténetből egy epizódot juttat eszembe, 
mely is — sí lieet parva comparare magnis — az, 
hogy midőn a törökök Bizanczot ostrom alá vet
ték, a görögök, az ostromlottak, szintén a fölött 
vitatkoztak, melyik szín legyen az uralkodó : a 
kék vagy a piros? E vitatkozásnak eredmé
nye azután az lőn, hogy miután köztök az egye
netlenség semmiképen sem csillapodott, a törökök 
elfoglalták Bizanczot. Mai nap is épen így áll a 
dolog, midőn a haza és különösen az alkotmányos
ság ügye bizonyosan alig áll szerencsésebben, és 
azt alig lehet kedvezőbb szemmel tekinteni, mint 
Bizanez akkori állapotát;, és mi mégis arról vi
tatkozunk , hogy egy nemzet vagy több van-e 
az országban akkor, midőn elleneink mindent föl
használnak egy méltányos kiegyenlítés megátlá-
sára. (Helyeslés.) 

Szemünkre vettetett, hogy mi a haza fogal
mát nem fogjuk föl, hogy mi a hazáért magun
kat föláldozni nem tudjuk, és hogy a nemzetisé
gek szószólói magokat az illető nemzetiségek szó
vivőinek tolják föl. Már, kérem, a ki azon vádat 
mondja, hogy mi a haza fogalmát nem értjük, az 
maga sem értette ezt komolyan. E haza minden 
nemzetiségének történeti múltja fényesen bebi
zonyítja, hogy őseink 800 éven át együtt védel
mezték e hazát, csontjaikkal trágyázták és verők
kel áztatták. És ezt jövőre nézve mi is bizonyosan 
megteszszük. (Helyeslés.) De, hogy megtehessük, 
minden esetre a többi nemzetbeliek támogatására 
és testvéri egyesülésére van szükségünk. Azt hi
szem, hogy épen úgy, mint nekünk, a magyar 
nemzetiségnek is szüksége van a mi kölcsönös se
gélyünkre. Nevesse tehát az egyik a másiknak sze
mére azt, a mit az, ki szemére veti, komolyan maga 
sem érez. Ha azt akarjuk, hogy az alkotmányosságot 
megmentsük, akkor egymás iránt kíméletesebben 
és előzékenyebben kell eljárnunk. A mai discus
sio pedig ezen kíméletet és előzékenységet nem 
tüntette föl. 

Én részemről nem lettem volna a mellett, 
hogy fölhozassanak per incidentem azok, a mik 
ma fölhozattak; de miután fölhozattak, most nem 
tehetek egyebet, mint hogy Grozsdu Manó indítvá
nyára szavazzak. (Szavazzunk!) 

Tóth Vilmos j e g y z ő : Hodossiu József! 
(Szavazzunk ! Zaj.) 

HodoSSiU József : T. képviselőház! Csak 
egy észrevételem van. Miután Markos t. képviselő
társunk egy kérdést intézett hozzánk, én e kér
désre kívánok röviden felelni. Azt monda, hátha 
azon 80,000 magyar, ki Oláhhonban van, épen oly 
követelésekkel lépne föl a bukaresti parlamentben, 
a milyenekkel mi itten föllépünk, vajon mit mon
danának erre a románok ? Omnis similitudo clau-
dicat; és itt épen claudicál: mert, kérem, a roma-
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nok Erdély- és Magyarország részeiben ősi lako
sok és az itteni magyaroknak dexteram dederunt, 
tehát mint nemzet nemzettel kezet fogtak és mil
liókat számlálnak; az Oláhországban és Moldvá
ban tartózkodó magyarok pedig csak bevándor
lottak. Es mind a mellett, hogy nekünk itt ősi 
jogunk és politikai jogunk van , a mi amazoknak, 
a magyaroknak t. i. ott nincsen, mégis ha azok 
ott ily követeléssel föllépnének, én azt ottan is 
pártolnám. 

Pártolom a módosítást. 
E l n ö k : A szólásra többen már nem lévén 

fölírva, a kérdésnek szavazás alá kell bocsáttatni. 
A kérdés pedig, hogy méltóztatnak-e megtartani 
az utolsó szakaszt úgy, a mint szei'kesztve van, 
vagy a módositványt elfogadni? Méltóztassanak 
azok, a kik a szerkezetet kívánják megtartani, 
fölállani. (Megtörténik,) A szerkezet úgy, a mint 
van, megmarad. A tisztelt ház tehát a fölirati ja
vaslatot a szakaszonkinti tárgyalás alkalmával is 
elfogadta és magáévá tette. Nincs egyéb hátra, 
mint a jegyzö'könyvet hitelesíteni, s a hétfői ülés
ből átküldeni a méltóságos főrendeknek, kik ak
kor, értesülésem szerint, szintén ülést fognak tar
tani . 

Most még Károlyi Ede gr. képviselő úr a 
pest-miskolczi vasút tárgyában egy kérvényt akar 
benyújtani. 

K á r o l y i Ede gr . : Meg lévén bízva a pest-
miskolczi vasúttársulattól a pest-miskolczi vasiít 
tárgyában egy kérvény benyújtásával, bátor le
szek ezen kérvény tartalmát röviden előadni. (Zaj.) 
Ez három pontból áll : a pest-miskolczi vasúttár
sulat először panaszt emel a t. ház előtt, hogy a 
tiszai vasúti társulat az 1848-iki törvények hatá-
rozmányai daczára hosszú évek óta kötelezettsé
geinek eleget nem tett, és pedig azért, mert a 
kormány mindig elengedte neki ; másodszor föl
kéri a t. házat, hogy azon időben, midőn tör
vényes működése beáll, méltóztassék ezen pest-
miskolczi vonal kiépítését pártolni, legyen az akár 
a tiszai vasúti, akár más társulat által; harmad
szor hazafiúi készséggel fölajánlja húsz ezer fo
rintba került tervezeteit a t. ház dispositiójára azon 
meggyőződésben, hogy a t. ház azokat fölhasz
nálja , és ezen, hazánkra nézve oly szükséges vo
nal mielőbbi kiépítését pártolni fogja. 

E l n ö k : E kérvény a kérelmi bizottsághoz 
utasittatik. 

xlz ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 

1866. deezember 17-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 . 

Tárgyal: Bemntattatnak : Borcsányi János megbízó levele ; Szaiederovaez 
ellen. Az elfogadott fölirat a főrendekhez átküldetik. Zárt ülés. 

Zsigmond panasza, a nagy-becskereki biró 

Az ülés kezdődik d. e. 10i/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A jegyzőkönyvet 
Tóth Vilmos fogja vezetni, a szólni kívánók neveit 
Dimitrievics Milos jegyzi. 

Az utóbbi ülés jegyzőkönyve fog hitelesít
tetni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
deezember 15-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Borcsányi János , a'bazini választó 
kerület képviselője, bemutatja megbízó levelét. Az 
állandó igazoló bizottságnak fog átadatni. 

Szemederovaez Zsigmond panaszolja azon tör

vénytelen és igazságtalan eljárást, melyet a nagy-
becskereki biró ellene elkövetett, és elégtételt kér. 
A kérvényi bizottságnak adatik ki. 

A fölirat ú g y , mint azt a t. ház elfogadni 
méltóztatott, a mélt. főrendekkel leendő közlés 
végett le van tisztázva, és föl fog olvastatni. 

Ivánka Zs igmond : A fölolvasott jegyző
könyvre alázatos észrevételem van. Abban ugyanis 
az indítványozó megneveztetik, holott az eddigi 
gyakorlat szerint nem szoktuk az indítványozó 
nevét kitenni. Azt hiszem tehát, hogy az eddigi 
szokás megtartandó s az indítványozó neve most 
is kihagyandó volna. 




