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minisztériumnak adott indemnitással világos ellen-
tétben áll, mely által a municipális törvények, 
nevezetesen az 1848-ki törvények 1 6-dik t. czikke-
lyének e) pontja fölfüggesztetik; mindezeket te
kintetbe véve a magyar felelős kormányhoz azon 
kérdést kényteltníttetem intézni: kész-e a kor
mány a szerb nemzetnek azon kifejezés által való 
megsértéséért nyilvános elégtételt adni, (Hangos 
derültség a képviselők padjain) mely szerint a kor
mány egy rendeletet bocsátana közzé, melynek 
alapján hivatalos esetekben a „rácz" kifejezésnek 
használata megtiltassák ? továbbá kész-e ezen egész 
rendeletet, mely az adott indemnitással s a nemze
tiségek és nyelvek gyakran hangoztatott jogegyen
lőségével ellentétben van, visszavonni, s a nem-
magyarajku municipiumok és képviseletek által 
saját nyelvökön szerkesztett hivatalos beadványait 
jövőre elfogadni ? 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 
Azonnal felelhetnék ugyan a hozzám intézett inter-
pellátióra, miután azonban azt egész terjedelmé
ben nem érthettem, a holnapi ülésben fogok annak 
érdemére nézve válaszolni. Most csak e kitételre 
nézve: ,,rácz" kívánom megjegyezni, hogy én ab
ban egyátalában sértőt nem látok, és törvényeink 
is e kifejezéssel : ,,rasciani" élnek; azonban ez in
kább a stylus dolga levén, e részben nem forog 
fen nehézség. 

Elnök: T. ház! Holnap 11 órakor ülés fog 
tartatni, mely ülésben a miniszter urak által elő
terjesztendő' törvényjavaslatok ki fognak hirdet
tetni ; ezek azután ki fognak nyomatni és az illető 
osztályoknak szétosztatni. Most az ülést bezárom. 

Az illés végződik d. u. 12 1/i órakor. 

CXXIV. OUSZAGrOS ULES 
1867. május 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 . 

T á r g y a i : Az igazoló bizottság kiegészítése elhatároztatik. A két alelnökre és egy jegyzőre tör tént szavazás eredményt!-
kihirdettetik. Bemutattatnak : Láiiár Sándor megbízó levele; szakesi választók ellenkérvénye; Pap Gergely lemondása ; a magy. orsz. 
képzőművészeti társulat kérvénye az Eszterházy-képtár megszerzése i rán t ; a makói csizmadia- s a palotai csapóczéhé 1849-bel i köve
telésük teljesítése iránt. A kormány törvény-, illetőleg határozati javaslatokat nyújt be a közös viszonyok, az 1 8 i T

8 - b e l i törvények
nek a nádor jogkörére, a minisztérium alakítására, a nemzetőrségre, az évi költségvetésre, s a csajkások kerülete s bánsági végvidék 
képviseletére vonatkozó rendeletei ügyében. A kormány felel a zombori hatóság szerb fölterjesztésére adott válasza iránt tet t kérdésre. 

A kormány részéről jelen vannak ; Andrássy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Go-
rove István, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 111/i órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyilt. Az ülés jegyző
könyvét fogja vezetni Ocsvay Ferencz jegyző ur, 
a szólani kivánók neveit fogja jegyezni Joanno-
vics György jegyző ur. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Joannovics György jegyző (olvass a a 
május 16-ikán tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k ! A^árady Gábor képviselő urnák van 
észrevétele. 

Várady Gábor: Az állandó igazoló bizott
ság részéről van szerencsém a t. képviselőháznak 
jelenteni, hogy Torma Károly urnák a képviselők 
sorából történt kilépése folytán egy tag hiányzik 

KÉPV. H. NAPLÓ. l 8 6 5 / 7 . IV-

a bizottságban. Miután a teendők folyvást szapo
rodnak a bizottság körében, de különben is a ház 
rendszabályainak ez iránti rendelete megtartandó 
fölkérem a t. házat, méltóztassék a hiányzó tag 
megválasztása iránt intézkedni. 

Elnök : Tehát a legközelebbi ülésbe méltóz
tassanak behozni czéduláikat. (Jobbfelöl többen Ke
mény Gábor b. nevét hangoztatják- balról: Szavaz
zunk ! Szavazzunk!) 

E l n ö k : U g y hiszem, legczélszeriibb lesz a-
legközelebbi ülésben beadni a szavazati jegyeket 

Most a jegyző urak jelentést fognak tenni a 
tegnapi szavazatok eredményéről. 

Joannovics György jegyző: A két aki 
nöki állásra beadatott 227 szavazat, ebből 9 lap* 
üres volt, az első alelnökségre legtöbb szavazatot 
nyert Somssich P á l , (Éljenzés) még pedig 141 
szavazatot, utána legtöbb szavazatot kapott L u -
zsénszky Pál báró, még pedig' 64-et. A másod al-
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elnökségre legtöbb szavazatot kapott Dósa Elek, 
{Éljenző) <nég pedig 139 szavazatot, utána leg
több szavazatot kapott Tisza László, t. i. 60-at. A 
jegyzői állásra beadatott 227 szavazat, ezek közül 
üres volt 9 , legtöbb ^szavazatot kapott Horváth 
Lajos képviselő ur (Éljenzés) t. i. 135-öt, utána 
Szontagh Pá l , 64-et. E szerint első alelnöknek 
.Somssich Pál 141, másod alelnöknek Dósa Elek 
139, jegyzőnek Horváth. Lajos 135 szavazattal 
lettek megválasztva. 

Elnök: E szavazás eredménye tehát, hogy 
első alelnök Somssich Pál, második alelnök Dósa 
Elek, jegyző Horváth Lajos képviselő *űr. 

S o m s s i c h P á l : Tisztelt ház ! Mély tisztelet
tel fogadom a képviselő háznak azon határozatát, 
mely által engem egyik alelnökévé megválasztani 
méltóztatott; iparkodni fogok, ha alkalmilag az 
elnökösködésre hivatva lennék, annak teendőit a 
48-diki törvények és az azok értelmében készült 
házszabályok szerint híven teljesiteni. Ha mégis 
korlátolt tehetségeim a felmerülő nehézségekkel 
megmérkőzni képesek nem lennének, számitok az 
egész ház alkotmányos igazságszeretetére, istápo
lására, melylyel fogyatkozásaimat pótolni s gyar
lóságaimat kiegészíteni fogja. Ezen reménynyel, 
illetőleg kéréssel^ ismétlem mély tiszteletemet és 
köszönetemet. (Éljenzés.) 

Dósa E l e k : T. ház! Az előttem megnyílt 
alelnöki hivatal föladata megoldásának fontossá
gával és lehető nehézségeivel szemben, mélyen 
érezve hajlott, elgyöngült korom és avatatlansá
gom miatti elégtelenségemet, bátorságot annak 
elvállalására csakis a nyilvánult és éltem alkonyát 
érdemeimen fölül elannyira megtisztelő bizalmában 
keresem. És miután afelől is meggyőződtem, hogy 
tekintettel a körülményekre, ezen bátorságot a t. 
ház bizalmában nem csak keresni, hanem megta
lálni is kötelességem : tisztelettel hajlom meg- a t. 
ház bizalmi szavazatában tolmácsolt kötelesség pa
rancsoló szava előtt, és elfogadom a másod alel
nöki állást azon reményben, hogy a t. ház beval
lott elégtelenségem irányában szokott kegyességü 
elnézéssel lenni, g-yakorlatlanságomból következő 
lehető botlásaim megelőzhetése végett engem bölcs 
tanácsával támogatni, személyem irányában em
berbaráti, a közérdek irányában pedig magasztos 
hivatásából folyó kötelességének is fogja ismerni. 
T. ház! fogadja nagyrabecsült bizalmáért hálatel
jes köszönetemet és azon fogadástételemet, hogy 
még lehető minden erőmet annak megérdemlésére 
fölhasználni szent kötelességemnek ismerendem. 
(Éljenzés) 

H o r v á t h LaJ0S(ffl></í/2ó7 székből): T. képvi
selőház! Teljes készséggel hajlom meg a t. ház 
akarata előtt, s a mennyire tehetségem engedi, 

igyekezni fogok pontosan teljesiteni kötelessége
met. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Lázár Sándor, Naszódvidék monori 
kerületében megválasztott országgyűlési képviselő 
bemutatja eredeti megbízó levelét. Az állandó iga
zoló bizottsághoz tétetik át. 

Szakcs tolnamegyei választó kerületnek 490 
választója a Dőry-párt részéről Cséry Lajos kép
viselő megválasztása megsemmisítését kérő kér
vényt félrevettetni s a megválasztott képviselőt 
igazoltatni kéri. Áttétetik az igazoló bizottsághoz. 

Pap Gergely, Közép-Szolnokmegye szilágy
csehi választó kerületének képviselője egészségi és 
családi viszonyai miatt képviselői állásáról lemond. 
Közép-Szolnokmegye központi választmánya, uj 
választás eszközlésére fog fölszólittatni. 

Idő közben a következő kérvények érkeztek be. 
Az országos magyar képzőművészeti társulat 

igazgatósága a berezeg Eszterházy-féle nagybecsű 
képgyűjteménynek a nemzet részére leendő meg
vételét kéri eszközöltetni. 

Fekete András, a makói csizmadiaczéh nevé
ben, a 1849-ik évi hadjáratban kiszolgáltatott 755 
pár huszárcsizma árából hátralevő 416 pft 36 kr 

1 kifizettetését kéri elrendeltetni. 
Palota, veszpréinmegyei mezőváros csapóczé-

hének elöljárói szintén a 49-dik évi hadjárat alkal
mával kiszolgáltatott posztók árából hátralevő 
9402 ft 53 krnyi követelésüket kérik kifizettetni, 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

Andrássy Gyula gróf miniszterelnök: 
T. képviselő ház! Mint már e ház t. elnöke beje
lenteni méltóztatottt a háznak, a minisztérium kö
telességének tartotta azon tárgyakra nézve, me
lyek iránti határozat még a koronázás előtt szük
ségesnek mutatkozott, a maga részéről javaslato
kat terjeszteni a t. képviselőház elé. Ezen javas
latokat van szerencsém a. t. háznak benyújtani, 
azon kéréssel, méltóztassék azok fölolvasását el
rendelni, azokat kinyomatni s tárgyalásukra mi
előbb határnapot kitűzni. 

H o r v á t h La jos j e g y z ő (olvassa 1) a tör
vényjavaslatot a magyar korona országai és az ö fel
sége alatt álló többi országok között fönforgó közös 
érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról; 2) 
a torvényjavadatot az 184''/%-dik III. t. ez. azon in
tézkedéseinek, melyek a nádor, mint királyi helytartó 
jogkörére vonatkoznak, módosításáról; 3) a törvény
javaslatot a nemzetőrségről szóló 1847/s XXII. t. cz-
fölfüggesztésérbí; 4) a törvényjavaslatot a miniszté
rium alakítására vonatkozó 1847/i III. t. ez. 12. 
§-ának módosításáról; 5) a törvényjavaslatot az 
1847/i-dik évi IV. t. ez. 6. §-a módosításáról- végre 
6) a határozati javaslatot az 1847/s-diki V. t. ez. 5. 

I %-ánaJ: azon rendelete ideiglenes fölföggesztése iránt, 



CXX1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Májas 17. 1867.) 179 

mely a csajkátok kerülete és a hansági végvidék kép
viseletére vonatkozik*). 

E l í lÖk : A miniszterelnök úr által bemutatott 
javaslatok ki fognak nyomatni s a t. ház tagjai 
között ki fognak osztatni. 

A mi az osztályok alakulási idejét illeti, bátor 
vagyok a t. háznak a jövő hétfőt ajánlani abból a 
tekintetből is, mert még több képviselő' úr van 
távol, s némely igazolások is fognak történni, saz 
igazolandó képviselő urakat is be lehet azután so
rozni egy vagy más osztályba. (Helyeslés.) Ha 
méltóztatnak kívánni, az órát is kijelölhetem, s 
délelőtti 10 órát vagyok bátor ajánlatba hozni : 
ekkor méltóztassanak a kijelölt helyiségekben meg
jelenni. 

A belügyminiszter úr kivan a tegnap hozzá 
intézett interpellatióra válaszolni. (Halljuk!) 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter : 
Sztratimirovics György Nagy-Becskerek városa 
képviselőjének a tegnapi napon a kormányhoz 
intézett két kérdésére, melyeket tegnap egész ter
jedelmében megérteni nem valék képes, tegnapi 
nyilatkozatomhoz pótlólag következőket van sze
rencsém válaszolni. (Halljuk! Halljuk!) , 

Azon első kérdésre nézve, vajon a kormány 
hajlandó-e a Zombor sz. kir. városhoz intézett 
rendeletében foglalt „rácz" kifejezés által megsér
tett nemzetiségnek nyilvános elégtételt adni az 
által, hogy új rendeletet bocsásson ki, melyben 
fegyelmi büntetés terhe alatt ezen szónak hivatalos 
használata tiltassék e¥' ? erre ismételve csak azt 
nyilvánítom, hogy ezen kifejezésben egyátalában 
sértést nem találok, nem látok; és még bona fide 
föl sem lehet tenni, hogy a kormány hivatalos 
rendeletben, melyet hatósághoz intéz, gunyczim-
mel szándékozott volna, akár ezen hatóságot, akár 
ennek bármely tagját is illetni. (Helyeslés.) Ennél
fogva ott, hol sértés nincs, elégtételnek sincs he
lye ;legkevésbbépedig akkor, amikor mestersége
sen czéloztatik a sértés szándoka valakire rá erő
szakoltatni. (Helyes!) A mint a tegnapi ülésben 
emlitém, ugy törvénykönyveinkben, mint statisz
tikai és történeti munkákban, valamint a Lipót alatti 
privilégiumokban, melyekre hivatkoznak, mindany-
nyiszor diákul „rasciani," magyarul ráez név alatt 
fordulnak elő a hazának azon lakosai és azon hon
polgárai, kik jelenleg szerbeknek óhajtják mago
kat neveztetni. Magam is a magán életben a leg
régibb idő óta mindig ezen kifejezéssel éltem, a 
nélkül, hogy bárki is megsértve érezte volna ma
gát azok közöl, kiket az ország lakóiul befogadott 
és honfitársakúl elismert. Ennélfogva azt hiszem, 
hogy csak gúny és nevetség tárgyává lenne azon 
kívánt, de fen nem tartható rendelet, mely sze-

•) Lásd az Irományok 87— 92-dik szánát. 

rint fegyelmi büntetés terhe alatt tiltatnék meg 
ezen nevezet használata. Egyátalában azt hiszem, 
ha valaki sértésről szólhat, és elégtételt követelhet 
magának: én vagyok azon helyzetben. Mert az én 
aláirásommal küldetett szét azon rendelet, és ró
lam tétetik föl, hogy midőn valamely intézményt 
vagy rendeletet küldök hatósághoz, melynek te
kintélyét tiszteletben tartani, mind magam részéről 
mind bárki által hivatásomnak ismerem: föl akar
nám használni az alkalmat, hogy akár azon ható
ságot, akár azon hatóságnak bármely vallású, nem-

i zetiségü vagy osztályú tagját ily illoyális, indiract, 
I és a műveltség által meg nem engedett modorban 
I czéloztam volna megsérteni. ''lilénk helyeslés.) Azon

ban ily susceptibilitásokon magamat felülemel
vén, minden ilynemű netáni gyanúsítást magam
tól elutasítok, annál inkább, miután a jelen körül
mények közt az annyira helytelenül és igazságta-

j lanul felizgatott sokféle nemzetiségek kedélyének 
| megnyugtatása, a nemzetiségi differentiák kiegyen

lítése, szóval a béke helyreállítása — meggyőző
désem szerint — minden állású egyénnek hazafiúi 

! kötelessége. Ennélfogva részemről, ha csakugyan
megsértve éreznék magokat az illetők e kifejezés 
által és abban gúnynevet találnának, oda fogok 

) hatni, hogy hivatalos iratokban e kifejezés: „szerb" 
használtassék. (Helyeslés.) 

A mi az interpellátiónak azon részét illeti, 
| melyben azon kérdés intéztetett a kormányhoz, 

hajlandó és kész-e a magyar jegyzőkönyvekre 
vonatkozó rendeletét visszavonni, és más nyelven 
szerkesztett jegyzőkönyveket és beadványokat is 
elfogadni'? határozottan kijelentem, hogy ezentúl 
is elvárom—nem is hivatkozva a törvényekre, ha
nem a méltányosság szempontjából, és a közigaz
gatás lehetősége tekintetéből— hogy a jeg3Tzőköny-
vek magyar szövegben terjesztessenek fel a kor
mányhoz, miután egyedül ezek szolgáihatnak biz
tos elintézési alapúi. Kérdem ugyanis és appellá-
lok mindazokra, kiknek a közigazgatásról és azon 
számos és naponkint mindinkább szaporodó ügy
darabokról s rögtöni elintézésök szükségéről fogal
mok van, kérdem, ha az országban divatozó hat
hét nyelven szerkesztett jegyzőkönyvek és bead-

| ványok küldetnének a kormányhoz, miután azok
nak olykor sürgős esetekben rögtöni elintézése az 
én kötelességemben áll, fen lesz-e tartható a felelős 
kormánynak állása, mely nem csak intézkedéseiről, 
hanem mulasztásairól is köteleles számot adni az 
összes közönségnek, a törvényhozó testületnek, és 
a mi még ennél is több, önmaga lelkiismeretének 
és kötelességérzetének? (Hosszas helyeslés.) A köz
igazgatás lehetősége tehát azt kívánja, hogy habár 
otthon, vegyes municipiumokban más nyelven 
szerkesztetnek is a jegyzőkönyvek, de a közigaz
gatás érdekében azok magyar szövegben terjesz-
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tcssenek föl a kormányhoz; ellenkező esetben a 
kormány kebelében olyan forditó osztályt kellene 
alakítani, melynek száma a belügyminisztériumi 
tisztikar létszámának talán felét képezné, de amely 
a legjobb akaratra! és legnagyobb szorgalommal 
sem volna képes a beérkező ügydarabokat és ok
iratokat annak idején oly pontosan és oly szaba
tosan lefordítani, hogy ez által akár a magán, akár 
a közérdek ne szenvedne, (Ugy van !) 

Ez irányban kiadott rendeletemre hét szabad 
kii', városnak német, tót és szerb nyelven szer
kesztett jegyzőkönyvei szolgáltattak alkalmat; és 
megnyugvásomra szolgált, hogy azon városok 
ezen rendeletemnek engedve, magyar nyelven 
terjesztették föl jegyzőkönyveiket, kivéve Zombor 
városát, aminek okát. ugy hiszem, Sztratimirovies 
György képviselő ur épen ugy, vagy talán még 
jobban fogja tudni, mint én magam 

Ezt kívántam a tegnap hozzám intézett inter-
pellátióra felelni. (Élénk helyeslés.) 

Branovácsky István: T. ház! Nem lehet 
tagadni, hogy a törvénykönyben ezen szó : „rácz" 
előfordul. Nem lehet tagadni; de én részemről 
rácz nemzetet nem ismerek: ezen név nem igazi 
név, ezen név csak provinciális név, s adatott 
azoknak, a kik úgyszólván a Rascia tartomány
ból jöttek ide Magyarországba. Hogy ezen név 
nem igazi név, és egyátalában nem jelzi azon 
nemzetiséget, melynek ezen rácz név adatik, azt 
bebizonyítom a legutóbbi időknek történetéből. 
Mind ő cs. k. fölségének 61-dik évi rescriptuniai-
ban ugyanis , mind pedig a törvényhozás azon 
fölirataiban, melyeket utóbbi időben fölterjesztett, 
ezen nemzet szerb nemzetnek neveztetik. Kérem 

tehát a t. minisztériumot, hogy ezen nevet ezentúl 
is föntartani méltóztassék. (Fölkiáltások: Hisz a mi
niszter megígérte!) Adjuk meg minden nemzetiség
nek a maga nevét, A mi pedig a jegyzőkönyvek 
miképeni fölterjesztését illeti, a jelen eset ujabb 
bizonyság arra nézve, hogy a nemzetiségi kérdést 
minél előbb törvényesen meg kell oldani, hogy e 
részben is tisztában legyünk és minden összeütkö
zés elkerültessék. (Zaj.) Ismételve kérem, hogy 
ezen nemzetiségi kérdésnek a törvényhozás elé 
hozatala iránt minél előbb intézkedni méltóztas
sanak. {Zaj.) 

Sztratimirovics György: Az első pontra 
megfelelt Branovácsky képviselő társam. A mi pe
dig a t. miniszter urnák interpellatiómra vonatko
zó érdemleges válaszát illeti, ez a felől győzött 
meg engem, hogy elérkezett amaz időpont, mely 
sürgetőleg követeli, hogy elvégre a törvény hatá
rozza meg a nemzetiségek és nyelvek jogait. És 
erre nézve nem késendem legközelebb egy szor
galmazó indítványt a ház asztalára letenni. 

E l n ö k ; T. képviselőház! Miután hétfőig 
ülés nem lesz, a most beadott javaslatok a házhoz 
fognak küldetni; mihez azon kérést csatolom, hogy 

i hétfőn 10 órakor, mikor az osztályok meg fognak 
! alakulni, egyszersmind alakulás után méltóztassa

nak a tárgyaláshoz hozzáfogni. 
A kérvényi bizottság tagjait kérem, hogy 

ülés után méltóztassanak rövid tanácskozmányra 
itt maradni. 

Egyéb tárgy nem levén, az ülést föloszlatom. 

Az ülés végződik délután 12 V2 órakor. 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A határőrvidék képviseletére vonatkozó interpellatio visszavonatik. Bemutattatnak : Andrássy Gyula gr., Bernáth 
Lajos. Fehér Miklós, Bay György, Földváry Miklós és Szontagh Pál (rozsnyói) megbízó levele, s Ibrányi Lajos kérvénye szabadság
időért, mely megadatik. Tóth Vilmos, Zeyk Károly, Szabó Miklós, Buóez Kálmán, Horvát Boldizsár, Szlávy József föltételesen, 
Petykó Lázár és Rónay Jáczint végleg igazoltatnak, Petykó Lázár egyszersmind föl levén szólítandó, hogy helyét a képviselőházban 
foglalja el. Az újonnan igazolt képviselők osztályokba soroztainak. Szavazás az igazoló bizottságban megürült helyre. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 9l/4 órakor. 

E l n ö k : Az ülés megnyílt. A mai ülés jegy
zőkönyvét vezetni fogja Horváth Lajos jegyző úr. 
A szólani kívánók neveit jegyzi Ocsvay Ferencz 
jegyző úr. A múlt ülés jegyzőkönyve lesz hitelesí
tendő. 




