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TARTALMA. 
Lap. 

C C C X X I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 24-én. (A vasúti s pénzügyi bizottságok 
a Nagy-Váradtól Erdélybe vezetendő vasútról szóló törvényjavaslatról szóló jelen
tésüket nyújtják be, a kormány a svájczi kereskedelmi és postaszerződéseket, 
a központi bizottság pedig a vallásfelekezetek viszonosságáról", a válóperekről s 
a gyula-fehérvári g. kath. érsekség s lugosi s szamos-ujvári püspökségekről szóló 
törvényjavaslatok iránti jelentéseit. Macellariu Illés és társai az erdélyi unió ellen 
határozatot javasolnak. A horvát-szlavón képviselők megjelennek s üdvözöltetvén 
igazoltatnak s beosztatnak. A delegati'* horvát tagjai megválasztatnak. A nemze
tiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása elkezdődik. Deák Ferencz külön tör
vényjavaslatot nyújt be a nemzetiségi ügyben) 3 

CCCXX1V. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868 november *85-dikén. (Kérvények bemutatási. Patay 
István a magyar testőrsereg s a Ludoviceum alapitványai,Eszterházy István gr. pedig 
a kolozsvár-brassói vasút iránt interpellálja a kormányt. Id. Teleki Domokos gr. 
és társai törvényjavaslatot nyújtanak be az osztrák törvények megszüntetése iránt 
Erdélyben. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a rendezett városok törvénykezési 
költségeiről, a költségvető bizottság pedig a házi hivatalok rend' zéséről A ház 
költségvetése az országgyűlés végig megállapíttatik. A kisajátításról átalában 
szóló törvényjavaslat végleg- elfogadtatik. A nemzetiségi törvényjavas'at átalános 
tárgyalása tovább foly. Az úrbéri örökváltságok megtérítéiéről szóló törvény szen
tesíthetvén, kihirdettetik) . 2 6 

CCCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 26-án. (A pénzügyminisztérium költségei 
1869-re megádapittatnak. Stoll Károly uj gőzgépek iránt interpellálja a kor
mányt, mely azonnal felel is. A naplóbiráló bizottságba horvát tagoknak bevá
lasztása is határoztatik. A főrendek üzenik, hogy a polgári pei"endtartást a kép
viselőház által elfogadott vég alakjában, továbbá a dalmát vámtarifa módosítá
sáról, a bor- és husfogyasztási, s a személyes kereseti adóról szóló törvényjavas
latokat elfogadták. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly) 58 

CCCXXYI. ORSZÁGOS ÜLÉS ' 868. november 27-én. (Kérvények bemutatása. A nemzeti
ségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. A kormány törvényjavasla
tot nyújt be a Béga csatorna tárgyában. Szavazás a naplóbiráló bizottság horvát 
tagjaira) 97 

CCCXXV I I . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 28-án. (Kérvény bemutatása. A tegnapi 
szavazás eredménye kihirdettetik. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tár
gyalása tovább foly s bevégződik. Név szerinti szavazás) . 1 3 2 

C C C X X V I I I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. november 29-dikén. (A kormány a katonai bíróságok 
hatásköréről, a Székes-Fehérvártól Grátz felé s a Sátoralja-Ujhely és Szilvásfalva 
közt Przemysí felé vezetendő törvényjavaslatokat, az eperjes-tarnovi, báttaszék-
zákányi, érsekujvár-treneséni s temesvár-káránsebesi vasutakról határozati javas
latot, s a védrendszeri törvényre nézve előterjesztést nyújt be. A bor- és hús-
fogyasztási, ugy szintén a személyes kereseti adóról szóló törvények szentesittet-
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vén , kihirdettetnek. A központi bizottság jelentést tesz a magyar keleti vasútról. 
A horvát képviselők napi dijai s lakbérei megállapitíatnak. A nemzetiségi tör-

\j vényjavaslat részletesen tárgyaltatik. Fzavazás a védelmi bizottságba küldendő 
horvát képviselőkre) 171 

CCCXXIX. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. november 30-án. (A védelmi bizottság horvát tagjaira 
történt szavazás eredménye kihirdettetik Kérvények bemutatása A pénzügyi 
bizottság az egyetemi tanárok fizetéséről, a függő államadósság ellenő'rzéséröl s a 
buda-pesti kisajátításról szóló törvényjavaslatok, úgyszintén a házszabályok iránt 
tesz jelentést. A Béga-esatorna iránti törvényjavaslat visszavétetik. A tegnap be
nyújtott vasnti törvényjavaslatok, valamint több vasutügyi javaslat a pénz- és 
vasúti bizottsághoz utasíttatnak. A vegyes házassági válóperekről s a keresztyén 
vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatván, elfogad
tatnak. Szentiványi Károly és társai Miskolcz összeköttetése iráut az éjszaki vas
pályával interpellálják a kormányt. A gyula-fehérvári g. kath. érsekség s lugosi 
és szamosujvári püspökségek iránti törvényjavaslat tárgyalása elkezdődik. A dalmát 
vámtarifát módosító törvényczikk szentesittetvén , kihirdettetik. A ház elhatá
rozza , hogy ezentúl állandó üléseket tart) 186 

CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. deczember l-jén. (Kérvény bemutatása. Miletics 
Szvetozár az Újvidéken elfogottak s az újvidéki titztválasztás megsemmisítése, 
Simonyi Ernő a Magyarország és Szerbia közti kiadatási szerződés, Lehoczky Egyed 
a losoncz-beszterczebányai vasút iránt interpellálják a kormányt. A nemzetiségi tör-.^ 
vényjavaslat végleg elfogadtatik. A gyula-fehérvári görög kath. érsekség s lu
gosi és számos-újvári püspökségekről szóló, továbbá a magyar keleti vasútról 
szóló törvényjavaslatok tárgyaltatván, elfogadtatnak. A kormány a tiszai vas
pályatársulat tartozása törlesztéséről, fó'számvevó'szék fölállításáról s a vasúti 
kölcsön hovafordításáról törvényjavaslatokat nyújt be s bemutatja a vasúti köl
csön törlesztési tervét. Az erdélyi unió részleteit tárgyaló törvényjavaslat tár-

« gyalás alá vétetvén , átalánosságban elfogadtatik ; azután a minisztérium meg-
bizatik, hogy a legközelebbi országgyűlés elé uj választási törvényt terjeszszen. 
s az 1848-ki XVI1L törvényczikket Erdélyben is érvényesítse; \égre a törvény
javaslat készleteiben is elfogadtatik. A hadügyi bizottság jelentést tesz a véderőre 
s honvédségre vonatkozó törvényjavaslat jk módosításáról) 217 

C C C X X X I . ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. deczember 2-kán. (A keresztyén vallásfelekezetek vi
szonosságáról, a vegyes házassági válóperekről, a gyula-fehérvári görög kath. 
érsekség s a lugosi és szamosujvári görög kath. püspökségekről szóló törvény
javaslatok végleg megszavaztatnak. A jogügyi bizottság jelentést tesz a katonai 
bíróságok hatáskörét megszabó törvényjavaslatról. A függő adósságok ellenőrzé
séről, továbbá a közös nyugdijakról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak s el
fogadtatnak, az utóbbinak 2-dik szakasza név szerinti szavazással. A véderőrőí s 
honvédségről szóló törvényjavaslatokra javaslott módosítások elfogadtatnak. Né
meth Károly a vámosi törvényhatóságokat illető dijak és illetékek visszafizetése iránt 
interpellálja a kormányt. Az erdélyi unió részletes foganatosítását tárgyaló tör
vényjavaslat végleg megszavaztatik. A rendezett tanácsú városok törvénykezési 
költségeinek pótlásáról. továbbá az egyetemi tanárok fizetése javításáról szóló 
határozati javaslatok , végre a buda-pesti kisajátításról szóló törvényjavaslat, 
tárgyaltatván, elfogadtatnak) . 270 

C C C X X X I l . ORSZÁGOS ÜLÉS deczember 3-dikán. (Kérvények bemutatása. Schvartz Gyula 
határozati javaslatot tesz az egyetem iránt. A főrendek üzenik, hogy a képviselő 
ház határozatát a gyorsirodára nézve, valamint a népoktatási törvényjavaslatot 
elfogadták. A vasúti s pénzügyi bizottságok jelentést tesznek %asuti ügyekben, 
a központi bizottság pedig a svájczi kereskedelmi és posfaszerződések iránt. Az 
államadósságok ellenőrzéséről, a közö ! nyugdijakról, a véderó'ró'l s honvédségről 
szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A kormány törvényjavaslatot nyújt 
be a Lonjskopolje terület iránt. A főrendek üzenik, hogy az átalános kisajátítás 
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iránti törvényjavaslatot módosításokkal elfogadták. Szaplonczay József vasúti 
ügyben interpellálja a kormányt, mely is azonnal válaszol. A pénzügyi bizottság 
jelentést tesz a vasúti kölc; ön hovaforditása s a tiazai váspályatársulat tartozásá
nak törlesztése iránti törvényjavaslatokról. A buda-pesti kisajátításról szóló tör
vényjavaslat végleg elfogadtatik. A svájczi kereskedelmi ás postaszerződések 
tárgyaltatnak s elfogadtatnak) 299 

CCCXXXI1I . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. deczember 4-kén. (Kérvény kemutatása. A főrendek 
üzenik, hogy a vegyes házassági válóperekről, a magyar keleti vasútról s a gyula
fehérvári érsekségről s a lugosi és szamosujvári püspökségekről szóló törvény
javaslatokat elfogadtak. Ivánka Imre indítványt, Simonyi Ernő és társai törvény
javaslatot nyújtanak be a katonai bíróságok hatásköréről. Miletics Szvetozár a 
szerb nemzetiség ügyében interpellálja a kormányt. A központi bizottság jelen
tést tesz a katonai bíróságok hatásköre iránti törvényjavaslatról. Határozat a ház 
hivatalnokai s szolgái iránt. A svájczi kereskedelmis postaszerződések végleg elfo
gadtatnak. Tisza Kálmán az államvizsgák, Radich Ákos az eszék-fiumei vasút
vonal iránt interpellálja a kormányt, mely is az első kérdésre azonnal válaszol. 
Podmaniczky Frigyes báró vasutügyi javaslata mellőztetik. A központi bizottság 
jelentést tesz a tiszai vaspályatársulat adóssága, a vasúti kölcsön hovaforditása, a 
Lonjskopolje s az 1869-dik évi államkőltségvetés iránti törvényjavaslatokról. Si
monyi Ernő a közös hadügyminiszternek a házban kiosztott két levele iránt 
interpellálja az elnököt, háznagyot és kormányt, s ezek felelnek. A székes-fehérvár-
gíáczi, sátoralja-ujhely-mezőlabroczi, báttaszék-zákányi, komarom nyitrai s te-
mesvár-orsovai vasuvonalak iránt határozatok hozatnak.) 304 

CCCXXXIV. ORSZ4GOS ÜLÉS 1868. deczember 5-kén, (A főrendek üzenik, hogy az erdélyi 
unió foganatosításáról szóló törvényjavaslatot elfogadták. A képviselői összeférhet -
lenségrőí szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasittatik. Deák Ferencz Pest 
város kölcsönéről törvényjavaslatot nyújt be, mely szintén az osztályokhoz utasit
tatik. Kérvény bemutatása. A kérvényi bizottság megbizacik, terjeszsze elő a 
kérvények kettős jegyzékét. A házszabályokról szóló javaslat átalánosságban 
elfogadtatván, részletes tárgyalása elkezdődik. A főrendek üzenik, hogy a védelmi 
törvényjavaslatokban tett módosításokat, valamint a buda-pesti kisajátítás iránti 
törvényjavaslatot, az utóbbit némi módosításokkal, elfogadták. Az arad-temesvári 
vasútról, a népoktatásról s a gyula-fehérvári görög kath. érsekségről s a lugosi és 
szamosujvári püspökségekről szóló törvények szentesittetvén kihirdettetnek. A fő
rendek üzenik , hogy a közös nyugdijakról s az államadósságok ellenőrzéséről 
szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A tiszai vaspályatársulat tartozásáról, a vasúti 
kölcsön hovaforditásáról, a Lonszkopolye területről, végre az 1869-dik évi 
álíamköltségvetésről szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak s megállapittatnak. 
A központi bizottság jelentést tesz az osztrák törvényeket Erdélyben megszün
tető törvényjavaslatról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 1868. XXIII-
dik törvényczikk 30. szakasza kiterjesztéséről. A védevőről, honvédségről és 
népfelkelésről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek) 328 

CCCXXXY. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. deczember 6-kán.(A ház értesíttetik, hogy a király 
deczeojber 10-én fogja az országgyűlést ünnepélyesen berekeszteni. Kérvények 
bemutatása. Fodróczy Sándor a horvát-szlavón ujonczok , Ivánka Imre és társai 
pedig az 184%-ki honvédek alkalmazása iránt interpellálják a kormányt. Várady 
János határozati javaslatot tesz a hűbériségből fenmaradt birtokviszonyok rendezése 
iránt. A központi bizottság jelentést tesz a pestvárosi kölcsön, továbbá a képvi
selői összeférhetlenség iránti törvényjavaslatról. A tiszai vaspályatársulat tartozása 
törlesztéséről, a vasúti kölcsön hovaforditásáról, a Lonjskopolje ármentesitéséről, 
végre az 1869-diki államköltségről szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztat
nak. A központi bizottság ujabb jelentést tesz a házszabályok iránt. A katonai 
biróságokról szóló törvényjavaslat áta^nosságban elfogadtatik s részletes tárgya
lása elkezdődik. A függő adósságokat ellenőrzi bizottság tagjainak megválasztása 
elhatároztatik, A kormány felel Fodróczy Sándor interpellatiójára. A kisajátításról 



VIII TARTALOM. 
Lap. 

átalában. úgyszintén a buda-pesti kisajátításról szóló törvényjavasbvokra tett fő
rendi módosítások elfogadtatnak. 371 

CCCXXXVI. ORSZÁGOS ÜLÉS 1868. deczember 7-kén. (Jelentés és kérvények bemutatása. 
Zsarnay Imre a sóárulás iránt interpellálja a kormányt. Szavazás az államadós
ságot ellenőrzendő bizottság képviselő tagjaira, s utóbb e szavavazás eredményé
nek kihirdetése. A főrendek üzenik, hogy a vallásfelekezetek viszonosságáról 
szóló törvényjavaslatot, egy pont kihagyásával, elfogadták. A postvárosi kölcsönről 
szóló törvényjavaslat elfogadtatik, utóbb végleg megszavaztatik. A képviselői 
összeférhetlenségről szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik. A központi bizott
ság jelentést tesz az 1868. XXIII . törvényczikk 30 dik szakasza kiterjesztéséről. 
A főrendek üzenik, hogy a svájczi kereskedelmi- s postaszerződéseket s a székes-
fehérvár-gráczi vasút iránti határozatot elfogadták. A kormány a katonai bírósá
gokról szóló törvényjavaslatot visszaveszi. Ivánka Imre postai ügyben interpellálja 
a kormányt, mely is azonnal válaszol. A főrendek üzenik, hogy a vasúti kölcsön 
hovafordításáról, a tiszai vaspályatársulat tartozása törlesztéséről, a Lonjsko-polje 
ármentesitéséről s az 1869. áliamköltségvetésről szóló törvényjavaslatokat elfo
gadták. A képviselői összeférhetlenségrö' szóló törvényjavaslat név szerinti sra-
vazással elvettetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a kereszthegyi vízveze
tékről. Az 1868. XXIlI-dik törvényczikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslat elfogadtatik. A vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényja
vaslat a főrendek indítványa szerint módosittatik. Az osztrák törvényeknek Er
délyben megszüntetéséről szóló törvényjavaslat mellőztetik. Az erdélyi unió fo
ganatosításáról, a függő adósságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a nem
zetiségi egyenjogúságról s a keleti vasútról szóló törvények szentesittetvén, kihir
dettetnek 396 

CCCXXXVII . ORSZÁGOS Ü L É S 1868. deczember 8-án. (A kormány tudatja az országgyűlés 
ünnepélyes berekesztésének idejét. A főrendek elnöke átküldi a levéltárnok elis
mervényen átvett szentesitett törvényczikkekről. Kérvények bemutatása. A kor
mány felel Zsarnay Imre interpellatiojára. Ghyczy Kálmán a tengeri lobogó, 
Zmeskal Mór a sóhivatalok interpellálja a kormányt, mely is mindjárt mind a két 
ügyben válaszol. A kérvényi bizottság által tárgyalt kérvények a minisztériumhoz 
tétetnek át. Az 1868. XXIII-ik törvényczikk 30-dik szakaszának kiterjesztéséről 
szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek üzenik, hogy ezen törvény
javaslatot, valamint a pestvárosi kölcsönről szólót elfogadták, s az államadóssá
gokat ellenőrzendő bizottságba a magok tagjait megválasztották. A házszabályzati 
javaslat részletes tárgyalása újra felvetetik s bevégződik. A vallásfelekezeti viszo
nosságról, a polgári törvénykezési rendtartásról, az l869-ik évi állsmköltségve-
tésiv 1, a tiszai vaspályatársulat tartozása törlesztéséről, a Lonjskopolje ármentesitési 
költségeiről s a vasúti kölcsönről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. 
A kormány felel Patay István, Simonyi Ernő s Majláth Dezső interpellatioira. 
A még el nem intézett javaslatok nyilt napirend mellett elintéztetnek. Simonyi 
Ernő Újvidék városa iránt interpellálja a kormánj't, mely is azonnal válaszol) . 433 

CCCXXXV111. ORSZÁGOS Ü L É S 1868. deczember 9-én. (A pestvárosi kölcsönről, az 1868. 
XXIII . törvényczikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről, a kisajátításról átalában, 
végre a kisajátításról Buda-Pesten szóló törvényczikkek szentesittetvén, ki
hirdettetnek. Bedekovics Kálmán kineveztetése horvát-szlavon-dalmát miniszterré 
tudomásul vétetik. A főrendek elnöke átküldi az országos levéltárnok elismeréseit 
átvett szentesitett törvényczikkekről. A gyorsiroda kinevezett tagjai bejelentetnek 
s a képviselőházi napló szerkesztője megállapíttatik. A számvevő bizottság jelen
tései 1868. aug. 8-ig elfogadtatnak. Az országgyűlést berekesztő trónbeszéd az 
Irományok közé felvétetni határoztatik. A főrendek üzenik, hogy a képviselő
ház határozatait a báttaszék zákányi, érsekujvár-trencséni, temesvár-orsovai vas

útvonalak s a Béga-cíatorna ügyében elfogadták. Az elnök búcsúbeszéde. . . 459 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A vasúti s pénzügyi bizottságok a Nagy-Váradról Erdélybe vezetendő vasútról szóló törvényjavaslatról ssóló 
jelentésüket nyújtják be, a kormány a 6vajezi kereskedelmi és postaszerződéseket, a közpon i bizottság pedig a vallásfelekezetek viszo
nosságáról, a válóperekről s a gyula-fehérvári g. kath. érsekség s lugosi s szamos-ujvári püspökségekről szóló törcényjavaelatok iránti 
jelentéseit. Macellariu Illés és társai az erdélyi unió ellen határozatot javasolnak. A horvát-szlavón képviselők megjelennek s üdvözöl-
tetvén igazoltatnak s beoeztatnak. A delegatió horvát tagjai megválasztatDak. A nemzetiségi törvényjsvaBlat átaiános tárgyalása elkez
dődik. Deák Ferencz külön törvényjavaslatot nyújt be a nemzetiségi ügyben. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József &., Festetics György gr., 
Gorove István , Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 'jt6rakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzó'köny vét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kívánók 
neveit Bujanovics Sándor, az ellene szólók neveit 
Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő ((.hassa a november 

2%-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Gál JállOS : Tegnap a t. ház méltóztatott a 

pénzügyi bizottságnak az utfentartási költségekről 
szóló fejezetét elfogadni, és pedig azon kiegészítés
sel , melyet én inditványképen a t. háznak bátor 
voltam benyújtani. E tekintetben a jegyzőkönyv
ben csak azt találom, hogy átruházás engedtetett 
meg, csak annyi van itt átalánosan mondva. En 
azt gondolom, többet méltóztatott a t. ház elhatá
rozni ; jelesen a pénzügyi bizottság javaslatában 
nem csak az van, hanem azokat az egyes tételeket, 
a melyeket a költségvetésben a közlekedési minisz
térium befoglalni méltóztatott, azon egyes tételeket 
nem méltóztatott a t . háznak sanctionálni absolute : 
következőleg én kérem, hogy a jegyzőkönyv azon 
értelemben fogalmaztassák, mint a pénzügyi bizott

ság ál tal , hozzá adva az erdélyi utfentartás tekin
tetében tett indítványt, a hogyant, ház által elvolt, 
a mint én értettem, fogadva. 

E l n ö k : Én máskép emlékszem a tárgyalás 
folyamára; a t. ház egy átaiános elvet fogadott el, 
s midőn azt fogadta el, egyszersmind kivolt mond
va, hogy az indítvány mellőztetik. (Helyeslés.) 

Ha nincs észrevétele a t. háznak, (Nincs!) a 
a jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Az állandó vasúti s pénzügyi bizottságok ré
széről jelentés fog tétetni. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vasúti s 
pénzagyi bizottságok jelentését a nagyvárad-kolozsvár
brassói vasút és szárnyvonalai tárgyában.) 

E l n ö k : Ha a t. ház ugy akarja, ki fog nyo
matni1), szétosztatni s az osztályokhoz utasíttatni. 
(Helyeslés.) 

Kemény Gábor b. előadó: Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a v;isuti engedményi okmá
nyok nagyon terjedelmesek; ha az egész kinyo-
matik, igen sok időt fog igénybe venni; s mind
össze négy vagy öt szakaszra ajánl változást 
a pénzügyi s vasúti bizottság. Azért, ha a t. ház 
elfogadja, azt vagyok bátor ajánlani, hogy csak 
azon négy vagy öt szakaszt kellene kinyomatni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha beleegyezik at . ház, csupáncsak 

Lásd az Irományok 385-ik számát. 



CCGXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 24. 1868.) 

azon szakaszok, melyek az eredeti szövegtől eltér
nek, fognak kinyomatni. [Helyeslés.) 

Gorove István közgazdasági*niiniszter: 
Van szerencsém a t. képviselő háznak a svajczi 
köztársasággal kötött kereskedelmi és póstaszerző-
dést tárgyalás végett bemutatni. Ismerve a teen
dők sokaságát, a jelen pillanatban a minisztérium
nak habozni kellene ezen tárgy benyújtása felett; 
azonban, miként bölcsen méltóztatik tudni, az ily 
szerződések jóváhagyása és szentesitése bizonyos 
határnaphoz van kötve, és jelesül az egyik szerző
dés, a kereskedelmi szerződés szentesítésének ha
tárideje legközelebb le fog já rn i ; azonfelül azt 
hivén, hogy ez a t, háznak sok idejét nem fogja 
igénybe venni: kérném,méltóztatnék erre nézve a 
tárgyalást elrendelni és keresztülvitelét eszközölni. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szét fog osztatni 
és az osztályoknak tárgyalás végett át fog adatni. 

Csengery Imre mint a központi bizottság 
előadója fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentéseit a törvényesen beveti vallásfelekeze
tek viszonosságáról, a válóperekről, a gyulafehér
vári g. küth. érsekség s lugosi és szamosujvári püs
pökségekről szóló törvényjavalatok iránt.) 

E l n ö k : Ki fognak nj omatni2), szét fognak 
osztatni s tárgyalásukra annak idején határnap fog 
tűzetni. 

Jelentem a tisztelt háznak, hogy az egyesült 
királyságok képviselői megjelentek és a törvény
hozás termében rögtön meg fognak jelenni. (Zajos 
éljenzés) A háznagy úr be fogja őket vezetni. (A 
horvát képviselők a felállott ház lelkes éljenzése között 
megjelennek s helyet foglalnak.) 

Vakanovics Antal 
(horvátul) f'-Visoki sabo-
re ! Evo nas Horvatah i 
Slavonacah u svetom 
hramu zajednickoga za-
konodavstva, kamo nas 
je izaslala mila nam 
domovina , kraljevina 
Hrvatsko-Slavonska, da 
iza tezkih 20 godinah 
vrsimo ustavna prava na 
kőrist zajednicke domo-
vine, i da dielimo svami 
dobro i zlo, kao sto su 
pobratimski delili nasi 
predji preko stolecah ! 

Mi se radujemo pob-
ustavnoga nacela, i 

Magyarul: Magas or
szággyűlés ! A horvát 
és szia von királyság kép • 
viselőit látják, uraim, a 
közös törvényhozás szei it 
csarnokaiban, hová 20 
súlyos év multával lé
pünk be, hogy alkotmá
nyos jogainkat gyako
roljuk s önökkel jót, ro-
szat testvérileg megosz-
szunk, miként őseink 
századokon át testvérileg 
megosztották. 

Örvendünk az alkot
mányos eszme diadalán 
s az ősi kapocs helyreáll
tán azon két nemzet kö
zött , melyek királyuk 

iránti hüségök s a nem
zeti és alkotmányos esz
me megszilárdítására va
ló törekvésök által min
denha egyaránt kitűntek. 

Engedjék , uraim , 
hogy meghatalmazvá-
nyunkát átnyújtván, a 
haza érdekében folyó 
közös munkában önök
höz csatlakozhassunk s 
önöket hiven és becsü
letesen támogathassuk a 
hatalmas épület felállítá
sában, melyen Szent Ist
ván koronája népeinek 
alkotmányos szabadsága 
fog nyugodni , melyet 
minden alkalommal és 
minden, a legmostohább 
körülmények között is, 
közösen akarunk ótal-
niazni. 

*) Lásd az Irományok 386. és 387-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 388., 389.és 390-dik számát. 

povrati starodavne sveze 
izmedju dva Naroda, ko-
ja su se u vjernosti pre-
ma svomu kralju i pre-
ma razvitku narodne i 
ustavne ideje uvjek od-
likovala. 

Dozvoljite gospodo ! 
da vam izrucim nasu pu-
nomoc, i da djelatno stu-
pamo s vami u poslu, 
koji jednakim nacinom 
obsize interessé obe do-
movine, te da budemo 
suradniei zmoznih sto-
zerah, na kojih ce poci-
vati nasa radnja za us-
tavnu slobodu Narodah 
krune sv. Stjepana , 
koju cemo cuvati u 
svih zgodah , i ma naj 
vecih nepogodah. (iJZ/en-
zés.) 

ElnÖk (állva) : Valamint a Magyarország és 
az egyesült királyságok által hozott és ő felsége ál
tal szentesitett kiegyezési törvényt a ház örömmel 
fogadta, ugy örömmel fogadja a királyságok kép
viselőinek a [törvényhozás körében történt meg
jelenését is. (Zajos éljenzés.) 

Századokon át a legszebb egyetértés boldo-
gitá őseijket: engedje a Mindenható, hogy a tör
vényben letett kiegyezési szellem minél erősebben 
és minél nagyobb terjedelemben testesüljön! (Él
jenzés.^ 

A két ország között határok léteznek : en
gedje afMindenható, hogy az annyira szükséges 
és annyira boldogitó egyetértés határokat ne is
merjen! (Lelkes éljen:és.) 

A ház nevében a királyságok képviselőinek 
a törvényhozás körében történt megjelenése fölött 
örömömet nyilvánítom. (Szűnni nem akaró hosszas 
lelkes éljenzés.) 

ZuViCS JÓZSef: Tisztelt ház! (Hoss zan tartó 
zajos éljenzés.) Üdvözletüket, uraim ! Horvát-Szla-
vonország képviselői azon rokonszenvvel tisztelik, 
a mely a közöttünk ujonan kötött közjogi frigynek 
kitörülhetlen jelvénye, s belső értékét ezen üdvöz
letnek az egymás iránti barátság és testvériség 
soha ki nem váltható zálogául tekintik. 

Azon nép, melyet követtársaimmal képvi
selek, ma lépett be először a közös törvényhozás 
szent teremébe: adja az örökkévaló gondviselés, 
hogy e két nemzet működéseinek és czéljainak 
közössége soha meg ne szűnjék! (Zajos tetszés.) 

Ezen közösség hosszú szomorú idők lefolyta 
után ismét életbe léptetett az által, hogy a törvény 
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méltóságába visszaigtattatott, viszahelyeztetett 
pedig a dicső magyar nemzet erélye és követke
zetes jellemsulya által, az országosan ismert mélyen 
tisztelt nagy államférfiú bölcs vezérlete alatt; s ha 
urunk királyunk ezen szomorú múltra ráboritá az 
engedékenység és kegyelem fátyolát, akkor hazám 
képviselői polgári kötelességöknek tartják, ezen 
szomorú múltra vonatkozó emléket a feledékeny
ség örvényébe temetni el. (Élénk hosszas tetszésnyil
vánítások) 

Legyenek meggyó'zödve,uraim,hogy a horvát-
szlavón képviselőkkel mindig a becsület és törvé
nyesség ösvényén találkozandnak; legyenek meg
győződve, hogy édes hazám képviselői szakadat
lanul és kivétel nélkül ott lesznek: a hol a sociá-
lis rend, a házas népe józanul, higgadtan felfogott 
érdeke, a magyar szent korona egységének védelme, 
(Szűnni nem akaró lelkes éljenzés) és az alkotmá
nyos kormány őszinte és törvény szabta törekvései 
vezérlendik a tényezőket, teremtik a tényeket! 

Áldja meg az Isten koronás fejedelmünket és 
forrón szeretett közös hazánkat! (Hosszas zajos 
éljenzés.) 

Deák F e r e n c z : A dolog rendje azt hozza 
magával, hogy a t. horvát-szlavón képviselő urak 
megbízó levele felolvastatván, elfogadtassanak és 
azon képviselő urak igazoltaknak nyilváníttassa
nak ; s ha ez megtörtént, szólítsa fel a ház ezen t. 
érdemes képviselő urakat — az idő rövid, a delegatio 
működik — hogy az egyezmény és a törvény alap
ján magok közöl válaszszák meg azokat, kik részük
ről a delegatióban részt fognak venni, hogy azon
nal részt is vehessenek a delegatio tanácskozásai
ban. (Helyeslés) 

E l n ö k : Á horvát-szlavón képviselő urak 
megbízó levelei fognak felolvastatni. 

Dimitrievics Miklós jegyző (olvassa a 
horvát nyelven szerkesztett megbízó levelet. 

G h y c z y K á l m á n : Részemről is hazafiúi 
örömmel üdvözölvén azon régi frigy megújulását, 
mely <'SÍdőktől fogva Magyar- és Horvát-Szlavon-
Dalmátországok között fen áll ott , most, midőn t. 
képviselőtársainkat Horvát-Szlavon-Dalmátország-
ból először üdvözöljük itt körünkben, és midőn a 
képviselőház első teendői közé tartozik a delega
tioba közülök küldendő tagoknak megválasztása : 
azt óhajtom részemről, hogy az országgyűlés, a 
képviselőház azokat válaszsza a delegatioba ezen t. 
képviselő u ak közül, ^kikben nekik maguknak is 
bizalmok központosul; s miután ezen egyezmény, 
mely Magyar- és Horvát-Szlavoi t Dalmátországok 
között szerencsésen létesült, azt rendeli, hogy az 
emiitett országokbeli képviselők közül a delega
tioba küldendő tagok a képviselőház által válasz
tassanak, ez egyezmény pedig minden pontjaira 
nézve teljesitendő: azt lennék bátor indítványozni, 

hogy a delegatioba választandó horvát képviselők 
megválasztását hagynók holnapra, hogy együtt 
értekezvén t. követ társaink maguk közt, a válasz
tás ugy ejtethessék meg, mint az ő bizalmok kí
vánja. (Helyeslés.) 

SoinSSich P á l : Pártolom az előttem szóló 
képviselő úr előadását , egy különbséggel: t. i., 
hogy a választás történjék meg ma, hogy a válasz
tottak ma már a két órakor tartandó delegationá-
lis ülésben részt vegyenek. Méltóztassék az elnök 
úr az ülést felfüggeszteni, az értekezlet és válasz
tás azonnal megtörténhetik. (Helyeslés) 

E l n ö k : A ház határozatiíag kimondja, hogy 
a királyságok képviselői igazoltatnak. (Helyeslés) 

Most pedig az ülést, az értekezlet megejtése 
czéljából, felfüggesztem. 

(Negyed órai szünet múlva) 
Az egyesült királyságok képviselőinek nevei 

még a lajstromba be nem Írathattak: ennélfogva 
legelőször is ezen t. képviselő urak nevei fognak 
felolvastatni, és ők fognak felszólittatni a szavaza
tok beadására, azután fog jönni a betűrend szerint 
a szokott lajstrom. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa először a 
horvát, azután a magyar képviselők névlajstromát, 
kik egyenkint beadják szavazataikat) 

E l n ö k : A beadott szavazatok szokott módon 
össze fognak számíttatni és azonnal kihirdettetni. 
Kérem Kussevieh Aurél képviselő urat, méltóztas
sék az összeszámításnál jelen lenni. (Félórai szünet) 

Az ülést ismét megnyitom. Jegyző úr a sza
vazás eredményét fogja közölni. 

Bujanovics Sándor jegyző: Beadatott ÖSZ-
szesen 265 szavazat. Ebből üres 6, Suhaj Imre 
nyert 257, Zuvics József 257, Bedekovics Kálmán 
256, Pejacsevics László gr. 255 szavazatot. (Él
jenzés) 

Szünet közben Kautz Gyula képviselő úr 
jelentéseket je lente t tbe : ezeket fel fogja olvasni. 
(Nem szükséges!) Ha tehát a t. ház felolvasottnak 
kívánja tekinteni, a kinyomatás és szétosztás iránt 
intézkedni fogok. 

Napi renden van a nemzetiségi kérdés tárgya
lása. Maczelláriu képviselő úr bejelentette, hogy a 
tárgyalás megkezdése előtt határozati javaslatot 
akar benyújtani. 

Macelláril l I l l é s : T. ház ! A központi bi
zottság tegnap tette jelentését az unió kérdésére 
vonatkozó törvényjavaslat iránt. Ezen javaslat 
ellenében bátor vagyok magam s több elvtársam 
nevében ezen határozati javaslatot a t. ház aszta
lára letenni és egyszersmind egész illedelemmel a 
t. házat felkérni, hogy azt kinyomatni s az unió 
kérdésével egyszerre napirendre kitűzni méltóz
tassék. 
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P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Maceüáriu Élés 
és társai határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni') és szét fog osztatni. 
A központi bizottság előadója annak jelenté

sét fogja előterjeszteni. 
Kéthelyi József előadó (olvassa0-). 
Deák F e r e n c z : T. ház! Gyakran fordul elő 

a parlamentalis életben az, hogy valamely törvény
javaslat vagy indítvány felett a határvonalokat, 
melyek az átalános tárgyalást a részletes tárgya
lástól elválasztják, alig lehet szorosan megállapí
tani. Ilyen helyzetben vagyok én most a jelen tör
vényjavaslatra nézve. A beadott törvényjavaslat, 
különösen az, melyet a központi bizottság készí
tett, igen sok pontjaiban megegyez az én nézetem
mel ; de nem egyez meg a szövegnek felosztására, 
a szerkezetnek logicai folyamára nézve. Ezen kí
vül vannak némely egyes pontok, a melyekben az 
én véleményem más. A részletes tárgyalásoknál 
mondottam volna el az egyes szakaszokra teendő 
észrevételeimet; de épen azért, mivel én a szerke
zetet egészen másként akarom állítani, s a mi a 
központi bizottságnál a szerkezet végén van, azt 
én előre óhajtom tenni; némely dolgokat pedig 
ki akarnék mondatni, a mi a szerkezetben nem mon
datik k i : azért tehát szükséges itt az átalános tár
gyalásnál felszólalnom. (Halljuk!) 

Az idő rövid, hosszas szónoklattal nem fogom 
ezt az időt pazarolni; egyszerűen azt mondom, 
hogy az én meggyőződésem a fenforgó kérdések
ben az, hogy Magyarországban egy politikai nem
zet létezik: az egységes, oszthatlan magyar nem
zet, melynek a hon minden polgára, bármi nemze
tiséghez tartozzék, egyenjogú tagja. (Helyeslés) 

A másik, a mit tartok és hiszek: hogy ezen 
egyenjogúságot csak az országban d h ó többféle 
nyelvek hivatalos használatára nézve. s erre nézve 
is csak annyiban lehet külön szabályok alá vonni, a 
mennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat le
hetősége, czélszerüsége s az igazság pontos kiszol
gáltatása szükségessé teszi. (Helyeslés.) 

Ezen két elvből kiindulva nem uj dolgot 
mondok, mert eddig is az alkotmány alapelve sze
rint ugy állott, hogy, mint emlitém, Magyarország 
összes honpolgárai egy politikai nemzetet képez
nek, s ez a magyar, és ezen politikai nemzetnek 
minden honpolgár egyenjogú tagja. Kimondom 
továbbá, hogy a nemzet emiitett politikai egysé
génél fogva az, a mi az állam összes nevében tör
ténik, nem történhetik többféle nyelven: annak 
az állam nyelvén, magyar nyelven kell történnie. 
Ennélf >gva valamint eddig, ugy ezentúl is, Ma
gyarországban a törvényhozás nyelvének, a tör-

' ) Lásd az Irományok 391-dik számát 
a) Lásd az Irományok 361-dik számát. 

vényhozási tanácskozásokban és minden működé-
désekben a magyar nyelvnek kell lenni; magyar 
nyelven kell alkotni a törvényeket, melyek hiteles 
forditásban más nyelveken is kiadandók. A kor
mány nyelve pedig a kormányzás minden ágai
ban szintén a magyar. 

Lefelé azonban, a megyéknél, törvényhatósá
goknál, községeknél, egyháznál én nem idegenke
dem semmit az egyenjogúságot nem korlátolni s 
annak tág tért adni; ugy az igazságszolgáltatásnál 
is az alsóbb bíróságokat illetőleg, de nem a föl-
lebbviteliekeí. 

Nem indokolom mindezeket, mert ha szüksé
ges lesz még valamit az indokolásra mondani, el 
fogom azt mondani a tanácskozások végével, a 
tán engem is megillető zárbeszéd folytán, mint
hogy külön indítványt teszek. 

Ezúttal csak egyet jegyzek meg: hogy az első 
bíróságok előtú törvénykezést illetőleg én kész vol
nék s óhajtanám, hogy mindenütt, a hol több jegyző
könyv van a megyében, mivel több a nemzetiség, az 
első bix'ósági perlekedés a jegyzőkönyvek bármelyik 
nyelvén engedtessék meg. En ebben semmi káros kö
vetkezménytől nem félnék, s azon tekintet is előttem 
áll, hogy ha Magyarország be akarja hozni az 
esküdtszéki intézményt, a szóbeli eljárást, elkerül-
hetlen lesz a magyar nyelven kivül más nyelve
ken is megengedni a perlekedést. Azon véleményt 
pedig, hogy a hol nem magyar a lakosság nyelve, 
magyar nyelven kelljen okvetlenül perlekedni, 
kivihetlennek, helytelennek tartom, s a magyar 
nemzet érdekében nem látom szükségesnek. (He
lyeslés.) 

Nehézségeket támasztottak ugyan ez ellen az 
osztályokban s másutt is. Azon ellenvetések czá-
folásába most nem bocsátkozom. Óhajtanám, 
hogy a perlekedés ott, hol nem magyar a lakos
ság, az ottani lakosság nyelvén is megengedtessék ; 
de mivel ismerve a hangulatot, ezt most alig hi
szem kivihetőnek, én pedig eredményt akarok 
vagy pedig oly megállapodást, mely óhajtásom 
jövendő teljesítését legalább ne koczkáztassa: a 
jelen körülmények között megnyugszom abban, 
hogy az eddigi gyakorlat addig is meghagyassák, 
mig a törvénykezésre nézve a szóbeliség s esküdt
széki eljárás behozva, s az alsó biróságok rendezve 
nem lesznek. Mert meg vagyok győződve, hogy a 
mint ezen tárgyakat rendezni fogjuk, az amit óhaj
tok, hogy t. i. mindenütt megengedtessék a lakos
ság nyelvén a perlekedés, magától be fog következni 
s az országgyűlés azt törvény által is ki fogja 
mondani. 

De nem ereszkedem ennek további vitatásába. 
Bátorkodom a t. háznak indítványként külön 

törvényjavaslatot előterjeszteni anemzetiségi egyen-
| joguság tárgyában, megjegyezvén, hogy ezen kü-
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lön javaslatnak igen nagy része megegyez a köz
ponti bizottság javaslatával, de némely dolgokban 
szükségesnek tartottam eltérni tőle, különösen 
felosztására vonatkozólag. 

Én a törvényjavaslatot így szeretném kez
deni. (Olvassa.) „Törvényjavaslat a nemzetiségi 
egyenjogúság tárgyában. Minthogy Magyaror
szág összes honpolgárai az alkotmány alapelvei 
szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képez
nek, az oszthatlan egységes magyar nemzetet, mely
nek a hon minden polgára, bár mely nemzetiség
hez tartozzék is, egyenjogú tagja; minthogy továb
bá ezen egyenjogúság egyedül az országban diva
tozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve 
és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, a 
mennyiben ezt az ország egysége, a kormányzás 
és közigazgatás gyakorlati lehetősége . és a pontos 
igazság kiszolgáltatásának igényei szükségessé 
teszik: a honpolgárok teljes egyenjogúsága, min
den egyéb viszonyokat illetőleg épségben marad
ván, a különféle nyelvek hivatalos használatára 
nézve a következő szabályok fognak zsinórmérté
kül szolgálni." 

Itt nem azt mondom ki, hogy most határoz
zuk el, hogy Magyarország összes lakosai egy 
politikai nemzetet képeznek, hanem hivatkozómra 
az elkezdésnél mint valóságos tényre. (Helyeslés.) 

(Olvassa tovább:) „1-ső szakasz. A nemzet po
litikai egységénél fogva Magyarország államnyelve 
a magyar lévén, a magyar országgyűlés tanács
kozási és ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a 
magyar. A törvények magyar nyelven alkottat
nak ; de az országban lakó minden más nemzeti
ségek nyelvén is hiteles fordításban kiadandók. 
Az ország kormányának hivatalos nyelve a kor
mányzat minden ágazatában ezentúl is a magyar." 

Itt sem mondok ujat; nem ugy mondom ki 
mint ujat, hanem hivatkozom rá mint meglevőre. 
(Helyeslés.) 

Ha valaki azt mondja: hiszen ezen törvények 
már fenállottak, igaza van; de nemzetiségi tör
vény még eddig nem volt. S midőn azt akarjuk 
mondani, hogy az egyenjogúság csak annyiban 
szabályoztatik a nyelv használatára nézve, a meny
nyiben ezt szükségessé teszi az ország egysége és 
az ott elszámlált tekintetek: akkor nem csak azt 
kell kimondanunk, hogy mi uj szabályt csinálunk, 
hanem mint meglevőre hivatkoznunk kell arra is, 
a mit a meglevőből megtartunk. 

Ezután átmegyek a megyékre. Ez a központi 
bizottság szövegezése szerint megmarad. 

Végén peig ezt kivánom kimondatni: (Olvas
sa:) „Ezen törvény rendeletei a külön területtel 
biró és politikai tekintetben is külön nemzetet ké
pező Horvát-Szlavón és Dalmát országokra ki nem 
terjednek; hanem ezekre nézve nyelv tekintetében is 

azon egyezmény szolgáland szabályul, mely egy
részről a magyar országgyűlés, más részről a hor
vát-szlavón országgyűlés között létrejött, és mely
nél fogva azok képviselői a közös magyar ország
gyűlésen saját anyanyelvükön is szólhatnak." 
(Helyeslés.) 

Indított engem e törvényjavaslat beadására, 
mint mondom, az, hogy először a szerkezetnek egész 
menetrendét nem találtam kielégítőnek; másod
szor meg, midőn el akarjuk kerülni bizonyos jogo
kat, törvényeket megemliteni: akkor attól félek, 
hogy homályt hozunk a dologba. 

Méltóztassanak figyelemmel kisérni a központi 
bizottság munkájának bevezetését. (Olvassa:) „Azon 
egyenjogúság, melyet Magyarország bármely nem
zetiségű polgárai.politikai és polgári jogok tekinteté
ben, különbség nélkül élveznek, egyedül az ország
ban divatozó nyelvek hivataloshasználatára nézve és 
csak annyiban esik külön szabályok alá, a mennyi
ben ezt az ország egysége, a kormányzat és közigaz
gatás gyakorlati lehetősége, úgyszintén az igazság 
gyors és pontos kiszolgáltatásának igényei szük
ségessé teszik. Ugyan azért:44 Ez a bevezetés a 
központi bizottság javaslatában. Ki van itt mondva 
azon elv, hogy az ország minden polgára, bármely 
nemzetiséghez tartozzék, egyenjogú ; ki van mond
va azon elv, hogy ezen egyenjogúság egyedül a 
nyelv használatára nézve eshetik külön szabályok 
a lá ; ki van mondva azon elv, hogy e tekintetben 
is csak annyiban eshetik külön szabályok alá, a 
mennyiben azt az ország egysége és az ott félho
zott többi tekintet kívánja. 

Folytatólag ezután mondja a központi bizott
ság javaslata: ..Ugyanazért44 és el mondja a sza
bályokat. 

E bevezetésből mindenki azt következteti, 
hogy az egyenjogúság az átalános elv, a fölhozott 
szabályok az egyenjogúságra nézve kivételt képez
nek ; a mi tehát ezen szabályok folytán az átalá
nos elv alól világosan nem vétetik ki, az egyen
jogúság kategóriájába tartozik. 

De ezen munkálatban az országgyűlésnek 
nyelve p. o. sehol sincs megemlítve. 

Nem fogják-e ebből azon következést vonni, 
h o g y : „ íme, az egyenjogúság átalános elvét ki
mondottátok ; elmondottátok, hogy egyedül a nyelv 
használatára tétethetnek külön szabályok s csak 
annyiban, a mennyiben az ország egysége s egyéb 
ott elősorolt tekintetek azt mulhatlanul megkíván
ják ; elmondottátok a szabályokat; a mely szabályt 
tehát oda be nem tettetek, abban nem korlátoztá
tok az egyenjogúságot; mivel pedig ott nem emii
tettétek meg az országgyűlési nyelvet, ez termé
szetesen az egyenjogúság alól nem vétetik ki-* 

És még erősebbé teszi ezen következtetést az, 
hogy kimondja a törvényjavaslat, hogy a korábbi 
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törvényeknek a fennebbi határozatokkal ellenkező 
rendeletei azonnal eltörültetnek. Ha tehát áll, hogy 
az egyenjogúság a szabály ezen munkában s ebből 
kivételek vannak a nyelv használatára nézve; 
azon kivételek elősoroltatnak, s azok közt nincs 
ott az országgyűlés nyelve megemlitve, minden 
törvény pedig, mely a most hozandó törvénynyel 
ellenkezik, eltörültetik: még azl844-diki törvény
re sem hivatkozhatunk. (Igaz!) 

Fölhozhatnák némelyek ez ellen, hogy hiszen 
a központi bizottság javaslatában is csak azon pol
gári és politikai jogok vannak megemlitve, melye
ket e hon minden polgárai különbség nélkül élvez
nek, már pedig az országgyűlésen más nyelven 
törvény szerint senki nem szólhat csak magyar 
nyelven: tehát az emiitett következtetést a javas
lóit törvény szövegéből kivonni nem lehet. A vi
tatkozás folytán föl lehetne hozni ezen érvet, s ez 
nem volna fontosság nélküli; de miért alkossunk 
oly törvényt, melynek értelme fölött utóbb majd 
vitatkoznunk kellene, midőn ezt elkerülhetjük az 
által, hogy a törvényben azt, a mit határozni vagy 
föntartani akarunk, világosan és minden vitatko
zást kizáró szabatossággal kimondjuk. (Helyeslés.) 

De nem szólok többet; bátorkodom törvény
javaslatomat a ház asztalára letenni. 

Nekem mindegy, akár a t. ház a tárgyalásnál j 
erre is figyelmezve, azonnal bele ereszkedik, akár 
pedig azt kinyomatni rendeli, hogy a másikkal 
együtt combinative lehessen tárgyalás alá venni. 

Ajánlom rnódositványomat a t. ház figyelmébe. 
(Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Deák Fe-
rencz módositványát.) 

E l n ö k : Mindenek előtt azon kérdést kellene 
eldönteni, vajon az igen t. Deák Ferencz képvi
selő úr által beadott törvényjavaslatra nézve, most 
ki akarja-e a ház mondani, hogy tárgyalás alkal
mával az is vétessék figyelembe? vagy pedig 
kívánja a ház, hogy kinyomassék ? (Fölkidllások: 
Kinyomatni!) és midőn szét lesz osztva, akkor tár-
gyaltassék a nemzetiségi kérdés ? 

G h y c z y IgnáCZ: A kinyomatást nem tar
tom szükségesnek, mert szorul szóra ki van nyomva, 
csakhogy a módositványban az 1-ső és 2-dik sza
kasz a praeambulumot, a 3., 4., 5., 6-dik szakasz az 
1-ső szakaszt képezi, és az utolsó szakasz új. Kár 
volna e végett az időt elhúzni, miután az idő ugy 
is rövid, és mindjárt tárgyalás alá lehetne venni. 

HaláSZ Bo ld iz sár : A napirendhez akarok ; 
szólani. (Halljuk!) Hogy mily nagy fontosságot i 
tulajdonit az országgyűlés a nemzetiségi kérdés- j 
nek, mutatja az, hogy először külön bizottságot 
nevezett, annak munkálatát áttette az osztályok- l; 

hoz, a központi bizottság beterjesztette nézetét, -; 
van ezután egy ujabb szerkezet; van ismét egy 

2-dik indítvány, a mely most a 4-dik. Már mél
tóztassék megkülönböztetni a módositványt egy 
külön szerkezettől, abban fontos elvek vannak 
föltéve, nevezetesen : az országgyűlési tanácskozás 
nyelvét illetőleg, mert az utolsó szakasz azt ren
deli, hogy minden eddigi ellenkező törvények eltö
röltetnek. Én azt hiszem, miután ez egészen uj 
szerkezet és a t. ház nem tekinti módositványnak, 
okvetlenül ki kell nyomatni. Hanem i l ő nyereség 
szempontjából az volna nézetem, hogy az átalá-
nos tárgyalást azért meg kellene kezdeni, és mi
helyt ki lesz nyomatva, a t. ház bölcseségétől fog 
fügni, melyik szerkezet szerint kívánják a részle
tes tárgyalást. 

S i m o n y i Lajos b . : Előttem szóló Halász 
Boldizsár t. képviselő úr nézetét nem helyeslem, 
mert, ha az indítvány elfogadtatnék, az nem volna 
egyéb, mint a tárgyalás elhalasztása, mert az álta
lános tárgyalást meginditani addig, mig minden 
törvényjavaslat kinyomva s a ház asztalán nincs, 
halasztásnak tartom. De egyébiránt felesleges is 
ezen javaslat kinyomatása, mert az igen t. képvi
selő úr talán emlékezni fog, hogy az több osztá
lyok által tárgyaltatott, a központi osztálynak 
benyujtatott és jelenleg is itt kinyomatva köztünk 
van. Ennélfogva én részemről nem óhajtom, hogy 
kinyomassék, hanem, hogy a tárgyalás rögtön 
megkezdessék. 

Deák FerenCZ: Az általam most beadott 
javaslat némely pontokban lényegesen különbö
zik attól,a mi ujabb szövegezés neve alatt ki volt 
osztva. Magokban ezen szakaszokban is, a melyek
nek érdemleges tartalma átvétetett, a szerkezetben 
változtatások vannak, a melyek talán lényegesek
nek tekinthetők. Abban a szövegezésben mindjárt 
elkezdjük az első szakaszt s igy tovább mindenütt 
praecise rendelkezünk, mintha most alkotnánk 
először törvényt e tárgyban; ebben a szövegben 
pedig azok, a mik már fönállnak, mint tények 
hozatnak föl az elő beszédben vagyis a beveze
tésben; és igen sokaknak aggodalmát, a kik attól 
tarthattak, hogy ha ugy egyenesen mint uj tör
vényjavaslatot terjesztjük ide, talán kétségbe lát
szanának vonni, hogy azok már törvények, ezen 
változtatás el fogja enyésztetni. A másik lényeges 
pont az, hogy én ezen uj szerkezetben a megyei 
ügykezelésre nézve elfogadtam a központi bizott
ság javaslatát, melyet jobbnak tartottam minden 
előbbi magunk javaslatánál • a többi jobbára sty-
láris változtatás. A végj szakasz Horvátországra 
nézve egészen uj. 

Én nem is adtam volna be külön indítványt, 
de attól tartottam, hogy a részletes tárgyalásnál 
akkor, midőn az 1-ső és 2-dik szakaszról lesz szó 
és én a 22-dikről beszélek, azt fogják mondani, 
hogy hiszen részletes tárgyalás alapjául el van 
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fogadva, tehát a szerkezeti menetet meg sem lehet 
változtatni. E jogomat akartain tehát megmenteni, 
hogy a szerkezet oekonomiájához hozzá szólhassak. 

Én jónak látom, ha a t. ház bele akar az 
átalános tárgyalásba bocsátkozni; nekem az ellen 
nincsen kifogásom, miután tudom, hogy vannak 
a ház tagjai közt olyanok, kik átalában nem akar
ják sem az egyiket, sem a másikat elfogadni: azok 
előadják érveiket, a másik rész előadja czáfolatát, 
és ez nem zárja ki azt, hogy aztán utóbb, mikor 
ki lesz nyomatva, az én indítványom is tárgy al
tassák a másikkal együtt (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház véleménye az, hogy az áta
lános tárgyalás megkezdessék, s ez alatt Deák Fe-
rencz törvényjavaslata ki fog nyomatni5). 

Tehát az átalános tárgyalás megkezdődik. 
B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Veterán bará

tom, Pest belváros érdemes követe oly nyomós oko
kat hozott itt elő, melyek engem meggyőztek arról, 
hogyha elhirtelenkednénk egy törvényt, ez az volna, 
ha mi itt elfogadnánk átalában vagy pedig niódo-
sitványkép egy uj törvényjavaslatot. Én hivatko
zom ezúttal egyedül a házszabályokra. A házsza
bályok 32-dik szakasza azt mondja, hogyha vala
mely indítvány olyan, hogy törvény alkotását 
czélozza, akkor kinyomatását el kell rendelni ; 
sőt többet mond : azt mondja, hogy mindenesetre 
osztályokban kell tárgyalni. Én tehát ragaszko
dom e szakaszhoz, s kérem a kinyomatást és az osz
tályokhoz utasítást. 

E l n ö k : Ugy veszem észre, hogy a t. ház az 
átalános tárgyalást kívánja megkezdeni, s egy
szersmind a kinyomatást elrendelni. 

Kurcz G y ö r g y : T. ház ! (Nagy zaj.) Bocsá
natot kérek, hogy e tárgyban fölszólalhassak. (Be 
van fejezve!) Csak azt akarom mondani . . . (Zaj.) 
Nem ahhoz akarok szólni, kinyomassék-e vagy ne ? 
mert ugy veszem észre, a kinyomatás ugy is elren
deltetett. Tehát nem ehhez akarok szólni; csak 
kérdeni akarom, vajon az átalános tárgyalásba 
belebocsátkozott-e már a ház vagy nem? (FÖllciál-
tások: Belebocsátkozunk ! Megkezdjük .') 

E l n ö k {leszáll s helyét Gajzágő Salamon fog
lalja el.) 

Mocsonyi Sándor : Engedje meg a t. ház, 
hogy miután bátor valék elleninditványt benyúj
tani, ezt a központi bizottság szövege ellenében 
indokoljam. 

Sajnálom, hogy nem lehetek épen oly rövid, 
nézetem előadásában, mint előttem szólott igen 
érdemes képviselője Pest belvárosának, és azért a 
ház becses figyelmét kikérem magamnak. 

Mielőtt ezt tenném, nem lehet elhallgatnom 
azon őszinte kívánságomat, hogy a mily örvende-

]) Láad az Irományok 392-ik számát. 
KÍPV. H. NAPLÓ 186s/8- XI. 

tesen kezdtük meg e napot, Isten segélyével ép 
ugy közmegelégedésre és örvendetesen végezzük be 
e tárgy tárgyalását. (Halljuk!) 

Megvallom, t. ház, midőn elleninditványomat 
indokolni akarom, ezt nem némi aggodalom nél
kül teszem, minthogy az osztálybeli tanácsko
zások után már előre kell tudnom, hogy e fellépé
semmel ellentétbe jövök oly annyira jeles és ta
pasztalt államférfiakkal ; nem lehet aggodalom 
nélkül ezt tennem, ha tekintetbe veszem azon 
arány talanságot, mely a feladat nehézsége és gyen
ge tehetségeim között létezik. (Halljuk!) 

De íontos a kérdés, komoly és nagy hord
erejű, és előre nem láthatók a következmények. 

E fontossággal egyenlő a nagy felelősség is, 
mely egész súlyával nehezedik ma minden egyes 
képviselőre, s e felelősség eleven öntudata az, mely 
kötelességemmé tette , egy elleninditványt be
nyújtani. 

Lehetnek, t. ház — nem akarom mondani, e 
házban, hanem az országban — a kik egyenesen 
és kereken tagadják, hogy nemzetiségi kérdés lé
tezik, és hogy a nemzetiségi eszme országunk ha
tárait is átlépte volna. Megvallom, ezek ellenében 
érvekkel fellépni nem tartom szükségesnek, mert 
lehetetlen volna, hogy én érvekkel győzek ott, hol 
a tények nem voltak képesek ezt tenni, s azért 
indokolásomat azokhoz intézem, kik elismerik a 
nemzetiségi kérdés létét, s kiknek épen azért szán
dékuk is van e kérdést megoldani. 

E kérdés megoldásánál, ugy mint minden 
más kérdésnél — miután a parlament alakilag 
csalhatatlan és teljhatalmú — két mód lehetséges, 
tudniillik : a parlament vagy a jog alapján szán
dékozik azt megoldani, vagy pedig a jogalaptői 
eltérve, csupán csak — nem akarom mondani az 
önkény, hanem— a szabad akarat alapján, atöbb-
ségi határozat folytán akarja megoldani e kérdést. 
(Fölkiáltás : Csak nem fogja kisebbségi határozat 
alapján meqoldani !) 

Ez utóbbi esetet nem szabad feltennem a kép
viselőháztól és nem is teszem fel, mert ez esetben 
minden discussió lehetetlen volna, mert az önkény 
oly határtalan, mint az ember képzeíődési tehet
sége, és azért ellene érvekkel küzdeni nem lehet; 
azért azt hiszem, hogy a t. ház az ország politikai 
és területi egységének határain belül a nemze
tiségi kérdést a jog alapján akarja megoldani. H a 
igy áll a dolog, akkor nézetem szerint e kérdés 
megoldása három alapfeltételtől függ-

Miután a jog mindig kifolyása az igények 
lényegének, melyek végett a jog létezik , azért 
első feltétel, nézetem szerint, e kérdés megoldásá
nál az , hogy tisztában legyünk az iránt , melyek 
a nemzetiségi eszme lényegéből kifolyó jogosult 
igények. 

2 
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A másik alapfeltétel e kérdés megoldásánál 
az, hogy bármily meggyőződésben legyünk is e 
tekintetben, bármelyek legyenek is a jogosult igé
nyek, nézetem szerint ezek egyik nemzetnél oly 
természetűek, mint a másiknál. Egyenlő természe
tűek lévén, természetesen egyenlő törvényes ótal-
mat is követelnek. í gy nyerjük még az egyenjo
gúság elvét. 

A harmadik feltétel a czélszerüség szempont
ja. Itt ugy kell intézkednünk, hogy az egyszer 
igy felállított elvek ne csak irott malaszt marad
janak, hanem a mennyire lehet, tekintettel hazánk 
ethnographiai viszonyaira, a lehetőségig valósul
janak is. 

Két javaslat, bocsánat, most már három fek
szik előttünk. A három javaslat egymástól alap
ra, irányra és vég czélra tökéletesen eltérnek. A 
benne letett elvek oly ellentétesek, hogy én csak 
egy közeledési, egy érintkezési pontot találhatok 
bennök : a területi és politikai integritást. 

Az általam felállított feltételekhez képest, hogy 
jobban megértessem, szükségesnek látom már előre 
is kinyilatkoztatni, hogy én e tárgynál megkülön
böztetek alap- és czélszerüségi elveket, melyek 
utóbbiakat lehet igy vagy ugy alkalmazni, a nélkül, 
hogy a nemzetiségi egyenjogúsággal ellentétbe jön
nénk. Ezt előzetesen csak azért emelem ki, hogy 
előadásom folyamában ne legyen szükséges azt 
megszakítanom. 

A nemzetiségi érzület oly régi, mint a nem
zetiségek, s ezek alkalmasint oly régiek, mint az 
emberi nem maga ; uj csak a nemzetiségi eszme. 
H a mi figyelemre méltatjuk azon háborúkat és for
radalmakat, melyeknek színhelye világrészünk a 
jelen évszázad, különösen 3-dik tizede óta ; ha 
tekintetbe veszszük azon mozgalmakat, melyeknek 
színhelye volt Görögország, Belgium, Oláh-Mold
vaország, Lengyelország, Oroszország, Porosz- és 
Németország, Skandinávia és Schleswig-Holstein; 
és hogyha itt hazánkban maradunk : akkor lehe
tetlen el nem ismerni, hogy mindezen mozgalmak 
nem egyebek, mint kifolyásai egy alapeszmének, 
nem egyebek, mint idő és helyi viszonyokhoz 
mért alkalmazásai ugyanazon egy alapelvnek , 
nem egyebek, mint egyes töredékei ugyanegy 
egésznek. Bármennyire eltérők legyenek is ezen 
átalános átalakulási dráma egyes tüneményei 
egymástól, s bármennyire ellentétes legyen is 
alap, irány és czél, mely a mozgalom egyes pha-
sisait jelezi, ugy hogy a mindennapi tapasztalat 
mutatja, hogy Európa népei majd a históriai jog
alapon, majd az észjog alapján, majd törvényes, 
majd a forradalmi eszközökkel, majd az alkotmá
nyosság neve alatt, majd egy absolut hatalom szö
vetségében, majd egyenjogúságra, majd függet
lenségre, majd suprematiára törekedtek ; de bár 

LÉS. (November 24. 1868.) 

mennyire ellentétes is az alap, irány és a czél: 
egy bennök az alapeszme, és ez a nemzeti egyéni
ség vagy individualitás létezésének s fejlődésének 
biztosítása. Ez alapeszméje minden nemzetiségi 
mozgalomnak, ez az alapeszme minden mozgalom
nál, mely ma Európában mutatkozik. 

Nem tartom szükségesnek ezt bővebben 
fejtegetni, példákkal erősíteni , hiszen mi jó
formán épen e mozgolom minden tünemé
nyeinek gyupontjában vagyunk , s az osz
trák-magyar birodalomnak folyamatban levő át
alakulási processusa hasonlít egy camera obseu-
rához, mely hű tükrözése minden árnyalatú, szinü 
tüneményeknek. Azonban, ha a tapasztalat mu
tatja, hogy a nemzetiségi eszme nem egyéb, mint 
azon törekvés, hogy a nemzeti egyéniség létének 
s fejlődésének biztosítását megkisérelje, ugy más 
részről ismét a nemzetiség fogalma szükségkép 
ép e meggyőződéshez vezet. A nemzet , mint 
oly embereknek összessége, kiket származás-, föld
rajzi-, történeti s ennélfogva nyelvi kötelékek is 
szorosan fűznek egymáshoz, miután az erkölcsi 
fejlődés magvát foglalja magában, s miután öntu
dattal bír : azért személyiség, vagyis jogi személy. 

Természetes , hogy ezen jogi személynél, 
mint minden más jogi személynél, az első s 
legszentebb ^természetes érdek nem lehet más, 
mint saját létének fentartása. A nemzeti igé
nyeknek alanya tehát első rendben soha sem le
het az egyik vagy másik egyén, mind összesen 
sem, hanem csak épen a nemzet, mint ilyen. Nem 
tudom, mennyiben találkozom a t . ház többségének 
nézetével e tekintetben, de itten egy másik kérdés 
merül fel, s hogy ha volnának olyanok, kik ezt 
nem csak jónak nem, de veszélyesnek tartanák, 
azon kérdés támad : vajon tehetségünkben van-e 
azt megakadályoztatni ? Erre nézve szükséges
nek tartom megvizsgálni, hogy melyek a nemze
tiségi eszmének okai ? S e tekintetben én megkü
lönböztetek négy okot, két külsőt és két belsőt. 
Külső oknak tartom a népsouverainitás s egyenlőség 
elveit. Ezek külsőleg hatottak a népekre, s az 
emberben már benrejlő utánzási természeténél 
fogva befolyás nélkül nem maradhattak. Belső 
okai közé sorozom én a művelődés terén tett 
nagyobb haladást , más részről az alkotmá
nyosság demokratikus irányát. A felvilágoso
dás az, mely az emberben felébreszti az öntu
datot. A felvilágosodás (Halljuk!) az, mely a nem
zeteknél is felébreszti és mind inkább kifejleszti 
az öntudatot. Másik oka az alkotmányosság demo
kratikus irányában fekszik. Midőn a nép souve-
rainitásával együtt az egyénnek eredeti jogai, vagy 
is az egyéni szabadság proelamáltatott, okvetlenül 
szükséges volt ezen szabadság részére egy bizto-

| sitékot keresni, és ezen biztosítékot nem lehetett 
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másban találni, mint a politikai egyenjogúságban, 
vagyis a demokratikus alkotmányban. Mig az ab-
solutismus és feudális alkotmányosság idejében a 
nép és nyelve semmi nyomatékkal nem birt, mint 
ezt épen hazánk példája legjobban mutatja, a hol 
közel egy ezred évig képes volt fentartani egy 
államot egy bolt nyelv, ugy azon pillanatban, a 
mint az egyenjogúság kimondatott, a mint a 
népnek befolyás engedtetett az államéletnek fej
lődésére, azon pillanatban ott terem a nemzeti
ségi eszme a nyelvek harezterén. De hogyha 
a nemzetiségi eszme ezen egész társadalmunkat, 
czivilizatiónkat átható elvek kifolyása, ugy nagyon 
természetes, hogy ezt megakadályoztatni csakúgy 
lehetne, hogyha képesek volnánk mind ezen elve
ket is megakadályoztatni, mind ezen elveket meg
változtatni. A nemzetiségi eszme előtt azonban,hogy 
ha jogosultsága csak is átalánosságában feküdnék, 
meghajolni nem tudnék ; de nézetem szerint a 
nemzetiségi eszme jogosultsága ugy az egyéni sza
badság, mint az emberi nem fejlődésének lehető
ségében fekszik. A nemzetiségi eszme, mint elébb 
szerencsém volt említeni, az alkotmányosság de
mokratikus irányában találja egyik okát, de ugy 
a mint az egyéni szabadság és közvetve az egyéni 
fejlődés csak is demokratia alapján lehetséges, 
ugy más részről a demokratia előfeltétele épen a 
nemzetiségi eszme. (Mozgás.) Bocsánatot kérek, 
{Halljuk!) a demokratia nem csak jótékony, de le
hetséges is csak azon esetben, hogy ha nem csak 
egyesek, nem sokan , hanem az egész nép tö
megesen van mivelve, és az egész nép tömegesen 
van képesitve arra , hogy a politikai jogokkal 
élhessen is. {Igazi) Most már, t. ház, ha miveltebb 
osztályokhoz tartozó egyesek más idegen nemzeti 
mivelődés által képezhetik is ki magokat , ugy 
nézetem szerint lehetetlenség, hogy tömeges mi
velődés más , mint nemzeti lehessen, s igy te
hát a nemzeti fejlődés előfeltétele a demokra-
tiának. Azt mondtam, hogy a nemzetiségi esz
me jogosultságának másik ágát az emberi nem 
fejlődésének lehetőségében találom. Minden nem
zetnek vannak sajátságos képességei és hajlamai, 
minden nemzet mintegy természetes szellemi orgá
numa az emberi nemnek, melynek rendeltetése bi
zonyos, csak őt illető functiok véghezvitelében 
fekszik, s ugy mint az egyéni szabadság vagy is a 
természeti jogok legfőbb s legmagasabb czélja nem 
más, mint az egyéni, s igy közvetve az emberi nem 
minden oldalú lehető legnagyobb kifejlődése, leg-
utósó és legmélyebb alapja nem más, mint az egyé
nek végtelen különbsége : ugy a nemzetiségi esz
me, mely nem egyéb, mint alkalmazása ezen el
méletnek az elévülhetlen jogokról az egyes nem
zetekre, utó-só s legmagasabb czélja nem egyéb, 
mint a nemzetek s igy közvetve az emberi nem le

hető legnagyobb kifejlődése, utósó és legmélyebb 
oka nem egyéb , mint a vég nélküli különbség, 
mely az egyes nemzetek közt létezik. 

E tekintetben nézetem szerint minden nemzet 
kipótolhatatlan , minden nemzet providentialis ; e 
tekintetben minden, a nemzetiségi eszme valósítá
sára irányzott törekvés egyenesen erkölcsi kö
telesség. 

Mint minden eszmének, ugy ezen eszmének 
is megvannak egyes kinövései, melyek rendesen 
szélsőségekben mutatkoznak. (Ugy van ! Helyes l) 

Ily kinövései ez eszmének, nézetem szerint, 
egy részről a suprematiára való törekvés, más rész
ről a nemzeti elszigetelés, vagyis a nemzeti füg
getlenség consequentiáin keresztül vive. Az egyik, 
mint a másik, egész haladásunk örök természeti 
törvényeivel ellenkezik, s azért, nézetem szerint, 
habár rövid időre lehetséges, de hosszabb időre s 
maradandóan ezt föntartani lehetetlenség. 

A suprematia ellenkezik a haladás természetes 
törvényeivel azért, mert szükségkép mindig meg
akadályozza egy másik nemzet szabad fejlődését. 

Az elszigetelés azért, mert a nemzetek feladata, 
nézetem szerint, nem az egymástól elválás, hanem 
közös egyetértéssel a közös feladaton való együttes 
működés. 

Az mondatik sokszor a nemzetiségi eszme el
lenében, hogy igy feláílitva a nemzetiségi eszmét^ 
ellenkezésbe jövünk épen a mindennap mindin
kább mutatkozó törekvéssel a társadalom terén. 
mert mindinkább társulnak s szövetkeznek a népek 
s államok, nem hogy egymástól elválnának. 

Én, megvallom, e tekintetben igazat adok 
azoknak, a midőn ők ez által meg akarják támadni 
a nemzeti elszigetelést, nemzeti elválást; de nem 
adhatok nekik igazat akkor, ha ezt érvül hozzák 
fel a nemzeti egyenjogúság ellenében. Valamint 
egyeseknél, ugy nemzeteknél is a magasabb mű
veltség nem törli el a jellemeket, hanem képessé
geiket s hajlamaikat csak nemesiti, s igy tisztább 
felfogásához vezet a saját mint az emberi nem 
közös feladatának. És mint egyeseknél, ugy 
nemzeteknél ezen egyesítés csak akkor lehet
séges, ha ez a kölcsönös jogtisztelet alapján van 
meg, hogy ha az egyes nemzetek jogalany okul is
mertetnek el. Es mint ilyenek annál inkább és 
gyorsabban fognak haladni , minél inkább ké-
pesitvék felfogni a közös feladatot, 

E tekintetben mondhatom, hogy a nemzetiségi 
eszme a kosmopolitikus eszmékkel nem csak hogy 
nincs ellentétben, hanem épen az igazi kosmopoli-
tismus előföltéte ; ugy hogy mondhatom egy jeles 
iróval, hogy igazi kosmopolitismus azon nagy 
egyház, mely csak a nemzetiségek erős oszlopain 
nyughatik. 

Ezeket előre bocsátva, (Zaj) az első legfőbb 
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nemzetiségi igény nem lehet más, mint a nemzeti 
egyéniség létének, fejlődésének biztositása. És mi
után arról van szó, hogy a nemzetiségi igényeket 
törvényesen biztositsuk, természetes, hogy első 
teendőnk nem lehet más, mint ha a nemzeti egyé
niségek létének és fejlődésének a törvényes bizto-
sitékot adjuk meg. 

Ez az, mi elleninditványomban 'benfoglalva 
van, ez az, mit a központi bizottság szövegében 
nem találhatok. 

Ennek ellenében többször hallottam, hogy az 
állam alapeszméjével y a n ellentétben, hogy egy 
országban több, mint egy nemzetet ismerjünk el. 

Ha arról van szó, hogy egy országban hány 
politikai nemzet van, akkor igazságuk lehet azok
nak ; (Közbeszólás : Ugy van í) noha, mint én tu
dom, államokban, hol több nemzetiségek léteznek, 
a „politikai nemzet" elnevezés elkerültetik és kö
zönségesen csak a „nép" elnevezés használtatik. 

De ha a politikai nemzet csak egy lehet, ez
zel nem zárja ki a törvényhozás azt, mi tényleg 
létezik, hogy több nemzet, genetikai értelemben 
véve — és ez valódi értelme a nemzet fogalmának 
— az országban létezik. 

Többször hallottam, hogy nem lehet az ál
lamnak elismerni több ily ösz-személyiséget, ha
nem megengedhető, hogy a szabad egyesülés alap
ján létesüljenek oly ösz-személyiségek, melyekben 
minden egyénnek lehet részt venni, és igy jófor
mán, ha nem is jogilag, de mégis mathematice 
össze fog esni az ily testület a nemzetiséggel, és 
igy ha más utón is, de mégis ugyanazon czólhoz 
fogunk érni. 

Én e nézetet teljesen nem pártolhatom, nem 
pártolhatom pedig azon lényeges különbség miatt, 
mely ily szabad egyesülés alapján létesült testü
letek és nemzetek közt létezik. Minden a szabad 
egyesülés alapján létező testület, ugy anyagi, mint 
erkölcsi létének alapját az állam akaratában ta
lálja, minden ily testület mindig csak egy kivüle 
fekvő czélra eszköz, és épen azért minden ily tes
tület csak szerzett jogoknak lehet alanya, melye
ket azon pillanatban, midőn az ily testület ellen
tétbe jön az állam alapeszméjével, az államnak 
nemcsak jogában, de kötelességében is áll tőle 
elvonni. 

Ennek ellenében, nézetem szerint, a nemzetek 
lényegesen különbözők, és épen e tekintetben me
rem állítani, hogy jogi szempontból lehetetlen a 
nemzetektől megtagadni az elismerést. Megtagad
ni azért nem lehet az elismerést, nehogy az állam 
saját alapeszméjével jöjjön ellentétbe. 

A nemzet, mint az örök természet-törvények 
productuma, ugy anyagi, mint szellemi létének 
alapját nem az állami hatalomban, hanem a dol
gok magasabb rendjének uralkodó hatalmában 

találja. A nemzet ugy, mint ez egyén, melynek 
czélja nem más, mint önmagamagának kifejlődése, 
mert e czél nem kivüle, hanem benne fekszik, ön-
czél, s azért eredeti vagyis alapjogok alanya. 
És mert a nemzetek czélja azonos a nemzettel, 
és nem egyéb, mint kifolyást ezen magasabb ural
kodó hatalomnak , épen azért e czél oly kevéssé 
jöhet az állam alapeszméjével ellentétbe valaha is, 
mint az uralkodó hatalom maga. Ezért az állam, 
hacsak saját alapeszméjével ellentétbe nem akar 
jönni, az állam, melynek feladata épen a fejlődés 
feltételit adni meg, az állam, mondom, nem tagad
hatja meg törvényes elismerését az eredeti jogok
nak a nemzetek részére. 

A czél tehát nemzeti fejlődés. Mai feladatunk 
az, hogy e czél legtökéletesebb valósítására adjuk 
meg a törvényes feltételeket, és ennek ellenében a 
központi szerkezet nem csak, hogy az országban 
levő genetikus nemzeteknek eredeti jogait nem is
meri el, nem csak hogy ezek fejlődésének feltéte
leit nem adja meg, de még minden fejlődés főfel-
tételét is megtagadja, t. i. még létét sem ismeri el 
az országbán létező nemzeteknek. (Ellenmondás.) 

It t ugyan nem volt alkalmam hallani, de 
többször olvastam az újságokban, hogy erre fel 
van jogositva a törvényhozás csak azért, mert, 
mint ők mondják, itt a törvényhozás nem foglal-
kozhatik phiíosophice reducált elméleti czélokkal, 
melyek a nemzetek nevében felállitattnak , hanem 
ügyelnie kell neki azon concret czélokra, melyekre 
a nemzetiségek egyes tagjai törekesznek. 

Én ugy tartom, t. ház, hegy ha vannak oly 
egyes egyének a nemzetiség közt, kik az állammal 
össze nem egyeztethető czélokra törekesznek, de 
hozzá teszem, hogy ha nem csak sokan vannak, 
hanem mindnyájan azok, még akkor is e czélok 
valósításának megelőzése a rendőrség dolga; a 
tetteseket büntetni a bíróság dolga, de soha a tör
vényhozás dolga ; nem lehet azért az egész nemze
tet jogaitól megfosztani; (Azt senki sem akarja.') a 
központi szerkezet alapján pedig a törvényhozás 
épen ezt tenné. És én azt mondom, hogy egy 
nemzet eredeti jogainak elismerését függővé tenni 
politikai programtól, nem volna furcsább eljárás, 
mint, hogy ha az egyén eredeti jogai csak akkor 
biztosíttatnának, hogy ha a rendőrségtől jó con-
duite-lisztát tud felmutatni. A nemzet eredeti jogait 
elismerni, a nemzet eredeti jogait óvni épen az 
állam erkölcsi feladata. Igy tehát semmi ürügy 
alatt és semmi okból az állam az eredeti jogok 
törvényes elismerését nem tagadhatja meg. És 
a törvényhozás már előre egy nemzetet a leg
nagyobb büntetéssel, a jogtalansággal büntessen 
meg? (Fölkiáltások: Hol? Melyik pontban?!) Meg
vallom, t. ház, hogy ez által a központi bizottság 

] / (f 
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szabadelvüségének legalább fényes emlékszobrot 
nem emel. 

De meg kell azt is jegyeznem, hogy egyet 
egészen kifelejtett: és ez az, hogy századunknak 
maradt fen a nemzeteket mély álmukból felébresz
teni. És a nemzeteket, melyeknek hivatása mint 
alkotó tényezőknek befolyni az emberi nem törté
neti fejlődésére, meg lehet erőszakkal akadályozni, 
de csak rövid időre, és ha ezt teszik, annál veszé
lyesebbé válhatnak az államra nézve. (Ohól) Azon
ban mellőzöm mindezt és el akarom foglalni a 
központi bizottság álláspontját. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy az 
egyéni szabadság alapján akarja a kérdést megol
dani. De, t. ház! nemzetiségi igényeketbiztositani 
akarni és egyúttal ezen igények első és legfőbb 
alanyát, a nemzetet nem organicus atomaira fel
bontani, nézetem szerint annyi, mint épen a leg
főbb nemzeti érdeket megsemmisíteni, (Felkiáltá
sok: Nem áll!) és igy következetesen nemzeti igé
nyek biztosításáról szó sem lehet: mert az egyén 
alapján csak egyéni fejlődés képzelhető és az 
egyének összességéből épen oly kevéssé lehet^va-
laha egy egységes egész, mint kődarabokból kő
szobor. (Felkiáltások: Nem áll!) Én el akarom fo
gadni a központi bizottság szerkezetének álláspont
j á t ; de e tekintetben sajnálattal megint azt kell 
mondanom, hogy a központi bizottság ugy, mint 
félreismerte a nemzetiségi eszme lényegét, ugy itt 
is az egyén nemzetiségi igényeinek lényegét ismét 
félreismerte. A nemzetiség mint az egyénnel vele 
született sajátság, mert erkölcsileg fejleszthető, 
egyszersmind jog. E jog elidegenithetlen, mint a 
sajátság, mely e jog alapjául szolgál. A nemzeti
ségi jog nem lévén az akarat produetuma, követ
kezetesen ennek alá sem vethető, hanem alapjog. 
Minden alapjog természeténél fogva feltétlen, min
den feltétlen jog feltétlen törvényes ótalmat köve
tel, és épen ez alapon kell a kérdést megoldani, 
hogy a t. ház ismerje el az egyén nemzeti jogai 
feltétlenségét, és ehhez képest az ótalmat is min
denütt feltétlenül adja meg. Ez azon álláspont, 
melyet elleninditványom elfoglal. 

Ez azon álláspont, melyet alapjogok tekin
tetében törvényhozásunk is eddig elfoglalt. 

Sehol, sem községi sem törvényhatósági gyű
lésben nem történt semmi szavazás a törvény ren
deletéből a felett, hogy ez illető egyének a törvény 
ótalmat az egyik vagy másik alapjog tekintetében 
részökre is igénybe akarják-e venni vagy nem. Se
hol sem emlékszem és semmi más alkotmányban 
sem találunk intézkedést az iránt, hogy a községek 
politikai körök vagy tán az egyes polgárok p . o. 
nagykorúságuk elérésével szavaznának ily irány
ban az alapjog felett, és hogy igy az esetleg és a 
többség döntsön ideiglenesen az egyes alapjogok 

sorsa felett. Bármily furcsa volna is egy i ly intéz
kedés, bármennyire unicum lenne is ez az európai 
alkotmányosság életében, mégis csak következése 
volna azon álláspontnak, melyet a központi bizott
ság legalább a nemzetiségi alapjogok irányában 
elfoglal. ,fK központi bizottság a legfontosabb nem-"" 
zetiségi jogot, a nyelv jogát a községek, törvény
hatóságok, egyházi testületek és hatóságok határo
zataihoz köti. Már most az ily határozat vagy 
meg fog felelni a nép érdekének, a melyet a köz
ségek és hatóságok gyűlése képvisel, és akkor az 
ily határozat legalább is felesleges; vagy nem fog 
megfelelni és ezzel ellentétben fog állni, és akkor a 
jog szempontjából ily határozatnak semmisnek kell 
lenni,mert megsemmisíti a jogot, a helyett, hogy va-
lósitanájA nemzetiségi bizottmány azt mondja jelen
tésében, hogy nemzetiségi igényeket akar törvény 
által biztositani, és más részről ugy intézkedik, 
hogy épen a nemzetiségi igények fognak meg
semmisíttetni. De nem jön-e önmagával a bizottság 
ellenmondásba akkor, midőn a nemzetiségek igé
nyeit akarja biztositani, de más részről oly intézke
dést hoz javaslatba, melyek már előre a nem magyar 
nemzetek nyelvének a fejlődés egyes lényeges te
reit elzárja? Ilyen például a törvénykezés, ilyen a 
főbb akadémiai kiképzés, ilyen a törvényhozás 
tere. Én nem tudom, miképen lesz képes a köz
ponti bizottság öszhangzásba hozni ezt az egyé
ni szabadsággal ; mert ha az egyéni szabad
ság elvét akarjuk kimondani, akkor mindenki 
meg fogja engedni, hogy a törvénykezés, az aka
démiai kiképzés és törvényhozás teréről kizárni_ 
egy nyelvet sem lehet. De nem csak a nemzetek 
egyenjogúságát semmisiti meg a központi bizott
ság, hanem a politikai egyenjogúságot is az/által, 
hogy az ország lakosságának egy része feltétlenül 
élvezi a legfőbb politikai jogot, a törvényhozásban 
részvétet, mig a másik, és ez a nagyobb rész, csak 
feltétesen egy grammatika megtanulásának feltété 
alatt élvezheti e jogot. _ 

E tekintetben, tisztelt ház, megmutattam, 
hogy az első feltétnek a központi bizottság 
szerkezete nem felel meg, mig ellenben az el-
leninditvány a nemzetiségi eszme lényegének 
tiszta felfogásával a nemzetiségek jogainak feltét
lenségét elismerve, azon álláspontot foglalja el, 
mely egyedül helyes e kérdés megoldására. 

De tegyük fel, hogy mind az, a mit a nemze
tiségi eszméről elmondtam, téves, alaptalan, hely
telen és azért elvetendő; tegyük fel, hogy én egé
szen helytelenül fogtam fel a nemzetiségi igénye
ket és hogy egészen más szempont lehet irányadó : 
mégis kétségen kívüli dolog marad az, hogy bár-
milyek legyenek is a nemzetiségi igények, ezek 
más természetűek nem lehetnek, az egyik, mint 
a másik nemzetnél, és épen azért, mert egy termé-
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szetüek, egy természetű törvényes ótalmat is köve
telnek. 

E tekintetnek, nézetem szerint, a központi bi
zottság nem felel meg. 

A központi bizottság itt az egyenjogúság el
vének nem csak megsértésével, de megsemmisíté
sével is már eló're a priori egy nyelvet a törvény 
fölé helyez, egy nyelvet, és ezt nem csak feltétle
nül, de valósággal parancsolólag ótalmazza , míg 
ellenben a többi nvelveknek csak feltételes ótal-
mat nyújt. 

Teszi ezt, mint a bizottsági jelentésből ki lehet 
venni, azért, mert egy állam nem létezhetik egy 
központi hivatalos, egy közvetítő nyelv nélkül. Ez, 
t. ház. tagadhatatlan; de az egyenjogúság megsér
tése csak akkor lenne igazolható, ha az egyenjo
gúság elve ily központi hivatalos és közvetítő 
nyelv lehetőségét kizárná. Ezt az elleninditvány 
nem teszi. Az elleninditvány az egyenjogúság el
vét tisztán tartja fen, s épen ezen egyenjogúság 
elve az, mely szükségkép egy központi hivatalos és 
közvetítő nyelvhez vezet. De nagy a különbség a j 
kettő között: mert míg az egyik az egyenjogúság 
megsértésével nem jogalapon, hanem önkényen 
a lapul , addig a másik épen a jogalapon nyugszik. 
Az elleninditvány 4-dik szakasza tisztán kimond
ja, hogy az ország viszonylagos többségét képező 
nemzet nyelve az államnak hivatalos és közvetítő 
nyelve. 

Itt tehát tisztán fel van tartva egy hivatalos 
nyelvnek szüksége, és nincs kizárva ily nyelv le- j 
hetősége. 

Azt mondottam , hogy az egyenjogúság elvét 
elkerülni nem szabad. Az egyenjogúság az állani 
alapeszméjével nem lehet ellentétben ; ha pedig 
ellentétben nincs, ugynem vagyok képes magam
nak csak egy érvet is képzelni, mely a törvényho
zást az egyenjogúság megsemmitésére feljogosit-
hatná. Az egyenjogúság pedig az állam alapeszmé
jével ellentétben nem lehet. A ki ezt tagadná, az a 
világtörténet több mint két ezred éves tanait 
tagadná meg , tagadná az emberi nem haladá
sának legdrágább kincsét, tagadná a tényeket. 
Nem akarok hivatkozni Svájcz foederativ államra, 
de igenis akarok hivatkozni az egyes kevert né
pességű kantonokra. És itt azt találjuk, hogy min
denütt az egyenjogúság nem csak elvben, nem csak 
papíron, hanem az életben is valósulva létezik. De 
tagadna nem csak tényeket, hanem tenne többet 
ennél, mert megrendítené az államlét talpkövét, 
megfosztaná az államot létének erkölcsi jogos
ságától. 

Ugy mint egyeseknél, épen ugy nemzeteknél 
is szükségkép egyik népnek jut az első szerep, a 
suprematia, mely sajátságai és képességének 
előnyeiben gyökerezik. Ily természetes supre- j 

matia az elleninditványban sincs kizáiva , ily 
suprematia ellen senki sem emelhet panaszt, ily 
suprematiát valódi megelégedéssel fog mindenki 
elismerni és elfogadni; de oly suprematiát, mely 
nem a tényleges viszonyokban, hanem törvényes 
clausulákban gyökerezik, elfogadni lehetetlen. ~-

Az ily suprematia, nézetem szerint, csak két 
alapon képzelhető: t. i. vagy a magasabb szárma
zás és ezzel már a születésnél fogva összekötött 
magasabb jogon; vagy az erőszakon. A ki az elsőre 
támaszkodik, bizonyítsa be magasabb származását 
és én meg fogok hajolni előtte; a másodikra tá-
maszkodhatik mindenki, a kinek megvan a hata
lom, ez tagadhatatlan-De, t. ház, a mint egy részről 
a jog előtt meghajolni nem csak kötelesség, de 
erény is, ugy más részről, nem a jog, hanem az 
erőszak előtt meghajolni gyávaság. E tekintetben, 
t. ház, a központi szerkezet, nem mondom, szándé
kosan, de ugy mint a javaslat szerkesztve van, va
lóságban épen ily erkölcsi lehetetlenséget kivan a 
nem magyar ajkú nemzetiségektől. 

Én meg vagyok győződve, hogy a t. képvi
selőház ezt nem fogja követelni, nem fogja köve
telni, mert tudja velem együtt, hogy a nemzeteknek 
ugy mint az egyeseknek az életnél van egy maga
sabb, szentebb érdekök is : a becsület; és ilyet 
követelni, mint e követelésnek engedni egyaránt 
erkölcsi lehetetlenség. 

Látjuk, t. ház, hogy a másik feltételnek, t. i. 
az egyenjogúság feltételének a központi bizottság 
javaslata épen nem felel meg, az elleninditvány tel
jesen. 

A harmadik feltétel e kérdés megoldásánál, 
mint szerencsém volt mondani, nézetem szerint az, 
hogy ugy intézkedjünk, hogy az ekképen felállított 
elvek ne csak a papiron maradjanak, hanem az 
életbe is átmenjenek, vagy is a ezélszerüség szem
pontja. 

Itt két elv íehet csak i rányadó: az első az, 
hogy a mennyire csak lehetséges, minden nemzeti 
nyelvnek minden lényeges fejlődési tért nyitva 
tartsunk; a második pedig az, hogy a mennyire 
csak lehet, a néptömegnek nyilvános nyelve min
dig saját nemzeti nyelve legyen. 

E czélra két eszköz képzelhető, nézetem sze
rint. Az első az, hogy ha mi a facultativ elvet egész 
tisztaságában és hatástalanságában akarjuk fen-
tartani, és követve Belgium példáját, azt mondjuk, 
hogy minden az országban divatozó nyelv min
denütt és mindenkor szabadon használható. Ez, t. 
ház, Belgiumban gyakorlatilag ki nem vihető, 
nálunk pedig egyenesen physikai lehetetlenség len
ne. Ha tehát mi ezen utat nem választhatjuk, csak 
egy marad fen: a nyelvterületek alkalmazá
sa. (•Zaj.) 

* T. ház! Én megvallom , meglepett engem e 
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visszatetszés, (Zaj) midőn én a nyelvterületek 
szükségét emeltem ki, holott a központi szerkezet 
nem kerülte ki a nyelvterületet, (Ugy van!a szélső 
bal oldalon!) 

Tisztelt ház, a nyelvterületekről sokszor 
hallottam, hogy ha ezeket életbe léptetjük, az 
nem lesz egyéb, mint viszszamenetel azon barbár 
időszakra, midőn nem csak az egyes nemzetiségek, 
sőt még — nem jut eszembe magyarul, „die Gre-
schlechter" (A nemek !) — a nemek is elszigetelik 
magokat. Én azt hiszem, hogy a nyelvterületek, 
ha a nyelveknek jogokat adni akarunk, nem egye
bek, mint következetes kifolyásai azon egyszerű 
és örök természeti törvénynek, hogy minden léte
ző idő és térhez van kötve. A nyelvterületeket tehát 
el nem lehet kerülni. Itt a kérdés csak az lehet, a 
czélszerüség szempontjából, hogy rnikép alakíttas
sanak ezen nyelvterületek legczélszerübben. Itten 
kétségkívül mindenki azt fogja mondani, hogy a 
legegyszerűbb s legczélszerűbb az, ha a lehetősé
gig egy területen kevés, vagy talán csak egy nyelv 
a divatozó. í g y épen a czélszerüség követelménye 
azon kikerekitési elv, mely az elleninditványban 
foglaltatik. A kikerekitési elv azonban, miután 
nem a nemzetiségi jog eszméjéből foly k i . nem 
alap-elv, és azért csak a czélszerüségi szempont alá 
esik. Ez okból én részemről kész vagyok bármely 
más módozatot elfogadni abban a pillanatban, 
melyben meggyőzetem arról, hogy van egy más, 
mely czélszerübben valósítja a nyelvek egyenjogú
ságát. 

A kikerekitési elv az állam területi és politikai 
egységével ellentétben nem lehet. 

Területi egységével nincs ellentétben, mert 
az ország területéből egy darab sem választatik el, 
hogy az más államhoz csatoltassék, vagy külön 
állammá alakíttassák. (Zaj.) 

A politikai egységgel nem ellenkezik, mert a 
politikai egység feltétele, nézetem szerint, az egy
séges kormányzat és egj^séges törvényhozás, s 
e tekintetben az elleninditványban nincs egyet
len egy pont is , mely nem csak hogy a po
litikai egységet megtámadná , hanem épen a 
politikai egységben nem találná elő feltételét. 
Az mondatik, nincs is ellentétben a kikerekités 
az állam egységével , de előkészíti az állam
egység megsértését. Ha az államegység veszé
lyeztetve van az által, hogy az országban fog
nak létezni nyelvi területek, melyek kizárólag 
csak egy és nem magyar nyelvnek területei, ugy 
a központi szerkezet e veszélyt nem hárította el, 
mert a központi szerkezet értelmében is egy me
gyében, vegyük például Krassó megyét, csak is 
az oláh nyelv lesz a jegyzőkönyvi nyelv. Ha tehát 
veszély fekszik ebben, ugy veszély fekszik már 
abban, hogy több nemzetiség létezik az országban, 

s e veszély nem hárittatik el az által, ha mi a 
többséget nem elégítjük ki. E veszélyt az által 
akarni elhárítani, hogy mi a többség törekvéseit, 
nem az államot sértő, hanem az állammal összeférő 
törekvéseit ignoráljuk: nézetem szerint megfogha
tatlan. (Égy szó; Helyes! Zaj. Derültség) 

Ha most röviden összefoglalom azokat, miket 
mondottam, (Halljuk ! Zaj) tiz szóval mondom k i : 
ez elleninditványt jellemzik a nemzeti egyéniségek 
elismerése, az egyén nemzetiségi jogainak feltét
lensége, az egyenjogúság elve, s lehető legnagyobb 
czélszerüség; ellenben a központi szerkezetet jel
lemzik először az országban létező nemzetek igno-
rálása, másodszor az egyén nemzetiségi jogainak 
csak félben megóvása vagy ótalmazása, 3-szor az 
egyenjogúság megsemmisítése, s 4-szer a czélsze-
rütlenség. Már, t. ház, hogyha czélszerütlen három 
nyelv, ugy még czélszerütlenebb hat nyelv. (Zaj.) 
Bocsánatot kérek, ez elleninditvány értelmében egy 
megyében legfeljebb három nyelv lehet, a központi 
szerkezet értelmében legalább hat nyelv: mert a 
törvényhatósági képviselők V5. tekintet nélkül 
arra, hogy a megyében létezik-e vagy nem, az 
illető népség tetszése sze int, és pedig törvényesen 
eljárva, egy nyelvet követelhet mint tanácskozási 
s jegyzőkönyvi nyelvet, mely ott nem is divatozó ; 
így, ha példával szabad élnem, Temes megyében 
elég a képviselők 7s. arra nézve, hogy — ha más 
okból nem, legalább tréfából — a tót nyelvet kö
vetelhesse, s pedig egészen törvényesen. Tehát az, 
hogy egy területen lehetőleg hat nyelv legyen, a 
legnagyobb czélszerütlenség a mi képzelhető, mert 
ha azt állítjuk, hogy hat nyelv a megyében nem 
czélszerütlen, akkor nem tudom mi joggal állithat
juk, hogy a központon hat nyelv czélszerütlen. Én 
azt mondom, a központon is, a megyékben is czél
szerütlen. 

Mindezek után már most röviden mondhatom, 
hogy a központi szerkezet, vagyis a központi bi
zottság javaslata csak egy elvet tart egész tisztán 
fel s ezt egész következetességgel viszi keresztül; 
a magyar nemzet törvényes suprematiáját. Azért 
mondhatom, hogy ezen javaslat nem egyéb, mint 
az 1836, 1840, 1844 s 1848-diki törvényeknek uj 
qualificalt kiadása. (Zaj.) Lényegében ugyanaz. 
Ugyanaz benne az alapeszme, ugyanaz benne a 
fő törekvés, csak alakjában változott. De, t. ház ién 
a nemzetiségi eszme okainak felsorolásánál egészen 
mellőztem azon törvényeket; mellőztem azért,mert 
nincs senki is, ki ne tudná, hogy a legközelebbi 
okozója a nemzetiségi kérdésnek Magyarországban 
épen ezen törvények voltak. (Ellenmondás.) Lehet 
mindent tagadni, s tessék tagadni. (De állítni is 
lehet minden absurdumot.') Már most, t. ház, a 
nemzetiségi kérdést szerencsésen megoldani akarni 
ugyanazon utón, a melyeji elég szerencsétlenül be-
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hozatott az országba, ezt én helyeselni nem tu
dom. f 

Én, t. ház,ezek után bátor vagyok elleninditvá-
nyomata t. ház figyelmébe és pártolásába ajánlani, 
és azt hiszem, hogy ezt jobban nem tehetném,mint az 
által, hogy ha az igen t. közoktatási miniszter úr 
egyik jeles munkájából kölcsönzőm saját szavait, 
melyeket ő abban mondott. Ezen munka czime a kö
vetkező : „Einfluss der herrsehenden Ideen des neun-
zehnten Jahrhunderts auf den Staat." [Mozgás.) 
Bocsánatot kérek, én ezen munkát német nyelven 
olvastam, és bátor leszek az idézetet is németül 
olvasni fel. E szavak igy hangzanak. (Olvassa:) 
„Uberall, wo man die nothwendige Entwicklung 
und Umgestaltung der Begriffe nieht zu hindern 
vermag, und doch die entsprechendeVeranderung 
der politischen Verhaltnisse nicht gestatten will, 
entsteht früher oder spater ein Kampf, der ímmer 
mit dem Triumphe der herrsehenden Begriffe über 
die Verfassung endet: denn der menschliche Greist, 
der seinerBestimmung folgend, immer fortschrei-
te t , kann durch materielle Mittel der Staatsgewalt 
unterdrückt, aber nie wirklich besiegt werden." 
Azok után, a miket a nemzetiségi eszmére nézve 
kifejtettem, nem az veszélyes, ha az én indítvá
nyom fogadtatik el , hanem az , ha a központi bi
zottságé fogadtatik el. 

Bartal György: T. ház! (Halljuk! Zaj.) 
T. ház! (Halljuk!) Oly ügyek törvényhozási elin
tézésénél , melyek az emberiséget koronkint meg
ragadó eszmék hatalmából keletkeznek , az izgal
mas ^kedélyek lecsillapítása, engeszteltsége nem 
annyira egyes rendszabályok formulázásától, ha
nem az egymással szem közt álló tényezők irány
elveinek helyes felderítésétől, a vég czélok lehető 
összeegyeztetésétől és a kettő körül tanúsítandó 
kölcsönös jó akarattól van feltételezve. (Halljuk.') 
Ezen ügyek közé sorozom én a nemzetiségi kér
dést , és t. képviselő társunk Deák Ferencz véle
ményétől eltérve, azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a jelen ülésszak bár mily becses perczei 
elvesztegetve nincsenek, ha az előttünk fekvő tör
vényjavaslat átalános tárgyalásánál az egyes vé
leményárnyalatok minél nyiltabb kifejezést nye-
rendenek. Megkísértem tehát én is rövidre foglalva 
előadni e tárgy körüli igénytelen nézeteimet. 
(Halljuk!) Igyekezni fogok szem elől nem tévesz
teni, hogy képviselői kötelességem ez úttal is min
denekelőtt a magyar állam összes érdekeit, tehát 
az abban lakó nem magyar ajkú nemzetiségek 
érdekeit is képviselni: mégis nincs a miért tilta
kozzam a bírálatnak azon álláspontja ellen, mely 
ezen nézetekben a kiválóan magyar képviselő 
felfogását szemlélendi; sőt szivesen fogadom azt, 
mert méltányosnak találom , hogy azon szinezet, 
melynek irányában a többiek többé-kevésbbé 

mint követelők lépnek fel, mely akarva, nem 
akarva kénytelen leend a keletkezendő törvényt 
az egész mivelt világ előtt saját gyermekéül elis
merni és igazolni: az oly sok félreértéseket elő
idéző , meg annyi vádakra ürügyül szolgált, és 
bennünket kölcsönösen nem egyszer fölhevített 
tárgyban valahára nyiltan , de egyszersmind tar
tózkodás nélkül nyilatkozzék. Kerülni fogom a 
nagyon is elvont doctrinair irányt, melyet igen 
t. előttem szólott dicsérendő bátorsággal és kitar
tással követett; a magam részéről tartani fogom 
magamat leginkább a dolognak nagyon is kézzel 
fogható gyakorlati oldalához. (Helyeslés.) 

E tekintetből kiindulva, mindenekelőtt fel 
kell említenem azt, hogy már önmagokban is ké
nyes , de a társadalmi viszonyok rögtöni átalaku
lásainál hirtelen fölmerülő, s épen ezért a megol
dásnak nagyon is távol stádiumában levő kérdé
sekre nézve egyhamar nem lehet valami kárté
konyabb , mint oly jelszavak felállitása, melyek 
egyelőre a primitív jogérzet természetszerű kifo
lyásai gyanánt tűnnek fel, s mint ilyenek villany-
szerű elterjedést nyernek, de a melyek valósításá
nak gyakorlati nehézségei, a létező viszonyokba 
való ütközésök, s a kivihetlenség szülte keserű 
csalódásnak súlyos következményei a kezdemé
nyesők által még csak felületes megfontolás tár
gyául se vétettek. I ly megkapó, de az egységes 
államban, sőt épen az egységes állam által , mint 
kívántatik, egyátalában nem valósitható eszmének 
tartom én a nemzetiségek azon collectiv egyenjo
gúságát, melyet. Ausztria válságos perczeiben, szo
morú emlékű statusférfiainak egyike az akkori 
mozgalmak leküzdése czéljából zászlajára tűzött 
a nélkül, hogy akár ő , akár az ő nyomdokait 
nagyon is hiven taposó utódai, magát az oly kö-
nyelmüen megpendített nagy eszmét tisztázni s 
ez általok felállíttatni szándékolt összállam szerke
zetébe beilleszteni képesek lettek volna. 

Sajnos , hogy post tot fata et diserimina re
min , melyeknek részletezése nagyon is messze 
vezetne . nem jutottunk tovább , mint annak két
ségtelen felismeréséhez, hogy a r.emzetiségek oly-
szerü egyenjogúsága, a minőt azok némelyikének 
szóvivői, különösen pedig Mocsonyi Sándor kép
viselő által ujabban benyújtott kisebbségi javas
lat szerkesztői, nem késem bevallani, magának 
ezen eszmének szoros logikai menete folyamán, 
követelnek, az államnak , mint concret egésznek, 
sajátlagos rendeltetésével, a rendes közigazgatás, 
gyors igazságszolgáltatás, és, a mi nálunk felette 
fontos, az olcsó államháztartás kellékeivel merő
ben ellenkezik, (Elénk helyeslés) és hogy, mind 
azon fentartások és elismerések daczára, melyek 
épen az előttem szólott képviselő úr által mondat
tak az államnak általa is tisztelendő egységét ille-
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toleg, mégis az ő saját szavaiból is kitűnt az, 
hogy ezen igényeknek , illetőleg vágyaknak csak 
némileg is kielégitő megoldása okszerűen nem 
máskép, mint államszerkezetünk eddigi egységes 
állapotának teljes átalakitása, országunknak auto
nóm nemzetiségi kerületekre való felosztása, és 
egy ezeket vajmi lazán "összekötő szövetségi ka
pocsnak újból teremtése mellett volna eszközöl
hető'. (Ügy van! Igazi) Ugy hiszem, igazolva vol
nék , ha minden további elemzés nélkül egysze
rűen visszautasitanám e követelést, mely csak bé
kés utón kezdeményezné azt, a minek befejezése 
a legnagyobb rázkódások nélkül nem történhetnék : 
a létező állapotok teljes fölforgatását; (Elénk he
lyeslés) és ha vitatkozásaink hordereje csakis e 
teremre, csakis Magyarország közvéleményére szo
rítkoznék , bizonnyára tenném is ezt: mert a nem 
magyar ajkú honpolgárok azon része , mely vá
gyainak teljesülését az egységes ország nélkülöz-
hetlen kellékeivel összeegyeztetni eléggé méltá
nyos , velem ugyan azon alapon áll és meggyő
zést nem kivan, az ellenvéleményüeket pedig né
zeteiktől eltéríteni, viszont nekem sincs semmi 
bizalmam ; de nem felejthetem, uraim , hogy e 
kérdésnek lehetőleg kielégitő elintézése immár nem 
kizárólag hazai ügy , és hogy Európának közvéle
ménye, mely ez idő szeriut, függetlenül egyes ural
kodók és államférfiak becsvágyától, épen az oly 
sok oldalról fenyegetett világbéke fentartását, 
mint az átalános polgáriascdás legfőbb biztosikát 
áhitja minden áron, mely csakis ez okon óhajtja 
az osztrák-magyar birodalom consolidátióját, és 
ezzel karöltve saját eró'sbülésünket, gyarapodá
sunkat , nagyon is feszült figyelemmel kiséri e 
részbeli törekvéseinket, és az általunk hozandó 
áldozatok dolgában csakis azon határvonalnál álla
podik meg, a melyen tul azok nem csupán felesle
gesekké , de a világbéke jövendő garantiájára 
nézve kártékonyakká is válnak. [Élénk helyeslés.) 

A kiindulás ezen pontját elfogadván, nem 
tartózkodom fölemlíteni, hogy Európának ugyan
azon közvéleménye, mely jelenleg oly őszinte jó
akaratot tanusit i rányunkban, hasonló indokok
nál fogva rokonszenvvel kisérte Ausztriának saját 
állami létünk megsemmisítésére irányzott abso-
lutista , még nagyobbal amannak hasonnemü 
alkotmányos kísérleteit. Hiszen Magyarország 
éveken át nemzetiségek szerint feldarabolva, Er
délyt és Horvátországot nem is említve , német, 
tót kerületekre felosztva, s a nemzetiségek e rész
beli igényei, ha nem is a Lajtán tul, de ellenünk
ben bizonyára kielégitve valának. Kérdem, nö
vekedett-e ezen föderalista velleitások által az 
összállam ereje? gyarapodtak-e azon európai 
béke garantiái, melynek az ily módonBmegifjitan-
dott Ausztria kell vala, hogy keleti ó'rállója legyen? 

KÉPV. H. RÁPLÓ. 186'/gSI. 

[Zajos helyeslés.) És ha mi , kik sokkal szerényeb
bek vagyunk , semhogy a kettős birodalomnak 
bekövetkezett elgyöngülését, az együvé tartozás 
érzetének átalános megtompulását kizárólag saját 
passiv ellenállásunk vívmányául tekintenők, e 
kísérletekben még tovább mennénk , a mint azt a 
kisebbségi törvényjavaslat csakugyan követeli: 
vajon nyernénk-e magunkban erőt azon irány
zatokkal szemben, melyek a keleten oly sürün 
váltakozó felhők mozgalmát intézik, s a melyek
re nézve minden gyanúsítástól menten és csupán 
csak egy szomszéd országban legközelebb előfor
dult gyászos eseményekre hivatkozva , állithatjuk, 
hogy azok saját láthatárunk körvonalán belül is 
észlelhetők ? De nem önnön legközelebbi multunk 
egyedül, hanem épen Európa szövetséges álla
mainak, Svájcznak, Németországnak századok ke
serű tapasztalatai folytán felerőszakolt törekvése 
is legújabb bizonyságul szolgál az elmélet azon 
tanának. hogy a szövetség tág kötelékei kisebb, 
a világ mozalmaitól távol eső, azok által nem érin
tett köztársaságokra, apró fejedelemségekre alkal
mazhatók , de hogy azok oly nemzetek vitális 
érdekeit kielégíteni nem képesek, melyek egy
mással versenyző nagyhatalmak közé ékelve és 
vagy saját létöket folyton fenyegetve vagy az őket 
megillető befolyást állandóan megzsibbasztva érzik. 

Elegendőnek vélem , elvonatkozva saját és a 
velünk sokban azonos viszontagságok nyomása 
alatt elgyöngült Lengyelország történetétől, csak 
is a jelen kor ezen flagrans tanúságaira hivatko
zom , hogy jogosultan állithassam , miszerint mi , 
kiknek nemzeti léte a holnap bekövetkezhető ese
mények első rohama alatt már is kérdésben forog
hat , nem ingathatjuk meg állami szerkezetünk 
egységes alapját azon válság küszöbén, melynek 
leküzdése nemzeti erőnk végső megfeszítését 
igénylendi, azon állam szerkezetét. mely a hódi-
tás első korszakától, és az 1848-iki dráma véres 
jeleneteit mellőzve, közel ezred éves tartama 
alatt a belvillongások minden nemeit, de nem
zetiségi harezot nem ismert , melynek hűbéri ki
váltságai és bilincsei magyar és nem magyar ajkú 
lakosok közt válaszfalat soha sem képeztek, de a 
melynek paizsa alatt az őslakók szintúgy, mint ké
sőbb bevándorlottak nemzeti jellegüket minden 
háboritás nélkül fentartani igen is képesek voltak. 
[Zajos helyeslés.) 

Ez elvitázhatlan történeti t ény , szemben 
azon körülménynyel, mely a központi bizottság 
törvényjavaslatának pivot-ját, sarkpontját képe
zi : hogy a hon nem magyar ajkú lakói a társa
dalmi s politikai jogok teljes élvezetében vannak 
már a jelenben is ; megdöthetlen bizonyítványa 
annak, hogy a nemzetiségi kérdés folyton izgató 
lökéseit mi nálunk korán sem államszerkezetünk-

3 
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bői , korán sem alkotmányunkból, mely e rész
ben egységes, de vegj-es ajkú európai államok bár
melyikével a múltban szintúgy mint jelenben a ver
senyt bátran kiállja, (Élénkhetyeslés)hanem leginkább 
azon faj- és vallás-azonosság szülte rokon és ellen
szenvekből meriti, melyeknél fogva honunk nem
zetiségeinek némelyike az ország határain kivüli 
testvéreihez gravitál. (Husszas zajos helyeslés.) 

Nem ismeri az emberi természetet, uraim , ki 
azt hiszi, hogy az ilynemű gravitatiot az önfelál
dozás legszélső határáig menő engedmények pa-
ralysálni képesek. Es épen azért, mert enmagam 
az ellenkezőről vagyok meggyőződve , mert nem 
csupán nemzeti létünket, de a világbéke jö
vendő garantiáit, az átalános polgárosodás érde
keit azon históriai alaptól elválhatlannak tartom, 
mely az európai egyensúlyt teremte, melynek vi
szont egyik s tán nem legmegvetendőbb nyoma
téka Magyarország jelen határaiban központosul: 
kénytelen vagyok kereken vissautasitani minden 
oly követelést, mely a nemzetiségek collectiv 
egyenjogúsága fonalán csakhamar Magyarország 
állami tehetetlenségéhez, és második stádium gya
nánt teljes Bzétoszlásához vezetne. (Hosszas élénk 
helyeslés.) 

Ez által, uraim, elég nyiltan kijelöltem volna 
a keretet, melynek körvonalán belül kell, hogy 
keressem a nemzetiségi érdekek jogos és az állam
egység szervezetével nem ellenkező s az állam tisz
tult fogalmának megfelelő megoldását. 

Igen is természetes joga minden honpolgár
nak saját nemzetiségének megőrzése átalában, kü
lönösen pedig anyanyelvének használata az őt 
mint egyént megillető jogkör teljes kiterjedésében: 
oly j og , mit az államnak korlátoznia nem szabad, 
hacsak amazt illusoriussá tenni nemj kívánja. 
(Elénk helyeslés.) 

Ep oly természetes joga az egyes nem
zetiséghez tartozó honpolgároknak , hogy nem
zetiségűk, anyanyelvűk átöröklésére, fejlődésére 
szabadon egyesülhessenek, tudományos intézeteket, 
iskolákat állitbasanak: mert ezen czélok mint a 
honpolgárok egyéni jogosultságának kifolyásai 
hasonló szövetkezés nélkül el nem érhetők. 

Végül, miután a közoktatás magának a jog
állam czéljának egyik leghatalmasabb előmoz
dítója, mit az államnak kizárólag egyesek vagy 
társulatok buzgóságára biznia nem szabad, s a 
melynek részint kötelességéről, részint lehetőségé
ről gondoskodnia kell, tagadhatatlan joga minden 
honpolgárnak, hogy a közoktatás azon intézete
ben, melyek az állam költségén, vagy az Ő rendelke
zése folytán az egyes törvényhatóságok és községek 
erejével, tehát az ő hozzájárulásával is fentartatnak, 
anyanyelvéből kiinduló elemi és annak segélyével | 
fokozatosan előhaladó felsőbb kiképzést nyerhessen. 1 

Az államnak viszont kötelessége, hogy ezen 
jogokat ne csak maga részéről tiszteletben tar tsa; 
hanem egy úttal gondoskodjék is, hogy azoknak 
tettleges gyakorolása az egyes nemzetiségek egy
más közti érintkezésében egyenlően, tehát az eset
leges többségek ellenében, biztosítva legyen. 

De maga a nemzetiségi érdekek ápolása, 
uraim ! az államnak közvetlen és sajátlagos rendel
tetését soha nem képezheti; nem oly államokban, 
melyek tömör nemzetet képeznek, nem olyanok
ban, melyek több nemzetiségekből alkotvák. Es 
nem csupán azért, mert az állam szervezete köze
gei e hivatás betöltésére szellemileg nem képesit-
vék; nem is épen azért, mert a nagyobbára eladó
sodott íinancziák, különösen a mieink, melyek hátra
maradásunk tátongó hiányait eltakarni is alig 
képesek, az ilynemű ápolásnak, a kisebbségi ja
vaslat szerint felmerülendő hatszoros, és ha játékot 
űzni nem kivannak, bizonyára terhes költségeit 
meg nem birnák, hanem főleg és mindenek előtt 
azon okon, mert az egyes honpolgároknak csak is 
joga, de nem egyszersmind kötelessége, hogy sa
ját nemzetiségűk sokszor erőtetett fejlesztéséhez is 
anyagi áldozattal járuljanak, és mert őket ennél
fogva ily czélból, még kevésbbé pedig a rajok 
nézve idegen nemzetiségek érdekeinek előmozdítá
sára megadóztatni az államnak nincsen hatalmá
ban. (Helyeslés.) Birok annyi következetességgel, 
hogy e részben a magyar nemzetiség ápolására 
nézve kivételt ne tegyek. Mert ha egyrészt hódolunk 
azon iránynak, mely az államot és egyházat egy
mástól kölcsönösen felszabadítani és az uralkodó, 
bevett és tűrt vallások közti minden különbséget, 
az emberi szűkkeblűség ezen elavult maradványát, 
végkép megszüntetni kivan, a legnagyobb követ
kezetlenség beszámítását csak is ugy fogjuk kike
rülhetni, ha a nemzetiség kérdésében ugyanezen 
elvet követve, tartózkodunk bármely nemzetiség
nek kiváló jogosultságot vagy épen uralmat vindi-
cálni. Nemzeti intézeteink közül azok, melyeknek 
ezélja kirekesztőleg a magyar nyelv és nemzetiség 
fejlesztése, amúgy is nem az ország egykori adóalap
jából keletkeztek, hanem a volt kiváltságos rendek 
önkéntes kivetéseiből és egyesek nagylelkű ada
kozásaiból , és én minden pillanatban kész vagyok 
inkább lemondani azon csekély állami segélyről, 
a melyben azok jelenleg részesülnek, semhogy 
az általam kifejezett elven bármi csekély csorbát 
látszassam ejteni. (Helyeslés.) 

A mint e szerint tisztában vagyok magam
mal az iránt, hogy az államnak a nemzetiségi ér
dekek körül egyéb teendó'je nincs , mint hogy 
a honpolgárok egyéni és szövetkezési jogait kel
lően tisztelje és megóvja, és hogy őket ily czimen 
em közvetlenül megadóztatni, sem — mint ez a kis-
sebbségi javaslatnak 8. szakaszból igen is feltűnő. 
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s a mi az ország egységét jövendőre nagyon is 
sérti — e hatalmát bármi nemzetiségű congressusra 
átruháznia nem szabad: szintúgy nem tarthatom 
eléggé indokoltnak s az állam korszerű fogalmá
val megegyezhetönek a kisebbségi javaslat 4-dik 
szakaszában foglalt azon követelést, hogy minden 
nemzetiség megfelelő arányban legyen képviselve 
az országgyűlés felső házában, a központi ható
ság fótörvényszékeinél, stb. Az] ily intézkedések 
helyet foglalhattak a középkor államaiban, melyek
nek eredetileg hűbéri javadalmakkal és mindig 
hűbéri hatalommal biró hivatalai e jellegükből 
soha végkép ki nem vetkőzve, a politikai befolyás
nak leghatalmasabb tényezőit képezték, s mint 
ilyenek, a kiváltságos osztályok, később pedig a 
vallásfelekezetek jogainak legerősebb biztosité
kául szolgáltak; de nem felelhetnek meg az ily
nemű kikötések az ujabb államtan azon követel
ményeinek, mely a hivatalviselést államszolgá
lattá alakitva s annak minden addigi létezett kor
látait megszüntetve, e részben csak a képesség 
mérvét ismeri el irányadóul, [Helyeslés) és nem fe
lelhet meg különösen a felelős kormányzat elvé
nek, a melyre nézve, ugy hiszem, közöttünk különb
ség nem létezik, de a mely hasonló korlátozást 
egyátalában meg nem tűr. 

Nem szükséges, ugy hiszem, hogy tüzetesen 
szóljak azon eltérésekről, miket az állani nyelvé
nek és az egyes nemzetiségek nyelvének a tör
vénykezés, önkormányzás, közoktatás terén leendő 
használtatása körül, ugy a kisebbségi, mint a köz
ponti bizottság törvényjavaslata s az attól lényegi
leg el nem térő azon javaslat is, melyet Deák 
Ferencz tisztelt képviselőtársam benyújtott, feltün
tetnek : mert egy államnyelvnek szükségét a ki
sebbség a íenidézett szakaszban nyíltan elismeri, 
de elismeri azt is, hogy ez nálunk czélszerüen 
csak is az ország többségét képező országos ma
gyar nemzet nyelve lehet; és mert más részről 
bizton hiszem, hogy bármely idegen államnak 
í'érfia, elkezdve azon Belgiumtól, melyet Mocsonyi 
képviselő úr fölemiitett, de elmenve még Belgium
tól az Óceánon is át egészen Éjszak-Amerikáig, már 
azon latitude-et is, melyet a központi bizottság, még 
inkább azt, melyet Deák képviselő úr módositvá-
nya felállít, az egybevágó kormányzás mellőzhet-
len kellékeivel megférő vonal legszélső határáig 
terjesztettnek itélendi. Ugy tudom, t. képviselő
ház, hogy nincsen a nemzetiségi követeléseknek 
előttünk ismeretes oly része, melyre nézve az ál-
falam előadottakban tőlem telhető szabatossággal 
felállított vezérelvek ha egyebet nem, legalább 
saját felfogásomat illetőleg a főelvekre nézve kellő 
eligazodást ne nyújtanának : mert azon részle
tekre nézve, melyek a t. képviselőtársunk, Deák 
Ferencz által benyújtott törvényjavaslat és a köz

ponti bizottság törvényjavaslata között léteznek, 
ezúttal kiterjeszkedni czélszerünek nem tartom, és 
constatálni csak az egyet kívánom, hogy az általam 
előadott elvek közt és azok közt, melyeket a két 
törvényjavaslat vall, lényeges különbség nem léte
zik. Vannak a részletekre nézve igen is fontos kü
lönbségek, de csekély nézetem szerint azokon 
áthaladni csakis a részletes tárgyalásnak fel
adata. 

Ennélfogva nem marad fen számomra egyéb, 
mint hogy t. barátomat, az előttem szólott képviselő 
urat a részben is kövessem, hogy a két törvény
javaslat között — mert szabad legyen Deák képvi
selő urnák javaslatát a gyakorlati eredményekre 
nézve összefoglalni azon javaslattal, a melyet a 
központi bizottság beadott — tehát ismétlem, a 
gyakorlati következményekre nézve saját igény
telen felfogásom szerint néhány rövid vonallal pár
huzamot állítani megkísértsem. (Halljuk! Hall
juk !) 

Szerintem az egyik— épen a kisebbségnek 
javaslata — a nagyobb nemzetiségek collectiv jog
egyenlőségét állapítja meg; a másik kettő a már 
is létező jogegyenlőséget a hon minden polgárai
nak nemzetiségi érdekeire alkalmazza. {Helyeslése) 
Amannak alapján uralkodni fogok az egyes nem
zetiségek töredékein ott, hol véletlenül absolut 
vagy relativ többségben leszek; emennek paizsa 
alatt védve leszek, még egyénileg' is , az egész or
szág területén, és nemzetiségi jogaim magna char
táját érvényesíthetem, mint az angol, vizén és szá
razon. {Zajos helyeslés.) Az egyik szerint lehetnek 
localisált nemzetiségi tusák a szabad associatió 
terén, az egyes törvényhatóságok, a községek ter
meiben, de az esetleges tulcsapongások nem ve
szélyeztetik a békés szomszédokat. A másik sze
rint önakaratom ellen is részese leszek az állam
gépezet minden kerekzetében, még a legmagasabb 
fokozatokban is megörökített nemzetiségi küzdel
meknek, melyek a kölcsönös feszültséget, idegen
kedést folyton szítva, elvégre is felemésztendik azt, 
a minek becsületes és eszes honpolgár minden 
partialis törekvését kell, hogy alárendelje: a salus 
publicát. {Zajos helyeslés.) 

Megengedem, uraim, hogy talán némi rész
ben felette kedvező, más részben felette súlyos az 
ítélet, a mit az imént levonni kényszerittettem. 
De bátor vagyok enigazolásom végett t. ellenfe
leimre hivatkozni a részben, hogy előzményeiben 
— szintúgy, mint az előttem szóló —• kizárólag 
objectiv szempontból igyekeztem kiindulni. Nem 
gyanúsítottam és jelenleg sem gyanúsítom sem 
az ő szándékát, sem bármely nemzetiség törekvéseit, 
sőt nyíltan elismerem, hogy ha valamely kérdésben, 
ugy az előttünk fekvőben felette nehéz szorosan 
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megtartani azon határokat,melyekre a latinköltó'oly 
találólag utal : 

„ sünt certi denique fines, 
Quos ultra citraque nequit consistere reetum." 

Figyelmemet csakis a lehető eredmények tár
ták lekötve ; de épen azért, mert nem tehetem, hogy 
egyik javaslat jövendő gyümölcseiben Eris vészes 
almáját, a másik két javaslat lehető hajtásában pe
dig a békének alojágát fel ne ismerjem: ez okból 
részemről legalább az iránt, hogy a három javas
lat közül melyik fogadtassák el a részletes tár
gyalás alapjául, mindig abból indulva ki, hogy a 
központi bizottság javaslata és Deák Ferencz kép
viselőtársunk által benyújtott javaslat közt elvi 
eltérés nem létezik, részemről kétség elő nem for
dulhatott. 

És most engedjenek, uraim, még egy végső 
szót! (Halljuk!) 

Azon — nem várt de, fájdalom ! a multak ta
pasztalatain okulva, minden honfi által nag3?on is 
komoly szivvel félt — esetre, hogy a békének 
általunk jó hiszemmel nyújtani szándékolt jelvénye 
hasonló elfogultsággal fogadtatnék különösen 
szerb és román honfitársaink részéről, mint fogad
tattak általok, fájdalom! hajdan a szintoly tiszta 
kutforrásból keletkezett 48-diki törvények , és 
hogy ehhez képest Önmagunkat, kik jelenleg e 
teremben békésen együtt tanácskozunk, valaha a 
cselekvés terén a múlthoz hasonló vagy talán még 
keserűbb küzdelmek fognak elválasztani: ne féltsék, 
uraim, nemzetiségök külön érdekeit azon ma
gyar nemzettől, melynek számaránya önökre nézve 
bizony nem félelmes, melyet hódítási viszketeg 
nem bánt, és mely a proselytismusra sem hajlam
mal, sem képességgel nem bir, mely őszinte rokon
szenvei kiséri önök nemzetiségi fejlődését, mert 
abban önmagára nézve veszélyt nem lát ; még 
őszintébben kivánja önök testvéreinek állami con-
salidatioját, melyet — mint saját nemzeti létének 
legerősebb védbástyáját —önökkel együtt meg is 
kész védeni; de féltsék igen is a nemzeti önállást, 
mivel ez ország határain kivül birnak, nemzetisé
gök külön érdekeit, melyeket ezen ország hatá
rain belül minden korlátozás nélkül és háboritla-
nul ápolhatnak, és féltsék mindenekelőtt szabad
ságukat azon nagyhatalom terjeszkedési vágyai
tól, a melynek barátságos indulata, ellenségeske
dése, ölelése ép ugy, mint támadása, Irigyek meg, 
uraim, önökre nézve egyaránt veszélyes (Zajos 
helyeslés), és mely míglen önöknek hízeleg, a Vis-
tula és a Balti tenger partján forgatja ama tükröt, 
a melyben önök nemzeti életök és nemzetiségök 
sorsát egybeolvadva előre láthatják. (Hosszas, 
zajos helyeslés.) Egyetértve és kezet fogva, uraim, 
lehetünk még egy szebb jövőnek urai, és a minek 
dicsőségében régente oly testvériesen osztakoz-

tunk : Őrei a nyugati polgárosodásnak; egymással 
viszályban el veszendünk legelőbb is mi, de ne ámít
sák magokat, uraim, a végzet önöket sem kiméli 
meg! És a kő, mely az egyenetlen harczban elvér
zett magyar nemzet sirat diszitendi, nem sokáig 
álland egyedül a puszták^ sivatagában. (Igaz ! He
lyeslés minden oldalról.) És ezért adja Isten, hogy 
ne későn következzék be azon idő, melynek bekö
vetkezni kell, a midőn önök saját jövőjök elvál-
hatlanságáról meggyőződve, velünk egyenlő mérv
ben érzendik a nagy költő szózatának ihlettségét, 
hogy e haza szent földe közös szabadságunk böl
csője és majdan sirja is, hol együtt élnünk és 
együtt halnunk kell. 

Pártolom a központi bizottság javaslatát. 
(Viharos éljenzés és tajps.) 

D i m i t r i e v i c s MilOS: T. ház ! E g y alkalom
mal szerencsém volt a t. ház előtt kijelenteni, 
hogy nem csak reménylem, hanem hiszem és meg 
vagyok győződve, hogy a nemzetiségi kérdés köz
megelégedésre fog megoldatni. Ez akkor nyilvá
nított reményimet—noha hivatkozássalafeliratokra, 
adatokkal támogattam — most, szemben a bizottsági 
törvényjavaslattal, ábrándnak kellene bevallanom, 
ha hitem és meggyőződésem jelenleg is oly szilárd 
nem volna, mint akkor, hogy ez a kérdés, ha nem 
is most, ugy a legközelebbi jövőben közmegnyug
vásra fog megoldatni: mivel nézetem szerint e kér
désnek megoldása nem függ a hatalomtól, mely 
jogot adhat, de el is vehet, hanem a szellemileg 
mindinkább fejlődő népek jóindulatától, a kik a 
cultura befolyása alatt maholnap be fogják látni, 
hogy kölcsönös érdekök azt követeli, miszerint e 
kérdés a valódi igazság és testvériség alapján 
oldassék meg. 

Minden korszaknak volt és van eszméje, azaz 
kifejezett iránya és határozott törekvése ; és ha ily 
eszme a fejlődő népek által felkaroltatott, a törté
nelem tanúsága szerint győzedelmeskedett az a 
legnagyobb akadályok, t. i. az előítélet és önzés 
felett azért, mivel életet és erőt merített és nyert 
a népek és nemzetek meggyőződéséből. I ly eszme 
a nemzetiségi eszme is, mely különben nem uj 
eszme, a mint ezt sokan állittják, hanem oly régi, 
mint a nemzetek történelme, s csak az ujabb idő
ben mutattatott be a világnak kérdésként a miatt, 
mivel a nemzeteknek természetes és elidegenithet-
len joguk, a jog az élethez és a culturai fejlődés
hez kérdésbe vonatni szándékoltatott. Nézetem 
szerint tehát nincsen, de nem is létezhetik nemzeti
ségi kérdés, mert természetes és elidegenithetlen 
jogokat, és kiválólag a nemzeti érzületet, mely 
magasztosabb és becsesebb a vallási kegyeletnél, 
kérdés alá vonni nem lehet. Hanem igen is] van 
kérdés a felett, hogy és mikép tétessék lehetővé, 
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miszerint Magyarországban a különböző népek 
saját nemzetiségüket a haza érdekének veszélyez
tetése nélkül fejleszthessék? Azt hiszem, ha a 
kérdés ekként állíttatik fel, ugy ennek megoldá
sához kiki testvérileg segédkezet nyújtani s jó
akarattal oda fog törekedni, miszerint egy részről 
az állam léte és fenállása megóvassék, s más rész
ről a nemzetek existentiája s culturai fejlődése 
lehetővé tétessék. (Helyeslés.) í g y fogom én fel 
jelentőségét a napirenden levő kérdésnek, s követ
kező alapelvekből kiindulva, kívántam volna meg
oldatni : 

1-ör: Magyarországnak területi épsége sértet
lenül fentartatik, mert azt csorbítani nem lehet, de 
nem is szabad; 

2-szor: Magyarországnak önállósága egysé
ges törvényhozást, egységes központi kormányt, 
s ezen testületeknél egységes állami nyelvet igé
nyelvén, az e tekintetben már fenálló törvények, 
mint Magyarországnak sarkalatos törvényei, kér
dés alá nem jöhetnek ; s végre 

3-szor Magyarországnak mindannyi népei, 
jelesen a magyar, szerb, román, orosz, szlovén s 
német, egyenjogú nemzeteknek nyilváníttatnak, s 
hogy nemzetiségűket fejleszthessék, egyenjogúsá
guk a törvényhatóságokban, községekben s a bíró
ságok előtt törvény által biztosíttatik. 

E biztosítás a részletekben milyen legyen? 
azt taglalni nem czélom ; épen úgy nem szándékom i 
hivatkozni a külföldi törvényekre s intézmény ékre, j 
mert meg vagyok győződve, hogy e téren csak i 
is a tanulmányozás hasznos s kívánatos, az után
zás azonban káros, sőt tekintettel sajátságos vi
szonyainkra, veszélyes lehet. De miután több íz
ben ellenvetésként hallanom kellett, hogy a kü
lönböző nemzetek érdekeire nézve Magyarország 
az egyetlen toleráns állam , hivatkoznom kell 
a belga és helvét államokra, nem a végett, hogy 
az ott fenálló törvények lemásoltassanak s nálunk 
alkalmaztassanak, hanem a végett, hogy bebizo
nyítsam, miszerint más államokban ilyen termé
szetű kérdések fenállottak, s a nevezett államok
nak böleseség, mérséklet és jóindulat által ve
zérelve sikerült a kérdést közmegelégedésre meg
oldani s az állam érdekét a nemzetiségek érdeké
vel öszhangzásba hozni. 

E kérdések megoldása miért volt lehetséges 
ott ? s miért látszik lehetlennek nálunk ? Bizonyo
san azért, mivel azt hiszszük, hogy túlságos a köve
telés egy részről, s túlzottabb a tagadás más rész
ről ; miért is ily viszonyok között feladatunk nem 
lehet más, mint az eltérő nézeteket tárgylagos 
érvek által tisztázni, az ellentéteket engedékenység 
által kiegyenlinteni s a különböző érdekeket áldo
zatkészség által kiegyeztetni. 

De hogy ezt tehessük, tudnunk kell, mi | 

igényeltetik egy részről, s mi adatik meg más 
részről. 

Választ adnak e kérdésre a napi renden levő 
törvényjavaslatok, s fájdalommal kell bevalla
nom, hogy minden igyekezetem mellett is nem 
sikerült a törvényjavaslatok között combinatió 
utján a közép utat feltalálnom, és pedig azért, mivel 
meggyőződésem szerint a bizottság nem teljesítette 
feladatát a feliratok szellemében. A bizottság ugyan 
is, hogy elhitesse az egész világgal, miszerint 
munkálatának alkotásánál a testvériség s igazság 
elveit követte, s hogy magát az 1861. s 1866-ki fel
iratokhoz alkalmazta, törvényjavaslatát következő
leg czirnezi: „Törvényjavaslat a nemzetiségi egyen
jogúságról/"' Ha azonban e törvényjavaslatot átol
vassuk, meg fogunk győződni az ellenkezőről.mert e 
törvényjavaslatban nemzetiségekről mint tényleg 
s történetileg fenálló testületekről szó sincsen, s 
egyedül e felett tétetik intézkedés, hogy hol s 
milyen körülmények között légyen szabad az 
egyes polgárnak anyanyelvét, ha az történetesen 
nem a magyar, használni. 

A nemzetiségi kérdés e szerint nyelvi kér
déssé lett, melyet szabályozni érdekében állhat a 
kormánynak és érdekében állhat az egyeseknek; 
azonban közönyössé válik a kérdésnek ekkénti 
eldöntése és elbénitása azon népek előtt, a kik ön
tudatában vannak annak, hogy hivatásuk és ér
dekük nem egyedül abban áll , miszerint anya
nyelvűket itt vagy ott használhassák, hanem ab
ban, hogy nemzetiségűket a többi culturai népek 
példájára fejleszszék és pedig a végből, hogy a 
földszínéről élne söpörtessenek. A kérdésnek súlya 
tehát nem fekszik a nyelv használatában, mert hi
szen ezt engedelem nélkül is használjuk, hanem a 
nemzetiségi elv elismerésében, melyet a bizott
ságnak figyelembe venni és kiindulási pontul elfo
gadni kellett volna : mertaz 1866-iki országgyűlési 
felirat erről ugy szól, »,hogy a mindinkább fejlődő 
nemzetiségi érzet figyelmet érdemel és nem lehet 
azt a múlt idők és régi törvények mértékével 
mérni/*' A nemzetiségi elvet, vagyis, hogy a fel
iratnak szavaival éljek, a nemzetiségi érzetet a bi
zottság azonban nem csak hogy figyelembe nem 
vette, hanem célzatosan ignorálni akarta az által, 
hogy hallgatagul tagadni kívánja, miszerint Ma
gyarországban több nép van: mert ha ezt elismeri, 
következtetéseiből el kellett volna a bizottságnak 
ismerni azt is, hogy ezen népeknek vannak érde
keik, melyeket nem egyénileg, hanem összességük
ben, azaz totalitásukban kellett volna kielégíte
ni. Ezen döntő pontnál a bizottság bizonyosan 
habozott: mert tudomásának kell lenni arról, hogy 
régi törvényeink Magyarországban több népeket 
és nemzeteket, gentes et nationes elnevezés alatt, el
ismernek; tudomásának kelllenni továbbá a bízott-
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ságnak arról,hogy az 61- és 66. évi feliratok a külön
böző nemzetiségek, tehát nem az egyesek érdekei
ről következőleg nyilatkoznak: „Mi a különböző 
nemzetiségek érdekeire vonatkozó törvények al
kotásában és az igazság és testvériség elveit köve-
tendjük ; a és végre tudomásának kell lenni a bizott
ságnak arról, hogy az 1861-diki második felirat a 
szerb nemzetet nemzetnek nevezte és pedig követ
kezőleg : „Még a szerb Vajdaság is, mely a szerb 
nemzet kedvéért állíttatott fel, egyedül csak nevére 
volt szerb;''' és ha mindezekről a bizottságnak tu
domása volt, és mind a mellett nem találta érde-
dernesnek Magyarország mindannyi népeit taxa
tíve, azaz, egyenkint és név szerint a törvényjavas
latban előszámlálni: feltűnőnek nem találom, hogy 
a bizottság a nemzetiségi kérdést nyelvi kérdéssé 
degradálta. 

És ha a dolgoknak már igy kell állniok, akkor 
csakis egy részletes észrevételem van a bizottság 
munkálatára, és pedig az, hogy a t. javaslat nyelvi 
kérdést tárgyalván, a czim a, szövegnek és a szö
veg a czimnek meg nem felel. 

A törvényjavaslat egyes intézkedéseit jelen
leg birálat alá nem vehetem, hanem mégis con-
statálni kívánom, hogy a bizottság a nyelv kér
dését is mostohán oldotta meg, és hogy az anya
nyelv használatát csak ott engedi meg, hol ezen 
engedélyt természetes akadály miatt megtagadni 
nem lehetett, és hogy a bizottság e valóban mos
toha eljárását indokolhassa, mindjárt a törvényja
vaslat elején korlátokat állit fel, melyeknek kerete 
közt az anyanyelv használatát engedi meg. Es 
épen ezen uj találmányú és kiválogatott „Vor-
sichtsmasregel"-ekre meg kívánom jegyezni, hogy 
feliratainkban ily alakban és ily számban se
hol sem fordulnak elő, és hogy e szerint a bi
zottság ezen sorompókat önkényesen állitotta 
fel. Állitásom támogatására hivatkozom az 1861-
diki feliratra, mely igy szól: „El vagyunk hatá
rozva mindent elkövetni, hogy a félreértések elhárít' 
tassanak, és teszszük, mit az ország szétdarabolása és 
önállóságának feláldozása nélkül tehetünk, hogy e 
honnak minden nemzetiségű polgárai érdekben és 
értelemben összeforjanak." A bizottság azonban e 
feliratban felállított elvekhez nem alkalmazkodott, 
különben az anyanyelv használatát nem teszi füg
gővé a közigazgatás lehetőségétől, a kormái^zat 
czélszerüségétől, az igazság gyors és pontos ki
szolgáltatásától és eszerint mellékes, vagy legalább 
másodrendű tekintetektől; sőt a bizottság arról sem 
gondoskodott, hogy a félreértések elhárittassanak, 
mert különben minden indokolt szükség nélkül 
az állam hivatalos nyelvét az egyházakra nem 
parancsolja rá, azt követelvén t. i., hogy a jegyző
könyvek az állam felügyelete szempontjából az 

állam hivatalos nyelvére fordíttassanak le, mit-
sem figyelve arra, hogy ezen valójában felesleges 
intézkedés balmagyarázatokra adand alkalmat és 
hogy az országgyűlés az épen most idézett felira
tában határozottan kijelentette, hogy el van hatá
rozva mindent elkövetni, hogy a félreértések el
háríttassanak. 

Ha a t. ház figyelmét ki nem merítettem, 
egybefoglalom nézeteimet és elveimet. 

Fen tartatni kivánom Magyarország terület
épségét, mert ezt fentartani minden honpolgár
nak hazafiúi kötetessége ; fentartatni kivánom 
Magyarország önállóságát, mert ezt a haza érdeke 
követeli és pedig egységes törvényhozás, egységes 
központi kormányzat és ezen testületeknél egysé
ges állami nyelv által ; és ha mindezen állami ér
dekeket fentartatni akarom, és azt kivánom, hogy a 
törvényhatóságoknak és községeknek szabadságára 
bizassék a tárgyalási és ügyviteli nyelv megválasz
tása: azthiszem, hogy az országnak önállóságát felál
dozni nem akarom ; ha továbbá meg vagyok győ
ződve arról, miszerint Mágyarországnakintegritását 
nem sértem, ha azt óhajtom, miszerint a megyék ott, 
a hol a szükség mutatkozik, épen a nemzetiségi igé
nyek kielégítése és súrlódások elhárítása végett 
kikerekittessenek: azt hiszem, ezen kikerekítessél 
Magyarország területi épséget sérteni nem aka
rom ; sőt ezen kikerekitést nem csak kivánom, de kö
vetelem is annyiban, a mennyiben ezen kikerekités 
által a határőrvidék az anyaországhoz visszacsatol-
tatnék és ez által az országnak tettleg' sértett 
integritása helyre lenne állítva ; és végre, ha néze
tem az, miszerint az igazságszolgáltatás csakis 
egyedül a nép nyelvén kezelhető: reményleni bá
tor vagyok, hogy a t. ház ezen átalános jogászi 
nézetet tekintetbe venni, s ebből kiindulva intéz
kedni fog, hogy az igazságszolgáltatás az első bí
rótól a legfelsőbb bíróig a nép nyelvén kezeltes
sék : mert meggyőződésem az, hogy oly állam
ban, hol az igazságszolgáltatás nem a nép nyel
vén szolgáltatik ki, lehet alkotmány, de nincs sza
badság, nincs vagyoni és személyi biztosság. 

Miután pedig a Mocsonyi képviselőtársam 
által beadott törvényjavaslat az általam bevallott 
elvekkel ellentétben nem áll, azt elvben pártolván, 
a részletes vita alapjául elfogadom. 

Végre kötelességemnek tartom a t. ház emlé
kébe hozni, hogy még egy sürgős kérdés volna 
elintézendő: t. i. a szerb nemzeti kérdés; (Hall
juk!) és miután e kérdésnek elintézését az 1861-ki 
királyi leirat, és ugyanazon évi felirat, nem kü
lönben a t. miniszterelnök urnák egy interpella-
tióra adott válasza kilátásba helyezte: ugy hiszem, 
hogy a t. ház azon kérelmemet, miszerint ezen 
kérdés tárgyalása haladéktalanul napirendre tű
zessék, pártolni és a t. kormányt oda utasítani 
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fogja, hogy e kérdés elintézése végett törvény
javaslatot még ez ülésszak alatt a ház elé terjesz
t e m E kérdésnek tárgyalását nem egyedül az 
io-azság és testvériség követeli, hogy azon nemzet 
irányában igazságosnak és méltányosnak legyünk, 
melynek múltja és jövője a magyar nemzet múlt
jával és jövőjével szoros összefüggésben áll, ha
nem a kérdés elintézését követeli azon körülmény 
is, hogy e kérdés elintézése az országnak integri
tásával szoros összefüggésben áll. 

T. ház! Legyen szabad utóvégre ezen ünne
pélyes alkalommal őszintén kijelentenem, hogy 
a ház bölcseségétőí és jó indulatától függ a nem
zetiségi kérdésnek szerencsés megoldása, és noha 
elismerem, hogy e kérdés megoldásának nehézsé
gei vannak, megjegyzem egyúttal, hogy a nehéz
ségek nem magában a kérdésben, hanem talán 
elavult institutióinkban rejlenek; és ha én még 
most is kész vagyok reményleni, hogy a kérdés 
szerenesés elintézése sikerülni fog : ezt teszem azon 
föltevésből, hogy e kérdés eldöntésénél egyedül a 
hazának érdeke lesz irányadó, azon hazának ér
deke, mely hangosan követeli, hogy minden nem
zetiségű polgárai érdekben és értelemben össze
forrjanak ; összeforr pedig minden nemzetiségű 
polgároknak érzelme a hon szeretetében akkor, 
hogyha a t. képviselőház e törvény alkotásánál is 
az igazság és testvériség elveit követendi. 

Simonyi Lajos b.: T. ház! (Zaj.rsHol-
nap!) 

E l n ö k : Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
a t. ház ujabb határozata nélkül az ülést 3 óra'elÖtt 
feloszlatni nem lehet. {Helyeslés) 

BóniS S á m u e l : Véleményem szerint arról 
kérdés sem lehet, hogy ma folytassuk-e a tanács
kozást vagy holnap? miután a ház határozatílag 
kimondotta, hogy 3 óráig folytassuk. (Nem va
gyunk határozatképesek!) Azt mondják némelyek, 
hogy a ház nem határozatképes. Engedelmet ké
rek, ha én ezt elismerném is, ezt a discusiókra 
soha sem vinném, mert discussiókra képes a ház, 
ha nem határozatképes is. (Helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Nagy mozgal
maknak voltunk szemtanúi az utóbbi évtizedben, 
a melyeknek egyik legfőbb okozója a nemzetiségi 
érzület volt. 

Igen sok Íratott e kérdés felett, sok heves 
vita folyt e tárgyban, nagyrészt elfogultság és 
indulatossággal, a törvényhatóság termeitől kezdve 
a legszűkebb magán körig. 

Mindezen tényezők hathatósan közreműköd
tek arra, hogy az ezen kérdés feletti nézetek tisz
tuljanak, és hogy mindenki átlássa azt, hogy ezen 
kérdést sem elodázni, sem kikerülni többé nem 
lehet, hogy azt meg kell oldani. Mindenki'ismeri 
e kérdés fontosságát, és tudja, hogy ennek miké-

peni megoldása hazánk jövőjével szoros összeköt
tetésben áll, mert az államok fentartását nem nagy 
hadseregek, nem kötött szövetségek, hanem a hon
polgárok hazaszeretete biztosítja egyedül. Ez 
főrészt azonban csak az által érhető el, ha e haza 
polgárainak jogos és méltányos igényei teljesítet
nek és ez által saját érdekeik az államéival egybe 
füzetnek. (Helyeslés.) 

Igaz, hogy láttunk sokszor példát arra, hogy 
ámbár az állam mindent megtett egy osztály meg
nyugtatására, ez annak daczára elégedetlen volt ; 
de nem sokára láttuk a kedvező fordulatot ez in
tézkedések következtében, és lecsillapulván a szen
vedélyek hullámai, a többség részéről hálás ra
gaszkodás nyilvánult ezen kormány irányában. 

Minden kérdés eldöntése, melyben határozott 
irány-elvek nincsenek, felette nehéz. A jelen ügy 
azonban nem ezek közé tartozik, mert ebben egy 
fő elv létezik, mely bennünket biztosan vezet, 
melyet szemünk elől tévesztenünk nem lehet, nem 
szabad: ez a magyar állam egységes, oszthatlan 
területi épsége. (Igaz!) Mindazon követeléseket. 
melyek ezt legkisebbé is veszélyeztetnék, határozot
tan vissza kell utasitanunk: e felett alkudozásokba 
sem bocsátkozhatunk, ezt minden erőnkből, min
dent koczkáztatva — ha kell — védeni feladatunk. 
Egy szent örökség ez, melyet oly épen, mint azt 
átvettük, az utókornak átadni kötelességünk. 
(Elénk helyeslés.) És valamint nincs és nem is le
het szándékunkban, hogy a magyar állam területét 
kiterjeszszük — és azért mindazon híreket, melyek 
erre vonatkozólag szállonganak, mint roszakaratu 
koholmányokat, határozottan viszautasitjuk — ugy 
ellenben a történelem kárhoztatását érdemelné meg1 

e nemzedék, ha csak egy részecskét is elveszteget
ne abból, mit elődeink annyi viszontagság közt 
oly hiven megőriztek. (Helyeslés) 

Az állam ezen egysége, de ezt nem tekintve, a 
kormányzat lehetővé tétele is, maga után vonja azt, 
hogy ezen államban egy közigazgatási összekötő, 
úgynevezett diplomatikai nyelv legyen, mert e 
nélkül minden kormányzat lehetetlenné tétetnék. 
Igen tisztelt nem magyar ajkú honfitársaim loya-
litására hivatkozom e kérdésben, és meg vagyok 
győződve, hogy ezek legnagyobb része el fogja is
merni azt, hogy az nem lehet más. mint a magyar. 
De viszont elismerem én is azt, hogy ennek hatás
körét ki kell jelölnünk, nehogy minden más nyelv 
használatát lehetetlenné tegyük. Nem akarom ezt 
bővebben bizonyítani, nem akarok erre nézve a 
multakból példákat felhozni, különösen ma, midőn 
kimondatott az, hogy mindazon keserű emlékeket 
a feledés örvényébe dobjuk. 

Az állam ezen egysége legkevésbbé sem áll 
ellentétben a külön nemzetiségűek jogos és méltá
nyos igényeinek kielégítésével, sőt ellenkezőleg 

, •• 



24 CCCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 24. 1868.) 

előmozdítja és érvényre juttatja azokat, mert ezek 
teljesítése által biztosítjuk amazt. 

De melyek azon jogos és méltányos igények ? 
fogják méltán kérdeni sokan : mert ez így kimondva 
tág értelmű kifejezés, és ma már frázissal nem le
het kielégíteni senkit. Ennek helyességét én elis
merem, és a legnagyobb készséggel és határozot-
sággal válaszolok r á : a magyar állam külön nem
zetiségű honpolgárainak jogos és méltányos köve
telése a nemzetiségi egyenjogúság. 

Sokkal érettebbnek tartom már e kérdést, mint 
sem azon ellenvetéseket várnám, melyeket e kér
dés keletkezésekor hallottunk. 

Sokan még ezen időben, még azon esetben is, 
ha a magyar állam egysége és a diplomatikai ma
gyar nyelv léte kimondatnék is, ha e mellett azon
ban a nemzetiségek egyenjogúsága batároztatnék 
el, ebben finis Hungariae-t látták. Ezek szerint, ha 
a magyar elem felsőbbsége törvény által nem biz
tosíttatik, ez elveszett. Én soha sem osztoztam e 
nézetben, mert nekem a magyar faj életképességé
ben határtalan bizalmam van. Bizonyítja ezt régibb 
történelmünk, bizonyítja ezt 48 — 49, bizonyltja 
ezt az utóbbi 18 év. Nem gyenge üvegházi nö
vény ez ; erős gyökeret vert az e földben, és még 
eddig mindenkinek belé szakadt a keze, ki ezt 
innen ki akará tépni. (Helyeslés.) Az egyenjogúság-
szabad levegője kell ennek és daczolni fog, mint 
eddig, ugy ezután is, minden viszontagsággal. 

A feudális korszak utolsó maradványai is tüne-
dezőben vannak, melyben kastok és kiváltságok ké
pezek az állam ingatag talapzatát; most az állam 
alapja sokkal, és mondhatnám az egyetlen biztos 
alapra van fektetve : a jogegyenlőségre. Ezen 
irányt követte a vallási egyenjogúság kérdésében , 
de ily értelemben nyilatkozott az 1861-iki ország
gyűlés július 6-dikai feliratában. Ez egy ünnepé
lyesen tett ígéret, melyet most, midőn sorsunk ke
zünkben van, beváltani kötelességünk. De legin
kább biztosítják külön nemzetiségű honpolgáraink 
jogos és méltányos igényeinek teljesültét az 1848-
dik törvények, melyek a jogegyenlőség elvére 
vannak alapitva. Kimondotta azon törvény 5-dik 
czikke, hogy nemzetiségi különbség nélkül e ha
zának minden polgára választó és választható, és 
ennek következtében biztosította mindenkinek e 
haza sorsára azon befolyást, mely őt megilleti. 
Ezen törvényeket kellene megsérteni azoknak, kik a 
nemzetiségi egyenjogúságot elismerni nem akarják. 

De nézzük kissé végig azon ellenvetéseket, 
melyeket az általam mondottak ellenében fel szok
tak hozni. 

Mindenek előtt azt állítják, hogy híjába 
adunk a külön nemzetiségűeknek bár mit, ezek 
kielégítve nem lesznek. Erre először megjegyzem, 
hogy addig, míg e tekintetben nem teszünk vala-

1 mit, azt igy egyelőre bizton kimondani alig tartom 
igazolhatónak; és másodszor, hogy azért, mert 
valaki rögtön nincs kielégítve, annak keveseb
bet adjunk mint különben, vagy ne is igyeke
zünk ezt megnyugtatni : ezt én helyes logikai 
következtetésnek nem tartom. Nézetem szerint ne 
az vezesse az államot, hogy egyesek ki vannak-e 
elégítve, vagy nem ? hanem egyedül azon tekin
tet, hogy mi hasznos vagy káros az államra nézve? 
és adjon meg mindent, mi az állam létével, az 
állam épségével nem ellenkezik; és ezen intézkedés 
következtében nem sokára el fog jönni azon idő
szak, melyben hálás ragaszkodás fog nyilvánulni 
az állam minden polgára részéről az államhata
lom és az állam irányában. (Tetszés.) 

Továbbá felemhttetik, hogy vannak a külön 
nemzetiségek között oly férfiak, kik bizonyos kül
földi hatalom felé gravitálnak. Lehetnek talán egy 
némelyek, de én részemről ezen egyéni gravitatio-
nak nem nagy fontosságot tulajdonitok azért, 
mert nézzük közelebbről, milyen ezen állam. Ez 
egy absolut kormány, mely csak két tényezőt 
ismer: az activ uralmat és a passiv polgárságot, 
mely ma is egy hős nemzet kiirtását kegyetlen 
kezekkel eszközli; és azért nem hiszem, hogy volna 
nép, mely hasonló sorsra vágynék. 

Továbbá fel szokták emliteni azt is, hogy lé
tezik egy térkép, mely Magyarország szétdarabo-
lását ábrázolja. Ilyet bárki könnyen készíthet, 
mert a papir türelmes: de ehhez nekünk is lesz 
egy kis beszólásunk, ha ezt létesiteni akarnák. 

Mindezen felhozottak egyike sem érv az álta
lam kimondott elvek ellenében, mert mindezekre 
csak azt az egyet válaszolom, hogy mentül bizto
sabban, kényelmesebben, szabadabban lakik valaki 
egy házban , annál kevesbbé fog azon igyekezni, 
hogy az szétrombol tessék. (Tetszés.) 

Az utolsó időben, igaz, sokszor lát tuk, hogy 
nemzetiségek szerint akartak államokat alakitani.Ez 
nem nj eszme. Hasonlót tapasztaltunk a vallási har-
czok alkalmával. Igy történt ez a múlt századokban 
Francziaországban, hol a protestánsok, Angliában, 
hol a katholikusok kiirtatni szándékoltattak; és min
denütt azon hittől vezéreltettek, hogy csak egyedül 
azon ország boldog és biztos, melyben egy vallás lé
tezik. Az előhaladott emberiség miveltsége fényesen 
meghazudtolta ezen téveszmét, mely hajdan annyi 
áldozatot követelt. És ha most, midőn a külön
böző hitfelekezetü honpolgárok békés egyetértés
ben közösen működnek az állam fentartásában és 
annak felvirágzására, ha most valaki azt állítaná, 
hogy egyedül az az ország boldog és biztos, mely 
vallások szerinti territóriumokra van felosztva, ha 
valaki most azon eszmét hirdetné, a melyért hajdan 
annyian harczoltak, az ma a közönség szánalmával 
vagy mosolyával találkoznék egyedül. Szűnjék 
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meg a nemzetiségi féltékenység, tétessenek semmivé 
azon titkos kezek, a melyek az absolutismus érde
kében ezt minden részről mesterségesen táplálták, 
váltsa ezt fel a kölcsönös őszinteség és bizalom, 
és rövid idő múlva hasonlót fogunk tapasztalni: 
mert a mire a múlt időkben századok voltak szük
ségesek, arra ma előre haladott miveltségi vi
szonyainknál fogva néhány évtized elég. 

Ezen kérdésnél sokan szeretnek még a kül
föld példájára utalni. Egységes minden réte
geiben a kezelés nyelve Francziaországban, az 
Egyesült államokban és sok országban. Ezek 
ellenében fölhozhatnám az alkotmányos Bel
gium példáját; de reánk ezen példák nem al
kalmazhatók, nem irányadók, mert egészen más 
a mi helyzetünk; és erre vagyok bátor az illető
ket figyelmeztetni. Azon nagy harczoklan, me
lyek a keresztyén vallás terjedése, valamint azok
ban, melyek a reformatio keletkezte következté
ben küzdettek, Magyarosaágnak, ezen két nagy
hatalmasságtól megtámadott, eselszövényekkel kö
rülvett országnak egy nehéz, de magasztos fel
adata volt: neki kellett előmenie. És ő a töretlen 
pályán haladva, a szabadelvüség és hazaszeretet 
szövétnekétő'l vezetve, ezen feladatot fényesen oldá 
meg. í gy van ez a jelen esetben is. Nekünk ismét 
eló'l kell haladnunk, és bizton hiszem, hogy ezen 
kérdés is közmegnyugvásra fog megoldatni. 

Gondolják meg nem magyar ajkú honfitár
saink, hogy az állam feldarabolásába soha, semmi 
esetben bele nem egyezhetünk. Gondoljuk meg 
mi, hogy ezen honfitársainkkal egyetemben kell 
megvédenünk, kell fentartanunk ezen államot, és 
azért ne alkudozzunk ott, a hol testvéri egyességről 
van szó. Elismerem, hogy most egyelőre soklegyőz-
hetlennek látszó akadály fog felmerülni; de ne 
hagyjuk magunkat azok által visszariasztatni, 
mert azokat a gyakorlat, kölcsönös méltányosság 
s azon gondolat, hogy közösen kell fentartanunk 
és megvédenünk az államot, ki fogja egyenlíteni, 
el fogja simítani. 

Azon törvényjavaslatok közül, melyek a ház 
asztalára le vannak téve, én a Deák Ferencz igen 
tisztelt képviselőtársam által benyújtott törvény
javaslatot vélem elfogadhatónak a részletes tárgya
lás alapjául. 

A Mocsonyi tisztelt képviselőtársam által be
adott törvényjavaslatot helyes irányúnak nem fo
gadhatom el azért, mert az önmagával nincs össz
hangzásban. Annak első szakasza különösen ki
mondja azt, hogy ezen állam épségét fen akarja 
tartani,és a másik szakasz mindjárt rá a nemzetiségek 
szerinti terület - kikerekités által darabokra osz
taná azt szét. Továbbá egészen uj közjogi alapot 
alkotna: mert Magyarország egységes állam, mely
nek társországa van, Horvátország: ezen tör-
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! vényjavaslat szerint azonban Magyarország nem
zetiségek szövetsége által alakult foederatio len
ne. He nem fogadhatom el az e javaslatban 
kimondott többség elvét sem , és pedig azért, 
mert az meggyőződésem szerint a jogegyenlő
séggel ellentétben á l l : mert ezen többségnek min
den esetre előjog vagy bizonyos fölény adatik 
a kisebbség fölött; ha pedig az nem adatnék meg, 
akkor az nem volna egyéb, mint puszta czim, mely 
soha nem engesztel, hanem mindig csak sért. Ezek 
ellenében talán valaki felhozhatná azt, hogy alkot
mányos államokban a többség határoz ; de, nézetem 
szerint, azon két eszmét, t. i. a politikai többséget 
és a nemzeti vagy vallási többséget összeza
varni, igen téves felfogás: mert a politikai pár
tot kiki szabadon választja meggyőződése sze
rint, vagy a nélkül; a kisebbség többségre törek
szik, reménye van, hogy arra fog jutni. Vannak j 
olyan ügyes emberek is, a kik mindig a többség- \ 
hez tartoznak. (Derültség.) De ez nem igy van a 
vallási vagy nemzetiségi pár toknál : mert ha az 
illető abban születik, ha sorsa azt hozza magával, 
hogy a kisebbséghez tartozik : köteles azt eltűrni, 

' mig él. Épen azért a jogegyenlőséget óhajtottam 
kimondatni, nem csak elvileg, hanem alkalmazva 
egyes administrationalis ügyekre is, ugy a megyei 
ügyvitelnél, mint a perlekedésnél, még pedig akár 
ügyvéd közbejöttével folyjon az, akár nem, hogy 
törvényhatóság-a jegyzőkönyveinek bármelyikét 
használhassa mindenki a legfelső fórumig. 

Óhajtom, hogy a Deák Ferencz igen tisztelt 
képviselőtársam által benyújtót törvényjavaslat 
fogadtassák el a részletes tárgyalás alapjául, mert ez 
határozott, őszinte és következetes, logikai sorrendje 
helyes, mert az állam jogait említi föl mindenek
előtt, azután a törvény- és egyházi hatóságokét, 
társulatokét és végre az egyesekét. 

Mindezeknél fogva én nem akarom mára ház 
becses türelmét tovább igénybe venni, s egyszerűen 
oda nyilatkozom, hogy a Pest belvárosa tisztelt kép
viselője által beadott törvényjavaslatot óhajtom 
részletes tárgyalás alapiául elfogadtatni. (Helyeslés.) 

Elnök: Nem volna-e szíves a t. ház a hátra 
levő időt megérkezett horvát képviselőtársainknak 
az osztályokba leendő besorozására felhasználni, 
azon törvényjavaslatok tekintetéből, melyek közö
sen elintézendők ? (Helyedés.) Az első osztályba 
jön : Suhaj Imre, Anker Hugó és Czégl Károly; a 
2-dik osztályba: Vukovics Is tván, Jozipovics 
István és Tomasics József; a 3-dik osztályba : Hacz 
Vilmos, Barabás Szkender és Fodróczy Szkender ; 
a 4-dik osztályba: Jelassich Kázmér, Miksich 
Kálmán és Maler Miksa; az 5-dik osztályba: Vaka-
novics Antal, Zuvics József és Stiglicz Is tván: 
a 6-dik osztályba: Keresztury Havoljub, Balog 
Károly és Pejacsevics László gr . ; a 7-dik osz-

4 
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tá lyba: Pejacsevics Nándor, Kiss László és Kusse-
vics Aurél; a 8-dik osztályba: Horváth Péter, Tan-
kovies Dániel, Czár Iván és Petrovics Lukács; 
a9-dik osztályba: Jancsó István, Kraljevies Benő, 
Bodekovics Kálmán és Hervoics István. 

Kérem az osztályokat, hogy a függő adósság 

ellenőrzése s a közös nyugdijak tárgyában beadott 
törvényjavaslatokat legyenek szívesek tárgyalás 
alá venni. 

Holnap 9 órakor a tanácskozás a nemzetiségi 
törvényjavaslat fölött folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 

\j%j%j\\.LV • Uií/io/iA.XJXJW U J J J Í Í ^ 

1868. november 25-én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Patay István a magyar testőrsereg s a Ludoviceum alapitványai, Eszterházy István 
pedig a kolozsvár-brassói vasút iránt interpellálja a kormányt. Id. Teleki Domokos gr. és társai törvényjavaslatot nyújtanak be az 
osztrák törvények megszüntetése iránt Erdélyben. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a rendezett tanácsú városok törvénykezési költ
ségeiről, a költségvető bizottság pedig a házi hivatalok rendezéséről. A ház költségvetése az országgyűlés végig megállapíttatik. A ki
sajátításról átalában szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. Az 
úrbéri örökváltságok megtérítéséről sióló törvény szenteaittetvén, kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Lónyay Menyhért; később Andrásy Gyula gr., 
Festetics György gr., Gorove István, Horvát Boldi
zsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 91/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit ugyanazok jegyzik, 
a kik tegnap jegyezték. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a november 

24-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Constant Mária bécsi lakos a férje, 

néhai Guth Andrástól 1849-ben elfoglalt 3181 frt 
54 krt kéri visszatérittetni. 

Aradmegyei 0 - és Uj-Varsánd községe adóel
engedés iránt benyújtott folyamodását kéri elin
téztetni. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Patay képviselő úr iuterpellatiót akar tenni. 
P a t a y I s t v á n : A miniszter úr nincs itt, te

hát nincs kihez interpellálni. (Felkiáltások: Nem 
tesz semmit, kiadják neki!) T. ház! A népnevelés 
ügyében beadott törvényjavaslatok tárgyalása al
kalmával volt szerenesém a t. háznak kijelenteni, 

hogy az alapítványokra vonatkozólag a miniszté
riumhoz interpellatiót fogok intézni. Ha jól jut 
eszembe, e hó 22-én, midőn Schvarcz Gyula Szé
kes-Fehérvár érdemes képviselője a képezdei taná
rok, a segéd- és néptanítók fizetésének öregbítését 
sürgette, azt monda a közlekedési miniszter úr, 
hogy saját szive sugallatát nem követheti bizonyos 
körülmények miatt, s ezen körülmények aligha 
megengedik most felébb emelését a tanári fizeté
seknek. Azon körülményeket kiemelte a miniszter 
úr átalában, de egyet sem különösen : de mi — 
ugy hiszem — mindnyájan, kik e teremben va
gyunk, nagyon jól tudjuk, hol vannak azon körül
mények: én részemről hiszem, hogy azon körül
mények Bécsben székelnek, s valahányszor a nép 
érdekében, annak véres verejtékéből bármit utal
ványozni kell, azt mindig Bécsben kell megtud
ni ; ezért nem követheti szive sugallatát a mi
niszter úr. De én szivem sugallatát akarván követ
ni, miután meg vagyok győződve, hogy a népne
velés fóalapelve nemzeti létünknek, meg vagyok 
győződve s tudván, hogy e nemzetnek több millió
ra terjedő alapitványai vannak, melyek, fájdalom, 
akkor, mikor tétettek, még nem a nép, hanem 
mindenesetre a magyar ifjak nevelésére voltak szen
telve, de hogy hol vannak azok, én részemről 
nem tudom: azért azon kérdést . . . (Zaj. Derült
ség.) Ha tudják önök, akkor tessék nevetni; de 
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nem illik. Ugyanazért azon kérdést intézem a 
közlekedési miniszter úrhoz: a volt magyar testőr
ség, a Ludoviceum és ingenieur-akademia némely 
alapitványtőkéit átvette-e a miniszter az osztrák 
kormánytól? Ha nem vette át, az erre vonatkozó, 
ha átvette, az alapitványi tőkék mibenléte s hova 
fordítását igazoló iratokat tegye a ház asztalára. 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral .* 
Eszterházy István gr. interpellatiót adott be. 
Csengery Imre j e g y z ő {oltassa Eszterházy 

István gr. interpeüatióját): „Hajlandó-e a közleke
dési minisztérium a ko'osvár-brassói s mellék vas
utvonalaira nézve tekintetbe venni oly ajánlatot, 
mely az ország pénzbeli erejét kisebb mérvben 
veszi igénybe, mint azon javaslat, melyet a mi
nisztérium a ház asztalára te t t?" 

Elnök: Szintén közöltetni fog miniszter úrral. 
Teleki Domokos gr. törvényjavaslatot akar 

benyújtani. 
Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Miután 

a polgári perrendtartás rövid időn törvénynyé vá
lik és Erdélyre is ki fog terjesztetni, ezen körül
ménynyel kapcsolatban bátor vagyok a t. ház 
elé egy törvényjavaslatot terjeszteni követtár
saim s magam által aláírva oly czélból, hogy a 
magyar anyagi magánjog mielébb Erdélyre is ki
terjesztessék. 1861-ben minden hosszasabb előz
mények nélkül a partiumra a magyar anyagi ma
gánjog kiterjesztetett, ennélfogva tehát nincs aka
dály, hogy ugyanaz megtörténjék Erdély többi 
részeire, annyival is inkább, mivel biztosan hiszem, 
hogy az igen t. ház figyelembe veendi, mily fon
tos, mily kívánatos, hogy az egyesült hazában 
ugyanazon egy polgári magánjog létezzék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ki íog nyomatni') és ki fog osztatni 
és annak idejében napirendre fog kitüzetni. 

Gál JánOS: T. ház! Erre nézve csak egy 
észrevételem van. (Most nem lehet hozzászólani!) 
Én csak azt kérem, méltóztassanak az osztályok
hoz áttétetni, és elrendelni, hogy sietve tárgyalván, 
az uniotörvény után tűzessék napirendre. Ezt, hi
szem, most is meg lehet mondani. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és az osztályokhoz 
áttétetni. 

Kautz Gyula képviselő úr az állandó pénz
ügyi bizottság részéről jelentést fog tenni. 

Kautz Gyula előadó (oh ássa az állandó 
pénzügyi bizottság véleményes jelentését a rendezett 
tanácsú városok törvénykezési költségeinek megtérítése 
tárgyában). 

E l n ö k : Kinyomatni2) s a t. ház által annak 
idején tárgyalás alá fog tétetni. 

) Lásd az Irományok 393. számát. 
a)Lásd az Irományok 394-dik számát. 

Beniczky Gyula képviselő ár a ház költség
vetése tárgyában működő bizottságnak utolsó je
lentését fogja előterjeszteni, melyben egyszersmind 
jelentés foglaltatik a ház tiszti karának szervezése 
iránt. 

B e n i c z k y G y u l a e lőadó (olvassa a költség
vetési bizottság jelentését a ház költségvetésére nézve 
deczember 10-dikéig.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) El van fogadva. 

Beniczky Gynla előadó (olvassa a költség-
vetö bizottság javaslatát a ház hivatalnokainak s szol
gáinak állandósítása iránt.) 

Elnök : Ki fog nyomatni1) és szétosztás után 
tárgyalási napja kitüzetik. 

Az átalános kisajátítás tárgyában készült tör
vényjavaslat végleges megszavazása van napiren
den. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) El van fogadva. 

Paiss Andor jegyző úr át fogja vinni a mélt. 
főrendekhez. 

Következik a nemzetiségi törvényjavaslat 
átalános tárgyalásának folytatása. 

Tri funacz P á l : T. ház! A nemzetiségi kér
dés tárgyában kiküldött bizottság a t. képviselő
ház beterjesztett jelentésében kiemeli azon körül
ményt , hogy munkálata alapeszméjét magának a 
t. képviselőháznak a legmagasabb trónbeszédre 
adott válaszfeliratából kölcsönözte. 

Midőn ezen válasz-felirat ide vonatkozó kitéte
lei tárgyalás alá kerültek, azon alkalommal bátor 
voltam egy rövid beszédben oda nyilatkozni, hogy 
meggyőződésem szerint a jelen országgyülés nagy 
horderejű és kiváló fontosságú feladatai között a 
közjogi kérdés megoldásán kivül , a nemzetiségi 
kérdést tekintem én azok egyikének, melynek 
korszerű és igazságos megoldása hazánk belnyu-
galmát tartósan biztosítani, az azt lakó külön ajkú 
népek testvéri frigyesülését állandóan valósitni 
képes. 

Megdönthetlen uzon állítás, hogy azon érzet, 
melyet ezen szóval: „nemzetiség" kifejezünk, 
ugy mint maga az egyéni öntudat, minden egyes 
nép életében van személyesítve, hogy ezen érzet 
jogosult és hogy ahhoz minden népfaj mint magá
hoz az élethez ragaszkodik. 

Nagyfontosságú tehát egy oly kérdés, mely 
az ország lakosai ily szent érzületeinek megfelelő 
megóvását, az ország érdekeivel összeegyeztetőleg 
magában rejti. 

5) Lásd az Irományok 395-dik számát. 
4 * 



28 CCCXX1V. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 25.1868.) 

Én, a t. képviselőház hazaszeretetében bizva, 
megnyugvással vártam ezen kérdésnek elintézé
sét. Az ország közvéleménye is oda nyilatkozott, 
hogy a teljes jogegyenlőség alapján akarja az al
kotmányos életet kifejteni, országgyűlésikig pedig 
több izben kimondatott, hogy a nemzetiségek ér
dekeit mindenben, a mi az ország politikai szétda-
rabolása és az állam politikai egységének feláldo
zása nélkül eszközölhető , törvény által biztosítani 
akarja. Azonban jelenleg, midőn érzem, hogy az 
előbb érintett s ezen kérdés megoldása körül köve
tett elvek elösorolása mellett tett nyilatkozatom 
alkalmával táplált hitem és reményem a most előt
tünk fekvő és tárgyalás alatt álló, a központi bizott
ság által előterjesztett törvényjavaslattal szemközt 
nem teljesültek : hazafiúi kötelességemnek tartom 
a fenforgó, s a hon érdekivei oly szoros kapcso
latban álló ügy erdemében, közérdek kívánta 
őszinteséggel felszólalni, hogy a részrehajlatlan 
bírálat a különböző vélemények valódi értékét 
kellőkép megbírálhassa. 

A központi bizottság, előttünk fekvő tör
vényjavaslatában, e kérdéssel szemközt magát az 
egyenjogúság alapjára helyezi, azonban azon szűk 
alapjára, melyen a nemzetiségi kérdés megoldását 
nem a nemzetiségi egyedekben mint egyenérdekü 
tényezőkben, de az egyén,az individuum jogegyen
lőségében keresi. Tehát csupán állam-polgári te
kintetben és oly mérvben, mely különben is min
den alkotmányos országban az egyéni egyenjogú
ságot jellemzi. 

Ez, szerintem, nem megoldása a nemzetiségi 
kérdésnek, ez magyarázata az egyén, individuum 
szabadságának, melyet e hon minden polgára 
ugy ÍB élvez, mert tudtomra eddig is szabad volt 
minden egyénnek magát azon nemzetiséghez tar
tozónak vallani, melyhez valóban tart.zik, vagy 
tartoznia neki tetszett. 

Ezen javaslat még azon]színvonalon sem áll, 
melyen áll már tettleg nálunk a nemzetiségi kér
dés. Az elfogulatlan közvélemény ítélete ki
mondta már azt, hogy mindon oly népösszességet, 
melyben saját külön egyediségének érzülete meg
született, külön nemzetségnek is kell elismerni. 

Es épen azért, t. ház, mert a jelenkor köve
telményei folytán és mert a múltnak és történelem
nek mint egy szüleménye gyanánt, az egyes nem 
magyar ajkú népekben a saját személyességük érzü
lete niegszülemlett, és imigy mint külön nemzeti
ségek jelentkeztek, látezésök elismerését követel
vén, épén azért, mondom, felmerült'Magyarország-
ban a nemzetiségi kérdés, melynek létezését ime 
törvényhozás is elismerte, mert megoldásához hoz
záfogott. 

Mellőzve jelenleg azt, hogy különösen a szerb 
nemzetre vonatkozólag, melynek nemzetisége, a 

hazai törvények által is elismert, kiváltságos nép
jogok alapján e honban nem is tagadható, de mely
hez, mint külön kérdéshez annak idejében hozzá 
fogok szólni, mellőzve azt általában véve, nem lehet 
a nemzetiségi kérdésről szólani és elismerni, hogy 
valóban léteznek Magyarországban , hogy tehát 
vannak Magyarországban külön nemzetiségi egye
diségek is , más részről pedig javaslatba hozni 
oly megoldást, mely az egyes nemzetiségi egyedi
ségeket, mint ilyeneket, nem veszi tekintetbe. 

A nemzetiségi kérdés elintézésére oly törvény 
szükséges, mely a külön nemzetiségeknek szabad 
fejlődést enged a lehető legszélesebb alapon. 

Az állampolitikának a nemzetiségi politiká
val nem szabad összevegyittetnie. 

És ezért ott,hol több néptörzs lakik egy ország
ban, nem lehet kizáró joga egy néptörzsnek; hogy 
az államegység ürügye alatt saját genetikai nem
zetiségét másra átruházza, és saját nemzetisége 
után a közös hazát kiváltságos sajátjának nevezze. 

A hol tehát több nemzetiség van, ott az ál
lam a nemzetiségek fölé emelkedve áll, s minden 
egyes nemzetiség, ha kimondjuk, hogy egyenjogú, 
nemzeti életét, nyelvének kiterjedtebb körben 
jogosult használata által manifestálhatja a nélkül, 
hogy az állam sérthetlen egysége bár miben is 
csorbulást szenvedjen. 

Polgári szent kötelességünk megengedni az 
országnak, mi az országé, de igazság megadni a 
nemzetiségeknek, mi a nemzetiségeké. 

Nem lehet és nem szabad az állam azon fel
ség! jogát kétségbe vonni, miszerint a kormányzati, 
törvényhozási s igazságszolgáltatási nyelvet, mint 
mindenütt a mivelt világon, nálunk is maga az 
állam határozza meg; de nem ismerhetem el, hogy 
a kormányzat lehetősége, a közigazgatás, az igaz
ság gyors és pontos kiszolgáltatásának igényei 
szükségessé tennék a különböző nemzetiségű nyel
vek oly nagymérvű korlátozását, mint a hogy azt 
az előttünk fekvő törvényjavaslat teszi. 

Nézetem szerint a közigazgatás és törvényke
zés megnehezitése nélkül, minden nyelvnek minél 
szabadabb tért lehet engedni; a törvényjavaslat 
pedig nagyon szűken méri az egyenjogúságot a 
közigazgatás és törvénykezés terén, avatkozik az 
egyházi és vallási ügytkbe, mitől az államnak 
óvakodnia kell, és ide nem is tartozik, és még egy 
szakasz sorában ezek részére oly eoncessiót tesz, 
mi ugy is a hazánkban már fönálló vallásbeli 
autonóm joggyakorlatoknak természetes kifolyá
sa, a másik sorban már korlátozást hoz be , a 
mennyiben a nyelvhasználatra nézve, pld. a görög 
keleti vallásúak ügyében csak rövid idő előtt ugyan
ezen országgyűlés által hozott törvényczikk foly
tán e napokban kibocsátott királyi rendelvényben 
foglalt intézkedésekkel ellentétben álló iutézkedé-
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seket léptet életbe, úgy például: az emiitettem tör
vény czikk alapján királyi szentesítést nyert azon in
tézkedés, melyet a görög keleti szerb nemzeti con-
gressus a tanítási nyelv tekintetében felsőbb isko
láinkban megállapított, rövid időköz után ezen tör
vényjavaslat folytán érvényen kivül helyeztetnék, 
és kimondanók azt, hogy az akadémiákban kizá
rólag mindenütt és minden vidéken magyar legyen 
a tanítási nyelv. 

Erős meggyőződésem hogy ez nem lehet az 
országgyűlés iutentiója s nézete; de nem tekintve ezt, 
nem lehet az országgyűlés nézete már azért is, 
mert nem egyezik meg azon nagy érdekkel, hogy 
az országnak minden nyelvű fiai minél könnyeb
ben szerezhessék meg a műveltség kellékeit. 

Nem méltányos tehát ezen törvényjavaslat a 
nem magyar ajkúak irányában e tekintetben is, a 
görög keleti szerbeknek pedig még csak ugy 
szólva egy pár nap előtt megerősített jogát meg
semmisíti. 

Lássuk, miként áll a kományzat, közigazga
tás és törvénykezés terén. 

Magyarország municipalis autonómiája s az 
ebben sarkalló önállósága, a megyék, mint mind
annyi önálló municipiumok tanúsítják azt, misze
rint Magyarország soha oly állam nem volt, mely 
a belkormányzat szigorú egységét követelte volna. 

íme maga az alkotmány adja nekünk kezünk
be az institutiót, mely az állam egységével töké
letes öszhangzásba hozható, sőt már itt-ott tettleg, 
senki kárára s a közkormányzat legcsekélyebb 
hátráltatása nélkül, életbe is léptetett nemzetiségi 
igényeket kielégíteni képes. 

Ha a válaszfelirat alkalmával adott ünnepé
lyes igéretünket, hogy t. i. a nemzetiségi érde
kekre vonatkozó törvények alkotásánál az igaz
ság és testvériség elveit fogjuk követni, csakugyan 
be akarjuk váltani, e téren nyitva áll az alkalom, 
hogy ezen Ígéretnek eleget tegyünk. 

Az igazságszolgáltatás szempontjából pedig 
jogosultnak tartom a különajku honpolgároknak 
azon kivánatát, miszerint anyanyelvükön szóval 
és írásban előadott panaszuk a bírónál akadályta
lanul orvoslást találjon. 

Meggyőződésem szerint hazánkban az igaz
ságszolgáltatásnál csakugyan a decentralisatio alap
jára kell a fősúlyt fektetni. Hazánk természeti 
fekvésénél, hivatásánál fogva még sok ideig főleg 
földmivelő állam lesz. I ly államban a vidéki ér
dekek fontos szerepet követelnek. 

H a m a r az egyes honpolgártól nem lehet azt 
a jogot megtagadni), hogy panaszait, sérelmeit 
oly nyelven adhassa elő, melyen szándékát legin
kább képes tolmácsolni, és ha bizonyosnak tar
tom azt, hogy legrövidebb idő alatt a birósági 
szervezetet hazánkban is, lépést tartva a mivelt 

Európával, az előre haladott kor színvonalára emel
ni kívánjuk, lehetetlen, hogy azon intézkedéseket, 
melyeket e törvényjavaslat az igazságszolgáltatás 
körül használandó nyelvre nézve magában fog
lal , czélszerüknek tekintsük. CsekélyJ nézetem 
szerint, én az ide vágó nemzetiségi igények mél
tányos kielégítését maga az igazságszolgáltatás 
érdekében, de különben is józan politikai intézke
désnek tartanám, mert különben & szóbeli eljárás, 
az esküdtszéki tárgyalások, a behozandó nyilvá
nosság, mind megannyi a korviszonyok hatalma 
által követelt reformoknak vagy elmaradását, vagy 
behozataluk esetében, azok valódi értékét nem 
tudom kihozni. Az esküdtszéki tag nem fogja ér
teni az ügyvéd előadását, pedig annak czélja őt 
meggyőzni az általa ítélendő tény minőségéről; a 
bírói tárgyalásnál jelenlevő fél pedig, a nyilvá
nosság azon főértékét, előnyét, hogy jelenlehető-
sége személyes megnyugtatását eszközölje, épen 
nem érvényesítheti. 

Ezen törvényjavaslatban azon alapelv van 
keresztül vive körülbelül, hogy mindennek ma
gyarul kell írva lenni, mi a törvénykezésnél majd
nem az első tárgyalási jegyzőkönyvekig visszahat. 

Ez, nézetem szerint, nem igazságos, de legke-
vésbbé méltányos , mert csakugyan méltányos 
nem lehet például a perrendtartás 117-dik sza-
kaszaszerint a féltől kívánni azt, hogy oly nyel
ven szerkesztett jegyzőkönyvet irjon alá, melyet 
nem ért. 

T. ház! tettleg áthatott mindenkit azon n ézet, 
hogy valamint Istent dicsérni lehet minden nyel
ven, ugy a hazát is lehet szeretni különböző nem
zetiségnek vallása mellett is. 

Tennünk kell tehát, a mennyit jelen helyze
tünk a jelen és bizonytalan jövőnek tekintetbe 
vétele után már magasb állami szempontból is 
tenni kötelességünk: mert olypolyglott államban, 
hol az egyik genetikai nemzetiség a másikat 
számban, nem nagy mérvben haladja tul, minden 
nemzetiséget számba kell venni, sha számba véte
tik, ezzel a nemzetiségek egyénisége ismertetik el, 
melynek első feltétele a nemzetiségi egyenjogúság ; 
de az csak puszta szó maradna, ha a nemzetiségi 
egyediségek, melyekre vonatkoznék, nem létezné
nek, s illetőleg a magok valódiságában nem ismer
tetnének el, mint ezt a központi bizottság javas
lata teszi. 

Az 1848-diki törvények Magyarországot vi
lágpolgári hivatással ruházták fel. Ha e hivatá
sának megfelelni kész, kell hogy kebelébea feléb
redt minden testvér nemzetiséget egyenlően karol
jon át, ha ezt teendi, akkor az ezer éves alkot
mány nem leend többé ezer éves küzdelem an
nak fentartásáért, mert Magyarország népeinek 
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solidaritása leend azon sziklafal, melyen minden 
bárhonnan eredő merénylet széttörnék. 

Valódi szabad állam azon magasb civilisatio, 
mely a nemzetiségek választó elemeit legyőzni, s 
üdvös igazságos intézvényeivel, a külön népfajo
kat a közös hon érdekében egyesitni képes. A ma
gyarnemzet szellemi erejének öntudatában a nem
zetiségi kérdésben gyanakvó nem lehet • pedig 
a központi bizottsági törvényjavaslaton, csekély 
nézetem szerint, e tekintetben is némi félénkség s 
őszinteség hiánya látszik átvonulni. 

Én tehát mindezeknél fogva a központi bizott
ság törvényjavaslatát a részletes tárgyalás alap
jául el nem fogadhatom. 

Mennyiben jogszerűek, mennyiben teljesít
hetők a központi bizottságtól elkülönítve, szerb és 
román nemzetségü képviselők nevében Mocsonyi 
Sándor képviselő társam által beadott javaslatban 
foglalt kívánalmak ? (melyet én a részletes tárgya
lás alapjául elfogadtatni kivánok) a t. képviselő
ház b ölesesége és méltányossággal párosult igaz
ság-, hazaszeretete, hitem szerint, nem csak a quid 
juris. hanem a quid CDnsilii szerint fogja eldönteni. 

A béke és szeretet azon kőszikla, melyre 
megváltónk egy házat épite, a kölcsönös méltá
nyosság, ezzel párosult igazság s szilárd összetar
tás azon ösvény, melyen haladva a polgári bol
dogság édene nyilhatik meg előttünk. 

Beszédem tartalma ban igyekeztem a központi 
bizottság törvényjavaslatával szemközt érveket 
előhozni , melyek az emiitett külön javaslatban 
foglalt kívánalmakat igazságosaknak tüntetik elő. 

Az én szándékom legalább, midőn azt ma
gamévá tettem, azon hazafiúi őszinte törekvésnek 
kifolyása volt, hogy erősbiteni, szilárdítani aka
rom e hon alkotmányát, ugyan annak összes népei 
hozzá jár tával s támogatásával. 

Az alkotmányos épületbe akarnám beépí
teni egyaránt valamennyi külön nemzetiségű hon
polgár létét, hogy annak egy erős oszlopát képez
ze, s mint szabad polgárnak szabad nemzeti éle
tének alapja is a közalkotmány földébe legyen 
lerakva. Fr igy templomává válik ekként az alkot
mány maga, melyet minden ajkú honpolgár, mint 
legdrágább kincsének védbástyáját is, életével, 
vérével, vagyonával ótalmazzon. 

Midőn tehát a t. képviselőházat azon javas
lat támogatására és elfogadására felkérném, ismét
lem azon nézetemet, hogy e jelen kérdés elintézé
sével a szerbek ide vágó kiváltságos jogai érvé
nyesítése iránti kérdésnek elintézését fentartva 
lenni tartom, kijelentve egyébiránt azon erős s meg-
dönthetlen meggyőződésemet, hogy a két, magyar 
és szerb nemzet megértendi egymást minden idő
ben a szabadság törekvéseiben, a mint megértet

ték egymást szikia-keblü Ős hősei a keresztyénség 
véres csatáiban. 

Bezárom beszédemet ugyanazon kijelentés
sel, melyet a válasz-felirat alkalmából használni 
bátor voltam. 

Minél szorosabban fogja e jelen törvényhozás 
Magyarország polgárait, kiket néha a nemzetiségi 
buzgalom külön választott, bölcs lélekkel együvé 
fűzni , annál hatalmasabban fogja a lelkökben 
helyre állott, és immár csak ide forduló bizalmat 
megerősíteni, és tapasztalni, hogy mind azok saját 
boldogságukat csak a haza boldogságában he
lyezik. 

Eötvös Jószef b. vallás és közoktatás
ügyi miniszter: T. ház! Több képviselőtársam, 
ki ezen fontos ügyben Llszólalt, azt az egyes nem
zetiségek szempontjából tárgyalta. Én ezen álláspon
tot nem foglalhatom el, mert azt nem tartom a he
lyes álláspontnak: nem tartom pedig először 
azért, mert a hányan itt vagyunk, csak mint az 
országnak képviselői szólalhatunk föl, és senki az 
által , hogy egy vagy más nemzetiségű választók 
által választatott, magát fölmentve nem érezheti 
attól, hogy a haza bármily ajkú polgárainak er
ei eiket egyaránt szintén viselje (Helyeslés); de má
sodszor nem foglalhatom el ezen álláspontot 
főként azért, mert meggyőződésem szerint talán 
nincs kérdés , melyben e hon összes polgárainak 
érdekei annyira ugyanazonosak volnának, mint 
épen ebben. (Helyeslés.) 

A hányan itt vagyunk, mind annyiunk
nak azt kell óhajtanunk , hogy e kérdés megol
dassák ; a hányan itt vagyunk, mindnyájunknak 
meg kell győződve lennünk arról, hogy saját jól
létünk e hazának fenállásától és hatalmától függ; a 
hányan itt vagyunk , kell , hogy meg legyünk 
győződve arról, hogy a hazának jövője és kifejlő
dése főként attól függ , hogy a haza minden pol
gárai magokat legfontosabb érdekeikben kielégít
ve érezhessék. (Helyeslés.) 

E szerint tehát a czélra nézve nézeteinkben 
különbség nem lehet. 

Nem lehet senki köztünk, a ki nem óhajtaná, 
hogy e kérdés a hon minden polgárainak, bár
mily nyelven szóljanak is , kielégitésére oldassék 
meg; nem lehet senki, ki e kérdésnek megoldását 
oly módon óhajtsa , a mely mellett minden czél-
szerü közigazgatás és igazságszolgáltatás lehetet
lenné válik ; nem lehet senki, ki azt óhajtaná, 
hogy e kérdés ugy oldassék meg, hogy általa a 
hazának egysége és azzal jövője veszélyeztetve 
legyen. 

Csak a módokra nézve lehet tehát különbség 
nézeteinkben. 

Én tehát részemről csak itt látván a kérdést, 
és a kérdésnek csak ezen részére fogok szorít-
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kőzni, s mellőzve a nemzetiségi kérdét* bármely ér
dekes e'méleti tárgyalását, azt tisztán mint egy előt
tünk fekvő' gyakorlati akarom a kérdést tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

A kérdés megoldására vonatkozólag két ja
vaslat terjesztetett a t. ház elé : egyik 'a kiküldött 
bizottság többsége által , mely e kérdés megoldá
sát az egyéni szabadság teljes biztosításában, nem
zetiségi tekiutetben is keresi; a másik a kisebb
ség véleménye, mely a nemzetiségi kérdés meg
oldását főként három törvényes rendelkezésnek 
elfogadásától várja : először a t tó l , hogy a me
gyék s a hazának más kerületei s törvényhatósá
gai nemzetiségek szerint kerekíttessenek k i ; má
sodszor attól, hogy minden egyes, ily módon ki
kerekített megyében egy nyelvnek uralma mon
dassák ki törvény által; harmadszor attól, hogy az 
ország hivatalai s méltóságai, sőt végre még 
képviselete is a nemzetiségek arányában osz
tassanak el. 

A kérdés tehát, mielőtt ez előttünk levő két in
dítvány iránt határozhatnánk , az , vajon melyik 
felel meg inkább czéljának? melyiktől várhatjuk 
az t , hogy e hazában lakó valamennyi nemzetiség 
megnyugtatását fogja eszközölni a nélkül, hogy 
ez által a hazának jövője veszélyeztessék ? 

Mondom, tisztán e gyakorlati szempontból kí
vánom tárgyalni e kérdést. 

Nem akarok szólani azon nehézségekről, a 
melyekkel az országnak , vagy inkább az egyes 
megyéknek nemzetiségek szerinti kikerekitése 
járna. 

Magától értetik, hogy midőn oly fontos lé
pésről van szó, mint az országnak uj administra-
tionalis felosztása, oly valamiről, mi minden 
egyes polgárnak szokásaira s jóllétére a leg
nagyobb befolyást gyakorolja : először tisztában 
keli lennünk az i ránt , mily módon határozzuk el 
bizton azt, mi e nagy fontosságú rendelkezésnek 
alapját képezi. És, én megvallom, igen nagy 
hiánynak tartom a kisebbség indítványában azt, 
hogy erre nézve épen nem nyilatkozik. Mert mi
után az egyes megyéknek kikerekitése az egyes 
polgárok nemzetiségétől függ, mindenek előtt szük
séges volna meghatározni, vajon az egyes polgá
roknak nemzetisége mi módon határoztassék el ? 
nevöknek hangzása után-e, vagy tanúbizonysá
gok által kimutatható eddigi magokviselete sze* 
r int? vagy származásuk után? Szintúgy hiánya 
a kisebbségi javaslatnak, hogy a fórum sem 
határoztatik meg, mely tanúvallomások, szembe
sítések vagy más törvényes próbák szerint a vitás 
esetekben az egyes polgárok nemzetisége felett 
ítélni fog, s az egyest akarata ellen is , ha épen 
kel l , magyarnak, szerbnek vagy románnak fogja 
elmarasztalni. {Helyeslés. Derültség.) 

i I t t csak azt jegyzem meg, hogy az utolsó 
években, épen a nemzetiségek szerinti össze
írásnál tett tapasztalatok szerint, a nemzetiségek 
meghatározását az egyesek szabad nyilatkozatára 
bízni nem igen lehet. Megjegyzem továbbá, hogy 
oly rendelkezés által, minő az, ha a haza minden 
polgárának nemzetisége egyszer kétségbe vonatik, 
alkalmasint nem fog eléretni azon közmegnyugvás 
és egyetértés , melyet Miletics és Mocsonyi Sán
dor képviselő társaink javaslatukkal kétségkívül 
elérni szándékoztak. 

De a megyéknek kikerekitése csak eszköz. 
Végre is a czél az, hogy az egyes megyékben bi
zonyos nemzetiség vagy bizonyos nyelv uralma 
mondassák ki. 

Érre nézve ismét kénytelennek látom maga
mat a javaslatnak egy hiányát kiemelni. Az indít
vány nem szól arról, vajon az egyes törvényha
tóság ezen uralkodó nemzetisége egyszer minden
korra, vagy csak bizonyos időre, öt vagy tiz évre, 
határoztassék-e meg? 

Igaz , hogy az első esetben azon anomáliába 
esnénk, hogy miután nemzetiségek az egyes me
gyékben változnak, a mint arra számtalan példát 
mutathatunk az országban : ha mindenkorra hatá-
roztatnék meg a nemzetiség, könnyen azon hely
zetben juthatnánk, hogy valamely nemzetiségnek 
nyelve uralkodónak maradna oly törvényha
tóságban , melyben az már régen megszűnt a 
többség nyelve lenni, és így tisztán csak his
tóriai jogánál fogva, mintegy neme a nyelv
beli nemesi praerogativának maradna uralkodó 
egyes megyékben. (Tökéletesen igaz!) 

A másik esetben talán még nagyobb nehéz
ségek idéztetnének elő az által , hogy minden öt 
vagy tíz esztendőben az országnak összes politikai 
és administrativ felosztása ujolag kérdésbe jönne. 
(Tetszés.) 

Részemről azt , melyiket fogják az indítvá
nyozók választani e két módozat közül, ha javas
latuk valahogy elfogadtatnék , reájok bízom ; én 
csak ki akartam emelni mindkettőnek nehézségeit. 
(Tetszés.) 

De hiszen elvégre az egyes nyelvek uralmá
nak törvény általi meghatározása is csak esz
köz ; a czél a nemzetiségek megnyugtatása. Tisz
tán azon kérdésre vonatkozom t e h á t , vajon ezen 
rendszabály, mely mint az indítványozók magok 
el fogják ismerni, elég nehézséggel j á r , fogja-e 
előidézni azon czélt, mely után törekszünk , azaz : 
a haza minden egyes nemzetiségének megnyug
tatását ? 

Már a mi azt illeti: egy nemzetiségre nézve 
ezt semmi esetre nem remélhetjük: oly nemzeti
ségre , mely akár számát, akár művelődési állapo
tait , akár a haza iránt mindig mutatott hú" ragasz-
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kodását tekintjük, mindenesetre nagy tekintetet 
érdemel: és ez a német nemzetiség. (Helyeslés) 
Mert a mennyire én a haza ethnographiai viszo
nyait ismerem, nem igen tudom, hol találhatnánk 
nagyobb területet, hol e szerint a német nemze
tiség válnék uralkodóvá. 

De hiszen megszoktuk m á r , hogy a nemze
tiségi kérdésnél a magyar és német nemzetiség 
érdekei nem szoktak tekintetbe vétetni: tekintsük 
tehát csak a többieket. (Halljuk!) 

Én is foglalntoskodtam egy kissé a nemzeti
ségi kérdéssel, (Halljuk !) s ennek következtében 
tanulmány óztam az ország ethnographiai viszo
nyait. De ugy vagyok meggyőződve, hogy nincs 
oly tudós a világon , a ki Magyarország megyéit 
ugy tudná kikerekíteni, hogy ezen megyékben, 
azaz többekben a megyék közül, több nemzetiség 
ne lenne együtt. Hiszen magok az igen t. inditvá 
nyozók is annyira átlátják ezt, hogy javaslatuk
ban felteszik nem csak azt , hogy absolut többség
ben lesz bizonyos nemzetiség, hanem felteszik 
még azt is , hogy a kikerekités mellett még több 
megyében absolut többséget nem fognak talál
hatni , hanem csak relatív többséget. Bizonyos 
ennek következtében, hogy azon pillanatban, mi
dőn az egyes megyékben bizonyos nemzetiség 
uralmát , a többség uralmát kimondjuk: azon 
nemzetiségek , melyek nem tartoznak a többség
hez , magokat ez által megnyugtatva nem érezhe
tik , (Élénk helyeslés) hogy e szerint, midőn egy 
nemzetiségnek minden kívánalmait teljesítjük, 
egyszersmind azok.melyek a többségben'nincsenek, 
legsztentebb jogaikban sértve érzendik magokat. 
(Helyeslés) Minthogy pedig minden egyes nemze
tiség hasonló helyzetben van az országnak több 
megyéjében , s míg egyik megyében a többséget 
képezi , a másikban a kisebbséghez tartozik: ezen 
rendszabálynak következése az, hogy mig bizo
nyos nemzetiségeket egyes megyékben kielégi-
tünk (és pedig némelyeket, mint p. o. az igen t. 
szerb nemzetiséget, igen szűk területen), ugyan
csak őket minden más területen a legnagyobb el
nyomásnak vetjük alá. [Élénk tetszés) 

Kérdem, hiszszük-e , hogy ez azon nemzetisé-
gcke tmeg fogja nyugtatni ? 

En, t. ház, tudom, vannak sokan, kik azt 
hiszik , hogy a nemzetiség kérdése csak mestersé
ges izgatásoknak eredménye, kik ugy vannak 
meggyőződve, hogy a nemzetiségi kérdés csak 
egyesek nagyra vágyása vagy még aljasabb tö
rekvései által idéztetett elő. (Halljuk!) Én e néze
tet tévesnek tartom. Az én meggyőzó'déBem sze
rint a nemzetiségi kérdés csak azon nagy sza
badsági mozgalom egyik ágát képezi , mely ko
runkban oly nagy eredményekhez vezetett. (He
lyeslés) 

Azon kor, mely a po'.gári jogok teljes 
egyenlőségét mondotta k i , mely minden vallásfe
lekezeti különbség nélkül a vallásoknak egyenlő 
szabadságát állapította meg , az a polgároknak 
nyelvök használatára nézve is hasonló szabadsá
gát követeli. 

De vajon gondolják-e, hogy oly mozgalmat, 
melynek hatalmát a szabadság eszméje képezi, 
melynek alapja csak azon összeköttetésben van. 
melyben a szabadság eszméjével áll , melynek^jo
gosultsága a szabadság követelésének jogszerűsé
géből származtatható: hogy ily mozgalmat az 
által nyugtathatunk meg vagy háríthatunk el , ha 
mindenütt kiváltságokat állítunk fel, kiváltságo
kat , melyek mindenütt azoknak , kik a kivált
ságokat nem élvezik, szabadsága árán vásárol
tatnak meg? (Élénk helyeslés) Vajon hiszszük-e, 
hogy ily mozgalmat, melynek fontossága és 
jövője épen abban rejlik . hogy a szabadság
ra támaszkodik, hiszszük-e, hogy azt az által 
fogjuk megszüntetni, ha a hazának ügyeit ugy 
rendezzük , hogy a hazában egyetlen ember 
se legyen , ki magát e haza minden megyéjében 
egyenlően szabadnak érezhesse ? (Elénk helyeslés) 
egyetlen se, ki e hazát egyik határától a másikig sa
ját hazájának mondhassa? (Hosszan tartó élénk he
lyeslés) Ezt én, t. ház, nem hiszem. 

A tegnapi vitatkozás folytán több képviselő
társam hivatkozott a külföldre; Svájcz , Belgium, 
Francziaország példáját hozták fel javaslatuk tá
mogatására. 

E világ már oly régen áll és oly különböző 
módokon és oly különböző emberek által kormá
nyoztatott , hogy alig indítványozhat valaki vala
mit, a mire példát ne lehetne felhozni. 

Elismerem azt is , hogy midőn Svájczra. 
Belgiumra, Francziaországra hivatkoztak, nem 
csalatkoztak a helyre nézve sem, mert csakugyan 
a kívántakhoz hasonló viszonyok léteztek Európá
nak eme most legcivilisáltabb országaiban; csak 
az időben csalatkoztak egy kissé: mert ezen vi
szonyok nem léteznek most a 19-dik században, 
hanem léteztek egy ezred évnél valamivel előbb: 
(Derültség) azon korszakban, midőn Európának 
most legműveltebb országaiban nem egy törvény 
uralkodott az egész országban , mint jelenleg, ha
nem az egyes nemzetiségeknek mindegyike, me
lyek azokat elfoglalták: a ripuarok, a sáliak, a 
longobárdok, a frankok, vizigóthok, a szerint, a 
mint egyik vagy másik nemzetiséghez tartozott 
valaki, secundum legem ripuariorum vagy secun-
dum legem romanorum Ítéltetett el. Fájdalom, a 
vizigóthok már a 8-dik század közepe felé megszün
tették ezen ^állapotot, és így nem tudjuk , a civili-
satió tekintetében hová vezetett volna, ha ez to
vább folyíattatik. (Derültség) 
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Egyébiránt ez állapot megszüntetését azon tör
ténetírók , kiket én ismerek , a eivilisatio egyik leg
nagyobb haladásának tekintik , és a spanyol con-
ciliumoknak, melyek azt előidézték , legnagyobb 
érdeméül róják föl. 

Különben az indítványozók ugyanazon or
szágokban még egy sokkal közelebb álló és talá
lóbb példát találhattak volna. Azon korszakban, 
midőn a reformatio által előidézett súrlódások 
vagyis inkább küzdelmek az átalános kifáradás 
következtében az első békéhez vezettek, a külön
böző felekezetek épen ily rendszabályokban ke
resték biztosságukat, a minőket t. képviselőtár
saim most indítványoznak. 

Az, hogy az egyes kikerekített megyékben 
mindenütt egy nyelv legyen uralkodó, semmi 
más , mint a nemzetiségekre alkalmazása a híres 
elvnek: „cuius regio, illius religio." Tudjuk, 
hogy minden egyes felekezetek a közhivataloknak 
egy részét bizonyos számarányban követelték 
saját vallásuk biztosítására; tudjuk, hogy a külön
böző felekezetek külön zászlók alatt gyűltek ösz-
sze, sőt még külön várakat is tartottak saját biz
tosságukra : és mindezt nem azért, hogy a közös 
hazának biztosságát veszélyeztessék: mert pld. 
Francziaországban, hol a viszonyok a legéleseb
ben léptek fel, senki a 16-ik századbeli hugenot
ták hazafiságát kétségbe vonni nem fogja. Ok 
mindazáltal csak saját biztosságukról kívántak 
gondoskodni. 

És mi volt e rendszabályoknak következése? 
Nem-e a legiszonyúbb testvér-háború ? mely egész 
Európát majdnem félszázadig vérrel fertőzteté. 
(Nagyon igaz!) Igaz, nem azért, mert azok, kik 
biztosságukat ily eszközökben keresték, ezt akar
ták, mert, ismétlem, igazságtalanság volna nem 
ismerni el a franczia hugenották magasztos pa-
triotismnsát; de azért, mert ha bizonyos rendsza
bályok egyszer felállíttatnak, ha bizonyos előzmé
nyek kimondatnak, a melyeknek csak bizonyos 
következményeik lehetnek, nem a jó szándéktól és 
jó akarattól függ, hogy mi lesz a vége. (Hoszszas 
élénk helyeslés.) Kérdem, mi volt ezen rendszabá
lyoknak következése magokra azon bitfelckezetre, 
nézve, melyeknek biztossága végett ezen szabályok 
felállíttattak ? vezetett-e ez megnyugtatásukhoz ? 
vezetett-e szabadságukhoz ? Nem! Sőt a vallás
felekezetek közt való egyetértés, valamennyi 
vallásfelekezet szabadsága, a népeknek testvéri 
egyetértése épen azon pereztöl fogva kezdődik . 
midőn a vallásfelekezetekre nézve ugyanazon elv 
állíttatott fel, melyet itt a bizottság többsége a nem
zetiségekre nézve felállított. (Hosszas tetszésnyilvá
nítások.) 

Mondani fogj a erre talán t. képviselő társaim 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % XI. 

közül valaki vagy többen, hogy a vallás és nem
zetiség között roppant különbség van. 

MiletiCS SzvetOZár: Lényeges ! 
Eötvös József h. közoktatási miniszter: 

Tökéletesen helyeslem e nézetet. Nagy a különb
ség : nagy magában véve, s nagy azon hatásra 
nézve, melyet a vallási eszmék a nép kedélyére 
gyakorolnak; és nekem erős meggyőződésem az, 
hogy bármennyit szóljunk a nemzetiségről ma, a 
vallási eszmék jelenleg is sokkal mélyebb, sokkal 
nagyobb, sokkal hatalmasabb hatást gyakorolnak 
a nép kedélyére és jellemére, mint a nemzetiségi 
kérdés. (Igaz!) Ha tehát ilyen, sokkal nagyobb, 
sokkal hatalmasabb okát a szétválásnak és nyug
talanságnak megszüntethette a szabadság : én bát
ran várom a szabadságtól ugyanezen eredményt 
a szétválásnak egy kevésbbé fontos és kevésbbó 
mélyen ható okától. (Helyeslés.) 

Egy aggodalmat fejezett ki több képviselő
társam, melyet én nagyon fontosnak tartok, annál 
fontosabbnak, mert ez aggodalmat magam is táp
lálom. (Halljuk!) Ez az, hogyha az egyes nemze
tiségek jövője nem biztosíttatik, azok el fognak 
enyészni, és fel fognak olvadni más nagyobb nem
zetiségekbe. 

En részemről, ha a világtörténetet tekintem, 
igen átlátom, hogy a kinek nemzetisége szivén 
fekszikj az nem nézheti a eivilisatio kifejlődését 
aggodalom nélkül. A eivilisatio kifejlődésével fok
ról fokra fogy a nemzetiségek száma, (ügy van!) 
Előbb, a civilisálás első kezdetében, néhány család 
képezett nemzetiséget, A nemzetiségek Ausztrália 
és Amerika egy részében még most is néhány száz 
tagból állanak. Ezek egyesülve és egymásba ol
vadva nagyobb és nagyobb nemzetiségeket képez
nek. Es így a eivilisatio haladása kétségkívül fe
nyegető a nemzetiségekre nézve. E veszélynek ki 
vagyunk téve mi magyarok, ki vannak téve horvát 
testvéreink, ki vannak téve a hazában lakó más 
nemzetiségek, szóval ki vannak téve minden kisebb 
nemzetiségek. 

De mi által ótalmazhatjuk magunkat e ve
szély ellen1? Az által-e, hogy az egyes nemzetisé
geket, mint múmiákat, törvényekbe begöngyöl
getve, (Elénk helyeslés) a törvényhatóságok sirka-
marájába rakjuk le? (Kitörő zojus helyeslés.) Száza
dunkban a mi nem él, annak nincs jövője. (Hossza
san tartó zajos helyeslés és taps.) Ha a eivilisatio 
emelkedő árjai ellen biztosítani akarjuk magunkat, 
állítsuk magunkat magasra! (Tetszés.) A dagály 
mértföldnyi lapályt elbont; de az egyes szikla, 
mely magasabban áll, kiemelkedik, és ki fog emel
kedni mind örökké. (Zajos tetszésnyilvánítások'.}1 --'*;.. 

Kérdem tehát, vajon, ha e-hasában laké kü
lönböző nemzetiségek biztosításáról van szó: ki 
gondoskodik jobban ezen biztosításról: azok-e, 

5 
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k ik oly törvényeket indítványoznak, melyek által 
visszalépve a civilisátió ösvény érői, minden kifej
lődés lehetetlenné válik? vagy azok, kik a sza
badságot védve, olyasmit állítanak fel a nemzeti
ségek számára, mi által minden egyes nemzetnek 
emelkedése és igy fentartása is csak saját magától 
függ ? {Elénk helyeslés.) 

És most visszamegyek oda. honnan kiindul
tam. 

Nézetem szerint a nemzetiségi kérdés nem e 
haza egyik vagy másik nemzetiségének kérdése, 
hanem mindnyájunk közös kérdése. A ki azt hiszi, 
hogy e hazának egysége, melytől fenállása függ, 
csak azoknak fekszik érdekében, kik e hazában 
magyarul beszélnek; vagy a ki azt hiszi, hogy 
szerb, román, szláv honfitársaink civilisátiója és 
jólléte csak szerb, román, vagy szláv kérdés: az 
e kérdést nem érti. {Elénk helyeslés. Taps.) Meg
győződésem szerint a nemzetiségi kérdés megol
dása közös feladatunk, mely egyaránt érdekünk
ben áll. De épen mert e feladatot meg kell olda
nunk ; és mert a világtörténet összes tanúsága 
minket arra tanit, hogy minden kérdésnek végle
ges megoldása csak annyiban lehetséges, a meny
nyiben a mód, mely szerint e megoldás történik, 
a század eszmével és elveivel ellentétben nem ál l : 
(Kitörő a helyeslés) nekünk e kérdést is a jelen szá
zad eszméi szerint kell megoldanunk; (Helyeslés)^ 
század pedig, hála a mindenhatónak, a szabadság 
százada! {Zajos tetszés. Éljenzés.) És nincs ékes szó
lás és nincs hatalom, mely minket arra birjon, 
hogy a szabad versenynek, a szabadságnak teréről 
ismét a privilégiumok sánczai közé vonuljunk. 
(Szűnni nem akaró, viharos tetszés nyilvánításai. Él

jenzés. Taps.) 
E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy mi előtt 

a tárgyalást tovább folytatnék, a kisajátítási tör
vény végleges megszavazására vonatkozó jegyző
könyv hitelesíttessék. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa'a jegyző
könyv illető pontját.) 

E l n ö k : Folytatjuk a tárgyalást. 
BÖmChes F r i g y e s : T. ház! Nem kivánom 

a t. házat a nyelvkérdés nagy fontosságával fá
rasztani, mivel az eléggé ismeretes . sőt inkább 
minél rövidebben, minden theoriai és philosophiai 
okoskodás mellőzésével, szokásom szerint, a tény s 
törvény alapjára szándékozom átmenni. 

Midőn a szászok — s már azóta hét évszázad 
elmúlt — magyar királyok és pedig a magyar vér
ből származott királyok által hiva, saját s az akkori 
műveltség közepén volt hazájokat oda hagyták, s 
ezen uj haza szélső délkeleti azon határán teleped
tek meg, melyet I I . Endre terra deserta et inhabi-
tá-nak nevez, s mely a tatárok, mongolok s más 
vad népcsoportok pusztításainak annyira ki volt 

téve, hogy valóban csodálkozást érdemel, miszerint 
a csaknem folytonos harcz és vad népekkel való 
összeütközések után csak egyetlen egy szász is 
fenmaradhatott, midőn, mondom, a szászok ez uj 
lakásuk veszedelmességét megismervén, azt csak, 
hamar oda nem hagyták, ez megfoghatatlan volna-
ha nem vezette volna őket az, a mi minden neme
sebb népfaj szivében mélyen gyökerezik, s mi, 
hogy többet ne említsek, a magyar nemzetet is 
annyi viszontagság legyőzésére képesítette, t. i. a 
szabadság és azon függetlenség, melynek érzetében 
a szászok annyi viszontagságok között is teljes 
jogegyenlőségre alapított szabad demokratikus al
kotmányukat alkothatták akkor, mikor olyan Euró
pában sehol sem létezett. Az ellenségek ellen oly 
erősségeket állíthattak fel, melyek épitési költ
ségei egy egész államnak is terhesek volnának, 
s mindamellett oly jótékony tanintézetekről is gon
doskodhattak, melyek a magyar korona országai
ban a legrégiebbek. Mind ezek után a szászok 
vérrel szerzett s fentartott szabadságaikat telje
sen meg is érdemelték; azt [elismerték a kirá
lyok is, s mivel a közös hazának mindig hasz
nára voltak, más adományokon kivül, még czi-
merökhöz — kitüntetés okáért — köriratul adták : 
ad retinendam coronam. 

Kiváltságaik is voltak a szászoknak, ugy 
mint: a nemzet területe integritása, minden más 
biróságot, magát a királyt is kizáró bírói ille
tőség , elöljáróik , tisztviselőik és papjaik vá
lasztási joga, s azonkivül törvényhozás joga és 
a nyelvek szabad használata, szóval teljes füg
getlensége volt a szász nemzetnek. És az idők vi
szontagságai által sokszor megcsorbitott jogaik 
közül a nyelv szabad használatát mindig fen 
tudták tartani a nélkül, hogy ezen jog a közös 
hazának valaha kárára lett volna. 

Az 1848-beli törvényezikk 5-dik szakasza 
biztosítja Erdélyt, következésképen a szász nem
zetet is, melynek nevében felszólalni feladatom, 
mindazon külön törvények és szabadságok fentar-
tására nézve, melyek a mellett, hogy a teljes egye
sülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadság 
nak és egyenlőségnek kedvezők, és ezen tör
vény szerint a szászok ősi jogaik teljes fentartását 
igénybe vehetné. Megfontolván azonban az utósó 
időkben merőben megváltozott viszonyok nagy 
korderejét, a korszellem hatalmát és az egyesülés 
szükségességét, a szász nemzetiség minden ősi jo
gáról kész lemondani az unió kedvéért azon határig, 
a hol a mellett, hogy az unió nem akadályoztatik, 
a nemzet létezése ok nélkül veszélyeztetik; és 
ezen határnak egyike a nyelv szabad használata, 
mel}' jogot különben területe minden lakosságával 
kész megosztani a szász nemzet a jog-egyenlőség 
elve szerint és a fenlévő törvény értelmében, mert 
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a szabadság legtöbb fokozatának tartja a szász 
nemzet a nyelv szabad használatát, és ennek meg
szorítása az, mi tartós elégületlenséget szülhet 
nálunk. 

A ki higgadtan megfontolja a dolgot, és az em
iitett VII . törvényezikk szabadelvüségét félre nem 
magyarázza, és ki azon ártalmas és az utóbbi évek
ben annyi veszélyességet tanusitó centralisátiót 
nem követeli, kétségbe vonni nem fogja, hogy 
valamint hét évszázadon keresztül a szász terület 
szabadon gyakorolta a német, nyelv használatát, 
és ez a királyság kárára soha sem volt , ugy 
arra nézve ezután sem lesz ártalmas. 

Különben nyilvános törvény által is biztosítva 
van a szász nemzet anyai nyelve használatában , 
melynél fogva ezt az említett 1848-beli VII. tör
vényezikk értelmében jogosan igénybe vehetem. 

Biztosítja az 1848-beli XVI-ik törvényezikk 
e pontja e szavakban: „A köztanácskozási nyelv 
mind gyűléseken mind a bizottmányokban Ma
gyarországra nézve egyedül magyar ; a kapcsolt 
részekben, saját szabályok következtében is, anyai 
nyelvöket használhatják." Biztosítja az erdélyi 
1791-beli XXXI. törvényezikk, mely a magyar 
nyelv hivatalos használatát csak a magyarok és 
székelyek kebelében lévő hivatalokra szorítja, e 
szavakban : „Linguae hungaricae usus antea 
quoque vigens ín gremio nationum hungaricae et 
siculicae atque apud omnia dicasteria, ofíicia et 
tribunalia porro etiam obtineat." Biztosítja az er
délyi 1847-beli 1. törvényezikk 4. és 5. szakasza 
e szavakban: „Minden törvényhatóság, valamint 
minden törvényszék és polgári közhatóság mind 
tárgyalásaiban és jegyzőkönyvei szerkesztésében, 
mind tudósításaiban és kiadványaiban a magyar 
és székely nemzet kebelében magyar, a szász 
nemzet kebelében pedig német nyelvet alkalma-
zand." Továbbá (az 5-ik): „A szász nemzet, levele
zéseiben a többi törvényhatóságokkal továbbra is 
az 1791-ik évi XXXI-ik törvényezikk alkotása óta 
gyakorlott szokásban hagyatik." 

Biztositják azon 1437-ik évtől fogva Erdély
nek akkor jogosult báróin, magyar, székely és 
szász nemzetek közt, jogaik viszonyos védelmezé-
sére számos, úgynevezett „három nemzetek közti 
unióról" alkotott, esküvel szentesitett egyezmények 
és törvény czikkek. 

Még hivatkozom az 1865-beli kolozsvári, az 
unió kei észtül vitele iránt tartott gyűlés által ő 
felségéhez felterjesztett feliratra, hol az én csekély 
személyem által tett, az uniót pártoló, de a nyelvet is 
a szász nemzetiség részére igénybe vevő indítvány
ra nézve mondatik : „Ezek után brassóvárosi 
követ Bömches Frigyes és elvrokonainak ide 
mellékelt beadványát azon hódoló tiszteletteljes 
kéréssel bátorkodunk császári apostoli királyi fel

séged legkegyelmesebb szine elé felterjeszteni, 
hogy a beadványban foglalt, hazánk törvényeire 
és helyhatósági törvényes intézményeire alapit
ható kívánalmaikat és igényeiket méltóztassék 
legkegyelmesebben a pesti közös hongyülés figyel
mébe ajánlani;" valamint ő felségének erre 1865. 
év deczember 25-én kelt legkegyelmesebb. le
iratára , mely által az erdélyieket azon közös 
országgyűlésre meghívatni parancsolja s a többi 
közt Erdély nagyfejedelemségnek országos kü
lön érdekei méltó tekintetbe vételét, a -külön
böző nemzetiségek és vallások az erdélyi gyű
lés által is méltányolt jogigényeinek biztosítását 
és a közigazgatást illető kérdések czélszerü szabá
lyozását a közös országgyűlés feladatának kije
lenti. 

Hivatkozom továbbá ő felségének ugy az 
1865. évi deczember 25. keltleiratára,melyben ezen 
országgyűlést az erdélyiek leendő megjelenéséről 
tudósítani s a többek közt az én fenérintett indít
ványomat és abban foglalt igényeket ezen ország
gyűlés figyelmébe ajánlani méltóztatott. 

Mind ezen fontos, törvényen alapuló okoknál 
fogva, és a szentséges igazságra támaszkodva, tel
jes jogom van a szászok nevében kívánni, hogy a 
központi javaslat megváltoztatásával az 1847-beli 
erdélyi I. törvényezikk a szászokra és azok nyelve 
használatára nézve ez alkalommal és teljes jogha
tályban tártassék, és pedig annál inkább, mivel 
minden e hazában létező, nem magyar nemzetiség, 
melynek az általam felhozott s más törvények sze
rint a nyelvre nézve törvényes joga nincs, ezen tör
vényjavaslat által nyertes és csak a szász nemze
tiség, melynek nyelvére annyiszor biztosított joga 
van, volna egyedüli vesztes. 

Mivel pedig az általam igénybe vett változ
tatást a jelen törvényjavaslat czikkeiben, annak 
eszméi lényeges és elvi megváltoztatása nélkül 
kimondani lehetetlennek tartom, a központi bizott
ság javaslatát — mert tisztelt képviselő társunk 
Deák Ferencz tegnapi inditványát nem ismerem 
még — átalában a tárgyalás alapjául nem, és csak 
akkor fogadhatom el, ha a t. ház a szászok részére 
általam igénybe vett jogosított kivételt előre és 
azon javaslat átalános tárgyalásánál határozottan 
kimondani s annak következtében ezen határozatát 
az utósó czikk ily módositása által valósítani ke
gyeskednék, t. i. „A korábbi törvényeknek e fen
tebbi határozatokkal ellenkező rendeletei ezennel 
eltöröltetnek, kivéve a szász nemzetiség és ágostai 
vallás egyház nyelvi viszonyait szabályozó erdélyi 
1847-beliI. törvényezikknek rendeletei. "Különben 
tiltakozom az ellen, mint ha ezen indítványom által 
az előttem is gyűlöletes foederatiót igénybe venni 
szándékoznám. Együtt éltünk mi szászok a többi 
nemzetekkel, vérünket az övékkel számosan vegyi-

5* 
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tettük csatatéren és ezután is testvériesen egymás
sal közösen akarunk élni. 

NiCOliCS Sándor: T. képviselőház! Azon 
eszmével kezdem beszédemet, melyet a t. cultus-
miniszter fényes beszédben kiemelt. A nemzetiségi 
kérdés gyors és kielégítő fő megoldása nem áll 
csak egyes nemzetiségek érdekében, de az ország 
érdekében. 

A nemzetiségi kérdés országos kérdés. Ki
elégítő főmegoldása megelégedést szülvén az ország 
minden polgárai közt, az ország erejét s hatalmát 
növelendi ; ki nem elégítő megoldása pedig- meg
elégedést nem eredményezhetvén az ország pol
gárai közt, az ország erejét s hatalmát csökkenteni 
fogja. Mert kétségbevonhatlan axióma az , hogy 
minden állam főereje népei megelégedésében 
rejlik. 

Hazánk, fekvésénél fogva, arra van utalva, 
hogy belügyeit akként rendezze, miszerint résen 
állhasson mindig ; megtámadtatás esetében egész 
erejét összpontosíthassa ; és minden anyagi és 
szellemi segédforrásait egy czélra, a haza megvé
dése czéljára felhasználhassa. 

Mind ezt azonban csak akkor fogja tehetni, 
ha a haza minden egyes polgára e szent czélért 
lelkesülend, és ezért kész leend vagyonát s életét 
feláldozni. 

Oda kell tehát mindenek előtt törekednünk, 
hogy a haza minden polgára, bár nyelvre s nem
zetiségre egymástól különböző , egy érzésben kü
lönböző ne legyen : a hazaszeretetben. 

Ezt pedig az által érhetjük el leginkább, ha 
a nemzetiségek azon méltányos kívánságait telje
sítjük , melyek az állam egységét nem veszé
lyeztetik. 

Kétségkívül kedvezőbb, s kevésbbé veszélyes 
volna hazánk helyzete, ha egész teriiletét egy 
nyelvű s egy nemzetiségű nép lakná. 

Miután azonban ezen már nem változtatha
tunk, oda kell törekednünk, hogy a tényleg fen-
álló factorok közreműködését biztosítsuk. 

Mert arra, hogy bármely nemzetiség a többit 
végkép elnyomhassa vagy megsemmisíthesse . ar
ra, ugy hiszem, ma már nem gondolhat senki. 

Erre ugyan is kettő kívántatnék : absolut 
kormány, és hosszú ideig tartó külbéke. 

Az absolut kormányzás visszaállítása leket-
lenség. Az absolutismus Európában lejárta nap
jait ; s ott is, a hol még fenáll, szabadelvű institu-
tiók alá burkolózik. A szabadelvüség pedig classi-
ficatiót nem enged. Elvekkel alkudozásba bocsát
kozni nem lehet. Nem lehetünk egy dologban 
szabadelvűek, a másikban zsarnokok ; liberálisok 
a politikában és a nemzetiségek irányában el
nyomók. 

És hosszú ideig tartó külbékére van-e kilá-

ES. (November k'5. 3868.) 

tás ? most midőn Európa minden nagyhatalmas
sága nyakig feg}Tverben áll , midőn minden perez-
ben oly conflagratio támadhat, melynek romjai 
alatt országok lesznek temetve. 

Nem csak az igazság, de az előrelátó józan 
politika is azt kivarrják tehát, hogy a különféle 
nemzetiségek egymás mellett testvériesen megélje
nek , és hogy egy se emelkedjék a másik fölé. 

De kevés ember is van az országban, k i a 
nemzetiségek méltányos kivánatai kielégítését ne 
hangoztatná. 

1860 óta e mai napig ezt olvassuk, ezt hall
juk mindig. 

A nemzetiségetnek mindenki megkívánja 
adni mind azt, mi az ország; integritását nem ve-
szélveszteti ; s csak akkor kezdenek elágazni a 
vélemények, ha azt kérdezzük : hogy hát mi ve
szélyezteti tulajdonkép az ország integritását ? 

Az egyik, bona fide. az ország integritását 
már az álíal is veszélyeztetve látja, ha mege nged-
tetik, hogy a megy egy üléseken mindenki anya
nyelvén szólalhasson fel; mig a másik, szintén op-
tima fide, ott sem látja az ország integritását ve
szélyeztetve, hol a tökéletes decentralisátio, kül-
befogások közbejöttével, dissolutióhoz vezethet. 

De épen azért, mert az is, es is saját nézpont-
ja, saját meggyőződése szerint bona fide okosko
dik; mert az is, ez is hazáját igazán szereti, és esz
méi életbe léptetése által véli ugy a haza, mint sa
ját nemzetisége érdekeit legbiztosabban előmoz
dítani : épen azért szükséges, hogy e tárgy meg
vitatásánál egymás irányában sokkal elnézőbbek, 
sokkal engedékenyebbek legyünk, mint bármely 
más tárgynál. 

Ha tehát egy részről még; a legszerényebb ki-
vánság is megtagadtatnék, ne tekintsük ezt szük-
keblüségnek vagy elnyomási vágynak ; de annak , 
hogy az illetők, egyéni, meglehet hibás felfogás 
szerint, a haza jövőjet már ez által is veszélyez
tetve látják, és visszariadnak minden lépéstől, mely 
későbbi fejleményeiben szerintük a haza romlását 
vonhatná maga után. 

Es ha más részről veszélyeseknek látszó kö
vetelések hangsulyoztatnának, ne tekintsük azt 
sem hazafiatlanságnak vagy elszakadási vágynak ; 
de annak , hogy az illetők, egyéni, meglehet hibás 
felfogás szerint, épen csak követeléseik teljesülése 
által vélik a közös jóllétet leginkább előmozdít
hatni. 

A történelem tanúsága ezerint, minden nagy 
eszme akadályokkal küzdött, mig a létező ellensé
ges viszonyok közt meghonosult. 

A létező, a megszokott mindig ellensége az 
újnak, legyen ez bár mily jó, bár mily üdvös, s 
élethalálharczot viv ellene. 

Ha visszapillantunk a múlt századokra, meg-
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döbbenve szemléljük azon véres és elkeseredett 
harczot, melyet a sötétség a vallásszabadság ellen 
vivott. Alig értjük már jelenleg azon szenvedélyes
ségét, mely akkor a keblekben lángolt, s mely 
csak a másként hivők elpusztításával csillapult. 

Most a különböző vallásfelekezetüek békésen 
megvannak egymás mellett ; és nem jut eszébe 
senkinek becsületességet, vagy hazafiságot a vallás 
szerint ítélni meg. 

I ly nagy eszme a nemzetiségi egyenjogúság 
is. Idő kell, s tán sok idő. mig közöttünk meghono-
sul , mig benne az emberek többsége, az állami 
egységnek nem gátját, de összeforrasztó elemét 
látandják. 

Miként az egyes ember ott szeret lenni legin
kább, hol egyéniségét legszabadabban érvényesít
heti , ugy az egyes nemzetiségek is azon hazához 
fognak legmelegebben ragaszkodni, mely politikai 
szabadságot, szellemi s anyagi gyarapodást bizto
sítván, nemzetiségűk fejlesztését legkevésbbé aka-
dályozandja. 

Mig a nemzetiségek fejlésökben az állam esz
méjét meg nem támadják, törekvésük jogosult , és 
e kereten belül minden kívánságuk méltányos. 

Ha e fő elvet tartjuk szem előtt, legsikereseb
ben fognak eljárni : mert az állam egységét meg-
őva, kielégíthetjük a nemzetiségek méltányos kí
vánságait is. 

És ne féljünk ekkor, hogy az egyes nemzeti
ségek, rokon, más országokban lévő nemzetiségek 
felé fognak gravitálni. Itt találandják mind azt, 
mit máshol néni találnának : a legnagyobb politi
kai szabadság mellett, a legkorlátlanabb nemzeti
ségi kifejlést. Ezt a hazát fogják szeretni, és min
den ellenséges megtámadás ellen önfeláldozással 
megvédeni, mert hazájok romlása saját romlásuk 
volna : mert azon ellenség, ki romba döntend ha
zái s alkotmányt, megsemmitendi egyszersmind 
virágzásnak indult kifejlésöket is. 

Szerintem az imént emiitett fő elv lehet csu
pán az előttünk fekvő törvényjavaslatok megítélé
sében irányadó, és ezért én csak oly törvényjavas
latot fogadhatnék el, mely minden habozás és alku
dozás nélkül nyíltan és határozottan elmegy azon 
végső határig, melyen tul, jelen helyzetünkben is, 
a mostani európai viszonyokkal szemben, hazánk 
integritása, meggyőződésem szerint, valósággal ve
szélyeztetve volna. 

Egyéni nézetem szerint azonban, ezen elvnek, 
a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatoknak egyike 
sem felel meg. 

A központi bizottságé és igen tiszt. Deák 
Ferencz képviselőé nem, mert, bár sok üdvös hatá
rozatot tartalmaznak, nem érik el, de meg sem kö
zelitik azon határt, melyet elérni a nemzetiségek 
megnyugtatására okvetlen szükséges. Mit eléggé 

bizonyít azon körülmény, hogy megszorításokat 
rendelnek el több oly dolgoknál, melyek eddig 
elnézve gyakorlatban voltak a nélkül, hogy az ál
tal az ország egysége eddig is veszélyeztetve lett 
volna. 

A kisebbségé szintén nem, mert ez szerintem 
az állami kajmsot nagyon is meglazíthatná, most, 
midőn a külföldről fenyegető vészének ellenében 
egész erőnk összpontosítása szükséges. 

Mindezeknél fogva tehát szavazatommal a 
szőnyegen levő törvényjavaslatok egyikéhez sem 
járulhatok. 

Elnök (elhagyja helyét s azt Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

Sztratimirovies György: T. ház! Átaláno-
san elismert tényt vélek kimondani, midőn az előt
tünk fekvő törvényjavaslatot olyannak tekintem, 
amihez hazánk egyik életkérdése van fiizve. Mind- i 
annyian érezzük és tudjuk, hogy e kérdésnek sze
renesés és sikeres megoldásától hazánk jövője \ 

U g y hiszem, uraim! hogy e kérdés csak a 
mindkét részről való több bizalom és jóakarat 
utján oldható meg sikeresen. Ha önök erős meg
győződéssel és bizalommal viseltetnek ez ország 
azon providentialis művelődési missiója irányában, 
mely bennünket testvéri szövetkezésre, szoros 
egyességre utal nyugat és kelet i rányában; ha az 
állam s a vele azonos nemzetiség több bizalmat. 
táplál a népeket összekapcsoló szabadelvű intéz
mények iránt, s nem lát legkisebb nemzeti mozgal
munkban s törekvésünkben ellenséges irányzatot; 
ha mi részünkről szintén oly bizalommal vi
seltetünk a korszellem ellenálhatlan ereje irányá
ban, mely lehetlenné tesz minden netáni immorá
lis elnemzetesitési kísérletet; ha mi némely, netán 
bennünket sértő törvényrendeletben nem annyira 
a nem magyar nemzetiségek elleni törekvést, mint 
inkább egy elszigetelt népnek saját létele fentar-
tásaért való gondoskodást látunk, s az ebbeli ag
godalmat barátilag1 oszlathatnék e l : röviden, ura-
im! ha önök kevésbbé kötik magokat a történeti 
joghoz, mi pedig inkább emelkedünk fel a faji esz
métől az állam eszméjéhez: csak ekkor és ekként 
lehetséges a nemzetiségi kérdésnek sikeres meg
oldása. 

Ezeket előre bocsátva, áttérek a tárgyra. 
Midőn az előttem fekvő törvényjavaslatot bon-

czolni készülök, mindenekelőtt azon meggyőződés 
nyomul előtérbe, miszerint e javaslat — önkény
telenül bár — egy öreg állam történeti traditiói 
után indulva, ódon jogi fogalmakat és doctrinákat 
akar egy a népek culturája és állam életében egé
szen uj tüneményre alkalmazni, t. i. a nemzetisé
geknek megvalósítására, mint ilyenekre. 

Félreismerik határozottan a nemzetiségnek a 
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szabadságot igénylő s a valódi szabadságot felté
telező jelentőségét; félreismerik, hogy az állam-
életben uj momentum ez, mely parancsolólag és 
kihivólag követeli elismertetését. És ezért szólunk 
egyediség jogáról nyelvét illetőleg, midőn a gene
tikai nemzetiség viszonyát az államéhoz hasonlítva 
tárgyaljuk. A parlamentáris szokás szerint egy 
politikai nemzetiségnek egyszerű többségi votu-
mával készülnek törvényt hozni, mit pedig a jog
egyenlő egységeknek, a nemzetiségeknek compro-
missumai utján kellene alkotni. Csak ha a faji 
nemzetiség, mint morális egész, jogai és köteles
ségeiben az állam ellenébe állíttatik; csak ha az 
egyik és a másiknak sérthetetlen jogai avagy 
igényei hasonlittatnak egybe és latoltatnak meg ; 
ha az állam határozottan és világosan meghatá
rozza, mit nem adhat s mit nem szabad adnia a 
szétdarabolás és szétforgácsolás veszélyének ki 
nem tevése nélkül, s mit nem szabad elvennie, 
hogy állampolgártársainak faji nemzetségét egy 
politikai nemzet fogalma szerint absorbeálja :csak 
ekkor lehetséges e kérdésnek szerencsés megol
dása. 

Ügy hiszem, hogy ezt a tisztán demokratikus 
szellemben hozott negyvennyolezadiki törvénye
ink megkönnyítik. 

E törvények minden állampolgár teljes jog
egyenlőségét mondák ki. Vigyük hát keresztül 
e jogegyenlőséget mindazon következményeivel 
együtt, miket a nemzetiség az államélet uj mozza
natára való alkalmaztatásával követel és feltételez. 
Fogadjuk el e jogegyenlőségnek elodázhatlan pos-
tulátumát, mely egyúttal az embernek is elmellőz
heti en jogát teszi. Epostulátum : a faji nemzetiség
nek követelménye a tökéletes garantiára az állam 
részéről, mert e garantiában fekszik a culturfejlő-
désnek s a szabad irányú haladásnak egyik sar
kalatos feltétele. 

Ha tehát egy nemzetiségi törvény a jog, a 
méltányosság s állambölcseség feltételeinek meg
felelne, és képes volna követelményeinket kielégí
teni, akkor azon törvény minden irányzatában, 
melyben az egyén az államban munkásságának 
érvényt szerez, nem csak faji nemzetiségének fej
lődését és erősbödését biztosítaná, hanem azt egy
úttal ennek megfelelő intézmények által támo
gatná is. 

Minthogy pedig a polgárnak munkássága az 
egyházra, iskolára, egyletekre, községre, bíróság
ra, helyhatóságokra, parlamentre stb. terjed; s 
ezek egyenkint és összevéve erkölcsi, intelleetualis 
és politikai fejlődésére szükségesek ; minthogy a 
polgárnak hasznos munkássága mindezen körön 
belül csak anyanyelvének médiuma által gyümöl
csözhet : ennélfogva a nemzetiségi jognak kétség

kívül mindezen sphairákra ki kell terjednie, skife
jezését a nemzetiségi törvényben találnia. 

Ezek a faji nemzetiségnek észjogilag megfelelő 
elméleti követelményei. 

De mivel az államban az egyiknek joga a 
másiknak szintén egyenlő joga által korlátoltatik; 
mivelhogy az egész államélet nem egyéb, mint 
örök fáradozás a különböző jogok és érdekek kö
zötti egyensúlynak fentartására : ennélfogva a tör
téneti állam szintén sérthetetlen jogaival lépdel a 
nemzetiség ellenébe. S e jogoknál találják igényein 
a magok határait. 

Ezen sérthetlen jog, melynek a többiek is alá
rendelni tartoznak magokat, a következő : a jog, 
az állami integritás s politikai individualitásnak 
szemmel tartására, tehát lételének megőrzésére is. 

A nemzetiségi törvény ne tartalmazzon olyas
mit, mi ez integritást veszélyeztethetné, ne olyat, 
mi Magyarországból nem Magyarországot alkot
hatna. Követelményeinknek ez egyedüli határa. 

A miként hogy abstract elméletekre támasz
kodva, a nemzetiség fogalmával nem vonandók 
ki részünkről oly következmények,melyek in ultima 
ratione az állam szétforgácsolását idézhetnék elő: 
ép oly kevéssé veendők önök részéről is mértéken 
túl irányadónak az opportunitás azon alapjai, me
lyek netán egyszerűbb avagy bonyolodottabb ad-
ministratió és törvénykezésre, kisebb vagy na
gyobb költekezés- és kiadásra vonatkoznának. 
Annál kevésbbé szükséges törzsük fentartására 
vonatkozó ama túlzott gondoskodás és aggodalom, 
mely oda irányul, hogy egy nem elégséges és ke
vésbbé kielégitő nemzetiségi törvény által ezek 
sértessenek. 

Ezek, uraim ! nézetem szerint, az elvileges ala
pok e kérdésnek tárgyalására és megoldására 
nézve. 

Ha tehát az előttünk fekvő törvényjavaslatot 
fontolóra veszem, sajnálkozással coustatálom, hogy 
az legszerényebb jogigényeinket sem elégíti ki. 

Ugy találom, hogy messze túllépi ez azon 
határokat, melyek az államépség fentartására s a 
politikai egyediség megőrzésére nézve szüksé
gesek. 

Ugy találom, hogy e törvényjavaslat a faji 
nemzetiségnek jelentőségét és jogosultságát igno
rálja, s a nyelvre csak ott reflectál, hol ép a tör
vény által való korlátozása válik lehetlenné, s a 
törvényhozó elé természeti legyozhetlen korláto
kat emel. A törvényjavaslatnak némely szakaszá
ban oly határozatokat látok, melyek a faji nemze
tiségnek fogalmát tökéletesen eltörülni és meg
semmisíteni akarnák. Magában az egyház- és isko
lában, a faji nemzetiség ezen sérthetetlen palládiu
maiban is jogának megrövidítését látom. 

Az igazságszolgáltatás és administratióban is 
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—- fejlődése előmozdítására nézve — igen korlá
tolt tér engedtetett a n}relvnek; mi több, néhány 
pontozat nyíltan azt czélozza, hogy a nemzetisé
gek idővel ez országban elenyésztessenek. 

Az egész törvényjavaslatot bizonyosan a haza 
jövőjére nézve veszedelmes szellem lengi át, me
lyet nekem — nem tekintve nemzetiségi állásp jnto-
inat — mint e haza polgárának meg kell támadnom ; 
e szellem : a merev centralisátio szelleme. 

Igen, uraim ! csak ha a merev centralisátio 
lenne ez országnak meg nem változtatható politi
kai programja, csak akkor volna elfogadható e 
törvény, mert ekkor ugy kellene hangzania. De 
én részemről kétségbe vonom e tendentiák czél-
szerüségét, jogosságát és szükségességét. 

Önök ez által világos ésnyilt ellentétbe jönek 
és pedig nem csak hazánk múltjával, mely a decen-
tralisátióban s a selfgovermentben találja fenál-
lása és függetlenségének garantiáját. Önök hatal
mas szellemeket provocálnak harczra: az idők 
szellemét hiyják ki önök a küzdtérre ; egyenlőtlen 
és minden remény nélküli harczot kezdenek oly 
ellenfél ellen, mely előtt még eddigien minden 
hatalom — bármily nagy volt legyen is az — meg
hajolt, visszalépett. 

A centralisátio, mint szabadságellenes kor
mányforma felett kárhoztató Ítéletét márkimondá 
a történelem. E centralisátio ma-holnap sehol sem 
ütheti fel már sátorát, hol a népek szabadok akar
nak lenni; annál kevésbbéegypolygloít országban. 

Hogyan, uraim ! minkef, kik a politikai okos
ság és belátás példányképeiül akarunk tartatni, 
minket került volna ki azon figyelemreméltó jelen- I 
ség'k? azon jelenség,, mely szerint már egész Euró-
pában , a legtöbb centrálisát államban: Franczia-
ország-, Olaszország-, sőt magában Poroszország
ban is inogni kezd a föld a centralisatiónak vas 
lábai alatt, s hogy ott, hol lassankint a centrali- i 
satió ellen reagáltatík, ez, azon decentralisátió felé 
hajol, mely a népek szabadsága s anyagi jóllétére 
nézve a legtörhetetlénebb. 

S önök akarják azt ma mint jót és szabadel
vűt elfogadni, mit a polgáriasuk világ közvélemé
nye elitélt? önök kísérlik ezt meg a legválságo
sabb pillanatban ? veszélyeknek közepette, mi 
minden oldalról fenyeget bennünket, az elégedet
len nemzetiségek haragjának közepette merészel
nek önök oly experimentáláshoz fogni, mely 
egy absolut katonai állam összes erejének nem 
sikerült? s ezen experimentumot önök egy alkot
mányos állam szerény s a szabadság által korlá
tolt eszközei által akarják elérni ? 

T. ház! Ha a négyvennyolczadiki törvénye
ket csakugyan komolyan fen akarjuk tar tani ; ha 
a személyszabadságot, a sajtószabadságot s az egy
leti jogot becsülni akarjuk; s ha végül a muni-

cipiumok s megyéknek csak árnyát is akarjuk 
megőrizni: akkor ezen nemzetiségi törvényjavas
lat keresztül vihetlen. 

Miért teremtsünk hát ujolag egy provisoriu-
mot ? Hisz bírunk az eddigi helyhatósági és me
gyei autonómiában, mely ugy is kicsinyben és 
nagyban a nemzetiségek szerint van felosztva, 
ezeknek kielégítésére biztos eszközzel, a nélkül 
hogy az államegységet veszélyeztetnek. 

Terjeszszük a nyelvnek jogát a municipium-
ban ép ugy, mint a megyében; terjeszszük a tör
vényszékeknél legalább a második fellebbviteli 
bíróságig: s ekkor e kielégített s kibékitett nemze
tiségek Magyarország nagyságát és jövőjét min
den időkre biztosították. 

Mi, uraim, egy baljóslatú forduló ponton ál
lunk. A szokott eszmékhez való szoros ragaszkodás, 
s annak törvény általi biztosítása, mi csakis szabad 
erkölcsi erő és művelődési képesség által biztosit
ható — tudniillik néptörzsének jövője — önök
nek ép ugy. mint nekünk keserű csalódásokat ered-
ménvezhet. 

Ne feledkezzenek'meg önök ama szabadsá
got nem szivelő ellenekről, kik fáradhatlanúl és 
ernyedetlenül működnek a hatalom elnyerhetésén, 
kik — higyék el nekem — sötét terveik megva
lósításában sokkal erősebbek és előhaíadottabbak, 
mint önök hiszik, s kik azonnal kész kárörömmel 
használnák fel tévedéseinket. 

Higyék el nekem, uraim, hogy távol a mul
tak reminiscentiáitól, ép ugy a miként egykor én 
loyalis ellenfelük voltam, ma szintén annyi loyali-
tással a testvéri megértést és egyetértést óhajtom, 
s ennek létesithetésén fáradozom. 

De ép azért, mivel ezt óhajtom, nem engedhe
tem meg, hogy öncsalatás és öncsalódá3nak tegyék 
ki magokat, s ez akkor volna, ha azt hinnék önök, 
hogy csak egyesek, hogy csak egy roszindulatn 
agitátió opponál e törvénynek: ellene van ennek 
az egész szerb nemzet, mert jogait s nemzeti érzel
meit látja benne sértve. 

Ezen, a mi sorsunkra felette fontos pillanat
ban arra kérem önöket. legyenek igazságosak, 
hogy megmenthessék a szabadságot. 

Én azouban nemzetbelieim közvéleményének 
adván kifejezést, sem az előttünk fekvő központi 
bizottságnak törvényjavaslatát, sem Deák Ferencz 
t. képviselőtársam javaslatát el nem fogadhatom. 

Befejezésül még csak azt jegyzem meg, hogy 
a szerbeknek államszerződéseken alapuló különös 
állására, és jelesül a határőrvidéki kérdésnek re
mélhetőleg nem sokára bekövetkező megoldására 
való tekintettel, a törvényhozás részéről nemzeti 
jogainknak különös figyelembe vételét remélem. 

Jankov ich A n t a l : T. ház! Elismerem, 
hogy a t. háznak ideje soha se volt oly drága, 
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mint az országgyűlésnek a vég perczeiben; azért 
bár röviden, de mégis kötelességemnek tartom 
e kérdésben fölszólalni, s tekintettel a vidékek kü
lön igényeire igen röviden Mosony megyét meg
említeni, mely megye hazánk végső szélén fekvén 
már helyzeténél fogva minden kereskedési és üz
leti viszonyaiban a szomszéd örökös tartományok 
népeivel, és azok fővárosával szorosabb és folyto
nos összeköttetésben van, mint saját hazánk bel
sejével. Ezen megyének 75,000 lélekből álló né
pességének csak igen kevés része, t. i. csak 8000 
magyar ajkú, 12,000 horvát, és 54,000-nél több 
német ajkú, s mégis e megye saját kebelében 
nemzetiségi kérdést és viszálkodást soha sem is
mert , (Éljenzés) sőt a kísértések és üldöztetések 
idejében is annak minden egyes [polgára legna
gyobb büszkeségének tartotta magát szivben és 
lélekben igaz magyarnak vallani. {Éljenzés) Sőt 
meg vagyok győződve, hogy a jelen körülmények 
közt is azon jogokat, melyeket az előttünk fekvő 
törvényjavaslat a nemzetiségeknek megad, ők 
azon mérvben, a mint abban foglaltatnak, igénybe 
venni sem fogják. 

Részemről tekintve, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslatok közül a központi bizottság s 
Pest belváros nagyérdemű képviselőjének előter
jesztett törvényjavaslatai egymással fő elveikben 
megegyeztethetők , s a köztök levő eltérések 
megvitatása inkább a részletes tárgyalás alkalmá
val van helyén : azokat elfogadom. 

Meg vagyok győződve, hogy hazánkban ezek
nek, főképen az utóbbinak minden kielégíthető igé
nyeket kikeli elégiteni, mivel Magyarország, mely 
alakulásától fogva annyi századon át mindig egy 
egységes országot képezett, a bevándorolt és itt le
telepedett más nemzetiségeknek oly jogokat bizto
sított , melyeket nem Európa , de széles e világon 
egyik ország sem adott meg, oly ország sem , 
mely az utóbbi időben más kisebb tartományok
nak elfoglalása s beosztásából alakult; és igy én 
meg vagyok győződve, hogy kívánni ugyan töb
bet lehet, de jogosan követelni nem. 

Elfogadom továbbá ezen törvényjavaslatot 
azért, mert kifelé is ezen törvényjavaslat, mely 
nem féltékenységet és bizodalmatlanságot foglal 
magában , hanem méltányos és engedékeny , fé
nyes bizonysága annak , hogy a magyar nemzet 
1848-iki és 1867-iki átalakulása által is azon 
traditionalis jellemét, mely neki „a nagylelkű 
nemzet" melléknevét megszerezte, el nem veszté, 
melynek is ezen törvényjavaslat által egy ujabb, 
sehol fel nem található bizonyítványát adjuk. 
Azért én ezen törvényjavaslatot méltányolva, a 
kisebbségi törvényjavaslat ellen pártolom és 
elfogadom. (Helyeslés.) 

FabritinuS K á r o l y : T. ház! Távol vagyok 

attól, ko^y a magyar nyelvnek, mint állami 
nyelvnek használata ellen legkisebb kifogást is 
akarjak tenni; de az előttünk fekvő törvényja
vaslat által az erdélyi szászok munieipalis nyelv
jogát biztosítva nem látom, a mivel, ha azon tör
vény a szászoknál is mindjárt életbe léptetik , ak
kor alig lenne egyetlen egy szász tisztviselő és 
lelkész azon törvény követeléseit teljesíteni képes. 
A szászok uj jogot nem követelnek, csupán a már 
7 századon át munieipalis életükben gyakorolt, s 
az ország egységével, s a kormánynak s a közigaz
gatás gyakorlati lehetőségével s czélszerüségével, 
úgyszintén az igazság gyors és pontos kiszolgáltatá
sával megegyeztethető jogukban megtartását, 't. i. 
német anyanyelvűkét, mint szabályozó , hivata
los nyelvét a törvényhatóságok s egyházuknál, hol 
szászok laknak. A szászok német anyanyelvüket 
oly buzgalommal szeretik, mint a magyarok a 
magokét. Ez nekik a legdrágább emiékök, melyet 
a messze maradt szülőföldjükről, az uj telepitvé
nyekre magokkal hoztak, s itt a legnagyobb vi
harok közepett, ugy mint a mongolok, törökök s 
tatárok idejében hűségesen megőriztek. A szászok
nál ezen német nyelv egyetlen közbenjárója a 
szellemkiképezésnek; ezen nyelvet feláldozni, ön
kéntesen feláldozni nem szabad nem is lehet, mert a 
hol az elhalt, ott a magyar elemnek haszna sohasem 
volt,ott ennek helyébe nem a cultura.hanem a vadság 
lépett. Valamint tehát a német nyelv használata 
Nagy Lajos és Mátyás király ok uralkodása alatt Ma
gyarország nagyságának csorbulást vagy kárt 
néni okozott, ugy biztosan remélem, hogy ama 
dicső koronázott királyok unokái abban semmiféle 
veszélyt sem a magyar nemzet !sem Magyaror
szágra nézve látni nem fognak, ha a szász 
törvényhatóságoknál és a szász egyházban , mint 
eddig ugy ezentúl is a német nyelv , mint hivata
los nyelv, megmarad. 

Bátor vagyok tehát Börnches Frigyes képvi
selőtársam indítványát pártolni. 

Tury Gerge ly : T. ház! E hon minden ajkú 
polgárának elutasithatlan hazafi kötelessége e hon 
területi épségének és államiságának megóvása. Ez 
okon nagyon kellemetlenül lepett meg engem, hogy 
a ház által a nemzetiségi ügyben kiküldött bi
zottságnak lehető legszabadelvübb javaslatát 
nem méltányolva, oly javaslat tétetett le a ház 
asztalára , melynek létesülése hazánk területi ép
ségét s ez által azon kapcsot is , mely hazánkat 
három század óta az osztrák dynastiához csatolta, 
veszélyeztetné. 

Oly államban , mint Magyarország, hol egy 
politikai nemzetiség mellett több apróbb népiség 
lakik, ezen népek küzdelme önálláságukért nem 
lehet törekvéseiknek vég czélja : mert a nemzetisé-

[ gi kérdésnek olynemü megoldása, mely Magyar-
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országot földarabolva, a különféle ajkú népisége-
ket egymással szemközt állítja, nem a nemzetiségi 
szabadság eszméjének hanem a reactiónak kifo
lyása. Óhajtom hinni , hogy e teremben senki 
gines, ki a nemzetiségi kérdést mint eszközt 
akarná fölhasználni bizonyos tendentiák, annál 
kevésbbé azon álmok létesítésére, melyeknek köz
lése által némely román lapok oly szánandóan 
nevetségessé tették magokat; de ha mégis volná
nak , azokat figyelmeztetem , hogy a mi a hatal
mas osztrák absolutismusnak az erdélyi románok 
és szászok, s fájdalom! más népfajok segedelmé
vel sem sikerült, t. i. Magyarország államiságá
nak megsemmisítése, annál kevésbbé sikerülbet 
az ma , midőn már a Lajtán tul is tapasztalják, 
hogy bizonyos tendentiák pártolása gyorsan meg-
boszulja magát , midőn a Lajtán tul is átlátják, 
hogy az önmagára támaszkodó Magyarország 
érdeke azonos a dynastia érdekével, annál ke
vésbbé létesülhet, mondom, ma, midőn Magyaror
szágnak törvényesen megkoronázott királya van, 
ki az ország államiságát és épségét esküvel biz
tosította. 

E küzdelmet, melyben vagyunk, kiállotta 
Európa minden nagyobb állama. De kérdem, 
melyik állam története mutathat fel annyi loyali-
tást az idegen ajkú népek irányában , mint Ma
gyarország ? Hol van példa r á , hogy bizonyos 
befogadott népcsoportnak status in statu engedtetett 
volna? akár ha tekintjük az 1848-iki, akár a jelen 
törvényhozó testületet, mely minden engedmé
nyekre kész a külön ajkú népek irányában, az 
államegység veszélyeztetése nélkül. 

Igen, t. ház , mi küzdöttünk az ország közös 
szabadságáért, nem kiméivé semmi áldozatot vér
ben és vagyonban, s mindamellett, hogy ázsiai 
népfaj vagyunk, nem követjük azon szokást, 
mely Ázsia nem egy néptörzsénél ma is fönáll, 
mely szerint ha valaki valamely bűnt követ el, 
annak sirjára minden elmenő követ dob , hogy 
bűnének emléke örökittessék. Mi, t. ház, fátyolt, és 
ha kell, pokróezot dobunk a multakra; s miután 
győztünk, baráti jobbot nyújtunk azoknak is, kik 
ellenségünkkel szövetkezve küzdöttek e hon szabad
sága ellen, a sikert pedig ugy tekintjük mint köz
vagyont, melyből a hon minden lakója érdeme sze
rint osztozik, nem csak, hanem azon felül is. 

Hisz ismerek számosokat, fényes hivatalok
ban , kik bizonyára nem foglalnák el azon állást, 
melyben vannak, ha magyarok volnának. Annál 
fájdalmasabb, hogy találkoznak ezen emberek közt 
olyanok, kik feledve, hogy ezen állást azon nem
zet kormányától nyerték , melynek szándékolt 
üdvös reformjait a helyett hogy elősegítenék, mi 
elutasithafJan kötelességük volna, gátolni törek
szenek. 

KKPT. H. NAPLÓ. 1865/8- S I -

Ezen tényekkel szemben nem igazolható el
járás tőlök tagadni azt, mi tagadhatatlan: hogy 
e földön, melyet Magyarországnak nevezünk, 
melynek államiságát annyi vészteljes százdokon 
át fentartottuk, hogy, mondom, e földön tagadni 
akarják azon állást, melyet egy ezred év bizo-
nyitványa szerint megérdemeltünk , s mely min
ket elvitázhatlan jog és törvény szerint megillet. 
Mert valamint nem ismerek államot meghatáro
zott politikai nyelv nélkül, ép ugy nem képzel
hetem Magyarországot magyar közigazgatási 
nyelv nélkül. De követeli ezt a magyar állam
jogon kívül a gyakorlati szükség, a politikai egy
ség , a helyes közigazgatásnak pedig conditio 
sine qua non-ja. 

A mondottakból világos, hogy a kisebbségi 
javaslatot nem pártolom. 

Midőn ezt ismétlem, négy pontra figyelmezte
tem az aláirottakat: az első, hogy minden túlzás 
önmagában hordja kimaradhatlan vesztének ele
meit ; másodszor, hogy történeti múlt és geo-
graphiai fekvés hatalmasabb kapocs mint a nyelv, 
mert az egyiknek alapja vér, a geographiai fekvés 
pedig hatalmunkon felül álló törvény, mely előtt 
mindenkinek capitulalni kell ; harmadszor, hogy 
a történelmi jog oly szent az államok életében, 
mint a tulajdonjog a magánjog körében,az egyik 
vagy másiknak megsértése a társadalmi rendnek 
felbomlása lenne: negyedszer figye1 meztetem kü
lönösen , a mit egészen elfeledtek, hogy minden 
hozandó törvénynek egyetlen egy biztosítéka 
van , mely mindem támadásnak, jőjön az fölülről 
vagy alulról ellent áll , a már hozott törvények 
szentül megtartása. 

Ezek után pártolom a bizottság többségének 
javaslatát. mert ez által biztosítva látom hazánk 
minden ajkú polgárainak minden nemzet s vallás
különbség nélkül a polgári jogok teljes élvezetét, 
s továbbá tágas tért látok engedve minden ajkú 
népeknek nyelvök gyakorlatára az ország politikai 
egyeségeinek megóvása mellett. (Helyeslés.) 

E i t e l F r i g y e s : T. ház! Kötelesnek érzem 
magamat, a szőnyegen levő tárgyhoz szólani : 
mert azt sem igazságosnak sem czélszerünek nem 
tartom. 

Nem uj jogok megszerzésére emelem szava
mat, hanem csak megtartására annak, mire nem
zetiségem már jogosítva van. 

Az 1791-beli XII I . törvényezikk, a Leop. 
diploma 3 dik pontja, valamint az első art. 1847-
ből a szász németet Erdélyben nem csak átalában 
minden municipalis jogok megtartásáról biztosítja, 
hanem különösen arról is , hogy anyanyel
vét minden közigazgatási és törvénykezési ügyei
ben használhassa. 

A magyarországi Vll-ik törvényezikk 1848-
6 
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ból 5-ik szakaszában megígérte, hogy Erdélynek 
mindazon külön törvényeit és szabadságait, me
lyek a teljes egyesülést nem akadályozzák, elfo
gadni és fentartani kész lesz. 

Tudva van, hogy nemzetiségem jogosítva 
van , anyanyelvét nem csak községi és törvény
hatósági minden tanácskozásaiban , hanem a köz
igazgatás és törvénykezés minden ágaiban is, 
érintkezéssel a főkormányszékkel és főtörvény-
székkel, mindenütt használni és gyakorolni. 

De fájdalommal veszem észre, hogy nemze
tiségemnek eddig élvezett törvényes municipális 
és nyelvbeli jogai most Magyarország által kérdés
be vannak hozva oly időben, mikor biztosan vár
tunk, hogv Magyarország az 1848-ik törvények 
ereje és azok iránti tiszteleténél fogva ígért sza
vát be fogja váltani. 

Ezek törvényes okok , melyek köteleznek 
engemet ezen törvényjavaslat ellen nyilatkozni; 
de ha históriai törvényes jogomat nem nézem is 
— ámbár Magyarország olyan jogokat mindig 
tiszteletben szokott tartani — még akkor is ezen 
törvényjavaslatot sem igazságosnak, sem czél-
szerüuek nem tarthatom : mert ellenkezik a ter
mészeti joggal. Maga a természet minden ember
nek , minden személynek jogot ád a maga saját
ságában élni és létezni. Ezen sajátságokhoz tarto
zik első rendben a nyelv , és jogosítva van min
den ember a maga anyanyelvét nem csak egyé
nileg . hanem azon testületekben i s , melyekben 
él, használni és gyakorolni. Tudjuk mindnyájan, 
hogy az állam és a kormány a népért alkottattak 
és a népért léteznek , nem forditva; kötelessége 
tehát az államnak is ezen természeti jogát az em
bernek elismerni, és megengedni, hogy a nemzeti
ségek, érintkezésben az állammal is , anyanyelve
ket egyénileg és testületileg használhassák. Ezen 
természeti jogból következik , hogy az államnak 
is, mint legfőbb testületnek, joga van a maga tu
lajdon nyelvét is mint ügykezelési nyelvet hasz
nálni . de mindamellett köteles a nemzetiségek
től egyénileg vagy testületek által beadott iróniá
i t o k a t és mindenféle Írásokat, ha azok nem álla
mi nyelven Írattak i s . elfogadni és a maga tulaj
don nyelvén ellátni és a néppel közölni. 

De ellenkezik továbbá ezen törvényjavaslat a 
törvényes jogegyenlőséggel, mely jogegyenlőség 
csakugyan aztkivánja,hogy anemzetiségek.nyelvre 
nézve is egyenlő joggal bírjanak a magyar nyelvvel, 
mely azt kivánja.hogy nem-magyar ajkú községek és 
törvényhatóságok épen ugy használhassák anya-
nyelvöket.mint a magyar törvényhatóságok és a ma
gyar állam a magyar nyelvet: mert a törvényhatósá
gok és a községek nem állami testületek, nem 
állami intézetek , különben elvesztenének a nem
zetiségek minden befolyást, minden jogot. Ez nem 

volna csak nyelvbeli előny, ez jogvesztés volna 
a legfontosabb ügyekben. De a jelen törvényja
vaslat azt követeli a törvényhatóságoktól. hogy 
az ügykezelési nyelv kizárólag mindenütt a magyar 
legyen, hogy továbbá a jegyzőkönyvek, más 
nj elvek mellett, mindenesetre magyarul is íras
sanak , és ezen követelést indokolja az állam fel
ügyelő jogával. Ez az állítás merőben igazságtalan 
és helytelen, az okoz legnagyobb zavart a fogal
makban. Hiszen, uraim, eddig is gyakorolta az 
állam felügyelő jogát a nélkül, hogy az ügy
kezelési és jegyzőkönyvi nyelv minden törvény
hatóságoknál vagy kizárólag magyar , vagy ma
gyar is lett volna: hát vajon nem gyakorol
hatja ezen jogát továbbra is u g y , mint eddig tör
tént? Vajon nem követelhetnek a nem- magyar 
ajkú törvényhatóságok annyi t . hogy az állam az 
ő nyelvűket is értse? Hiszen az állam a népért 
létezik és nem a nép a kormányért! Hát mi lenne 
a törvényhatóságok autonómiájából ? A nemzeti
ségek háza a községek és törvényhatóságok : ott, 
azt gondolom, őket illeti a jog az ügykezelési és 
jegyzőkönyvi nyelvet meghatározni. Nem akarom 
ezt tovább fejtegetni. Hiszem, hogy magától értető
dik, hogy az állam felügyelő jogánál fogva, nem 
rendelkezhetik maga az állam a törvényhatóságok 
házában is ; s tudjuk azt i s , hogy az állam Hor-
vátszágban közösügyi dolgokban gyakorol fel
ügyelő jogot a nélkül, hogy a horvátországi tör
vényhatóságok a jegyzőkönyveket és feliratokat 
magyarul is irnák. 

Ezen törvényjavaslat ellentétben áll továbbá 
nem csak a tényleg fenálló viszonyokkal. hanem 
saját elveivel is. 

1. Magyarországban és Erdélyben, oly nagy 
különbség létezik épen a népnyelvre nézve, 
hogy tán épen lehetetlen egyformaságot követelni 
és létre hozni, s a mi egynek jó , rósz volna a 
másikra nézve , mert magok a viszonyok igen kü
lönbözők. 

2. Ellentétben áll magával ezen törvényja
vaslat , mert megengedi a több nemzetiségi nyel
vek használatát községi és törvényhatósági ta
nácskozásokban, de ezen jogát a nemzetiségeknek 
nem akarja elismerni országgyűlési tanácskozá
sokban, ámbár ezen jogot is elismerte Horvátor
szágra nézve. 

3. A törvényjavaslat továbbá szükségesnek 
tartja a soknyelvű hivatalos ügykezelést az 
alsóbb hatóságoknál és alsóbb törvényszékeknél, 
de nem ismeri el ezt a szükséget vagy kötelessé
get a főhatóságoknál és törvényszékeknél, ámbár 
ezen hivataloknak is ugyanaz feladatuk, mert 
mindnyájan csak a népnek érdekében működnek. 

4. A községeknél tovább nem tarja szük-
i ségesnek, hogy a jegyzőkönyvek magyarul is vi-
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tessenek, de ezt szükségesnek tartja a törvényha
tósági jegyzőkönyveknél, fel- és átiratoknál, pe
dig az állam gyakorolja a felügyelő jogot a köz
ségeknél is. minden magyar jegyzőkönyv és ma
gyar előterjesztés nélkül. 

5. A községekben és törvényhatóságokban 
a minoritás joga meg van óva, de nem élhet ha
sonló joggal a minoritás az országgyűlésben; itt 
csak a majoritásnak joga érvényes.; 

6. Horvátországban és a közös^ minisztérium
nál gyakorolhatja az állam felügyelőjogát a nélkül 
is , hogy a jegyzőkönyvek magyarul is vitetné
nek ; de Erdélyben és más törvényhatóságoknál 
ezen jogot csak magyar jegyzőkönyv és magyar 
felirat mellett gyakorolhatja. 

Mindezek, uraim, előttem ellentétek, melye
ket nem tudok megmagyarázni. 

De lássuk továbbá az érveket is , melyek a 
bizottmányi jelentésben ezen törvényjavaslatnak 
támogatására felhozattak. 

Azok közé tartozik a tekintet a jó és gyors 
közigazgatásra és törvénykezésre. 

Elismerem én is, hogy rendes állami életben 
jó és gyors közigazgatás és törvénykezés nem 
nélkülözhető kellékek; de tagadom, hogy ezen 
czél a jelen törvényjavaslat által átalában és a 
többségre nézve elérhető volna. Előnyös és kö-
nyebbitést nyújt ugyan minden magyar polgárnak 
hivatalos ügykezelésben, de hátrányos és terhel 
és nehezit minden hivatalos működést nem ma
gyar ajkú polgároknál; tehát jó lesz 5 milliónyi 
magyarnak, de rósz lesz 7 millió különféle nem 
magyar ajkú polgároknak. 

De van még más szempont i s , melyből ta
gadnom kell, hogy ezen törvényjavaslat jó és gyors 
igazgatást és törvénykezést eszközölhetne: mert 
átalában szaporitja, sőt megkétszerezi az alsóbb ha
tóságoknál és törvényszékeknél a hivatalos ügyke
zelést az által,hogy egy tárgyat még két vagy több 
nyelven is kidolgozni és kiadni kötelez: olyan tár
gyak az Ítéletek, végzések, át- és feliratok, jegyző 
könyvek, mellékletek és igy tovább. Ez átalában 
nem könnyiíés, ez nagy terhelés és szaporítás, ez 
jó ^á g y o r s közigazgatáshoz és törvénykezéshez 
nem fog vezetni. 

En is kívánom a több nyelvű ügykezelést; 
de nem ugy , hogy egy tárgyat két vagy több 
nyelven Írjunk, hanem ugy . hogy egy tárgyat 
mindenkor csak egy nyelven , a közigazgatásban 
a többség nyelvén, és perekben a felek nyelvén 
vagy az illető bíró tetszése szerint akár melyik 
országos nyelven írjunk ; ez nem lesz ügyszaporí
tás, nem lesz költséges, de lesz igazságos. 

A bizottmányi jelentés még egy fontos érvvel 
támogatja a jelen törvényjavaslatot: ez az állami 
vagy nemzeti egység. 

Ezt az egységet, mtlyet én is fentartani kí
vánok , én magamnak nem képzelem másképen, 
mint az egész Magyarországnak egységét, magá
ban foglalva minden nemzetiségeket is. Ezen 
nemzeti egység annál erősebb, annál tartósabb 
fog lenni, minél nagyobb lesz a hazaszeretet a 
sok ajkú népnél, és minél szívesebb lesz az 
egyetértés a sok ajkú nép között; de sajnosán 
még kell vallanom , hogy a jelen törvényjavaslat 
nem fog közelebb vinni azon czélhoz. Nem veszt 
semmit Magyarországnak egysége, ha a főható
ságok és főtörvényszékek a népnek több orszá
gos nyelvén szerkesztett írásait elfogadják és a 
magok nyelven ellátják; nem veszt semmit, sőt 
nyer , ha a nemzetiségekkel kibékül, valamint 
Ausztriával is kibékült a nélkül, hogy jogaiból 
vesztett volna. 

FŐ czélja ezen törvényjavaslatnak az volt, 
hogy nyugtassa meg a nemzetiségeket, hogy 
adja és hagyja nekik is, mi az övék: mert a munka 
által szerzett jogok épen oly érvényesek , mint az 
örökségi jogok; ezeket kívánja az igazság, ezt 
igéri a felirat 1866-bol a legmagasabb trónbeszédre, 
azt ígérvén Magyarország, hogy Erdélynek külön 
jogait elismerni és megtartani fogja. 

Sz. István magyar király azon nyilatkozatá
nak : „unius linguae regnnm fragile et imbecil-
lum ," még ma is van értelme, mert Magyaror
szág csak azon sok nyelvek és nemzetiségek se
gítségével lett az, a mi most, és azokat még ma 
sem nélkülözheti. 

Jól tudom, hogy a nemzetiségek is Magyar
országnak nagy hálával és köszönettel tartoznak, 
hogy Magyarország táplálta őket és Magyaror
szággal együtt felvirágoztak: erről a mostani 
pillanatban sem felejtkeznek meg, és a magyar 
nemzetnek elsőségét és vezérletét most is örömmel 
elfogadják; de követelik drága anyanyelvűk 
használatát hazájokban a testvériség és jogegyen
lőség megigért alapján. 

Nem akarok több politikai okba bebocsát
kozni , de hivatkozom e tekintetben igen tisztelt 
cultusminiszter urnák „a nemzetiségekről" szóló 
munkájára és teljesen helyeslem ebbeli nézeteit. 
Hiszem és elvárom, hogy a t. ház ezen tárgyra 
nézve is épen azzal a megfontolással és előrelátással 
fog eljárni, mint a kiegyezkedésben Ausztriával, 
mert ez hasonló fontos tárgy. 

A felhozott okokból a központi bizottság 
törvényjavaslata ellen nyilatkozom. 

P l a c h y TamáS : T. ház! A mélyen t. Deák 
Ferencz képviselőtársunk által tegnapi napon a 
ház asztalára letett törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom, s azt pártolva, köte
lességemnek tartom felszólalni, hogy kifejezést ad
jak azon hálaérzelemnek, mely szlávajku, de ma-
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gyár hazájokat forrón szerető, választó testvé
reim kebelét eltölti az igazságosság azon szelleme 
iránt, mely e javaslatot átlengi. 

A kor vezéreszméjének egyik jelszava a 
nemzetiségi tömörülés. 

Ezen eszmének bomlasztó és alkotó hatását 
az európai államszervezetre eltagadni nem lehet. 

A kötelességek ezen harczában, az uj közjog 
birkozandik a régivel, a fenálló régi egész erejével 
harczoland a felküzdó' uj ellen. 

Ezen eszme meg fogja akarni rendíteni a po-
sitiv állam kötelékeit, hogy foszlányaiból felépít
hesse diadalának templomát; de a positiv állam 
Enrópaszerte már is ellenszerekről gondoskodik, a 
mint gondoskodik jelenben hazánk bölcsének tör
vényjavaslata. 

Ezen eszmének -— egész a méltányosság bei-
határáig — nem szabad ellenállással találkoznia; 
félre azon politikával, hogy : „a ki téged kővel, te 
őtet mennykővel!" minden appellálás az erőre kihí
vás volna, mert ezt az eszmét, akarva nem akarva, 
elébb vagy utóbb, ki kell elégíteni. 

A műveltségben előre haladt állam, mely az 
észt és munkaerőt emelte mérvadó tényezőkké, 
megadta s megadni készül a nemzetiségeknek min
denütt lételök s művelődésük feltételeit: ez a XIX. 
század szabadelvű haladásának egyik mozgató ere
je ; nem egyéb az, mint biztosítása az egyén ősjo-
gának, akár az absolut uralkodók, akár az absolut 
parlamenti többség által lehető elnyomatása ellen. 

Pártolom Deák Ferencz képviselő úr nemze
tiségi javaslatát, mert az helyzetünk s a kor igé
nyeinek bölcs kifejezése, s mert látom benne azon 
elv valósítását, hogy a nemzetiségi igényeknek ott 
kell végződniök, a hol a haza integritása kezdő
dik ; pártolom e javaslatot, mert benne sem az 
egyes nemzetiségek praerogativáit, melyek az el
érni szándékolt egyenjogúság helyett a korunk 
által antiquált privilégiumokat galvanisálnák uj 
életre, sem a nemzetiségek szerinti területek kike-
rekitését nem látom, de látom benne a nemzetiségi 
égető kérdésnek, legtermészetesebb alapon megol
dását : az egyéni szabadság biztosítása alapján. 

A nemzetiségi területek s nemzetiségi zászló 
túlzott követelőinek boldogult Kazinczy Gábornak 

i életbőlmeritetthasonlatával felelek: a haza a nem
zetiségi kérdésben hasonló a szivhez, mely szere
tetében részesítheti az egész világot, de megosztva 
elvész. 

Nem kell állítanom, t. ház, mert ezt igen mé
lyen tisztelt cultusminiszter úr igen bölcsen bebi
zonyította, hogy aMocsonyi képviselő úr óhajtása 
szerinti, nemzetiségi területek kikerekitése, a nem
zetiségek szétszórt geographiai helyzeténél fogva 
hazánkban biztosítaná a nyelv absolutismusát a ki

sebbség ellen, s igy szomorú anomáliák alapját 
vetné meg. 

Meg vagyok, lelkem mélyéből vagyok meg
győződve, hogy a nemzetiségi eszme ilyetén kielé
gítésével el lesz véve annak térj- és fesz-ereje, el 
lesz tompítva éle, mely e sokat szenvedett közös 
édes hazánk szivét járhatná keresztül; de igy bán
tatlanul fog elvonulni fejünk felett e villanyerő is, 
mint elvonultak a vallási viszályok. 

A kielégített, méltányosságig kielégített nem
zetiség abban az arányban csillapodik, melyben 
műveltsége nőni fog, mely igy haszonleső izgatói-
tól menekülvén, elébb-utóbb belátja, hogy a poli
tikai s társadalmi tényezők azonossága, az ezred
éves történelmi együttlét, s ennek alapján kifejlett 
állami egyéniség, végre a közös jogi s a balsors
ban testvéri megosztás erősebb kötelék., az állati 
fajrokonságnál. 

A nemzetiségi ügy ilyetén megoldásával, Isten 
kegyelméből s a nemzetiségek józanságából, telje
sülni fog hallhatatlan Battyhány Lajosunk jóslata: 
„Magyarország addig fog élni, a meddig jogot ad
ni s azt biztositani képes lesz.44 

A jövő majd fátyolt boritand azon korra, mi
dőn a költő szerint „azon fáról tördösték a nemze
tiségek a zöld gallyakat, melynek árnyékában pi
hentek hosszú századok alatt," s nem sokára minden 
egyes kijózanodott nemzetiség fáradhatatlan mun
kásává leend a közös édes anya, a haza jólléte s 
boldogságának. 

En , és ugy hiszem, hogy többi felföldi 
igen tisztelt képviselőtársaim is, örömmel meg-
mondandjuk romlatlan érzelmű s egyszerűen ne
mes szláv testvéreinknek: íme a magyar, az édes 
testvér, nem nyúlt bele a haladás kerekébe , a 
magyar alkotmányosság hajnala meghozta a szláv-
nak is azt, mit tőle a 19 év sulycs éjszakája ke
gyetlenül elrabolt. 

Pártolom átalánosságban e javaslatot. (He
lyeslés.) 

D o b r z á n s z k y Adol f : T. ház ! A nemzetiségi 
kérdés szerencsés megoldásától függ, felfogásom 
szerint, hazánk belbékéje, tehát azon kelléke, mely 
nélkül állam czélját el nem érheti, hatalmassá, sza
baddá nem lehet, sőt Európa jelen viszonyai kö
zött fen sem tarthatja magát. 

A nemzetiségi kérdés tapintatos megoldása 
tehát életfeltétele hazánknak, s azért buzgón ké
rem a t. házat, méltóztassék türelemmel kihallgat
ni bennünket, kik eltérve a többség nézetétől, an
nak ellenében saját nézetünket törekszünk érvény
re juttatni. 

Vegye tekintetbe a t. ház, miként azon közös 
haza biztosítása forog kérdésben, melyet az ország 
minden nemzete egyaránt sajátjának szeretne ugyan 
vallani, melyben azonban a vezérszerep kérdésen 
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kivül megilleti az aránylagos többségben levő ma
gyar nemzetet; miként tehát kiválólag a magyar 
nemzet érdekében fekszik a nemzetiégi kérdés tü
zetes, minden oldalról megvitatása, nehogy e rész
ben oly határozatok keletkezzenek, melyek a hon
polgárok egyetértésének megzavarása folytán ha
zánkat bizonyos előrelátható eventualitások esetére 
veszélybe dönthetnek. 

Vegye tekintetbe a t. ház, hogy azok után, 
miket tegnap és ma hallottunk, hogy mi idegenek 
vagyunk itt, hogy mi törekszünk az állam eldara-
bolásán, alkotmányunk felforgatásán sfb., két
szeres kötelességünk bővebben kifejteni álláspon
tunkat. 

Ezek előrebocsátása után bátor vagyok kije
lenteni, miként én a nemzetiségi bizottság többsé
gének akár a központi bizottság, akár Deák Fe-
rencz igen tisztelt képviselő úr által lényegesen, s 
megvallom, igen czélszerüen javított törvényjavas
latát nem pártolhatom; hanem ennek ellenében a 
kisebbségi javaslatot kívánom a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadtatni, ugy lévén meggyőződve, mi
ként ez inkább megközelíti a nem-magyar nemze
teknek, többrendü petitiókban nyilvánult, egyéb
iránt hazánk positiv törvényekben, sőt alkotmá
nyunk irányelveiben gyökerező jogos igényeit. 

Eltekintve ugyanis a részletekből, melyek a 
részletes tárgyalás alkalmával módosíthatók, a 
többségi javaslat nem abban tér el a kisebbségi 
javaslattól, hogy a törvényhatósági területek kike-
rekitését, a nyelvek bizonyos területhez kötött 
uralmát, és a hivatalok, méltóságok, a nemzetek 
közötti aránylagos megosztását eVnem fogadván, az 
egyéni szabadság alapján kívánja megoldani a 
nemzetiségi kérdést, hanem abban tér el elvileg a 
kisebbségi javaslattól, miként hallgatással mellőz
vén az ország nemzeteinek tényleges s törvényes 
létét, az egyéni szabadságnak a nyelv használata 
körüli lényeges korlátozására szoritkozik, s ez által 
alapját veti meg azon a legújabb időben mindin
kább elharapózó törekvésnek, mely egyenesen ta
gadásba vévén a nem-magyar nemzetek létét, 
egyedül a magyar nemzetet ismeri el nem csak, 
hanem azt mint állítólagos politikai nemzetet igyek
szik az ország népének, tehát az állam politikai 
tényezőjének, helyébe állítani. 

Én ezen eljárást a tisztelt ház és a törvényho
zás eddigi eljárásával ellenkezőnek, az államra 
nézve nem csak veszélyesnek, egyébiránt méltat
lannak, a positiv joggal, sőt magával ezredéves 
alkotmányunkkal is megférhetlennek tartom. 

A törvényhozás eddigi eljárásával ellenkező
nek azért, mert a törvényhozás kimondá 1861-iki 
felirataiban, hogy a nemzetiségek érdekeit kielégí
teni, illetőleg azok érdekében mindazon engedmé
nyeket meg fogja tenni, melyek az ország egységé

vel s integritásával megférnek, holott jelenleg, 
mint azt Dimitrievics barátom helyesen monda 
egészen más alapon indul a t. ház. 

Veszélyesnek azért, mert ez az emberi önző 
természetnél fogva kiirtja, vagy legalább nagyban 
apasztja az ország nem-magyar nemzetei kebelében 
a közös haza iránti szeretetet; s ezen az áldozal-
készséget feltételező szeretet hiánya megfosztja a 
koránsem czél, hanem eszköz gyanánt tekintendő 
államot leghatalmasb, veszély idejében bármely 
nagyszámú s költséges hadseregek által ki nem 
pótolható támaszától. 

Méltatlannak, a positiv joggal, sőt magával j 
ezredéves alkotmányunk irányelveivel megférhet
lennek azért, mert az ország nem-magyar nemzetei 
nagyobbára, mint ilyenek már léteztek e hazában 
a magyarok bejövetele előtt , némi részben a ma
gyarokkal együtt szervezték, minden esetre pedig 
egy évezreden át közös erővel, egyaránti vér- s 
pénzáldozatokka] ótalmazták e hazát; mert ebből 
kifolyólag nem csak minden nemzet maga magát 
nevezte s nevezi nemzetnek itt is, Erdélyben is, 
Horvátországban is, hanem ugy nevezték azt ha
zánk positiv törvényei, s e nevezet alatt szerepel
tek mindig s szerepelnek e mai napig alkotmá
nyunkban, mint ezt nem csak a történelem, s az 
egyes nemzetek számára kiadott szabadalmi leve
lek, hanem mindenek fölött törvényeink kétségen 
kivül helvezik. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a 2 T/2 
millió lelket számitó tót nemzet a magyarok be
jöveteléig független államot képezett, azóta supe-
rior Hungária, superiores regni partes nevezete 
alatt az ország törvényhozásában, igazgatásában s 
ótalmazásában mindig kitűnő részt vett, olykor, 
mint például Trencséni Máté, Korvin János (Scla-
voniae, Oppaviae etLypthoviae dus) és a török fog
lalás idejében kiváló szerepet is játszott hazai törté
nelmünkben. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a ha-
sonlólag számos román nemzet már a római csá
szárnak idejében hatalmas szerepet vitt, később a 
polgárokkal szövetkezve önálló államot képezett, 
a magyarok bejövetele után pedig sok ideig saját 
nemzeti vajdái által (vajvoda transalpinus, dux de 
Ordas et Fogaras) igazgattatott, és több ízben, ki
vált a Kun László király idejében történt tatár be-
rohanáskor kiváló szolgálatokat tett a hazának. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a vitéz 
szerb nemzet, melynek egy része már a magyarok 
bejövetele előtt itt lakott, s törvényeinkben előfor
duló nemzeti despoták által kormányoztatott, és 
melynek másik része I-ső Leopold király által az 
ország védelme czéljából hivatott be, a törökök el
leni harczban tett kiváló szolgálatainak elismeré
séül, territóriumot, külön nemzeti igazgatást, sőt 
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külön udvari kanezelláriát is (cancellaria illyrica) 
nyert, mint ezt egyébiránt az annak szamára 
1690., 1691. és 1695-dik évben kiadott négyrendü 
szabadalmi leveleken kivül, az 1790., 1791. és 
1792-diki országgyűlési tárgyalások, valamint az 
1790—1791. XXVII . t. ez. és az 1792. X. tör-
vényezikkek igazolják. 

Tudva van a t. ház előtt, miként a művelt
ség egyik fő emeltyűjének tekintendő német nemzet, 
melyről mi, a közoktatási tisztelt miniszter úr álli-
íása szerint, nem szoktunk soha megemlékezni, el 
is tekintve az ország nyugati részeitől, melyekre az 
1588. XXXVIII . és más törvényezikkek vonatkoz
nak, el is tekintve az általa lakott számos királyi 
városoktól, melyekben nemzetiségét biztositá, va
lamint a Szepességen,ugy Erdélyországban is nem
zeti területet s önkormányzatot nyert, mint ezt 
számos hazai törvényeinken kivül, a szepesi szászok 
számára 1271., 1312. és 1778-dik években, az er
délyi szászok számára pedig 1206., 1211., 1224., 
1289. és 1317-dik években kiadott királyi szaba
dalmi levelek kétségen kivül helyezik. 

Tudva van a t. ház előtt, miként a jász-kun 
és az orosz nemzet a történelem tanúsága szerint, 
részint már a magyarok bejövetele előtt lakták, 
részint pedig a magyarokkal szövetkezve közösen 
szervezték e hazát, s azért, mint a magyar nemzet 
első szövetségesei kezdettől fogva külön területek
kel, nemzeti önkormányzattal birtak, és az 1498. 
XLVII . t. cz.-ben együtt említtetvén (philistaei, cu-
mani et rutheni) figyelmeztetnek, hogy a mennyi
ben a területeikkel szomszéd megyékben a békét 
felzavarni, illetőleg a jobbágyokat jövőre nézve is 
felszabadítani merészelnék, a nádor bírósága elé 
fognak idéztetni. 

Kétségen kivül helyezik ezen állítást a jász
kunokra nézve számtalan, jelesül az 1407-dik év
ben Zsigmond király által kiadott, Albert, Korvin 
Mátyás, I I Lajos királyok, végre Mária Terézia 
királynő által 1745-dik évben megerősített szaba
dalmi levél, valamint az 1485. XI., 1655. XLIV., 
1659., LXL, 1751. XXV., 1791. XXV. és más 
törvényezikkek; az oroszokra nézve pedig minde
nekelőtt azon ősi szokás, mely szerint területök 
„Ducatus" nevezete alatt adományoztatott s ezim 
gyanánt is használtatott ugy Szent Imre által, ki 
első hozta be az oroszoknak a királyi udvarnál év
századokon át divatozott kitűnő befolyásos szolgá
latát, s a történelem szerint mint dux ruissorum 
halt meg , valamint I-ső András alatt Béla, később 
Korvin János és az oroszok felett uralkodott erdé-
délyi fejedelmek által, kik a „dux de Munkács et 
Makovieza* czimét viselték. 

Igazolják ezt az orosz nemzetre nézve, el is 
tekintve berezeg Korijatovics Tódor és más vaj
dáinak történelmi jelentőségétől, azon királyi ok

mányok, melyeken a ,,dux ruthenorum" aláírva 
találtatik, valamint azon okmányok is, melyekben 
az oroszok vajdájának tisztjei említtetnek. Ilyen a 
többi között azon Fejér munkájában is (Codex di-
plomaticus) felvett György beregi főispán által 
1299-dik évben kiállított igen érdekes okmány, 
melyben ez maga magát az oroszok vajdája tiszt
jének nevezi: „Nos Georgius eomes de Bereg, 
offieialis lenducis ruthenorum." 

Igazolják e'.t az oroszokra nézve a Magyaror
szág szent királyaitól nyert szabadalmaknak több
ször, jelesül 1562., 157 3. és 1648-dik években kelt 
megerősítései; a királyoknak az orosz nemzet kö
zönségéhez (universitati populorum ruthenorum) 
intézett leiratai, melyek közt az 1552-dik évben 
kel ts a „notitiafundationisKoriatovicsianae" czimíí 
munkában is közzé tett, a nemzet közönsége és a 
hierarchia közötti viszonyokra vonatkozó leirat 
igen jellemző; továbbá Bereg megyének a rnunká-

.csi monostor alja megadóztatására vonatkozó 
1747-dik évi hivatalos irományai, és számos hazai 
törvényeink: jelesül az 1500. XXIX., 1572. VI.. 
1574. IV., 1613. XXXVL, 1618. X L V . I L , 168L 
LIL, 1687. XXVII. t. czikkek; kivált pedig a 
fenemiitett 1498. XLVII . t. czikk. 

Ezek szerint a tót és a román nemzet már a 
magyarok bejövetele előtt önálló állami életet él
tek e hazában; a szerb és a német nemzet nagy 
részt később telepedtek le ugyan e hazában, de 
letelepedtek a nemzeti önkormányzat feltétele 
alatt; a magyar nemzettel eredetileg szövetkezett 
jász-kun és orosz nemzetek pedig, mint a magya
rok első szövetségesei s a haza szerzésében része
sei, kezdettől fogva külön nemzeti önkormányzat
tal birtak. 

Mind e nemzetek pedig, habár külön szerző
dések, vagyis szabadalmi levelek alapján, mégis 
miután ezek, tartalmok tanúsága szerint, a nemzeti 
egyéniség megóvására valának irányozva, mindig 
és mindenben egyenjoguaknak tekintettek, ősi al
kotmányunk, Steph. decr. I. cap. 6. §. 3. azon elve 
szerint: „nam unius lingvae, uniusque moris reg-
num imbecille et fragile est," mely tovább magya
ráztatik a 4-dik szakaszban : „Propterea jubeo te, 
fili mi, ut bona voluntate eos nutrias et honesté 
teneas, ut tecum libentius degant, quani alibi ha-
bitent." 

Megjegyzendő itt, miként azon ellenvetés, 
mintha itt a regnum a régimen helyett hibásan 
lenne használva, épen ez utolsó citatio által meg 
van czáfolva, de megezáfoltatik az a „lingva et 
mos" (nyelv és szokás) különbségének megérintése 
által is, miután e különbség igen helyesen fejezi 
ki azt, mit jelenleg is a külön nemzetek nemzetisé
gének szoktunk nevezni; s azért bátran állithatom, 
miként az ország külön nemzeteinek a természet-
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jogban ép ugy, mint a keresztyén vallásban gyö
kerező' egyenjogúsága, egyik alapelvét képezi or
szágunk alkotmányának, mi egyébiránt onnét is 
kiderül, hogy Szent István, kinek atyja még a 
magyarok vezére (dux ungarorum) volt, nem a 
magyarok királyának (rex ungarorum), hanem 
eredetileg a „rex Pannoniarum, rex utriusque Pan
nóniáé" czimét vette fel, mely cziin később a „rex 
Ungariae" és még később a „rex Hungáriáé" czim-
mel ló'n felcserélve. 

Már azon 1836, óta törvényessé vált kifejezés 
„Magyarország" koránsem fejezi ki tüzetesen a 
közel egy évezreden át egyedül törvényesnek is
mert „regnum Hungáriáé" eszméjét, sőt közelebb 
vagy legalább ép oly közel áll a „regnum hunga-
rum vagy hungaricum" eszméjéhez; azonban ettől 
eltekintve, kétségen kívül áll az. hogy a „rex hun-
garorum, rex hungarus, rex hungarieus" (a ma
gyarok királya, a magyar király) eszméje lényege
sen különbözik a „rex Hungáriáé" (Magyarország 
királya) eszméjétől, a mennyiben amaz mintegy 
magában foglalja, ez pedig kizárja a magyar nem
zetnek a többi nemzetek feletti uralmát; s azért 
teljes öszhangzásban áll alkotmányunk fenemiitett 
egyik irányelve a „rex Hungáriáé" ezimmel, s az 
indifferens bolt latin nyelvnek, mint az ország köz
vetítő hivatalos nyelvének közel egy évezreden át 
divatozott használatával. 

A fen elősorolt nemzetek fenállásáról s 
egyenjogúságáról tanúskodik az ország alaptörvé
nyeit vagyis alkotmányát bővebben fejtegető hár
mas törvénykönyv 3-dik részének 25 fejezete is, 
midőn első bekezdésében a magyar s az evvel idő 
közben összeforrt, jász-kun (hungari. philistaei et 
cumani), továbbá a német (saxones et germani), a 
tót (bohoemi et selavi). a román (valaclii), az orosz 
(rutheni) és a szexdj (rasciani seu serviani et bul-
gari) lakosságról emlékezvén, e nemzetek állapotát 
a második bekezdésben: „Etquanivisomnesbae na-
tiones" eredetileg egj^enlőnek, a paraszt lázadás (se-
ditio rusticana) idejétől fogva azonban annyiban 
különbözőnek lenni állítja, a mennyiben e lázadás 
folytán némely nemzetek, ide nem értve a kivált
ságos osztályokat, mint például a magyar nemzet, 
elveszték szabad költözködés! jogukat, mások pe
dig, mint például az orosz, szerb és jász-kun nem
zetek, megtarták azt. 

Itt megjegyzendő, miként a törvény a paraszt j 
lázadás folytán nem az egyes személyektől, hanem 1 
az egyes nemzetektől mint testületektől vette el a ! 
szabad költözködés jogát, világos tanúságául an
nak, hogy az egyes, az épen idézett törvényben 
felsorolt nemzetek minden időben jogi személyek
nek tekintettek; megjegyzendő továbbá, miként 
evvel öszhangzólag az ugyancsak a hármas tör
vénykönyv 2-dik részének 3-dik és 4-dik fejezete 

szerint politikai tényezőként szereplő ország, illető
leg törvényhatóság népe (populus), minden nem
zetek kiváltságos osztályaiból állott ép ugy , mint 
a római köztársaság kezdetén csak a patríciusok
ból vagyis nemesekből. 

De már a hármas törvénykönyv azt tartal
mazza, miként apopvdus (nép) kifejezés alatt tulaj-
donképen aplebs (köznép) is értetik, miként tehát 
csak a fenálló kiváltságok alapján értettek e neve
zet alatt improprie az akkori idők szellemében 
egyedül a kiváltságos osztályok; s igy valamint a 
római birodalomban befogadtattak később a nép 
(populus) sorába a nem nemesek is, ugy történt 
ez nálunk is, s azértképezi hazánkban 1848ótaaz 
ország öszves lakossága, vagyis minden nemzetek 
együtt véve a népet, vagyis az ország politikai 
tényezőjét. 

H a nem e nép (populus), hanem ellenkezőleg 
bármely egyes, jelesül a magyar nemzet szerepelt 
vagy szerepelhetett volna valaha egyedüli orszá
gos politikai tényezőként: akkor Szent Istvánnak 
az alkotmány körülvonalozásakor nem Krisztus
nak a jogegyenlőség szent elvére fektetett tanából, 
s az evvel mindenben egyező természetjogból, ha
nem a korán elveiből kellett volna kiindulni; ak
kor a „regnum utriusque Pannóniáé, Ungariae 
vagy Hungáriáé" helyett alkotni kellett volna a,,reg-
num hungarieum" nevet, mint tényleg létezik az 
„impérium turclcum;" akkor nem mind két Pan
noniák, vagy Magyarország királyának (rex utri
usque Pannóniáé, rex Hungáriáé), hanem a magya
rok királyának (rex hungarorum) czimével kellett 
volna élni fejedelmeinknek, mint tényleg éltek ily 
nemű ezimmel a pogány magyar vezérek (dux 
hungarorum), mint éltek a többi, jelesül a német 
elemek teljes elnyomása után ilynemű ezimmel a 
franczia királyok (rex gallorum), s mint tényleg is 
él ilynemű ezimmel a törökök szultánja vagyis 
az igaz hívek padisáhja (turcarum zultanus). 

Akkor az ország alkotmányát fejtegető hármas 
törvénykönyvünk nem emlékeznék több egyen
jogú nemzetekről, és az azok kiváltságosaiból, 
vagyis előkelőiből álló ország népéről (populus); 
hanem emlékeznék csak a magyar nemzetről, vagy 
épen egy politikai nemzetről, mit azonban a 15-
dik században alig értett volna valaki; s ily kife
jezés használtatott volna a „nép" kifejezés helyett 
minden bizonynyal a későbbi.jelesül az 1848-dik évi 
törvényekben is, midőn az ország népe soraiba fel
vétettek a nem-kiváltságos osztályok is. 

De épen ennek ellenkezőjét találjuk nem 
csak fenemiitett alaptörvényeinkben s minden ré
gibb okmányokban, hanem a hármas törvény
könyv elfogadása, illetőleg törvénynyé emelése 
után hozott későbbi törvényeinkben is. 

Eltekintve ugyan is attól, hogy az önállóvá 
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vált Erdélyországban, ugyan csak a közös alkot- 1 
mány alapján mind inkább fejlődtek az egyes 
nemzetek, s hogy e szabad fejlődés kinövésének 
tekinthető a magyar, székely és szász egyenjogú 
nemzeteknek a legszámosabb román nemzet elnyo
mására létrejött szövetkezése: már az 1608: IS 
a : c : , továbbá az 1648 : 78, és az 1699: 44-dik 
törvényezikkek azt rendelik, hogy a mennyiben 
némely német és tót szabad városokban a magya
rok (hungari nativi) a hivatalok viselésétől, s a 
fekvőségek megszerzésétől ki szoktak záratni, ez 
jövőre nézve ne történjék, hanem a nemzeti és 
vallási egyenjogúság elve fentartassék : „absque 
respectu nationum, hungaris, germanis, bohoemis 
sive sclavis;" továbbá: „amodo dtinceps in confe-
rendis officiis et domibus per concives receptarum 
nationum;" továbbá: „utquiob religionis vei natio-
nis ódium amorifecisaent, restituantur;" és: „officia 
absque ullo nationis vei religionis discrimine hun
garis videlicet et germanis et sclavis seu bohoemis 
aequaliter tribuantur." 

Az 1608 : 10-dik törvényczikk, megemlé
kezvén az ország nem magyar nemzeteiről, azok 
és pedig a meghódított és a szövetséges vagyis 
társnemzetek egyenjogúságának nyilvános tanu-
ságául azt rendeli, hogy minden hivatalok e nem
zetek sorából különbség nélkül betöltendők (per 
nativos hungaros, nationesque subiectas et anne-
xas), mi előjogot sem tartván fen a magyar nem
zetnek, még pedig a nyelvre nézve sem, miután 
tagadhatlan tény az , miszerint mindennemű hiva-
taloskodás s ügykezelés lefelé az illető nemzetek 
anyanyelvén, felfelé pedig az indifferens holt latin 
nyelven vitetett nálunk közel egy évezreden át. 

Igaz. hogy ugyan ezen, az ország külön nem
zeteit, mint megannyi egyenjogú külön testülete
ket vagy jogi személyeket tekintő törvények sze
rint nem csak Magyarország, hanem a társorszá
gok bármely nemzetéhez tartozó lakói is Magyar
ország polgárainak neveztetnek (sub nomine hun-
garorum conplectuntur), s ezt hozta fel Kerkapoly 
képviselő ur, ki egyébiránt az általam felhozott 
több nemzeteknek hazánkban létezését nyíltan 
beismerte, 1866-dik év kezdetén tartott beszédé
ben ellenem annak bebizonyítására, hogy a hat 
genetikus nemzeten kivül létezett az országban már 
akkor a politikai magyar nemzet is. 

De el is tekintve attól, hogy az akkori idők a 
politikai nemzet fogalmát nem ismerték mégFran-
cziaországban sem, hanem mindenhol a nemzet
hez (natio) az etymologia szabályai szerint egy ge
netikus testület fogalma levén kötve, ép ugy mint 
nálunk az ország népe szerepelt, s szerepel jelen-
leg is a svájczi alkotmányban mint egyedüli poli
tikai tényező; el is tekintve attól, hogy evvel ösz-
kangzásban soha semminemű törvényünk politi

kai nemzetet nem emlit, annál kevésbé az alkot
mányunkban politikai tényezőként szereplő nép 
helyébe állítja azt, mit egyébbiránt mint alkotmá
nyunk egyik irányelvét csak igy mellékesen meg
változtatni nem is lehetett volna: meg van a kér
déses kitétel kellőleg magyarázva épen a fenidé-
zett törvényekben, de meg van magyarázva a hor
vátokkal nem rég kötött kiegyezési szerződésben is. 

S ép azért a kérdés alatti kitételt nem ellenzi, 
nem is ellenezte soha, akár a társországok, akár 
Magyarország bár mely nemzetiségű honpolgára, 
miután ezekkel egyenjogúak voltak a magyarok 
(hungari nativi), s miután egy a minden nemze
tek egyaránti fejlődését s szabadságát biztosító 
államnak honpolgárává lenni s neveztetni, valódi 
jótékonyságnak, dicsőségnek tartatott mindig, sőt 
közmondássá vált: „extra Hungáriám non est vita, 
si est vita, non est ita." 

Igaz, hogy észlelni lehetett már a 16-dik, de 
még inkább a 17-dik század óta tőrvényhozásunk
ban is azon törekvést, mely tetőpontját érte Fran-
cziaországban a 18-dik század végén, s mely, mint 
látjuk, hazánkban még ma sem szűnik meg, értem 
az állami centralisatio utáni szerencsétlen, az 
államot nem eszköznek, hanem czélnak tekintő, 
következőleg a szabadság, egyenlőség s testvériség 
phrasisai mellett minden szabad mozgalmat elölő, s 
azért Európa nyugati részeit folytonos forrongás
ban tartó, hazánkat is nagyban fenyegető törek
vést. 

De ezen nálunk a török foglalást természe
tes következményeként tekinthető, az igazgatás s 
törvénykezés javítását, s ez utón nagyobb erő kifej-
leszthetését czélzó központositás nem volt kezdetén 
a nem-magyar nemzetek elnyomására irányozva, 
sőt törvényeink, mint ez a fenebbiekből világos, 
még mindig egyaránt védek a nemzeti egyenjo
gúságot. A centralisatio utáni törekvés tehát ak
kor, midőn az egyes nemzeteknek, vagy egyes 
városoknak engedélyezett szabadalmakat elenyész-
tetni, 1723 óta az igazgatást s törvénykezést 
bizonyos egyforma alakba önteni, s e czélból uj 
törvényszékeket , sőt helytartótanácsot rendsze
resíteni igy ekézett: nem csak a külön nemzeti terü
leteket, jelesül az oroszoknál 1746 évben végleg 
megszüntette az elmagyarosodott Hajdú és Jász-
Kun kerületeket is, mint ezt a Hajdú kerület meg
szüntetését meghagyó 1618 : 73 ,1647: 79 ,1715 : 
95-dik törvényezikkek, valamint a Jász-Kun kerü
let megszüntetését elrendelő 1514: 23, 1622: 34, 
1 6 2 5 : 2 8 , 1638: 67-dik törvényezikkek kétsé
gen kivül helyezik. 

Csak a 18-dik század végével ültettetett át 
Francziaországból hazánkba azon túlzott öszponto-
sitás eszméje,mely már meg nem elégedve az igazga
tás és törvénykezés egy formaságával, még a nem-
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zetiségre nézve is centralisatiót, vagyis egy nem
zetnek a többiek felett uralmát kivánta érvényre 
juttatni; s innét magyarázható meg az 1791-dik 
évi törvényhozás azon eljárása, mely szerint egy 
részt a Jász-Kun és Hajdú kerületeket, melyek a 
fenidézett törvények által végleg meg lettek szüntet-
ve,nem csak meghagyta, hanem országgyűlésre is 
meghívta , másrészt pedig a szerb nemzet állam-
jogi alapon nyugvó szabadalmait elenyésztette. 

Az 179 °/j • országgyűlésen kisértetett meg elő
ször a magyar nyelvnek a latin mellett országgyű
lési ügykezelési nyelvül leendő használata, s ha 
bár e kísérletnek a felmerült nehézségek miatt 
nem lett tüstént komolyabb következménye: még
is meglett ezen országgyűlésen alapitva a magyar 
nyelv némi előjoga, miután elrendeltetett a ma
gyarnyelvnek minden nyilvános iskolákban taní
tása, valamint a törvényhatóságoknál szabad hasz-
nálhatása, s külön országos bizottmány küldetett 
ki e nyelv müvelése czéljából. S ez alapon kelet
keztek a magyar nemzeti közművelődési intézetek 
és átalában a magyar nyelvnek a többiek fölötti 
felsőbbségét egész a kivihetlenségig fokozó 1830., 
1836., 1840., 1844. és 1848-dik évi törvények. 

Az 1830-dik törvények kötelezik a helytar
tótanácsot, a curiát, a kerületi táblákat, s átalában 
az államhivatalnokokat és ügyvédeket, hogy az 
addigi kizárólagos hivatalos latin nyelv haszná
lata mellett, használni kötelesek bizonyos esetek
ben a magyar nyelvet is. 

Az 1836. évi törvények niár a latin és magyar 
nyelven szerkesztett törvények magyar szövegét je
lentik ki hitelesnek ; kiterjesztik a magyar nyelv 
használhatását a tabuiaris pörökre és mindennemű 
autheiiticatiókra; elrendelik oly községekben, hol 
magyarul prédikáltatik, az anyakönyvek magyar 
nyelven vitelét; és midőn egy magyar nemzeti 
színház alapitását (in evolvendam nationalitatem, 
culturam linguae) kimondják, egyszersmind a ma
gyar nemzeti múzeum számára felajánlják, a nemes
ség által fizetendő 625,000 frtnyi subsidiunion felül, 
az egyesitett felkelési alap jelentékeny kamatjait is. 

Az 1840-diki törvények azt rendelik, hogy a 
törvényhozás, és minden törvényhatóságok felter
jesztései , továbbá minden kormányszékek, hiva
talok, világi és egyházi hatóságok egymás közti 
levelezései kizárólag magyar nyelven szerkesztes
senek ; hogy minden felekezetű papok , kik csakis 
a magyar nyelvben kellő jártasság mellett alkal
mazhatók, az anyakönyveket mindenütt kizárólag 
magyar nyelven kötelesek vinni; hogy a határőr
vidéken s a katonaságnál átalában a magyar nyelv 
használata terjesztessék; és hogy a magyar nem
zeti színház az országgyűlés pártfogása alá helyez
tetik s ennek javára az ország nemessége által be
fizetendő 450,000 frtnyi tőke megajánl tátik. 

KKPV. II. NAPLÓ. 1865 / s . 3.1. 

A már csak magyar nyelven szerkesztettl844-
diki törvények, annak előre bocsátása után, hogy 
az ország minden tanodáiban a magyar mint taní
tási nyelvnek használata kormányilag már elren
deltetett, azt rendelik, hogy az egyházi és világi 
minden hatóságoknál, kormányszékeknél, hivata
loknál ügykezelési nyelvnek is kizárólag csak a 
magyar nyelv használandó, s hogy következőleg 
a latin nyelv használata Magyarországon belül 
csak a helytartótanácsnak, aliorvát-Tótországok-
kal, a hadi főparancsnoksággal, s ő felsége többi 
országaival való levelezésekre szorítandó. 

Még egy lépéssel tovább haladtak ez irányban 
az 1848-iki törvények, midőn azt határozták tagad-
hatlan következetességgel, hogy népképviselőnek 
sem választható az, ki a magyar nyelvet nem bírja. 

A fenidézett 1830. , 1836., 1840. , 1844. 
és 1848-dik évi törvények eme határozatai képez
ték az ország nem-magyar nemzeteinek kiváló 
sérelmét, minthogy ezek által az egyéni szabad
ság lényegesen megszorittatott, s a nemzeti egyenjo
gúság annyiban megzavartatott, a mennyiben az in
differens latin nyelv helyébe lépett, és pedig még 
nagyobb kiterjedésben, egy élő nemzet nyelve, s a 
mennyiben e törvények alapján az anyanyelvének 
egyedüli ismerete mellett minden hivatal és min
den politikai jogok gyakorlatára képes magyar 
honpolgárnak több jog adatott, mint a nem-ma
gyarnak, ki saját anyanyelvén, és ha müveit em
bernek kívánt tekintetni, a classicus latin nyelven 
íelül, még a magyar nyelv tanulmányozását sem 
mellőzhette, ha bármi legcsekélyebb állomást el
nyerni, vagy csak iényegesb politikai jogot gya
korolni, szóval mint állampolgár megélni kívánt. 

De e sérelmek, bár mily fájdalmasan érintek 
az ország nemi-magyar nemzeteit, mégsem támad
ták meg ezek, mint jogi személyek létét, sőt az 
179"/, és a későbbi országgyűlési irományok nem
zetekről, nemzeti súrlódásokról emlékeznek; a kor
mány által kiadott systema scholarum nationalium 
és más okmányok szintén nemzeteket (nationes) 
említenek, s magok az 1848-diki törvények is 
elismerik a több nemzet létét nem csak Erdély
ben, hanem Magyarországban is, a mennyiben 
politikai nemzetről, mely a nép (populus) helyébe 
lépett vagy léptetni kívántatott volna, nem emlé
keznek, sőt evvel ellentétben a népet, a népkép
viselőket, a népképviseletet említik, melynek alap
ján rendezendők a törvényhatóságok, s melynek 
alapján foglaltuk el mi is helyeinket e házban. 

Azonban az emiitett sérelmek keserű gyü
mölcsöket teremttet , mit észrevéve az ország előre
látó férfiai, habár későn, eszközölték a szegedi 
országgyűlési határozatokat, melyek a nem-ma
gyar nemzetek elnyomását kárhoztatván, biztos 
kilátásba helyezték a nemzeti egyenjogúságot. 

7 
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Bekövetkezett a 16 évi provisorium, mely alatt 
mindig elismertetett az ország nem-magyar nem
zeteinek nyomott állása. sőt üunepélyesen meg
ígértetett, ki is hirdettetett a nemzeti egyenjogúság 
szent elve: de életbe nem lépett még az 1860-diki 
kegyelmes diploma alapján sem, mely életbe lép
tette ugyan az egyenjogúság elvét Erdélyben, de 
nem nálunk, hol az emiitett diploma el nem foga
dása után gróf Pálfíy Mór kir. helytartó által meg 
lett vetve alapja a magyar nemzetiség fejlesztésére 
szolgáló intézetek országos adó utján rendes segély, 
zésének, tehát egy addig nem ismert ujabb, épen a 
nem-magyar legszegényebb osztályait sújtó sére
lemnek. 

Hazánk törvényhozása azonban nem azért 
vonakodott az októberi diploma elfogadásától, 
mert abban a nemzetiségi egyenjogúság elvét látta 
lefektetve, hanem más szempontból indulván ki, 
határozataiban s felirataiban ünnepélyesen kinyi
latkoztatta mind annyiszor, miként ÍI nemzetiségi 
egyenjogúságot csakugyan életbe kívánja léptetni; 
elismerte az 1861-diki második feliratában a több 
nemzet létezését, valamint Erdélyben ugy Ma
gyarországban is, midőn nem csak e nemzeteknek a 
királyi leiratban foglalt említése ellen fel nem szól-
lalt, sőt maga részéről e törvényes kifejezést hasz
nálta több helyen,mint például: „Igaz Jiogy Erdély
nek 1848-előtti törvényei három külön nemzetről 
szólanak, a magyar, székely és szász nemzetről;" 
továbbá: „hogy azon különbség, mi jogok tekinte
tében egy részről a magyar, székely és szász nem
zet, más részről a román nemzet között elébb íen-
állott, azonnal meg lőn szüntetve;" továbbá : „még 
a szerb Vajdaság is, mely a szerb nemzet kedvé
ért állíttatott fel, egyedül csak nevére nézve volt 
szerb ;í{ de elismerte e törvényhozó testület azt is, 
hogy az egyes nemzetiségeknek mindent meg kell 
adni, mi hazánk épségével s egységével összefér, 
azt is, miként a nemzetiségi egyenjogúság életbe 
léptetése a régi e részbeli törvények kedvező mó
dosítását mellőzhetlenné teszi. 

S ime, t. ház! midőn mind ezek után ma a 
nemzeti egyenjogúság életbe léptetéséről tanácsko
zunk, azt veszszük észre, hogy a bizottság többsé
gének e részbeli törvényjavaslata, habár lényege
sen javitva a központi bizottság által, mégis mint
egy irányelvül tűzte ki az ország nem-magyar 
nemzetei létének tagadását, nyilván azért, hogy ez 
alapon majdan a magyar nemzet uj eszméjének, 
az alkotmányukban gyökerező egyedüli törvényes 
nép eszméje helyett leendő elfogadását indokolni 
lehessen. 

T . ház! A fen elősoroltakbóí kiderül, hogy a 
hazánkban tömegesen együtt lakó hat nemzetek 
részint már a magyarok bejövetele előtt képeztek 
a mai Magyarország területén önálló államokat. 

részint később telepedtek le itt bizonyos feltótelek 
alatt, részint a magyar nemzettel közösen szerez
ték, mindnyájan pedig közösen védték közel egy 
évezreden át verőkkel, vagyonukkal közös hazán
kat ; kiderül, hogy e nemzetek mint egyenjogú 
jogi személyek eredetileg külön nemzeti önkor
mányzattal, sőt külön területekkel birtak, s átalá-
ban nemzetiségökre nézve oly intézmények, illető
leg szabadalmi okmányok által lettek biztositva, 
melyek a szerződések jellegével birván, egyolda-
lulag vagy a majorizálás utján meg nem másítha
tok, még kevésbbé megszüntethetők ; és hogy ezen 
állapot nem csak nem elleneztetett positiv hazai 
törvényeink által, hanem alkotmányunk egyik 
irányelvéből kifolyónak tekintetett; kiderül, hogy 
a XVI., XVII . és XVIII . században elenyésztettek 
ugyan lassankint a nemzeti külön területek, egye
dül a bécsi kormány által pártolt német, és az 
elmagyarosodott vagy magyar külön területek 
hagyatván meg, de fenmaradt, valamint a nemze
tek, ugy az azokhoz tartozó egyének teljes egyen
jogúsága , a mennyiben ezt az akkori feudális 
intézmények engedek; kiderül, hogy a XVIII . 
század végén a nyelv és nemzetiség tekintetéből 
megszorittatni kezdett szabadság és egyenlőség 
mindinkább hanyatlott a XIX. század második 
negyedében, habár még ekkor is fentartatott a 
külön nemzeteknek, mint a nép alkatrészeinek 
helyes fogalma, és pedig még az 1848-ki törvé
nyekben is, melyek nem nemzeti, hanem népkép
viseletet alapítottak meg ; kiderül, hogy e helye< 
fogalom fentartása mellett, nem csak a provisorium 
alatt, mely egyébiránt a magyar nemzetiség fej
lesztésére szolgáló intézeteknek országos költsé
gen segély zése által, egy gyei szaporitá sérelmein
ket, hanem hazánk jelen törvényhozása által is 
több izben biztos kilátásba helyeztetett a nemze
tiségi egyenjogúság életbe léptetése, illetőleg a fen-
idézett sérelmes törvények kedvező módositása. 

Szemben mindezekkel, én a többség törvényja
vaslatát, mely, mint érintem, az ország nemzetei lé
telének tagadása alapján, a „magyar nemzet" fogal
mának a „nép" helyett leendő használatát mintegy 
előkészíteni igyekszik, elfogadhatónak nem tartom, 
ugy lévén meggyőződve, miként az ország sarka
latos törvényeinek, illetőleg alkotmányának ilyetén 
módositása jogosan nem eszközölhető máskép, 
mint az egyes érdekelt nemzetek egyetemeinek 
önkéntes e részbeli beleegyezése alapján. 

E nézetem lényegesen támogattatik az által, 
hogy az ország nemzeteinek létét tagadó többségi 
javaslat ép azért a nem-magyar nemzetek szellemi 
halálát foglalja magában ; halálra büntetni pedig 
nemzeteket, s e jelen esetben az ország lakosságá
nak többségét nem lehet hatásköre vagy feladata 
a törvényhozásnak, akár a fenidézett 1608-diki X. 
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törvényczikk értelmében meghóditottaknak, akár 
szövetségeseknek kívánja tekinteni a nem-magyar 
nemzeteket. 

Ha szövetségeseknek tekintetnek e nemzetek : 
akkor sarkalatos jogaikra nézve nem majorizálha-
tók; ha pedig meghóditottaknak tekinteni, s ez 
alapon kivánja a törvényhozás e jelen perczben 
majorizálás utján, tehát erőhatalommal megfosztani 
e nemzeteket sarkalatos eddigi jogaiktól, illetőleg 
szellemi életöktől: akkor két élű fegyvert használ, 
vagyis ugyanazon jogvesztési eszmét juttatja ér
vényre minden erre szolgálható ok nélkül, melyet 
szemben az ausztriai birodalommal s az uralkodó
val alkalmazhatónak,bármi körülmények közt, nem 
tartott, sőt egyenesen visszautasított, melynek 
érvényben tartása egyébiránt szerintem tetemesb 
erőt igényel, mint a minővel a magyar nemzet 
rendelkezik. 

Itt megjegyzendő, miként a fenidézett 1608. 
X. törvényczikk, mely a meghódított és szövetsé
ges nemzeteket csak átalánosságban különbözteti 
meg, mi különbséget sem tesz köztök a jog tekin
tetében, sőt mind e nemzeteket a magyar nemzet
tel egyenjoguaknak vallja, nyilvános tanúságául 
annak, hogy a Sz. István által megalapitott alkot
mány elvei szerint gyakorlati különbség a leigázott 
és szövetséges vagy társnemzetek között nem léte
zett, hanem a leigázott nemzetek is a szövetséges 
vagyis oly nemzetek jogaiba léptek, melyek sar
kalatos jogaiktól egyoldalulag, ha szintén majori-
zás utján is, meg nem fosztathatnak. 

Ezt, uraim ! szem elől téveszteni nem lehet 
nem csak államnál , mely többféle nemzetekből 
alakulván, alkotmányában kitűzött abbeli czéljától, 
miszerint mind e nemzetek jóllétét egyaránt elő
mozdítani köteles, élnem térhet, illetőleg e részben 
alkatrészeit nem majorizáltathatja, hanem magán 
társulatoknál sem, melyek közgyűlései az 1840-iki 
törvényeink értelmében is (de societatibus actiona-
riis) minden más ügyekben majorizálhatják ugyan 
az ott történetesen minoritásban levő társulati ta
gokat, de nem az alapszabályilag kitűzött czélra 
nézve, minthogy ennek, habár közgyülésileg elha
tározott megváltoztatása feljogosítja a kisebbséget 
a társulatból kilépésre s befektetett pénzeinek az 
aránylagos haszonnal együtti visszakövetelésére. 

Én tehát, mint mondám, a többségi törvény
javaslatot, mely egyrészt az ország nemzeteit nem 
említi, hanem egyedül a honpolgárok egyéni sza
badságának a nyelv használata körüli megszorí
tását szabályozza , másrészt pedig az e javaslattal 
ellenkező törvények, s igy talán a nemzetek létét 
s egyenjogúságát biztosító sarkalatos törvények 
megszüntetését is kimondja, az államra nézve ve
szélyesnek, a nem-magyar nemzetekre nézve mél
tatlannak, azonkívül pedig positiv törvényeinkkel, 

s ezredéves alkotmányunk vezérelveivel annyira 
megférhetlennek tartom, hogy ennek megszava
zásához a tisztelt ház, felfogásom szerint, jogosan 
nem is járulhat. 

Ellenben a kisebbségi javaslat, mely egyrészt 
biztositja az ország nemzeteinek alkotmányunkban 
gyökerező létét s fejlődhetését, sőt biztositja a 
kisebb nemzeti töredékek jogos nemzetiségi igé
nyeit is , másrészt pedig nem kivan az egyes nem
zetek számára territóriumokat, mit pedig a törté
nelem és törvény alapján igényelhetne, sőt meg
állapítja a magyarnyelvnek mind a törvényhozás, 
mind a központi kormány ügykezelése terén 
kizárólagos ha-ználatát, mit pedig a fen elősorol
tak alapján szintén ellenezhetne, igen alkalmas 
alapot nyújt a részletes tárgyalásnak. 

Ha a t. ház többsége a kisebbségi javaslatban, 
mely, mint érintem, az egyes nemzetek számára 
sokkal kevesebbet vesz igénybe, mint akár az e 
részbeli számos petitiókban kéretett, akár a szaba
dalmi okmányok, törvényeink, sőt alkotmányunk 
elvei alapján igényelhetne, mégis találna olyasmit, 
mi csak aggodalomra is szolgáltathatna alkalmat: 
én kész vagyok mindenben, mi a nem-magyar 
nemzetek szellemi halálát magában nem foglalja, 
engedni. 

Ha például nem tetszik a külön nemzeti zász
lóknak az ország zászlója melletti használata, mi 
pedig minden hatóságnak, községnek, sőt minden 
egyháznak, minden iskolának és minden czéhnek 
meg van engedve: én szívesen elállók ezen igény
től. Ha nem tetszik a törvényhatóságok területei
nek kikerekitése, mely pedig az 1500. XXVIII . 
törvényczikk tanúsága szerint törvényhozáson 
kívül is, annál inkább tehát a törvényhozás által 
bármikor elrendeltethetett, melyre egyébiránt te
kintettel némely megyék székhelyeinek ugyan e 
megyék széleitől közel 20 mértföldnyi távolságára, 
s átalában az igazgatás és jogszolgáltatás jogosult 
igényeire is, elkerülhetlen szükség van : én kész 
vagyok ezen igénytől is elállani. Minden más 
irányban is szívesen meghajlok a többség akarata 
előtt, sőt azon egyetlen pontra nézve is, mely a 
törvényesen s tényleg létező nemzetek létét bizto
sitja, melynek kihagyásához tehát öngyilkosság 
bűne nélkül nem járulhatok, kész lennék minden 
lehető változtatást elfogadni, s meg lennék elégedve, 
ha kimondatnék: 

1) hogy mind azon nemzetek, melyek a hár
mas törvénykönyv 3-dik részének 25-ik fejezeté
ben mint ilyenek (nationes) elösorolvák, képezik 
az egységes feloszthatlan Magyarország népét 
(populus); 

2) hogy e nemzetek egyedül nyelvök s nem-
zetiségök fejlesztésére, tehát a közművelődés terén 
működésre vannak testületileg hivatva, s hogy e 

7* 
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tekintetben is minden nemzet saját erejére van 
utalva a nélkül, hogy más nemzet vagy az állam 
bárminemű közvetlen vagy közvetitett segélyzé-
sére igényt tarthatna ; 

3) hogy e nemzeteket bárminemű más, jelesül 
a politikai jogok gyakorlata testületileg meg nem 
illeti, miután a politikai tényező az egész országra 
nézve az ország népének, a törvényhatóságokban 
s egyes községekben a törvényhatóság, illetőleg a 
község népének törvényesen egybegyűlt képvise
lete, különben pedig minden honpolgár egyénileg, 
a nemzetiségre minden tekintet nélkül. 

E három pont nem egyebet foglal magában, 
mint a nemzetekről s az ország népéről szóló sar
kalatos törvényeink fentartását azon világos meg
szorítással, miszerint a nemzeteket a politikai jogok 
gyakorlata meg nem illeti; és mégis daczára e 
lényeges megszorításnak, kész lennék a központi 
bizottság által helyesbített törvényjavaslatot, mi
helyt az az érintett három pontokkal bővittetnék, 
minden változtatás nélkül elfogadni, ugy lévén 
meggyőződve, miként az ilyetén törvényjavaslat 
legalább a mérsékeltebb, higgadtabb nemzetiségi 
pártokat megnyugtathatná, s miként e pártok hat
hatnának azután sikeresen a többiek megnyugta
tására is. 

T. ház ! Bocsánatot kérek, ha eltérve szoká
somtói, hosszasan szólottam ; de mellőzhetlennek 
tartottam elmondani e kiválólag fontos ügyben 
mind azt, mi az eszmék tisztázására szolgál; szük
ségesnek tartottam felvilágosítással szolgálni jelesül 
azoknak, kik a kisebbségi javaslatot túlzottnak, az 
e mellett felszólaló képviselőket pedig kielégithet-
leneknek, a békés kiegyenlítést akadályozóknak 
tartják, vagy legalább hirdetik. 

Tudni kell azt a világnak, kivált hazánk kö
zönségének, miként mi az ország egységének s 
valamint területi, ugy politikai integritásának tel
jes fen tartása mellett, még a magyar nyelvnek is, 
valamint a törvényhozás, ugy a kormány körében 
leendő kizárólagos használatát legkevésbbé sem 
szándékozván korlátozni, kiválólag csak aztkiván-
tuk, hogy törvényes és tényleges lételünk s ebből 
kifolyó jogunk, nemzetiségünk fejlesztésére taga
dásba ne vétessék, és hogy az alkotmányunkban 
gyökerező ország népe helyébe egyes nemzet ne 
lépjen, hanem tartassanak fen mind két irányban 
fenálló sarkalatos törvényeink, melyek nyomán az 
1848-diki törvények is nem nemzeti, hanem nép
képviseletet rendeltek. 

Tudni kell hazánk közönségének, miként ké
szek voltunk mi változtatás nélkül elfogadni a 
központi bizottság törvényjavaslatát, ha annak 
kezdetén a fenálló sarkalatos törvényeinkre való 
hivatkozás által elismertetett volna csak az, hogy 
ezen nem-magyar nemzetek tényleges lételét biz

tosító törvények megszüntetni nem kívántatnak, 
vagyis, hogy uj áldozat, illetőleg szellemi halálunk 
decretálása nem követeltetik akkor, midőn javunkra 
teendő, minden oldalról több izben ünnepélyesen 
ígért engedmények életbe léptetéséről volt szó. 

Tájékozni kell magát hazánk közönségének 
az iránt, miként a nemzetiségi kérdés közakarattal 
való megoidását nem a nagy kisebbségben levő, s 
minden, nemzetök életével megférő engedményekre 
kész nemzetiségi képviselők akadályozták , hanem 
akadályozta azon más részről nyilvánult kívána
lom, mely szerint szellemi életünknek sarkalatos 
törvényeinkben gyökerező egyedüli garantiája 
feladásához, sőt szellemi halálunk decretálásához 
kellett volna járulnunk, mely decretáláshoz pedig 
sem magunkat, sem az összes törvényhozázt illeté
kesnek nem tartottuk, nem is tartjuk. 

Ha mind a mellett mégis decretáltatnék rnajo-
rizálás utján a nem-magyar nemzetek törvény
könyvünkből kiküszöbölése, vagyis megsemmisí
tése : mi mint engedelmes honpolgárok ellen nem 
szegülhetünk ugyan a hatalom akarata ebbeli ki
jelentésének sem,- de lelkesíteni vagy épen veszély 
idején áldozatra buzdítani ilyetén megoldása a 
nemzetiségi kérdésnek aligha fog valakit. Azért 
kérem a tisztelt házat, méltóztassék érett fontolóra 
venni az előttünk fekvő törvényjavaslat kiváló 
nagy horderejét; méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy az állani nem czél, hanem eszköz minden 
nemzetek, tehát a nép boldogitására, s hogy az 
egyedül törvényes népnek a magyar nemzet általi 
netáni helyettesítése után a horvát képviselőknek 
sem lehetne helyet foglalni e házban, miután ezek
kel a törvényhozás 1861-iki feliratai szerint mint 
szabad nemzettel kivánt egyezni. 

Tudom, miként igen nehéz a hatalom polczán 
állónak, akár egyes ember, akár testület legyen 
az, engedni, vagy csak, mint a jelen esetben, fel
tett útjától némileg is eltérni, miután a hatalom
nak hódolók hízelgő szavai mindinkább nagyitják, 
sőt megdönthetienné tüntetik elé e hatalmat; 
tudom, miként sokan a nem-magyar nemzeteknek 
törvény által decretált szellemi halálától azok mi
előbbi megmagyarosodását, s igy a magyar nem
zet tetemes növelését várják, mi a föltett úttól 
némi eltérést még inkább nehezíti. 

De én ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
hatalom polczán állóknak leginkább a hízelgők 
magasztalásaitól kell óvakodni, s megbarátkozni 
azon igazsággal, miszerint minden hatalom mu
landó. A hatalmasnak ép akkor kell, sőt sikeresen 
csakis akkor lehet méltányos, annál inkább tehát 
az észjogon és positiv törvényeken egyaránt ala
puló igényeket teljesíteni, midőn hatalma még 
megingatva nincs, vagyis, midőn engedékenysége 
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az előrelátónak szabad jó akarata kifolyásaként 
jön tekintetbe. 

A mi pedig a nem-magyar nemzetek jövendő 
megmagyarosodását illeti, ennek kivibetőségét én 
azon töredékekre nézve, melyek elszórva a magyar 
nemzet által tömegesen lakott vidékeken találtat
nak, nem tagadom, kivált ha a magyar nemzet, 
mint azt mi kívánjuk, a többi nemzetnek nem el
nyomója, hanem vezéreként szerepelne, s igy a 
béke, az egyetértés áldásait élvezketnők; a nem
magyar nemzetek milliónyi és milliónyi tömegei
nek megmagyarosithatását azonban, tekintettel 
nem csak azon lényeges körülményre, miszerint e 
nemzetek teszik az állam lakosságának többségét, 
hanem tekintettel geographiai helyzetünkre is, tel
jes lehetlennek tartom, ugy levén meggyőződve, 
miként Magyarország ép oly kevéssé lesz vagy 
lehet valaha magyar, mint Törökország lesz vagy 
lehet valaha török. 

Pártolom a Mocsonyi Sándor barátom által 
beuyujtott törvényjavaslatot. (Helyeslés a szélsőbal 
oldalon.) 

JankOViCS Á l l t a i : Az előttem szólott t. 
képviselő úr azt állitotta, hogy én a nemzetisége
ket idegen csoportnak neveztem. Nem szükség ezt 
tagadnom; csak előadom saját szavaimat. Azt 
mondottam, hogy : „Magyarország külön szárma
zású honfiai;" ds meg vagyok győződve, hogy 
valamint a külön származást sem megbántásnak 
venni, sem kétségbe vonni nem lehet, ugy a hon
fiúi elnevezés is olyan, melyet mindenki közülünk 
magára vállal.(Helyeslés.) 

Makray L á s z l ó : T. ház ! Komoly megfonto
lással kell a nemzetiségi igények kielégítéséhez 
nyúlnunk oly időben, midőn az ország törvényhozó 
termében ilyen, állami életünket aláásó szónoklatok 
tar tatnak; oly időben, midőn hírlik, hogy Oroszor
szág fejedelme, Románia fejedelmével Erdélynek 
Magyarországtól való elszakítása iránt egyezkedtek. 
Elismerem, hogy a czár hatalmas befolyással bír Eu
rópa sorsának intézésében, de nem ismerhetek el oly 
jogot, melynél fogva a mi államig örökünket idegen 
örökösök közt földarabolhatná. Óhajtom, hogy mi
előtt a románok az ilynemű hitegetéseket mago
kévá tennék, ismerjék az orosz birodalom politi
káját. Oroszország vég czéijához tartozik ugyanis 
a Duna torkolatja és igy Konstantinápoly elfogla
lása által a Dardanellák, tehát a keleleti keres
kedés urává tenni magát. Elzárni Európa mü
veit népeit a Fekete tengeren való kereskedéstői 
annyit tenne, mint Európát meghódítani az orosz 
birodalom számára. Ezen czélját igyekszik Orosz
ország érvényesíteni, mikor a románokat Erdély
be, tehát Magyaroszágba való betörésre ingerel-
téti. (Nem áll! a szélső ha loldalon). Oroszország jól 
tudja, hogy a magyar, országa megcsonkítását 

nem tűrné, s épen az által véli czélját könnyebben 
elérni, ha két nemzetet véres tusába vezet, mely 
fajrokonsághoz nem tartozik, s mely két nemzet 
geographiai fekvésénél fogva, mint Európának elő
őrse, hivatva lenne, Oroszországot ilynemű törek
véseiben megakadályozni. 

Ezen ábrándos törekvés mellett van az orosz 
birodalomnak egy lidércz nyomása is, azt. i., h o g y 
ha a magyar nemzet régi hatalmas állami létét a 
nemzetiségi súrlódások kiegyenlítése által érvény e-
sitené, régi szomszédos társát, a lengyelt bilincsei
nek, melyekbe Oroszország zsarnoksága által vere
tett, széttörésére és szabadsága kivivására segítené : 
mert a magyar nemzet oly szabadságéi'^ küzd, 
mely az emberiség érdekeivel megegyez, s oly alkot
mányt akar érvényre emelni, melyet nem egye
dül, hanem az emberiséggel közösen kíván élvezni; 
Lengyelország helyreállítása pedig Európa békéjét 
s nyugalmát hozná meg s ez által létesítené az ál
dást, melyben Európa nemzetei a közös szabadság
ban egyesülhetnének. De ez annyira veszélyes az 
orosz birodalomra nézve, mint veszélyes volt ama 
nyil, mely Achillest sarkon találta, mert a szabad
ság sugara behatván Muszkaország sötétébe, köny-
nyen a birodalom összeomlását eszközölhetné, 
vagy legalább megrázkódtatná. 

S ime ezen veszély ellen a román nemzetet 
kívánja pánczélul használni. 

I1}T politikai nézetből indultam ki akkor, a 
midőn ajánlottam, hogy a nemzetiségi kérdés meg
oldásához óvatos kézzel nyúljunk, nehogy egy 
téves fogás által ama tervezetében a magyar 
nemzet maga segítse Oroszországot; azt pedig, 
hogy a magyar nemzet állami létének öngyilkosa 
legyen, nincs Európa érdekében, s a nemzetiségek 
józan része sem kívánhatja, mert a magyar nem
zet által ápolt szabadságot könnyen örökös szol
gaság válthatná fel. A magyar nemzet, a magyar 
faj, nem csak nemzetiséget képvisel, hanem egyszer
smind nemzetet is egyaránt. A magyar nyelvnek 
azért van megállani jogosultsága, mert megvan a 
nemzetnek, mely az államot alkotta, vannak el
vek, melyek semmi ürügy alatt, semmi körülmé
nyek között nem változhatnak. A magyar nyelv 
ekliptikája az államnak, melynek rendszeres pályát 
futnia kell, a magyar nyelvet a magyar földnek 
bármely területéről leszorítani annyit tenne, mint 
a gondviselés által felállított rendszert megzavarni, 
mint az inakat elmetszeni, melyek az állam izmait 
összetartják. Én is akarom, hogy a magyar államban 
a nemzetiségek nyelvűket műveljék, ápolják és sok
ban érvényesítsék is, de a magyar államhoz oly vi
szonylagosan, mint az égi testek körében az őket 
külön pályán, de mégis elválhatlanul kisérő hol
dak ; azért előadásom ne vigye azon téves foga-
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lomra a nemzetiségeket, mintha én a magyar faj- ! 

nak suprematiát kívánnék alkotni a többi nemzeti- | 
ségek fölé. Már a 4 8-ki törvények szerint, a kivált
ságos jogok alkotmányos nemzeti jogokká váltak, 
s igy nem csak a született magyar képezi a nem
zetet, hanem bármely nemzetiséghez tartozó hon
polgár egyaránt tagja a politikai magyar nemzet
nek, és pedig annyira, hogy a született magyar 
elesik igényeitől örökre, ha ész-, erő- és fáradozás
ban mások által tulszárnyaltatik. 

Ha hazafias érzelem és testvéri összetartás lel
kesíti keblünket, bár különböző nemzetiség szülöttei, 
egyaránt erővel fogjuk hazánk fenállását és csor
bulása nélküli épségét fentartani azon földnek, me
lyen annyiszor apáink vére folyt és a melyhez 
minden szent nevet egy ezeredév csatolt. 

Érdemes képviselő Deák Ferenczelső indítvá
nyát pártolom s a tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés.) 

Borlea Zsigmond : T. ház! Már elmúlt 20 
éve , hogy a szabadság, egyenlőség s testvériség 
magasztos nagy szavai az országban szerte han
goztattak. Azóta, t. ház, az ausztriai birodalomban 
s igy ez által Magyarországban is igen sok kor
mányrendszer s kormány változott, s ez utóbbiak 
nagyobb része, állitásuk szerint, mindnyájan a sza
badság, egyenlőség s testvériség magasztos elvei
ből indulván ki, ezekről sokat beszéltek, azonban, 
fájdalom, az e hazában lakó s nagy többségben lévő 
nem magyar nemzetekre nézve ezen magasztos 
eszmék, melyeknek tettleges alkalmazása nélkül 
hazánk soha nagy, soha nyugodt s soha boldog 
nem lehet, mindig csak ezifra, üres frázisok ma
radtak. 

Ezen sajnos tapasztalat mellett is. habár opti
mistának nem mondhatom magamat, mégis, miután 
a t. háznak 1866-dik évben ő felségéhez intézett 
legalázatosabb felterjesztésében a nemzetiségi kér
désnek az igazság, méltányosság s testvériség sze
rinti megoldása igértetett, s miután a t . ház ugyan
csak 1866-dik évi ápril 21-kén tartott ülésében, mi
dőn a bizottságokat szervező bizottmány javasla
tának tárgyalása folyamában 14 román képvi
selő pótinditványt adván be, ennek tárgyalása 
alkalmával felszólalt magyar képviselők oda nyi
latkoztak, hogy a nemzetiségi kérdés kölcsönös 
igazság, méltányosság s testvériség alapján fog 
megoldatni, Tisza László képviselő, pedig azon 
nyilatkozatot tette, hogy a nemzetiségi kérdés meg
oldása, habár Babesiu Vincze képviselő nr óhaj
tása szerint soha, de azon nemzet kielégítésére fog 
megoldatni, melynek Babesiu Vincze is tagja, s 
Tisza László urnák ebbeli nyilatkozata a házátalá
nos helyeslésével találkozott: kezdtem némileg re- | 
ményleni, hogy a nemzetiségi kérdés valóban a 

szabadság, egyenlőség s testvériség, ugy kölcsönös 
igazság s méltányosság elvén fog megoldatni. 

Azonban most, tekintve a nemzetiségi kérdés 
megoldása s a nem magyar nemzetek jogos kívánal
mainak kielégítése iránt eddig tett lépéseket, ugy 
a bizottság munkálatát, nemkülönben a t. Deák 
Ferencz képviselő úr által beadott külön véle-
ményi munkálatot, mely kettő elvben s lényegben 
semmiben s csupán szavak- s stylistikában külön
bözik, miért is én a külön papíron nyomatott két 
munkálatot csakis egynek tekintem, tehát tekintve 
e munkálatot s abban mindenütt érvényesíteni 
szándékolt azon veszedelmes elvet, hogy Magyar
ország tisztán s csupán magyar állam, s hogy ezen 
polyglot országban politikai nemzet és nyelv csu
pán s kizárólag a magyar lehet, fájdalommal 
kellett tapasztalnom, hogy a t. házban is folytono
san hangoztatott szabadság, egyenlőség s testvéri
ség magasztos eszméi a nemzetiségi kérdés meg
oldásánál, mireánk nézve most. is csak a tengeri kí
gyóról szóló mese maradtak, melyről sokat s mindig 
szeretnek beszélni, de valóságban látni nem lehet. 

Igen, t. ház, tekintve a ház asztalára letett, a 
nemzetiségi kérdés elintézésére vonatkozó törvény
javaslatot, mely határozottan az általam előbb 
emiitett elvből indul ki, azon sajnos meggyőződésre 
jutok, hogy ezen javaslat sem a szabadság, sem az 
egyenlőség s testvériség, sem az igazság s méltá
nyosság alapelveire fektetve nincsen, s ez, t. ház, 
nem csak a román képviselőket s a román nemze
tet, de az országban nagy többségben lévő más, nem 
magyar nemzeteket sem elégíti ki , mert e mun
kálatban ezek politikai nemzetisége elismeréséről 
említés nem tétetik, és mert abban általok ép ugy, 
mint a magyarok által szeretett saját nemzeti nyel
vük elnyomása és a magyar nemzetnek és nyelv
nek azok feletti suprematiája világosan látható. 

S ezen törvényjavaslat a nem magyar nem
zeteket ki sem elégitheti, mert — mint mondám 
— a bizottmány munkálata nincsen fektetve sem a 
szabadság, sem az egyenlőség elvére, mert ugy ezek, 
mint a természetjog ellenére, az országban politi
kai nemzetnek s nyelvnek kizárólag a magyart dec-
retálván és ez által a többi nem magyar nemze
tekre a magyar nyelvet s nemzetiséget reájok erő
szakolván, ezeket nemzeti nyelvűk és nemzetiségűk 
fejlődésében gátolja, és igy ez által a magyar nem
zet részére, a többi nemzetek rovására, oly sza
badalmat alkot, mely a szabadság, egyenlőség s 
testvériség eszméjével egyátalában össze nem egye
síthető. 

Továbbá nem igazságos a bizottmány javas
lata, mert mig a magyar nemzet részére, nemzeti
ség és nyelv tekintetében, kizárólagos politikai sza
badalmat alkot, addig a többi nem magyar nem
zeteket ezen igazságtalan s korszerűtlen szabada-
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lom rabjává teszi, s mert mig a nem magyar nem
zetek az ország minden közterhéiben a magyarok
kal egyformán osztoznak, addig a javaslat a nem 
magyar nemzeteket nemzeti s nyelvi lényeges jo
gaik s jótéteményeikből vagy egészen kizárja, vagy 
ezekben csak igen mostoha, szűk mértékkel része
siti. 

De nem is méltányos ezen törvényjavaslat,mert 
midőn az országban majoritásban lévő nem magyar 
nemzetektől, melyek az országban tettleg léteznek, s 
melyeknek létezését a corpus juris is elismeri, mint 
ezt Dobszánszky képviselő ur a szakasznak hi
vatkozásával megczáfolhatlanul az imént bebizo
nyította, politikai nemzeti elismerésökről emlitést 
sem téve, azok politikai nemzetiségét megtagadja, 
az ezek részére fenhagyott szűkmértékü egyéui 
szabadság nem levén egyéb, mint egy minden ér
ték nélküli holttest, s mert ez által a magyar nyelv 
a nem magyar nemzetekre a nyilvános politikai 
és vallási életben is reájok erőszakoltatik s oda erő-
tetnek, hogy önmagokat megtagadják és minden 
nemzeti jellemökből kivetkőzzenek. 

I ly tények-s körülményekkel szemben, s mi-
j után a t. ház jól tudja, hogy a nemzetiségi képvi-
| selők, és velők nemzetök, politikai nemzetiségük és 

nemzeti nyelvök szabadsága és egyenlőségeért is 
nem egyéni individuális szabadság- s egyenlőség
ért egész morális erejökből harczoltak s harczolni 
soha szűnni nem fognak; s miután a ház asz
talára letett törvényjavaslat által arra nézve, a 
miért azok 1 848-dik év óta folylonosan harczoltak 
és minek elnyerését a jelen országgyűléstől teljes 
reménynyel várták, most annyi küzdelem, szenve
dés és hosszas, kinos várakozás után, minden remé
nyeikben magokat egyszerre megcsalatva látják: 
hiszi-e a t. ház, hogy ezen törvényjavaslat és el
fogadása esetére törvény a nem magyar nemzete
ket kielégitendi, megnyugtatja s kibékíti? s hiszi-e, 
hogy ez által az ország nyugalma s boldogsága biz
tosíttatik? Ugy hiszem, t.ház, hogy ennek ellenke
zőjéről mindenki meg van győződve. 

Már pedig, ha erről meg van győződve, akkor 
kétségtelenül arról is meg lehet győződve, hogy mi
dőn az ország lakosainak nagyobb része elégedet
lenség szülte fájdalomban szenved, midőn ezek leg
nagyobb vagyonukat s legféltettebb kincsöket, nem
zetiségüket s nyelvüket veszélyeztetve látják , s 
igy, midőn ez által a nemzetek egymás irányában 
a legnagyobb bizalmatlansággal, hogy ne mond
jam ellenségeskedéssel, viseltetnek : akkor az or
szág bizonyára sem virágzó, sem nyugodt, sem 
boldog nem lehet. 

Ennek bebizonyítását nem kell messze keres
nünk, csak vissza kell pillantanunk az 1848. s 
1849-dik évekre. Ezen években az országban a 
nemzetek közt lefolyt elkeseredett polgári véres 

harcz s ennek mindkét felére nézve gyászos kime-
tele állításomat teljesen bebizonyítja. (Zaj. Ez nem 
ide való!) De kérem, ez ide való, mert ezek té
nyek s pedig okulni való tények a közelmúltból l 
mert, ha bár némelyek a nemzetek közt 1848. s 
1849-dik években lefolyt küzdelmet a reactio- s 
camarillának akarják is tulajdonítani, nincs két
ségem, hogy igen jól tudjuk, hogy az nem a rectio, 
hanem a nem magyar nemzeteknek, megtámadott 
drága nemzetiségök s féltett nyelvök elnyomása • 
miatti védelem végett, természetszerű önfeutartási 
ösztönénél fogva történt. 

Ha tehát, t. ház! az országban századok óta lakó 
Összes nemzeteket megelégedettekké, boldogokká 
tenni és egymás irányában mellőzbetlen bizalom- és 
szeretetben élni, hazánkat pedig nagynak s boldog
nak látni óhajtjuk , akkor a bizottmány törvényja
vaslata elvetése mellett aromán s szerb képviselők 
által szerkesztett s ezek megbízásából Mocsonyi 
Sándor képviselő által beadott törvényjavaslatnak 
elfogadása nem csak tanácsos s szükséges, hanem 
elkerülhetlen is : mert mig az előbbi a nem ma
gyar nemzeteket egyátalában ki nem elégíti s igy 
a nemzetiségek közti folytonos súrlódás és elége
detlenség, harcz s küzdelem és ez által az ország 
romlását eredményező belviszályok magvait hordja 
magában, addig az utóbbi a mellett, hogy az or
szág lételét, integritását és autonómiáját legkisebbé 
sem ingatja meg, az országban lakó összes nemzetek 
méltányos és igazságos kívánalmait foglalván ma
gában, törvénynyé leendő emeltetésével az ország
ban valamennyi nemzetek egymás iránti bizalmát, 
testvéri szeretetét, és a szabadság és egyenlőség 
elvén, melyből az kiindul, az ország tartós fön-
állását és boldogságát biztosítja. 

Ezek pedig mind oly tényezők, t.ház, melyek 
édes hazánk jövőre való biztos fönállása, nagy- s 
boldoggá tétele érdekében az általunk most tár
gyalt nemzetiségi kérdés megoldásánál, meggyő
ződésem szerint, szorosan szem előtt tartandók s 
irányadóul veendők. 

Mert én ugy hiszem, t. ház! habár a magyar 
nemzetnek két év óta a szerencse nagyon kedve
zett és sok óhajtása teljesült, annyira, hogy tán 
némelyek épen a szerencsétől kápráztatva, azt fog
ják mondani, hogy most szerencséjök kezökben, 
s a helyzet urai levén, az országban lakó nem ma
gyar nemzetek ügye s illetőleg a nemzetiségi kér
dés, azok méltányos s igazságos kívánalmainak 
tekintetbe vétele nélkül is, saját kedvök szerint el
intézhető : véleményem szerint ez nagyon veszedel
mes eljárás lenne, s nagyon szükséges s kívánatos 
a most érintett netáni szerencsétlen szándék felvé
telével a nemzetiségi kérdést ugy megoldani, hogy 
eshető viharok s szerencsétlenségek beálltával, az 
ország minden nemzetei e szép hazát közös édes 
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és nem mostoha anyának tekintvén , azt egy 
édes gyermek feláldozásával megvédeni vetélked
jenek. 

Mert, habár az is igaz, hogy 1866-dik évben 
Beustb . birodalmi kanczellár ő excellentiája Szász
országból Bécsbe jővén és a k o r á n y élére állva, 
a magyaroknak igen sok, az országgyűlés majori
tása szerint pedig minden kívánalmainak teljesülé
sét eszközölte: mégis, kérem,szem elől el nem tévesz
teni, miszerint a tapasztalás mindnyájunkat meg
tanított, hogy a bécsi kormány s politika nagyon 
változékony, változékonyabb magánál a tavaszi 
időnél is, és igy könnyen megtörténhetik, hogy 
előbb vagy utóbb, hamarább vagy később, hanem 
önmagától is, valamely nagy külnyomás következ
tében b. Beust ő excellentiája helyett a világ vala
mely más részéből egy más tudós s országokat 
boldogító status-férfiú jővén a bécsi kormány élére ... 
(Zaj. Egy szó : Az Borlea lesz!) Kérem, gúnyolódva 
beszédembe bele nem szólani, skérem engem nyu
godtan kihallgatni, mint én szoktam bárkit is. Ha 
czáfolni valót talál, tessék azt tetszése szerint parla
mentalis módon megczáfolni; vagy, ha valaki
nek privátim gúnyolódni van kedve, az ülés után, 
a folyosón teheti: én erre nézve is bárkinek szol
galatjára állok. — Mint mondám, más státusférfiu 
jővén, annak más elvei lesznek, s a birodalom erőssé 
alkotására és a népek boldogitására más experi
mentumot akarván próbálni, Magyarország ugy 
járhat, mint járt szegény Erdélyország, t. i. az or
szággyűlés által hozott s szentesitett törvények 
egy egyszerű pátens által semmiseknak s hatályon 
kivülieknek nyilváníttatván, kivéve természetesen 
az országgyűlés többsége által elfogadott külön
féle adónemekre súlyos és mondható elviselhetlen 
terhekre és statusadósságokra vonatkozó szentesi
tett törvényeket, akkor majd csak azt veszszük észre. 
hogy az 1887. évi uj alkotmányból csak is azon 
rész maradt meg , melyet legnagyobb ellensé
günknek is szívesen oda ajándékoznánk. 

Mert hiszen, t. ház, 1863. s 1864. évben Er
délyországnak is voltak törvényes fejedelme által 
egybe hivott országgyűlés által hozott s a fejede
lem által szentesitett törvényei s ezek 1867. év
ben egy egyszerű pátens által semmiseknek nyil
váníttattak, s ez által az erdélyi román nemzet a 
magas trón s kormánya irányában századokon 
át tanúsított tántoritlan hűséges loyalitása s véré
nek feláldozásáért, egy jelenleg nagy s hatalmas 
férfiú mondása szerint falnak szoríttatván, nem iri
gyelendő módon jutalmaztatott, habár én részem
ről soha el nem ismerém, hogy országyülés által 
hozott s szentesitett törvények pátensek által eltö-
rölhetó'k legyenek, a fent érintett erdélyi törvények 
pedig annyival inkább nem, mert azok nem csak 
az erdélyi, de az ausztriai birodalomban lakó összes 

románok szivében annyira be vannak vésve, hogy 
onnét semmi féle pátens s hatalom eltörölni nem 
képes. Már pedig a mi Erdélyben megtörtént 1867-
ben, bizony megtörténhetik Magyarországban 
1869. évben vagy későbben. 

Ezen körülményt s ehhez hasonló nehéz idő
ket s belátható eshetőségeket, ugy hiszem, hogy 
jó lesz szem előtt tartani a nemzeti kérdés megol
dásánál, mert ezek netáni beállta alkalmával na
gyon jó lesz, ha az országban lakó valamennyi 
nemzetek egymással teljesen kibékülve, őszinte 
testvéri bizalom- s szeretetben lesznek, hogy vész 
idején , bármely oldalról támadná meg őket az, a 
hazában élvezett közös szabadság, egyenlőség és 
testvériségtől lelkesítve, a szeretett közös hazát s sza
badságot vetélkedve megvédjék. 

Ugyan azért, miután, mint többször emlitém, 
a bizottmány törvényjavaslata sem a szabadság, 
egyenlőség s testvériség, sem az igazság és mél
tányosság alapjára fektetve nincsen; miután an
nak, ha csak elvileges elfogadása is, minthogy azon 
keresztül mindenütt vörös fonalként az erőszakos 
utón való magyarositási szándék nagyon is kitűnik, 
melynek czimeűl is jobban illenék : ,,a nem magya
roknakerőszakos magyarosítása iránti törvény," a 
nem magyar nemzeteket tehát nem csak hogy ki 
nem elégiti s meg nem nyugtatja, hanem miután ez 
által reményeikben megcsalatva, s méltányos s 
igazságos kívánalmaikat tekintetbe sem véve s ter
mészetes jogaikban letiporva látván magokat, mél
tán elkeseríti, már pedig az igazság és méltá
nyosság szerint ki nem elégített nem magyar nem
zetek elkeseredése az országban lakó népek közt 
folytonos viszályt s az 1848. s 1849. évekhez ha
sonló bizalmatlanságot és szerencsétlen küzdelmet 
szülne, s ez által az országra uj csapás nehezednék; 
ellenben miután a Mocsonyi Sándor által beadott 
törvényjavaslatot a mellett, hogy az ország léteiét, 
integritását s autonómiáját legkisebbé sem ingatja 
meg, az országban lakó nemzetek egymás iránti 
bizalmát s testvéri szeretetét, az abban alkalmazott 
szabadság, egyenlőség s testvériség, igazság s mél
tányosság elvénél fogva az ország szilárd fenállá-
sát, nagyságát, virágzását s boldogságát biztosítja 
én a más két javaslat elvetése mellett a Mocsonyi 
Sándor által beadott törvényjavaslat mellett sza
vazok. 

Ezek után legyen szabad Bartal s Makray 
képviselő urak azon állításaira, hogy némelyek 
a nemzetiségek közül Románia felé, vagy Isten 
tudja merre gravitálnak, azon megjegyzést tennem, 
hogy ezen gyanúsítás nem egyéb, mint az ily alap 
nélküli gyanúsításoknak Isten tudja hányadik is
mételt s egyátalában nem uj, hanem nagyon is 
kopott kiadása, mely gyanusitási fegyver azonban 
a sok használatban annyira megcsorbult, srégise-



CCCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 25.1868.) 57 

généi íog\& annyira megrozsdásodot, ha az sem 
azoknak, kik azt használják, hasznukra, sem azok
nak, kik ellen fordítják, ártalmára nem szolgálhat. 
A mi pedig Bartal képviselő ur tegnapi beszédje vé
gén nékünk adott jó tanácsát illeti, h a b á r arra sen
kinek szüksége nem volt: maga a jó tanács ellen 
nincs semmi észrevételem ; a modorra nézve 
azonban, melylyel azon jó tanács adatott, azon 
megjegyzésem van, hogy az inkább egy dietator 
által az alattvalónak kiadott parancs modorában, 
mint képviselő által képviselő társához intézett szó 
modorában volt előadva, mi szerintem nem parla-
mentális eljárás. 

Mindezek után végre szükségesnek látom 
eleve kijelentem, hogy azon nem várt esetben, ha 
vagy a bizottmány vagy Deák Ferencz t. képvi
selő ur javaslata fogadtatnék el a többség által a 
részletes vita alapjául, miután azon káros s szo
morú következményekért a felelőséget magamra 
nem vállalhatom, ne hogy annak alkotásában én 
is részt vegyek: nyilvánítón, hogy én a részletes 
tárgyalásban részt nem vehetek, s részt venni nem 
is fogok. 

E l n ö k : Még sokan levén szóira fölirva s az 
idő előre haladván, a törvényjavaslat átalános tár
gyalását holnap folytatjuk. 

Most még Horvát Boldizsár igazságügyér ur
nák van. előterjesztése. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház ! Az úrbéri örökváltságoknak az országos 
alapból leendő megtérítéséről szóló szentesitett 
törvényt bátor vagyok és ház asztalára letenni 
azon kéréssel, hogy azt a szokott módon kihirdetni 
méltóztassék. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényt1). 
E l n ö k : Paiss Andor jegyző ur megbizatik, 

hogy a törvényt a főrendekhez átvigye. 
Felkérem az osztályokat, hogy a nagyvárad

brassói vasút és szárnyvonalaira vonatkozó tör
vényjavaslatot minél előbb tárgyalás alá venni 
méltóztassanak. 

Végül jelentem a t. háznak, hogy miután a 
a pénzügyi bizottságnak a pénzügyminisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentése készen van s 
ki is osztatott, holnap a nemzetiségi törvényja
vaslat tárgyalásának megszakításával először az 
kerül tárgyalás alá, ezen tárgyalás befejeztével 
pedig folytatjuk a nemzetiségi egyenjogúságról 
szóló törvényjavaslat fölötti tárgyalást. 

Az ülés végződik d. it. 3% órakor. 

x) Lásd az Irományok 396-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ . 1865 / s . XI. 8 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A pénzügyminisztérium költségei 1869-re megállapittatnak. Stoll Károly Uj gőzgépek iránt interpellálja a 
kormányt, mely azonnal felel is. A naplóbiráló bizottságba horvát tagoknak is beválasztása hataioztatik. A főrendek üzenik, hogy a 
polgári perrendtartást a képviselőház által elfogadott vég alakjában, továbbá a dalmát vámtarifa módosításáról, a bor- és húsfogyasz
tás!, s a személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen 
Gyula gr., Festetics György yr. 
Lőnyay Menyhért. 

vannak: Andrásy 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 * ^órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A jegyző urak, 
kik tegnap működtek, ma is működni fognak. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a november 

25-én tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen 
részeit.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Napirenden van a pénzügyminisztérium költ
ségvetésének tárgyalása. 

K a u t z G y u l a e lőadó {olvassa a'pénzügyi 
bizottság jelentésének a pénzügyi minisztérium költ
ségvetéséről, bevezetését '). 

NicoliCS S á n d o r : T. képviselőház! En
gedje meg , hogy mielőtt a budget tárgyalását 
megkezdenó'k, a tárgyalásnak ily módja ellen 
egy pár észrevételt tegyek. A pénzügyminiszté
rium budgetje tegnap osztatott szét a képviselő
házban, tartalmaz pedig 300 lapot , a mely több
nyire számokból áll. Kérdek mindenkit, a ki 
elfogulatlanul itél a dologról, képes volt-e bármely 
tagja a képviselőháznak ezen budgetet átvizsgál
ni és megfontolni ? pedig ezen budgetben oly 
fontos tételek vannak , a melyeknek megfontolása 
s tüzetes tárgyalása szükséges. Ott vannak az állam-

!) Lásd az Irományok 381-dik számát. 

javaknak jövedelmei és költségei; e költségek csak
nem az államjavak jövedelmeinek felét teszik. Ott 
vannak a jövedékek és a jövedékek beszedési költsé
gei, mely utóbbiak szinte a jövedékek jövedelmének 
csaknem felét képezik. Én azt gondolom, e fon
tos tárgyak megkívánják, hogy tüzetesen meg-
vitattassanak. Felszólalásom által egyedül consta-
tálni kívánom azt , hogy a képviselőháznak nem 
volt ideje ezen budgetet kellőleg megfontolni,éshogy 
a budgetnek ilyetén tárgyaltatása nem más, mint 
indemnity más alakban. Most az idő rövidebb, sem 
hogy ezen képviselőház bármit tegyen e tárgyban: 
de én azt hiszem, hogy a jövő képviselőház 
akként fog intézkedni, hogy a budget annak ide
jén terjesztessék elébe, és a képviselőháznak ezen 
legfontosabb és legsarkalatosabb joga a budget 
ilynemű tárgyalása által illusoriussá ne váljék. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Előttem szó
lott képviselő úr indokolása meglehet tegnap 
helyén lett volna; azonban nekem szerencsém 
volt , mint tegnap az elnöki széken ülőnek, az ülés 
bezárta előtt a t. házhoz azon kérdést intézni, 
hogy beleegyezik-e abba, hogy a nemzetiségi tár-
gyalás megakasztásával napi tárgyul vétessék 
föl a pénzügyminisztérium költségvetése ? Ezt a 
képviselőház minden ellenvetés nélkül elfogadta ; 
ennek következtében többé vitatás tárgya az nem 
lehet, vajon a napirendre kitűzött költségvetés 
tárgyalható-e vagy nem? A ház elhatározta és a 
ház határozatából napirendre van tűzve. (He
lyesés.) 

BóniS S á m u e l : Tökéletes igazsága volna 
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előttem szólónak, ha Nicolies képviselő úr azt 
indítványozta volna, hogy hagyjunk fel ezen 
költségvetés tárgyalásával; de ő azt nem indít
ványozta, hanem észrevételeit egyedül arra irá-
nyozá, hogy jövőre a képviselőház ugy intézked
jék, hogy ilynemű tárgyalás által a ház joga illu-
soriussá ne váljék. 

Gajzágó Sa lamon : Az a jövő országgyű
lésnek joga elhatározni, miként vegye jövőre a 
költségvetést tárgyalás alá. Jelenleg igy határozta 
az országgyűlés, és azt hiszem, ez a jövőre nézve 
semmiféle következést sem fog maga után vonni. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : A tárgyalás ezen módjából jövőre 
semmi következtetés nem vonható. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a pénzügy
minisztérium költségvetésének a központi igazgatás 
alatti összes rovatait). 

KaUtZ Gyula e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak erre vonatkozólag következő megjegyzései, 
részben összehasonlításai vannak. {Olvassa a 381. sz. 
Iromány I-sö füzetbeli A) fejezetét.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a bizottsági véle
ményt? (Elfogadjuk!) Tehát marad az ott meg-
határzott összeg. 

Csengery Imre jegyző {olvassa az országos 
pénzügyi igazgatóság alatti összes rovatokat.) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 381. sz. 
Iromány I-sö füzetbeli B) fejezetét.) 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház ezen tételekben 
felsorolt összegeket? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a költség-
vetésmk a, selraeczi bányászakadémiára vonatkozó 
tételeit.) 

KautZ G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak erre csak azon összehasonlító megjegyzése 
van , hogy 800 forinttal az idén több követeltetik 
mint tavaly. 

Elnök: Elfogadja a t. ház ? {Elfogadjuk!) 
KautZ Gyula e l ő a d ó : A pénzügyminiszté

rium igazgatására vonatkozó átruházási jog meg
adása tekintetében a pénzügyi bizottság a 
következő formulázást ajánlja: „A mi az átruházá
si jogot illeti, ezt a bizottság a költségvetés első 
szakaszát illetőleg a központi igazgatás két czimé-
ben, úgymint a minisztériumnál, a számvevőségnél, 
mindegyik czimnek rovatai közt, kivévén a rend
szeresített személyi fizetéseket, azután az or
szágos pénzügyi igazgatásnál a czimnek rovatai 
közt átalában megengedhetőnek véleményezi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottságnak az átruházásra vonatkozó véleményét 
is? {Elfogadjuk!) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : T. ház! A pénz
ügyi bizottság a budget-jelentés készítésében azon 
elvből indult ki , hogy a t. ház tájékozására igen 

kívánatos és szükséges, hogy a tavalyi tételek a 
mostani évre vonatkozókkal, illetőleg az 1868-iak 
az 1869-iekkel folytonos összehasonlításba tétes
senek és állíttassanak fel. Ezen elvet kesztül vitte 
az egész jelentésben : méltóztassanak tehát a jelen
tés alapján az összehasonlításokat szives figyelem
mel követni. 

Csengery Imre j e g y z ő {olvassa az egyenes 
és fogyasztási adók tételeit.) 

Kautz G y u l a e l ö d a ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
El van fogadva. 

Csengery Imre, j e g y z ő {olvassa a só-jöve
déki bevételek alatti rovatokat.) 

KailtZ G y u l a e l ő a d ó : A sójövedékre vonat
kozólag a pénzügyi bizottság jelentésébe egy 
tételt foglal, mely a következő elvet állítja fel. 
{Olvassa a 381. sz. Iromány 111. füzetbeli a)pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottságnak e véleményét ? {Elfogadjuk!) Tehát a 
pénzügyi bizottság e véleménye elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a doMny-és 
htto-jovedékek tételeit.) 

Kautz Gyula e l ő a d ó : A bizottságnak nincs 
észrevétele. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a tételeket? {El
fogadjuk!) Elfogadtatik. 

Csengery Iliire j e g y z ő (olvassa a 4-ik fü
zetben a" illetékekre vonatkozó rovatot, a bélyeg, di
jak és jo..illetékek . at- és hídvám s fémjelzés ro
vatait.) 

Kautz Gy i l la e l ő a d ó : Ezen szakaszra vo
natkozólag , s különösen az erdélyi híd- és utvá-
mok tekintetében , azon megjegyzése van a pénz
ügyi bizottságnak, hogy a jelenleg fenálló vámo
lási rendszer több tekintetben hiányos , és azért 
kapcsolatban az utfentartási rendszer szintén sür
gős átalakításával mielőbb eszközlésbe veendő ren
dezést és reformot kíván. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Az Erdély és 
Magyarország egynémely részeiben még jelenleg 
is fenálló ut- és hidvámokra nézve volt szeren
csém több képviselőtársammal együtt a pénzügy
miniszter úrhoz interpellátiót intézni. Azon szeren-
rencsétlen állapotban vagyok, hogy a t. minisz
ter úrtól ezen interpellátióra választ mai napig 
sem nyertem ; felkérem tehát a bizottsági előadó 
u ra t , lenne szives indokolni, hogy tulajdonképen 
mi czélból és mily alapon tartatik fen továbbá is 
azon. Erdélynek egy részében mai napig is fenálló 
ut- és híd vámrendszer ? és ha az indokokat meghal
lottam , akkor kérni fogom a t. házat, hogy en
gedje meg nekem , miután jelenleg semmi indoko
kat nem tudok, elmondanom azon nézetet. mely 
ezen felszólalásra bir. 

8* 
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Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! A t. képviselő úr megemlité azon inter-
pellatiót, melyet az ut- és hidvámok tárgyában 
több erdélyi képviselő beadott, s azt emiitette, 
hogy én erre nem válaszoltam. Ha jó i emlékszem, 
az interpellátió beadása után, midó'n egy képviselő 
úr ezen tárgyban felszólalt, elmondottam azt, 
minél többet most sem mondhatok. 

A jelenleg Erdélyben és Magyarország egy ré
szében fenálló ut-és hidvárnrendszer hiányait elisme
rem, elismerem, hogy azon rendszer igazságtalan, 
miután az országnak bizonyos vidékein utvámot 
szednek azon utakon, melyeket az állam készített és 
tart fen, az országnak pedig más nagy részében 
vannak hasonló utak, melyeket szintén az állam 
épített, ezeken azonban nem fizetnek vámot. Fen-
áll tehát egyenlőtlenség , ennélfogva igazságtalan
ság a kivetésnél. 

Mint méltóztatnak tudni, az államköltségve
tés azt mutatja, hogy a jelenleg létező utak fentar-
tására évenkint körülbelül harmadfél millió forint 
vétetik igénybe. Ez természetes teher, melyet 
az állam az utak fentartása végett visel. A minisz
térium azon nézetben volt, s azon nézetét nyilvání
totta az első budget tárgyalása alkalmával, hogy 
az ut- és hidvámokra nézve egy részletes reformot 
kell behozni s az eddig fenálló egyenletlenséget 
minél előbb meg kell szüntetni. Az idő, a mint 
méltóztatnak tudni, nagyon rövid, s annyi nagy
fontosságú kérdéssel voltunk eddig elfoglalva, 
hogy az ut- s hidvámok szabályozására s azok fen-
tartására nézve törvény által nem intézkedhet
tünk. Azon nézetben vagyok, hogy a jövő ország
gyűlés feladatai közé fog tartozni, tán mindjárt kez
detben, ezen egyenetlenséget megszüntetni, s akö-
utak fentartása s az azoknál behozandó alapos rend
szer iránt határozni, még pedig meggyőződésem sze
rint olykép.hogy a teher egyenlő módon viseltessék, 

Meg vagyok győződve arról, és ezen megg3"*ő 
ződést már egyszer nyilvánítani szerencsém volt, 
hogy a kőutaknak fentartására nézve a helyható
sági rendszer törvényhozásilag történt szabályozá
sa után a, kőutak fentartása legolcsóbban s leg-
czélszerübben lesz eszközölhető. Miután tehát a 
kőutak építése s fentartása iránt intézkedni kell, 
miután ezen intézkedés egy rendszer megállapítá
sát foglalja magában, nem tartom czélszerünek, 
hogy ezen 200,000 forintnyi tétel most hagyassék 
ki. Nem lehet ugyan, mint mondám, igazságosnak 
s méltányosnak mondani a költségvetésben foglalt 
ezen tételt; de miután jelenleg pénzügyi viszonya
inknál fogva ily összeg alig nélkülözhető, az indít
ványt el nem fogadhatom. 

Egyébiránt hiszem, nem egyedül az utvámok-
nál van éltetés Erdélyre nézve ; vannak eltérések 
és egyenetlenségek Erdélyben, melyek reájok ked

vezők, minek indoka, hogy a létező pénzügyi rend
szer átmeneti annyiban is, hogy a létező különbö
zeteket meghagyja, meghagyja addig, mig helyűk
be jobbat, czélszerübbet állithat. í g y megmaradt 
Erdélyre nézve, hogy a földadó aránylag cseké
lyebb kulcs szerint van megállapítva, mint Magyar
országra nézve. Továbbá megmaradtak a kivéte
les sóházak Erdélyben. A múlt budgetben foglalt 

[ terhes fejadót megszüntetni javasolta a kormány, 
és a ház el is fogadta. Tehát nem lehet azt állítani, 
hogy a kormány nem igyekezett volna Erdély 
irányában igazságos lenni. Minek egyik jele az, 
hogy mihelyt lehetett, a népet aránytalanul ter
helő adót, a fejadót megszüntetni javasolta, ha
bár ezen különbség az állambevételekben neveze
tesnek mondható. Miután tehát a jövő év folytán 
gyökeres reformok fognak az ut-és hidvámok iránt 
behozatni, arra vagyok bátor a t. házat kérni, 
hogy addig, mig e reformok keresztül fognak vi
tetni, e tételt, melyre az államnak szüksége van, 
meghagyni méltóztassék. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Én legelőször 
is arra vagyok bátor a pénzügyminiszter urnák 
felelni, hogy a múltkor, mikor ezen interpellátió 
kérdése szóba hozatott, az arra tett feleletet már 
csak azért sem vehettem az interpellatióra tett 
feleletnek, mert, mint magát a pénzügyminiszter 
akkor kifejezte, az interpellatiót még nem is ol
vasta. A mi illeti a pénzügyi bizottság azon jelen
tését, hogy Erdélyre nézve az ut- és hidvám-rendszer 
több tekintetben hiányos : azt hiszem, tisztelt kép
viselőház, hogy ezen kitétel nem vág össze a tény-
álladékkal, mert az nem csak hiányos, hanem tör
vénytelen. Ugyanis az 1848. XXX-ik törvény-
czikk az utakról ekként szól: „A hatóságokban 
még most fenálló közmunkáknak törvény szerinti 
alkalmazására a miniszterség ügyel fel, a melynek 
tisztéhez tartozand a létező utak, hid és más köz
lekedési eszközök fentartásáról is az illető hatósá
gokkal egyet értve intézkedni." Ha a t. pénzügy
miniszter úr, a mint én neki tökéletesen igazat 
adok e tekintetben, minden oly adónemre, mely 
1848 óta az országba behozatott, külön törvény
javaslatot adott be a képviselőháznak, hogy az 
törvénynyé emeltetvén, ez által maga az adó nem 
törvényesitessék : ugy hiszem, miután az indem-
nity lejárt, arra nézve is, hogy az ut- és hídvám 
szedessék, mint a mely a létező törvényekkel tö
kéletesen ellenkezik, külön törvényjavaslatot kel
lett volna a ház elé terjesztenie. (Helyeslés.) Ez 
nem történvén, én azt hiszem, hogy a budget tár
gyalása alkalmával a létező törvények ellenére vagy 
a létező törvényekkel ellentétes irányzatban a kép
viselőház határozatilag nem járhat el. 

Nem az esik nekem nehezemre, hogy Erdély 
egy részében, épen más törvényhatóságok és más 



CCCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 26. 1868.) 61 

vonalak előnyére, oly helyhatóságokban, a me
lyek az utakat magok épitették, .melyektől az 
utak jó karban vétettek át, utvám szedetik: mert 
ha valaki, t. képviselőház, én szivemből és lelkem
ből pártolom azon nézetet, hogy mindenki, tehetsé
géhez mérten, hozzájáruljon az állam háztartása 
költségeinek fedezéséhez ; nem ez esik nekem, is
métlem, nehezemre; hanem az, hogy a törvény 
ellenére az országnak ép egy részében tartatik fen 
a maga teljes zsarnokságában az 1853. február 
10-kei pátens által behozott utvámrendszer. Ennek 
következtében én nem akarom a t. ház becses 
figyelmét továbbra is fárasztani és nem akarom az 
idfít a t. háztól elrabolni annak részletes kimuta
tásával, hogy ezen utvámrendszer, különösen al
kalmazása által, mennyire sújtja az illető vidékek 
lakosait, a mely lakók semmi más közlekedési esz
közökkel nem bírnak, hanem csak is ezen ország-
utakkal, melyeket ők építettek, és melyeken há
rom mértföldre 90 — 96 kr, egy forintnyi vámot kell 
fizetniük, mi által sokszor azon anyag, melyet há
rom mértföldnyiről behoztak, valóságos értékében 
nem ér annyit, a mennyit vám fejében érte fizet
nek, mi által, t. ház, e vidékek népe igazságtalanul 
és ugy szólván erőszakolva zsaroltatik. He — mint 
mondom — nem ez esik nekem nehezemre; hanem 
nehezemre esik az, hogy épen Erdély egy részé
ben minden fenálló törvény ellenére ezen hídvám, 
a pénzügyi miniszter úr által benyújtott javaslat 
folytán, továbbra is fentartassék. [Helyeslés.) 

Én tehát minden egyebet mellőzve, egyedül 
azon kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni, 
megegyeztethető-e a törvényekkel, hogy mielőtt a 
törvény meg volna alkotva, határozat folytán a 
budget tárgyalása alkalmával uj adónem hozas
sák be és tartassák fen Erdéljdben ? (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Bocsánatot kérek, t. ház, hogy ezen tárgyban újra 
felszólalok; de kötelességemnek tartom ezt tenni 
azok után, miket a t. képviselő úr most mondott, 
miután ezen nyilatkozatban azon vád is foglalta
tik, hogy a minisztérium egy adónemet — néze
tem szerint nem adónemet, hanem bizonyos jöve
delmi nemet — fentart a törvény ellenére. 

Hivatkozom azon törvényre, mely az 1868-ki 
állam-háztartás iránt hozatott; ez tehát nem meg
szavazása a budgetnek, hanem törvényhozási in
tézkedés volt, melyben akiadások fedezésére a tör
vény szerint fenálló adók, s azok közt, mint egyene
sen a törvényben meg van jegyezve, a jelenleg fen
álló utvámjövedelemnek ezen év végéig leendő fen-
tartása kimondatik. Alaptalan állítás az, hogy az 
utvámnak szedése a törvénynyel ellenkezik, mert 
•szentesitett törvény rendelkezett arról, hogy azut-
vámok ezen év végéig fentartassanak. 

A mi illeti azon idézést, melyet a t. képviselő 

u r a z 1848. XXX-dik törvényczikkbó'l te t t : ezen 
idézés ismét igazolja azon állításomat, melylyel 
indokoltam előbbi felszólalásomat, miszerint minél 
előbb szükséges a törvényhozásnak e tekintetben 
intézkedni. Egészen máskép állana a kérdés, ha a 
törvény értelme szerint az akkor létezett közmun
kák a minisztérium rendelkezésére adattak volna. 
Ez esetben sokkal egyszerűbb volna a kérdés, a 
mennyiben a közmunkáknak országos utakra való 
fölhasználása által az állam költségei nevezete
sen kevesbednének, és ez esetben a 200,000 frt 
jövedelem kihagyása indokolva volna : hanem a 
jelen viszonyok közt, miután még a közmunkák 
iránt ujabb törvényhozási intézkedés nem történ
hetett, miután a közmunkák felett nem a kormány, 
de a megyék rendelkeznek, azon törvény tehát, 
melyre képviselő úr hivatkozik, nincs érvényesítve, 
miután az utak fentartása harmad fél millióba ke
rül : ezen utvámok nem csak Erdélyben, hanem 
Horvátország és Magyarország egy részében is 
fenállanak, s ezen jövedelmet most nem nélkülöz
hetjük, a reform e tekintetben jövő évben keresz
tül fog vitethetni. 

Ennélfogva, ajánlom ismét a szerkezetet. 
SimOnyi LajOS b . : T. ház! Mindegyikünk 

jól tudja, hogy az államnak szerfelett nagy kiadá
sai vannak ; érzi ezt mindegyik saját tapasztalá
sából is. 

Ebből az. következik, hogy az országnak jö
vedelmeit lehetőleg szaporítsuk, és azokat csökken
teni szándékunk épen nem lehet. De miután ezen 
jövedelem a lakosság egyes részére sulyosodik, és 
a mint azt a t. pénzügyminiszter úr is elismerte, 
igazságtalan és aránytalan; miután ezen összeg 
nem oly nagy, hogy az által az állam-háztartás 
tetemes csorbát szenvedne: én mind az igazság, 
mind a czélszerüség szempontjából óhajtanám 
azt, hogy ezen tétel a budgetből kitöröltessék és 
ezen összeg más honnan legyen pótolandó.: mert 
az semmi esetre sem igazságos, sem czélszerü, 
hogy Magyarország lakosságának egy részét sújt
suk oly adónemmel, melyről a pénzügyminiszter 
maga is elismerte, hogy aránytalanul súlyos és 
mindenesetre az illetőket nagyon károsítja. Azért 
igen óhajtanám, hogy miután az Erdélyben létező 
hid- és utvámok igazságtalanok és aránytalanok: 
a budgetből ezen jövedelem töröltessék ki. (He
lyeslés.) 

Gál János : T. ház! Alig lehet alapos okot 
felhozni ezen utvámjövedelem fentartására, mint 
a melyet a t. pénzügyminiszter úr felhozott: hogy 
t. i. reményt nyújtott, hogy ez rövid időn meg fog 
szüntettetni; de ez indokul nem szolgálhat arra, 
hogy az igazságtalanság a méltánytalanság bármi 
rövid időre meghagyassák. Ezen ut- és hidvámok 
nem egész Erdélyt terhelik, hanem csak egyes 

/ 
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vidékek lakóit, kik szintén azon közmunkákat is j 
tartoznak megtenni, melyeket többi részei Erdély- | 
nek is megtesznek. És ebben fekszik a törvényte
lenség, mely törvénytelenséget a t. háznak lehetet
len továbbá is fentartani. 

A mi a t. pénzügyminiszter úr által felhozott I 
azon más két indokot illeti, hogy Erdélyben a ! 
földadó kevesebb 0/°-re szállíttatott, mint Magyar
országon, és hogy a sóra nézve is kedvezményi ár 
engedtetett; következőleg ilyen rendkívüli terhe
ket megtartandóknak véleményez: bátor vagyok 
alázatos véleményemet abban kifejezni, hogy nem 
azért határozta a t. képviselőház Erdélyben a föld
adónak '/„-ét kevesebbre, mintha ez által Erdély
nek különös praerogativát akart volna adni, ha
nem átlátta az erdélyi i'öldadóprovisorium kö
rül elkövetett azon hiányokat, melyeknél fogva 
az erdélyi földnek jövedelmenagyon aránytalanul 
számíttatott k i , elannyira, hogy ott a 29%-t be
hozni válósággal Erdélynek nagyobb terheltetése 
lett volna, mint Magyarországnak. 

A mi a sót illeti: engedje meg a t. miniszter 
úr, hogy erre nézve egy pár megjegyzést tegyek. 
Igaz , a t. ház kedvezményi árt adott Erdélynek 
a só tekintetében; de bátor vagyok tapasztalásból, 
szemmel látott tapasztalásból kifejezni azt, hogy 
a kedvezményi árnak Erdély népe nagyon kevés 
hasznát veszi. Ugyanis a pénzügyi igazgatóság
nak illető orgánumai, kik most is legtöbbnyire 
külföldiekből állanak, ezen dolgot ugy kezelik, 
hogy akkor, mikor a t. ház 5e/b-ad résszel szállította 
alább a só árát, Erdélyben fentartották az ed
digi apró sóárulásokat, melyekből a köznép veszi 
a sót, ezek pedig s a velők egyetértő ott levő 
financz-had , a politikai administrationak minden 
közbejövetele nélkül, ugy szabályozták az apró 
sónak árát, hogy V10-ed résszel fizeti most Erdély 
népe kevesebbel a só árát, mint a leszállítás előtt. 
Ez eredménye annak a törvénynek, melyben a 
kedvezményi ár megadatott. 

Én ennélfogva, t. ház, miután sem törvényes
nek, sem méltányosnak nem látom ezen utvámok 
bár ideiglenes fentartását is, pártolom Gajzágó indít
ványát, s kérem a t. házat, méltóztassék ez utvám-
jövedelmet a költségvetésből kihagyni. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Ha arról volna szó, 
hogy egy törvénytelen adónemet megszavazzon 
a t. ház, én ez ellen okvetlen fölszólalnék. A szó 
azonban jelenleg nem arról van. Mi nem vagyunk 
még tökéletesen normális állapotban. A szó most 
csak az ország jövedelméről van. Ha mi most itt 
ezen jövedelmét az országnak meg nem semmisítjük: 
vegyék erdélyi barátaink figyelembe azt, hogy 
micsoda segedelemmel járul az úrbéri kárpótlás 
fejében Magyarország az övékhez; vegyék figye
lembe azt, hogy a jövedéki adót mennyire köny- | 

nyitette Magyarország nálok saját rovására. A 
baj nem itt fekszik, hanem ott, hogy most kétsze
res kezelés szükséges a töltéseknél, a mi meg fog 
szűnni, ha a megyék rendeztetnek. Az az abnor-
mis állapot, hogy a közmunkákkal nem a kor
mány, hanem a megyék rendelkeznek, a töltés 
felügyelése költségeit pedig viszi a kormány, holott 
minden közegek, melyek arra szükségesek, a me
gyéknél vannak és fizettetnek. Én azt hiszem, 
hogy ha a minisztérium a jövő törvényhozás 
elé mindjárt a megyék rendezése törvényét elő 
fogja terjeszteni, az ilyen kétszeres kiadások ma
goktól ki fognak maradni. 

Csanády Sándor : T. ház! A t. pénzügy
miniszter úr nyilatkozata engem egyátalában nem 
győzött meg arról, hogy az ut- és hidvámoknak 
a budgetbe hozatala törvényeinkbe ne ütközzék. 
Ugyanis maga pénzügyminiszter úr oda nyilatko
zott, hogy az ut- és hidvámoknak a budgetbe 
vitelét szentesitette a 65-ki törvény; de maga a 
pénzügyminiszter úr is elismeri azt, hogy ezen 
szentesitett törvény csak a f. év végéig ta r t : még is 
most a pénzügyminiszter úr jövőre nézve is kí
vánja megadóztatni túl a Királyhágón lakókat 
az ut- és hídvám által, mely adónem, szerintem, tör
vényellenes. És tehát Gajzágó képviselő itr in
dítványát pártolom. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! Mint indítvá
nyozó, azt hiszem, néhány szóval igénybe vehe
tem a t. ház figyelmét. (Halljuk!) 

Én már akkor , mikor a személyes kereseti 
adóról a múlt évben itten szó volt, kinyilatkoztat
tam azt, hogy én, mint erdélyi képviselő és mint 
erdélyi egyén. mindig és mindenkor szoros köte
lességemnek fogom tartani, sem magamat, sem Er
délyt a szorosabb értelemben vett Magyarország 
rovására az adónemek s azon terhek alól, a melyek 
az állam polgárát, mint állampolgárt jogosan ille
tik, s melyeket az állam, minden polgárától jogo
san megkövetel, ki nem vonni. 

Podinaniczky Frigyes b.: Én is fizetem. 
Gajzágó S a l a m o n : Akkor kimondottam, 

hogy én csak akkor érzem magamat tökéletes öntu
datomban, ha oly szemrehányásokkal, a milyene
ket más többször hallottam: hogy Magyarország 
Erdély rovására igy meg amúgy megadóztatja 
magát, hogy Magyarország Erdélyért igy ugy 
sokat áldoz: többé nem találkozom. Ennélfogva 
nekem mai nap is igen roszul esett mind a pénz
ügyminiszter úr nyilatkozata, min'd t. Bónis kép
viselő úr azon megjegyzése, hogy miután Magyar
ország Erdély előnyére magát egyben másban 
megadóztatja, különösen a földtehermentesitési 
papírokban s a sóra nézve, tehát Erdély ne köve
teljen többet , hanem hagyja meg azon száz 
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huszonnégy ezer forintot, a mely az állam födöze-
tére szükséges. 

Elismerem, hogy nagyon szükséges megtar
tani mind azon törvényeket, a melyekből az állam
kiadások födöztetnek; de ha Erdély megteszi mind 
azt, a mit viszonyaihoz, tehetségéhez képest, meg
tehet, ha Erdély, miután ottan egyetlen közleke
dési eszköz sincs, miután ott semmi sincs, a mi a 
hitelt, a birtokot s a birtok-viszonyokat emelné, 
ha Erdély minden tekintetben a maga primitív álla
potában van : akkor azt követelni, hogy Erdély 
épen annyit fizessen, mint fizet Magyarország: ez 
nem lenne a terheknek arányos elosztása, hanem 
Erdélynek túlságos megterheltetése. {Helyeslés.) 

Ennek következtében, miután ezt kinyilatkoz
tattam, a több képviselőtársam által aláirt határo
zati javaslatot, a melyet a t. háznak beadtam, még 
egyszer a t. képviselőház figyelmébe ajánlom azon 
kijelentéssel, hogy nem* vonakodom semmiféle 
tehertől, legyen azon teher bármilyen. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Miután 
indítványozó úr indítványa mellett még egyszer 
felszólalt, engedje meg a t. ház, hogy egy rövid 
észrevételt, illetőleg helyre igazítást, tegyek előadá
sára. (Halljuk!) 

Méltóztatott kiemelni, hogy sajnosán tapasz
talja, miszerint Erdély irányában szemrehányá
sok tétetnek. Koránsem szándékom részemről azt 
tenni, annyival kevésbbé, miután, ugy hiszem, a 
minisztérium igazolta ezen költségvetés előterjesz
tése által is, hogy az erdélyi viszonyokat minden 
tekintetben kellőleg méltányolja. Igazolta többek 
közt az által, hogy a fej-adó eltörlését javaslatba 
hozta, mi által több mint kétszázezer forintra menő 
könnyebbités szerzett a nép legszegényebb részé
nek Erdélyben. Megmutatta ez által, hogy a mi 
igazságtalan és méltánytalan, azt mindenütt egy
más után megszüntetni kívánja. Ennélfogva ugy 
hiszem, hogy azon szemrehányás, melyet képviselő 
úr tett, annyival kevésbbé illetheti a minisztéri
umot, miután épen a napokban mint egyik sürgős 
tárgyat nyujtottbe oly törvényjavsslatot, mely által 
Erdély a közös állam biztosítása mellett közel 80 
mértföld vasúttal láttatik el. Ez is kétségtelen ta
núsága annak, hogy oly szándék Erdélyre nézve, 
melyet a képviselő a minisztériumról mondott, nem 
létezik, és felszólalásom csak azért történt, hogy a 
t. képviselő úr ezen állítását visszautasítsam. [Sza
vazzunk !) 

MiSSiCS J á n o s : T . ház! (Be van fejezve 
a vita!) 

E l n ö k : Indítványozó úr elmondta vég sza
vát, következőleg a tárgyalás be van fejezve és 
csak a szavazás van hátra. (Helyeslés.) 

Akérdés az, hogy a pénzügyi bizottság által 

készített szerkezetet vagy pedig az indítványt fogad
ja-e el a ház? Mindenek előtt,azt hiszem, a szerkezetre 
kell szavazni. (Helyeslés.) Ennélfogva azon képvi
selő urak, kik a pénzügyi bizottság által az utak 
fentartása és vámrendszerre nézve tett azon javas
latát, hogy ezekre vonatkozólag ajövőre reformok 
terjesztessenek a ház elé, elfogadják, méltóztassa
nak felkelni. (Megtörténik.) ü g y vagyok meg
győződve, hogy a többség a szerkezet mellett van. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter költségvetésének az államvagyon alatti ösz-
szes rovatait) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 381. sz. 
Iromány V. füzetét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház? (Elfogadjuk!) 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa anyagdíjakra 

vonatkozó költségvetést.) 
KautZ G y u l a e l ő a d ó : Erre vonatkozólag 

a pénzügyi bizottság külön előterjesztést fog tenni 
a háznak. 

S t o l l K á r o l y : A képviselőház határozata 
folytán, ezen költségvetéssel bár, tárgyalandó 312. 
számú határozati javaslatom, mely némely nagy
szerű, de czéltalán kiadásokra vonatkozik. E te
kintetben egy emlékiratot nyújtottam be e hó 
11-én a pénzügyminiszter úrhoz, és hiszem, mert 
tegnap is ugy voltam értesülve, hogy ezen ügy 
iránt a pénzügyi bizottság tárgyalást fog tartani. 
Várom azt még ezentúl is, és azért most csak any-
nyit vagyok bátor itt kijelenteni, hogy, mert a 
pénzügyi bizottsági jelentés szavai szerint: „a 
mi a költségvetés tárgyalását illeti, e tekintetben 
az alólirott bizottság egyfelől figyelemmel az 
idő szerfeletti rövidségre s a tárgy elintézések 
sürgető voltára. de másfelől arra, hogy a pénz
ügyminisztériumi költségvetés igen nagy része 
csupa szakbeli részletekből áll, melyeknek kime
rítő és minden oldalú megvitatása tüzetes tech
nikai szakismeretet s hosszú időt igényel, kivá
lókép csak a főbb tételeknek és az eredményeket 
vizsgálatába, meg ezeknek, a mennyire az időköz
ben eszközlőbe vett jelentékeny terjedelmű igazga
tási reformoknál lehetséges volt, az 1868. költség
vetés tételeivel való összehasonlításába ereszke
det t :" a bányászatról is csak annyi van mond
va , hogy a bányászat és pénzverés bevételei 
23.000,000-ra,akiadások22.000,000-ra,ésa tiszta 
jövedelem egy millióra megy: hogy, mondom, ott, 
a hol a bevétel 2 3 , a tiszta jövedelem egy 
millió, igen nagy és tágas mozoghatási tér van 
engedve. Hogy ez igy van, arra határozati javas
latomban fel volt hozva egy eset, melyből ki
tűnik, hogy ily esetekre már a költségvetésben is 
tekintet vétetik. Ugyan is a múlt évre megsza
vazott költségvetésben 10 és 48 ezer, öszvesen 58 
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ezer forint van gőzgépekre megszavazva, melyek 
megszerzése u g y a kiküldött miniszteri biztos 
jelentése szerint, mint a tettleg megkötött alku 
szerint, legfeljebb 18 vagy 20 ezer forintba került; 
megtakarítható tehát ezen összegből 38 — 40 vagy 
több ezer forint. * 

Miután, mint mondám, a bányavizek ki-
szivattyuzására vonatkozó ügy elintézését szak
avatott egyének közbejöttével a pénzügymi
niszter úrtól várom, az azonban a költségvetés
sel összeköttetésben van, bátor vagyok egy inter-
peliatiót intézni a t. pénzügyminiszter úrhoz, 
melyre feleletet csak akkor nyerhetek, midőn együt
tesen hallgattatom ki a kiküldött bizottság tag
jaival. Addig pedig állítom és bebizonyítani is kész 
vagyok azt, hogy a czél, melyre már 300,000 frt 
kiadatott (melyre én a fátyolt kivánom borítani), 
hogy, mondom, e czél, ha arra a körülményekhez 
képest még 160,000 frt is kiadatnék, soha, de soha 
ez utón eléretni nem fog. A czálnak részletes elé
rése pedig minden esetre több kárt okozna, mint 
hasznot, mert drágítaná az üzletet. 

Interpellátióm igy hangzik. (Olvassa:) „Mi
után a két gőzgép megszerzésével nem csak telje
sen eléretik, hanem biztosíttatik is azon czél, mely 
az ott nem létező viz mint vis motris megszerzé
sére kiadott 300 ezer forint feláldozásával m<V 
részben sem éretett e l ; miután azon czél az ed
dig járt utón teljesen soha, de soha el nem éret
hetik, részben pedig, ha uj nagy áldozatokkal 
el is éretnék, csak az üzletet drágítaná: tisztelet
teljesen kérdem a tisztelt pénzügyminiszter urat : 
megengedi-e, hogy a könnyen megtakarított, most 
a valódi szükségtelen tul elösitett 38 — 40 ezer fo
rint kivihetetlen czélu kiadások folytatására for-
dittassék akkor és ott, hol a czél olcsóbb, egysze
rűbb eszköz által már elérve és biztosítva v a n ? " 

Lónyay Menyhért pénzügyéi'.: A tisztelt 
képviselő úr az interpellatióban oly tárgyat emlit, 
melyet a ház előtt már több izben fölemlített, és 
arra hivatkozik, hogy ezt a pénzügyi bizottság is 
tanácskozása tárgyává tette. Igen örvendek rajta, 
hogy a pénzügyi bizottmány részletesen meg ki-
vánja vizsgálni ezen tárgyat, és valamint a képvi
selő úr megígérte, hogy saját véleménye támoga
tására a szükséges adatokat be fogja nyujiani, 
ugy én részemről megtettem a miniszteriurniiál az 
intézkedést, hogy az nap. midőn ezen ügy tárgya
lása a pénzügyi bizottmány által kitüzetik, minden 
arra vonatkozó adatok előterjesztessenek. Azt hi
szem, t. képviselőház! hogy ily kérdés megoldá
sára ez a legczélszerübb nt, minthogy oly nagy 
testület, mint a törvényhozó testület, egy ily techni
kai kérdés részletezésébe és eldöntésébe nem bocsát-
kozhatik. A t. képviselő úr egyszersmind bánya
tanácsos, s erre nézve tán hasonló nézetben leend. 

A mi a kiadott nagy összegeket illeti, meg
jegyzem, hogy ezen régibb időkből származott 
kiadási tételek iránt a felelősség a magyar minisz
tériumot nem érheti, miután ezen kiadások na
gyobbrészt még annak keletkezése előtt történ
tek. A magyar minisztérium tehát ezen kérdést 
azon állapotban találta, hogy nevezetes összegek 
ezen bányászati czélra már elköltettek, s ezért fel
adata nem volt más, mint megfontolni, hogy ezen 
munka tovább folytattass ék-e vagy pedig ezen pár 
100,000-re menő kiadás a munkák felhagyása ál
tal tökéletes megsemmisülésnek adassék-e át? 

Bánya tanácsos urnák ezen tárgy iránt egy 
nézete van, más, még pedig nevezetes bányászok 
más nézetben voltak, a minisztérium által kikül
dött bizottság pedig bánya-tanácsos úrétól eltérő 
nézetét nyilvánitotta. Ezen kérdés tehát a t. ház 
tanácskozása tárgyát annál kevésbbé képezheti, 
miután ez technikai kérdés és nem a törvényho
z á s i é végrehajtás tárgyát képezi. De igen is szük
séges, és pedig annyival inkább, miután a képviselő 
úr ezen kérdést ismételve a ház elé hozta, hogy a 
ház által kiküldött pénzügyi bizottság erre nézve 
véleményt mondjon, s nagyon fogok örülni, ha ez 
mielébb megtörténhetik. 

A mi illeti képviselő úr előadása azon részét, 
hogy a múlt költségvetésben — nem emlékezem 
az öszvegre — bizonyos összeg elő volt számitva 
s annál kevesebb adatott k i : ezen csak örvendhet 
képviselő vir: mert ha kevesebbe került, a megta
karítandó összeg a közkincstár javára megmarad, 
s azért ez panasz tárgyát nem is képezheti. 

Miután átalában előhozatott a bányászat jö
vedelme, erre nézve csak azt jegyzem meg, hogy 
valóban a magyar bányászat jövedelme csekély, 
csekély pedig különösen a fémbányászatnál,miután 
ezen üzletnek fentartása valóban sok helyt veszte
séggel jár • de nevezetes jövedelem van a vasipar 
és bányászatnál. Czélszerü reformok keresztül vite
lére okvetlenül szükség van a bányászatná] is, még 
pedig minden körülmények érett megfontolása 
u tán : mert a bányászatnál irányadó nem csak az 
egyenes tiszta haszonra dolgozni, hanem egyszer
smind a bánya-iparnak a bánya-vidékeken való 
fentartása és kifejtése: ennélfogva sok kiadás fog. 
laltatik ezen számitásban, mely nem annyira az 
államjövedelemnek szaporítására, mint inkább a 
bánya-iparnak azon vidékeken való fentartása vé
gett szükséges. Tehát a létező rendszert rövid 
szavakban s minden indokolás nélkül elitélni nem 
lehet. 

A mi a bányászati jövedelem eredményeit illeti, 
melyek fölött képviselő úr kicsinylőleg szól: e te
kintetben épen a költségvetésbe foglalt számok 
ellenkezőt mutatnak, miután a jövedelmekre néz
ve nevezetes haladás történt, mióta a magyar kor-
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mány kezelése alá jött a bányászat. Mert méltóz
tassanak tekintem azt, hogy 1868-ban a bányászat
nak tiszta jövedelme volt 326,000 frt. Ha jövő 
évre képes a minisztérium 326,000 forint helyett 
egymillió, tehát háromannyi jövedelmet előszáuii-
tani : ez azt igazolja, hogy a bányászat, különösen 
pedig a vasbányászat, jövedelmezőbbé vált. Nem 
vártam tehát, hogy ily szempontból vád emeltes
sék a minisztérium ellen ; és miután a jövő évben a 
jövedelem emelkedésére biztos kilátás van, annál 
fogva képviselő úr szemrehányását alaposnak nem 
tartom. 

Sto l l K á r o l y :T . ház ! Tudom, hogy drága 
az idő; de a pénz is drága. Azért bocsássanak meg, 
ha igen röviden a tényekre nézve némelyeket 
elmondok. 

A kiküldött bizottság két tagból állott. Ki
ment a hely színére akkor, midőn épen olvadásnak 
indult nagy hó fedte a vidéket, tehát nem látott 
semmit, nem is tehetett semmit. 

Egyike a bizottsági tagok közül nekem azt 
mondta, hogy nincs ott semmi baj, csak hogy a 
vizvezetés nagyon jól van épitve. A másik tagja a 
bizottságnak Írásbeli jelentést adott be a minisz
tériumhoz. Ezen jelentésében kiemelte a hiányo
kat, melyekkel ezen vizvezetés építtetett. A leg
utóbbi bizottság pedig, mely ez ügyben kikülde
tett, határozottan kinyilatkoztatta, hogy az egész 
vizvezeték semmit sem ér. 

Magát az ügyet illetőleg, nagyon örvendek, 
hogy a gőzgépek megszerzése után fenmaradó 
összeg megtakarittatik. A czélt tökéletesen elértein 
az által, hogy ezen ügyet nyilvánosság elé hoz
tam : mert mihelyt a t. miniszter úr felkarolja azt, 
akkor tudom, hogy nem merik azt tenni, a mit ed
dig tettek, és a bajon segítve lesz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-dik 
füzetben l.vö „különféle kiadások és bevéttlek" czim 
alatti összes rovatokat.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

Elnök: A t. ház elfogadja az e czim alatti 
rovatokban foglalt tételeket. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
füzetből a fóldtehermentesités rovatát.) 

K a u t z G y u l a e lőadó (olvassa a 381-dik sz. 
Iromány VI1. füzetét.) 

Gá l JánOS : Egy tárgyra vagyok bátor a t. 
ház figyelmét felkérni, melyet itt többször hallot
tam említtetni mint Erdélynek oly terhét, melyet 
Magyarország fizet és a mit Bónis Sámuel t. kép
viselő társam is ma felhozott. Ez az erdélyi föld-
tehermentesitési összeg. Én, t. ház, azon meggyő
ződésben vagyok , hogy kerek számban véve, 
600,000 frtnyi összeg annak terhéül a költségve
tésben ugy tétetett fel, hogy valósággal ez összeg 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1867s xi. 

Erdély földtehermentesitési alapját nem terhel
heti. Bátorkodom a t. házat emlékeztetni, hogy 
valamint Magyarországon, ugy Erdélyben is az 
első időkben készpénz adatott a földes uraknak 
előleg gyanánt. A földtehermentesitési papírok 
kiszolgáltatásakor is készpénz adatott ki a földes 
uraknak oly összegekért, melyek az 50 forintos 
legkisebb földtehermentesitési papirt föl nem ér
ték. 1865. január 1-én egy pátens adatott volt ki, 
mely azt rendeli, hogy az ilyetén készpénzfizeté
sekre, melyekel a földtehermentesitési alapnak 
kell kiadni, az országos pénztárak előlegezzenek, 
a melyeket azután a földtehermentesitési alap 5 % 
kamattal fog visszaszolgáltatni. És azon időben 
Magyarország, Horvátország, és az akkor különö
sen úgynevezett Vojvodina földtehermentesitéseit 
illetőleg, és Erdélyben is mindenütt a földteher
mentesitési pénztárak vezették könyveikben ezen 
összegeket 5 % kamataikkal együtt. 1865-ben a 
bécsi reichsrath e kérdést tárgyalás alá vette., és 
ismételve kimondta, hogy a földtehermentesitési 
alap számára az országos pénztárak készpénz elő
legeket tovább is adjanak, s azok visszafizetése 
meg fog történni, de minden 5°|0 kamat nélkül. 
Ennek következtében a készpénzül kiadott földte
hermentesitési összegek után ezen 5% kamat 
a magyarországi és horvátországi földtehermen
tesitési alapigazgatóságnál megszűnt tovább a 
számvevőségek által vezettetni. De Erdélyre nézve 
a dolog maradt ugy, mint addig: hibából az otta
ni pénztár és számvevőség tovább is vezette köny
veiben az 5 % kamat terhet. Erdélyben ezen összeg 
terjesztetett fel a földtehermentesitési pénztár által. 
Itt áll a 8-dik pont alatt, mint 4,406,744 frt ily 
nemű tőkének 5 % kamatja, 231,354 frt. És itt áll 
a 10-dik pont alatt ismét hasonló 367.500 frt. 

Mind ez nevezetes dolog, mert habár nagyon 
homályos kitételekkel fejeztetik ki ezen két pont 
alatt a czime a tehernek , mely ezért az erdélyi 
földtehermentesitési alapra nehezedik; de ezen 
előlegezett készpénz összeg majd, mikor a reichs-
activák felett a kiegyezés Magyarország és a 
birodalmi tanácsban képviselt országok között meg
fog történni, ezen reichs-activáknak egyik positió-
ját fogja tenni, a melyekre nézve még a birodalmi 
tanácsban képviselt orságok és a magyar koroná
hoz tartozó országok közt a végleges számítás meg 
nem történt, és ha most a t. ház elhatárt zza éven-
kint a 600,000 frtot, ez a reichs-activák sorába 
be fog menni, és mint ilyen, évenkint valósággal 
fel fog vétetni, és majd akkor a 70 és 30 perczent 
szerinti kulcs alapján Magyarország csak a 3 0 % 
birtokába jutand vissza annak, mi most egészben 
véve az ország terhe gyanánt méltatlanul fél
re tétetik. 

Igyekeztem az általam birt hivatalos adatok-
9 
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ból tisztába jönni, vajon azon 8-dik és 10-dik pont, 
a mely Erdély földtehermentesitését illeti, és az e 
pontok alatti érthetetlen szók nem vonatkoznak e 
valamiképen az úrbéri kárpótlási tőkék összegére ? 
vajon nem azon papírok egy neme értetett-e? 
Nézetem szerint ez lehetetlen: mert az 1867. már-
czius végéről kapott földtehermentesitési kimuta
tásból látom azt, hogy 58 milliót teszen azon föld
tehermentesitési papírok összege, mely az erdélyi 
földtehermentesitési alapigazgatóság által kezel
tetik. Ebből hat millió a partiumot illeti. Fel van 
véve az 1868-dik költségvetésben közel 53 millió, 
az 1869-diki költségvetés szintén 53 millió s né
hány száz ezer. Ez tehát körülbelül a partiumbeli 
földtehermentési papir leszámitásával épen azon 
összeg, a mely Erdélyben kiadatott. 

Készakarva mondám : Erdélyben kiadatott és 
nem azt, hogy az erdélyi földes uraknak kiadatott, 
mert ebben nem csak a földes úri földtehermente
sitési papírok vannak, hanem benne van azon 11 
millió is, mely a szászföldi dézsmának kárpótlá
sára, még pedig 7 millión felül az ottani papság 
nak, 3 millió pedig a fiscus számára adatott ki, 
mely utóbbiról csak azt vagyok bátor megjegyez
ni, hogy, a mint értesültem, ebből 2.100,000 frt 
elköltetett, és jelenleg csak 900 száz ezer forint 
van meg. 

í g y állván ezen 600 ezer forintra menő ösz-
szeg, a t. képviselőháznak csak a következő mó-
dositványt vagyok bátor előterjeszteni: „Az eddi
gi földtehermentesitési pontokat illetőleg, a pénz
ügyminiszter úr bővebb felvilágosításokat szerez
vén, mind azt, a mi annak terhéül a költségvetés
ben alaptalanul tétetett fel, le fogja| számíttatni." 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen módositvá-
nyomat elfogadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
mennyire t. képviselőtársunk felvilágosításokat 
kíván, e tekintetben, ugy hiszem, magában az elő
terjesztésben meg vannak azon összegek nevezve, a 
melyek az erdélyi úrbéri k árpótlásra igényeltetnek. 
Ugyanis a 7-dik pont alattt határozottan meg van 
említve, hogy az 1867-dik év végéig kiszolgálta
tott 53 millió 498,940 frtnyi földtehermentesitési 
kötelezvények kamatja kétmillió 808,694 forint; 
továbbá a 8-dik pont alatt az van, hogy az 1867-
dik év végével időlegesen kamatozott 4 millió 
406,744 frt után 231.354 frt. Ezen körülmény 
azért van említve, minthogy ezen összegekről köt
vények kiállítva nincsenek, de az attól való kama
tozás szabályszerű eljárás szerint kimondatott és 
folyóvá is tétetett. Méltóztatnak tudni, hogy a 
földtehermentesitési kárpótlások iránti tárgyalások 
Erdélyben még folynak; tehát vannak urbérisé-
geket vesztettek, kikre nézve az összeg meg van 
állapítva, de a kötvények azért nincsenek kiszol

gáltatva, mert a létező szabályok szerint azok iránt 
bizonyos igények formáltatnak, vagy azok kiszol
gáltatása szabály szer üleg nem követelhető, a ka
matok azonban ezen kötvények után fizetendők. 
Világos tehát, miért [kellett ezen összeget külön 
kitenni, annyival inkább, mert nézetem szerint a 
törvényhozás követelheti a minisztériumtól, hogy 
nem csak a kibocsátott úrbéri kárpótlások össze
gét tudja, de egyszersmind tudomása legyen mind 
azon terheltetésről és a kamatokról, melyeknek 
kötvényei közforgalomba nem jöttek. Ezen szám
nak határozott kijelölése végett tehát szükséges 
volt kitenni, hogy 53 millió 498,940 frtnyi föld
tehermentesitési kötvény van forgalomban; 4 millió 
406,744 frt lökéről szóló kötvény már utalvá
nyozva van, de nem adatott ki. Továbbá a 9-dik 
pont alatt a kiállított, de még ki nem szolgáltatott 
209,230 frtnyi kötelezvények utáni kamat 11,000 
frtban van kitéve; ezek kiállíttattak és a kibocsá
tás nem sokára végbe megy. 

A mi az 1867. évvégéig járó tőkék kamatait 
illeti, megjegyzem, hogy az úrbéri és tized-kár
pótlási tőke fejében 10 millió 158,000 frt már 
megállapittatott, a kiszolgáltatás azonban még nem 
rendeltetett e l ; de miután az 1869-dik évben a 
10 millió 158,000 frtból valószínűleg 7 millió ki 
fog adatni, természetes hogy ennek kamatját is 
előszámitásba kellett venni. 

A képviselő úr azzal fejezte be előadását, 
hogy felvilágositást kivan a tételekre nézve. Én 
más felvilágosítással nem szolgálhatok. Végre 
azon reményét fej ezé ki, hogy ezen teher leszállít
ható. Megvallom, nagyon szívesen teljesíteném 
kívánságát; minthogy azonban a létező szabályok 
szerint Erdélyre nézve ezen kárpótlás kiadandó, 
nem látok módot, miként lehetne az erdélyi úr
béri kárpótlás terhét leszállitani. 

A miket a t. képviselő úr a reichsrathra való 
hivatkozással mondott, épen nem fogadhatom el, 
mert azokat reánk nézve annyival kevésbbé tartom 
szabályozóknak, mert ha Erdélyt e tekintetben a 
reichsrath által felállított szabályok alá vonnók, 
azon 10 milliónyi előleget, melyet kapott, kényte
len lenne visszaszolgáltatni. Mi egészen más szem
pontból tekintjük ezen előlegeket, és legyen nyu
godt a t. képviselő úr, hogy azon előlegeket, me
lyek a közös pénztárból az egyes földtehermentesi
tési alapoknak adattak, nem tekintem közös^reichs-
activáknak, hanem olyan kiadásnak, mely a múlt
ban közös jótállás folytán a kincstárt terhelte. 

E megnyugtató felvilágosítás után arra ké
rem a t. házat, hogy ezen tételt annyivalis inkább 
méltóztassék megszavazni, minthogy ellenkező 
esetben a pénzügyminisztérium nem volna képes 
kifizetni az erdélyi kárpótlási kötvények kamat-
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jait, és a törlesztési öszvegeket, mi bizonyára csak 
a közhitelnek volna ártalmára. 

Gál JánOS: T. ház! (Zaj. Halljuk!) Enge
delmet kérek, ha mint indítványt tevő módosit-
ványom mellett bátor vagyok még felszólalni. 

Bocsásson meg a t. pénzügyminiszter úr, ha 
épen azon költségvetési pontokban, melyekre hi
vatkozni méltóztatott, részemről az ellenkezőt lá
tom : mert nem a 8-dik és 10-dik pont alatt van
nak megemlítve azon kötvények és kamatok, me
lyek még ki nem adattak, hanem a 9-dik pont alatt; 
és én azok ellen nem is tettem legkisebb ellenve
tést, mert igenis itt áll a 9-dik pontban: „1867-
dik év végével formaszerüleg kiállított, de még 
ki nem szolgáltatott 209.530 frtnyi kötelezvény
nek 5% kamatja osztr. értékben 11,000 frt." Ez 
tökéletesen áll; de az, a mi a 8-dik pont alatt mon
datik, egészen más, és igy szól: „1867. év végével 
időlegesen kamatozott 4.406,744 frt 2 3 % krnyi 
tőkék 57„ kamatja osztr. értékben 231,354 frt." 
Ezzel azon hivatalos kimutatás szerint, melynek 
párját magam is birni bátor vagyok, egyezik azon 
4.000,000 frt kézpénzben való kiadás, mely mint 
úrbéri előleg az erdélyi földes uraknak kiadatott. 
És sem ez, sem a 10-dik pont alatti nem egyez 
a földtehermentesitési papírok összegével. Bátor 
vagyok továbbá kijelenteni, hogy épen az erdélyi 
földtehermentesités körül működött egyénektől 
kaptam azon föívilágositásokat, melyek alapján 
véleményemet itt előadtam. 

Én tehát csak azt kérem ujolag is, méltóztas
sék at. pénzügyminiszter úr bővebb felvilágosítást 
kívánni e tárgyban. Mert a mi azon ellenvetését 
illeti a t. pénzügyminiszter urnák, hogy Erdély 
ne hivatkozzék a reichsrathra: senki kevésbbé rá nem 
hivatkozik, mint én; de bocsánatot kérek, a föld-
tehermentesitésre nézve a miket az akkori kormány 
rendelt, a mely kezelte azon időben a magyaror
szági, horvátországi és erdélyi alapokat is, nem 
lehet tekintetbe nem venni. És miután ezen orszá
gos pénztár által tett készpénz-előlegezések után 
az 5%-os kamatot Magyarországgal szemben is 
követelték akkor: ez a földtehermentesitési cassá-
nál számításba vétetett akkor Magyar- és Horvát
országban. Szintúgy vitetett a számítás az illető 
földtehermentesitési cassánál Erdélyre nézve is. 
Tetszett az akkori kormánynak ezen kamatozást 
eltörölni, és tetszett hamarább kitörülni Magyar
országra nézve; később megrendelte azt Erdélyre 
nézve is ; tehát az egyforma igazság kívánja, hogy 
azon pénzek után, melyeket az országos pénztárak 
a földtehermentesitési pénztáraknak előlegeztek, 
valamint a magyarországi földtehermentesitési alap, 
ugy az erdélyi se tartozzék kamatot fizetni. 

Ismétlem azon kérésemet, módositványom-
ban sincs egyéb, hanem méltóztassék az igen t. 

pénzügyminiszter e tekmtetben bővebb felvilágosí
tásokat szerezni, s azokat, melyeket itt az erdélyi 
földtehermentesitési alap terhei gyanánt alaptalanul 
tettek fel, a bővebb felvilágosítások alapján szá
mítsa le. Ez volt módositványom: méltóztassék 
azt elfogadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Gál János 
módositványát.) 

Elnök : A kik a szerkezetet ugy a mint van 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja a szerkezetet. 

KautZ Gyula előadó: A rendkívüli bud-
get fölött a pénzügyi bizottság később fogja jelen
tését beterjeszteni. 

Elnök : Mielőtt a napirendre átmennénk, ké
rem az 1-sŐ osztály t. tagjait, méltóztassanak dél
után 5 órakor megjelenni, ugy szintén a 6. osztályt 
is. (Fölkiáltások: Valamennyi osztály!) 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház ! Miután horvát-
szlavón országi képviselőtársunk megérkeztek: hogy 
a még hátra levő fontos tárgyak feletti tanácsko
zásról a naplót kellően lehessen vezetni, bátor va
gyok indítványozni, méltóztassanak, a számarányt 
figyelembe véve, közülök is két tagot a naplóbi-
rálók közé megválasztani. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az indítványt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az inditvány 
elfogadtatott. 

Símonyi Ernő : T. ház ! Megvallom, alig vol
tam képes magamhoztérni azon meglepetésből, mely 
az épen itten körülbelül egy fél óra előtt végrehaj
tott műtétei által, melyet itt budgetmegszavazásnak 
neveznek, végbement. Ez, megvallom, nézetem sze
rint uj találmány. Ilyen módon budgetet megszavaz
ni, ily módon a ház elé terjeszteni egy vastag cso
mag irományt és azt másnap megszavaztatni, az 
ilyesmit, én nehezen hiszem, hogy a parlamentalis 
törvényhozások történelmében előfordulna. Azon
ban a dolog meg lévén szavazva, én a kérdéshez, a 
budgethez magához nem akarok szólani, hanem 
összeköttetésben ezen budgettel. bátor vagyok egy 
kérdést intézni a t. pénzügyminiszter úrhoz, hogy 
én azt látom, hogy a rendkívüli kiadások között 
vaunak több tételek, melyek az államjavak ela
dásáról szólanak. (Ezt nem tárgyaljuk!) 

KautZ Gyula .előadó : Világosan ben van 
a jelentésben, hogy a rendkívüli kiadásokról ké
sőbben fog jelentés tétetni. 

SimoOnyi Ernő: Most tehát értem, hogy 
későbben fog felvétetni, inig előbb lehetetlen volt 
értenem: mert oly hamar ment kötet kötet után, 
hogy az ember nem is tudta, mi történik. Ha tehát 
a rendkívüli szükséglet és födözet később fog 
tárgyaltatni, akkorra tartom fen észrevételeimet; 
s most csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, 
lenne szíves kijelenteni, mikor, mely alkalommal 

9* 
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s mily költségvetéssel összeköttetésben fogja bemu
tatni azon kölcsön állapotát, a mely a múlt évben 
a vasúti építésre szavaztatott meg a ház által, s 
köttetett meg? Azt tudom, a ház felhatalmazta a 
miniszter urat egy 60 millió kölcsön felvételére, a 
melyért az állam 4 millió 600 ezer kamatot és 
törlesztési részleteket fog fizetni. Az óta minden 
félét olvastunk a hírlapokból, hallottunk magán 
utón, de a háznak hivatalos tudomása ezen kölcsön
ről nincsen, legalább tudtomra nincs. Én azt hi
szem, az országgyűlés nem oszolhat szét a nélkül, 
hogy ezen nagyobb mennyiségű pénznek hol lété
ről, hová fordításáról, mi módon kezeléséről, egy 
szóval: tökéletes miben létéről felvilágosítást kapna. 
Ennélfogva, ha valami észrevételeim lennének reá, 
azokat a maga idejében meg fogom tenni; most 
csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, hogy 
nyilatkoztassa k i . vajon szándékozik-e kimutatást 
tenni a háznak ezen kölcsön állapotáról? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! 
Nem csodálkozom, hogy a t. képviselő űr szeren
csés megérkezése alkalmával a távolléte alatt tör
tént előzményekről nincs tájékozva. {Derültség.) 
Ha szerencsénk lett volna a múlt hónapokban őt 
itt a képviselőházban tisztelhetni, bizonyára emlé
keznék, hogy én ugyan akkor, midőn a költség
vetést beterjeszteni szerencsém volt, arra kértem 
fel a t. házat, s az határozatikig ki is mondotta, 
hogy mind ezen egyes tételeknek megszavazására 
nézve fenturtja magának, hogy akkor, midőn a 
törvények értelmében a költségvetési törvény be 
fog terjesztetni, akkor fog végleges elhatározás 
tétetni; és igy bizonyára a végleges megszavazás 
előtt kell tárgyalni a rendkívüli kiadásokat-, a 
rendkivüli kiadásokat pedig czélszerüen tárgyalni 
csak akkor lehet, ha a ház a költségvetés két neve
zetes tétele iránt, különösen a közös költségeket ille
tőleg kellőleg tájékozva leend. Ezen indok mellett 
terjesztettem be a költségvetést, s igy fen van 
tartva nem csak a most megszavazott tételekre, ha
nem a rendkivüli költségekre nézve is, hogy a 
ház eziránt a törvény megalkotása alkalmával ha
tározhasson. Ez szolgáljon felvilágosításul az elő 
kérdésre. 

A másik kérdésben ismét hivatkozom arra, 
hogy a minisztérium s a pénzügyi bizottság részé
ről történt azon jelentés, hogy a kölcsönre nézve 
még ezen ülésszak alatt fog előterjesztés tétetni; 
annyival inkább hivatkozom arra , mert a t. 
képviselő úr forgatni méltóztatik a kölcsönről 
szóló törvényt. {Derültség. Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Erre nézve észrevételt 
tenni, mint előbb mondám, akkorra tartom fen ma
gamnak a jogot, midőn az adatok előttünk lesz
nek ; most csak egyetlen egy észrevételem van a 
pénzügyminiszter úr előadására nézve. Én nem 

tudom, hogy e háznak létezik egy oly határozata, 
hogy a költségvetés iránt törvény alkottassák; én 
csak azt tudom, hogy a magyar törvényhozás a 
megszavazandó adó iránt törvényt soha sem alko
tott. Az soha sem volt igy, hogy a ház megsza
vazza az adót és ahhoz kir. szentesítés kívántatik, 
hanem a ház megszavazza az adót a nélkül, 
hogy arra nézve a király szentesítése megkíván
tatnék; az tehát technikailag törvénynek nem 
nevezhető. Ez különben praxis más parlamentek
ben, igy például Angolországban is megszavazta-
tik a budget, de oly bili, oly törvény nem létezik. 
Azért nem is lehet kérdés arról, hogy az adó meg
szavazásához a fejedelem szentesítése megkivánta-
tik-e, miután ez azon költség, melyet a nemzet 
saját maga háztartására megszavaz. A magyar 
törvényhozás a múlt időben legalább ugy cseleke
dett. Méltóztassék megtekinteni, az egész corpus 
jurisban nincs egy törvény, a hol az mondatnék, 
hogy az adók megszavaztattak : megszavaztattak 
ugyan rendkivüli subsidiumok, de az adók soha 
törvény által meg nem szavaztattak. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ugy lát
szik, a képviselő úr az angol törvényhozásnak eljá
rásával nagyon ismeretes, de a mi törvényhozásunk
nak eljárásáról, még pedig különösen arról, mi a 
legközelebbinapokban törtónt, nincs kellőleg tájé
kozva, {Derültség) különben ismernie kellene azon 
törvényeket, melyeket ezen törvényhozás, mely
nek ő is tagja, a legutóbbi hónapban hozott. Ha 
távol nem lett volna, tudná azt, hogy az 1888-diki 
költségvetésről már szentesített törvény létezik. 
Ezt megjegyezve, azt tartom, hogy miután Angol
országban billek léteznek, melyek egészen egyenlő 
értelműek törvényeinkkel, a törvényhozás ott sem 
jár el máskép. Valamint az 1868, évi költségvetés 
fölött a törvényhozás törvény utján határozott, ugy 
az 1869-dik évi is csak ez utón állapitható meg. 
{Helyeslés.) 

A mi a vasúti kölcsönt illeti, az erről szóló 
törvényben világosan ki van fejezve, hogy a czé-
lok iránt, is törvényhozás utján kell határozatot 
hozni. A minisztérium bejelentette, hogy ez iránt 
is törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, és 
akkor a háznak lesz alkalma meghatározni a czé-
lokat. A minisztérium egyszersmind a kölcsön 
létesítésének körülményeiről is fog felvilágosítást 
adni. 

Ezen felvilágosítás után, ugy hiszem, a t. kép
viselő úr meg lesz nyugtatva. {Helyeslés) 

E l n ö k : Napirenden van a nemzetiségi kér
dés tárgyalásának folytatása. 

H U n f a l v y P á l : T. ház ! Tegnapelőtt Mocso-
nyi Sándor képviselőtársam a nemzetiségi eszmét 
fejtegetvén, a többi között azt állitá, hogy azon 
eszme az újkori politikának főfőtényezője; t egnap 
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pedig Dobrzánszky képviselő úr erősen hangsu-
lyozá, hogy a nemzetiségi kérdésnek mikénti meg
oldása hazánk békéjét vagy biztosítani, vagy ve
szélyeztetni fogja. Azért, ugy hiszem, hogy ha 
valamiben, bizonyára a nemzetiségi kérdés megol
dásában jó volna mások tapasztalatain okulni, azok 
példáját követni. 

Hiszen alig van ország a föld kerekségén, a 
melynek határán csak egy nemzetiségből szárma
zottak laknának; olyan is nagyon kevés van, 
melynek különböző nemzetiségű lakosai annyira 
összeolvadtak volna, hogy azt lehetne rólok mon
dani, mit Portalis egyszer a Code Napóleon feletti 
vitában a francziákról mondott, hogy nálok egy 
nagyszerű eszme valósult, melynél fogva mindent 
megengednek, mit az isteni gondviselés enged, de 
valamint a természet csak embereket, ugy a fran-
czia törvény csak francziákat lát. 

Legtöbb országban van nemzetiségi kérdés, 
olyanban is, melyre különben mint példa-adóra 
szeretünk és szoktunk hivatkozni. Nézzük tehát, 
mit tettek vagy tesznek a nemzetiségi kérdésben 
másutt: ha találunk-e példát, melyet mi is követ
hetnénk. 

Ott vannak az Egyesült Államok Éjszak-Ame
rikában. Vegyesebb lakosságot, mint ott van, alig 
lehet képzelni is. A fehér szintiek mind európaiak 
ugyan, de angolok, irek, francziák és németek 
stb.; a színesek meg részint benszülöttek, részint 
afrikai eredetitek, szerecsenek, részint ázsiaiak. Van 
tehát elég nemzetiségi kérdés az Egyesült-Államok
ban. A fehér lakosok vegyülete a tömeges beköltözés 
által évenkint szaporodik j mindazáltal bármi nagy 
számmal legyenek is ott vagy a németek, vagy az 
irek, a törvényhozásban, az igazgatásban, sőt a társa
dalmi életben is , az angol-amerikai nemzetség ural
kodik. Ez nem a törvény okozatja, ezt a társada
lom szabad fejlődése teszi, s a mit ez tesz, azt 
törvény által sem tiltani nem szabad, se paran
csolni nem lehet. (Helyeslés.) Ezen példát nekünk 
is kell követnünk; nálunk is szabad folyást kell 
engedni a társadalmi fejlődésnek. 

Azonban az Egyesült-Államokban a benszü
löttek fogyton fogynak; irtják is néha mint kár
tékony állatokat; a déli államokban különösen 
most is lövöldözik a négereket és fehér ótalnia-
zóikat. Ez az ottani nemzetiségi kérdésnek bor
zasztó oldala, mely már véres polgári háborút is 
idézett elő. Erre nézve nekünk csak azt kellohajt-
nunk, hogy soha ne támadjon köztünk senki, ki 
hasonló vad indulatokat felidézni volna képes. 

Nagy-Britanniában és Irhonban is van nem
zetiségi kérdés, az úgynevezett ir kérdés. Ennek 
három tényezője, a politikai, hitfelekezeti és nyelvi, 
nem egyenlő erővel hatnak már, mert az 1861 -ki 
népszámlálás a 4 és fél millió irlandi katholikus 

közt csak egy millió 100,000-t talált, kik irnyelven 
beszélnek vaía; sőt a városi lakosság közt, mely 
pedig ott aránylag igen nagy, alig van négy ezer 
ki ir nyelven beszél. Fogy tehát az ir nemzetiség 
nyelvi tekintetben. De ennek politikai és egyházi 
oldala olyan, hogy azt már 1848 előtt sem lettünk 
volna hajlandók követni; annál kevésbbé lehetünk 
hajlandók most keresni ott példát, melyet köves
sünk. 

Poroszországnak is van nemzetiségi kérdése, 
t. i. Posenben. Ámbár Posen csak 1815 óta tarto
zik állandóan Poroszországhoz, mégis annyira 
megfogyott itt már a lengyel nemzetiség, hogy 
avval nem sokat aggódik a porosz kormány. Mi 
Poroszország példáját sem követhetjük, mert mi 
komolyan aggódunk a nemzetiségi kérdés miatt. 

Ha Oroszországra tekintünk, mit látunk ott? 
Azt látjuk, mint oldják meg ott a nemzetiségi kér
dést Lengyelországban, és azt látván, ugy hiszem, 
hogy senki sem lesz köztünk, kinek kedve támad
na Oroszországba menni jó példákért. 

De ha Porosz- és Oroszországtól mit sem ta
nulhatunk a fenforgó kérdésre nézve, legyen leg
alább jogunk visszautasítani azon tanácsokat. 
melyek épen Porosz- és Oroszország felől oly sür
gői ó'leg érkeznek hozzánk a nemzetiségi kérdés 
megoldására nézve. 

Azt mondhatná valaki, ho£V nem illik hoz 
zánk a hatalmasokra tekinteni, mert azoknak pél
dáját ugy sem követhetnök. Tekintsünk tehát má
sokra is. 

A boldog Svájcában másfél millió német, fél 
millió franczia, 120 ezer olasz és 40 ezer román 
lakik. Négy nemzetiség található tehát Svájcá
ban, azonban országos nyelvekül csak a német, a 
franczia és olasz van elismerve. De Svájezország. 
mint tudjuk, államszövetséget képez, mint az 
Egyesült Államok Amerikában. ÉsMocsonyi kép
viselőtársunk is helyesen megjegyzé, hogy ezen 
különbségnél^ fogva Svájczot nem lehet például 
venni. 

Még inkább hivatkoznak Belgiumra, Ennek 
lakosságának tömegét a vallonok és a flaman
dok képezik ; két nyelv áll ott szemközt egy
mással : a franczia és a flamand nyelv. A törvény 
egyik nyelvnek sem ád elsőbbséget, mégis a tör
vényhozásban , az igazgatásban, a tudományos 
intézetekben a franczia nyelv uralkodik. Es való
ban csodálkozom, miért nem tette a törvény a 
másik nyelvet is egyenjoguvá; de habár tette vol
na, vagy fogná a legközelebbi jövőben tenni, mi 
még sem követhetnök Belgium példáját sem, mert 
nálunk nem két nyelvről, hanem legalább is há
romszor kettőről, sőt többről van szó. Azt pedig 
mindnyájan tudjuk, hogy a mi két nyelvvel lehet, 
az talán nem lehetséges hattal vagy kilenczczel is. 



70 CCCXXV. OBSZÁGOS ÜLÉS. (November 26. 1868.) 

Nem találhatván tehát sehol példát, a melyet 
követhetnénk, mert a kik nemzetiségi tekintetben 
legközelebb állanak hozzánk, kik szomszédaink is, 
a lajtántuli tartományok , kiknek példája tehát 
csakugyan legtanulságosabb lehetne ránk nézve, 
azoknál a nemzetiségi kérdés még nincs megold
va, tehát sehol sem találván példát, melyet követ
hetnénk, magunknak kell azon vezéreszméket fel
keresnünk, melyek bennünket e kérdésben kalau
zoljanak. 

En két ilyen vezéreszmét találok, melyek 
egyike a történelem, másika az emberi szellem 
követelménye: e két vezér eszme az állam léte, sőt 
létezhetése; és a társadalom szabad fejlődése. 

Az események, a történetek hozták össze a 
sok nyelvű népet Magyarország területén ; ezen 
területből a történelem alkotott Magyarországot, 
magyar államot. Ez tehát valóban a történelem 
származéka és követelménye, és mint ilyen róla is 
kell, hogy álljon a Hegel ismeretes mondása, hogy 
a mi okszerűen létezik, az joggal is létezik. De, 
t. ház, vannak még is sokan, a kik erről is hajlan
dók kételkedni, különösen Magyarországra nézve, 
t. i. a tudománynak is megvannak előítéletei, mint 
a közéletnek. Mióta a nyelv- és néprajzi tudomány 
bizonyossá tette, hogy a latin, szláv és germán 
nemzetiségek nyelvökre és eredetökre nézve ro
konok egymáshoz, hogy rokonok a művészetet és 
tudományt teremtő ős görögökhöz, rokonok a jo
got és államot alkotó rómaiakhoz : ;;zóta tudomá
nyos előítéletté vált, hogy csak az árja vagy indo
germán nemzetek — mert igy hijják egy szóval 
azokat — hogy, mondom, csak az árja nemzetek a 
valódi műveltség fejlesztői, és azért csak ők jogo
sultak az uralkodásra. A magyarok nem tartoznak 
az árja nemzetek közé, és a tudományos előítélet 
sietett következtetni, hogy tehát ők nem jogosul
tak állami létre az európai rendszerben. És ezen 
tudományos előítéletet épen azok hangoztatják 
leggyakrabban ellenünk, a kik magok legkeve
sebbet tettek az európai műveltségre. Ezen vastag 
nyers előítéletet megczáfolja köztünk aczigányok 
példája, mert azok nyelvökre nézve sokkal köze
lebb állnak a vélt jogosultságot forrásozó indiai 
eredethez, mint akár a görögök, akár az angolok • 
megczáfolja még szembetűnőbben Keletindiának 
200 millióra menő tömege, kik ámbár részesei 
ezen jogosultságnak, még is több, mint másfél ezer 
év óta folytonos szellemi és társadalmi rabszolga
ságban sinlenek. 

Ezen tudományos előítélethez járul még némi 
fajingerültség is, melyet, talán nem csalatkozom, 
a hires cseh történetíró Palacky segített felszitani, 
bár akaratlanul is. A nevezetes hires történetíró 
t. i. a régi nyugati szlávok birodalmának keletke
zését meleg érzéssel rajzolván, azt állítja, hogy a 

| magyarok ide jövetele és letelepedése legnagyobb 
szerencsétlenség, mely az idők folytában a szlá-
vokat érhette. Mert, ugy mond, a magyarok által 
lett semmivé mind az, a mit a szlávok közép és 
keleti Európában véghez vittek volna. És a múlt 
homályain bolyongani szeretett elmékben az ily 
okoskodás táplálja azon ingerültséget, melyet irá
nyunkban éreznek. Azonban mi szegény halandók 
nem tudjuk, miért költözködtek a népek keletről 
nyugat felé. Mi csak azt tudjuk, hogy Magyaror
szág van, és, mert van, joggal is létezik. 

De az állam korlátozás, s mint ilyen bizonyo
san szorító sok tekintetben. Az állam létével ok
vetlenül járó eme korlátozás kiállhatatlanná vál
nék, ha nem biztositanók a társadalom szabad fej
lődését. Ezt a társadalmi fejlődést pedig az egyedi 
és társulási szabadság biztosítja leginkább. Éz az 
egyedi és társasulási szabadság azon sark, mely 
körül az uj kor fejlődése forog, nem annyira a 
nemzetiségi eszme, mint azt tegnap is hallottuk 
fejtegetni. 

A nemzetiségi kérdés megoldására nézve két 
törvényjavaslat fekszik előttünk: azon törvényja
vaslat, melyet a központi bizottság beadott s a 
Deák Ferencz képviselőtársunk által módosíttatott, 
meg a kisebbség törvényjavaslata. Melyiket vá-
laszszam én ? Bizonyosan azt, mely az állam lété
vel szükségesképen járó korlátozás mellett az egyé
ni szabadságot legjobban biztosítja , mert csak az 
felelhet meg az uj kor igényeinek. Azt pedig a 
központi bizottság törvényjavaslata sokkal inkább 

I teszi, mint a kisebbségi javaslat. Ez is kénytelen 
bevallani, hogy az államnak, mint ilyennek, ok
vetlenül előjogai vannak. De midőn azt elismeri, 
másfelől az országot nyelvi kerületekre akarja osz
tani ; minthogy pedig nálunk a lakosság sehol sem 
oszlik el nyelv szerint, tehát kénytelen a czélnak 
elérésére a lakosságnak önként lett, azaz természe
tes viszonyaiba belenyúlni és az egyéni szabad
ságot korlátozni. 

Az ország nyelvi kerületekre való felosztását 
sokképen halljuk indokolni. Különösen Dobrzáns-
ky képviselőtársam igen sok adatot hozott fel a 
történelemből és a törvénykönyvből. 0 különbsé
get tud a rex hungarorum vagy ungrorum és a 
rex Hungáriáé között is ; azonban bocsássa meg a 
t. képviselő úr, ha azt állitom, bármely különbség 
lehetett is akkor a rex hungarorum és hungariae 
közt, annyi bizonyos, hogy minden oklevél, me
lyet feltalálhatunk a régi és legrégibb időből, a 
királyi felség nevében adatott ki, mely mellett más 
törvényhozó hatalmat nem ismerünk Magyaror
szág területén. Engedje meg t. képviselő úr. hogy 
állítsam, miszerint akár hányféle oklevelet és ki-

| váltságot méltóztatott is felhozni a régi korból, 
s azok mindannyian, bár ki legyen is a donatarisu 
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vagy privilegiált személy, vagy testület, csak va
gyoni vagy juridicus jogokat, soha mást nem ad
nak ; legfeljebb később, mikor már a vallási súr
lódások kezdődtek, executiókat találunk azokban 
az uralkodó katholikus egyház követelése ellené
ben ; de nemzetiségi igények azon oklevelekben 
nem foglaltatnak, minthogy azok nem is találtat
nak az egész középkorban. Es akár hányféle elne
vezéseket olvasunk is Verbőczy hármas könyvé
ben, ezek mind csak rendi előjogokra vonatkoz
nak. Ott különbség van a nemesség és nem-ne
messég jogai és kiváltságai között ; de Verbőczy 
soha semmi különbséget nem emlit a nemzetiségek 
jogai közt. Verbőczy populusa is a nemességet, na-
tiói pedig a jobbágyságot jelentik. 

De indokolják az országnak nyelvi kerületek
re való felosztását még a nemzetiségi eszméből vett 
következésekkel is. Azt mondják : a nemzetiség 
jogi alany, és azt ilyennek kell tekinteni ; azt 
mondják, hogy a nemzetiséget biztosítani kell, még 
saját egyedei ellenében is , mert nem lehet az 
egyedre bizni, hogy mennyiben akar valamely 
nemzetiséghez tartozni. Ezek lehetnek irányesz
mék Kelet-Európában, de bizonyára nem lehet
nek azok Európa nyugati részeiben, nem lehet
nek nálunk, kik a középkor bilincseiből már ki
bontakoztunk. Azon eszmék mind csak a középkor 
szellemébe valók. Mit is vonna maga után, ha a 
nemzetiségeket az egyedek ellenében akarnók biz
tosítani ? Nem azt-e, mint hajdan a magát bizto
sító egyház az egyedekre nézve okozott ? Hisz, 
ha azt törvénynyé akarnók tenni, legott a vallás
szabadságot is meg kellene szüntetni : mert abból 
egyenesen az következnék, hogy, ha például vala
mely felföldi szláv ember a református egyházba 
akarna ál lépni, ezt a nemzetiségi törvény miatt 
nem volna szabad tennie, minthogy az egyház 
változtatásával nemzetiségét is elhagyhatná, és 
megfordítva, ha egy román vagy szerb a keleti 
egyházból valamely nyugati egyházba akarna 
lépni, hasonlókép nem volna szabad azt tennie, 
mert hite változásával nemzetiségét is megvál
toztathatná. 

Látjuk tehát, hogy a kisebbségi törvényja
vaslattal igazán visszaugranánk a közép korba ; 
az pedig teljes lehetetlen. [Helyeslés.) 

Azért én nem fogadhatom el a kisebbségi 
törvényjavaslatotot ; nem fogadhatom el azért, 
mert én az újkor embere lévén, a társadalom fej
lődését akarom biztosítani, azt pedig a központi 
bizottság törvényjavaslatja által legjobban tartom 
biztosítva, annál is inkább, mert nálunk az egy
házak már régen biztosítva vannak. A hitfeleke
zeti szabadság és azon szabadság, mely ezen tör
vényjavaslat által mindenféle nemzetiségnek és 
nyelvnek megadatik, azon szabadság, melyet az 

egyednek, társulatoknak adunk, az biztosítja egé
szen a jogosult egyéneket. 

Tudom ugyan, ha törvénynyé lesz a központi 
bizottság törvényjavaslata, az nem fogja kielégíteni 
azokat, kik talán egyik államban sem tudnának 
megnyugodni, mely nem az ő nemzetiségöké. De 
azt is tudom, hogy ezen törvénynyel a társadalom 
szabad fejlődését mindenkorra biztosítjuk. És ha 
akadnak majd külföldön olyanok, kik gáncsos
kodni fognak a keletkezett törvényen, azokat bát
ran föl fogjuk szólithatni. hogy kövessék a mi 
példánkat. {Helyeslés.) ' *•— 

E l n ö k : Nyáry Gyula b. mint a mélt. főren
dek jegyzője, a főrendek részéről üzenetet hozott. 

N y á r y G y u l a b . főrendi j e g y z ő (az el
nöki szék elé áll): Mélt. elnök, t. ház ! Van szeren
csém jelenteni, hogy a dalmátországi vámtarifát, 
továbbá a bor- és hus-fogyasztási, valamint a sze
mélyes kereseti adóra vonatkozó törvényjavasla
tokat, nem különben a t. képviselőháznak a pol
gári perrendtartásra vonatkozó ujabb módositvá-
nyait a felsőház érdemileg tárgyalván, a főrendek 
a t. képviselőház határozataihoz készséggel hozzá
járultak. Én pedig bátor vagyok az illető jegyző
könyvi kivonatot mély tisztelettel átnyújtani. 

C s e n g e r y I m r e j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatait.) 

E l n ö k : Tudomásul szolgál. 
Most folytatjuk a nemzetiségi törvényjavaslat 

átalános tárgyalását. (Leszáll s az elnöki széket 
Gajzágó Salamon foglalja el.) 

H o d o s i n Józse f : T. ház! Midőn 1866-ban 
az országgyűlés egy 40 tagból álló bizottságot 
küldött ki a végett, hogy a nemzetiségi kérdésben 
törvényjavaslatot készítsen és terjeszszen a ház 
elé, azon reményben voltam és azon. hitet táplál
tam, miként ezen nagy fontosságú és mindnyájun
kat egyaránt érdeklő kérdés mindnyájunk és az 
országban lakó minden nemzetek megelégedésére 
és megnyugtatására fog megoldatni. 

Sajnálom, hogy a mint az eredménybó'l ki 
fog tűnni, ezen reményemben csalatkoztam és hi
tem meghiúsult. Ugyanis mit tett a 40-es bizott
ság ? A mit erről tudok, részletesen fogom előadni, 
mert ez komikus része az egész dolognak. 

A 40-es bizottság, mert a dolgot nagyon sür
gősnek találta, albizottságot küldött ki, hogy az a 
törvényjavaslatot készítse el. Ezen albizottság 
megint a dolog sürgősségénél fogva munkálkodott 
lassan, lassan és mindig lassabban , míg elvégre 
folyó évi június vagy július hóban a törvényjavas
latot a ház elé terjesztette. A ház azt természetsze
rűleg a 40-es bizottságnak adta ki, mely, mert a 
dolog még mindig sürgetős vala, folyó évi ok
tóber hó végén ült össze, az albizottság törvény
javaslatát tárgyalás alá veendő. De mi történt i t t? 



72 CCCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 26. 1868.) 

A z albizottság törvényjavaslata elejtetik, és egy a 
40-es bizotiság két tagja által készített külön tör- | 
vényjavaslatot vesznek tárgyalás alá. Ezt tárgyal
ják, kiigazitják, átreformálják és utóvégre mint a 
bizottság majoritási votumát a ház elé terjesztik, 
egyszersmind előterjesztvén egy minoritási votumot 
is, mely tudvalevőleg a román s szerb képviselők 
által készített törvényjavaslat. A ház azokat az 
osztályoknak kiadta. Mi történt i t t? Elejtetett a 
bizottsági, az albizottsági s minden törvényjavas
lat, s most szemben állunk egy oly törvényja
vaslattal, mely sem az albizottságé, sem a bi
zottság majoritásáé, sem a bizottság minoritásáé, 
hanem, mint mondják, egy a 6-dik osztályból kike
rült törvényjavaslat, melyet a központi bizottság 
megint átdolgozott, átreformált, és még nem tudom 
mit tett vele. 

Mindezek után kérdem, ha ily könyedén le
hetett egy törvényjavaslatot készíteni, mire vala 
szükség, hogy ezelőtt szinte három évvel bizottság 
küldessék ki s annyi időt vesztegessen? 

Az eszmék tisztázása végett, fogják felelni. 
Szomorú felelet ily szomorú eredmény után! 

Hiszen nyilvánult a közvélemény. Az alatt, 
mig a 40-es bizottság kineveztetett és dolgozott, 
az alatt, mig az albizottság dolgozott, ha lassan 
dolgozott is, a román és szerb képviselők részéről 
egy törvényjavaslat készíttetett, mely mellett leg
alább a román s szexb közvélemény nyilvánult; s 
mindamellett, mint mondám, szemben állunk oly 
törvényjavaslattal, mely ezen közvéleményt semmi 
tekintetbe sem vette, hanem minden rendjén s 
minden pontjaiban magán hordja azon szűkkeblű 
politikát, [melyet én oly bőkezű Ígéretek után a 
magyar nemzet képviselőitől soha sem vártam 
volna. 

De igaz az, hogy potentes potenter agunt; s 
önök igazán hatalmasan cselekesznek. Adja az ég, 
hogy ezen nagy potentiájoknak kárát ne vallják. 

Ezek után áttérek a dologra, a szőnyegen fek
vő törvényjavaslatra. 

Mint mindig, ugy most is a dologhoz fogok 
szólani. 

Én a központi bizottság törvényjavaslatát elv
ben sem fogadhatom el. Nem fogadhatom el pedig 
azért, mert semmi elvet nem állit fel, semmi elvből 
nem indul ki. Ugyanis az ország territoriális in
tegritása és az á lkm politikai egysége szerintem 
nem azon elv, melyből a nyelvi és nemzetiségi 
kérdés megoldásánál kiindulni kellene. A nyelvi 
és nemzetiségi kérdés nem koczkáztatja, nem ve
szélyezteti amaz elvet, az ország terrritorialis in
tegritását. Az állam politikai egysége nem a nyelv 
egységben nyilvánul, nem is a nemzetegységben, 
mely hazánkban, hol annyi nemzetek vannak, 
nem is lehetséges, mondom, nem ezen egységben j 

! nyilvánul a haza egysége, az ország territoriális 
| integritása, az állam politikai egysége, hanem 

igen is nyilvánul az egy uralkodóban, az egy 
törvényhozásban, az egy kormányzatban, az egy 
haderőben. 

Ezek kellékei az állam egységének, és kér
dem, a román és szerb képviselők által készített és 
Mocsonyi Sándor által mint külön-vélemény be
adott törvényjavaslatban van-e csak egy kifejezés 
által ezen elv megsértve? vagy lehet-e annak csak 
szelleméből is azt következtetni ? Nem, 

Tehát az állam politikai egysége nem a nyelv 
egységében fekszik, de azon kiváltságos állásban 
sem,mely et a központi bizottság törvényjavaslata ál
tal megteremteni óhajtanak. És meg akarják terem
teni ezen privilegiált állást csak egy nemzet, t. i. a 
magyarra nézve. Ugyanazért én a központi bizottság 
javaslatát nem nevezhetem nemzetiségi egyenjogú
ságról szóló törvényjavaslatnak, hanem inkább ne
vezhetném azt a magyar nyelv és nemzetiségről 
szóló törvényjavaslatnak. 

De ily törvényt hozni szükség feletti, mert 
hiszen ott vannak a 36., 40., 44., 48-iki törvé
nyek, ha csak a központi bizottság e törvényjavas
lat által nem akarja sancíionálni ezen törvé
nyeket. 

De akkor a törvényhozás jön önönmagávaí 
ellenkezésbe. Mert mi mondatott az 1866-ban tett 
feliratban? Az, hogy a mindinkább fejlődő nem
zetiségi érzület figyelmet érdemel, és azt nem le
het többé a múlt idők és régibb törvények mérté
kével mérni. Már a központi bizottság törvényja
vaslata, urainij nem egyéb, mint a múlt idők és 
régibb törvények szűkkeblű és a nemzeteket sértő 
mértéke. 

Továbbá ugyanazon feliratban az mondatott, 
hogy mi, t. i. az országgyűlés, mind azt, a mit az Ő 
érdekök s a haza közérdeke megkíván, törvény 
által kívánjuk biztosi tani. Már hogy mi az ő érde-
kök, azt ők tudják legjobban megmondani, és eme 
tekintetben épen azt tettem volna, mi a népneve
lés ügyében tétetett, t. i. egy enquéte összehívá
sát : mert mint Eötvös b. cultusminiszter úr a f. 
évi június hó 24-én tartott országos ülésben Csa-
nády Sándor képviselő urnák a vallási ügyben 
válaszolván, ezeket monda : „Tagadom, hogy a 
kormánynak jogában állana, és nem hiszem, hogy 
a törvényhozásnak feladata volna ezen, t. i. a val
lás kérdésében, határozni a nélkül, hogy tekintetbe 
venné az egyes vallási felekezetek nézeteit, kívánal
mait, érzületét, mert a vallás kérdésénél puszta 
majoritás a kérdést eldöntheti, de oldja meg, e kér
désnek pedig megoldása szükséges:" épen ezeket 
mondom én a nyelv és nemzetiségi kérdésben: ezen 

| kérdést a puszta majoritás eldöntheti ugyan, de 
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nem oldja meg és nem oldhatja meg azon az utón, 
melyen jelenleg az országgyűlés teszi. 

S mit mond tovább ugyan csak azon felirat? 
Azt mondja, hogy mi, t. i. az országgyűlés, a nem
zetiségi kérdés megoldásában is az igazság és test
vériség elvét fogjuk követni. Megkisértsem-e ki
mutatni, hogy a központi bizettság törvényjavas
latában sem az igazság, sem a testvériség elve kö
vetve nincs ? Hiszen van-e igazság, testvériség ott, 
hol se az egyéni, se a nemzeti, se az egyházi, sőt 
még a társulási szabadság és egyenlőség sincs 
semmi tekintelbe és semmi figyelembe véve ? 

Azt mondják, a törvény nem ismer különbsé
get polgár és polgár között, s hogy a múlt idők 
törvényei sem kötötték a polgári jogok élveze
tét egyik vagy másik nemzetiséghez, hanem az 
akkori idők fogalmához képest egyedül a nemesi 
oklevelekhez. Ezt megengedem ; hanem enged
jék meg nekem kimondanom, hogy épen a köz
ponti bizottság törvényjavaslata az, mely különb
séget tesz polgár s polgár közt (Zaj), mert a nem
magyar nyelvű polgárokat arra kényszeriti, hogy 
tanulják meg a magyar nyelvet, ha hivatalképes
séggel akarnak birni ; e szerint tehát a régi nemesi 
oklevél helyett most egy más privilégiumot aka r : 
a magyar nyelvet. Már pedig b. Eötvös miniszter 
á r tegnap nagyon kikelt a privilégiumok ellen. Itt 
tehát én korán sem látom a nyelv egyenlőségét, 
sőt látom azt, hogy a törvény különbséget tesz 
polgár és polgár közt, és ezt én ellenkezőnek tar
tom az egyéni szabadsággal és egyenlőséggel. 

De sérti a központi bizottság törvényjavaslata 
még a nemzeti szabadságot és egyenjogúságot is, 
mert felállíttatik egy hivatalos vagy is úgyneve
zett állami nemzet, a magyar, és a többieket semmi 
tekintetbe sem veszi, mintha azok sem történileg, 
sem törvényileg, sem jogilag, sem tényleg nem 
léteznének, pedig Dobrzánszky Adolf követtársunk 
nagyon jól kimutatta tegnap történetileg és törvé
nyileg, hogy léteznek. Hogy tényleg léteznek : 
nézzenek körül a hazában , uraim ! Mag} arország 
nyelvi és nemzetiségi tekintetben soha sem volt 
specificus magyar állam; már Sz. István magyar 
király önmaga elismerte, hogy az általa birt állam
ban több nemzetek laknak, és ő maga monda, hogy 
egyik nemzet a másik fölött ne uralkodjék : „ne 
latinus super graecum, nec graecus super latinum 
dominet." E szerint tehát, és a természeti jogok 
örök törvényei szerint is, nem lehet jogában egy 
nemzetnek se a másikra nyelvét ráerőszakolni, 
mert a ráerőszakolás csak visszerőszakolást szül, 
és erre, ugy hiszem, szükségünk nincs. 

De sérti továbbá a központi bizottság tör
vényjavaslata még az egyházi szabadságot és 
egyenlőséget is, mert azt rendeli, hogy az egyházi 
hatóságok a kormánynyal az úgynevezett állam 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186 5 / 8 . XI. 

hivatalos nyelvén levelezzenek, ugy egymás közt is, 
vagy pedig annak nyelvén, a kivel közlekednek : 
tehát mindenkivel magyar nyelven. Ha, uraim, 
szabad államban szabad egyház van, akkor nem 
szabad oly törvényt alkotni, mely az egyház au
tonóm jogát még csak nyelvi tekintetben is sér
tené. 

De sérti a központi bizottság törvényjavaslata 
még a társulatok szabadságát és egyenjogúságát 
is, mert ott is épen azokat rendeli a nyelvre nézve, 
miket az egyháznál. 

Midőn tehát ezen törvényjavaslatban nyelvi 
korlátozás van, midőn az az egyéni, nemzeti, egy
házi, sőt még a társulatok szabadságát sem veszi 
semmi tekintetbe, én akkor nem hiszem, hogy 
annak egyrészt életrevalósága legyen , másrészt 
pedig a mennyiben az a népekre rá erőszakoltat
nék, azok által- csak csapásnak fog tekintetni, 
melynek, mint erkölcstelennek és igazságtalannak, 
valaha meg kell szűnni. 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. képviselő urat 
figyelmeztetni, hogy érvei előadásának nem nyer 
fontosságot az által, hogy ha kifejezéseiben sértő-
leg já r el, a mennyiben fel sem tehető az, hogy 
egy országgyűlés erkölcstelen törvényt hozzon. 
(Élénk helyslés.) Ennek következtében bátor va
gyok képviselő urat felszólítani, hogy állítását 
vonja vissza. (Zajos helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Hiszen csak hypothesist 
mondott! 

Hodossiu József: Ezen észrevételt nem 
veszem magamra, mert elnök úr félremagyarázta 
szavaimat. 

E l n ö k : Akkor meg kell kérnem képviselő 
urat, hogy azon kifejezést méltóztassék ugy indo
kolni, hogy az félremagyarázható ne legyen : mert 
azon esetben is, ha csak félremagyarázható ezen 
kifejezés, nekem kötelességem az ellen óvást tenni. 
(Helyeslés.) 

Hodos iu Józ se f : T. ház! Röviden párhu
zamot akarok vonni a két törvényjavaslat , a 
központi bizottság törvényjavaslata és a román és 
szerb képviselők törvényjavaslata közt. 

Emez az egyenlőség, testvériség és igazság 
törvényjavaslata, amaz a magyar nyelv és nemze
tiség ráerőszakolása a többi nemzetekre. Emez több 
nemzeteket ismer cl az ország politikai integritása 
közt, a másik pedig nem ismer csak magyart, és 
magyart, és mindig magyart, a mi a tényekkel 
ellenkezik. Emez szabad statusban szabad egyhá
zat, szabad egyént akar, amaz pedig az egyént is, 
az egyházat is megfosztja egyik legtermészetesebb 
jogától. (Nem áll!) Emez egyesülésre hivja fel a 
nemzetet, amaz eltaszít a magyar nemzettől min
den nemzetet. Amaz egy előítéletből indul k i : mert 
előítélet az, ha azt tartjuk, hogy ha a magyar 
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nyelv nem lesz állami és hivatalos nyelv, és hogy 
ha e hazában több nemzetek ismertetnek el, akkor 
az ország szétdarabolása elkérülhetlen. Ez előítélet, 
és előitélet ellen nem lehet harczolni, melynek 
állhatatlanságát azonban már fenébb kimutattam. 
Emez elvből indul ki, a nemzetiségi elvből, mely 
egész Európ i által el van ismerve, és mely ellen 
sophismákkal harczolni igen, de érvekkel nem 
lehet. 

Még csak néhány megjegyzést fogok tenni. 
(Halljuk!) 

A központi bizottság törvényjavaslata által a 
népet és a községeket akarják teremteni a hivata
lokért, nem pedig a hivatalnokot a népért. A köz
ponti bizottság törvényjavaslata által még a hitel 
is a magyar nyelvtől tételeztetik fel, mint ha bi
zony oly okmányoknak, melyek más nyelven 
vannak szerkesztve, semmi hitelök nem volna. (Hol 
van az?) Tessék megnézni a 18. és 20. szakaszokat. 

U g y hiszem, előadásomban némileg feleltem 
Eötvös miniszter úr tegnapi beszédére a privilé
giumra nézve. (Sevimit se felelt!) Azt monda ő, 
hogyha a megyék kikerekittetnek, és azokban egy 
nyelv fog mint hivatalos nyelv használtatni, az 
által privilégiumot teremtünk. Hát az által nem 
teremtünk privilégiumot, ha azt mondj'uk, hogy 
minden honpolgárnak, hogy hivatalképes lehessen, 
a magyar nyelvet tudnia kell ? Miféle különbség 
van e két privilégium közt? Semmi, mint nincs 
semmi különbség egyik privilégium és a másik 
közt. 

Továbbá, szakadással vádolnak, és azzal, 
hogy kifelé gravitálunk. (Halljuk!) Szakadással, 
kitől? az osztrák háztól? Ugy hiszem, ez nem 
minket románokat ér. (Hát kit ?) Olvassák a törté
nelmet. A magyaroktól? Mikor kisértette meg a ro
mán elválni testvéreitől? Mutassanak egy adatot 
a történelemből: én nem hiszem, hogy fel fognák 
találni. (Zaj.) 

Bartal György képviselő úr azzal zárta be 
beszédét, hogy együtt kell élnünk és együtt kell 
halnunk. U g y van. De midőn együtt kell élnünk, 
ne teremtsünk oly törvényeket, melyek nem éle
tünket biztosítják,legalább nem a mi nemzeti életün
ket, és ne teremtsenek önök oly törvényeket, me
lyekről a sz. irás szavai szerint önök is elmondhat
ják, hogy : nekünk törvényünk van, és a mi törvé
nyeink szerint meg kell halnotok; és a mikor nem 
lesznek ilyen törvények, akkor együtt fogunk élni 
és együtt fogunk halni. 

Azért felkérem a t. házat, ne szavazza meg a 
központi bizottság törvényjavaslatát, ne szavazza 
meg mindenben még a mi törvényjavaslatunkat 
sem, (Halljuk!) hanem ha már három év alatt nem 
tisztáztattak az eszmék, ha három év alatt annyi 
különféle tőrvényjavaslat készíttetett, hogy mai-

halomra gyűlt, akkor mondjuk ki, hogy még az 
eszmék nincsenek tisztázva, mert különben nem is 
lenne annyi törvényjavaslat; de ha mégis tör
vényt akarunk hozni, akkor fogadják el, igen, fo
gadják el a kisebbségnek törvényjavaslatát a rész
letes tárgyalás alapjául. (Zaj.) Hiszen önök is 
mondják, fogadjuk el a központi bizottság javas
latát ; hát nekünk ne legyen szabad mondani: 
fogadjuk el a kisebbséget ? Tegyünk meg azon 
minden módosításokat, de vegyük be ezen módo
sítások közé azokat is, melyeket Dobrzánszky Adolf 
tegnap előadott. 

E szerint én a részletes tárgyalás alapjául a 
román és szerb képviselők által készitett törvény
javaslatot fogadom el, a központi bizottmány javas
latát pedig el nem fogadhatom. Elmondtam. (He-
lyeslés a szélső hal oldalin.) 

DapSy VilmOS : T. ház! El kell ismernem, 
mert hiszen az üres padok mutatják, hogy a háza 
szőnyegen levő mindkét törvényjavaslatot már is 
eléggé megvitatottnak tartja; el kell ismernem azt 
is, hogv oly nagy még az általunk teendők hal
maza szemben a rendelkezésünkre álló idővel, hogy 
e tárgy felett hosszasan vitatkozni, elméleti vitat
kozásokba bocsátkozni, felesleges. (Helyeslés.) 

Hogy mégis, bár csak néhány perezre, igény
be veszem a t. ház figyelmét, annak oka választóim 
iránti kötelességem teljesítésének érzetében fekszik. 
Választókerületem népessége ugyanis kevés kivé
tellel magát a szláv néptörzshöz számitja; sőt vá
lasztókerületem 1848 óta mai napig a legnagyobb 
contingensét adta azoknak, kik az utóbbi időkben 
a panszlavismusról lettek hirhedtek. Szükség van 
tehát arra, hogy választókerületem szláv ajkú la
kosainak érzelmeit talmácsoljam és rólok a rajok 
hárítható vádak árnyékát is elenyésztessem. (He
lyeslés) 

T. ház ! A mily fontos, ép oly nehéz a sző
nyegen levő tárgynak megoldása. Járatlan az ös
vény, melyen haladnunk kell. A törvényhozás ha
sonló törvények alkotásával eddig még nem fog
lalkozott. A különböző nemzetiségi igények egy
mástól messze eltérnek, bizonyos irányban túlzot
tak. És ez az, a mi ezen tárgynak békés megoldá
sát nehezíti. Az isteni gondviselés ugy akarta, 
hogy a nagylelkűségéről ismeretes magyar tör
vényhozás legyen e tekintetben is az úttörő. Meg 
fog-e felelni a várakozásnak ezen törvény, melyet 
a t. ház bölcsesége meg fog szavazni, arról előre 
semmi bizonyosat nem felelhetek. Sokak és mész-
sze terjedők azon igények, melyeket nem maga a 
nép, hanem annak hivatlan szóvivői e tekintetben 
teremtettek. (Felkiáltások : Igaz ! Ugy van ! Ellen
mondások a szélső bal oldalon.) 

Szlávajku választóimat . . . (Zaj, zugás^ ellen-
mondások a szélső baloldalon.) 
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Nagyon sajnálom, hogy némely képviselő 
urak épen személy őket találták elintve. [Helyeslés 
minden oldalról. Zúgás, ellenmondások a szélső bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Én kötelességemnek tartottam min
denkor, valahányszor csekély ítéletem szerint sére
lem történt a képviselőkön, vagy valamely elven, 
mely itt ki nem fejezhető,mindig a magam észrevéte
lét megtenni. Jelenleg azonban nem hiszem, hogy a 
képviselő úr akár egyes képviselőn, akár valamely 
elven sértést követett volna el, hanem vonatkozott 
ez azokra, kik a világon mindenhol találhatók. 
{Átaldnos helyeslés, ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Dapsy V i l m o s : Szlávajku választóimat meg 
fogja nyugtatni azon tudat , hogy a mit e nagy
fontosságú kérdésben a t. ház törvény gyanánt 
fog megszavazni, azt őszinteséggel, egész odaadás
sal , minden utógondolat fentartása nélkül és 
testvéri szeretettol átbatottan fogja megtartani. 
Épen azért igen könnyű nekem most azokra áttérni 
és jelezni azon pontokat, melyet választókerületem 
szlávajku lakosait e tekintetben vezetik. 

Választóim ugy kívánják a szőnyegen lévő 
kérdést megoldatni, hogy az minden nemzetiséget, 
még a magyar nemzetiséghez tartozókat is, meg
nyugtassa. És ezt ugy hiszik elérhetőnek, ha a 
községekben, megyékben és a vidékeken relatív 
kisebbségben levők a relatív többség zsarnoksága 
ellen megvédetnek, ha a személy s egyén minden 
zsarnokság ellen megótalmaztatik. (Helyeslés.) 

Választókerületem szlávajku lakosai hason
lóképen belátják szükségét annak, hogy az annyi 
külön nemzetiségekből nem ma megalakuló , de 
ezer év előtt már megalakult s az óta folytono
san fenáiló államban kell oly közvetítő nyelvnek 
lennie, melyen magát e hazában mindenki s min
denhol megérthetővé tegye; ezekből kiindulva s 
választóim elfogadván azt, hogy oly közvetítő 
nyelv a magyar nyelv legyen , annak használatát 
sehol korlátolni nem akarják; viszont biztositni kí
vánják magokat abban, hogy ők is, minden más 
nemzetiségűek, saját anyanyelvűket a községek, 
megyék s az államkormánynyal szemben érvény e-
sithessék s használhassák. 

Végre kívánják választóim azt — azért mon
dom választóim, mert ebből fogom következtetni, 
hogy ezen törvényjavaslatra , ha a részletes ta
nácskozás alapjául elfogadtatik, én is nyugodt lé
lekkel szavazok — mondom, választóim szüksé
gesnek, sőt elkerülhetlenek tartják azt is, hogy 
mind az, ki állami vagy megyei hivatalba lép, múl
hatatlanul tudja, értse s beszélje a magyar állam 
hivatalos nyelvét ; szintúgy más részről szüksé
gesnek tartják, hogy azok, kik a néppel közvetlen 
érintkezésben állnak, beszéljék s értsék a nép nyel
vét, hogy lehetővé tétessék az, hogy minden pa

naszt saját anyanyelvén tehessen mindenki, saját 
anyanyelvén hallgattassák ki s a panaszára hozott 
határozatot saját nyelvén megkaphassa. 

Ezek azon fő elvek, melyeknek megtestesité-
sét a meghozandó törvényről várják választóim. 
De meszsze van tó'lök azon gondolat, hogy oly 
törvény alkotassék, mely Magyarországnak állami 
egységét és a haza épségét veszélyeztetné. Ugyan
azért nem kívánják, hogy a megyék nemzetiségek 
szerint kikerekittessenek s a haza nemzeti terüle
tekre osztassék. Már 1861-ben, midőn szinleg a 
nemzetiségért küzdők, de valóban a reactio szol
gálatában állók, turócz-szt.-mártoni gyülekezetök-
ben proclamálták a megyéknek nemzetiség sze
rinti kikerekitését s a hazának nemzetiség szerint 
való felosztását, Gömör megye szlávajku józan és 
higgadt népe volt az, mely a merénylet ellen ha
tározottan tiltakozott és kárhoztatott minden ily
nemű törekvést. 

Azt sem kívánják választóim, hogy a nemze
tiségi kérdés megoldásával akár a fő kormányzat, 
akár az igazságnak gyors és törvényszerű kiszol
gáltatása akár megnehezittessék, akár lehetetlen
né tétessék. Ugyanazért az egyes embert megille
tő jogok teljes biztosítása mellett, szivesen hajla
nak ahhoz, hogy az államkormány és a felső 
igazságszolgáltatás nyelve a magyar legyen. De 
midőn ezt kivánják, egyszersmind kívánják azt, 
hogy ugy az államkormány, mint a felsőbb bíró
ságok határozatai is hasábosán és az ő anyanyel
vükön is kiadassanak. 

Es, hogy igen rövid legyek, miután a köz
ponti bizottságnak módosítást szenvedett javaslata 
ezen kivánatoknak és igényeknek eleget tesz ; mi
után a közmivelődést a központi bizottság javas
lata minden nemzetiség számára biztosítja, a sze
mély jogait, s határozottan merem állítani, a leg
kiterjedtebb határig megvédi : én a részletes 
tárgyalás alapjaid a központi bizottság javaslatát, 
az általam annak idején teendő módosításokkal, el
fogadom. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár.- T. ház! A mostani 
kormány egy kitűnő tagja három évvel ezelőtt azt 
irta, hogy „nincs ország, melynek állására a nem
zetiségi kérdés döntőbb és nagyobb horderejű be
folyással birna, mint épen hazánkra,u és eonsta-
tálván, hogy e kérdés nem az agitatiónak szüle
ménye, hanem természetes következménye a mos
tani korszellemnek, a mivelődés mostani folyamá
nak, az egyes polgárokról a nemzetekre kiterjesz
tett szabadságnak és egyenjogúságnak, monda, 
hogy „e kérdés szerencsés megoldásától függ jö
vőnk." 

A mély gondolkodású magyar államférfi sza
vai mellett, melyek a magyar törvényhozók köré
ben bizonyára ismeretesek és melyeket az iró teg-
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nap egy részben mint szónok beszédében is isme- ! 
telt, fölöslegesnek tartom a nemzetiségi kérdés 
fontosságáról akár átalában, akár különösen e ha
za és annak jövője tekintetében szólani. 

Húsz évi odyssei bolyongás után a szenvedé
sek tengerén, több évi vitatkozás után az elmélet 
és publioistika terén, eljutottunk most a gyakorlat 
terére, hogy a nemzetiségi kérdést törvényhozási-
lag eldöntsük. 

Ha egy kissé hosszasabban időzöm e kérdés
nél, igazolni fogja ezt azon érdek, melylyel e kér
dés nemzetiségemre nézve bir, és a kötelesség, 
melyet e tekintetben magamra vállaltam; miután 
pedig ezen kérdéssel nem csak az egyes nemzeti
ségek, hanem az egész ország érdeke is szorosan 
össze van kötve, miután továbbá kell, hogy mind
nyájuknak szivökön feküdjék, miszerint meghall
gassák azok szavát, kik igazságot, méltányosságot 
és jogosságot keresnek nemzetiségük számára, és 
miután végső ideje annak, hogy őszinték legyünk 
egymás irányában, hogy egymást megértsük, és 
hogy parlamentális discussio terén és magunk 
közt feszegessük és megfejtsük azon kérdést, mely 
eddig mindnyájunk kárára és egy harmadik javára 
a harczi mezőn vitattatott, de meg nem fejtetett: 
számolok türelmökre és elnézésökre, melyet azok 
irányában tanusitottak, kik a beszéd tekintetében 
nem képesek a még fenálló tételes törvénynek tö
kéletesen megfelelni. (Halljuk!) 

Előttünk fekszik lényegesen különböző két 
javaslat a nemzetiségi kérdés megoldásáról: a köz
ponti bizottság javaslata, mely a nemzetiségi bizott
mány többségének javaslatával hasonló, és mely
től tisztelt Deák Ferencz úr javaslata csak annyi
ban különböző, hogy a magyar nemzetnek politikai 
egységét explicite politikai dogmává emeli: és 
Mocsonyi Sándor úr javaslata, melyet elvbarátai 
nevében előterjesztett, és mely a bizottság kisebb
ségének javaslatával hasonló, keletkeztében pedig 
huszonhat különféle nemzetiségű képviselőtől 'alá
íratott. 

En e második javaslatot pártolom, és töre
kedni fogok, hogy elveit és határozatait a lehető
ség szerint igazoljam, az ellenkező érveket pedig 
megdöntsem. 

Ezen javaslat alapja: a nemzetiség elve, azon 
magasztos elv, mely e kor jelszavává, a további em
beri haladás rugó erejévé, és azon jellé lett, mely
ről azt mondhatni: „in hoc signo vinces." 

Mi a „nemzetiség?" ugy látszik, fölösleges 
volna fejtegetni azon országgyűlés előtt, melynek 
többsége azon nemzetből való, mely ezer nyolcz-
ezáz huszonöttől fogva valóságos parlamentalis és 
publicistikai harczot kezdett meg nemzetiségeért, és 
mely nemzetnek nagy fia, Nagy Pál, e harczot in
augurálta oly kifejezéssel, melyet minden nemzet 

arany betűkkel Írhatna fel nemzeti pályájának 
prodomjára, és mely igy hangzik: „Az elvesztett 
alkotmányos szabadságot visszaszerezheti a nemzet 
kedvező körülmények közt, de az elvesztett nem
zetiséget soha többé." 

De történik, hogy emberek és nemzetek 
ugyanazon eszmének más értelmet adnak, midőn 
saját zászlajokra irják, és mást, midőn azt az el
lenkező zászlóra látják irva, hogy tehát ugyanazon 
eszmének kettős, gyakran egymással ellentétben 
álló jelentőséget tulajdonítanak. Ki nem tudja, 
hogy a mostani kornak a vallási ügyekben kife
jezett azon magasztos elve is : „szabad egyház, 
szabad államban" más értelemmel birCavour köve
tőinek ajkain és mással az ultramontanokén ? U g y 
vagyunk a nemzetiségi kérdéssel is. 

Vannak, kik a nemzetiséget az utolsó balité-
letnek tartják, mely akadályul szolgál az emberi 
valóságos haladásnak, a valóságos emberiességnek 
és a valódi tökélyesedésnek, melyet a despoták gon
doltak ki és indítottak meff, hoe'v ezen eszmével 
keresztezzék az emberi szabadságnak utait, és mely 
az emberi művelődés és szabadság világa előtt épen 
ugy fog eltűnni, a mint megdőltek más vallási és 
világi balitéletek is, a kasztok, az osztályok és a 
kiváltságok. 

Én ellenkező véleményben vagyok. Dőltek és 
dőlni fognak a balitéletek, és a korlátok az egyes 
emberek és az összes emberiség közt a korlátolt 
individualitás és az emberiesség magasztos eszméje 
közt, de csak azok fognak megdőlni, melyek em
beri intézményekre, az ész és az érzelmek tévedé
seire, emberi erőhatalom és igazságtalanságra ala-
pitvák; meg nem dőlhet azonban az emberek azon 
különbsége, mely magára a természetre van alapít
va , melyet maga az Isten a világ teremtésénél 
mint a művelődés és haladás magvát oltott az 
emberekre, mely nem akadálya, hanem inkább 
legtermészetesebb és legerősebb rugója a közmű
velődés és műveltségnek, ez által pedig a közhala
dás és a közszabadságnak is, mely végre egyedül 
képes az embert az egoismus fölé emelni, és oly 
áldozatokra buzdítani, melyek az emberi haladás
ra szükségesek, melyeketa kosmopolitismus hideg 
eszméje soha sem képes ugy megindítani, mint az 
anya keblén szivott meleg érzelem: ezen érzelem 
pedig a nemzetiség érzelme, melynek lényeges 
alapja a nyelv, mely nem csak szerv az emberek 
szellemi ereje fejlődésére, hanem azon egyedüli 
csatorna is, melyen keresztül a közműveltség az 
emberek tömegébe áthat; míg pedig a műveltség 
a tömegekbe át nem hat, mindaddig lesz nyomás", 
lesznek, habár nem a törvényen alapuló, de tény
leges kasztok, a közszabadság üres szó lesz a sö
tétség és a tévedések magányában, a despotia, 

i mely nem gondolta ki, hanem csak felhasználta a 
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nemzetiségeket, izgatni fogja, hogy egyik a másik
nak, és ez által maga magának is békókat verjen. 

H a a természet más utón, és nem a nemzetisé
gek utján akarta volna az embereket a tökélyesedés 
felé vezetni, nem teremtett volna különféle nyelve
ket és ez által különféle nemzeteket. 

Nem! A természet nem kivan nyelvi egységet, 
hanem észbeli öszhangot az eszmékben és erkölcsi 
•öszhangot a törekvésekben, melyek valóságos hu
manitáshoz vagyis az emberek szellemi rokonságá
hoz vezetnek. Valamint a physikai világ gazdag
ságát a testek különféleségében, öszhangját pedig a 
természeti törvények egységében , vagy pedig ösz-
hangzásában mutatja: ugy az erkölcsi világ is a 
szellem gazdagságát a nemzetek különféleségében, 
öszhangját pedig a humanitás magasztos eszméjé
ben tünteti elő, mely minden nemzeteket összeköt 
és egy czél felé vezet. 

De abban, a mit mondtam, a nemzetiségnek 
talán csak culturküldetése, culturai igazolása fe
küdnék ; mi pedig igényeljük nemzetiségünknek 
politikai elismerését és méltánylását is, igényeljük, 
hogy nemzetiségünk a politikai élet alkotó eleme 
is legyen. 

A történet azonban mutatja, hogy a cultura 
a nemzetiség és a ntmzeti nyelv jelentősége nélkül 
fen nem állhat és soká nem tarthat. Ha valamely 
nemzet nyelve nem bir politikai jelentőséggel; ha 
nem hathat be minden, tehát a politikai nyilvános 
élet köreibe is ; ha azon emberek, kik vivői a nem
zeti öntudatnak és műveltségnek, mint ilyenek a 
politikai életben nem működhetnek • ha valamely 
nemzet magasabb és szakirodalma a mivelődési 
eoncurrentia teréről azért van tényleg leszorítva, 
mivel e magasabb és szakigények más nemzetisé-
g-ek és nyelvek irodalmából nem csak kielégíthe
tők, hanem a praktikus politikai élet miatt abból 
szükségkép ki is elégitendők; ha valamely nemze
tiség irodalma csak a nemzet tömegének primitív 
szükségleteire szorittatik, a nemzet értelmiségének 
virága pedig, hogy képességeinek a nyilvános és 
politikai életben, sőt az irodalmi Pantheonban meg
felelő jelentőséget szerezzen és biztosítson, nemze
tétől való elpártolásra tényleg kényszeríttetik : ak
kor a nemzetiség, melynek nincs politikai jelentősége 
minden másféle szabadság mellett növény fog ma
radni, melyet minden dér csapni fog, és nem lesz 
fasudárrá, mely a magasba nő és ágait büszkén 
terjeszti szét. 

Ha Bach vagy Schm eriing a magyar nem
zetnek az alkotmányt visszaadni és legszabadabb 
intézményeket biztosítani akarta volna azon felté
tel alatt, hogy a magyar nyelvnek ne legyen jelen
tősége az állami és politikai életben, hanem a né
met vagy akármely más legmiveltebb nyelvnek, 
mely a nemzet értelmiségének hozzáférhető volna: 

a magyar nemzet kétségkívül visszavetette vol
na ezen ajánlatot. 

Épen az jellemzi a mai kort, hogy a nemzetek 
arra törekszenek, miszerint nemzetiségűknek és 
nyelvűknek a politikai életben, az állami szerve
zetben jelentőséget szerezzenek. Ez egészen termé
szetes. A nemzetiség szorosan véve legtermésze
tesebb alapja az állami organismusnak, egyrészt 
mivel a nyelv, mint lényeges alapja a nemzetiség
nek, egyszersmind szerve az állami functióknak, 
másrészt, mivel e functiók épen a nemzet miatt 
vannak, tehát a nemzet nyelvén is eiintézendó'k, 
végre mivel a nemzetiség külön a szerződési theo-
ria szerint úgynevezett állami szerződés nélkül is 
az embereket és a polgárokat egy állami egységgé, 
vagy az egység egy részéve olvasztja össze. 

De midőn azt mondom, hogy a nemzetiség 
egy állami és politikai képző tényező, nem gondo
lom az alatt, hogy az az egyedüli és kizárólagos té
nyező : a szabadság és a közjóllét érdekei nagy be
folyással birnak mai nap az állami szervezetre, és 
az egy nemzetiségű államok sem szervezhetik ma
gokat a mai korban mint kizárólagos nemzeti álla
mok, melyekben az idegeneket emberi jogaikban 
meg lehetne rövidíteni, vagy melyekben a polgári 
és politikai kötelességek a nemzetiség szerint osz-
tályoztatnának és méretnének. Azt sem gondolom, 
hogy a nemzetiség mindenütt egyforma mértékben 
volna állami és politikai tényező: ez az államok 
történelmi, geo- és ethnographiai körülményeitől 
függ. A hol az államban egy nemzetiség van akár 
eredetileg, akár assimilatio folytán, vag}7 a hol a 
többi nemzetiségek a fő nemzetiség irányában tü
nedeznek, és talán culturai jelentőséggel sem bir
nak, ott a nemzetiség és állam két eszméje coínci-
dál, és az állam egy nemzetiség typusát viseli ma
gán ; a hol egy nagy nemzet, mely geo- és ethno-
graphiailag és a miveltség, valamint a közjóllét 
más feltételezvényei szerint is egy államot képez
hetne, több államba van felosztva, ott a nemzetiség 
elve feloldja a fenálló államokat, és ujakat képez, 
mint Olasz- és Németországban; a hol több nem
zet, vagy nemzetek része létezik, melyek geogra-
phiailag, történetileg vagy más közös érdekekkel 
össze vaunak fűzve, és melyek mennyiségöknéí 
fogva csak kapcsolatosan vagy közösen állhatnak 
tovább is fen, és csak igy fejlődhetnek, ott a nem
zetiség nem bir feloldó, hanem bizonyos mérték
ben átalakító erővel, és pedig annyiban, a mennyi
ben azt a nemzetiségek érdekei kívánják, és a 
mennyiben az egyrészt az. állam, más részről az 
alkotmányos szabadság érdekeivel összefér. A több 
nemzetiségű államnál kell, hogy az minden nem
zetiségek jellegét magán viselje, ha csak nem akar
ja, hogy a nemzetiségek elemeit feloldó elemekké 
tegye. 
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Ezen jelleg két módon nyerhet politikai ki
fejezést: az állami foederatióban, a h o l csak a tör
vényhozás és legfőbb administratio állami joga le
het tárgya a nemzetiségek szerinti szervezésnek ; 
vagy az állami szervezet azon rétegében, mely 
nem vonatkozik az állami centrumra, hanem annak 
peripheriájára, a politikai, törvénykezési és más 
hasonló oly administratióra, melynek közvetlenül 
a polgárokkal van dolga, melyre a polgárok köz
vetlenül befolynak, mely az úgynevezett önkor
mányzat körébe esik. Amott a nemzetiség állam
jogi, itt pedig szorosabb értelemben politikai kife
jezést nyer. 

Magyarország azon állam, melyben kell, 
hogy mindakét jelleg kifejezést nyerjen, ha a 
nemzetiségeket ki akarja elégíteni: államjogi kifeje^ 
lést azon országok irányában, melyek mint olya
nok a szent koronához tartoznak, és szorosabb po
litikai kifejezést a szűkebb Magyarországban. Ma
gyarországnak van történeti alapja is er re : első 
esetben Horvátországnak, Slavoniának, Dalmátiá
nak és Erdélynek ország-autonómiai viszonyában 
is ; második esetben pedig a nemzetiségek tekinte* 
tében a municipalis szerkezet intézményében a 
szűkebb Magyarországban. 

Ez utóbbi a mi álláspontunk a nemzetiségi 
kérdés tekintetében a szűkebb Magyarországban. 

Ezen álláspontból kiindulván, kívánjuk mi a 
Magyarországbeli nemzetiségek részére : 

1-ször, hogy a különféle nemzetek Magyaror
szágban olyanokul elismertessenek; 

2-szor, hogy azon tény, miszerint valamely 
municipiumban a lakosok vagy átalában vagy 
többségben egy nemzetből valók, mértékadó le
gyen a hivatalos nyelv és azonmunicipium jellege 
tekintetében; 

3-szor, hogy a vegyes municipiumok a geo-
raphiai és ethnographiai, valamint a közigazgatási 
lehetőség tekintetbe vételével a nemzetiségek szerint 
határoztassanak meg. 

A különféle nemzetek olyanokul való elisme
rését kívánjuk: először, mivel ez alapja a nemzeti
ségnek, miután a nemzetiség nemzetet tételez fel, 
melynek erkölcsi személyiségét és nemzeti külö
nösségétkifejezze; másodszor, mivel ez alapja azon 
nemzetiségek egyenjogúságának; harmadszor, mi
vel Magyarország története is ismeri, és Magyar
ország alajjtörvénykönyve, a Hármaskönyv is el
ismeri a különféle nemzeteket. 

Ennek ellenében felhozatik: 1., hogy Ma
gyarországban a nemzetek, a magyart kivéve, más 
nemzetek részei, a részeket pedig nem lehet nem
zetnek nevezni, mert abból következnék, hogy 
több nemzet van, mely egy és ugyanazon nemzeti
ségű ; 2., hogy egy államban csak egy politikai J 
nemzet létezhetik; 3., hogy a különféle nemzetek 

nevezete a magyar törvénykönyvben oly korból 
való, melyben jogegyenlőtlenség uralkodott, mely
ben egyes nemzeteknek, sőt testületeknek is kivált
ságok adattak, hogy saját joguk szerint szolgáltas
sák nekik az igazság, és hogy ez az egyforma po
litikai és polgári jog korában fen nem állhat. 

Az első nem ál l : mert a nemzetek részei nem 
szűnnek meg a nemzet nevét viselni és mint nem
zet létezni, ha a nemzet több államban van felosz-
va, mert abból az következnék, hogy olyan nem
zet nem is létezik, pedig magyar nemzetiségű 
testvéreink bizonyára nem fogják tagadni, hogy 
van lengyel nemzet, noha három államban van 
felosztva, és nem fogják mondani, hogy a lengye
lek Galicziában nem nevezhetők lengyel nemzet
nek. Senki sem tagadhatja, hogy angol nemzet 
van Nagybritanniában és Éjszak-Amerikában is, 
és hogy német nemzet létezik, ámbár mainap is 
több országokra felosztva. Svajczban vannak a 
német, franczia és olasz nemzetből részek, és azért 
mégis alkotmányának száz kilenczedik szakasza 
azt mondja, hogy mind a három országos nyelv : 
a német, franczia és olasz nyelv nemzeti (nationa-
lis) nyelvek, a „nationalitás" pedig feltételezi a 
„natiót". A megosztott nemzet minden államilag 
njegosztott részében mint nemzet tűnik fel. Végre 
a szlovák nemzet Magyarországban egészében áll 
fen, tehát a nemzet nevetnem lehet tőle megta
gadni. 

Másodszor az sem áll, hogy egy államban 
csak egy politikai nemzet létezhetik. Az egyetlen
egy politikai nemzetiség és az egy politikai nem
zet theoriája az államban téves. Midőn az államban 
nemzetről tétetik említés, mely egy egységnek 
tekintetik, akkor nincs szó a genetikai „natioft-ról, 
hanem a polgárok összességéről az uralkodó irá
nyában, a törvényhozás egy tényezőjéről a másik 
irányában, és akkor a nemzet annyit jelent, mint 
„populus", a mint a magyar törvénykönyv is „po-
pulusa-ról szól, mely akkor természetesen a ne
mességből állott nemzetiségi különbség nélkül, 
most pedig összessége minden polgároknak a nem
zetiségek különbsége nélkül ; de ez azért nem zárja 
ki, hogy a „populus" több „natio^-ból állhasson. 
Ezt mutatja a törvényes tény is a sz. korona or
szágaiban. Magyar nemzetiségű testvéreink leg
alább saját álláspontjukból nem fogják tagadni, 
hogy Horvátország, Slavonia és Dalmátia átalában 
egy államot képez Magyarországgal a külállamok 
és az uralkodó irányában, és mégis bizonyára nem 
fogják azt tartani, hogy nincs horvát nemzet, és 
hogy ez csak politikailag is magyar nemzeteknek 
volna nevezhető. A tévedés abban fekszik, hogy 
azt hiszik, miszerint csak azon nemzet nevezhető 
politikai nemzetnek, mely mint egység politikailag 
és pedig államjogilag van szerezve, mely tudni 
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illik mint nemzet vagy egészben, vagy legalább 
bizonyos mértékben a souverain államjogokat gya
korolja. Ez az erőszak és igazságtalanság alapján 
csak akkor állhatott fen, midőn egy nemzet a töb
bieket legyőzötteknek tekintette, és tagjaiknak 
legalább egy részét a törvényhozás és államhata
lomban való részvételből kizárta, de semmikép sem 
lehetséges oly időben, melyben minden nemzetnek 
tagjai egyforma politikai jogokkal birnak. Vajon 
egy államban több nemzetek mind foederált nemze
tek gyakorolják-e az állami jogot, vagy czélsze-
rübbnek tartják, hogy mint különféle nemzetek 
tagjai azon foederatio nélkül egyetemben gyako
rolják ama jogot ? az a dolog természetén mitsem 
változtat, és ez utóbbi körülmény nem fosztja meg 
az egyik vagy másik nemzetet a nemzet névtől. Ha 
Törökországban a törökök, a bolgárok és görögök 
egy parlamentben gyakorolnák az államjogokat, 
nem szűnnék meg a bolgár és görög nemzet, an
nál kevésbbé lehetne a bolgár nemzetet töröknek 
nevezni. Az egy államban egy politikai nemzetet 
vitató elmélet követői Svajczra hivatkoznak, hol a 
németek, francziák és olaszok svajczi, és Belgiumra, 
hol a francziák és flamandok belganemzetnek nevez
tetnek ; de mindenki tudja, hogy genetikailag nincs 
svajczi és belga nemzet, és hogy ez az államnak 
csak geographiai megnevezése, mely a régi római 
korból való, és mely fenmaradt ugyan, de nem mint 
a nemzetek megnevezése, hanem mint az ezen or
szágokban levő különféle nemzeteknek geographiai 
állami megkülönböztetése a rokon nemzetektől 
Olasz-, Német-, Francziaországban és Hollandiá
ban, és e nevezet használtatik inkább internationa-
liter, mint az állam belsejében, mert mint látjuk, 
Svajczban három nemzeti nyelv ismertetik el, te
hát három nemzet és három nemzetiség. Csak kül 
felé fogja a svajczi mondani, hogy svajczi, a bel
giumi pedig, hogy belga, saját orsázágában azon
ban németnek, francziának, olasznak, flamandnak, 
és e nemzetek fiának nevezi magát. Ausztriában 
létezik cseh nemzet, habár az ország régi geogra
phiai szerint „Bohemiáa-nak neveztetik ; és habár 
Ausztriában osztrák államról és per abusum „oszt
rák" nemzetről is beszélnek, mégis mindenki tud
ja, hogy az nem belső politikai, hanem külső nem
zetközi megjelölés, mely mellett a német, lengyel, 
cseh és a többi nemzetek el nem enyésznek. 

Épen Svajcz, Belgium és Britannia példái mu
tatják, hogy azon államok, melyekben több nem
zet, több nemzetiség létezik, ezen nemzetek össze
gét, és illetőleg az államot nemzetközi viszonyok
ban egy néven nevezik, és pedig nem a genetikai 
nemzetek egyikének nevén, hanem geographiai 
vagy semleges néven, a mi ki nem zárja, hogy 
belül az államban több nemzet lehessen, és hogy 
ezen nemzetek azoknak neveztessenek. f 

Voltak belátással biró magyarok is, kik igaz
ságosnak tartották, hogy a többi nemzetek ne 
csak belül neneveztessenek magyar nemzetnek, 
hanem a külállamok irányában is valamely sem
leges nemzetközi nevezet vétessék föl az ország és 
minden nemzetei és polgárai összessége számára. 
Most is ezen ország csak magyar nyelven nevez
tetik „Magyarországának, más nyelveken azon
ban nem, hanem: Ungarn, Uhor, Ugardkának, 
mi nemzetközileg meg is maradhat, de belül min
den nemzetet saját nevezete illet. Egyetlenegy 
politikai nemzet, egy politikai nemzetiség, az fic-
tio oly államban, mely több nemzetből és több 
nemzetiségből áll, és pedig olyanokból, melyek 
milliomokat számítanak. Nincs másféle nemzet, 
csak genetikai, és a hol egy államban több nemzet 
van, mint Magyarországban, ott, ha akarunk poli
tikai nemzetet, akkor mindannyi politikai, azaz 
minden nemzet nyelvét és nemzetiségét egyenlő 
jog, egyenlő állás illeti, csakhogy lehet egy nyelv
nek, de nem egy nemzetiségnek az állami kikerül-
hetlen szükséglet kivánalma szerint nagyobb ha
táskört adni, mit mi is teszünk javaslatunkban, 
adván azt a magyar nyelvnek a történet és az 
arány alapján. 

A ki pedig azt akarja, hogy minden nemzet 
Magyarországban „magyar"-nak neveztessék azért, 
mivel a magyar nemzet ez országot meghódította, 
a mellett pedig felejti, hogy azt minden nemzet 
védte, megvédte és megőrizte : az a középkori 
fegyverjog terére és oly thémára tér át, mely nem 
szokott parlamentalis discussio utján vitattatni. 

A mi végre azon ellenvetést illeti, hogy a 
különféle nemzeteknek a kiváltságok korából való 
nevezete nem bir érvénynyel a jogegyenlőség ko
rában : arra azt jegyzem meg, miszerint abból, 
hogy a jogszolgáltatás ki van egyenlítve, még nem 
következik, hogy megszűnnek a nemzetek és nem
zetiségek, annál kevésbbé, mivel azok nem ke
resnek semmiféle privilégiumot a polgári és poli
tikai jogban, hanem csak az egyenlő jognak szol
gáltatását azon nyelveken, melyek valahol ural
kodnak és melyek nem szűntek meg létezni. Épen 
az egyenjogúság kivánja a különféle nemzetek, 
azok nyelve és nemzetisége történeti elismerésének 
megerősítését, kizárásával az egy nemzetiség, egy 
nyelv s igy az egy nemzet suprematiájának. 

A különféle nemzetiségek elismerésének pos-
tulátuma azon jelentőséggel is bir, hogy nemzetek 
mint olyanok mutatkoznak a mivelődés terén, és 
ha a törvény nem ismerné el részökre a nemzet ne
vezetét, akkor összességükben mint nemzetek nem 
emelhetnének cultur-intézeteket, ezeket nem ne
vezhetnék nemzetök nevén, mely jogot javasla
tunkban kifejezetten kívánunk. 

Áttérek javaslatunk második postulatumára, 
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mely postulatumainknak veleje, és mely körül az 
egész kérdés mintegy tengelye körül forog. Akár
mily engedmény mitsem fog érni, ha nem lesz 
kiinduló pontja ezen második postulatumunk, mely 
így hangzik: a megyékben, kerületekben, váro
sokban és helyi községekben a lakosok többsé
gének nyelve a hivatalos. 

Ezen postulatum a nemzetiségek egyenjo
gúságának elvén alapszik, valamint azon maxi
mán , hogy a hivatalok és hivatalnokok a polgá
rok miatt vannak, és nem a polgárok a hivatalok 
és hivatalnokok miatt. 

A kisebbség az által van biztositva, hogy 
határoztatik, miszerint a nevezetes kisebbség nyel
ve is mint hivatalos használható; minden többi 
polgárok pedig az által vannak biztositva, hogy 
beadványaik saját nyelvökön fogadandók és inté-
zendők el, ha ezen nyelv az illető kerületben szo
kásos nyelvek egyike, különben pedig a centrális 
magyar nyelven. 

Ez áll mindazon államokban, melyekben 
több nemzetiség létezik, különösen azon államok
ban, hol egy nemzetiség sem annyira túlnyomó 
szám szerint, vagy máskülönben, hogy a többieket 
nyomhatná, vagy átalakíthatná, és hogy más 
nemzetiségek jóakaratára és segítségére nem szo
rulna. 

Svajczban azonkívül, hogy mind a három 
országos nyelv a szövetséggyülésen használtatik, 
hogy a törvények mindezen nyelveken bocsáttat
nak ki, hogy az igazgató szövetségtanácsban is 
ezen nyelvek használtatnak, hogy a szövetségi 
rendeletek és határozatok ezen nyelveken adat
nak ki , tehát az országos nyelveknek a cen
trumban és a centrumból való ezen egyenjogú 
használatán kivül, minden cantonban azon nyelv 
a hivatalos, mely a polgárok többségének nyelve, 
a vegyes cantonokban, mint Bernben, Freiburg-
b a n , Walísban két-két cantoni nyelv a hivatalos, 
a polgárok pedig a hivatalokkal való érintkezésök-
ben az országos nyelvek egyikét használhatják ; 
és ez így van Svajczban, a hol hetvenöt század
rész német, huszonhárom századrész franczia és 
csak öt századrész olasz van • sőt a ron ánok is, 
kik a lakosságnak csak két százalékát képezik, saját 
vidékükön, a Grison cantonban, saját nyelvűket 
használják mint hivatalost. 

Belgiumban ezer nyolczszáz negyvenben 
kétszáz flamand község ugyanazt kívánta, mit mi i s ; 
a király és a kormány kiküldött erre ezer nyolcz
száz ötvenhatban egy enquéte (vizsgáló) bizott
mányt , mely e tekintetben az országgyűlésen 
az ezer nyolczszáz ötvennyolczadik évi deczember 
tizennyolczadikai ülésen egy jelentést terjesztett elő, 
és ugyanazt javasolta , mit a mi kisebbségünk 
i s ; az országgyűlésnek ezer nyolczszáz ötvenki-

lenczedik évi márczius huszonharmadikán tartott 
ülésében, értesítette a kormány az országgyűlést, 
hogy a flamand kívánalmak nagyobb része már 
életbe léptetett , hogy a törvények a kormány és 
tartományi közrendeletek Brabant tartományban 
flamand nyelven is hirdettetnek és adattatnak ki , 
hogy ugy adatnak ki az utasítások is a községi 
administratiók szá ^ára, hogy a községi admi-
nistratiók flamand és franczia nyelven működ
jenek , hogy Flandria tartományban ugy a városi 
mint falusi községek minden ügyei kizárólag 
flamand nyelven intéztessenek el , hogy a községi 
tanácsok határozatai a tartományi hatóságnak 
flamand nyelven terjesztessenek föl, hogy a tarto
mányi hatóság saját rendeleteit flamand nyelven 
adja k i , hogy a gubernium hivatalnokai az ügye
ket flamand és franczia nyelven intézzék el, a sze
rint, a hogyan fölterjesztetnek, hogy a tartományi 
hatóság a városokkal franczia nyelven közleked
jék ugyan, de hogy a flamand városok az ügyeket 
flamand nyelven terjeszszék föl, és csak franczia 
kisérő levelet küldjenek, hogy végre a gubernium 
is az egyeseknek ügyeit a beadvány nyelvén in
tézze el. 

Az ezer nyolczszáz hatvanegyediki ország
gyűlés bizottmánya javasolta, hogy a municipi-
umok és községek képviselő testülete válaszsza ma
gának az ügykezelési nyelvet, mit az ezer nyolcz
száz hatvanhetediki országgyűlés albizottmányais 
magáévá tett, valamint azt a központi bizottság 
munkálata is a nem-municipális községek számára 
javasolja. 

Ez által indokoltatik, hogy ezt az egyéni sza
badság érdeke kívánja, és hogy a törvény a kép
viselő testület többségének annak akarata ellenére 
az ügykezelési nyelvet föl nem tolhatja. 

De az egyéniség, a polgári egyéni személyi
ség, noha forrása a jogoknak, mégsem forrásamin
den jognak; vannak az erkölcsi világban, mely 
fölött a szabadság törvénye uralkodik, erkölcsi 
vagy collectiv existentiák, melyek nem származ
tatják minden jogukat az egyes egyéniségektől, 
sem az egyes emberek akaratának aggregatióját'ól, 
hanem némely lényeges jogokat magokban, saját 
természetökben és rendeltetésökben viselnek : ilyen 
existentiák, morális személyiségek az állam, az 
egyház. Ezeknek nem szabad az egyéniséget, az 
egyéni szabadságot és az egyéni jogokat meg-
semmisiteniök, mert végre is a mainapi fölfogás 
szerint mind ezen existentiák az emberek miatt 
vannak, és nem ezek azok miat t , mint az ó kor
ban. Az egyéniségeknek szabad bizonyos állam
ból vagy egyházból ki is lépniök; de míg azok
ban vannak, meg kell engedniök, hogy egyéni 
szabadságuk korlátoztassék azon mértékben, mely
ben azt a collectiv személyiség fönállása és fejlő-
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dése kívánja. í g y állunk a nemzetiséggel is, mint 
a nemzet morális személyiségével. A nemzetiség 
nem joga az egyes embernek , mert ha az volna, 
akkor a magányos emberek is valamely államban, 
például egy szerb polgár Francziaországban, egy 
franczia polgár Magyarországban, jogosítva len
nének követelni, hogy az illető állam az ő nyelvü
kön is fogadja és intézze el beadványaikat , a 
mi nyilván absurdum volna ; a nemzetiség az 
egynyelvű polgárok egy bizonyos, politikailag 
nevezetes sokaságának joga, kik valamely állam
ban többé kevésbbé együtt élnek. Az egyeseknek 
joguk van nemzetiségűket előmozdítani, azt az 
állami és más existentiákkal öszhangba hozni, de 
nincs joguk azt megsemmisíteni, vagy attól elpár
tolni. Egyes ember még azon saját jogairól sem 
mondhat le, melyek alapjogok, melyek veleszület-
vek, melyek emberré és jogi személylyé teszik őt; a 
nemzetiség pedig legszemélyesebb és mindenek 
fölött alapjoga az embernek, és mig valaki magát 
azon nemzetiséghez vallja, mig át telelnem pártol, 
nincs joga arról lemondani még a maga, annál ke
vésbbé pedig választói tekintetében, kik a képvise
lőket e mellett n im választják a nyelv miatt vagy 
a nemzetség szerint, hanem a municipiumnak más 
politikai vagy anyagi érdekei szerint i s ; a képvi
selő tehát nem is kap felhatalmazást a választók 
nyelve és nemzetisége tekintetében. Az egyéni 
személyiség és akarat felett áll e tekintetben a nem
zet és a nemzetiség közös existentiája, és a nemzeti 
öntudatban kifejezett közakarat, mely öntudatban 
a nemzet érzülete, értelme és akarata összefoly. 
E tekintetben szépen nyilatkozik a fenemiitett fla
mand bizottság az indokokban : „A nyelv több mint 
személyes érdek : a nyelv az, mit egy nemzet leg
bensőbben birtokol; több az a politikai öntudatnál, 
mert ez a külső körülmények szerint sokféle vál
tozásnak van alávetve; több az a nemzetre nézve 
még- a vallásnál is, mert régibb és többet érdekli an
nak személyiségét; smelyikértelmes kormány volna 
az, mely megsértené az egyéni, vallási és politikai 
öntudatot, hogy saját'vélemény, ét föltolja? a nyelv 
kérdése lelkiismereti kérdés, melybe senki sem 
avatkozhatik a nyelv tulajdonosán kivül; az oly 
kérdés, mely nem szenved vitatást." 

Ha a törvény azon határozatában, hogy a 
polgárok többségének nyelve a hivatalos, az egyé
ni , személyes szabadságnak sérelme feküdnék, 
nem volna-e nagyobb sérelem abban, ha a képvi
selőtestület többsége a polgárok többségének aka
rata ellenére, vagy ha a különféle minoritások 
szövetkezése a képviselő testületben e testület rela
tív, vagy a lakosok akár absolut akár relatív több
sége ellen , a minoritásban levő nyelvek egyikét 
választaná, vagy valamely harmadikat, mely az 
illető municipiumban szokatlan? 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8. XI. 

De a központi javaslat még a választást sem 
engedi meg; ő parancsolólag rendeli, hogy a rau-
nicipiumokban a magyarnyelv a hivatalos, a töb
bi nyelvek pedig egy ötödrész kívánatára csak 
jegyzőkönyvi nyelvek lehetnek; kizárja tehát min
den lehetőségét, hogy más nyelvek a municipiu-
mokban és az első folyamodási bíróságoknál 
hivatalosak legyenek. Itt tehát minden lakosok, 
minden képviselők akarata sem bir érvénynyel. Itt 
az úgynevezett egyenjogúság határt lel és épen ott 
szűnik meg, hol azt a nem-magyar nemzetiségek 
keresik. 

Ez az által indokoltatik , hogy az állami egy
ség, a kormányzat és a közigazgatás gyakorlati 
lehetősége és czélszerüsége, az igazságszolgáltatás 
gyorsasága és pontossága kívánja ezt; de én alább 
meg fogom mutatni, hogy mindez nem kívánja a 
hivatalos nyelv egységét, hogy javaslatunk nem 
sérti az állami egységet, hogy szerinte a kormány
zat és a közigazgatás gyakorlatilag nem lehetlen, 
nem czélszerütlen és hogy az az igazságszolgáltatás 
gyorsaságát és pontosságát nem csak ki nem zárja, 
hanem még elő is segiti. 

Most pedig- áttérek harmadik postulatumunk-
ra : ez a megyék kikerekiíése. „Kikerekités \" Ez 
azon szörnyű sző, melylyel ellenfeleink a magyar 
nemzet közvéleményét izgatják, és melylyel a gyer
mekeket is a bölcsőben mintegy mumussal ijeszt
getik. A „kikerekités", mondják, kulcsa az or
szág szétdarabolásának; maga báró Eötvös úr is 
attól fél, „hogy a nemzetiségek nem állapodná
nak meg az ország ezen uj felosztásánál, hanem 
arra törekednének, hogy a nemzeti töredékeket a 
határokon tul levő rokon nemzetekkel egyesítsék, 
a mi mafja után vonná az állam szétbomlását, és 
hogy az uj felosztással nem csak meglazulna a kö- ' 
telek, mely az ország polgárait ezen honhoz köti, ; 

hanem eszköz is adatnék az egyes részek kezeibe, : 

hogy törekvéseiket valósítsák." 
Én ellenkezőleg azt hiszem, hogy a megyék 

kikerekitése épen ellenszer az ellen, hogy egész 
vidékeken ne támadjon azon törekvés, hogy nem
zetiségük megmentése végett a határokon kivül, 
rokon nemzetekkel egyesüljenek és hogy ez által 
az államot földarabolják: hisz épen akkor, midőn 
minden nemzetiség Magyarországban a municipi-
umokban megtalálja házikóját és erődjét, melyből 
nemzetiségét és az alkotmányos szabadságot véd
heti, épen akkor fog szilárdulni a kötelék , mely 
őket a közös hazához köti, és ez inkább vonzerő 
lesz a határokon kivüli nemzetekre nézve, kik 
például ki vannak téve a nyugat vagy az éjszak
nak, mint indok, hogy magok is a határokon ki
vüli veszély állkapczáiba rohanjanak. A magyarok 
az osztrák centralistáknak, kik a centralisatió töl
csérével akarták beléjök tölteni az osztrák hazafi-
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ság iránti szeretetet, nem azt felelték-e, hogy ezen 
szeretet erősebb fog lenni, ha mindenkinek azáta-
lános patriotismus mellett saját hazai, particularis 
patriotismusa is meghagyatik ? és mit ártana 
Magyarorságnak, ha benne a különféle nemzeti
ségek nem tartományi, hanem csak municipális 
mértékben nyernének tűzhelyet nemzetiségük szá
mára? A svajczi cantonok nem törekszenek'arra, 
hogy mindegyik saját nemzetével egyesüljön, noha 
nagyobbak és jelentékenyebbek is ezen nemzetek; 
az alkotmányos szabadság erősebb kötelék köztök. 
mint a minő a nyelv egysége volna. í g y lenne 
Magyarországban is. 

Ellenben mi lesz akkor, ha a szerb, a román, 
a szlovák, az orosz és így tovább, idegennek fog
j a érezni magát saját tűzhelyén? azt a magyar 
országászoknak hagyom, hogy fontolják meg. 

Nemzetiségünk biztositékául és Magyaror
szág földarabolásának ellenszeréül kívánjuk mi a 
megyék „nationalisatioa-ját, azaz, hogy a munici-
piumok túlnyomó nemzetiségek jellegét nyerjék a 
kisebbség- denationalisatiója nélkül; erre pedig a 
megyék kikerekitése csak corollárlum, vagy job
ban mondva, modus applicationis. Ez magának 
a közigazgatásnak és az állami fmacziának is ér
dekében áll. Több kisebb megye van, melyeket 
másokkal egyesíteni kellene, például vegyes vár
megyék : Kraszna, Ugocsa, Hont, Közép-Szolnok. 
Ung , és egynemű vármegyék : Torna, Árva, Esz
tergom, Liptó, Mosony, Zaránd; van ismét több, 
melyek oly nagyok, hogy fel kellene ó'ket osztani, 
például Bács megye, mely ezer nyolezszázkettő 
előtt fel is volt osztva, Bihar, Torontál és a többi. 

Miután már ezt a közigazgatási és gazdasági 
tekintetek is kivánják, mért nem lehetne egyúttal 
a nemzetiségeket is tekintetbe venni, épen aköuy-
nyebb és gyorsabb adminisíratio érdekében ? Ha 
különben a megyék kikerekitése mint a nemzeti
ségek postulatuma annyira ijesztő, hát külön hatá
rozattal lehetne kimondani, hogy a megyéknek 
közigazgatási és közgazdasági tekintetből való ki
kerekitése alkalmával a nemzetiségek is figyelem
be fognak vétetni. Különben a megyék kikeritése 
is csak akkor lenne hasznára a nemzetiségeknek, 
ha elfogadtatnék ama fő elvünk , mely szerint 
azon nyelv a hivatalos, mely a mutiicipiumban 
a többség nyelve. Ha ezen elv elfogadtatnék, 
akkor a megyék kikerekitése nélkül is volnának 
helyek, hol a nem-magyar nemzetiségek nyelve 
lenne hivatalossá, mi szerbek pedig különben is 
fentartjuk magunknak különös történeti jogunkat ; 
de épen az a fő , hogy magyar nemzetiségű 
testvéreink fő postulatumunkat nem akarják elfo
gadni, és hogy a világ előtt mi legyünk farkasok, ők 
pedig bárányok, azt kiáltják : „de kikerekiíés, de 
kikeixkiíés!" mintha fő postulatumunk nem fe

küdnék másban, a minek a kikerekiíés nélkül is 
hatálya volna, de a mi tőlünk megtagadtatik. 

Azt vetik ellen, hogy a megyék kikereki
tése által a kisebbség ki volna téve a többségnek, 
és hogy ez által nyomatnék; de ha ugy volna, 
akkor ez állna azon megyékre nézve is, melyek
ben mostani alakjok mellett is többségek és kisebb
ségek vannak, ugy, hogy már is át kellene ó'ket 
alakítani. A kikerekitésnek épen az a czélja, hogy 
a megyék a nemzetiségek szerint minél egyönte-
tüebbek legyenek, hogy igy az egyes nemzetisé
gek nem csak tért nyerjenek a fejlődésre, hanem 
hogy a súrlódásoknak is eleje vétessék ; a hol pedig 
a kikerekiíés után is kisebbségek maradnak, azok 
nem lesznek nyomhatók, egyrészt mivel javasla
tunk is biztosítja nyelvűket, másrészt pedig, mivel 
a többség tagjai nem birandnak semmi külö
nös polgári és politikai jogokkal, hanem egész 
előnyük abban álland, hogy a többség nyelve lesz 
a hivatalos, a nélkül, hogy a jelentékeny kisebb
ség nyelve ki volna zárva, a mi bizonyára nem 
tartalmaz semmi igazságtalanságot sem, annál ke-
vésbbé, mivel az egy oldalon kisebbségben levők 
nyelve más vidéken ugyanazon előnyt fogja élvez
ni, és minden többség, tekintettel saját nemzetisé
gének más vidéken levő kisebbségére, igazságos 
lesz a hivatalnokok választásánál. Épen akkor, 
ha egy részről törvényileg kimondatik, hogy a 
többség nyelve a hivatalos, ha tehát ez vitatáson 
kivül helyeztetik, s ha más részről a nemzetiségek 
lehetőleg csoportoztatnak, megszűnnek a súrlódá
sok, a közigazgatás könnyebb lesz és a politikai 
pártok nem fognak a nemzetiségek szerint, hanem 
az érdemleges, politikai és anyagi érdekek szerint 
képződni; az állam ez által szilárdulni fog, az al
kotmányos intézmények pedig fejlődni. Végre ha 
a félelem, hogy a többség a kisebbséget nyomni 
fogja, elegendő volna valamely intézmény disere-
diíálására, akkor magát az alkotmányt és az alkot
mányos intézményeket kellene megsemmisíteni, 
mert ezeknél mind a magasabb, mind a középső, 
mind a legalsó körökben a többség mindig a 
kisebbség ellenében áll, és épen a kisebbség védel
me nevében kivan az abcolutismus vagy legalább 
a nem felelős kormányzat oly jogokat, melyek az 
alkotmányos jogokat megdöntik; a törvény és 
a felelős kormány elengendő védelem a kisebbség
re nézve. Igazságos-e az, hogy több megye mos
tani állása szerint a kisebbségek szövetkezése meg
hiúsítsa a relatív többség tirmészeti jogát nemzeti
sége s nyelve tekintetében ? vagy a mint a központi 
javaslat javasolja, hogy csak a magyar nyelv 
legyen mindenütt a hivatalos, éspedig oly ország
ban, melyben körülbelül három millió szlovák és 
orosz van, s mintegy három millió román és félmil
lió szerb ? 
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Vannak, kik mindjárt avval állnak elő, hogy 
az által, mit mi keresünk, ismét uj kasztok alapít
tatnának, mint a középkorban, hogy most, midőn 
a születés, a rendek kasztjai és a privilégiumok az 
állami életből kizáratnak és egyenlő jog hozatik 
be, nem állíthatók fel kiváltságok a nemzetisé
gek tekintetében és azok javára. De, a mint mon
dám, a mit mi keresünk, nem kiváltság. Mások 
voltak a kiváltságok a középkorban, mikor kü
lön törvényhozási jogot adtak, külön törvényköny
vet, külön igazságszolgáltatást és igy tovább, mi
kor azok egyes osztályok vagy kasztok javára az 
állami szervezetet modificálták ; de mi mindebből 
mitsem kérünk a nemzetiségek nevében, hanem 
csak azt, a mi természetes és igazságos, azaz hogy 
a hivatalok azon nyelven működjenek, mely a 
lakosok többségének nyelve, mert a hivatalok a 
lakosok miatt vannak, és hogy ezen tekintetből 
lehetséges topographiai változtatások tétessenek, 
a minők más alkalommal és más tekintetből is té
tettek és tétetni fognak. 

Fő kivánalmaink közé tartozik az is, hogy 
törvényileg mondassék ki, hogy az egy nemzetisé
gű polgároknak összességökben szabad congressu-
sokat tartani culturérdekeik végett, hogy Összessé
gökben culturintézeteket alapithatnak és eszkö
zöket szerezhetnek. Épen u g y kivan almunk az 
is, hogy minden állami közép és felsőbb tano
dákban a lakosok többségének nyelve legyen az 
előadási nyelv, más nyelvek megfelelő használata 
mellett. 

Taglalván és igazolván fő kívánalmainkat a 
nemzetiségek egyenjogúságának szempontjából, 
mint az egyik nemzetiség tagja, kötelességemnek 
tartom, hogy mint egy alkotmányos állam polgára, 
magamnak és másoknak számot adjak arról is, 
nem állanak-e ellentétben ezen követelmények egy 
alkotmányos és szabad állam más, ugyan oly fontos 
érdekeivel? 

Melyek ezen más érdekek ? Az ezer nyolezszáz 
hatvanegyediki július hatodikai országgyűlés fel
irata mondja: „mi akarjuk, hogy nem-magyar 
nyelvű polgártársaink nemzetiségi érdekei törvény 
által legyenek biztosítva mindenben, mi az ország 
politikai feldarabolása és törvényes függetlenségé
nek feláldozása nélkül valósitható." 

Az ezer nyolezszáz hatvanegyediki nemzetiségi 
bizottság ennek ir.egfelelőleg említi, hogy a nem
zetiségi kérdés „az állam territoriális és politikai 
egységének határai közt" döntendő el. 

Ennek megfelelőleg a mostani magyar kor
mány tagja és magyar államférfiú a nemzetiségek
ről szóló munkájában ezer nyolezszáz hatvanötből 
mondja: „hogy a nemzetiségek jogos kívánalmai 
csak akkor lesznek kielégithetők, hogy ha az ál
lam egysége és annak állami léte biztositíatik", 

hozzá adván egyszersmind, hogy az állam egysége 
és állami léte másfelől csak akkor lesz biztosítva, 
ha a különféle nemzetiségek jogos kívánalmai is 
biztosittatnak. 

Ugyanazon munkájának más helyén még 
két érvet hoz fel ezen kérdés megoldására, tudni
illik : „hogy az nem áll ellenmondásban a jól ren
dezett administratióval, mint az egyes polgárok 
anyagi jóllétének feltételével, sem a polgárok 
egyéni, politikai szabadságával, mely alapja a mo
dern alkotmányos államnak és melytől a polgárok 
elégedettségefügg." 

Az ezer nyolezszáz hatvanhetedik évi nemze
tiségi albizottmány indokaiban azt hozza fel, hogy 
a nemzetiségek kívánalmai kielégitendők azon ha
tárokig, „melyeket az állami politikai egység érde
ke, tehát a territoriális integritás, a tői'vény hozás 
és állami igazgatás egysége neki szab." 

A tágabb bizottmány, és a mostani központi 
bizottmány indokai tovább mennek és határokul 
„az ország egységét, a kormányzat és közigazgatás 
lehetőségét és czélszerüségét, valamint a pontos és 
gyors igazságszolgáltatás igényeit" állitják fel. 

Míg a föliratok, államférfiak, és a bizottmá
nyok ezer nyolezszáz hatvannyolezig csak a köz
ponti igazgatás érdekeihez ragaszkodtak, az ezer 
nyolezszáz hatvannvolezadiki bizottság- számba 
veszi már az alsóbb közigazgatás érdekeit is, tehát 
a municipális politikai és igazságszolgáltatási ad-
miuisti-aíiót is, 

Ha a véleményeket mind összegjnijtjük, ak
kor a nemzetiségi kérdés megoldásának határai-
ként következő érdekek merülnek fel: az állam 
egysége, jól rendezett politikai és igazságszolgál
tatási administrátió, és az egyéni politikai sza
badság. 

Ezen érdekek egyike sem sértetik kivánal
maink által, akár összességökben vegyük azokat, 
akár egyenkint. 

Mi respectáljuk az állam territoriális egysé
gét, mert ezt a megyék kikerekitése nem sérti, va
lamint nem sértetett akkor, midőn más tekintetekből 
egyesittettek vagy osztattak fel a megyék. Az 
állam integritása még országos nemzeti autonómiá
val sem sértetik meg, minőt a bárom egy király
ság kíván. Svajczban a cantonok sokkal nagyobb, 
félállami ioo-okkal birnak, minőkkel a mi munici-
piumaink nem birnak; Éjszak-Amerikában az 
egyes államok sokkal nagyobb souverain jogokkal 
birnak, és mindez nem sérti ezen államok integri
tását. A politikai állami egység nem sértetik, meri; 
az három elemből ál l : a törvényhozás egységéből, 
a főigazgatás egységéből és az állam közigazgatási 
igazságszolgáltatási és a többi szervezetének egy
ségéből vagy egyöntetűségéből; mindezt pedig a 
mi kivánalmaink érintetlenül hagyják. 

11* 
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A fő- és az első fokú igazgatás lehetősége, 
czélszerüsége, az igazságszolgáltatás gyorsasága és 
pontossága kívánalmaink által nem csak hogy 
nem sértetik, hanem még elő is mozdíttatik. 

Nem tagadhatni, hogy jobb körülményekben 
vannak azon államok, melyekben minden állami 
mííködés egy nyelven végezhető; de ez csak oly 
egyöntetű államokban lehetséges, melyekben egy 
nemzetiség létezik, vagy az egyik nemzetiség any 
nyira túlnyomó, hogy mellette a többi n ind szám 
szerint, mind a miveltség szerint mintegy eltűnik. 
De épen az a fő, hogy Magyarország nem olyan 
állam, hogy benne milliók vannak más nemzetisé
gekből, kik egyrészt elegendőkép esoportozottan 
élnek, másrészt oly nyelveken beszélnek, melyek 
ugyanazon culturfokon vannak, hogy politikai 
functiókat lehet velők végezni. 

A román nyelv Románia fejedelemségben, a 
a szerb, mely a horváttal azonos. Szerbia fejede
lemségben, Horvátország- és Slavoniában már is 
nem csak administrativ politikai, hanem állampoli
tikai culturával is bir. Magyarországban tehát 
könnyen volna alkalmazható ; a szlovák nyelvnek 
a gazdag cseh irodalomban elegendő culturtámasza 
van, és ha tekintetbe vesszük, hogy leginkább a 
szlovák nemzet fiai adták a magyar nyelvnek is a 
eulturát, nincs kétség, hogy saját nyelvüket is rö
vid idő alatt felemelik a politikai cultura magasabb 
fokára, mihelyt bekozatik a politikai életbe. 

A kik ilyen körülményekben is, a minőkben 
Magyarország van, a nyelvnek minden állami és 
politikai működéseknél megtartandó egysége mel
lett harczolnak, azokat ugy lehet és ugy kell te
kinteni, mintha azon elvet vallanak, hogy a polgá
rok az állam miatt vannak, és nem az állam a pol
gárok miatt, hogy a kormány és hivatalnokok al
kotják az államot, kikre nézve természetesen ké
nyelmesebb volna, ha egy nyelven dolgozhatná
nak ; ezek az államban egy különös kasztot terem
tenek, mely bureaucratiának neveztetik, és melyet 
épen ugy a nyelv privilégiuma választ el a többi, 
név szerint a nem-magyar nemzetiségektől, a mint 
előbb azt a nemesi okleveles a latin nyelv^válasz-
tá el az egész nemzettől, Mit mondanának a nyelv
egységétvédők azon értesítésre, melyet O'Sulivan, 
belga követ Bécsben ezer nyolezász ötvenhétben 
márczius negyedikén a belga külügy érnek küldött, 
ki a nemzetiségekről adatokat gyűjtött, a polyglott 
államokban a nemzetiségi enquéte bizottság részé
re? 0 ugyanis ezt írja: „A német nyelv kizáróla
gosan hivatalos nyelv az egész monarchiában, ki
véve Lombard-Velenczét. Ez logikai következ
ménye az igazgatási egység elvének, melynek 
minden államaiban való megalapítására Ferencz 
József császár magát elhatározta. Az intézetek, me
lyek a szláv vagy a magyar irodalom javára ren-

deltetvék, csak particularis intézetek, az igazgatás 
körén kivül. A kormány csak a német nyelvnek 
adja a hivatalos protectiót, és azon meggyőződés
hez ragaszkodik, hogy ezen protectio különösen 
és kitűnően czélszerü a nemzeti egységre nézve, 
mely a kormánynak biztosságot ad, annak hatal
mát jelentékenyen segítvén elő." Minek tekintették 
a magyarok ezen eljárást? és igaz-e, hogy ezen el
járás megalapította a kormány hatalmát? 

A nyelv, ha bár nélküle az állam el nem 
lehet, állami szempontból nem czél, hanem csak 
eszköz, melylyel az állam feladatát teljesiti ; mi
után pedig feladata a törvényszéknél a polgárok 
jogait védelmezni, az administx'atióban a polgárok 
érdekeit képviselni és előmozdítani, azért köteles 
azon eszközöket, a közlekedés azon médiumát 
használni, mely a polgárok előtt nincsen elzárva, 
functióit azon polgárok nyelvén köteles végezni, 
kik valahol többségben vannak. Hogy a politikai 
és igazságszolgáltatási functiók több nyelven is vé
gezhetők, bizonyítja ismét S vaj ez, Belgium, Olasz
ország míg Savoyát birta, üánország az utolsó 
háborúig, maga Éjszak Amerika is, a hol egyes ál
lamok mind a német, mind a franczia nyelvet hasz
nálják, végre az úgynevezett Cislajthánia is. 

Azt mondják, hogy más államokban csak 
két vagy legfölebb három nyelv létezik; de mit 
tegyünk, mikor a történet Magyarországban hat 
nemzetet vagy nemzetiséget és nyelvet hozott ösz-
sze ? Azonban a központi javaslat sem következe
tes elvében mindvégig, és a nem municipalis köz
ségeknek az ügykezelési nyelvet akaratukra hagy
ja, szintúgy megengedi egyeseknek és társulatok
nak saját nyelvök használatát, s mi több, a hivata
lokat tolmácsolásra is kötelezi, tehát az illető nyel
vek tudására is, és a határozatoknak azokon való 
kiadására, végre kötelezi az igazgatási és igazság
szolgáltatási centrumokat, hogy különféle nyelve
ken fogadják el a beadványokat, a határozatokat 
fordításban is kiadják; de a centrális bizottság ezt 
azon mértékben teszi, mely a nemzetiségeket ki 
nem elégítheti, mert nyelvűket az administratiók 
és az első folyamodási törvényszékek hivatalos 
hatásköréből elzárja, és pedig oly módon, mely 
épen ellenkezik a kijelentett czéllal, tudniillik az 
administratió czélszerüségével, a gyors és pontos 
igazságszolgáltatással; és épen e tekintetben czél-
szerüebb, a mint már mondám is, a mi javaslatunk 
a központiuál. 

A központi javaslat szerint minden ötöd a 
községekben kivánhatja, hogy nyelve szintén ügy
kezelési legyen, amunicipiumokban pedig minden 
ötöd kivánhatja, hogy nyelve jegyzőkönyvi nyelv 
legyen; mivel pedig ekkor a municipalis hatósá
goknak és biróságnak a beadványok ezen nyelve
ken Js nyújthatók be, és ezen nyelveken el is inté-
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zendők, ezen javaslat szerint négy vagy öt or
szágos nyelv lehet használandóvá, és a hivatalno
kok kötelesek volnának mind a négy vagy öt 
nyelvet tudni. A mi javaslatunk szerint ez nem le
hetséges, mert legfölebb három nyelv kerülhet 
össze a municipiumban és a bíróságnál, t. i. a 
többség, a jelentékeny kisebbség nyelve, és a köz
ponti nyelv. 

A központi javaslat szerint kötelesek a bíró
ságok a felebbezett perek irományait és mellékle
teit lefordítani, a felsőbb bíróságok pedig e szerint 
ítélni: hol van itt az igazságszolgáltatás gyor
saságának biztositéka? nem nyujtatik-e ez által leg-
törvényesebb mentség a perek halogatása tekinte
tében ? S mit mondjunk azon bíráskodás pontossá
gáréi és igazságáról, mely fordításon és pedig más
nak fordításán alapszik? Itt pontosságról és igaz
ságról szó sem lehet. Tudom, hogy a függönyök 
mögött azt mondhatnák: „Epén a nyelvek többsé
gének ezen megengedése és a lefordításra való kö
telezettség azon gyakorlati következménynyel fog 
bírni, hogy mindenki az egy magyar nyelvet fogja 
használni, hogy ügyei gyorsabban, pontosabban, 
igazságosabban és talán jobbakaróan is elintéztes
senek;" de épen abban fekszik a nemzetiségi kér
dés ily eldöntésének machiavellismusa és jezsuitis-
musa, hogy egyfelől az európai közvélemény 
miatt kénytelenek vagyunk elismerni, hogy politi
kai államban ha nem is a nemzetiségeknek mint 
olyanoknak, de igen is a polgároknak bizonyos 
engedmények teendők, másfelől pedig mintegy a 
czéJszerüség, gyorsaság és pontosság érdekében 
oly engedményeket adunk, hogy végre a gyakor
latban mégis csak egy nyelvnek kell uralkodóvá 
lenni. 

Ha egy tekintetet vetünk a mostani gyakor
latra, mely mellett két-három nyelven működtek a 
munieipiumokban és a bíróságoknál, látni fogjuk, 
hogy az ügyek ép oly gyorsan s pontosan intéz
tettek el, mint ott, ahol csak magyar nyelven mű
ködtek, és csak akkor volt megakadás, ha a maga
sabb forumok miatt fordításra került a dolog. 

A mi illeti a legfelső igazgatást és a maga
sabb törvényszékeket, az administrativ bureaukban 
és a törvényszéki tanácsokban a tehetségek kára 
nélkül lehetne annyi erőt öszpontositani, hogy az 
ügyek különféle nyelv ekén volnának elintézhetők, 
vagy legalább elfogadhatók, maga a központi ja
vaslat is minden nyelvnek útját nyitván a centru
mokig, csakhogy szerinte a fordítások nagy és a 
felekre, valamint az igazságra nézve veszélyes sze
repet játszanak. Azoknál, kik magas hivatalokban 
vannak, feltételeztetik, hogy több országos nyelvet 
fognak tudni, és épen ebben fekszik a biztosíték, 
hogy egyenlő képességek mellett a különféle vidé
kek és a különféle nemzetiségek fiaira tekintettel 

lesznek, és hogy a legfontosabb helyek nem lesz
nek egy nemzetiség monopoljává, vagy saját nem
zetisége megtagadásának árává. Jobb biztosítékot 
találni arra nézve, hogy a centrumok képesek le
gyenek az ügyeket különféle nyelveken elintézni, 
mint a nem-magyar nemzetiségek milliomait nem
zetiségük jogától fosztani meg, mintegy az igazga
tás lehetősége és czélszerüsége, valamint az igaz
ságszolgáltatás gyorsasága és pontossága érdeké
ben, valójában pedig egy nemzetiség, vagy legjobb 
körülmények közt a magas hivatalnokok kén vei
mének érdekében, mert más államok példájával is 
ki van mutatva, hogy a czélszerü igazgatás és 
igazságszolgáltatás követelménye nem a hivatalos 
nyelv egysége, hanem a hivatalnokok képessége, 
mely a polygíott államban annál nagyobb, minél 
több nyelvet tudnak. 

Végre meg kell döntenem azon ellenvetést is, 
hogy követelményeink az egyéni poli ikai szabad
ságot megsemmisítik. Ha mi az egyes polgárok 
számára a nemzetiség szine alatt a hivatalok, vagy 
más politikai jogok vagy beneficiumok tekinteté
ben valami praerogativát keresnénk, akkor helye 
volna azon ellenvetésnek; de mi azt nem keressük, 
hanem egyfelől ugy korlátoljuk azokat, kik más 
nemzetiség tömegében sporadice élnek, hogy mu-
nicipiumok vagy községök nyelvét használják, mit 
a központi javaslat is tesz: mert a nemzetiség nem 
az egyének joga, hanem a nemzetiség tömegének jo
ga, és az e tekintetben való korlátolás nem a politi
kai, hanem a nemzetiségbeli jogok korlátolása a 
nen zetiség eme korlátozása más vidéken ismét ki-
egyenlittetvéne; másfelül pedig kívántatik, hogy az 
ily sporadicus egyének a hivatalban a municipium 
nyelvét használják, a mi ismét nem megsemmisí
tése a polgári jogoknak. Az egyes egyének ily 
korlátozása más okokból is történik. De igazságos e 
az, hogy a compacte élő polgárok milliomainak 
joga megsemmisíttessék, hogy egyes individuumok 
itt-ott ne kénytelenittcsseneic más nemzetiség nyel
vét használni? nem na^vobb meg-semmisitése ez 
nem csak az egyéni szabadságmak, hanem millio
mok szabadságának és jogának ? nem egyéni kor-
látolás-e az, hogy a központi javaslat szerint a 
nem-magyar nemzetiségű hivatalnokok, saját nem-
zeíiségök kebelében a magyar nyelvet mint hiva
talosat kénvtelenek használni ? nem csekélvebb-e 
itt a nem-magyar nemzetiségek egész értelmiségé
nek joga, mint akármely egyes magyaré? És hol 
van az egyéni szabadság, midőn a nem-magyar 
ügyvéd nem használhatja peres felének nyelvét, 
hanem a magyar nyelvet kénytelen használni? s 
midőn a nem-magyar, ha tud is saját nyelvén irni 
és olvasni, nem képes maga is meggyőződni arról, 
vajon ügyvéde lelkiismeretesen és ügyesen vitte-e 

| perét? vajon bírája a törvény szerint itélt-e? és mi 
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több, a központi javaslat szerint a peres fél, ha 
ügyvéde nincs, köteles azt aláírni vagy kereszt vo
nását arra is rátenni, a mit nem ért, hanem a tol
mácsnak hinni, és annak lelkiismeretére támasz
kodni kénytelen. 

Azt mondják, hogy megkívántatik az arány 
a hivatalokban, a méltóságokban, sőt a népképvi
selő választói kerületekben is ; de a hol választás 
van, ott ez fog dönteni, a kinevezésnél pedig csak 
ajánltatik az arány, melyet a központi javaslat hu
szonnegyedik szakasza is tekintettel a képességre 
meghagy, a választói kerület szervezése pedig csak 
mellékletes követelés és a megyei kikerekités mel
lett felesleges is volna. 

Kötelességemnek tartottam, javaslatunkat, a 
kisebbség javaslatát igazolni, és az ellenérveket 
megdönteni; most a többség javaslatának kritiká
jára kerülne a sor; de ennél nem fogok soká tar
tózkodni, már azért sem, mivel arról más társaim 
már szóltak és szólni fognak; csak röviden meg 
fogom jelölni ezen javaslat jellemvonásait. 

Ezen javaslat, meljmek czime „a nemzetisé
gek egyenjogúsága" épen a „nemzetiségek egye
netlen joguságának" pontjából indul ki, és épen 
az a jelszava, hogy a polgárok mindenben egyen
lők, csak a nyelvben nem, azaz épen abban nem, 
mi alapja a nemzetiségnek. Kiinduló pontja ezen 
javaslatnak a Magyarországban levő nem-magyar 
nemzetiségek negatiója; keresztülvitelének módja 
a nem-magyar nyelvek paralyzálása, egyfelől a sok 
nyelv keveréke által, másfelől az állami, azaz a 
magyar nyelv által; következménye a nem-ma
gyar nemzetiségek magyarosítása valamint a poli
tikai, ugy a culturéletben is. Nem csak hogy te
kintetbe nem vétetik a nemzetiség in concreto, és an
nak egyenjogúsága, hanem maga a polgár sincs 
biztosítva egyenlő egyéni jogában és egyenlő 
egyéni szabadságában sem a politikai, sem az 
igazságszolgáltatási körben. Hogy a polgár, ki 
más nyelven nem is tudna beszélni, a községekben 
és a municipalis gyűléseken saját nyelvén szólhat; 
hogy egyesek és társulatok az által ok alapított in
tézetekben saját nyelvűket, illetőleg a többség 
nyelvét rendelhetik el ügykezelésinek,- hogy aa 
egyház és a nem-municipális községek, hogy az 
egyházi hatóságok saját nyelvöket, illetőleg a 
többség nyelvét használhatják illető hivatalaikban 
és tanodáikban: az annyira világos, és annyira fen-
állt eddig is, hogy e tekintetben nincs szükség kü
lönös engedményekre. A törvényszékeknél külön
ben fordítások uralkodnak, és ha a felek nem akar
ják ezeket saját költségökönhitelesen elkészittetni, 
vagy a forditás fölött vitatkozni, kénytelenek má
sok fordításaira és a tolmácsokra támaszkodni, 
vagy mind a magán szerződési közlekedésben, 
mind a perekben a magyar nyelvet használni. | 

Azon engedmények, miszerint a fenálló hatóságok, 
vagy az egyes hivatalnokok a politikai és tör
vénykezési ügyekben, valamint az ügyvédek is 
nem-magyar nyelvet használhatnak, csak ideigle
nesek és praecariusok, és a municipiumok s a tör
vényszékek első szervezésével el fognak tűnni, 
hogy meg sem említsem azt, miszerint magoktól 
az egyházi hatóságoktól is megkívántatik, hogy 
jegyzőkönyveiket magyar nyelvre is lefordítsák, 
és mi a legfőbb, a többség javaslata mind az ezer 
nyolezszáz hatvanegyediki nemzetiségi bizottmáy, 
mind az ezer nyolezszáz hatvanhetedik évi albizott-
mány engedményeinél alantabb áll, és sokkal 
alantabb annál, mit a magyar államférfiú és a 
mai magyar kormány tagja ezer nyolezszáz hat
vanötben kilátásba helyezett, mondván, hogy a 
municipiumok magok választhatandják az ügyke
zelési nyelvet, hogy saját nyelvökön fognak a 
kormánynyal közlekedhetni, hogy a kormány a 
határozatokat is a municipiumok nyelvén fogja 
kiadni, és végre hogy magán az országgyűlésen 
is szabad hsz mindenkinek saját nyelvén beszélni. 
Az ezer nyolezszáz hatvanegy- é* hatvanhetedik 
évi bizottmányi javaslatok fentartották legalább a 
lehetőséget, hogy a municipium melyben a kike
rekités nélkül is valamely nemzetiség többségben 
van. a politikai és igazságszolgáltatási adniini-
stratióban saját nyelvét hozhassa be ügykezelési 
nyelvül, miután az öntudatától és akaratától függ
ne ; a központi javaslat szerint erre a törvény által 
elvan zárva az ut. Különbek voltak mind az egyes 
emberek, mind a publicistica, mind magoknak az 
országgyűléseknek ígéretei ezer nyolezszáz hat
vantól, sot ezer nyolezszáz negyvennyolczíól is 
ezer nyolezszáz hatvanegyig. Megemlítettem a 
mai közoktatásügyi miniszter urnák Ígéreteit. 
Somssich Pál úr ezer nyolezszáz hatvanegyben 
márczius nyolezadikán az ugyanazon évi márczius 
tizenötödikéi „Magyar Sajtó" szerint monda : „Egy 
nemzet sem annyira magas tudományú és fölebb-
való, hogy másokat a maga gyámsága alá vet
ni hivatottnak érezhetné magát;"' de természete
sen mai nap a nem-magyar nemzetiségek fiai, ha 
három milliomot is számítanak, nem képeznek 
nemzetet. A „Pesti Napló4' ezer nyolezszáz hatvan
ban deczember tizenhetedikén kétszáz kilenczven-
ötödik számában ezt írja : „Az európai politika e 
pillanatban a nemzetiségek jogainak érvényesíté
sét tűzte ki jelszavául, és határozottan azok ellen 
fordul, kikben e jogoknak eltipróit látja;" de most 
természetesen a „Pesti Napló" szerint csak addig 
sütött a nemzetiségek napja, mig az uj Mózes a 
magyarnemzetet az egyiptomi tengeren, vagy job
ban mondva a Lajtán át nem vezette, és meg 
nem mentette. Mocsáry úr azt irta, hogy „a nem
zetiség érzelme mindenkinek kebelében megvan ; 
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azt a természet mindenkinek szivébe beleültette; 
ezen országban nem lehet egy nemzetiségnek 
pontján megállani ;" de most Mocsáry nincs az 
országgyűlésen. Ács úr szerb választói előtt beszé-
lé : „Ahol csak beletekintek hazánknak, a magyar 
királyságnak történetébe, elejétől fogva végig 
mindenütt azt találom, hogy a magyar nemzet a 
szerb nemzettel osztotta szerencséjét és szerencsét
lenségét, örömét és szomorúságát", és végre mon
da: „Mikor szó fog tétetni arról, hogy a szerbek
nek a magyarok irányában viszonya rendeztes
sék, hog) nemzeti szükségleteitek kielégíttessenek, 
valóban mindent föl fogok használni, hogy e kér
dés igazságosan, tehát rátok nézve kedvezően ol
dassák meg ; c de most Ács urat nem látom az or
szággyűlésen. A mit Ivánka, Jókai és más szabad
elvű magyar férfiak írtak, ha nincs is javaslatunk 
szellemében , de mégis több annál, a mit a köz-
ponli javaslat ad; de az ö hangjok is elnémult. A 
magyar kormány Horváth Mihály története szé
riát ezer nyolczszáz negyvennyolczban november 
havában Klapka által a következő ígéretet küldte 
meg a harczoló szerbeknek : „A szerb nemzet" — 
halljátok jól : a n e m z e t — „a maga igazgatására 
vajdát nyerend és az országgyűlés minden to
vábbi kivánataikat s kérelmeiket is méltánylandja." 
Az ezer nyolczszáz negyvenkilenczediki júliusi 
szegedi országgyűlés a különös pontozott enged
ményekkel a mai központi javaslatot túlhaladja. 
Most pedig meg sem hallgatják a szerb, a ro
mán és a többi nemzeteket; rőlok, de nélkülök 
határoznak, s mi több, midőn közülünk valaki föl
kel, hogy saját nemzete, saját nemzetisége édeké-
ben szóljon, akkor maga a szabadelvű bal oldal 
vezetője is elkülönit bennünket a nemzettől, mintha 
mi gyökér nélküli kabakuk volnánk, és mintha 
másfelől neki is nem lehetne szemére vetni, hogy 
csak magát képviseli. 

Nem tudom, mi indította a mai országgyűlés 
többségét az igazság és jogosság három évi Ígér
getése után arra, hogy oly messze hátráljon az 
előbbi Ígéretek- és javaslatoktól, sőt hogy azt is 
visszavonják, a mi már a politikai életben practice 
fenáll, miután néhány kir. városokban és kerüle
tekben a szerb vagy más nem-magyar nemzetségi 
nyelv hivatalos nyelv, mi a mind két ellenkező 
javaslat szerint nem lesz; de azt tudom, hogy nem 
csak a magyar, hanem a szerb és a horvát oppo-
sitio is Schmerling systemája ellen, elősegítette 
azt, hogy az alkotmány visszaállíttatott, tudom, 
hogy Königgratz, melynek hlumi ködéből az al
kotmányosság napja előtűnt, a magyarországi 
e g y e s nemzetek egyikének sem érdeme, és fatá
lis volna, ha valamely nemzet csak saját nemzeti
sége számára akarná azt felhasználni. 

Bartal úr vég szavaira van egy megjegyzésem. 

Bartal úr azt javalja ez oldalnak, hogy hagyjunk 
fel a viszálkodással, mert ha Magyarországban 
viszálkodások leendenek, előbb ugyan a magya
rok, de azután a többi nemzetiségek is elvesznek. 
Mi nem akarunk, mi nem terjesztünk viszálkodást; 
de hogy ha viszálkodásnak neveztetik a magyarosí
tás elleni törekvés és saját nemzetiségünknek vala
mint a politikai, ugy a culturai téren való biztosí
tásának követelése, akkor mi részünkről fel nem 
hagyhatunk ezen követeléssel, a magyaroknak 
pedig hatalmokban áll a nemzetiségek kielégíté
sével ezen viszálkodásnak véget vetni. Csakhogy 
az események ne kiáltsanak fel: Trop tárd! Épen 
azért, hogy egy nemzet sem veszhet el, mi köve
teltünk nemzeti egyenjogúságot. Hogyha Magyar
ország a viszálkodás miatti elvesztenek következ
ménye a mi nemzetiségünk elveszte is volna — 
ámbár ez nem szükséges következmény — akkor 
jobb lenne elsülyedni valamely nagy nemzetben, 
melynek világtörténeti missiója van, (Felkiáltás: 
Aha, talán muszka! Halljuk! Halljuk! Ezt halla
nunk kell!) mint azon nemzetben, mely legfőbb 
állami elvének a magyar nemzet nagyobbitását 
a magyarosítás által állítván fel, kénytelen a 
nem magyar nemzeteket és polgárokat szüntelenül 
kivételes állapotban tartani, és kormányának al
kotmányellenes , de az emiitett legfőbb magyar 
elvnek megfelelő lépéseit igazolni. 

Még eg'y vég szóf. 
Minden nemzet, melyben van életerő, magá

ban hordja a szellemi élet magvát, melyet a cul-
tura terén valósítania kell ; minden államnak, 
melyben van életerő, az a feladata, hogy bizonyos 
eszmét létesítsen a politikai téren ; abban áll az ő 
„raison d'étre"-je ; a mely állam hűtlen lesz esz
méjéhez, jelentőségéhez, „létének okához," az 
előbb utóbb elvész, annak évei meg vannak szám
lálva, mert az erkölcsi világ nem tűri asine neces-
sitate entiá-kat, épen ugy. mint a physikai világ 
sem. Ali Magyarországnak, mint egy különös 
államnak, életeszméje? Ezt mutatja története, és 
jelen fekvése, valamint viszonya a kor inditó esz
méihez. Nem lutatva, vajon a szlávok ellenállhat
tak volna-e a németeknek, kikkel a magyarok 
bejövetelekor legnagyobb küzdésben voltak, vagy 
a magyarok nélkül a balti szlávok sorsára jutot
tak volna-e ? el kell ismernünk, hogy a magya
rok consolidálták a magyar államot, hogy a szlá
vok municipális életébe állami szellemet leheltek, 
hogy Magyarországot védfallá tették egyfelől az 
absolutismus ellen, másfelől a nyugati és keleti 
támadások ellen. Ebben fekszik Magyarország 
hivatása: hogy védfal legyen az absolutismus el
len, akármely oldalról jöjjön az, és a nagy, ha
talmas nemzetek támadása ellen. Első küldetése 
könnyítve van az által, hogy Európában most az 
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absolutismus hanyatlik, és utolsó kinövése a caesa-
rismus; könnyítve van az által is, hogy most nem 
csak a nemesség áll az alkotmányosság védfalán, 
hanem minden állami polgár. De másik küldetése 
nehezebb, mert ellenében áll a nemzetiség eszméje, 
és pedig nagy kiterjedésben. Ma azon eszme kezd 
uralkodóvá válni, hogy a nagy nemzetek Európá
ban consolidalódjanak, hogy egyesüljenek, és ezen 
eszme tekintetéből látjuk a szabadelvű németeket 
is, hogy az alkotmányos szabadságot egy időre 
háttérbe szoritják, és a Bismarkismus előtt megha
jolnak, és pedig csak azért, hogy concentrált erő
vel legyőzessenek az egyesülés akadályai. A ki
sebb nemzeteket, kik Európa keletén vannak, kü
lönösen azokat, kiknek nemzeti történetök van. és 
kik nem akarják, hogy a nagy, habár rokon nem
zetek tengerében elsülyedjenek, nagy veszély 
fenyegeti. Magyarország Európának gordiusi cso
mója, melyet a Duna vág ketté. Mi Magyarország 
feladata ilyen állapotban ? Hogy a kisebb nemze
tek védpaizsa legyen a nagyobb nemzetek ellen. 
Mi által érhető ez el ? Minden nemzetek és nemze
tiségek igazi kibékitésével; ez pedig csak ugy ér
hető el, ha egy nemzet, egy nemzetiség sem fog 
arra törekedni, hogy a többi nemzeteket és nemze
tiségeket elnyelje és magává alakítsa , hanem 
ha minden nemzetnek és nemzetiségnek biztosít
tatik nemzetisége a politikai téren. Ennek nevé
ben mondjuk m i : „Adjatok minden nemzetiségnek 
tűzhelyén municipalis nemzetiségi életet, az állami 
kapocs pedig túlnyomóan a ti kezetekben le
gyen." Mit válaszoltok ti? Ti azt mondjátok: „Mi 
nem ismerünk Magyarországban több nemzetet, 
több nemzetiséget mint olyant, mi csak egy poli
tikai nemzetiséget ismerünk, és az a magyar." Ti 
ezt válaszoljátok: „Nektek vannak országaitok, 
melyekben nemzetségiek politikailag fejlődhetik, 
ott van a román nemzetiségnek Románia, a szerb
nek Szerbia, nekünk magyaroknak ezen kívül nincs 
más országunk." De ha némely magyarországi 
nemzetiségnek más helyen is van politikai tere, 
ezért itten levő millióit más nemzetiségnek ál
dozza-e fel? Nem gyöngül-e ez által maga a 
nemzetiség is más vidékeken ? Ha a magyar nem
zet e lőde i . . . 

Elnök {csenget): A képviselő rlr oly hosz-
szas idézeteket olvas, hogy ugy jön ki a ház előtt, 
mintha az egész beszédet olvasná ; figyelmeztetem 
a t. képviselő urat,hogy a ház szabályai szerint tiltva 
van az ily hosszú idézeteket olvasni. 

Milet icS SzvetOZár: Majd kész leszek. Név 
szerint, ha az aristokratia, mely nyolcz századon 
át uralkodott, többet tett volna a magyar nemze
tiség részére, és ha nem elégedett volna meg min
den nemzetiségek plebs-e feletti uralommal, La a 
többi nemzetek a nemzeti öntudatlanságban a 

cultura által meg lettek volna hódítva, és a ma
gyar nemzetbe átolvasztva: most a nemzetiségek
ről többé szó sem volna. Most már későn van. A 
magyarok magok is elismerik, hogy Magyaror
szág, nagy-magyar értelemben, nem volt; én pedig 
azt mondom, hogy ez értelemben nem is lehet és 
nem is lesz. Mondjuk ki tisztán : a magyarországi 
nemzetiségek, a románok, a szerbek és így tovább, 
most már azért sem engedhetik meg, hogy tizenöt, 
és idővel húsz egész huszonöt millióból álló nagy 
magyar nemzet keletkezzék, mivel ez épen az ő 
nemzetiségökre nézve a keleten veszélyes volna. 
Mi lehető egyensúlyt kivánunk a nemzetek közt 
keleten, mert ez egyedüli alapja és biztositéka 
minden a keleten levő nemzetek egyenjogúságá
nak. Egy államférfiatok monda, hogy a nemes
ség, mely többnyire magyar volt, nem más nem
zetiségek kedvéért és javáért tette le kiváltságait 
a haza oltárán, hanem azért, hogy politikailag egy 
nagy magyar nemzetet teremtsen ; mi pedig azt 
válaszoljuk, hogy azon árért, miszerint a magya
rokkal csak mint egyének legyünk egyenjogúak, 
nemzetiségünket fel nem áldozhatjuk, és nekünk 
utvezetőül fog szolgálni a nagy férfinak, Nagy 
Pálnak, azon mondata: „Az elvesztett alkotmányos 
szabadságot kedvező körülmények közt visszasze
rezheti a nemzet, az elvesztett nemzetiséget azon
ban soha többé." Mi akarjuk mind az alkotmá
nyos szabadságot, mind saját nemzetiségünket; és 
Magyarországnak csak az a jelentősége, azon 
„raison d'étre-aje van, hogy nem csak az alkot
mányos szabadságnak, hanem a nemzetiségek 
egyenjogúságának, valamint a kisebb nemzetek
nek a nagy nemzetek elleni védpaizsa legyen ; és 
ezen árért adjuk mi a magyar nemzetnek, vagy 
inkább a magyar nyelvnek a központi előjogot; de 
supremátiát vagy inkább exelusiv souverainitást 
soha sem, és pedig azért sem, mert azt a szerbek 
tiltják: a 316 vértanú, kik közül többeket ismer a 
képviselő úr, ki a III . osztályban azt mondta, hogy 
nemzetiségi kérdés nem létezik. 

Bevégzern szavaimat azon óvással, hogy a 
szerb kérdést Magyarországban a nemzetiségek 
átalános kérdésével nem tekinteni bevégzettnek; 
bevégzern azon ajánlattal, hogy javaslatunk a rész
letes vita alapjául elfogadtassák ; végre azon ba
rátságos mementoval, hogy: „non si hodie sic, 
semper ita érit!" 

KvaSSay L á s z l ó : Szabad legyen csak pár 
rövid szóval indokolnom szavazatomat. (Halljuk!) 

T. ház! A lefolyt húsz éves sajnos állapotnak 
egyik szüleménye a napi renden levő nemzetiségi 
törvényjavaslat, mely főkép azon okból keletkezett, 
hogy politikai és nemzetiségi szabadság közt kü
lönbség tétetik, és e nézet leginkább a nem-magyar 
ajkú nemzetiség szóvivőinél vert gyökeret. E kettőt 
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azonban egymástól elkülöníteni, nézetem szerint, 
lehetetlen, lehetetlen pedig azért, mert a polgári sza
badságnak egyik kelléke, hogy minden bonpolgár 
saját anyanyelvével élhessen, és ezt a közéletben 
oly tág körben érvényesíthesse, a meddig azt csak 
a kormányzat lehetősége megengedi. {Helyeslés.) 
Ezen jog biztosítása pedig nem képezhet nemze
tiségi kérdést, hanem igenis nyelvi kérdést, mely 
kérdés minden egyes, a nyelvvel érintkezésben levő 
törvényjavaslattal lett volna megoldandó. {Helyes
lés). A nemzetiségi szabadság az átalános politikai 
szabadság alá esvén, a hol ez utóbbi biztosítva 
van, szükségkép biztosítva kell lenni az élőbbem
nek, és e végett, nézetem szerint, a napirenden levő 
törvényjavaslat legalább is felesleges. 

Igenis, absolut államban, oly államban, a hol 
a politikai szabadság egészen hiányzik, csakis ott 
volna helye az ily rendelkezésnek, mert ott az 
uralkodó akarata lévén az elhatározó, ennek rendel
kezése egy nemzetiséget nyelvétől is megfoszthat
na ; de alkotmányos államban, egy oly államban 
hol a valódi szabadság honos, ily veszély soha sem 
állhat elő. 

Azonban, t. képviselőház! a többség más
ként méltóztatott határozni, és én alávetem magamat 
e határozatnak, és e szempontból röviden fogok a 
napirenden levő törvényjavaslathoz hozzá szólani. 
{Halijuk!) De mielőtt ezt tenném,kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy én most nem az országos 
szempontból, hanem kizárólag mint tót-ajku vá
lasztóim képviselője, csakis azok érdekében szóla
lok fel. {Fölkiáltások : Itt csal: mint országos képviselő 
szólhat!) 

Midőn a kisebbségi törvényjavaslatot elolvas
tam, azt hittem, most nem nemzetiségi kérdést kell 
tárgyalni, hanem áíalában eldönteni, fenálljon e 
továbbra is Magyarország? vagyis, hogy Magyar
ország számos lakóinak érdeke ugy hozza-e magá
val, hogy rontsuk le ezeréves államunkat és más 
nemzetek szövetségében kisértsük szerencsénket? 
Mert ha a kisebbségi törvényjavaslat még most e 
czéllal nem is áll elő, mindenesetre Magyarország 
feloszlásának csiráját foglalja magában, ugy, hogy 
ha azt elfogadjuk, Magyarország felbomlása csak 
idő-kérdéssé válnék, mert feloldoznók vele ama 
számos értelmiségét, mely a nem-magyar ajkú 
honfiak közt lakik, és melytől eddig édes hazánk 
tetemes életerőt merített,miután ez kapcsolatot képe
zett a nem-magyar ajkú honpolgárok közt és ha
zánk szive között , és az által, hogy egyrészt a 
nem-magyar ajkú honfiak anyagi és szellemi érde
kei ugy itt a központon, mint otthon előmozdítaná, 
másrészt pedig közöttök a hazaszeretet lángját 
terjeszté, egy bár morális, de oly erős köteléket 
képezett, melyet szétrontani, hacsak mi magunk 
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azt nem tennők, senkinek másnak hatalmában nem 
állana. 

Azonkívül ez ideig minden nem-magyar ajkú 
polgárnak az érdeke a közös haza érdekével össze 
volt kapcsolva, olyannyira, hogy az egyiknek 
anyagi és szellemi jólléte a másikétól függött, ugy 
hogy az egyiknek a felvirágzása a másiknak fel
virágzását , az egyiknek bukta a másiknak bu
kását vonta volna maga után ; ha pedig a kisebb
ségi törvényjavaslatot elfogadjuk, ezen köteléket 
meggyöngítjük, és a nem-magyar ajkú honpolgá
rok érdekeit a közös haza érdekeitől elválasztjuk. 
Ezen bekövetkezendő tényekkel szemközt a ki
sebbségi törvényjavaslat 1-ső szakaszában foglalt 
állami egység, s a területi épségnek fentartása, ha 
nem szatíra, bizonyára merő phrasis és semmi 
egyéb. 

Az én tót választóim azonban a közös haza 
és a köztök fenálló kapcsolatot semmi tekintetben 
lazábbá tenni nem óhajtják, mert őket geogra-
phiai fekvésűk, anyagi és szellemi érdekeik a ma
gyarral egy erős államot képezni utalják. Mert az 
alföld rónái csak oly hazája a tótnak, mint a fel
föld hegyei: mert őket egy ezredéves életök és tör
ténelműk e hazához köti; mert ezredév óta tót és 
magyar nyelven szóínak imáink a mindenhatóhoz 
a közös haza boldogságaért j mert e hazának talán 
egyetlen tere nincs, a hol a magyar vér nem öm
lött volna össze a tótok vérével a közös haza és 
közös szabadság megvédésében, s a hol magyar és 
tót jeleseink hamvai egymás mellett ne porladoz
nának ; mert végre, miként Bartal György t. kép
viselőtársam mondotta, nemzeti nagy költőnk szó
zata csak ugy áll reájok, mint a magyarokra : 

A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra liely ; 
Áldjon vagy verjen sora keze : 
Itt élned, halnod keli. 

Ezen körülmények tehát oly köteléket ké
peznek, melynek szétrontása vagy csak meggyön-
gitéseis tagadása volna a múltnak, s a legnagyobb 
hálátlanságot tanusitanók őseink iránt, kik e hazát 
annyi véráldozattal fentartották, ha mi ezt most 
nemzetisági ürügy alatt gyöngitenők. 

Sokszor gondolkodtam arról, mi leliet oka, 
hogy mig a déli szlávok mentül nagyobb önálló
ságra vágynak, addig az éjszakiak mentül szoro
sabb kapcsolatra törekednek a magyarral ? Azt 
hiszem, ennek oka abban keresendő, hogy mig a 

i déli szlávok távol voltak a szerencsétlen lengyel 
katastrophától, addig az éjszakiak annak szemta
núi valának s egy század óta hallották az átko
kat, látták a kétségbeesés egyik legborzasztóbbik 
nemét a szerencsétlen lengyel áldozatokon. Ilyen
nek látványa lehetetlen, hogy a legdühösebb pan-
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szlávot is meg ne téritette volna, míg tótjainkban 
hazájokhoz ragaszkodásukat még inkább megszi-
lárditá. 

De raí oka is volna nem magyar ajkú hon
polgárainknak ezen ezredéves kapcsolat szétron-
tására ? 

Olvastam ugy bel-, mint külföldi nyomtatvá
nyokból, s itt Dobrzánszky és Borlea képviselő urak 
tegnap ismétlék azon vádat,hogy a magyarok a nem-
magyar ajkú honpolgárokat elmagyarositani töre-
kesznek. Ha külföldi állit ilyet, azt csak megfogha
tom, mert hiszen a külföldről még most is zöldnél 
zöldebb állitások kerülnek ki viszonyainkról ; de 
miként állithatja egy belföldi atyánkfia ilyest, ezt 
már fölfogni nem tudom : mert ilyest sem kizáró
lag tótajku megyémben, sem sehol e hazában nem 
tapasztaltam, sőt ellenkezőleg vannak vidékek, hol 
az ott lakó magyarok cserélték föl nyelvöket más 
nyelvvel. 

Azt, hogy a magyar nyelv itt-ott az értelmi
ség körében némi kis hódítást tett, igen természe
tesnek s pusztán a morál által előidézett eredmény
nek találom. Mert ha tekintetbe veszszük, hogy a 
mily arányban szorította ki a magyar nyelv a la
tin nyelvet helyéből, azon arányban növekedett a 
demokratia, az egyenjogúság és szabadság eszméje, 
azon irányban rontatott le a feudalismus, töröltetett 
el az úrbér, s miután mindezen szent eszmékért ma
gyarnyelven küzdetett s azok magyar nyelven olya
nok által, kik magyarok valának, vívattak k i : kér
dem, ha nem másért, csupán csak azért, hogy idáig 
minden jó, a miben a nem-magyar ajkú honpolgárok 
részesittettek, az mind a magyar nyelv s magyarok 
eszközlésével történt, kérdem, ha nem igen termé
szetes-e, hogy a magyar nyelv itt-ott hódítást tett? 
{Helyeslés.) 

Viszont, ha tekintetbe veszszük, hogy vala
hányszor egy idegen nyelv octroyáltatott a hazára, 
mindannyiszor a zsarnokság ütötte föl tanyáját, 
mig ellenkezőleg, a mint a téli hosszú, zordon idő 
után a tavaszi nap melegével párosult meleg eső 
hat a növényzetre , szintúgy hatott a magyar 
nyelv behozatala a vele egyesülve járó szabadság
gal, állami életünkre: s akkor uraim, nem az a 
feltűnő, hogy a magyar nyelv itt-ott az értelmiség 
közt némileg elterjedt, mint inkább az. hogy csak 
ily csekély volt az elterjedés. 

Mintán az ember előtt a jövő eseményei tud
va nincsenek, s a törvényhozónak jövőre nézve is 
intézkedni kell, e végett a múlt s a jelen körülmé
nyein kivül elhatározása alapjául más nem szol
gálhat ; s miután én a múltból s a jelen körülmé
nyeiből azon meggyőződést mentettem, hogy a 
magyar nyelvnek a törvény korlátain belüli ural
ma a hazában azonos a szabadság uralmával: s mi
után a szabadság az ember legdrágább kincsét ké

pezi ; és miután a nem magyar ajkú nemzetiségek 
szóvivőinek igényeit kielégíteni ugy is lehetetlen ; 
azért én Pest belvárosa nagyérdemű képviselő
jének törvényjavaslatát, mint a mely mind a nem
zeti, mint az egyéni szabadságnak leginkább meg
felel, a részletes vita alapjául elfogadom. {Éljenzés) 

Most szabad legyen még Dobrzánszky képvi
selő' urnák két észrevételére felelaem. 

Dobrzánszky képviselő úr a többi nemzetisé
gek keletkezését és lételét a magyar törvényekből 
akarta leszármaztatni ; de ezzel ugy járt, mint a 
ki a törvényből kikapva egy szót, anélkül, hogy a 
törvény szellemére és a szó grammatikai összefüg
gésére figyelne, csupán e szóból von következtetést. 
Tessék elolvasni az 1618. X., 1723, LXX. tör
vény czikkeket. Tudnék még ezen kivül sok tör
vényre hivatkozni, a hol a törvények világosan, 
nem csak Magyarország szülötteiről, de még 
Horvát-, Dalmát- és Szlavonországok szülötteiről 
is azt mondják, hogy törzsgyökeres magyarok. 
Tehát ha már akkor is állott ez azon nemzetisé
gekre, hogy ne állana Magyarország szülötteire ? 
{Helyeslés.) 

Azonkívül Dobrzánszky képviselő űr felira
tainkra hivatkozott, állítván, hogy ott ígérte a ma
gyar nemzet a neru-nmgyar ajkú honpolgároknak 
kielégítését. Igenis, midőn azt ígérte, azt hiszem, 
hogy most szavát be is váltotta ; az pedig, hogy 
a nemzetiségek szóvivőit is ki akarta volna elégí
teni , feliratainkban sehol sincs. {Éljenzés.) 

WaSS S á m u e l gró f : Elállók ! {Helyeslés.) 
W l á d AlajOS: T. ház! Azok után, mik a 

kisebbség részéről a tárgyban Mocsonyi Sándor 
és különösen Dobrzánszky képviselő társaim által 
előadattak, lehetőleg rövid leendek. Ki van a 
tárgy merítve, a kisebbség nézpontjából is megle
hetős terjedelemben, és pedig Mocsonyi Sándor 
által az észjog alapján, a positiv törvényeket ille
tőleg pedig Dobrzánszky képviselő társam által. 
Csak néhány itten tett észrevételekre és illetőleg 
azok felvilágosítására fogok tehát szorítkozni. 
Igyekezni fogok szigorúan tárgyilagos lenni, és ke
rülni e különben is igen csiklandós tárgyban min
den oly szót, a mely nem csak kellemetlenül hatna 
egyik vagy másikra, hanem a mi valamelyiknek 
susceptibilitását ingerelhetné.; de viszont bátor 
vagyok kérni a ház tagjait, méltóztassanak türe
lemmel kihallgatni, melyet annyival inkább meg
érdemlek . mert régen nem alkalmatlankodtam 
beszédemmel. {Halljuk !) 

Mielőtt azonban a tárgyra vonatkozó észre
vételeimet megtenném, szabad legyeu egy pár kép
viselő társamnak, kik tegnap, midőn Dobrzánszky 
képviselő társam azt monda, hogy IV-dik László 
király idejében az oláhok döntötték el a kunok 
elleni csatát, kétkedésöket jelentették ki, ésgunyo-
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an azt kérdek, hogy hol van az megírva ? s mikor 
volt az? Szabad legyen azt mondanom, hogy azt 
megolvashatják az 1857. évi magyar akadémiai 
Értesítő — gondolom — 3 0-ik füzetében, Wenczel 
Gusztáv egyetemi tanárnak a marmarosi jogvi
szonyokra vonatkozó értekezésében. Továbbá meg
jegyzem, hogy az érintett esaca hazai krónikáink 
szerint 1282-ik évben történt az ország déli részé
ben a Hód tava mellett. A kinek kedve van te
hát ezekről meggyőződni, a múzeumi vagy egye
temi könyvtárban megtalálhatja az érintett mun
kát s megolvashatja. Azért mondom meg, hogy 
hol található, hogy győződjenek meg azon képvi
selő urak, miszerint a mit képviselő társunk mon
dott, csakugyan igaz. 

Ezek után azon nézet ezáfolatába kell bocsát
koznom, mely épen előttem szólott részéről érin
tetett meg, valamint mások részéről i s , kik azt 
állították, hogy a nemzetiségi kérdés csak 20 év 
előtt talá tátott fel és vétetett alkalmazásba a 
reactio részéről, mely nevezet alatt rendesen a 
bécsi kormány értetett eddig. Bátor vagyok azt 
kereken tagadni, s felvilágosításul felhozom azt, 
hogy különösen a mi az én nemzetemet illeti, ez, a 
mint Dobrzánszky képviselő társam is tegnap 
megjegyezte,akkor, midőn a magyarok Pannoniába 
jöttek, önálló állami életet élt mind Erdélyben, 
mind a mostani Bánságban, mind pedig a bihari 
herczegségben. A ki erről meg akar győződni, 
olvassa a magyar történelem Herodotját, Béla ki
rály névtelen jegyzőjét. Tagadhatlan tehát továbbá 
az is, hogy miután az oláh nép sem egyik sem 
másik általa lakott tartományban nem igáztatott 
le, a történelem tanúsága szerint, hanem szerző
désre lépett a magyarokkal . . . {Felkiáltások: Hol?) 
Erdélyt illetőleg Béla névtelen jegyzője szerint 
Esküidnél Gelu oláh vezér eleste u t á n . . . az oláhok a 
magyaroknak „dexteram dederunt" és magok közt 
frigyet alkotván, boldogul éltek — mint szintén 
Anonymus irja — Szent István koráig; hogy, 
mondom, nem csak ott, hanem különböző^vidéke
ken magoknak jogokat érdemeltek és különösen 
Erdélyben mint nemzet szerepeltek, mit elegendő-
hg tanusit egy 1309. évben III . Endre magyar 
király által kiadott, továbbá egy 1437. évben a 
kolozs-monostori boldogságos szűzről nevezett 
conventnek levéltárában talált okirat, mely nyiltan 
elismeri, hogy a román, illetőleg akkor oláh nép 
mint nemzet volt elismerve és mint ily tényező 
működött Erdély történetében. 

Későbben az idők viszontagságai, különösen 
az 1438-ban Erdélyben a magyar, székely és 
szász nemzetek közt kötött unió következtében a 
román nép mint nemzet megszűnt létezni, s a 
néppé degradált oláh nemzetnek sorsa ezután va
lami irigylendő nem volt; de más részről ott is 

meg kell vallanom, hogy nagy része az erdélyi 
oláhoknak, kik t. i. már azelőtt nemesek voltak, 
valamint azok is, kik magokat vitézségük által az 
erdélyi fejedelmek alatt kitüntették, ezek által 
nemességre emeltettek s a nemesek szabadal
maival megajándékoztatván , a nemesek előjo
gaiban részesültek egyenlően a magyar neme
sekkel. Az erdélyi oláh nép eme helyzetében 
maradt egészen Erdélynek 1690. évben a magyar 
korona jogán a dicsőségesen uralkodó Habsburg 
házra lett jutásáig, s miután a bécsi kormány az. 
erdélyi oláh népet nevezetes tényezőnek ismerte 
fel, a háborgatókat megszokott erdélyi magyarok 
s székelyek fékentartására nézve ennek tudtával s 
alkalmasint bátorítása folytán az 1744-diki erdélyi 
országgyűléshez egy kérelmet terjesztettek az er
délyi románok, melyben azt kérték, hogy Erdély 
negyedik nemzetének ismertessenek el. E kérelem 
azonban visszavettetett. 

Későbben 1791-btn — mely mozgalmas idő
szakra önök elevenen fognak emlékezni — Er
délyország mindkét vallású román püspökei, több 
főpapokkal s másokkal cgyetértőleg, egy uj kér
vényt nyújtottak be II . Lipót császár s királyhoz, 
mint Erdélyország nagy-fejedelméhez negyedik 
nemzetté leendő felvételűk végett , melyet az tár
gyalás végett az erdélyi országgyűléshez lekül
dött, s melynek három főbb pontját fel fogom ol
vasni , s pedig az eredeti nyelven, hogy önök 
meggyőződhessenek arról , hogy többet kivá-
nunk-e ma, mint őseink ezelőtt 120, illetőleg 80 
esztendővel követeltek ? 

Az úgynevezett supplex libellus valachorum 
Transylvaniae így szól : 

„Natio valachica supplex humilisque adtnro-
nnm majestatis vestrae accedit ac sequentia qua 
decet veneratione ac subiectione petit rogatque : 
1-outodiosae et ignominiaplenae nomenclationes: 
tolerati, admissi, inter status non recepti, aliaeque 
huismodi, quae tamquam externae maculae sine 
jure et auctoritate nationi valachicae affixae fue-
runt, nunc prorsus demantur, atque veluti indignae 
et injuriae publicae revocentur ac deleantur, sic-
que per clementiam majestatis vestrae sacratissi-
mae rediviva natio valachica, ad usum ornnium 
jurum civilium et regnicolarum reponatur ; proin-
de 2-o nationi supplicanti inter regnicolares natio-
nes idem locus, quern ipsa juxta adductum in prae-
missis testimonium conventus B. M. V. de Ko-
losmonostra anno 1437 tenui t , restituatur; (A 
3-ik pont elmaradhat.) 4. in comitatibus, sedibus, 
districtibus aliisqne communitatibus occasione ele-
ctionis officialium et ad comitia deputatorum , 
apud aulica item et provinciába dicasteria occur-
rentibus officiorum restaurationibus ac promo-
tionibus applicandorum ex hac natione proportio-
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nato numero individuorum iusta reflexió habea-
tur ; 5. comitatus illi, sedes, districtus, et commu-
nitates civicae, in quibus valachi reliquas natio-
nes numero superant, nomenclationem etiam a 
valachis , inquibus autem aliae nationes numero 
praecellunt, ab his illám habeant, aut verő mixtum 
nomen hungarico-valachicum , saxonico-valachi-
cum gerant, etc." 

Ezekből méltóztatnak látni, hogy ezen felol
vasott három pontban előadott kérelmek a jelen
legi kisebbségi törvényjavaslatban is foglaltatnak, 
és mégis ez a mi rettenetes bűnünkül tüntettetik 
fel, holott mi nem jelenünk meg mint valami al
kalmatlan koldusok, kiket egynéhány morzsával, 
vagy csekély alamizsnával nyakáról lerázhat az 
ember, hanem megjelenünk, mint azon népnek, 
vagy helyesebben, miután kerületeket képviselünk, 
megjelenünk, mint oly kerületek képviselői, hol 
túlnyomó, majdnem kizárólagos többségben van 
saját nemzetiségünk, a magyar országgyűlés igaz 
ságos széke előtt mint jogvesztett fél orvoslást ke • 
resni s ettől elvett jogaink visszaadását kérni , 
minthogy azok az ország territoriális integritásá
val s az állam czéljával ellentétben nincsenek. 

Az érintett kérvény szolgált alapjául az 1848. 
évi május 13-án tartott balázsfáivi gyűlésnek is, 
mely nem csak az erdélyi országgyűléstől, melyhez 
egy 100 tagból álló deputátio által terjesztette be 
kérvényét , hanem Erdély akkori nagy fejedelmé
hez szintén küldöttség által benyújtott kérelmében, 
előbbi jogaikba leendő visszaállítását az erdélyi 
román népnek kérelmezte. Az erdélyi országgyűlés 
a kérvényt nem vette figyelembe, s miután a pesti 
1848. évi országgyűlés is késedelmezett a nemze
tiségi ügy elintézésével, bekövetkeztek a későbbi 
gyászus események. 

Hogy ebben a reactiónak is volt része, meg
engedem ; de kérem — a mint 1861-ben is meg
jegyeztem — valamint a reactio czéljának kivitelére 
a nemzetiségeket használta föl, ugy a nemzetisé
gek is fölhasználandónak vélték a reactiót nem
zetiségi czéljok elérése tekintetéből, hogy óhajtá
saik révpartjára juthassanak. 

Én részemről nem voltam azok közt, kik a 
reactiót szolgálták. (Igaz!) Hivatkozom e tekintet
ben néhány veterán képviselőtársamra, kik tudni 
fogják, hogy mint országgyűlési képviselő a sza
badságot szolgáltam. (Igaz!) Épen ezért igen kelle
metlenül hatott rám Dapsy Vilmos képviselő úr
nak azon sajátságos eljárása, hogy a nemzetiségi 
képviselőket, s e szerint engem is, mint a reactió 
bérenczeit kívánta feltüntetni, s azt meré mondani, 
hogy hívatlanul, jogositlanul emelünk szót nemze
tiségünk érdekében. Nem tartom szükségesnek 
erre válaszolni, mert elégnek tartom neki csak 
annyit mondani, hogy akkor ő sem volt felhatal

mazva beszélni tótajku választói nevében, ha ezen 
jogot tőlünk, tökéletesen független képviselőktől 
el akarja vitatni. 

Az érintett alapokon petitionált a román nép, 
számtalanszor 1849. február 25-tól kezdve Ma
gyarország több részeiből, Erdélyből, a Bánságból 
s Bukovinából számos úgynevezett „Vertrauens-
Manner-0ékből álló küldöttségei által a fejedelem
nél, kérvén, hogy adja meg az igért nemzeti 
egyenjogúságot, teljesítése által az 1849. évi feb
ruár 25-én benyújtott kérvényben foglalt kérelmi 
pontoknak ; azonban siker nélkül: mert az 1848. 
év derekán, az akkor s különösen később oly ha
talmas Bach birodalmi miniszter által proclamált 
„gleiche Berechíigung aller Nationen" ion „glei-
che Beknechtigung aller Nationen'' s 1860. évi 
október 20-ig tartott. 

Az 1860. évi október 20-dikai diploma által, 
habár csak részben is, visszaállíttatván az ország 
alkotmánya, örültünk mindnyájan; magyar test
véreink ígérték mennyre-földre, hogy igyekezni 
fognak azon differenciákat. melyeket 1848 ban 
épen nem és 1849-ben a szegedi országgyűlés 
utósó napján ideiglenesen elintéztünk — miről 
egyébiránt, mint látom, hallgat a krónika — barát
ságos utón kiegyenlíteni. Az 1861. országgyűlés 
csak ugyan küldött ki egy bizottságot a nemzeti
ségi kérdés tárgyában, a mely a bizottság a jelen
legi oktatásügyi miniszter úr elnöklete alatt a leg
kitűnőbb férfiakból állván, működését nem csak 
megkezdte, hanem egy? véleményem szerint, sza
badelvű törvényjavaslatot el is készített. S csak 
sajnálhatom, hogy erről is hallgat a krónika. 

A mostani országgyűlés, nem hogy a már 
kész törvényjavaslatot tárgyalás alá vette volna, 
üléseinek elején e tárgyban ismét uj bizottságot 
küldött ki, s ez, három év alatt, a nemzetiségi 
tárgyra vonatkozólag számos törvényjavaslatot 
készített, de egyike sem elégíti ki sem az egyik, 
sem a másik félt, mert fogadtassák el bár ezen 
törvényjavaslatok bármelyike, egy sem fogja elő
idézni azon eredményt, mely az ország összes la
kosainak érdekében kívánatos és melyet előmoz
dítani^ csakugyan szivemből kívánok. 

Áttérve már most ezen törvényjavaslatokra, 
különösen a központi bizottság törvényjavasla
tára, annak némely pontját ellentétben látom a 
nemzetiségi ügyben kiküldött főbizottság nézeté
vel, és az némely oly engedményeket tesz, melyek 
csak látszólagosak. 

Különösen a 12. és 27-dik szakaszokban az 
mondatik, hogy a tisztviselők a községekkel és 
egyesekkel lehetőleg azok nyelvén érintkezzenek. 
Már, hogy mit tesz ez a „lehetőleg", mindnyájan 
tudjuk, s ismerjük annak elasticitását, s nem szük
séges jós tehetség ahhoz, hogy „lehetőleg" azon 
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nyelven fogja rendeleteit kiadni, melyen könnyeb
ben dolgozik. De vegyük a dobgot gyakorlatilag. 
Elmegy a paraszt a tisztviselőhöz, s kéri őt, hogy 
rendeletét hozzá az ő nyelvén intézze; az bizo
nyosan azt válaszolandja: „Barátom !s én csak „le
hetőleg" vagyok köteles ezt tenni, s miután egész 
időm igénybe van véve a sok munka által, hagyj 
«ngem békében, s menj Isten hírével. Különben 
stb." Még hagyján! ha az ország minden vidé
kein s minden falujában magyarul értő emberek 
találtatnának; ez azonban nincs igy : mert például 
a Bánságban több mértföldnyi járatra van szükség, 
hogy olyan emberre találjunk, ki „ugy a hogy" 
tud magyarul; már pedig gyakran az illetőnek 
életéről vagy vagyonáról van szó azon Ítéletben 
vagy iratban. Továbbá miután az idézést az illető 
tisztviselő magyar nyelven is adhatja ki s bizony' 
nyal leginkább fogja kiadni, megtörténhetik, s 
meg is fog történni, hogy a megidézett, miután nem 
érti a nyelvet, melyen az idézés szól, nem jelenen-
dik meg a kiszabott határnapon, s ennek folytán 
ügyét elveszti. 

Van még több pont, melyek az engedménye
ket illusoriusokká teszik, s ennek folytán valamint 
a központi választmánynak, ugy szintén Deák t. 
képviselőtársam törvényjavaslatát is ezélszerímek 
nem tartom s el nem fogadhatom a részletes vita 
alapjául. 

Más részről azonban megvallom őszintén, 
hogy a kisebbség által előterjesztett törvényja
vaslatot sem pártolom egész terjedelmében, mert 
abban oly nézetek is vannak, melyekben nem osz
tozom. 

Én a nemzetiségi kérdés megoldása tekinte
tében nyíltan s habozás nélkül mondom ki vélemé
nyemet. [Halljuk!) 

Én az alkotmány pyramisának csúcsát ma
gyarnak akarom, magyarnak azon értelemben s 
mérvben, hogy a minisztériumok s az országgyű
lés nyelve magyar legyen, s ez utóbbit különösen 
azért, mert belátom szükségét annak, hogy egy 
hat külön nyelvű nemzetiségek képviselőiből ala
kult országgyűlésen egy átalánosan ismert nyel
ven kell folyni a tárgyalásoknak, s a törvények
nek, eredeti szövegűkben a tanácskozás nyelvén 
szerkesztetniük, s mert én nem akarom nevetség 
tárgyává sülyeszteni a parlamentet; már pedig ha 
hat nyelven beszelnénk, egyik a másikát nem ér
tenők meg, mint ez tegnapelőtt is történt, midőn 
egy horvát képviselő horvátul beszélt. (Helyeslés.) 
Ennyit igényel az államegység elve. De azután, a 
miképen Eitel Frigyes képviselőtársam naivul 
ugyan, de helyesen mondotta, az én házamba, az 
az a törvényhatóságomba, a községembe, egyhá
zamba, tanodámba más nyelvnek, mint az enyém, 
s a velem együtt lakóké, behozatalába beleegyezé

semet nem adhatom. Bizza a törvényhozás a tör
vényhatóságok és községek nyelve meghatározását 
azokra, kik a törvényhatóságokban vagy községek
ben közösen együtt laknak, hogy ez iránt ők in
tézkedjenek. A cultuszminiszter úr azon állítása 
ellenében, hogy a többség javaslata jobb, mint a 
kisebbségé, mert nem oszt kiváltságokat, megjegy
zem, hogy épen az oszt kiváltságokat, mert azt 
határozza, hogy a törvényhatóságokban a jegyző
könyv, a belső ügykezelés stb. nyelve a magyar 
legyen, és csak annyiban enged kivételt, a meny
nyiben egyik vagy másik tisztviselő nem tudja a 
nyelvet, világos ellentétben az 1861-ben épen a 
cultuszminiszter úr elnöklete alatt készített tör
vényjavaslattal,melynek tartalma szerint a törvény
hatóságok és községek szabadon választhatják nyel
vűket. 

Még Deák Ferencz képviselő úr törvényja
vaslatára mondom el nézetemet. 

Nem fogadhatom el törvényjavaslatát, mert a 
központi bizottság munkálata bevezetésében több 
kíméletét látom a nemzetiségi susceptibilitásn: k. 
mint Deák Ferencz munkálata bevezetésében. 

Ezek folytán az én indítványom az: vessük 
el a központi bizottságnak a többség által pártolt 
javaslatát, vessük el a Deák Ferencz képviselőtár
sunk által beadott törvényjavaslatot, vessük el a 
kisebbségét is, és fogadjuk el az 1861 -ik évben a 
nemzetiségi bizottság által készített javaslatot. 
Ennek tagjai voltak a jelenlegi miniszterelnök 
Andrásy Gyula gróf ő excellentiája, Eötvös József 
báró oktatásügyi miniszter úr ő excellentiája, Bar-
tal György, Podmaniczky Frigyes, Ivánka Imre 
képviselőtársaim, mindann}7! kitűnőségek ; és miután 
csekélységem is tagja volt azon bizottságnak, al
kalmam volt a nevezett urak becsületes, tiszta 
szándékáról és jóakaratáról meggyőződni. Fogad
juk el pedig az 1861-ben készített javaslatot azon 
csekély módosítással, melyet Dobrzánszky képvi
selőtársam tett. (Derültség.) A kik e fölött nevet
nek, sem nem hallották, sem nem olvasták azon 
pontokat, melyeket Dobrzánszky előterjesztett: 
mert ha hallották vagy el fogják olvasni, meg fog
nak győződni, hogy azok engesztelékeny s mérsé
kelt közvetítő szellemben vannak szerkesztve: s 
habár azon tételek nem is tetszenek mindenkinek, 
fogadjuk el azokat: mert ez által a megnyugvást 
elő lehet idézni; és ha bár Kvassay képviselőtársam 
a nemzetiségi szóvivőket olyanoknak monda, kiket 
semmi sem elégít ki, ezek az általam ajánlott ala
pot elfogadni kérik , s meg vagyok róla győződve, 
bog3T mindegyikünk azon lesz, hogy ezen alapon 
a megelégedést saját nemzetbeléink körében esz
közölhessük, s e szegény, annyira sanyargatott 
hazát nagygyá, hatalmassá, nagyobbá és hatalma
sabbá, mint valaha volt, varázsolhassuk át. 
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Végre még szükségesnek tartom Bartal kép
viselőtársamnak tegnapelőtt hozzánk intézett azon 
felhivására felelni, hogy ne örüljünk azon csáb-
szavaknak, a melyek a Néva parijáról felénk in
téztetnek. 

Bocsásson meg a t. ház és bocsásson meg az 
igen tisztelt képviselő ú r : h a n e m ismerném ér
demes képviselő társamat, és nem tudnám, hogy 
ő bizonyára nern gyanusitási vágyból mondotta 
ezeket, azt kellene mondanom, a legsúlyosabb 
váddal illet, miután azon nemzetiségek, melyek itt 
kép viselve vannak,soha a muszkával nem koketiroz-
tak. Minket illetőleg pedig egyszerűen csak annyit 
mondok, hogy nem mi voltunk azok, kik 1849-ik 
évben behivták a muszkát Magyarországba. (Igaz! 
Ügy van!) S ezentúl semmi leszünk azok, legalább 
én nem leszek soha. (Élénk tetszés.) Én hive vagyok 
felséges fejedelmemnek és királyomnak, hive va
gyok hazámnak és a szabadságnak, hive vagyok 
saját nemzetemnek, s ugyan ezt hiszem állithatni 
többi képviselőtársaimról i s ; s mindaddig, mig va
laki ennek ellenkezőjéről nem győződött meg, nincs 
joga ilyesmit rólunk feltenni. 

Ismételve kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
indítványomat elfogadni. 

Stefanidesz H e n r i k : T. ház ! Én nem fo
gom szem előtt téveszteni azon kötelességemet, 
mely szerint én mindenek előtt mint országos kép
viselő tartozom beszélni, és mint olyan mindenek
előtt legszentebb kötelességemnek tartom magyar 
hazám integritását és a magyar nemzet egyedisé
gét fen tartani és megvédeni. Nem akarom követ
ni t. képviselőtársam Wlád urnák deductióit, me
lyekben a régi korból iparkodik a külön ajkú nem
zetiségeknek nemzeti jogait kimutatni, mert hogy 
ha visszamennénk a végletekig, s tekintve, hogy a 
szóló nemzetiségénél a vallás is egy összetartó ka
pocs, végre azon anomáliába eshetnénk, hogy na
gyobbrészt törököknek ke'lene lennünk, mert ta
gadhatatlan, hogy elődeink régente nem a keresz
tyén, hanem a pogány hiten voltak, s igy a tö
röknek szinté D joga lenne bennünket mint volt 
hitrészeseit magába bekebelezni. Én, a mint mon
dám, mindenekelőtt Magyarország függetlenségét, 
integritását és nemzeti egységét óhajtom fentar-
tani ; s miután minden az országban létező nem
zetiséget a magyar nemzet kiegészítő részének 
tekintek , s miután a többség törvényjavaslatában 
elérve látom: azt a tárgyalás alapjául el is foga
dom ; annálfogva ezeknek az alkotmányba és a 
haza integritásába nem ütköző igényeit kielégí
teni , szintén hazafias kötelességemnek tartom. 
Magyarország történelmét én máshonnan, mint 
Árpád korából deducálni aem tudom. Tudtommal 
minden e hazában elő nemzetiségnek történelme 
csak is a magyar nemzet történelmében foglaltatik 

ben : mert akár talált itten valamely népfajt a ma
gyar, vagy akár később jött be olyan e hazába, az 
soha sem tekintetett külön álló nemzetnek, ha
nem csakis az egységes magyar nemzet kiegészitő 
részének, és csak mint ilyen alkotta a magyar nem
zet történelmét a magyarral közösen,s közösen védte 
a közös haza jogait. í g y tehát minden e hazában 
élő nemzetiség, mint a magyar nemzet kiegészitő 
része , minden különbség nélkül Magyarország 
történelmére egyaránt , de csakis arra hivat-
kozhatik. 

A szőnyegen lévő tárgy sok oldalról már 
bőven meg lévén vitatva és ujat alig lehetvén fel
hozni, nem akarok a tisztelt ház türelmével visz-
szaélni s csak néhány megjegyzésre leszek bátor 
felelni. (Halljuk !) 

Dobrzanszky képviselő úr azt mondotta, hogy 
a magyar országgyűlés felirataiban tett igéretét a 
nemzetiségekkel szemben nem váltotta be ; Mocso-
nyi Sándor képviselő úr pedig azt monda, hogy 
meg kell vizsgáim, melyek a nemzetiségek jogo
sult igényei. Én azt hiszem, és jóakarattal senki 
sem tagadhatja, hogy a magyar országgyűlése 
mindkét irányban megfelelt feladatának, a midőn 
a nemzetiségi igényeknek a jog és méltányosság 
alapján leendő elintézése tekintetéből a kellő tör
vényjavaslat kidolgozására kebeléből egy bi ott-
mányt küldött ki. E bizottmány Magyarország 
egységét és felbonthatlanságát szem előtt tartva, a 
Magyarországban létező külön ajkú nemzetiségek 
igényeinek a jogegyenlőség és hazafiság alapján 
leendő kielégítését czélozó többségi javaslatát a 
ház asztalára letette. S miután ezen törvényjavas
latból kellően kitűnik, hogy a bizottmány a nem
zetiségi igényeket, a jog és méltányosság alapján, 
figyelembe vette, Dobrzanszky úr sem tagadhatja, 
hogy az országgyűlés ígéreteit be nem váltotta; ha 
netalán pedig Dobrzanszky úr az emiitett ígére
tekből azt akarta kimagyarázni, hogy a magyar 
országgyűlés a nemzetiségi igényeket a kisebbségi 
javaslat szerint fogja kielégiteni, ugy nagyon csa
latkozott, mert azt, hogy a magyar országgyűlés 
Magyarország államiságát, alkotmányát, történetét 
és nemzeti életét megsemmisítse, feltenni csakugyan 
nem lehet. (Helyeslés.) 

Állítja ugyan Mocsonyi Sándor, hogy a tör
vényhozásnak még akkor sincs joga a nemzetiségek 
jogos igényeit megtagadni, ha mindjárt a nemze
tiségek itteni szószólóinak elvei és a kisebbségi 
törvényjavaslat a haza integritásával ellenkeznék 
i s ; de épen akkor, mikor Mocsonyi képviselő úr 
ezeket mondja, az emiitett kisebbségi törvényjavas
lat elfogadását ajánlja , mely csakugyan nem 
egyéb, mint Magyarország állami létének és egy
ségének megsemmisítése. A többség által kidolgo-

1 zott törvényjavaslat nem is reflectál a nemzetiségi 
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szószólók jogosulatlan követelésére, hanem a leg
bővebb mértékben megadja a nemzetiségeknek az 
egyenjogúságot. 

Azt mondta továbbá Dobrzánszky képviselő 
úr, hogy a többség törvényjavaslata kiirtja a haza 
iránti szeretet. Én ezt logice csak megfordítva tu
dom érteni, azaz: hogy ha a kisebbségi javaslat 
pártolóiban hazaszeretet léteznék, s a hazának bé
kés utón kifejlődését óhajtanák, ugy nem lehetett 
volna nekik ezen kisebbségi törvényjavaslatot ide 
behozni, mely nem csak a hazaszeretetet, de magát 
a hazát is megsemmisítené, ha elfogadtatnék. 

Nem tudom, melyik képviselő úr, azt mon
dotta, hogy ők nemzet akarnak lenni, de nem ki
vannak politikai jogot. Miként lehessen ezt ér
teni ? valóban nem tudom: én nemzetet^ politi
kai jogok nélkül képzelni nem tudok. És még 
kevésbbé vagyok képes felfogni, hogyan lehessen 
egy és ugyanazon nemzet külön ajkú nemzetisé
geiből ugyanannyi nemzetet alkotni, s a mellett Ma
gyarország alkotmányos polgárának maradni. Mi
dőn szerb nemzetről beszélek, akkor ez alatt csak 
Szerbországot érthetek, ha oláhról, ugy Oláhor
szágot ; de tót. szerb vagy bár mely más nemzeti
ség alatt a magyar nemzetnek egyik nyelvfaját 
értem, melynek minden egyes tagja Magyarország 
szent koronájának egyenjogú honpolgára. Minde
nekfelett szemünk előtt kell tartani, hogy Magyar
ország, mint állam, s annak összes népessége mint 
egységes erős nemzet létezik, s annak Európa ál
tal is elismertetik ; már pedig, hogy ha önök ki sebb-
ségi törvényjavaslatát elfogadnék, nem mondhat
nók többé, hogy Magyarország létezik, nem is ne
vezhetnék önök magokat többé magyaroknak, sőt 
még Magyarország polgárainak sem, hanem esak 
is a szerb, oláh stb. kikerekítet terület lakosainak, s 
Magyarország nem foglalhatna az európai államok 
sorában helyet, mert nem mondhatnók, hogy az 
országnak államisága és nemzete van. {Helyeslés.) 

Nem akarok egyes megjegyzésekre visszatér
ni, mert igen hosszasnak kellene lennem ; csak 
Mocsonyi Sándor képviselő urnák akarok egy ál
lítására még válaszolni. 

0 azt mondta, hogy a többség törvényjavas
lata a magyarnak suprematiáját határozta el a 
többi nemzetiségek felett. Ezt, megvallom, megint 
nem értem ; hanem, ha ugy, mint azt a kisebbségi 
javaslat akarja, nemzetiségekből nemzeteket alkot
nánk elébb, s akkor a magyar nyelvet azon nem
zetekre is kiterjesztenők, ez esetben csakugyan meg
engedem, hogy suprematiát gyakorolna a magyar 
nyelv, de akkor sem a nemzet a többi nemzetek fe
lett. Minthogy azonban én Magyarországban csak 
egy nemzetet ismerek, annálfogva, történeti múlt
jánál fogva, diplomatiai nyelvül csak is egy nyelv
nek, t. i. a magyarnak használatát akarom a kor

mányzat, és közigazgatás lehetősége tekintetéből 
behozni, a nélkül, hogy a többi nyelvek szabad
sága és kifejlődése csorbittassék vagy akadályoz
tassák. Ezt tehát jó szándékkal másnak, mint józan 
szabadelvüségnek nem lehet nevezni. [Helyeslés.) 

Egyébiránt kérdem Mocsonyi képviselő urat, 
mit mond Európa államairól, melyek egészen füg
getlenek, s mégis elfogadták a franczia nyelvet kül-
diplomatiai nyelvül ? Talán suprematiát gyakorol-e 
azért a franczia nemzet a többi nemzetek fölött ? 
Bizonyosan nem, hanem minden államnak valódi 
érdeke kivánja, hogy legyen egy közvetítő nyelv, 
hogy érdekeit érvényesíteni is tudja ; mennyivel 
szükségesebb tehát egy és ugyanazon állam külön 
ajkú polgárainál, hogy egy összekötő nyelv le
gyen csak. 

Borlea képviselő úr tegnap mondott beszédé
ben nagyon fenyegetett bennünket a közel bekö
vetkezhető eseményekkel, és az országgyűlést akar
ja felelőssé tenni a történendökró'l. Én neki erre 
csak azt mondom, hogy igaz ugyan, miszerint 
minden polgára e hazának, ki a békés fejlődést 
akarja, fátyolt vet a multakra, és a ki a hazának 
valódi boldogságát csakugyan kivánja, e fátyolt 
fellebbentem nem is óhajtja; de bocsásson meg a 
t. képviselő úr, ha ő ezen fátyol alól kibúvik, ne 
tartsa oly rövidlátónak a Magyarország valódi 
jóllétét kívánó honpolgárok többségét, hogy ne 
legyen képes a fátyolt elrántva átlátni állításaik 
iránylatát, mondataik értelmét, cselekvéseik knt-
forrását és végczéljaikat Ha ezen fenyegetéssel 
hirdetett események csakugyan beállanának, mi
től mentsen mea* bennünket as ég;! s azok itt e 
hazában vennők eredetűket.legyenek meggyőződve, 
hogy mindig elég erő és erély lesz bennünk ezen 
fenyegető veszélyeknek elébe állani, és minden 
igazi honfiai e hazának egyesült erővel bátran 
szemközt fogunk állani a fenyegető veszélylyel, és 
reménylem, hogy bizonyosan az fogja a rövideb
bet húzni, a kit önök végső gondolataikba rejte
nek. Ha pedig a fenyegető veszély nem csak e 
hazában, hanem a hazán kivül támadna, legyenek 
meggyőződve, hogy épen azon nemzet, melylyel 
önök nemzetisége kaezérkodik, akár miként dőlne is 
el a conflagratio, abból semmi esetre sem fogna 
győztesként kimenni, hanem csak mintegy játék 
labda, mint eg}T folt fogna kártalanításul egyik vagy 
a másik félnek oda dobatni. Különben pedig kár 
bennünket oly nagyon fenyegetni, mert ha Borlea 
úr már levette a történetekről a fátyolt, ugy azt 
is beláthatná, hogy a magyarnak nincs oka pirulni 
a történtek felett, sem pedig nem lehet azt feltenni 
hogy az ő fenyegetései a magyart gyávává teendik. 

Még csak egy megjegyzésére Borlea t. kép
viselő úrnak aknrok válaszolni. 0 azt jegyezte 
meg, hogy nem tudni, ki jő Ausztria kormányára. 



96 CCCXXV. OBSZÁGOS ÜLÉS. (November 26. 1868.) 

ennélfogva nem ajánlja a mi törvényjavaslatunkat, 
mert. a jövő változhatik és más államférfi jöhet kor
mányra és a Magyarország és Ausztria között létre
jött szövetségből nem tudja mi fog még lenni. 
Annyi bizonyos, hogy nem lehet tudni, ki fog 
jönni Ausztria kormányára ; de Magyarország 
kormányán oly hazafias férfiak állanak, kik Ma
gyarország szabadságát és népének boldogságát 
tartván szemök előtt, mindig készek lesznek a haza 
szabadságának s alkotmányának megvédésére sík
ra szállani, miben ó'ket e hazának minden igazi 
honfia egész erejével támogatni, legszentebb köte
lességének tartaudja. De legyen akár az osztrák, 
akár a magyar kormányon bárki is, arról meg 
lehetnek győződve, hogy soha oly intézkedés nem 
fog beállani, és soha sem fog a kormányon lévő 
férfiaknak eszökbe jutni Magyarországot akként 
rendezni, hogy a nemzetiségi igények ugy legye
nek szervezve, mint az ön k kisebbségi javasla
tában terveztetik. Legyen az bár német vagy bár
mily nerozetü és elvű ember, ha józan észre akar 
igényt tartani, nem fogja Magyarország állami
ságának, integritásának, s egy szóval létének meg

semmisítését tervezhetni: mert azt érvényre soha 
sem fogná emelhetni, miután annak megakadályo
zására e hazának minden igaz honfia mindig kész 
lenne, ha kell életével és vérével is, kiállani. 

Én Magyarország integritását oly ereklyének, 
oly kincsnek tartom, melyet nekünk még idealiter, 
még papiron sem lehet felbontanunk, és mint ily 
ereklyét, ily kincset a késő utó-kornak az örök
kévalóságig épségben s felbontkatlanul fen aka
rom tartani. 

Pártolom ennélfogva a többség javaslatát a 
részletes vita alapjául. 

Elnök : Figyelmeztetnem kell a t. házat, 
hogy a horvát képviselők közöl kettőnek a napló-
biráló bizottságba be kellvén választatni : méltóz
tassanak a választási jegyeket a holnapi ülésbe 
behozni. 

A pénzügyi bizottság t. tagjait kérem, szíves
kedjenek d. u. 6 órakor a szokott helyiségben 
megjelenni. 

Holnap 9 órakor a tárgyalás folytattatik. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 

G 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. A kormány törvényja
vaslatot nyújt be a Béga-caatoma tárgyában. Szavazás a naplóbirálő hizottság horvát tagjaira. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; 
később jelen vannak: Eötvös József b., Gorove István, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 V4 órakor. 

E l n ö k : Áz ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr jegyzi ; 
a szólani kívánok neveit a tegnapi napon műkö
dött jegyző urak szólítják föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a november 

26-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Pest város közönsége a testvér fő

város területére szóló kisajátítási t. javaslat 22. 
szakaszát oda kéri módosíttatni, hogy oly esetek, 
melyekben a minisztérium és a törvényhatóság 
közt nézetkülönbség merül fel, a törvényhozás elé 
terjesztessenek. E kérdés a központi bizottságban 
már tárgyaltatván, e kérvény a t. ház beleegyezé
sével akkor fog fölvétetni, ha a kérdés tárgyalás 
alá kerül. (Helyeslés.) 

Sz. Endre város közönsége az Ő-Budától Esz
tergom érintésével Uj-Szőnyig építtetni tervezett 
vaspálya engedélyezését kéri. 

Győr város községe Szakolcza városának föl
iratát, a saját határából a morvaországi strasznici 
uradalom által elfoglalt terület, mint az országha
társzélének és visszafoglalása iránt, pártoltatni 
kéri. 

Trencsén megye közönsége Sáros megyének 
felterjesztését s hasonszenvi gyógytudománynak 
az egyetemben tanítása s a betegeknek a szerint | 
kezeltetése iránt pártoltatni kéri. | 

KÉPV. II. NAPLÓ. 1 8 6 % XI. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságban 
tétetnek át. 

A Versecz városbeli szerb egyház község 
elöljárói és hivei a nemzetiségi egyenjogúság iránt 
a központi bizottság által benyújtott törvényjavas
lat mellőztetését és a szsrb s román nemzetiségű 
képviselők által beadott törvényjavaslat elfogadá
sát kérik. Ezen kérvény a jelenleg folyó tárgyalás 
közben lesz figyelembe veendő. 

A nemzetiségi kérdésre vonatkozó törvény
javaslat tárgyalását fogjuk folytatni. 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Az országgyűlés 
vége felé közeledvén, azt hiszem, az ügyrenddel, 
a képviselői állással és a ház méltóságával is meg
férő lenne, ha a kormány a legközelebbi ülésben 
előterjesztené a háznak azon törvényjavaslatokat, 
melyeket még ezen ülésszak alatt felvétetni kivan, 
kijelentvén egyszersmind, hogy mily rendben 
kívánná azok felvételét. í g y nem lesznek a kép
viselők azon viszás helyzetben, hogy ide jővén, a 
táblán egy tárgygyal találkoznak, melyről nem 
tudták, hogy íöí fog vétetni, 

A második kérelem, melyet a kormányhoz 
intézni szükségesnek tartok, az, hogy felette kivá-
natos lenne, ha még mielőtt az országgyűlés elosz
lanak , a kormány a képviselőháznak fölvilágosí
tást adna a kül-politika állásáról. (Mozgás.) Ez 
igen fontos kérdés. Mindnyájan tudjuk, hogy Eu 
rópa viszonyai a jelen pillanatban olyanok, hogy 
legnagyobb megfontolását érdemlik minden status-
férfiúnak. U g y vagyok értesülve, hogy a delega-
tiókban a közös külügyér benyújtott bizonyos, a 
külpolitikára vonatkozó okmányokat, az ugy neve
zett piros könyvet. Nem láttam még, hogy a kép-
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viselőházban is kiosztatott volna. Kérdezősköd
tem utána, s tudakoltam, hol lehetne kapni : látom 
ugyan, hogy a hírlapok abból részleteket közöl
nek, de honnét kapják, nem tudom. Azt hiszem, 
a képviselőnek, kinek kötelessége a kormányt mind 
bel-, mind külpolitikájára nézve ellenőrizni, a kép
viselőnek elsőnek kellene lenni, ki azt megkapja. 
Már alig van egynéhány nap az országgyűlésből, 
s ha azon okmányokat nem bírjuk, meglehet, hogy 
oly kérdésekre nézve kérnénk a kormánytól föl
világosítást, melyekre nézve e felvilágositás az 
emiitett okmányokban már ben foglaltatik. Sajná
lom, hogy a miniszterek egyike sincs jelen; de 
azt hiszem, meg fogják tudni, s kívánom, hogy a mi
nisztérium felszóllittatnék, hogy a képviselő urak
nak ezen piros könyvet minél elébb, és pedig még 
oly időben adassa át, hogy még elegendő idő 
legyen azt tanulmányozni s annak nyomán, ha 
szükségesnek mutatkoznék, kellő világositás tekin
tetében kérdéseket intézni a kormányhoz. 

Somsisich P á l : Csí.k annyit legyen szabad 
a képviselő úr felvilágositására megjegyeznem, 
hogy a delegatió minden irományai, ugy mint ed
dig is történt, a naplóval együtt ki fognak nyo
matni, s valamint ez irományok a múlt delegatió 
alkalmává], midőn az munkáját befejezte, a kép
viselő urak közt kiosztattak, ugy jelenleg is ugyan 
ezen eljárás fog követtetni; de természetesen ad
dig, mig azok tárgyalás alatt vannak, a kiosztás 
nem történhetik meg. 

Simonyi E r n ő : Csak arról kérnék felvilá
gosítást, lesz-e ennek azon praktikus megoldása, 
hogy az országgyűlés szétoszlása előtt ideje korán 
kapjuk majd kézhez? 

Somssic l l P á l : Nem ide való, * közös 
ügyekhez tartozik. (He'ijeslés.) 

L u z s é n s z k y P á l b : A piros könyv befe
jezett munka ; teháí nem látom át, mért nem lehetne 
mindjárt szétosztani. 

Várady Gábor: T. ház! Mármaros megye 
több községe, u. ni. Huszt, Beregszász, Dolha, 
Zánya,Bronyka, Lipcse, Kesely-Mező, Kis-Nyitra, 
Uj-Bárd, Róka-Mező , Kereezke, A7ucskó-Mező, 
Ökörmező, Ripinye, Majdánka, Toronya, Priszlop, 
Sófalva, Sándoríálva, esedeznek a t. ház előtt, 
hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonalnak, 
Mármaros megyében vezetett része Tekeházáról 
kezdve, nem ugy mint megállapitva volt, a Ti
sza bal, hanem jobb partján épittessék. Esede
zem a t. ház előtt, méltóztassék ezen kérelmet ugy, 
mint eddig gyakorlatban volt, a vasúti bizottság
hoz áttenni. 

Elnök: A vasúti bizottsághoz fog áttétetni. 
Következik a nemzetiségi törvényjavaslat tár

gyalása, 
M i h á l y i P é t e r : Nem kívánom hosszú időre 

igénybe venni a t. háznak ugy is e tárgy körüli 
négy napi tanácskozás által már kimerült figyel
mét, csak röviden körvonalozni akarom azon állás-
pontot,melyetén a tanácskozás alattlevő nemzetiségi 
kérdés tárgyában elfoglalok. Miután az épen napi
renden van, nem tartva semmi gyanusitástól, haza
fiúi nyíltsággal és őszinteséggel elmondom azon 
nézeteket, melyeket ez iránt táplálok. 

Azt hiszem, a nemzetiségi érzület létezését 
kétségbe vonni nem lehet. Felem'itette azt már 
az 1861-ki országgyűlés első felirata ezen szavak 
által: „Tudjuk mi azt, hogy a mind inkább fej
lődő nemzetiségi érzület figyelmet érdemel;' ' ugyan 
ezen eszmét elismerte az 1866-ki országgyűlés 
2-dik felirata, mely azt igéri,hogy hazánk minden 
nemzetiségű és vallású polgárainak igazságos, mél-
tán}ros és megnyugtató kielégítése által az orszá
got erőssé tenni kívánja. 

Ez azon alap, melyet a törvényhozásnak, ezen 
kérdéssel szemben, elfoglalnia kell; ennélfogva 

| szerény nézetem szerint nem helyes kiindulási 
[ pontot tűztek magok elé azon t. képviselőtársaim, 
; a kik e napokban tett felszólamlásaikban a nem-
i zetiségi érzület létezését és annak jogosultságát 
5 vonták kétségbe. Én azt hiszem, ezen hazánk 
1 jövőjére nézve oly nagy fontosságú kérdés feletti 

tanácskozásainkban a lehető higgadtsággal kell el
járnunk, s minden gyanusitástól óvakodva, tartóz
kodnunk kell oly állítólagos törekvések Memlité-

! sével előállani, melyek minden igaz hazafi keb-
\ lében ismeretlenek. 

Nekem erős meggyőződésem, hogy a nemze-
] tiségi érzület egyik természetes kifolyása azon 
- államszervezetnek, melyet alkotmányunk az 1848-

diki törvények folytán nyert. Mert mellőzve egyéb 
körülményeket, mig az előtt a rendi alkotmány mel
lett a politikai jogok gj-akoi'latára jogosult egyének 
között a magyar és nem magyar ajkúak szám
aránya az elsőkre nézve kedvezőbb volt, az 1848-
ban a politikai és polgári jegegyenlőség elvére 
állapított alkotmányos szabadság folytán a hon
polgároknak százezrei részesitettvén az alkotmá
nyos jogok élvezetében, e/.en körülmény szükség
kép előidézte a nemzetiségi és n}Telvi igények fel
merülését, melyeket figyelmen kivül hagyni, né
zetem szerint, annyit tenne, mint a haza nem-ma
gyar nemzetiségű lakosait az őket törvény szerint 
megillető alkotmányos jogok gyakorlatára képte
lenekké tenni. És igy a nemzetiségi igények ki
elégítése egyéb nem lehet, mint gyakorlati alkal
mazása azon jogegyenlőség elvének, mely az 1848-
diki törvények által életbe léptetett. 

í g y értelmezve a nemzetiségi érdekeket, azok 
létezését és jogosultságát tagadni nem lehet, és 
azok igazságos kielégítésében oly kevéssé lehet 

| a haza jövőjére háruló veszélyt látni, valamint a 
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jogegyenlőség elvének életbe léptetése alkalmával 
senki attól nem tartott, hogy az hazánk szellemi 
és anyagi felvirágzásának előmozdítására egyik 
legfőbb tényezőként nem fog szolgálhatni. 

í g y szempontból tekintem én a tanácskozá
sunk tárgyát képező nemzetiségi kérdést ; és most 
csak azon 2-dik kérdés merül fel előttem : melyik 
azon határvonal, melyen belül a nemzetiségi igé
nyek törvényszerű elismerésre jogosítva vannak ? 

E tekintetben, t. képviselőház, én elfogadom 
az országgyűlés felirataiban kifejezett azon elvet, 
hogy elmenjünk odáig, meddig azt az állam terü
leti és kormányzati egységének sérelme és kocz-
káztatása nélkül megtehetjük. Én azt hiszem, e 
tekintetben a törvényhozás is következetesen köve-
tendi azon elvet, melyet felirataiban kifejezett, és a 
nemzetiségi igények kielégítésében mind azt meg
teszi, a mit az ország területi és kormányzati egy
sége megenged. Ennélfogva én mindazon nemze
tiségi igényeknek, melyek a törvényhozás által 
felállított ezen elvvel összeütközésbe nem jönnek, 
törvényszerű elismertetését óhajtom. Már pedig, 
véleményem szerint, azon törvényjavaslat, melyet 
a központi bizottság a ház asztalára letett, ezen 
feladatot nem oldja meg : abban hallgatással van 
mellőzve határozott körvonalozása és megállapí
tása azon elvnek, melyet czimében visel; abban 
sem a nemzetiség mint olyan felemlítve, sem annak 
némely részében az egyenjogúság elve, noha az 
a fenébb felállított elvek sérelme nélkül eszközöl
hető, keresztül vive nincsen. Én a nemzetiségi 
eszmének a törvényben való körvonalozását, mit jo
gosult óhajtásnak tekintek, a törvényhozás követke
zetes lépésének tartom azok után, a miket a törvény
hozás e tekintetben eddig tett, miután az ország
gyűlés minden irományaiba, a hol csak a nemzeti
ségekről szó van, ezt felvette. 

A mi illeti továbbá a kormányzati egység 
szempontjából összeegyeztethető nemzetiségi igé
nyeket, a központi bizottság által beterjesztett tör
vényjavaslat azokra nézve sem tartja meg azon 
határvonalat, melyet nézetem szerint elfoglalnia 
kellene. Mert midőn elismerem, hogy a törvény
hozás és az állam-kormányzat felsőbb közegeinél. 
valamint a kormány kinevezésétől függő bíróságok
nál az ügyekezelési és tanácskozási nyelvnek a 
magyar nyelvnek kell lenni , sőt elfogadom a 
magyar nyelvet közvetítő nyelvképen ugy a tör
vényhatóságoknál egymás között, valamint min
den megyében az ügykezelésben is, és a kormány
zat érdekéből azt egyik jegyzőkönyvi nyelvül fen-
tartatni óhajtom; de más részről jogosultnak lá
tom azon kívánalmat, hogy a megyei és városi 
törvényhatóságok szabad választás utján határoz
zák meg ugy jegyzőkönyvi nyelveiket, valamint 
a rendes ügyvitel nyelvét. A törvényhatóságok 

alatt álló hatóságok, valamint minden egyházi fő 
és legfőbb hatóságokra részére minden megszorí
tás nélkül szabadságot kívánok adatni a tanács
kozási és ügyviteli nyelvnek meghatározására 
nézve. 

Ez az, a mit országos képviselői állásom 
szempontjából felhozni kötelességemnek ismerem. 
Ezek röviden azon nézetek, melyeket szerencsés 
voltam a háznak nemzetiségi bizottságában is elő
adni a nélkül, hogy azok ott a bizottság által 
figyelembe vétettek volna. Miután ezek folytán 
nézeteim eltérnek azon törvényjavaslattól, melyet 
a központi bizottság a ház asztalára letett, azt el 
nem fogadhatom. 

O JuSth Józ se f : T. ház! Nagyon meg tudom 
fogni, hogy a háznak nem csak türelme, hanem 
figyelme, érdekeltsége is fogyni kezd : nem azért, 
mert a hosszas szónoklatok kifárasztották figyel
mét, hanem inkább azért, mert az egész vitatko-
zásnak remélt sikere nincs. 

Meg vagyok győződve, hogy ha azt hinné a 
ház, hogy az eszmék kölcsönös kicserélése által 
reménye lehetne, hogy az ellenvélemények közt 
létrejön oly törvényjavaslat mely képes volna ki
elégíteni mind a két részt, meg vagyok győződve, 
hogy szívesen szánna néhány napot e kérdésre. 
De ez nem történt, nem történt pedig főképen azért, 
mert az álláspontok, melyeken állunk, nagyon 
különbözők. (Ugy van !) 

Felfogásom szerint mind azok, kik Magyar
országot egységes erős államnak kívánják, kik azt 
akarják, hogy Magyarország képes legyen ellen
állni bár honnan jövő veszélynek is, nem kíván
hatják azt, hogy Magyarország feldarabolva s nem
zetiségekre bontva, prédául dobassék oda az első 
ellenségnek. (Ugy van .') 

S ezen álláspontot, vélekedésem szerint, meg
határozták az 1848-iki törvények, de meghatároz
ták magok az 1861. és 1868-diki feliratok is. 

Az 1848-diki törvények nyomán, midőn az 
ország a régi aristokratikus intézkedéseket meg
szüntette, midőn a megyének s municipiumoknak 
képviseltetése megszűnt, midőn nem privilégiu
mok, nem bizonyos előjogok, vagy kastok szerint 
küldte a nemzet képviselőit a törvényhozásba : 
akkor meg kellett szűnni mind a megyei képvise-
seletnek. mind a választókerületek képviselteíésé-
nek is. Ki van mondva egyszerűen az 1848-iki 
törvényben, hogy a képviselők országos képvise
lők ; tehát a képviselőknek első kötelessége figye
lembe venni az ország s haza érdekét. Nem tagad
ható, hogy ha ezek összeütközésbe nem jönnek 
egyes vidékek érdekeivel, ezeket itt szintén elő le
het hozni ; de fő tekintet, hogy a képviselő, mint 
a ki nem a megyét, a választó kerületet képviseli. 
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figyeljen arra, hogy az országnak, hogy a hazának 
érdeke védve legyen. 

De legfőképen elhatározták a kiindulási pon
tokat az 1861-iki föliratok, melyekben én, ugy 
szólván, mii.den fő eszmét reprodueálva látok. E 
föliratok a nemzetiségek igényeivel szemközt azon 
ígéretet teszik, hogy mindent meg fog tenni a 
nemzet, a mi az ország integritásával összefér s a 
mit a méltányosság megkíván. Igen, de a méltá
nyosság eszméje két oldalú : nemcsak a törvény
hozás köteles beváltani szavát, s menni addig, a 
meddig a méltányosság határa megkivánja , hanem 
azt gondolom , kötelesek a nemzetiségek is csak ad
dig menni,meddig a méltányosság mehet. (IZeZí/esZes,) 

Midőn mi, kik az 1861-iki fölirat által kije
lölt álláspontot foglaltuk el, azt mondjuk, hogy 
Magyarországban csak egy politikai nemzet lehet; 
midőn továbbá azt mondjuk, hogy az országban 
mindenki egészen érvényesítheti magát, bármely 
nemzetiségbeli legyen is : azt gondolom, egészen 
azon határig mentünk, melyen tul menni nem sza
bad. [Igaz !) Ezen véleményt leginkább kifejezte 
Pest belváros érdemes képviselőjének Deák Fe-
rencz indítványa. 

De hol állnak azok, kik ellenkező pontot fog
lalnak el ? Tökéletesen mindegy, akár magas, tudo
mányos s a német tudósokhoz illő theoriákra ala
pítják okoskodásaikat; akár elavult régi törvé
nyek idézésével vagy történeti adatokkal támo-
ják, melyekről el lehet mondani: sit fides penes auc-
torem ; akár azok véleményét tekintjük, a kik 
régen elavult és megsemmisült privilegiált állásra 
akarják okoskodásaikat alapítani : in ultima ana-
lysi mindannyian találkoznak — és hol ? Azon 
követelésnél, a melyet sokszor egész naivsággal 
képesek kimondani : hogy ők nem követelnek 
semmit, csak azt, hogy az országban mindenki 
nemzetet alkothasson. (Ugy van !) 

Már, kérem, ennél több nem kell. Ekkor mái-
mindenről le lehet mondani, mert ezen kifejezés: 
nemzet, natio, mindent megmond. Nem igy értet
te a nemzetet Verbőczy. Verbőczy alatt e szó na
tio nem veit más mint nép, populus alatt pedig ér
tette a jogosultakat. 

De hova vezet ezen követelések logikája ? 
Nemzetet vagyis natiót állami egyéniség nélkül és 
terület nélkül felfogni képtelenség : valamint nem
zetet ország nélkül , ugy országot nemzet nél
kül alakítani akarni képtelenség. (Helyeslés.) En
nek logikája nem vezet másuvá — nem akarom 
senkinek intentióját gyanusitani — ez oda vezet. 
hogy az ország szétdaraboltassék. Mert, ha ki
mondjuk, hogy minden nemzetnek van külön te
rülete, a mire Mocsonyi kép viselőtársam jut magas 
theoriájával : akkor, ha már a nemzetnek területe 
van, tovább is akar menni. És ki van mondva, a ki

sebbségi javaslatban, hogy a nemzetnek bizonyos 
jelvényei vannak, például; a lobogó. Arról azonban 
most nem szólnak. Lenne tehát külön terület és kü
lön lobogó. De a külön véleményben igen szerényen 
még más is ki van mondva, igen gyengéden ugyan, 
hanem már ki van mondva, hogy nemzeti con-
gressusok is fognak tartatni. Már, kérem, ha vala
mely nemzetnek van területe, van lobogója, van 
országgyűlése (mert a congressus valószínűleg 
ki fogná magát nőni országgyűléssé) : akkor én 
azt hiszem, hogy Magyarországnak nem is kell 
várni arra, hogy kívülről jöjjenek a veszélyek, 
mert belülről szétdaraboltatnék. (Élénk helyeslés.) 

En tehát meddőknek és fölöslegeseknek tar
tom mindezen vitáinkat, mert mi egymást capa-
citálni nem fogjuk. A mi irányunk különböző, 
akárhogy demonstrálják önök, uraim, az ellenke
zőt. Az, a mit önök akarnak, csakugyan odamegy 
ki, hogy az ország szétdaraboltassék. Ezt tagadni 
nem lehet. Olvastam én százszor is replikákat, 
theoretíkus deductiókat ; de akár mily ártatlanok
nak látszanak azok, a végeredmény nem más, mint 
az, a mit mondottam. (Ugy van !) 

Mocsonyi képviselőtársunk azonban tovább 
megy, fenyegetőzésként mondja : „vajon képesek 
leszünk-e mi megakadályozni azt, hogy ők nem
zetekké váljanak ?" (Halljuk!) Gondolom, ez maxi
muma annak, a mit egy képviselői testülettel szem
közt ki lehet mondani. Midőn meg vagyunk győ
ződve — és hiszem, hogy Mocsonyi képviselőtár
sunk ép ugy meg van győződve, mint én — hogy 
ez Magyarország dissolutiójára vezet, s igy azt 
mondani, hogy képes-e Magyarország megakadá
lyoztatni, hogy ők nemzetekké alakuljanak "? ez 
már igen messzire megy. (Helyeslés.) Nem mondom 
én, hogy Oláhországban ne alakuljanak nemzetté: 
ez ellen legkisebb kifogásom sincs ; hanem Ma
gyarországban nem. (Elénk helyeslés) A jövő titkai 
ismeretlenek előttünk ; de én a legnagyobb gyá
vaságnak tartanám lemondani ezen jogokról addig, 
míg lemondani nem vagyunk kénytelenek. (Tet
szés.) En tehát azt mondom, hogy a míg mi élünk, 
addig mi ezt igen is meg fogjuk akadályozni. 
(Ugy van !) Nem ott Oláhországban, még egyszer 
mondom, ezt nem akarjuk ott akadályoztatni, sőt 
kívánjuk, hogy ott fejlődjék az oláh nemzet, (He
lyeslés) fejlődjék ottnemzetté ; de itt azt nem fog
juk megengedni. (Elénk helyeslés.) 

Mondják ugyan az ellenvéleményüek, hogy 
azon kívánságuk, mely szerint nemzeteknek mon
dassanak ki, nem áll ellentétben az ország érdeké
vel. Ennek azonban értelme nincs. Méltóztassanak 
meggondolni, ezen nemzetekkel szemközt hogy 
fogunk állni ? 

Nem vagyunk mi szabadelvűek , kik azt 
mondjuk , hogy itt mindenki érvényesitheti 
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saját jogát ? Van joga minden nemzetiségbelinek, 
véleményünk szerint mindent megtenni, mimivelő-
désére szükséges ; van joga a municipiumokban, 
van joga az egyház terén saját nyelvével élni. Nem 
becses jogok ezek ? voltak ezek valaha gyakor
latban ? 

Hijába combinálja Dobrzánszky képviselő úr, 
hogy akkor már el voltak ismerve a külön nem
zetiségek nemzeteknek, mikor a latin nyelv diva
tozott ; s hijába mondja Mocsonyi képviselőtár
sam, hogy a demokratiai elvek megszüntetvén a 
latin nyelv ezredéves uralmát, a demokratia pos-
tulatuma az, hogy minden egyes nemzetiség nem
zetté alakuljon. Bevallom tisztán, hogy én mást 
tartok a demokratia postulátumánaki A demokra
tia postulatuma az — mit mi is ^kimondunk — 
hogy egy országban, egy hazában minden polgár 
egyenjogú legyen ; de a nyelv nem postulatuma 
a demokratiának. (Helyeslés.) 

Hiszen magok sem képesek mást monda
ni, mint hogy a legfőbb kormányzat nyelve a 
magyar legyen. Csakhogy ezen kis ajánlat 
nagyon illusorius, mert ezzel nagyon nehéz meg
menteni Magyarországot : mert ha 6 darabra 
szét lesz darabolva, akkor hijába fogunk a magyar 
nyelv helyreállításáról beszélni. 

Hanem , hogy visszamenjek : Dobrzánszky 
képviselőtársam híjában iparkodik megállapítani 
azt, hogy a latin nyelv uralma alatt már el voltak 
ismerve a régi időkben.5 a külön nemzetek ; csak 
egyben van tökéletesen igazsága : hogy a nemzet 
fogalma még azon időben tökéletesen ki nem volt 
fejezve. De csodálkozom, hogy nem jut azon kö
vetkeztetésre, hogy most a magyar nyelv, h a u g y 
marad, mint itt van általunk javasolva, ugy szól
ván alig fog egyebet pótolni, mint épen a latin 
nyelvet. (Igaz !) Akkor senkinek sem jutott eszébe 
panaszkodni, hogy a ki részt akar venni a közta
nácskozásokban, ki részt akar verni a hivatalok 
viselésében, annak latinul kell tudnia ; most pedig 
önök, mivel más nyelv helyeztetik helyébe, ezt a 
legnagyobb sértésnek mondják. 

Én, megvallom, midőn Dimitrievics t. bará
tom nyilatkozott, egészen mást vártam tőle, mert 
az előzmény mutatott valamire, mi későbbi szavai
ban nem teljesült. Ö azt monda, hogy remélte vol
na, miszerint a központi bizottság törvényjavaslata 
közvetitő lesz mindkét javaslat közt ; tehát már 
csakugyan reményem volt, hogy valamely tertiu-
mot fog kimondani, melyet talán a ház kész lenne 
elfogadni ; ő azonban csak oda jutott argumentá-
tiójában, bár kissé lágyabban, a hová tegnap 
Wlád képviselő úr : hogy bizony Magyarországon 
el kell ismerni az ő nemzetöket, hogy^ Magyaror
szágot szét kell osztani területekre. 

Még egyre bátor vagyok igen rövid észrevé
telt tenni. (Halljuk l) 

Az előttem szólók hivatkoztak még a közvé
leményre is ; kivált pedig Mocsonyi képviselőtár
sam, ki bebizonyította a ház előtt, hogy ő csakugyan 
szorgalmas volt még a német tudósok abstract 
theoriáinak kutatásában is. Szeretném tudni, mi
csoda közvéleménytért? Ha azt a kis kört, melyet 
— tisztelettel legyen mondva — néhány egyén 
szokott alkotni : az előttem nem közvélemény. 
Előttem most, a mint állunk, közvéleményt egye
dül Európának közvéleménye képez : és meg va
gyok győződve, hogy sehol, de sehol — nem aka
rom ismételem, tudom, hogy épen ugy tudják, 
mint én — még a legszabadabb államban, Ame
rikában sincsenek a nemzetiségi jogok oly széle
sen kiterjesztve, mint a mi törvényjavaslatunkban ; 
meg vagyok győződve, hogy a mi törvényjavas
latunk — akármelyiket méltóztatik a ház elfo
gadni, mert hiszen utoljára nekünk majdnem mind
egy, mert nem czéloztunk egyebet, mint megnyug
tatást, s ha azt fogják mondani, hogy egyik meg
nyugtatóbb, mint a másik, én ahhoz igen szívesen 
hozzájárulok — bátran mondom,hogy a mi törvény
javaslatunk Európa közvéleményének kritériumát 
sokkal jobban ki fogja állani, mint azon törvény
javaslat, melynek vég czélja — akár milyen szépen 
demonstrálják, akár mikép födik, akár mi gyön
géden adják e lő—nem egyéb, mint Magyarország 
feldarabolása. Pártolom tehát a többségi törvény
javaslatot, és hiszem, az európai közvélemény is 
ki fogja találni azon czélt, melyet a kisebbség akar 
törvényjavaslata által elérni. (Élénk helyeslés.) 

Rannicher Jakab) : Miként alig lehetséges, 
hogy valaki, legkevésbbé pedig valódi magyar, 
világpolgár legyen, mert a ki mindeniké akar 
lenni, senkié: ugy nem volna könnyű, egy tiszta 
faj, nyelv és vallás saját nemüségéből kivetkezett 
államjjolgárság eszményi magaslatára felemelked
ni, mint ezt a tapasztalás nálunk is eléggé bebi
zonyította. 

Volt idő, midőn mindenkitől követelek, hogy 
magát jó osztráknak érezni tanulja. Hijába. Az 
érzést nem lehet senkire sem ráparancsolni. Annak 
Magyarország fényes tanúságát adta ; de épen 
azért kétségkívül szabad lesz magunkat saját nép
törzsünk hű fiainak érezni, annyival inkább, mivel 
igen is a benső ember csak ezen érzelem szent 
tüzén képes haza iránti szeretetre melegülni, ma
gyar állampolgárság tudatára átszellemülni. 

Ennyi álláspontom kijelölésére. 
Vita nélkül, a napirenden álló tárgy a legfon-

tosb és legnehezebb, de egyszersmind legisleg'ké-
nyesb kérdések egyike, oly kérdés, melynek meg
oldásától függ nem csak az egyes népségek kielé
gítése, azok benső nyugalma, az egésznek, minden 
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tagjainak életörömteljes közreműködéséből fakadó 
jobb léte, hanem, szerény nézetem szerint, függhet 
attól talán a jelenlegi államrendszer léte és jövője is. 

Itt és ott, a Lajtán tul és innen lépnek felnem
zetiségek többé-kevésbbé messze terjedő, többé-
kevésbbé jogosult, sőt részben nem igen teljesít
hető követelésekkel is. Habár mind a két államte
rület jogköre szerint szigorúan külön áll, minda
mellett érezhetőleg hat vissza, mi a birodalom egyik 
felében történik, a másik félnek bérviszonyaira is. 
Minden igaz hazafinak pedig csak óhajtania lehet, 
sőt, a mennyiben hivatásában áll, minden komoly
sággal oda kell működnie, hogy miután az államjogi 
kiegyezés sikerült, a második szép békemunka, a 
belügyekben való kiegyenlités is minél hamarabb 
nyugtató befejezést érjen. 

Az emberi nem fejlődési történetében nagy 
eszmék merülnek fel, melyek megmozdítván az 
időt, annak irányát jelölik ki, melyen, habár gya
kori félbeszakasztássa], meg hosszú kerüléssel is 
kell haladnia. í gy volt a vallási eszme százado
kig az időnek ura, az embereket még azon őrült
ségre ragadva, hogy az Isten nagyobb dicsőítésére 
pusztító háborúkat viseltek egymás ellen, míg vég
tére a hitszabadság, utat törve magának, az eszme, 
miután már oly sokáig idegen s gyakran tisztátlan 
s legönösebb czélokra szolgálóként éltek vele 
vissza, sztplőtlensége fényében ülte diadalának 
ünnepét. 

Ily formán uralkodik mai nap a nemzetiségi 
eszme. Ez mozgalma, vagy ha ngy jobban tetszik, 
kora is az időnek, melyet nem szabad sem tul be
csülnünk, sem pedig becsmérlenünk. Bellétére nézve 
sok rokonsága van a vallási eszmével. Mind a kettő 
szellemi hatalmasság , miért is annál erősbek. 
Valamint a hit, szintúgy a nyelv is, mint a nemze
tiség lelke, az embernek legeredetibb, elidegenit-
hetlen sajátja, oly benső hatalom, mely előtt min
den küleró'nek végre szégyent kell vallania. 

Igen helyesen és találóan mondja egy kitűnő 
államférfiú és magyar iró : „A nemzetiség, mint a 
vallás, a kedély ügye, s így azon tárgyak közé 
tartozik, melyek véglegesen nem a többség pa
rancsoló szava, hanem csak kölcsönös egyetértés 
által döntethetnek el." 

Oly ügyekre nézve, melyek az érzésben gyö
kerezve, a benső embert, valamely népközönség 
elsajátithatlan jogait érintik, semmi többség nem 
elég erős, hogy az embernek, külön néptörzsek
nek, ha ezek valamikor önlétök teljes tudatára jöt
tek , huzamosb tartamra akaratjának törvényét 
előszabhassa. 

A mit a magyar hazafi mondott, más szavak
ban ugyanaz, mitanagy német hitujitó a császár és 
birodalom, minden nagyok és hatalmasok színe 
előtt kijelentett, mondván : „Nem tanácsos valamit 

a lelkiismeret ellen tenni; itt állok, nem tehetek 
máskép." 

Ügy járhatunk mi is, ha azt követelik tőlünk, 
hogy beleegyezzünk olyasmibe, mivel lelkiismere
tünk ellenkezik. 

De épen azért ismerjük annál inkább köte
lességeink teljes súlyát minden más irányban is. 
Mindnyájan érezzük magunkat hazafiúi állampol
gároknak a magyar korona területén. Mint olyanok 
különbözhetünk, talán messzire el is térhetünk 
egymástól véleményeinkben, kivált midőn teli 
egymás iránti bizalmatlansággal a kölcsönös meg
értés helyes útját megtalálni nem tudjuk ; de min
den nézetkülönbség, minden vita fölött még is 
kell, hogy létezzék köztünk szilárd kapocs, mely 
mindnyájunkat összefűz : a haza iránti szeretet, 
Magyarországnak nagysága, jólléte és hatalmaért 
buzgás , pragmatikai kapcsolatban Ausztriával, 
egy szóval, a haza és fejedelem iránti szeretet és 

| odaadás, melynek képesek vagyunk mindent áldo-
j zatul hozni, hacsak erkölcsileg lehetetlent nem 

kivánnak*tfflünk. 
Hogyan volna tehát a nemzetiségi kérdés, 

mely azonban nem csupán egy nyelv-törvényben 
állhat, olyképen megoldható, hogy ezen megoldás 
egyrészt a helyesen felfogott államczél legmaga
sabb parancsának — ez pedig feltétlen (imperati
vus categoricus), melyet csak elismerni, de mely 
fölött vitázni nem lehet — megteleljen, másrészt 
azonban az állam területén lakó különféle nép
törzsek jogosult igényeinek és szükségleteinek is 
eleget tegyünk ? 

Ez voltaképen nehéz, de mégis talán köny-
nyebben megoldható kérdés, mint a minőnek első 
tekintetre látszik. 

Tekintsünk vissza a vallási eszmére , mely a 
nemzetiségi eszmével nagyobbára benső rokonsági 
viszonyban áll. Amaz csaknem mindenütt, leg
alább elvileg, kinyerte megnyugtatását : nem le
hetne-e hasonló utón s- módon emezt is kielégíteni? 

Mit kivan mind a kettő ? Mozoghatási teljes 
szabadságot, de nem csupán az egyén számira, 
javára. Nem volna-e nevetséges mai nap csak 
egyéni, vagy egyedi vallásszabadságot elismerni 
s adni akarni ? Ép ugy egyes nemzetiségek nem 
elégesznek meg mai kurunkban az egyéni szabad
ság és jogosultság csigaházaival. De , ugy szól az 
ellenvetés, lehetetlen külön-külön területet kisza
kítani, lehetetlen engednünk, hogy az államterület 
Isten tudja hány nemzetiségi részföldekre feldara-
boltassék, hogy talán annak következtében egyes | 
részek, az egészszel való kapocsban mindinkább f 
lazulván, egy lesben álló ellenségnek könnyű mar- :; 
talékul essenek. Igen helyes. Ezzel teljesen egyet- \ 
érthetni. De van-e az egyháznak saját területe ? 
és nem bir-e mint rendezett, tagolt közönség szer-
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ves élettel, ezéljának megfelelő alkotmánynyal? 
nem-e épen ott és akkor, hol tisztán csak magasz
tos hivatásának szolgál, erkölcsi hatvány, még 
eró'sebb és tartósb az állami intézményeknél minden 
hatalmi eszközökkel együtt ? 

Az egyház nem képezhet államot államban ; 
de az államnak se legyen szabad egyháznak len
nie vagy ezt főfelügyéleti jog czime alatt többé 
kevésbbé gyámsága vagy ellenőrködése alá venni: 
szintúgy nem lehet az egyes nemzetiségek számá
ra állami jogokat elismerni ; de az állam se akar
ja akár törvényhozás utján , akár más eszközök 
által az egyes nemzetiségek legkisebbikét is fel
színi. 

Szabadság, teljes szabadság a legmagasabb 
államczél határain belül, mely határokat azonban 
tisztán és határozottan kell körülírnunk : ez lát
szik egyedüli helyes és illő kulesnak a nemzeti
ségi kérdés megoldására. Azaz : a nemzetiségi kér
dés megoldása, miként legalább én felfognám a 
dolgot, az állami szabadsági kérdések megoldásá
tól függ. 

Alkossunk jó községi rendet, a helyható
ságok belszervezését és hatáskörét meghatározó 
törvénynyel együtt, hogy lássa a világ, mit ért a 
törvényhozás a helyhatósági önkormányzat olyhan-
gosan dicsőitett elve alatt, és hogyan gondolja ezt 
a valódiság életére alkalmazni: mert való igaz, mi
ként nagyon tszt . összminiszteriumunk valamennyi 
törvényhatósághoz intézett első üdvözlő iratában 
nyilatkozik, hogy t. i. „a szabadság végelemezés
ben nem más mint az önkormányzat joga." Hoz
zuk be a törvény szolgál tatás minden igá iban a 
nyilvánosság és szóbeliség intézményét ; szabjunk 
törvényeket az egyesülési és gyülekezési jog kö
rül, hogy legyen tisztában az ország, miképen 
értjük mi e szabadságot is ; mozditsuk elő a neve
lés és szellemi fejlődés szent ügyét, mert semmi 
sem képes annyira, mint épen a művelődés hatal
ma, a nemzetiségek közti ellentéteket kiegyenlíteni 
s egyszersmind erkölcsi hódításokat tenni a magyar 
nvelv és annak mindig szebben felviruló irodal
mának számára. Akkor pedig, mind ezen feltételek 
teljesitése u tán , bizonyára sokkal könnyebb és 
hasznosabb munka lesz, a már félig-meddig meg
oldott nemzetiségi kérdést végképen rendbehozni, 
mintsem a jelen nyelvi törvényjavaslat által, mely 
a magyar mint államnyelvnek igen messze kite
rülő hatalomkört, minden egyéb országos nyel
veknek pedig nagyon szűk fejlődési tért enged, 
valaha sikerülni fog. 

Mind ezen okoknál fogva, míg t. i a községi 
és helyhatósági autonómia ügye törvényesen nin
csen rendezve és a valódi szabadsági és művelő
dési államnak követelményeinek legalább a fen-
érintett legfontosabb tekintetekben még nem fe

leltünk meg, minden, hazánkban a nemzetiségi 
kérdésnek megnyugtató megoldására czéízott kí
sérletet idő előttinek tartok, nem hívén, hogy az 
eredmények, melyeket remélünk, kedvezők és ör
vendetesek legyenek. 

Milyen nehéz csak a nyelvkérdés is, legjob
ban abból láthatni, hogy annak megoldására már 
a negyedik vagy ötödik javaslat készült, a nélkül, 
hogy, legalább az én szerény véleményem szerint, 
egyik is a helyes utat eltalálta volna. 

Azért azt óhajtanám, hogy ezen nyelv köriili 
dolgozat, melynek, bizony igen helytelenül, a nem
zetiségi egyenjogúság tárgyában szóló törvényja
vaslat pompás czime adatik, inkább ne is hoza
tott volna a ház elé, kivált most, hol az elintézésre 
váró teendők halmaza mellett nem találhat az em
ber sem elegendő időt, sem szellemi nyugalmat, 
mi pedig oly fontos tárgy tüzetesebb tárgyalásá
nál elkerülhetlen szükséges. 

Már csak az volna még hátra, hogy az előt
tünk fekvő tárgyat Erdélyország jogállapota és 
viszonyaira nézve tekintetbe vegyem. 

Az 1847. évi I-ső törvényezikkben van Er
délynek egy a magyar nyelv érdekében hozott 
törvénye, mely ezen nyelvnek tágas jogkört en
gedve, egyszersmind azt is határoza, hogy a szász 
nemzet kebelében működő minden törvényhatósá
gok, minden törvényszékek és polgári hivatalok, 
valamint a tárgyalásoknál és a jegyzőkönyvek 
szerkesztésénél,szintugy jelentéseik és intézvényeik-
ben a német nyelvet használják ; ami továbbá más 
törvényhatóságokkal való levelezést illeti, megha
gyatott a nemzet az addig követett szokásban, 

Van tehát törvényünk, szilárd jogalapunk, 
melyen állunk ; oly törvény ez, mely a szászok
nak nem talán valamely engedményeket szerzett, 
vagy vívmányokat adott, hanem őket csak meg
óvja a velők született és általok mindig birt anya-
nvelvök használatában közéletükben előforduló 
minden ügyeikben. 

A mióta a szászok ezen országban laknak, 
annak ideje pedig tul megy már íjét századon is, 
nem zavarta meg őket e jogban semmi kor
mány, semmi törvényhozó testület, semmi önkény
uralom ; ma legelőször vagyunk itt oly fájdalmas 
helyzetben, hogy egy törvényjavaslat ellen kell 
felszólalnunk, melynek tartalma e nemzetet nem 
csak saját nyelve ősrégi gyakorlatában megszorí
tani, sőt arra is akarja kényszeríteni, hogy még 
ott is, hol ez eddigelé soha sem történt, az állam
nyelvet alkalmazzák, melyet a szász földnek ne
vezett területen legfölebb 30,000 szétszórva la
kó magyar ajkú polgártársak képviselnek, mig 
a túlnyomó többi 300,000-ret fölülmúló lakos
ság kizárólag majd nem csak a német vagy román 
nyelvet érti és beszéli. 
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Emlékezve a magyar törvényhozás 1848-ban 
adta azon ígéretére, mely szerint a hetedik czikkben 
ilykép nyilatkozék: „Magyarország Erdély mind 
ezen külön törvényeit és szabadságait, melyek a 
mellett, hogy a teljes egyesülést nem akadályoz
zák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek 
kedvezők, elfogadni s fentartani kész;" emlékezve 
továbbá arra, hogy azon külön határozatokra néz
ve, melyek Erdélynek Magyarországgal való egye
sülése keresztülvitelére még megkívántatnak, a tár
gyalások még alig kezdődtek,- és emlékezve végre 
arra is, hogy az idó' rövidsége miatt sok más ünne
pélyes nyilatkozatot ez al ialommal érintetlenül 
hagyva, még a korona óhaja és czélja is, J?hogy 
az uniókérdés ne a törvény holt betűje nyomán 
színleges és ép azért kétes eredményű, hanem min
den életerős tényezők számba vételével és azok bi
zalmas csatlakozása alapján tartós és maradandó 
megoldást nyerjen;" emlékezve mindezekre : nem 
hittük volna, hogy a magyar országgyűlésnek 
valaha szándéka lehetne, oly fontos, életbe vágó 
ügyet már most Erdélyre nézve is eldönteni, és 
pediglen csak ugy mellesleg, a nélkül, hogy ezen-
országnak még nevéről is említés történnék a tör
vényjavaslatban. 

Annál mélyebben vág pedig az ügy Erdély
nek a túlnyomó többséget képező nem magyar 
ajkú lakossága életébe, mivelhogy az országban 
ez óráig tettleg mind a három nyelv, a magyar, 
román és német egymás közt és az állam irányá
ban is jogegyenlőségnek örvend, a mindennapi ta
pasztalás pedig mutatja, hogy e miatt sem a köz
igazgatás, sem a törvény kezelés, sem a kormány 
ereje semmiben sem szenved, de ugyanis az or
szág békéje és polgárainak megelégedése, a mi 
a fő dolog, épen e három nyelv ezen egyenjogúsá
gában találja szilárd támaszát és bizonyítékát, 
mert nálunk Erdélyben a vallás, az anyanyelv és az 
eldődektol öröklött név oly felette féltett kincs, me
lyet a legszegényebb kunyhóig szentélyül őriznek. 

Legmélyebb meggyőződésemen alapuló, érett 
megfontolás erösbitette szent kötelesség parancsát 
követve, kérve kell tehát kérnem, illetőleg indít
ványoznom, méltóztassék a t. ház az előttünk fekvő 
törvényjavaslat feletti tárgyalásnál Erdélyorszá
got érintetlenül h a g y n i ; azon esetre pedig, h a ' 
máskép tetszenék határozni, lelkiismeretileg kény
szerültnek érzem magamat ünnepélyesen kijelen
teni, hogy én és elvtársaim a jelen törvényjavas
latok egyikéhez sem adhatjuk beleegyezésünket. 

Madocsányi P á l : Tisztelt ház ! Szomszédom, 
a turócz-szt-mártoni kerület érdemes képviselője 
által adott példát követendő, mint országos képvi
selő szólok a napirenden levő tárgyhoz, a nélkül 
azonban, hogy megfeledkezném arról, hogy en
gem oly kerület választói tiszteltek megbizalmok-

kal, kiknek legnagyobb része csak a szláv nyelvet 
érti és beszéli. 

A napirenden levő nemzetiségi kérdés elmé
leti oldalát a vallás és közoktatási mélyen tisztelt 
miniszter úr klassikus beszédében oly remekül s 
annyi szakavatottsággal fejtette meg, hogy való
ban merényt követnék el a további hozzászólás 
által: miért is egyedül oda irányzóm igénytelen 
előadásomat, hogy a nemzetiségi nagy horderejű 
ügyet, mely oly rendkívüli feszültséget idézett elő 
a honfiak kebelében, gyakorlati oldalról csekély 
tehetségemhez képest némileg felvilágosítsam. 

1848 előtt rendi alkotmányunk lévén, hazánk
ban csak a kiváltságolt osztályok birtak politikai 
jogokkal, mig a nép tömege, a családi körön kí
vül, csak a községi élet keretében mozoghatott. 

A nyelvkülönbségek akkor is fenállottak; de 
hosszú megyei hivataloskodásomban szerzett ta
pasztalataimra hivatkozva, állithatom, hogy a nem
zetiségi súrlódásoknak semmi nyugtalanító nyo
másra nem akadhattam , jóllehet Kollár „Slavi 
CeraCí czimü munkájában azokat előidézni töreke-
dett, de kevesen értették meg rejtélyes előadását, 
s még kevesebben szegődtek hivei közé. 

1836-ban a holt latin nyelv tért engedett a 
magyarnak, de ez által ugy a kiváltságolt osztály 
magyarul nem tudó részének, mint a népnek vi-

, szomjai, a nyelv dolgában, semmi változás alá sem 
jöttek, s akkor sem tudtunk n nemzetiségi viszályok
ról : mert a latin nyelv hazánkban nem azért tar
totta fen hosszabb ideig zsibbasztó uralmát, mint 
egyebütt Európában, mintha az a külön ajkú hon
fiak irányában neutrális nyelvnek tekintetett vol
na, hanem mert a kedvezőtlen viszonyok nyomása 
rajtunk tovább nehezedett, mint Európa többi civili-
sáltabb országain. 

A kiváltságolt osztály intelligentiája közül 
csupán azok, kik a diplomatiai polczra jogszerüleg 
emelt magyar nyelv ismeretét magoknak megsze
rezni elmulasztották, idegenkedtek attól, s ellen
szenvüket önérdekökből el nem palástolták, men
helyet keresvén és lelvén is a „demptis actu fun-
gentibus" záradékban, mely azonban már a leg
közelebbi tisztválasztáskor korlátozó hatáskörét 
elvesztette. 

Rendi alkotmányunk gyökeres átalakulása 
18^8-ban ténynyé vált, s az 1847/48 kiváltságolt 
törvényhozás az ujabb kor követelményeinek en
gedve, a fenálló kiváltságok és feudális viszonyok 
teljes eltörlésével, a nép összeségét alkotmányunk 
sánczaiba felvette, s a jogegyenlősség elvét egész 
készséggel érvényesítette. 

A XVI. törvényczikk 2. szakasza e.) pontjá
ban kimondotta ugyan, hogy a köztanácskozási 
nyelv mind a gyűléseken, mind a bizottmányokban 
Magyarországra nézve egyedül a magyar, alkal-
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masnit azért, mert az alkotmányos jogokkal felru
házott népben a magyar nyelv iránti méltánylást 
feltételezte ; de a mint ezen megszorító rendszabály 
nemzetiségi viszályok előidézése anyagul használ
tatott fel, s mint a népre ruházott jogok gya
korlati kijátszására vezető mód tüntettetett elő, 
nem csak, hogy szigorán enyhített a gyakorlati 
élet, de az 1848.avi törvényhozás is a nemzetiségi 
kérdés korszerű megoldásával foglalkozott. Hogy 
ezen nemes feladatnak az akkori törvényhozás 
megfelelni képes nem volt, korántsem a jó akarat 
hiányának, hanem egyedül a közbejött sajnos kö
rülményeknek tulajdonitható. 

Több viszontagságos év folyt le azóta, mig a 
mostani törvényhozás azon helyzetbe jutott, hogy 
ezen nagy horderejű kérdés méltányos elintézésé
hez hozzá láthatott; s mivel a nyelv nem czél, csak 
eszköz, mivel továbbá nincs civilisált ország a vi
lágban, melynek nem volna hivatalos nyelve, sőt 
maga a nemzetközi diplomatia sem emancipálhatta 
magát egy közös hivatalos nyelv szüksége alól : a 
központi bizottmány s Pest belvárosíinak nagyér
demii képviselője által beterjesztett javaslatban 
mind azt a nemzetiségeknek megadva látom, a mi 
azon határvonalig, hol az állam hatásköre s a tör
vényhozásnak működése kezdődik, a közös haza ve
szélyeztetése nélkül megadható, sőt az egyéni teljes 
szabadság kellő biztosítása mellett az egyes vidé
keken absolut vagy relatív többségben levő nem
zetiségek suprematiájának, s a kisebbségben levők 
elnyomatásának gátlásáról is sikeresen van gon
doskodva ; azért hű pártolására magamat ösztön
szerűleg kötelezve érzem, s nyíltan bevallom, mi-
kánt én szavazatommal semmi oly intézkedéshez 
nem járulhatok, melyet a magyar állam politikai 
egysége s a kormányzat lehetőségére nézve veszé
lyes- vagy sérelmesnek tartok. 

Igen is, tisztelt ház ! őszintén kimondom, hogy 
a mint beleegyezünk abba, hogy a nemzetiségi 
igényeket a kijelölt határon tul lehessen hajtani, 
tüstént előáll a különféle területeknek egyes vidé
keken lakó nemzetiségek számaránya szerinti ki-
kerekitése, s több politikai nemzetek önállósága 
felé irányzott tendentiák érvényesítésének ener
gikus megkísérlése: hogy pedig e részbeli aggo
dalmam koránsem valami elfogultságon alapszik, 
legyen szabad nekem épen az ellenvéleményüek 
által felhozott érvekre hivatkoznom, melyeknek 
irányában mégnyugodni nem tudván, igénytelen 
észrevételeimmel a tisztelt háznak alkalmatlan
kodni kénytelenittetem. 

Mindenekelőtt azonban t. képviselő Miletics 
Szvetozár á r hosszura terjedt szónoklatára meg 
kell jegyeznem, hogy a mennyire abban a többség 
nézeteivel ellenkező érvek hozattak volna fel, azok 
megczáfolhatlanoknak ne vétessenek, miután a 
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többségi vélemény pártolói közöl mindazok, kik 
beszédét megérteni képesek nem valának, érveinek 
czáfolása és taglalásából ki vannak zárva. 

A zborói kei*, t. képviselőjének történelmi 
deductióira egész átalánosságban csak annyit vá
laszolok, hogy Magyarország históriája csak ugy 
készült, mint bármely más állam történelme: a 
magyarok bevándoroltak Európába, e hazát épen 
ugy foglalták el mint bármely más nemzetek, itt 
letelepedtek s a szerencse kedvezvén nekik, Nagy 
Lajos és Hollós Mátyás idejében a magyar biro
dalmat sikerült oly hatalmassá tenniök, mely 
Európában imponált s nagy tekintélylyel bírt. A 
bevégzett elfoglalási tényből természetesen önként 
az következett, hogy az elfoglalt terület Magyar
országgá lett, mely a gallicziai Kárpátoktól az 
Al-Dunáig terjedt. Igen is léteztek határain belül a 
partes regni superiores, épen ugy mint a eircu-
lus Cis-és Transdubianus, Cis- és Transtibiscanus; 
de mind ezen elnevezések csak mint geographiai 
fogalmak fordulnak elő, a dunán-inneni kerület 
lakói soha sem formáltak, soha sem formálhattak 
több jogokat mint a dunán-tuliak, a partes regni 
superiores azon törvények alatt állottak, mint a 
közös haza más földrajzi vidékei, s annak kiegé
szítő részét képezték ,• arról azonban, hogy valaha 
különálló politikai territórium lettek volna, mélyen 
hallgat a magyar történelem. 

Ugyanazon képviselő úr különös súlyt látszik 
helyezni némely régi törvényeinkre, a mint ezt 
már 1866. évi decz. 15-én tartott CXXXI. orszá
gos ülésünkben hangsúlyozva tévé. Most ismét 
különös előszeretettel a Hármas könyv III . részé
nek 25. czikkéből buzgólkodik kiokoskodni, hogy 
hazánkban az előkorban is már többféle nemzetek 
léteztek. Lássuk azonban, mit tartalmaz a hivatko
zott törvény, mely ekként hangzik : 

„Többire a szabad városok jogait bevégez
vén, s a védelmet és támadást előadván, most már 
a helységbeliekről (kiket jobbágyoknak nevez) 
kell értekezni. 

„1-ső szakasz. Ezek többféle rendűek, mert 
némelyek magyarok, mások szászok és németek, 
mások csehek és tótok, kik keresztyén hitet valla
nak ; ezenKÍvül mások oláhok és oroszok, mások 
ráczok vagy szerbek és bolgárok, kik a görögök 
eltérését követik. Ezen felül vannak jászok és ku
nok, kik királyi földeken telepedtek le és laknak, 
de szintén keresztyén hitűek, némelyek pedig az 
oroszok és bolgárok közöl hitünkhöz, mások a gö
rögök eltéréseihez ragaszkodnak. 

„2-dik szakasz. És jóllehet eddig mindé népek 
(kivéve a királyi jászokat, kunokat, oroszokat és 
bolgárokat) oly szabadság-elönynyel birtak, hogy 
a törvényes földbér letétele s adományok kifize
tése mellett lakhelyűkről máshova lakni, tetszésük 
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szerint költözhettek, még is múlt nyáron e szabad
ságukat, egy igen gonosz Székely György rabló 
vezérlete alatt az összes nemesség ellen támasztott 
pártütésök és lázadási felkelésök s ez okból örök 
hűtlenségbe jutásuk miatt örökre elvesztették, s 
most már mint örökös parasztok földes uroknak 
teljesen alávetvék" stb. 

Azt hií-zem, ehhez nem kell commentár, s elég 
lesz megjegyeznem , hogy a fentebbi tartalomból, 
bármely egyoldalú okoskodás mellett, mindent 
inkább ki lehet magyarázni, mint azt. hogy hazánk
ban valaha többféle nemzeti individualitások, mint 
politikai önállással biró nemzetek, léteztek volna. 

A t. képviselő űr által felhozott többi törvé
nyek pedig leginkább arról intézkednek, hogy a 
különféle hivatalok betöltésénei a vallás s nemze
tiségi különbség semmi akadályul sem szolgálhat, 
sőt, ha jó i emlékezem, az 1741. évi egyik törvény -
czikkben világosan ki van mondva, hogy a társ
országok alatt „filii nativi sub denominatione hun-
garorum" értetnek. 

Hivatkoznak továbbá az ellenvéleményüek 
arra, hogy a nemzetiségi ügy európai kérdéssé 
vált, s hogy az az álíalok felemiitett európai orszá
gokban a mozgalmak sarkpontját képezte s képezi 
jelenleg is. Elismerem, hogy az már magában véve 
nagy szó, európai kérdés, s én is csekély tehetsé
gemhez képest tanulmányozni igyekeztem ezen 
úgynevezett európai kérdés fontosságát; de meg 
kell vallanom, hogy az erre vonatkozó események
ből azon meggyőződést merítettem, hogy mind 
azok, a mik legközelebb Európában történtek, azzal 
semmi öszhangzásban sincsenek, a mit a kisebb
ségi indítvány pártolói azokból, következtetni 
akarnak. 

Igaz, hogy a francziák hatalmas császára 
ezen kérdéssel foglalkozott; de mi történt a nem
zetiségi mozgalmak paizsa alatt Olaszországban, 
hol a nemzetiségi kérdés itteni felfogás szerint nem 
is létezett ? Olaszországban több kisebb-nagyobb 
államok léteztek, melyek mindannyian olaszok 
voltak, s a francziák hatalmas császárának érde
keiben állván, hogy a szétdarabolt Olaszország 
egyeompact állammá alakuljon, mi meg is történt; 
de nemzetiségi kérdés ott nem is létezett , a 
végbevitt bekebelezések által az egyesült olaszok 
nemzetiségi vagy vallásos viszonyaira nézve sem
mi lényeges változás sem állott be, só't a nagy
szerű vállalat azzal fejeztetett be, hogy Nizza és 
Savoya Olaszország területéből kikebeleztetvén, 
az ottani lakossággal megszavaztatták, hogv ők 
épen akkor, midőn többi testvéreik egy nagy 
olasz államba egyesültek, nem akarnak többé 
olaszok lenni, hanem a franczia birodalomhoz 
csatlakoznak. 

Schleswig-Holstemban 1815 óta volt elnyom

va a német nemzetiség, jóllehet külön territórium
mal birtak; de mikor láttak hozzá az e részbeli 
sérelem erélyes megtorlásához? Nem-e csak akkor, 
midőn az illető nagyhatalom időszerűnek találta, 
hogy annexionalis tervei megvalósításával foglal
kozzék? és Schleswignek dán részét most is elfog
lalva tartja, mintha annak szüksége mégfenforog-
na, hogy praeventiv eszközökhöz nyúljon a német 
nemzetiség megóvására. 

A nagy Németországban könnyű szerrel, ám
bár talán nem egészen a francziák uralkodójának 
kedve szerint, ment végbe az annexionalis műnek 
nagyszerű folytatása. Poroszország, jóllehet keleti 
tartományaiban, Silézia és Posenben szláv elem léte
zett, s most is létezik, elejét tudta venni annak a 
legjobb sikerrel, hogy a nemzetiségi kérdés belse
jében fel ne merüljön, vagy legalább ne oly mérv
ben, hogy erejének teljes kifejtésére zsibbasztólag 
hatni képes legyen, és az általa előidézett kedvező 
viszonyoknak kellő felhasználása mellett az önere
jükből magokat úgyis megvédni képtelen kisebb 
német államokat szerencsésen bekebelezvén, alko
tója s feje lőn az éjszaki német szövetségnek. 

Belgium egyesülését a szomszéd Hollanddal 
az 1815-diki európai szerződések decretálták, de 
mind a mellett 1830-ban elváltak; miből azon ta
nulságot meríthetjük, hogy két külön territórium
mal és hivatalos nyelvvel biró állámtest nem igen 
sokáig tud egymással megférni. 

Az Oláh és Moldva herczegségeknek a szer
ződő nagyhatalmak patrociniuma alatt nem csak 
a török jármot nyakukról lerázniok, hanem egy 
állammá is sikerült egyesülniük, melynek consoli-
dátióját s minél nagyobb felvirágzását őszintén 
óhajtjuk; hanem bátor vagyok az ellenvéleményüek 
figyelmébe ajánlani, hogy Romániában vannak 
számos szerbek, magyarok, ruthenek és görögök, s 
hogy a regulament kivétel nélkül, nem tekintve 
semmi fajkülönbségre, azt, a ki polgári jogokat él
vez, románnak nevezi. (Ugyvan!) 

Lengyelország szenvedéseit t. képviselő Kvas-
say úr már tegnap hiven ecsetelte, s kétségkivül 
fel kell jajdulnia minden emberbarátnak, midőn 
hallja, hogy a nemes nemzetre mért halálos csa
pások megakadályozására az európai nagyhatal
mak szerződési garantiája is elégtelen, s ez bizo
nyára egyik fő bűne az európai diplomatiának, 
melyet a Nemesis előbb-utóbb meg fog bőszülni. 

Hazánkban is léteznek egyes rajongók, kik 
az orosz birodalom irányával rokonszenveznek, s 
ezen roppant hatalomtól sokat várnak. Tagadha
tatlan, hogy a muszka birodalom óriási hatalom; 
de kérdem , nem az által tette-e le nagysága alapját, 
hogy 39 külön népfajt a föld színéről elsepervén, 
az átalános oroszitást tűzte ki feladatául ? Ha az 
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orosz állam a kisebbségi véleményben foglalt el
veket követni hajlandó volna, akkor megszűnnék 
ijesztő hatalom lenni; de, fájdalom, a megkezdett 
ösvénytől eltérni vonakodik. Köztudomású dolog, 
miként j á r el Lengyelországban , nemkülönben 
Finnland és Livlandban; so't legközelebb sem ké
sett a kaukasusi tartományokba az orosz adminis-
tratiót behozni; s annak kimutatásai a, mit várhat
nak a muszkától a fenérintett rajongók, elégséges
nek tartom a Moszkvában megjelenő „Vjedoinosti" 
czimtí befolyásos lap nyiltan bevallott irányára 
figyelmeztetni őket. 

Ezen lapnak, mely szigorúan orosz egységes 
nemzeti államot akar, irányzat! eszménye, hogy 
Oroszországban csak egy uralkodó nemzetiség és 
nyelv létezik, az orosz; csak egy uralkodó vallás, 
a görög orthodox; a finnek, livlandiak stb. csak 
mint magán egyének legyenek nem oroszok és 
protestánsok, politikailag azonban orosz érzelmüek-
nek kell lenniök. 

Ha ezen elveket akarnók követni, nem tudom, 
mit mondanának az ellenvéleményüek ? 

De mi méltányosak vagyunk, s készek min
dent megadni, a mi csak az állam egységével ösz-
szefér; s épen azért, mert ehhez állhatatosan ragasz
kodunk, meg fogják bocsátani, hogy óvatosaknak 
kell lennünk, s attól kell tartanunk, hogy az első 
lépés a kijelölt határvonal keretén tul a többit majd 
maga után vonja. [Helyeslés.) 

Méltóztassanak csak kevés türelemmel lenni, 
hogy az életből merített példákkal igazolhassam 
állításomat, mit is reeriminátiók szigorú mellőzé
sével egész hidegvérüséggel, s csak a valódi tény
állás részrehajlatlan felderítésére szorítkozván, kí
vánok tenni. 

Az 1861. évi márczius 21. (april 2-kán) Kar-
loviczon megnyitott szerb nemzeti congressus — 
jóllehet alkotmányos fejedelmeink földet, bármely 
kiterjedésű jószágot vagy birtokot adományozhat
tak ugyan, de a Sz. István koronájához tartozó terü
let kisajátítására feljogosítva soha sem voltak — 
mindenekelőtt jónak vélte kijelenteni, hogy a ró
mai császárok és magyar királyok adta kiváltsá
gokon alapuló politikai nemzeti jogainak biztosí
tását külön geographiai területben leli fel, tulajdon 
nemzeti szervezettel és beligazgatással. s mindjárt 
nyomban a szerb Vajdasághoz tartozó vidékek s 
egyes faluk részletes eló'számlálása után : 

a II . szakaszban a vajdasági közigazgatásnak 
állandó szerb nemzeti tervezetéről, 

a I H . szakaszban a szerb vajdának a keleti 
vallású szerb nemzetből történendő választásáról, 

a IV. szakaszban a terület szükségeinek fede
zésére megkívántató költségek kivetéséről, 

az V. szakaszban a Vajdaságnak a magyarhoni 

törvényhozásban egyetemlegesen (collective) leen
dő képviseltetéséről intézkedett. 

Még a romániai félhivatalos sajtó kihivó ma
gatartását kell röviden felemlítenem, mely szenve
délyes s valóban ellenséges indulatot forralván irá
nyunkban, folytonosan Románia határainak egész 
a Tiszáig leendő kiterjesztése mellett izgat; s te
gyük fel, hogy ezen párt a reánk nézve roszabbra 
fordulható viszonyok közt időszerűnek találandja 
cselekvőleges térre lépni a czélból, hogy Tisza 
folyónkkal bővebben megösmerkedhessék : minden 
elfogultság nélkül kérdem, lesz-e hajlamunk ma
gunkat oly illusiókban ringatni, hogy egy szép 
kiterjedésű román kerületnek megelőző kikebelezé-
se és kellő consolidátiója, az imént érintett törekvés 
•melletti sympathiákat határainkun belül egészen 
elenyésztetné s a szorongatott haza ellenállási 
erejét fokozni képes volna ? 

Elismerem ugyan, hogy a területi kikereki-
tésekből az Európa szerte napirenden levő bekeb-
lezések a legkedvezőtlenebb viszonyok közt rém
kép alakjában fel nem tünedezhetnek; de a jövő 
Isten kezében van, s ki állhat nekünk jót arról, 
hogyha majd annyi nemzetiségi különálló territó
riumokra szakadna honunk, ha majd ránk nézve 
borús idők állnak be, nem kerekednék-e a bennün
ket környező államok valamelyikének kedve ro
szabbra fordult helyzetünk kizsákmányolása mel
lett, a mi nálunk felmerült nemzetiségi kérdést 
európai színvonalra erőhatalommal emelni, s azon 
ürügy alatt, hogy mi e területi kikeblezések által 
alkalmat ezen felfogásra máris szolgáltattunk, az 
Európa szerte annyira kedvelt bekeblezések által, 
azt megoldva, hazánk felbomlását előidézni ? 

Tisztelt képviselő Rannlcher úr a vallási har-
ezok s nemzeti súrlódásaink közt nagy hasonla
tosságot látván, hivatkozott arra, hogy a külön 
hitfelekezetek hazánkban külön territóriumokkal 
birnak; de ezen felfogás, vélekedésem szerint, nem 
csak a szónok által vett értelemben nem áll, sőt 
nem tudom, mi történik, akkor ha a protestánsok a 
vallási kérdések feszegetése alkalmával, nem az 
egyéni szabadság megvédésére törekszenek, hanem 
a mint némely vidéken absolut vagy relatív több
ségre vergődnek, lutheránus vagy kálvinista terü
letek kikerekitésével foglalkoznak, s a vallás ügye 
a viszonylagos suprematia és ezzel járó elnyomás 
közti súrlódásokra tereltetik át ? holott a lelkisme-
reti szabadság kivívása mellett a bécsi és linczi 
békekötések s az 1790-iki 26. törvényezikk által 
a sokáig tartott villongások kiegyenlittettek, s épen 
most a kiengesztelődés nagy művét betetőzendők, 
a differentiák utósó maradványai végleges meg
szüntetésének küszöbén állunk. 

A vallás feladata erkölcsi és szellemi, s a hit
felekezeti testületek erkölcsiek; hiszen üdvözítőnk 
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ünnepélyesen kimondá: „Regnum meum non est 
de hoc mundo." Igen közel hozzám ül a pozsony-
városi t. képviselő, s köztiszteletben álló superin-
tendens : megmondhatja nekem, vajon ő a dunán
inneni territóriumok avagy a dunáninneni kerü
letben létező s megtelepedett protestáns hazafiak 
főpapja-e? (Derültség.) 

Nem akarom tovább untatni a t. házat; csak 
arra kívánok szorítkozni, hogy én mind e mellett 
sem esem kétségbe a napirenden lévő nagy hord
erejű kérdés megoldásának szerencsés következ
ményei felett. (Helyeslés.) 

Igaz, hogy a sors könyvében van megírva, 
vajon képes lesz-e hazánk missióját beváltani, 
melyet a történelem számára kijelölt? de annyi 
bizonyos, hogy missióját teljesíteni köteles. A jövő 
titkaiba ugyan nem vagyunk beavatva; de ha 
én szavazatommal ahhoz járulnék, a mi épen a 
jövőt tenné kétessé s meggyőződésem szerint 
nemzeti szerencsétlenségünknek magvát magában 
hordja, szóval , ha én a kisebbségi véleményt fo
gadnám el : ugy hiszem, megszűnném felfogásom 
szerint hazafi lenni; ezt pedig részemről soha sem 
teendem. (Helyeslés.) 

A mi engem megnyugtat, hogy a dolog nem 
mindig fog ugy lenni, az azon tény, hogy ha válasz
tókerületemben is, melynek lakói engem bizal
mukkal megtiszteltek, a tulkövetelések apostolai 
is meg szoktak jelenni, kik közöl többen épen az el
lenkező irányú elvek uralma alatt érezték magokat 
otthonosaknak, melyek a „Gleichberechtigungot" 
hirdették, mely azonban csak abban állott, hogy 
biztos jogokkal senki sem birt, ha, mondom, ezek 
közöl sokan azt fogják látni, hogy jelenleg reális, 
kézzel fogható engedményekről van szó: a mint 
el tudtak válni előbbi ösvényöktől, ugy tán meg
segít az Isten, hogy az utóbbitól is elpártolnak. 

Hátra van még a leghatalmasabb argumen
tum. Ha valaki velem viszályban él, én pedig azon 
állapotban vagyok, hogy kiegyezhetem vele. lehet-e 
tőlem loyalisabb propositiót kivánni, mint ha azt 
mondom ellenfelemnek: „Én kész vagyok jelen 
helyzetemben, mind azt megadni neked, a mit te 
az én helyzetemben nekem megadni kész volnál." 
Ez, véleményem szerint, biztos kritériuma an
nak, hogy egyenes utón járunk, s hogy ennél 
többet követelni sem lehet. Hogy pedig- mi, a több
ségi vélemény pártolói, egyenes utón járunk, be fo
gom bizonyítani az 1861-iki karloviczi congressus 
actáiból, melyben egybegyűlt szerb nemzetiségű 
testvéreink, midőn külön territóriumot alkothatni 
véltek, s azt hitték, hogy képesek lesznek Magyar
országból némely részeket exeorporálni, lássuk, 
mit akartak akkor adni a kihasítandó részekben 
lakó magyaroknak, valamint az ott létező nemze
tiségeknek ? 

A VI. szakaszban határozottan decretálják, 
hogy a szerb Vajdaság ügykezelési nyelve ugy a 
közigazgatás és törvénykezésben, mint a gyűlé
sekben s a felsőbb hatóságokkal érintkezésben, a 
cyrill helyesirásu szerb nyelv leend. 

A karloviczi congressus határzatainak elfogu
latlan összehasonlítása a többségi javaslattal majd 
ki fogja tüntetni, melyikben rejlik több méltá
nyosság. 

És most bezárom a napirenden levő tárgy 
rendkívüli fontossága miatt akaratom ellenére 
hosszabbra terjedt igénytelen előadásomat. Tisztelt 
ház, én felvidéki lakos vagyok, ott születtem, éltem 
javát ott töltöttem, sőt azon időben is, a mikor lak
helyem választása nem tőlem függött, szláv városba 
kerültem, hivataloskodásom egész ideje alatt bő 
alkalmat lelvén arra, hogy a szláv ajkú polgártár
saimmal közvetlenül érintkezzem, mindenkor leg
őszintébb törekvéseimet oda irányozni igyekez
tem, hogy rokonszenvüket kiérdemleni sikerüljön, 
s mélyen érzem annak becsét, hogy kerületem 
választói engem épen a jelen országgyűlésre, 
melynek feladatul jutott a nemzetiségi kérdés 
megoldása, bizalmokkal szerencséltettek ; ismer
vén tehát az ottani viszonyokat, bátor vagyok az 
iránti hitemnek kifejezést adni, hogy a partium 
regni superiorum lakossága a többségi munkálat 
loyalis és engesztelő irányát méltányolván, a közös 
haza integritásának megóvása s valódi érdekeinek 
sikeres előmozditása tekintetében a superioritást 
senkinek sem fogja átengedni. 

A központi bizottmány s igen tisztelt pest
belvárosi képviselő Deák Ferencz által beterjesztett 
javaslatokat a részletes tárgyalás alapjául egész 
készséggel elfogadom. (Hosszasan tartó élénk he
lyeslés.) 

Elnök (leszáll s helyét Gajzágó Salamon fog
lalja el.) 

R o m á n Sándor : T. képviselőház ! Midőn 
az előttünk fekvő két, illetőleg három törvény
javaslat felett én is szerény véleményemet kísé
relvén kimondani, annak, s illetőleg szavazatom 
indokolására nem fogok a nemzetiségi eszmének 
theoretikus fejtegetésébe bocsátkozni, sem pedig az 
országban létező nemzetiségek bebizonyítására a 
régi törvények rozsdás fegyvetárába nyúlni, hogy 
abból érveket hozzak fel: nem azért, mintha én 
ezekre és különösen az utóbbiakra semmi súlyt 
nem fektetnék ; hanem részint azért, mert már előt
tem sokkal szakavatottabb és kitűnő szónoki te
hetséggel bíró képviselőtársaim már megtették, 
részint pedig azért, mert én őszintén megvallom, 
hogy a históriai jogokat sokkal elévüítebb<4'Dek, 
gyengébbeknek tartom, mintsem hogy fölvilágo
sodott korszakunk uralkodó szellemével bármi 
tekintetben is mérkőzhetnének. 
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Ugyan azért üdvözölve az általam igen tisz
telt cultusminiszter urnák kitűnő beszédében fel
állított elvét, midőn azt monda, hogy a nemzetiség 
eszméje a szabadság eszméje, s azt teljes lelkemből 
elfogadván: ezzel nem talán épen öszhangzásban, 
de bátran állíthatom, ezen elv fonalán akarok én 
is egy pár szót szólni: és ha megtörténik, hogy 
talán az elvek alkalmazása körül, véleményétől 
eltérő értelemben járnék el, akkor az inkább a 
tények kérlehetlen logikájának következése. 

Hogy mi a nemzeti érzelem, mi a nemzeti 
kegyelet, és szóval a nemzetiség ? azt én nem aka
rom theoriában körülírni; hanem én is a dolognak 
praetiurnát vévén tekintetbe, az élet nagy mesteré
hez, a történettanhoz folyamodom, és mindenek
előtt azt hiszem, hogy mi az a nemzetiség ? e ház
ban lévő igen tisztelt magyar nemzetségü képvise
lőtársaim, nem tekintve a példabeszéddé vált három 
százados történelmet, már csak az ötvenes évek
ben is hatalmasan érezték. 

Azon nemzet, melynek fia vagyok, érezte 
azt sokkal jobban : mert szenvedései régieb
bek és nyomasztóbbak voltak. Erezte azt ha
zánkban már a 11-dik században, midőn Drá-
gus vajda 5,000 családdal egyetemben Márma-
ros bérczeiből kibujdosott moldovai vérrokonai
hoz uj hazát és nyugalmat keresendő ; mely 
utóbbit azonban csak akkor találta föl, midőn a ma
gyar királyt és annak seregeit ugy sikerült eltávoli-
taniok, mint később hős utódaiknak Róbert Károly t 
és a hatalmas Mátyást. í gy Fogaras vidékéről Negrü 
vajda szintén kibujdosott Havasalföldre uj hazát ke
resendő. Igy,uraim, a gy ülölt„unio trium nationum" 
neve alatt, a székelyek, magyarok és az úgynevezett 
tisztes hospites szász nemzet közt létrejött egyesü
lés, a mely egyedül csak a románok elnyomására 
volt intézve, és az azután következett Approbata 
és Compilata-féle mind megannyi barbár törvények, 
melyek ezen nemzetek történetében mind megany-
nyi szenyfoltokként fognak örökké kiríni, eléggé 
megtaniták a románokat arra, hogy mi a nem
zetiség. 

Hogy az 1848-diki erdélyi „uniót'' magok a 
székely- magyarok és románok nem egyébnek első 
sorban, mint nemzetiségi kérdésnek tartották és 
kiáltották ki, mindenki előtt ismeretes dolog. A ki 
ezen kétkedik, olvassa el magát az illető törvény-
czikket, melyben tisztán ki van mondva a „nem
zetegység"; olvassák meg a magyar államférfiak 
jelesebbjeinek iratait, mint például Wesselényi és 
Zaynak a ,,"Wanderer-aben tett leplezetlen vallo
másait, és meg fognak győződni arról. De én még 
közelebb jövök, az ötvenes évektől kezdve 1865-ig : 
maga a magyar kérdés is nem egyéb volt, mint 
nemzetiségi kérdés. 

A tisztelt házban sokan azt mondhatnák ne

kem erre, hogy hiszen ez szabadság kérdése is 
volt. Megengedem és magam is azt véltem és hit
tem, sőt azt hitte egész Európa, s azért nyerte 
meg a magyar nemzet egész Európának rokon
szenvét, mei't azt hitte; de én megvallom őszintén , 
a dualismus vagyis a kettős centralisatió inauguru-
lása óta az megszűnt szabadság kérdése lenni, ha
nem nemzetiségi önzéssé vált. Meglehet ugyan, 
hogy a kettős centralisatió is, némelyek értelme
zése szerint, szabadságot jelenthet, mert hiszen azon 
két elem, melynek javára szolgál a dualismus, a 
szabadság túlbuzgó szeretetében azt egészen maga 
részére confiscálta. 

Tisztelt ház! Ha ezen dualismus nem a foe-
deratióhoz vezető első lépés, akkor az minden bi
zonynyal az összes birodalom felbomlására vezető 
utotsó lépés: mert, uraim, nem tekintve a kettős clen-
tralisatió súlya alatt görnyedező elégületlen népek 
renitentiájából következhető veszélyeket , már 
maga e kettős centralisatió magában rejti az örö
kös küzdelem, egymás elleni versenygés és vég
föloszlás csiráját. 

A mint megnyertük Európa rokonszenvét, 
ugy fogjuk azt el is játszani; és az én szerény vé
leményem az, hogy már is kezdjük elveszíteni : s 
mihelyt észreveszik a külföldön, hogy a dualismus 
nem a szabadság, hanem csak „unió duarum na-
tiorum contraplures", akkor bizton elveszítjük azt. 

El fogjuk azt veszíteni akkor is, ha megtud
ják azt, hogy nem csak a nemzetiségi kérdés elin
tézésében, hanem más egyéb fontos belügyeink
ben is ezen törvényhozó testület nem emelkedik a 
mostani korszellem magaslatára, hanem retográd 
lépéseket tesz, a mint azt, fájdalom, constatálni le
hetne az országgyűlési jelen ülésszak alatt hozott 
több törvényczikkekkel. Példával is illustrálhatom, 
ha fölemlítem a népnevelési törvényjavaslatot, a 
székelyeknek adott privilégiumot, a közalapitvá-
nyok adómentességét, a magyar nemzeti színház 
segélyezését, stb. és még hozzá adhatnám azt is, 
hogy a szabadság eme korszakában a régi rabszol
gaság rendszermintáját fentartjuk az ősi Corpus 
Juris és Verbőczy Hármas könyve szolgabiráiban, 
inkább szolgáknak, mint szabad polgároknak kí
vánván birái lenni. 

Ezen előttünk fekvő törvényjavaslat ketteje — 
és különösen a Pest belváros igen érdemes és álta
lam igen tisztelt képviselője Deák Ferencz úr 
által előterjesztett törvényjavaslat — nem egyéb, 
mint természetes kifolyása azon általam emiitett 
dualista centralisatiónak, és pedig rideg centrali-
satiónak, nem egyéb, mint másolatja azon tannak, 
a melyet az úgynevezett Bach-rendszer alatt Auszt
ria Európa szerte hires államférfiai magok állítot
tak fel. Intermezzóként legyen szabad fölemlíte
nem, hogy 1866-ban Bécsben egy vitéz osztrák 
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katonatiszt, ki azon seregben szolgált, mely a 
muszkákat Eomániából kikergette, majd kardra 
hányt azért, hogy az „egységes österreichische 
Nation" létezését kétségbe vonni bátorkodtam. 

Ha akár a központi bizottság munkálatát, 
akár pedig Deák Ferencz képviselő úr törvény
javaslatát tekintem, már maga czimeisazt mutatja, 
ha azt az alább következő szakasz Dkkal összeve
tem, hogy az valóságos politikai szemfényvesztés: 
mert a czim a nemzeti egyenjogúságról szól, a 
szakaszok pedig nem tesznek egyebet, mint a ma
gyar nyelvnek államnyelv czim alatti korlátlan 
uralmát megáll api tják; sőt annak behozatalát el
rendelik oda is, a hol eddig nem volt, t. i. az egy
házi ügyekbe; már pedig épen a cultusminiszter 
úr tegnapelőtti beszédében azt állította, hogy a 
vallási érzelem még magasztosabb a nemzetiségi 
érzelemnél is. Ezen két törvényjavaslat eltörli az 
országban létező nemzeteket. Az igaz, hogy csak 
papíron, mert azt hiszem, hogy azon esetre is, ha 
ezen törvényjavaslat elfogadtatnék a tisztelt ház 
által, az országos nemzetek ezen reájok oetroyált 
nemzeti halálitéletre, mint megannyi eleven felki
áltó jel, azt fogják felelni, a mit Galilei felelt a 
pápai inquisitoroknak: „E pur si muove!" Itt 
vagyunk! É lünk! 

Midőn egyszer-máskor alkalmam volt egyik
kel vagy másikkal tisztelt képviselőtársaim közül 
ezen fontos ügy felett értekezhetni,azok nekem nagy 
őszinteséggel azt mondák, h o g y : „Hiszen hamar a 
quotát, az államadósságokat elvállaltuk és a vérünk 
és vagyonunk feletti rendelkezési jog eljátszása mel
lett még ráadásul nektek is engedünk, ugy nem 
tudjuk, hogyan menjünk haza választóinkhoz." Ezt, 
igaz, érteném; de ehhez hasonló dolgot mondhatok. 
Hasonló fontos ügyben, mint a jelen tárgyalás 
alatti, egy magas kormányférfiuhoz közel álló ál
lamhivatalnok, midőn a kérdéses tárgy feletti vé
leményemet akarta kipuhatolni, azt monda, miután 
meglehetősen megegyeztünk volt elveinkben: „Csak 
arra figyelmeztetem, hogy a gyertyát két végén 
meggyújtani nem lehet." Az igaz, de valamint min
den similitudó claudieat, ugy ez i s ; mindazonáltal 
én ugy hiszem, hogy a gyertya egyik vége, mely 
már meggyújtatott, igen hatalmasan ég, és talán 
ha másik vég-ét gyújtanék meg, sikerülne a már 
nagyon égő végét közösen eloltanunk. Az eddig 
mondottakból a tisztelt képviselőház minden esetre 
kiveheti azon indokokat, melyek engem arra indí
tottak, hogy a két törvényjavaslat ellen felszólal
jak, különösen azért, mert azokat közös hazánkra 
nézve veszélyeseknek tartom, mert azokat a hazá
ban levő országos nemzetekre nézve lealázóknak, 
őket sujtóknak és gúnynak t irtom. „Facile aerum-
nam ferre possim, si inde abest injuria. Etiamque 
injuriam, nisi contra constat contumelia. Oontume-

liam (autem) necfortis fért, neque ingenuus facit." 
Hol lehet ugyanis nagyobb gúny egy nemzetre, 
mint mikor annak nemzeti léte kétségbe vonatván, 
politikai halála decretáltatik? Erre közreműködni 
nem érzem magamat feljogositva, sőt, miután ez 
becsület-kérdés, ugy hiszem, senki feljogositva nincs 
e fölött határozni. Még azon törvényjavaslatot, 
melyet Wlád Alajos képviselőtársam a háznak 
ajánlott, sem pártolhatnám, mert 61 óta már ez is 
regressusnak tűnik fel előttem, bárha elismerem, 
hogy a tisztelt ház vehette volna azt kiindulási 
pontul , már csak a „verbum nobile debet esse 
stabilé "-féle axióma következtében is, miután ez 
által a tisztelt ház már némiképen le van kötelezve, 
de sőt maga a kormány is, mert az akkori nem
zetiségi bizottságnak igen tisztelt elnöke ma a 
miniszteri padon foglal helyett. 

Én csak a kisebbségi törvényjavaslatot tar
tom arra képesítettnek, hogy a czélnak kellőleg 
megfeleljen, mert az, a mellett, hogy az ország 
integritását óvja, kielégiti az összes országos nem
zeteket, a magyar elem nyelvének pedig a legdísze
sebb tisztelethelyet engedi, épen ugy, mint a szabad
ságban való előhaladásban a magyar nemzetnek 
a vezéri szerepet , és ezen törvényjavaslat végre 
senki hátrányára nincs. A ki ennél többet akar, 
vagy kevesebbet, az, az egyenlőség elvét, máskép 
értelmezve, egy résznek előjogokat akar adni, a 
másiktól pedig az elidegenithetlen jogokat is el 
akarja venni. Van ezen törvényjavaslatban egy 
czikk, mely legtöbb megtámadásnak volt kitéve : 
ez az úgynevezett arrondirozás vagyis kikerekités. 
De én azt tagadom, hogy ezen törvényjavaslatban 
az volna, t. i. a nemzeti territórium kikerekitése; 
abban csakis a megyéknek bekövetkezendő ad-
ministrationalis rendezésénél, a nemzetiségi tekin
tetre nézve is szükségességét indigitálja. Egy pil
lantás hazánk térképére meggyőzhet mindenkit, 
hogy ezen arrondirozásnak, a megyék területe 
rendezésének, előbb utóbb be kell következni, mert 
hiszen vannak oly területek, melyek más hatósá
gok területén egétz oázt képeznek. Hanem, mon
dom, territoriális feldarabolása az országnak csak 
ürügy azokra nézve, kik a tagadás terét foglalták 
el. Én ugyan részemről nem kívánok sem terüle
tet, sem annak kikerekitését, mert hiszen a román 
nemzetnek van területe, az a levegőben nem lebeg, 
s azon 2 0 0 0 • mértföldnyi terület, melyet a testvér 
két hazában elfoglal, ugy hiszem, megérdemli a 
terület elnevezést; hanem azt óhajtom és kívánom, 
hogy a román nemzetnek s a többi országos nem
zeteknek azon területeken, melyeken tömegesen 
laknak, nyelvök fejlesztésére és nemzetiségük biz
tosítására nyelvök használata szabályoztassék. 

Az előbbi két törvényjavaslatban mindenütt 
ott szerepe] a stereotyp módon felállított negatio ; 
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minden jogos követelés ellenében az államegység, 
államnyelv. Uraim ! azt kérdhetnék az országos 
nemzetek : ki az a zsarnok, ki az az állam ? Ha 
nem mi vagyunk az ország összessége, akkor 
nem tudom ki az, és akkur igen veszélyes elv 
állíttatik fe!, épen ugy mint felállíttatott azon 
szerencsétlen korszakban, midőn a Verwirkungs-
tbeoriában a magyar nemzetiség halálát decretál-
ták, s uraim ezen országos nemzeteknek eszébe 
juthat úgy felelni, mint felelt a magyar nemzet 
azon hatalomnak, mely őt az élők sorából ki akar
ta törölni. 

Ürügyül szerepel továbbá az igazságszolgál
tatásnak , a közigazgatásnak könnyűsége. Meg
vallom, hogy azon elemnek, melynek nyelve ál
lami nyelvül van mindenütt, s pedig a legutolsó 
határokig, itten deeretáíva, ez nagy könnyebbsé
gére lesz; de tagadom, hogy a haza összes polgá
rainak könnyebbségére lenne. Hiszen, uraim, emlé
keznek azon siralmas időkre, midőn hazánkban 
akkor, midó'n a legdrágább kincsünk, vagyonunk 
s életünk felett Ítéletet hoztak, a járásokban s ke
rületekben zsidó bérlőket használtak tolmácsul. 
Ez van kilátásba helyezve ezen törvényjavaslat
ban, mert azt mondják, hogy lehet lefordítani is a 
felek nyelvére a peres ügyeket, de még azt is a 
magok költségén. 

Én tehát, t. ház, e tekintetben azt óhajtanám, 
hogy az országgyűlés demarcationális liniákat 
vonjon. Határozza meg, hol végződik a közvetítő 
magyar nyelvnek, melyet minden nemzetiség szí
vesen fogad el, az ő köre, hatása, s hol kezdődik 
a nemzetiségi nyelveknek hatásköre. Ha ez jól 
lesz szabályozva, akkor kielégíti az ország nemze
teit, s hazánk erős, hatalmas lesz, 

A háznak két kitűnő szónoki tehetsége igen 
nagy ékesszólással szólalt fel ezen ügy tárgyalása 
alkalmával, s lehetetlen, hogy egy pár szót, egypár 
észrevételt ne koczkáztassak beszédeikben foglalt 
némely kitételekre nézve. 

Különösen, a mint már emiitettem is, igen t. 
cultusminiszter úr a szabadság elvét állította fel, 
s a midőn azt deducálta, mint máskor és minden
kor, midőn őt hallom ily magasztos elvről beszélni, 
mindannyiszor azt hiszem, hogy a mennyekben 
vagyok; de midőn azok alkalmazására kerül a sorv 
akkor a rideg s hideg földön találom magamat. 
Összehasonlította ugyan is az igen t. cultusmi
niszter úr a nemzetiségi eszmét a vallás eszméjével. 
Én is azt hiszem, hogy e kettő nagyon hasonlit, s 
épen azért volt a vallási küzdelem, mert azt is 
csak az egyéni szabadság alapján akarták megol
dani, s addig nem volt béke, mig a confessio, a 
corporatio terén nem oldatott meg a vallási kérdés. 
Épen így a nemzetiségi kérdést is az egyéni sza
badság alapján megoldani nem lehet. 

Továbbá azt mondotta, hogy a kisebbségi vo-
tum privilégiumot kivan s múmiaként bepólyázni a 
nemzetiségeket. Én ellenkező véleményben vagyok, 
s azt mondom, hogy a minoritás votumában egyenlő 
jog biztosíttatik minden országos nemzetiségnek, ho
lott a másik kettőben már csak folytatása van azon 
bepólyázásnak, mely 1836 óta egész ezen két több
ségi törvényjavaslatig le , Magyarországban a 
magyar nyelv uralmának megvetésére történt. Ez 
a generálé privilégium, uraim! ez a múmia. 

Aztmondotta továbbá cultuszminiszter úr,hogy 
a civilisátio fenyegeti a kisebb nemzetiségeket. É n 
kétségbe merem ezt vonni, s azt mondom, hogy 
inkább veszszenaza civilisátio, mely életetolt; ha
nem én ellenkezőleg azt hiszem, hogy az életet ad 
mindenütt, a hová csak éltető sugarai behatnak. 

Azt monda t. miniszter úr, hogy a nemzetisé
gek, a melyek életképességgel bírnak, élni fognak. 
Azt hiszem és vallom én is, és nem is azért szólalok 
fel, hogy talán félteném nemzetiségemet, hiszen 
ez azon fajnak, a melyhez tartozik, életszivóságá-
val bir, s életrevalóságának 3 7 százados jellegét 
viseli homlokán. Átküzdötte magát a népvándor
láson és a barbár népek átvonultak felette ép ugy, 
mint átkeltek hazájának magas bérczein, de azt 
áttörni nem tudták. Tehát nem azért szólaltam fel, 
uraim, hogy nemzetiségemet félteném, hanem 
azért, hogy e nemzet, s a többiek jövőre magokat 
fejleszthessék s fejlődésüknek útjába gát ne té
tessék. 

A másik kitűnő szónok Bartal képviselőtár
sunk volt. Emiitette, hogy Európa annyi érdekkel 
viseltetik az ausztriai birodalom vagyis az osztrák-
magyar birodalom consolidatiója iránt. Minden
esetre ezt Európa nagy figyelemmel kiséri, mert 
sokan kételkednek életrevalóságán s azért nem is 
igen keresik szövetségét. Hanem megengedi nekem 
a t. képviselő úr, hogy beszédének azon pontjára, 
a melyben az aequilibriururól szólt, észrevételt 
tegyek. Azt mondotta, hogy azon aequilibriumban 
Magyarország nem megvetendő pontot képez. Hogy 
Európában az aequilibrium mennyire változó, 
mindnyájan jól tudhatjuk; az úgynevezett „Belle 
allianee", a szent szövetség is állított fel egy 
aequilibriumot: jelen korszakunkban azonban 
egészen más aequilibrium van ; s szerény vélemé
nyem szerint, maga az osztrák birodalom sem nagy 
fontosságú ezen aequilibriumra nézve, mikor oly 
hatalmas eszmékkel kell küzdenie, a melyek most 
birodalmunkat körülveszik. Mert ha széttekinte
nünk, mit látunk ? Látjuk az újjá született Italiát. 
(Zaj. Eláll!) Nem sok mondani valóm van már. 
Látjuk a nemzeti egyesülésre vezető Poroszorszá
got : az igaz, hogy egy kissé kíméletlenül annectál, 
mert nem igen kérdi meg azokat, a kiket adnectál; 
de ugy hiszem, hogy itt a közmondás valódiságát 
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elismerhetjük, hogy könnyű Katót tánczra vinni, 
ha maga sem bánja. Továbbá látjuk Romániát 
és Szerbiát. Vegyük fontolóra, hogy ezen ha
talmas eszmének maga a leghatalmasabb euró
pai nagy állam is, Anglia, hódolt akkor, midőn, 
nem nagylelkűségből, hanem bölcs előrelátásból, 
visszaadta Görögországnak az ioniai szigeteket. 

Örömmel vettem Bartal képviselő úr azon nyi
latkozatát, hogy nem akar előjogokat, s hogy még 
azon csekély összegről is, melyben az országgyű
lés a nemzeti szinházat részesítette, képes lemon
dani. Mondhatom, hogy ez, bárha ő csak máso
dik e házban, ki ilyen méltányos és igazságos 
nyilatkozatot tett, fogadja elismerésemet; de midőn 
egy felhasznált s elkopott gyanúsítás teréről lelé
pett, t. i. hogy a nemzetiségi eszme keletkezését 
nem a reactio szüleményének tekinti, ezt alkalma
sint azért, mert nagyon is érzi talán, hogy a reac
tio jelenleg másokat használ föl czéljaira, e tért 
tehát elhagyva, egy másik veszedelmesebb térre 
lép, t. i .hogy a nemzetiségi versengés oka külgra-
vitatióban fekszik. Uraim, én a történelemre hi
vatkozhatom. Hogy valaki az állam integritása ellen 
törjön, erre nem szükséges, hogy az ország hatá
rain kivül vérrokona legyen ; és,uraim, a külön nem
zetiségek közt kiválólag a románra hivatkozva, 
felhívok bárkit, mutasson a történelemből csak egy 
esetet , hogy ezen annyit nyomorgatott nemzet 
valaha külsegitséget hívott volna fel. Igen, uraim, 
ott voltak határain vérrokonai, és nem hívta őket 
segítségül senki, hanem hívták a székelvek a hős 
Mihály vajdát; nem hívták, uraim, mert hiszen 
ebben gubát cseréltek volna: mert akkor ott is 
azon feudális korban a nép s ennek fiai, épen ugy 
mint Erdélyországban, csak „res"-nek tartattak. 
Tehát, uraim, a kül gravitatio nem elég hatalmas 
érv arra, hogy valakit az ország integritása elleni 
szándékkal gyanusittassunk, sem az állam egység 
consolidatiója nem a két törvényjavaslatban fel
állított egy nyelv uralma által éretik el, hanem 
erre hatalmasabb eszköz a szabadság eszméje. 

Fölemlítették a szabad államokat s e tekin
tetben még Amerikára is hivatkoztak. En elfoga
dom ezt mint hasonlítást, ámbár sántikál ; hanem 
adják meg nekünk azt a szabadságot, ami ott van, 
és nincs nemzetiségi kérdés. 

Makray képviselőtársunknak — a ki, ugy 
látszik, bele pillantott valami diplomatának tárczá-
jába, mert már a Románia és Muszkaország közti 
szövetséget s talán annak tartalmát is ismeri — 
csak annyit mondhatok, hogy én, legalább ameny-
nyire a piros könyvet olvastam, ott én nem talá
lok semmitarról; hanem ha ő azt hiszi, hogy ezen 
szövetségben rejlő veszedelem elhárítására a több
ségi törvényjavaslat a hathatós panacea, akkor al

kalmasint latin értelemben véve a muszkát, azt 
hiszi, hogy e törvényjavaslat valami Zacherl-féle 
papiros, a mely azt tökéletesen elöli, s akkor neki 
igazat adok. 

Kvassay képviselőtársunk inparlamentalis 
szót mondott akkor, midőn a nemzetiségek ér
dekében felszólaló képviselőtársait hívatlan szó
szólóknak nevezte; hanem megbocsátom neki, mert 
midőn a nemzetiségekről szólva, azok igényei ellen 
beszélt, akkor ő csak következetesen cselekedett, 
mert hiszen az úgynevezett Bach-rendszer alatt 
Beregszászon szolgált mint „Gerichtsadjunkt," s 
azt mondják, hogy akkor germanizator volt, tehát 
most, midőn felszólalásában magyarizator, csak 
következetes. 

Én ugy hiszem, mindazon képviselő urak, 
kik ott a tót nemzet nevében beszéltek, azon hibá
ba estek, melyet mindig mások szemére szeretnek 
vetni, és ugy hiszem, hogy azon érveléseikkel, 
melyeket felhoztak, nem tekintve azt, hogy azon sze
gény nép érdekeit sértik, azon ügynek, melynek 
használni akarnak, inkább ártanak. 

Végül a tisztelt házat bátor vagyok ezen fon
tos ügynek eldöntésénél azon körülményre figyel
meztetni, hogy itt, mint igen t. közoktatási minisz
ter úr a nemzetiségről szóló könyvecskéjében maga 
bevallotta, nem lehet többség utján a kérdést elin
tézni, azt csak az igazság és méltányosság utján, a 
mit meg is ígért a ház, lehet megoldani; és ipar
kodjék is ezt ugy megoldani, hogy azon veszede
lemnek ne tétessék ki a haza, hogy majd mások 
oldják meg Nagy Sándorként azon közmondás 
szerint : „dum singuli pugnant universi vincun-
tur," s mindnyájan kárát ne valljuk, s hogy ne tel
jesüljenek rajtunk a szent irás ama szavai: „Eljö
vend a vőlegény és nektek nem leend olajotok 
lámpáitokban/ ' 

Pártolom a kisebbségi törvényjavaslatot. 
E l n ö k : Nem akarom a t. képviselő urak 

szólásjogát legkevésbbé is korlátolni; kötelessé
gemnek tartom mindazáltal fölkérni a följegyzett 
szónok urakat, hogy tekintve az országgyűlésnek 
függőben lévő teendőit, s tekintve az idő szerfeletti 
rövidségét, szíveskedjenek csak is a tárgyhoz és 
mentül rövidebben szólani. (Helyeslés.) 

S z i l á g y i I s t v á n : T. ház ! A kisebbség ja
vaslatát nem pártolhatom, mert nem látom benne 
a kérdés megoldására megkívántató főirányt, mely 
szerint egy részről a terület épsége biztosittassék,más 
részről, hogy az egyéni szabadság gyakorlatában 
minden nemzetiségű és nyelvű honpolgár egyaránt 
részesüljön. A kisebbségi javaslat továbbá, t. ház, 
nem tekintve a történelmi multat, az együttes nem
zet fiait, a kik egyformán osztoztak baj- és jóllét
ben, kiknek magán- s társadalmi viszonyai annyira 
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összeforrottak, most, midőn a kivívott önállóság 
érdekében oly nagy szükség van a tömörülésre, 
külön választaná egymástól, s a már létező meg
szokott és jó viszonyok helyett újakat s kárasakat 
állítana fel. Ezen javaslat fő elve, a nemzetiségek 
szerinti terület, felosztás a mi elméletileg képzel
hető ugyan,de gyakorlatilag kivihetlen lenne, meg
szűnnék minden kötelék a különböző nemzeti
ségű és vallású polgárok közt, s ez által megszűn
nék a nemzet egysége iránti érdek is, káros"hatást 
idézne elő az állam-kormányzatnál, megakadályoz
tatná az igazságszolgáltatást, s idővel a vég felosz
lást idézhetné elő. 

Ennek ellenében tehát Pest belvárosa nagy
érdemű képviselőjének munkálatát fogadom el a 
részletes tárgyalás alapjául: mert ez által látom a 
nemzetiségek legfőbb érdekeit biztosítva; továbbá 
mert ezen munkálat alapelve az egyéni szabadság, 
mely szerint anyanyelvét használhatja mindenki 
szabadon, s a korlát csak ott kezdődik, hol ezt az 
állam érdeke mellőzhetlenül igényi'. 

Az idő rövidsége miatt, t. ház, még csak egy 
megjegyzésem van, 

Én is óhajtom saját nemzetiségem nyelvének, 
átalában annak anyagi és szellemi viszonyainak 
mentül jobban kifejlődését; de ez óhajom nem me
het annyira, hogy általa az államegység veszélyez
tetve legyen; nem mehet annyira továbbá,hogy mel
lőzzem a kegyelet s tisztelet szabta kötelességeket, s 
szétbontsam azon kapcsokat, melyeket régi időkön 
át folytonosan erősitettek e hazában lakó testvér
népek. 

Ezen okokból pártolom Deák Ferencz javas
latát. (Helyeslés) 

Stojácskovics Sándor: T. képviselőház! A 
nemzetiségi kérdés jelen viszonyaink közt oly nagy 
fontossággal bir, hogy a belbéke s hazánk jövőjé
nek biztosítása nagy részben annak sikeres meg
oldásától függ, mert a nemzetiségek jogos és mél
tányos igényeinek kielégítése oly hozzátartási köte
lékül fog szolgálni, mely a külön nemzetiségeket 
egybefüzve, azokat a közös haza javának s jóllété
nek előmozdításában öszpontositja. 

A kérdés ily nagy korderejénél fogva meg 
vagyok győződve a felől, hogy e t. képviselőház
ban senki sincs, a ki annak sikeres elintézését 
szívből ne kívánná. Eltérő nézetek lehetnek csak 
is az e tekintetben irányul kitűzendő kiindulási 
pontra és azon alapvonásokra nézve, melyek a 
nemzetiségek kívánalmainak kielégítésében ez idő 
szerint, figyelve az országnak mostani helyzetére, 
kell hogy zsinórmértékül vétessenek. 

A központi bizottságnak szőnyegen forgó 
törvényjavaslata, szorosan véve, nem egyéb, mint 
a nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizott
ság részéről korábban beadott törvényjavaslatnak 

KÉPV. H. NAPLÓ, 186%. XI. 

némely, módosítások mellett eszközölt második ki
adása ; ugyan ez Deák Ferencz igen t képviselő
társunk módositványáról is mondható. Mert mind
annyinak egy és ugyanazon irányeszmék s vezér
elvek vétettek alapul, és csak a részletezésnél, il
letőleg szövegezésnél eszközöltettek némely módo
sítások a nemzetiségek érdekében , habár a nem
zetiségi bizottság erre vonatkozó jelentésében hang
súlyozva kimondá, hogy ebbeli javaslatához az 
alapeszmét magánaka t , képviselőháznak a legma
gasabb trónbeszédre adott válaszfeliratából vélte 
kölcsönözendőnek, mit azonban valóságban nem 
tett, mert a munkálat részletezésénél már lénye
gesen eltért azon irányadó alapelvektől, melyek 
az országgyűlés felirataiban, jelesül az 1861. évi 
július hó (bán kelt országgyűlési feliratban követ
kező szavakkal körvonalozvák : „S akarjuk, hogy 
más nemzetiségű honfitársaink nemzetiségi igényei 
mindenben, mi az országnak politikai szétdarabo-
lása s törvényes függetlenségének föláldozása nél
kül eszközölhető, törvény által is biztosíttassanak." 
Ugyanazon évi országgyűlés, utolsó zárülésében, 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk indítványára, 
határozatilag is kimondá, hogy a nemzetiségi kér
dés csak a föntebb kijelölt korlátok közt fog elin
téztetni. A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
bizottság azonban ép ugy , mint a központi 
bizottság, és Deák Ferencz igen t. képviselőtár
sunk is, emez alapelvektől eltérőleg, az országgyű
lésnek imént emiitett ünnepélyes igéretét s ép oly 
ünnepélyesen hozott határozatát szem elöl téveszt
ve, a kérdés megoldására aránytalanul szűkebb 
körvonalt jelöltek ki, s igy a nemzetiségi egyenjo-
gosultság megállapításánál nem csupán az ország
nak territoriális épségét és törvényes függetlensé
gét, hanem már a könnyebb kormányzat és köz
igazgatás, valamint a gyorsabb igazságszolgálta
tás igényelte tekinteteket is mérlegbe vélték veen
dőknek. 

Ennek következménye lőn az, hogy az ily 
irányban kidolgozott törvényjavaslatok a nemze
tiségek jogos várakozásainak meg nem felel
hetnek. 

Nincs szándékomban e törvényjavaslatoknak 
hiányait itt részletesen elősorolni; ezt előttem szó
ló elvrokon tagtársaim már bőségesen megtették. 
Részemről csak is annak megjegyzésére szorítko
zom, hogy e törvényjavaslatoknak legsötétebb 
árnyoldala az, hogy a nemzetiségeket még azon 
kedvezményektől is megfosztják, melyeket azok 
eddigelé tényleg élveztek. Ezen állításomat, a 
mennyiben az a szerbekre alkalmazható, bátor le
szek csak egy pár példával illustrálni. 

A 6-dik szakasz szerint „egyházi felsőbb és 
legfelsőbb hatóságok az államkormányhoz intézett 
beadványaikban ügyviteli vagy jegyzőkönyvi 
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nyelvöket s hasábosán az állam hivatalos nyelvét 
kötelesek használni," holott a szerb egyházi fel
sőbb és legfelsőbb hatóságok eddigelé kizárólag 
szerb nyelvöket használták. 

Az 5-ik szakasz azt tartalmazza, hogy „a fel
sőbb egyházi testületek és hatóságok önmagok 
állapitják meg a jegyzőkönyv és az ügyvitel nyel
vét, de oly esetekben, melyekben mint hatóságok 
az állami felügyelet tekintetéből az ország kormá-
nyához felterjesztik jegyzőkönyveiket, a jegyző
könyvek mellett, ha azok nem az állam hivatalos 
nyelvén vannak szerkesztve, a magyar fordítás is 
felküldendő." Ezen törvényczikk által a szerb 
felsőbb és legfelsőbb hatóságok arra köteleztetnek, 
hogy eddigelé kizárólag szerbül vezetett jegyző
könyveiket ezentúl magyar nyelven is vezessék, 
illetőleg mag)-ar nyelvre fordíttassák, mi reájok 
nézve, nem tekintve a nyelv kérdését, annál ter
hesebb, minthogy igen roszul lévén dotálva, most 
is alig bírnak a szerb jegyzőkönyv vezetésére is meg
kívántató képzettséggel fölruházott jegyzőket tar
tani. Ezen' szakasz azonkívül még oly gyűlöletes 
határozványt is foglal magában implicite, mely 
nem igazolható bizalmatlanságot árul el, és az ab-
solutismus fénykorában volt teljes érvényben, de 
ő felsége által 1860-dik évben hatályon kívül he
lyeztetett : értem itt az emiitett szakasznak azon 
határozványát, mely az e tekintetben fenálló leg
magasabb elhatározás ellenére, a szerb egyházi 
hatóságok jegyzőkönyveinek ezentúl ismét leendő 
felterjesztését rendeli el. Ha e határozványt a tisz
telt képviselőház is igy értelmezi, akkor az, szelí
den szólva, igen szomorú visszalépésnek je
lezhető. 

De különben is a központi bizottság törvény
javaslatának 10-dik és 11-dik szakaszai lényegesen 
korlátozzák a szerbeket anyanyelvöknek a muniei-
piumok közigazgatási jogkörében eddigelé tényle
gesen élvezett használatában. 

A mi a törvénykezést illeti, a 16-dik szakasz
nak 3-dik bekezdése megengedi ugyan, hogy azon 
bíróságokra nézve, melyek jelenleg a magyar nyel
vet nem használják, a fenálló gyakorlat az első 
bíróságok rendezéséig fentartassék ; de már az alább 
következő 20-dik szakasz a telekkönyvi hatóságok
nál és hivataloknál fenálló ebbeli gyakorlatot nem 
respectálja ; a 21-dik szakasz pedig, mely szerint az 
államkormány által kinevezett biróságok hivatalos 
nyelve kizárólag a magyar, a jelenlegi gyakorlat 
teljes megszüntetését foglalja magában, a mennyi
ben több mint valószínű, hogy az első biróságok is, 
kilátásba helyezett rendezésök alkalmával, az állam
kormány által fognak kineveztetni. 

Igen természetes tehát, hogy ily viszonyok 
közt a stó'nyegen forgó törvényjavaslat nem ké
pes megnyugtatni az ország népeit, a mennyiben 

ugyanaz nem csak nemzeti individualitásukat 
negálja, hanem nyelvök hivatalos használatát a 
megyei s városi municipalis élet köréből is kikü
szöböli, s igy még azon nemzetiségi igényeiket 
sem elégíti ki, mefyek, magának az országgyűlés
nek feliratai- és határozataiban kimondott elvek, 
de a szabadelvű sajtó utján utolsó években nyil
vánult közvélemény szerint is, az ország érdekeinek 
sérelme nélkül teljesíthetők. 

Itt ugyan egyéni nézetek nem irányadók ; 
de mégis megemlítés nélkül nem hagyhatom egy 
igen jeles államfórfiunak, a jelenlegi kormány 
egyik igen tisztelt tagjának, a nemzetiségi kérdés
ben nyilvánított nagybecsű véleményét. 

Eötvös József b. vallás- és közoktatási mi
niszter úr 1865-dik évben kiadott röpiratában 
erre vonatkozólag igy nyilatkozik: „Oly közigaz
gatási szervezet mellett, minőt az 1848-diki törvé
nyek körvonalokban kijelöltek, a kisebb nemzeti
ségeknekelnyomása lehetlenné válik. Mert miután 
a megyét abban akadályozni nem lehet, hogy ta
nácskozásaiban azon nyelvvel éljen, melyet a 
többség ért és beszél, hogy más törvényhatóságok
hoz, melyek ugyanazon nemzetiséghez tartoznak, 
saját nyelvén irjon, hogy, egy szóval, e nyelvet 
hivatalos nyelvének fogadja cl s használja azon 
körben, mely közigazgatásunk szervezete szerint a 
megyének rendeltetett; s miután az egyes megye 
a központi kormány irányában e részben csak
ugyan azon szabadsággal él, melyet vele szem
közt az egyes községek gyakorolnak : a kormány
nak, sőt a törvényhozásnak hiányzanak az eszkö
zök, melyek által a többségnek nemzetiségét má
sok rovására kiterjeszthetné" stb. Továbbá azt 
mondja', ,,Az egyetlen kedvezés, melyben e viszo
nyok alatt egy nemzetiség részesülhet, abban áll, 
hogy a czélszerübb közigazgatás érdekében egy 
nyelv jelöltetik ki a törvényhozás és központi 
kormány hivatalos nyelvének, s én meg vagyok 
győződve, hogy az. a haza minden nemzetiségeinek 
megegyezésével, a magyar lesz; világos azonban, 
hogy ez az ország többi nemzetiségeit szabad ki-
fejló'désökben annál kevésbbé akadályozhatja, mi
után ez által sem az, hogy valaki a törvényhozás 
tanácskozásaiban saját nyelvét használhassa, sem 
az nem záratik ki, hogy a központi kormány 
minden, bármily nyelven hozzáintézett beadványo
kat elfogadjon és irántok intézkedjék." 

Ez ugyan egyéni nézet, de oly nagy művelt
ségű s hazafiságáról ismeretes férfiúnak a nézete, 
kitől csakugyan nem lehet megtagadni a tehetsé
get annak megítélésére, hogy mit kivan e te
kintetben a közös haza érdeke. 

Végre a mi a szerb kérdést illeti, mely a sző
nyegen forgó tárgygyal nem azonos, s azért külön 

I tárgyalást és elintézést igényel, hivatkozom csu-
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pán azokra, miket e kérdés érdemében Dimitrievics 
és Trifuaácz képviselőtársaim mondottak. 

Az eddig előadottakban kifejtettem azon fő 
indokokat, melyeknél fogva én részemről a bizott
sági operarumot nem pártolhatom. 

És miután a kisebbségi votum saját nézete
imhez közelebb áll, ugyanazt fogadom el a részle
tes tárgyalás alapjául. 

T, képviselőház! Lehet, hogy a nemzetiségi 
kérdés elintézése által némely kedvencz vélemény
től, századok szentesítette előitélettől örök időkre 
meg kell válni; lehet, hogy bizonyos egyoldalú 
jognézetektől el kell szakadnunk : de mind ez 
nem éri fel azon erőnek legkisebb részét sem, 
mely a kielégitett nemzetiségek tevékenységének 
és erélyén k a haza érdeke körüli öszpontositásá-
sából eredményeztetnék. 

Midőn az 1861-dik évi országgyűlés az 1848-
diki törvények ihletétől áthatva kimondá. hogy a 
teljes jogegyenlőség alapján kívánja az alkotmá
nyos életet kifejteni, és hogy más nemzetiségek 
igényei mindenben, mi az országnak politikai szét-
darabolása és törvényes függetlenségének feláldo
zása nélkül eszközölhető, törvény által is fognak 
biztosíttatni; midőn végre ezen t. képviselőház is, 
1866-dik évi február hó 24-kén kelt válaszfeliratá
ban, ünnepélyesen megigéré, hogy a nemzetiségi 
törvény alkotásában az igazság és testvériség el
veit követendi: akkor, ugy hiszem, hazafiúi köte
lességünk, a fenforgó s a hon érdekével oly szo
ros kapcsolatban álló ügy érdemében közérdek 
kívánta őszinteséggel fölszólalni, hogy a részre-
hajlatlan bírálat a különböző vélemények valódi 
értékét kellőkép meghatározhassa. 

Magyar hazánk Helvetiának minden áldásos 
attribútumaival bír. Szent István koronája itt min
den nemzetiség közös patrimoniuma, s ez azon kö
telék, mely a külön nemzetiségeket egybefüzendi, 
a százados alkotmány pedig azon szellemi hata
lom, mely e köteléket megszilárditandja. Van a 
magyar kebelben egy érzelem, a nemes kegyelet 
szent érzelme, mely a bizalmas közeledés perczé-
ben évtizedek bus emlékét kitörli emlékezetéből. 
Midőn ezen nemzeti érzülethez közeledünk, azon 
remény kecsegtet bennünket, hogy e t. képviselő
ház a nemzetiségek jogos és méltányos igényeit, 
a hazai alkotmány s létszeres egybefüggés vonalai 
közt, saját Ígérete szerint igazságosan és test
vériesen teljesitendi. 

Kuba JánOS: T. ház! (Szavazzunk! EMU!) 
Minden perez drága, megszámlálvák óráink. En a 
közös óhajnak engedve, miután tudom, hogy igen 
sok teendő vár ez országgyűlésen elintézésre, a 
szótól elállók. (Éljenzés) 

Babes V i n c z e : T. képviselőház! (Zaj. Sza

vazzunk]) Méltóztassanak türelemmel kihallgatni, 
rövid űgyekszem lenni. 

Én, t. képviselőház, nem fogom at . képviselő
házat untatni sem elméleti, sem történeti, sem dip-
lomatiai érvekkel; én fő!eg a praktikus érveket 
akarom használni, én főleg praktikus szempontok
ból fogok kiindulni. 

De mindenek előtt, t. ház, legyen szabad egy 
szerény észrevételt intéznem azon t. képviselő urák-

I hoz, akik még mindig azt tartják és állítják, hogy 
a nemzetiségi kérdés, és talán maga a nemzetiség 
is, a reactiónak, vagy más politikai mesterségnek 1 
műve. Én, t. ház, ugy tudom és azt gondolom, 
hogy azt senki kétségbe vonni nem fogja, hogy a 
nemzetiségért egy nemzetnek fiai sem küzdöttek 
oly buzgalommal, annyi feláldozással, mint épen 
a magyar, a magyar nemzet hü fiai. Kérdem tehát, 
azok bnzgóság-a, azok buzgalma s hu küzdelme is 
a reactio, vagy valami más mesterség müve volt? 
Vagy azt tartják uraim, hogy ha ama buzgalom, 
az öntudat a nemzetiségi érzetnek kifolyása volt, 
ily érzet s erényre csak épen a magyar nemzet fiait 
tartják képesnek ? Könnyű, t. ház, beszélni ily mes
terségről, midőn egy nemzet már biztosította nem- l 
zetiségét. Hanem kérem önöket, ne méltóztassanak 
azért gyanúsító érvekkel élni mások ellen, a kik 
szintoly czélra, szintoly eszközökkel élnek és küzde
nek, ne méltóztassanak gyanúsítani, mert utóvégre 
is a gyanúsítás a gyanusitóra szokott visszaesni. 

Áttérve most a szőnyegen levő kéi désre, meg 
fogom mindenek előtt mondani, hogyan fogom én 
fel ezen kérdést, illetőleg a nemzetiséget. De meg
jegyzem előre, hogy nem ugy fogom fel, a mint 
azt a német iskolákban, hanem a mint tanultam 
épen a magyar iskolában, a legkitűnőbb, leghíre
sebb magyar férfiaktól. 

Előre bocsátom, hogy én is életkérdésnek 
tartom a nemzetiségi kérdést, ugy az egyes nem
zetekre, mint az egész hazára nézve. En, t. ház, a 
magyar iskolából kölcsönzött szavakkal élve, ugy 
fogom fel a nemzetiséget, (Halljuk !) mint a nép
nek öntudatát s nyilvános életre való jogosultsá
gát. Más szavakkal: a nemzetiség a nérjnek felvi
lágosodott s nyilványosságban kifejezett szelleme. 
A nép, e szerint, uraim, épen a magyar tan sze
rint, nemzetiség nélkül, egy tömeg, mely az állam
ban, a nyilvános életben semmit se nyom. Az 
olyan nép egyeseinek ugyan, magánosan, jó dol
guk is lehet, a mint lehet jó dolga egy jól tartott 
szolgának, vagy állatnak; de az olyan nép sem 
magának se magáért nem él, hanem él azoknak s 
azokért s azok kegyelméből, a kik időszakonkint 
urai. í gy fogom én fel a nemzetiséget s így fogta 
fel azt a magyar nemzetis saját nemzetiségét, mind
addig, rnig törvény által nem biztositositotta azt 
magának ; s épen azért azt gondolom, hogy a nem-
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zetiség önérzet, öntudat, mivelődés és szabadság 
kérdése lévén, múlhatatlan szükséges, hogy tör
vény által mint ilyen elismertessék s biztosíttassák, 
maga a közhaza érdekében, mert a nemzetiségek 
a haza alkotó részei lévén, elismerésök s biztosí
tásuk által a haza öntudata, mivelődése, szabad
sága biztosíttatik. 

Hallottam több részről mondani, hogy hiszen 
elismerjük a nemzetiségek lételét és egyenjogúsá
gát, de épen mivel elismerjük, nem szükség azt 
törvényben kimondani, beczikkelyezni; más rész
ről megint azt mondják, hogy hiszen ugy is bizto
sítva van a jogegyenlőség már az 1848-diki törvé
nyek szerint. Én azt gondolom, hogy a nemzeti
ségek, a magyar nemzetiségen kivül, elismerve és 
biztosítva nincsenek az ujabbkori törvényekben ; 
és hogy nem csalatkozom, igazolja például az is, 
hogy itt e hazában, sőt itt e házban is a fenálló 
törvény szerint, más mint magyar nyilvános nem
zetiségről szó sem lehet, sőt egy nem-magyar nem-
zet'ségü képviselő magát nemzeti képviselőnek 
nem is nevezheti. (Felkiáltások: Nem is nemze
ti, hanem országos képviselő!) Országos, igen, tör
vény szerint, de igazság s valóság szerint nem : 
mert például engem nem az ország, hanem a román 
nemzetiségű nép választott és küldött ide. {Ellen
mondás. Zaj. Elnök csenget.) Kérem, uraim, jó lesz 
egymást megértenünk, hiszen nem szükséges za
varni az eszméket és félreismerni a tényeket. Ha 
hazánkban a nemzeti egyenjogúság elismerve s biz
tosítva van törvénv által, hát miért nevezik azon 
számos ezredeket, a melyek majd csupa románok
ból állnak, magyar s nem román ezredeknek? 
miért vérzenek aromán nemzetiségű katonák más, 
és nem saját nemzetük történelmeért, dicsőségé
ért? Ennek oka csak is az, hogy nemzetiségűk 
nincs elismerve törvény által; és azért, ismétlem, 
szükséges a nemzetiség elismerését mindenek előtt 
törvénybe igtatni épen ugy, mint szükséges ma
gánjog szerint beigtatni a telekkönyvbe annak 
jogát, ki közbirtokosa valamely jószágnak. Azt 
mondják, hogy az egyenjogúság el van ismerve s 
biztosítva, és hogy azt itt-ott figyelembe is vesz-
szük a nyilvános életben. Megengedem, hogy itt 
ott tekintettel vannak reá ; de nem fogják tagadni, 
kérem, hogy ez csak kegyelemből történik esnem 
törvényes jogczim alapján; pedig mi ezt óhajtjuk. 

Mondhatják, hogy van jelenleg olyan kor
mány, mely kegyelemből figyelembe veszi itt-ott 
a nemzetiségeket, de jöhet utána egy másik, 
mely nem fogja akarni figyelembe venni, és jöhet
nek a mostani képviselők után olyanok, kik az 
egyenjogúságot egyenesen visszautasíthatnák; s 
azért mulhatlanul szükséges, hogy beczikkelyez-
tessék a nemzeti egyenjogúság. 

Mit mondanának önök,ha 5—6 testvér marad-
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na egy apa után közös vagyonban, és az alatt, míg 
a többi öt kiskorúságban, ő távol volt, a hatodik 
az idősebb vagy nem is épen az idősb, de az ügye
sebb, erősebb s merészebb beigtatná saját maga 
nevét a telekkönyvbe, ámbár a régi telekkönyvben, 
a corpus jurisban valamennyi családtagnak a 
neve be volt igtatva. Az alatt a többi testvér haza, 
vagy nagykorúságra jővén, követelik, hogy az ő 
nevökre is betábláztassék a vagyon, mert hasonló 
birtokjoguk competál; de a birtokban levő azt 
mondaná : Mi re való az? hiszen mi ugy is testvérek 
vagyunk, és senki sem tagadja hasonjoguságtokat. 
Igen szép a felelet, hanem azt gondolom, az által 
senki sem lenne megelégedve és megnyugtatva. 
Mert ha a testvér méltányos és igazságos akar 
lenni, igenis elismeri testvéreinek a jogát ; de ki áll
hat jót azért, hogy örökösei szintén el fogják ismerni, 
főleg- a többi testvéreknek örökösei irányában, az 
eg}^enjoguságot ? s ha nem, mi alapon, mi jogczi-
men fogják azok érvényesíthetni birtokjogaikat ? 

Röviden szóiván, e kérdésre nézve azt hiszem, 
hogy addig, míg törvény által el nem ismertetik a 
nemzetiségek nyilvános léte és egyenjogúsága s 
nem biztositatik az, addig valóságos egyenjogú
ságról e hazában a nemzetiségekre nézve szó sem 
lehet, addig lehet szó kegyelemről, vagy akár 
miről másról, de egyenjogúságról nem. És ez az 
oka, a miért mi követeltük és a miért követelni 
kötelességünk, hogy akkor, midőn arról van szó, 
hogy a nemzetiségek egyenjogúsításáról törvény 
alkottassák, eme törvény első szakasza a nemze
tiségek egyenjogúságát mondja ki. 

A nemzetiség tehát, mint megjegyeztem, épen 
maga a magyar iskola szerint, művelődési és sza
badsági képesség vagy legalább feltétel lévén, 
természetes és világos, hogy ha a nemzetiség 
megakadályoztatik és elnyomatik, miután a nyelv 
a nemzetiségnek lelke, elnyomatik és szenved az 
is, mi által az ország mivelődésén, civilisatióján 
halálos sebek ejtetnek, s már ez által is veszé
lyeztetik a haza jövője, nem tekintve a kívülről is 
ily körülmények közt lehetséges veszélyeket. Az
ért,' t. ház, ne ámítsuk magunkat, ismerjük el a 
múlhatatlan szükséget arra, hogy a nemzeti egyen
jogúság a törvényben kimondassák, annál is in
kább , mert még maga a túlsó oldal , monar
chiánk másik része alkotmányában szintén elis
merte az ottani nemzetiségek egyenjogúságát; és 
erre hivatkozva, én megvallom, t. ház, hogy min
dent a világon, de azt soha sem vártam a magyar 
törvényhozástól, hogy kevésbbé liberális leend e 
kérdésben, mint az osztrák reichsráth. (Felkiáltás; 
Hát a csehek!) Méltóztassék nekünk olyan nemze
tiségi jogokat, olyan nyelvi törvényeket adni, 
mint a cseheknek vannak Csehországban, és hó
dolni fogunk liberalismusuk előtt. Ismétlem: az 
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ausztriai, az az a túlsó oldali alkotmány a nemze
tek egyenjogúságát elismeri és a nyelveknek 
jogát valamennyi hivatalban kimondja, s mi is 
csak ennyit követelünk a magyar országgyűléstől. 

Azt mondják, hogy a központi bizottság 
javaslata megfelel minden jogos nemzetiségi köve
telményeknek, mert megad minden kifejlődési 
és megállhatási feltételt. Ha ez ugy volna, akkor 
ezen javaslat ellen nem lehetne kifogásom ; hanem 
hogy áll a dolog? Mig a központi bizottság javas
lata kimondja a magyar nemzetiség kizárólagos 
jogát, uralmát az egész országra nézve, mig a 
magyar nyelvnek a legislatioban s a központi ad-
ministratioban teljes korlátlan jogot ad, s lent a 
törvényhatóságoknál is mindenütt hivatalos nyelv
nek decretálja: addig a többi nemzetiségeknek 
semmiféle, a többi országos nyelveknek csak némi 
igen korlátolt jogokat enged. Ezek tehát a felté
telek, a fenállási s művelődési feltételek, a miket 
szab a többi nemzetiségekre nézve, s ezekről az 
mondatik a másik oldalról, hogy megengedi a 
szabad versenyt a nemzetiségek között! Ha ez sza
bad verseny, akkor a versenynek nincsen értelme, 
s egy hasonlítással élve, épen olyan verseny ez, 
mintha egy karddal, pisztolylyal ellátott lovas hu
szárt oda állítanának összekötött kézzel álló öt 
gyermek ellenében, s azt mondanák nekik: „Na 
most szabad a verseny köztetek, küzdietek vagy 
szaladjatok!" (Zaj. Derültség.) 

En, t. ház, felfogom azt, hogy lehetnek kü
lönböző vélemények közöttünk és a magyar szó
vivők között; hanem azt, hogy a kijelölt állapot 
szabad versenyt jelentene, megvallom, nem ért
hetem. 

Sokkal méltányosabb és loyalisabb a kisebb
ségi javaslat a magyar nemzet és nyelve irányá
ban : mert először, a magyar nemzetiségnek 
egyenjogúságát elismeri, elismeri annak egyenjo
gúságát, sőt tényleges előjogosultságát az egész 
országra nézve; másodszor, nyelvére nézve azt 
határozza, hogy fön a legislatioban, úgyszintén a 
központi hatóságoknál s bíróságoknál átalánosan 
kötelező hivatalos nyelv, az egész országra nézve 
pedig szabad használhatási nyelv, sőt kötelezett 
közvetítő nyelv is. Ez által maga a kisebbségi tör
vényjavaslat suprematiaját elismerte a magyar 
nemzetiségnek s nyel ynek ; de miféle supremátiát? 
Csak a tények s parancsoló körülményeknél fogva 
őt megillető supremátiát, s ezt nem önkónyüleg, 
mint teszi a többségi vagyis a központi bizottság
nak törvényjavaslata, hanem egy elv szerint, t. i» 
azon elv szerint, hogy az ország többségének 
nemzetisége s nyelve az első nemzetiség és nyelve 
a középponti hivatalos s országos közvetitő nyelv. 
Átalában, t. ház, a kisebbségi törvényjavaslat fő 

elvei olyanok, miket roszuí felfogni s értelmezni 
igen, de megczáfolni lehetetlen, vagyis szavakkal 
igen, de érvekkel, valóságos érvekkel, bizonyo
san nem. 

Mert, kérem alásan, ha azt, hogy a házat al
kotó különböző népességek egyenjogúak, valaki 
megtudja czáfolni, ám czáfol ja, de én ily czáfolatot 
eddig még nem hallottam. Ez pedig törvényjavas
latunk első s fó' elve. 

A második elv az, hogy a mivelődési vagyis 
nyelvkifej lődési feltételek ugyanazok legyenek 
valamennyi országos nemzetiségekre nézve. Ez 
oly elv, melynek igazságát s jogosultságát tessék 
megczáfolni. 

A harmadik elv, mely nálunk is, de a központi 
bizottság tervezetében is megvan, az 'ország integri
tása. Ez ellen senkinek sincs kifogása. 

Az mondatott, hogy a kisebbség törvényja
vaslata megsemmisíti közéletben a kisebbséget, 
mert felállítja a többségi elvet. A kisebbségi tör
vényjavaslatnak szerkesztői azt tartották, hogy 
midőn a többségi elvet felállítják, a parlamentalis-
mus fő elvét ismerik el és alkalmazzák. (Közbeszó
lás: Tessék egész Magyarországra alkalmazni!) Hi
szen az egészre is alkalmazzuk : hát nem épen ezen 
elv szerint alapítottuk meg a magyar nyelv és 
nemzetiség jogát az egész országra nézve? De 
mindazáltal, hogy ezen elv, a többségi elv felállít
tatott, mégis, uraim, a kisebbségekről sokkal job-
bau éí, méltányosabban gondoskodott a kisebbségi 
törvényjavaslat, mint gondoskodott a központi 
bizottság törvényjavaslata az ország többségéről. 
(Közbeszólás: Az nem áll!) Hiszen kérem, tagadni 
mindent lehet; hanem hát ott van a javaslat: tes
sék megolvasni, s meg fognak arról győződni; a 
igy ezen ellenveted épen nem áll. nem áll, mint 
mondám, azért sem, mert ámbár felállítjuk a több
ségi elvet, de azért a kisebbségekről mégis sokkal 
jobban gondoskodunk, mint a központi bizottság 
törvényjavaslata. 

Az mondatik, hogy a kisebbségi törvényja
vaslat az ország integritását s állami egységét 
sérti, veszélyezteti; és ha kérdezzük, hogy mi 
által? az a felelet, hogy a megyéknek, illetőleg 
kerületeknek, követelt kikerekitése által. Már ké
rem, ha azt követelné a kisebbségi javaslat, hogy 
minden nemzetiségre nézve egészben, egy külön 
terület szakasztassék ki, és hogy ezen összes terü
letnek adassék autonóm administratio, sőt talán 
autonóm törvényhozás i s , akkor, megengedem, 
azon ellenvetésnek alapja, jogosultsága lenne. De, 
hogy az ilyen ujabb administrationalis megyék és 
kerületek által az ország integritása megsértetnék, 
ez puszta ráfogás. Hiszen, ha ez által az ország 
integritását meg lehetne sérteni, ugy az integritás 
soha sem is létezett volna, (Elállt) mert az ország 
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tettleg 50 néhány külön, autonóm administratióval 
bíró megyére van osztva. Pedig nem követelünk 
mi azon ujabb megyék számára, sem azon ujabb 
részek számára más, bővebb administrationalis 
autonómiát, mint a mely most is tettleg fenáll a 
mostani megyékben. És ha a nyelv, illetőleg a 
nvelv használata volna az, mi által szétdaraboltat-
nék az ország: akkor az ország már eo ipso jelen
leg is szét van darabolva: mert nyelvkülönbség 
létezik tettleg az országban, de több törvényható
ságokban is. Ugyan kérem, meg van-e sértve az 
ország integritása azért, hogy Naszód és Fogaras 
vidékén az ügykezelési nyelv az egész adminis'ra-
tióban a román ? 

Szívesen elfogadok érveket, melyeknek értel-
mök van, de az idézettnek értelmét, megvallom, 
nem tudom felfogni. 

E mellett bátor voltam már megjegyezni, 
hogy a kikerekités a kisebbségi javaslatnak nem is 
fő elve; a három fó elvet már elősoroltam, ez pedig 
csak alárendelt elv, ez csak a nyelvi egyenjogúság 
alkalmazása tekintetéből állíttatott fel, mely. ha 
nem tetszik, ha aggodalmat gerjeszt, méltóztassék 
azt kitörülni, a m i n t ezt elvtársaim közül többen 
is kinyilatkoztatták. 

Külső zsarnokot is hallottam emlegetni 
ugyancsak a kikejekitési követelés indokából; de 
erről azt tartom, kár is volna szólani: mert nem 
hiszem, hogy legyen valaki e házban vagy hazá
ban, kit az azon okból nyugtalanítana, mert az 
érintett ártatlan, de czélszerü nemzeti követelésnek 
elég tétetnék. 

Azt is fölhozták továbbá a kisebbségi tör
vényjavaslat ellen, hogy a kormányi hivatalok s 
felsőbb méltóságok kiosztásánál a nemzetiségeket 
tekintetbe kívánja vétetni. Erre nézve csak any-
nyit vagyok bátor megjegyezni, hogy ezen köve
telés fontosságát a nemzetiségek a magyaroktól 
tanulták. Tudjuk, uraim, hogy századok óta fő gra-
vamene volt az országnak, hogy idegen hivatal
nokok alkalmaztattak a kormány által. Kern állí
tom ugyan, hogy a magyar születésű tisztviselő 
a nem-magyar nép irányában idegen ; de a meny
nyiben ezen néppel érintkeznie kell s nyelvét nem 
tudja, mégis csak idegennek tekintetik, nem te
kintve természetes hajlamait s külön nemzeti ér
dekeltségét is, a melyeknél fogva, tagadhatlan, 
hogy vannak ezen követelésnek más fontos követ
kezményei is, mint azt épen önök igen jól tudják. 
Nagyon természetes, uraim, hogy ha a nemzeti
ség mint országos nemzetiség s annak egyen
jogúsága elismertetik, hogy annak az országban, 
a nyilvános életben képviselve is kell lennie, és 
pedig alulról felfelé egész a kormányig. Mind e 
mellett, én részemről, megvallom, ezt sem tartom 
törvényjavaslatunk módosithatlan fő elvének. Ez 

is csak részleges követelmény, melyről a részletes 
tárgyalásnál bővebben szólhatunk, s melyet, ha 
elfogadni nem méltóztatnának, meglehet, hogy ki
törlésébe is beleegyezünk. 

Csak három fő elv, illetőleg mi reánk nézve 
az általam első helyen előidézett két elv a fő dolog, 
melytől elállni nem lehet, nem szabad. 

Azt mondják, hogy a nyelvek egyenjogúsága 
által nehezíttetik a kormányzás, igazságszolgálta
t á s ; sőt afináncziális szempontot i ; felhozták egy
nehányan. Az mindenesetre igaz, hogy nehe
zebb az administratio már akkor is, ha több nyelv 
van az országban, annál inkább, ha több van 
hivatalos használatban, s ha a hivatalnokok azokat 
nem értik, sokkal nehezebb, mint ha csak egy volna, 
s épen azért drágább is. De én azt gondolom, hogy 
még nehezebb és drágább, ha tolmácsokat alkal
mazunk. En azonban ugy tudom, hogy az admi
nistratio gyorsasága és olcsósága csak eszköz, nem 
czél az államban, s épen azért nem helyes azon 
indokból a nemzetiségek méltó kívánalmait eluta
sítani. Nehéz az administratio és drága már azért 
is, mert nagy, nagyon elterjedt az ország. Ha 
ezélunk az olcsó és gyors administratio, hát mond
junk le a nagy hazáról, alakitsunk kisebb orszá
got, melyben mindenesetre gyorsabb és olcsóbb 
lesz az administratio. (Derültség.) Lássák, uraim, 
mire vezetnek a helytelen érvek s következtetések. 
(Felkiáltások: Eláll! Szavazzunk!) 

Mindig hallom említtetni az ország integritá
sát mint fő czélt és fő elvet, melyből indulnunk 
Kell. Azt gondolom, hogy az államnak fő czélja 
vagyis feladata nem ez; ez csak eszköz, a mely, 
ha roszul használtatik, épen rósz eszköz. A fő czél, 
uraim, az állam népeinek művelődése, boldogítása 
és megnyugtatása; és ha valaki ezen fő czélt szem 
elől téveszti, az nem éri el még azon czélt sem, a 
melyet önök főczélnak, én pedig eszköznek tartok, 
t. i. az ország integritását. Legjobban fogjuk el
érni, higyék el, az ország integritásának és egysé
gének biztosítását épen az egyenjogúság által. 

Azt mondják: nem kell tartani attól, hogy a 
nemzetiségek és nyelvek el fognának veszni az által, 
hogy meg nem adatik nekik épen egyenlő tér a 
nyilvános államéletben, s hivatkoznak a múlt szá
zadok eredményére, mely bebizonyítja, hogy nem 
veszett el egy nemzetiség sem, hogy a magyar 
nemzetiség meg nem semmisített egyet sem. 

Tény, hogy megvannak a különféle nemze
tiségű népek, de nagy különbség van a múlt kor 
és jelen kor közt. 

A múlt kor, uraim, a feudalismus és a zsar
nokság kora volt,az nem gondolt a népek fölrilágosi-
tásával, és épen azért nem is tekintett arra, hogy mi
csoda nyelven beszél a nép ; az megelégedett azzal, 
hogy anép szolgáljon neki. De egészen más a mostani 
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koi\zak szelleme. Ma már nem lehet tagadni, 
hogy léteznek államok és kormányok, melyek a 
nép nemzetiségének eltörlésére működnek. íme 
ott van épen az önök által annyiszor felidézett 
Oroszország. A múlt korban, ha amalgamizálások 
történtek, természet szerint történtek, t. i. amalga-
mizálta az erö'sebb nép a gyengébbet; de mester
séges nemzetlenitésekró'l nem volt szó a múlt kor
ban; holott most ez épen a politikai mesterség. Én 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy tán a ma
gyar törvényhozás vagy magyar kormány is eze i 
mesterséget akarná íízni, hanem azért hozom ezt föl, 
hogy értse meg a t. ház, hogy bizony lehet helye 
a gyanúnak; hogy pedig a gyanú ártalmas, azt 
nem kell mondanom. 

Azt mondják, hogy nem lehet nemzetiségi 
administrationalis kerületeket vagy megyéket, 
általában nem lehet a nemzeti jogosultságot oly 
mértékben elismerni smegengedni, a mely mérték
ben követeli azt a kisebbség javaslata: mert ha az 
megengedtetnék, ma-holnap, kedvező alkalom
mal, meglehet, hogy egészen elválnának a nem 
magyar nemzetitek e hazától. Ugyan kérem, érv ez ? 
Hiszen, ha tartani kell és lehet ily veszélytől a ki
elégített nemzetiségek részéről, hát mit várjunk 
azután a ki nem elégített, az elégületlen nemzeti
ségektől? Én azt gondolom, ha valakinek oka van 
ilyesmitől tartani, épen ezen okból ki kellene elégí
teni a hazai nemzetiségeket, megadván nekik mind 
azt, a mit fenállásukra, mivelődésökre nyel vök bizto
sítására követelnek. 

Végre szabad legyen a tesztelt cultusmioisz-
ter úr némely szavaira észrevételemet megtennem. 
Azt mondotta eultusminiszter úr, hogy „nincs ha
talom, mely arra birná, hogy a szabadságnak, a 
szabad versenynek teréről ismét a kiváltságok sán-
czai közé vonuljon/' T. ház! gratulálnék ha
zánknak és a hazai kormánynak, ha csakugyan 
lejárt volna a kiváltságok korszaka. De a köz
ponti bizottságnak munkálata épen az ellenkező
ről tesz bizonyságot, arról t, i., hogy midőn 
állítólag a nemzeti egyenjogúságról akar intéz
kedni, a magyar nemzetiség és nyelv mindenha
tóságáról alkot törvényjavaslatot, mely törvény
javaslat, akár mint fognák tagadni, ha törvénynyé 
válik, a legvalóságosabb kizárólagos kiváltság. 

Mind ezen elsó'sorolt okok- és tekintetekből, 
t. ház, én a központi bizottság munkálatát, s mint
hogy igen t, Deák Ferencz képviselő iir javaslata 
ugy elvekre, mint nemkülönben a részletes intéz
kedések lényegére nézve, majd teljesen ugyanazo
nos , ezt sem tudnám semmiképen a részletes tár
gyalás alapul elfogadni; ellenben a kisebbségi tör
vényjavaslat elvei — s egyelőre csakis az elvekről 
van szó — elvei tehát olyanok, melyek az igaz
ságnak, méltányosságnak s czélszerüségnek minden 
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tekintetben megfelelnek: ugyanazért ezt s csak is 
ezt a részletes tárgyalás alapjául elfogadom s elfo
gadhatom. 

E l n ö k : Mielőtt a tárgyalás tovább folytat-
tatnék, megengedi nekem a t. ház, hogy a tegnap 
megállapított napirend folytán egy kérést intéz
zek a t. házhoz. A tegnapi napirendre volt kitűzve a 
horvát-szlavón országos képviselők közül a napló-
birálók közé való megválasztása iránt a szavazati 
czéduláknak beadása. Ha netán, a szabályokhoz 
ragaszkodva, a szavazási czédulákat be akarná 
adni még ma, akkor kötelességem volna a t. házat 
most arra felkérni. De miután, azt hiszem, hogy a 
t. ház indokoltnak látja részemről is azon kifeje
zett óhajtást, hogy időnyerés tekintetéből nagyon 
czélszerü volna, ha a t. ház eltérőleg a ház szabá
lyoktól közfelkiáltás utján választaná meg a t. 
képviselőket; és miután horvát testvéreink ma
gok közt az illető képviselőkre nézve már megegyez
tek, idő közben a ház elnökénél azokat bejelentet
ték: azt hiszem, ha megengedi a t. ház, a napló-
birálók közé megválasztandó horvát testvéreinket 
a ház elé terjesztendem. (Helyeslés.) 

C sanády S á n d o r : Én a ház szabályaitól 
soha semmiféle körülmények közt eltérni nem 
akarnék. Kívánom, hogy e tekintetben is a ház
szabályok megtartassanak. 

I v á n k a I l i i r e : A szőnyegen forgó tárgyra 
még 40 egy néhány van felírva; ebből látszik, 
ha a tanácskozás így folytattatik. mint most, más 
kérdések elintézésére nem lesz idő. Ezért bátor 
v.-igyok indítványozni, tartsunk üléseket délutánig, 
és akkor a délutáni ülésbe behozhatjuk a szava
zati jegyeket. 

Elnök : T. ház! Bocsánatot kérek, de ily 
tárgyalási modorral, azt hiszem, nem fogjuk elérni 
azon czéit. hogy minél rövidebb idő alatt minél 
többet végezzünk: mert ha délu'án ismét ülést aka
runk tartani, igen sok tárgy az osztályokban s 
központi bizottságnál meg fog akadni. Méltóztas
sék a t. ház határozni. En kötelességemnél fogva 
saját véleményemet előadtam. Egyébiránt, miután 
oda fejlődött a dolog, hogy az én véleményem, 
illetőleg a t. ház elé terjesztett javaslatom az által, 
hogy egy képviselő ellene felszólalt, némileg dis-
cretionális ügygyé vált, a mennyiben talán horvát 
képviselőtársaink e tekintetben magokra nézve 
nehézséget láthatnának : azt hiszem, legczélszerüb-
ban vágjuk ketté a kérdést az által, hogy a válasz
tást azonnal elrendeljük. 

Tisza K á l m á n : T. ház! (Nagy zaj. Sza
vazzunk! Elnök csenget.) Azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy helyeslem ugyan a házszabályok 
megtartását, de abból nem következik, hogy most 
már a szavazatok beadásához kezdjünk, mert még 
egy álló óráig folyhat a tanácskozás, ha meg 
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akarjuk tartani, hogy az ülés 3-ig tartson. Ha 
egy óra múlva kezdjük el a szavazást, 3 óráig a 
szavazatokat beadhatjuk. (Helyeslés.) 

Elnök I Én a többség véleményének szíve
sen hódolok; különben sem volt szándékom a 
szavazást azonnal megkezdeni. 

Most tehát kérem a jegyző urat, sziveskedjék 
a legközelebbi szónokot felhívni. 

Bujanovics Sándor jegyző: Czorda Bódog! 
Czorda Bódog : T. ház ! (Zaj.) Ha valaki vi

szonyainkat nem isrnerve,a kisebbség javaslatát pár
toló beszédek után volna hajlandó ítélni, azt hi
hetné, hogy e hazában élés küzdelem foly egy 
részről valamennyi nem-magyar nemzetiség s más 
részről az egyedül álló magyar népfaj közt. Pe
dig, Istennek hála, nem ugy van. Vannak e hazá
ban kisebb és nagyobb nemzetiségek, melyek 
a t. képviselő uraknak — ott a túlsó oldalon — 
nemzetiségi tanait és aspiratióit teljességgel nem 
pártolják, melyek valamint multjok dicsőségét, 
ugy jövőjök boldogságát egyes-egyedül a magyar 
ál 'amban keresik és találják, s ennélfogva per-
horescálják a nemzetiségi kérdésnek olyatén meg
oldását, milyen a nemzetiségi bizottság kisebbsé
gének javaslatában van. 

Ilyen nemzetiség többek közt az alvidéki 
dalmaták, máskép bunyeváczok. Ok a kisebb
ségi javaskt szerkesztőinek csak elismeréssel fogad
ják azon eljárását, hogy őket az „országos nem
zetek1' sorából kihagyták; de tiltakoznának ünne
pélyesen az ellen, ha őket más egyébnek akarnák 
tekinteni, mint nép-fajul dalmatának, nemzetül 
magyarnak: a mint hogy tiltakoznak is minden 
alkalommal a némelyek által használni szeretett 
elnevezés ellen „katholikus szerb". E nép-fajnak 
emlékében most is él a Vojvodina sötét korszaka, 
a midőn alkalma volt 12 éven át súlyosan tapasz
talni s érezni, mit tesz az el szakitva lenni még a 
nem szabad hazától i s , és midőn ezen népfajnak 
volt bátorsága, mert kötelességének tartotta, az 
absolutismus vas pálezája alatt is szót emelni Ma
gyarország integritásának s alkotmányának helyre 
állitásáért. 

Én, t. ház, a kisebbségi javaslatot nem pár
tolom, mert részemről egy politikai nemzetnél töb
bet e hazában el nem ismerhetek. Magyarország 
nem confoederált. hanem egységes állam; s ha most 
kellene ez országot minden,a történeti jog mellőzésé
vel uj alapra építeni, foederativ alapra még sem 
szeretném építeni: mert ezen ország határaiban és 
geographiai fekvésében már maga a természet egy 
egységes állam számára jelölt ki helyet; és követte 
a természetnek ezen ujmutatását az ezredéves tör
ténet oly következetesen, hogy a magyar állam 
bár többször majd nagyobbodott, majd csökkent 
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határaiban , mégis mindig mintegy természetes 
medrébe, visszatért eredeti határai közé. 

Meggyőződésem, hogy ez ország népei csak 
addig fognak egységes államot maradandólag 
képezni, mig egy politikai nemzet fogalmában 
lesznek egyesitve. Ha egyszer kimondjuk azt, 
hogy e hazában több politikai nemzet van, s hogy 
az állam több nemzet szövetségén alapul: akkor 
nem fogjuk megtagadni azt sem, hogy é nemzetek 
magokat minél önállóbban érvényesíthessék; köve
telni fogják a politikai nemzet, az államiság attri
bútumait; követelni fognak, mint a karloviczi 
szerb eongressus, külön területet, mondván : „nem
zet territórium nélkül üres fogalom"; követelni 
fognak a törvényhozásban külün collectiv nép
képviseletet, mondván : „mi a legfőbb államhata
lomnak nem mint egyes honpolgárok, hanem mint 
országos nemzetek vagyunk részesei"; követelni 
fognak előbb külön osztályokat a minisztériumban, 
azután külön minisztériumot, mondván: „nemzetet 
nemzeti szerkezet illet meg fent és lent" ; végre 
követelni fognak külön nemzeti hadsereget, mond
ván : „nemzeti hadsereg nélkül nincs garantia". 
í g y fognának alakulni statusok a statusban, s itt 
még nem állapodnék meg a dolog. Egy részről, 
mert minden eszme az alkalmazásban tökélyre 
törekszik, más részről, mert a hazai nemzetiségek 
az ország határain tul, közvetlen szomszédságunk
ban fajrokonokkal bírnak, oda fognának töre
kedni, hogy területöket amazokéval egyesítsék, 
í g y törnék darabokra szét az ezredéves magyar 
állam, a logika törvényeinél fogva, melyek erőseb
bek az afféle törvényes clausuláknál: „az államte
rület épsége s politikai egysége korlátai közt". 

Hogy ez ország, melyet hazánknak nevezünk, 
egységes állam legyen, ez európai érdek: mert 
egy laza kapcsokkal összefűzött, a feloszlás mag
vát magában hordó állam-confoederatio nem len
ne képes az európai egyensúly , a civilsatió és 
szabadság érdekeit szolgálni. Ugyanis bizonyos
nak tartom, hogy a hat nemzet szövetségére alapí
tott államban mindegyik nemzetiség egész tett
erejét azon törekvés fogná igénybe venni, hogy 
magát az államban minél önállóbban érvényesítse; 
egymástól tért foglalni, s nem a civilisatio és sza
badság érdekeit szolgálni volna főczéljoke nemze
teknek. 

A törvényhatósági területeknek nemzetiség 
szerinti kikerekitése eszméjét nem pártolom: mert 
abban kezdetét látnám az ország feldarabolásá
nak ; ezt megengedni annyi volna, mint elkésziteni 
a kereteket a magyar államtól elszakadandó részek 
számára. Azon tekinteteken kívül, melyeket az 
igen t. vallásügyi miniszter úr oly ékesen kifej
tette, én ezen kikerekitést lehetetlennek is tartom. 
Utalok a Bánságra és Bácskára, hol öt-hat nemze-
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tiség lakik, nem csak egy megyében, nem csak 
egy járásban, de egy községben is. Itt szeretném 
látni az ethnograpbot vagy topographut, ki nem
zetiségi területeket volna képes csinálni — csak 
térképen i s , és a kinek eszébe jutna megkísér
lem Bácskát nemzetiségi, vagy , mint Moesonyi 
képviselő kivánja, n\ elvi kerületekre felszeldelni: 
az alighanem elfeledné, legalább egy időre azt,hogy 
ő maga is tulajdonképen melyik nemzetiséghez 
tartozik. 

De nem fárasztom tovább a tisztelt ház figyel
mét, s röviden kijelentem, hogy én tisztelt képvi
selőtársunk Deák Ferencz törvényjavaslatát pár
tolom. {Helyeslés) 

Varga Flórián: T. ház! (Zaj. Eláll! Sza-
vazzunk!) Én magam átlátom, hogy 3 — 4 nap múlt 
el, hogy a napii enden levő kérdés a törvényhozás 
termében tárgyaltatik, tárgyaltatik pedig azon 
kétrendbeli törvényjavaslat alapján , melyet a 
központi bizottság és a kisebbség vagyis Moeso
nyi Sándor t. képviselő társam adott be. 

Figyelemmel kisérvén ugy az egyik, mint a 
másik részről ezen törvényjavaslatok mellett fel
hozott érveket, különösen tekintetbe vévén azon 
érveket, melyeket azon képviselők hoztak fel, kik 
a központi bizottság törvényjavaslatát jónak tart
ják: őszintén bevallom, hogy azon érvek engemet 
a legkissebb mértékben sem győztek meg azon 
törvényjavaslat jóságáról; (Közbeszólás; Azt tud
juk!) ellenkezőleg a Moesonyi és Dobrzanszky kép
viselő társaim által felhozott érvek igenis a leg
nagyobb mértékben meggyőztek arról, hogy ha a 
kisebbségi törvényjavaslat fogadtatik el a részletes 
vita alapjául, az országban lakó nem-magyar aj
kú nemzetek tökéletesen meg lesznek elégedve. 

Sokan a túloldali képviselők közül nagyon 
csodálkoznak a felett, hogy aromán és szerb kép
viselők miért pártolják oly nagy mértékben az 
általok készített és beadott törvényjavaslatot?Én, 
uraim, nagyon természetesnek tartom azt, hogy ha 
egy nemzet már létezik, ezen nemzetnek van sa
ját nemzetiségi jelleme. Ha tehát egy létező nem
zet azon öntudatban van, hogy bir saját termé
szetes nemzetiségi jellemmel, én hiszem, hogy a 
nem-magyar ajkú nemzethez tartozó képviselők 
akkor, midőn megtámadva látják azt, mi nemze-
tiségök jellemét koezkáztatia, a mi nemzetiségük 
jellemét megsemmisíti, ami nemzetiségük jellemét, 
mint ha az nem is volna a világon, el akarja töröl
ni , csupán kötelességeket teljesitik, midőn vé
dik azt, mi által a nemzetiségi jellem nyilvánul, 
és ugy hiszem, hogy ha a magyar nemzet védi azt, 
miáltal nemzetiségének jelleme jelöltetik, nyelve 
létezik, ugy nem tévedek, sőt kötelességemet telje-
sitem én is, midőn nyelvemet védem. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1866/8 . XI. 

Ezek előre bocsátása után áttérek magára a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatra. 

Én a központi bizottság javaslatát, valamint a 
Deák Ferencz képviselő társunk által beadott tör
vényjavaslati módositványt egyáltalában nem fo
gadhatom el. Van igen sok és számtalan ok, me
lyek miatt én azt mint károst, mint nem kielégitőt 
nem fogadhatom el. 

Ezek közül bátor leszek csak kettőt felemlí
teni : az első a czim, a második pedig a végső 
szakasz. 

Ha ezen törvényjavaslatnak czime : a nemze
tiségek egyenjogúsága tárgyabeli törvényjavas
lat: akkor én minden esetre óhajtom, sőt kivánom 
a törvényhozástól, hogy azon nemzetiségekéi , 
melyek az országban laknak, a törvényjavas
latban nevezze meg; miután ]3edig azok megue-
vezve nincsenek, már a czim is a legnagyobb inge
rültséget okozza az országban lakó nemzetisé
gekben. 

Az utolsó szakasz pedig azt mondja, hogy a 
korábbi törvények fenlevő határozataival ellen
kező rendeletek ezennel eltörültetnek. Kérdem, t. 
ház, ha a magyar törvényhozás akkor, midőn az 
országgyűlésen csak kiváltságos osztály által 
hozta még a törvényeket, nem feledkezett meg 
azon igazságról, hogy megnevezte az országban 
lakó nemzeteket, a mint az a Hármas törvénykönyv 
III . részének 25-dik szakaszában említtetik, való
ban nem csodálatos-e, hogy most,midőn a civilisatio 
terén vagyunk, a mostani törvényhozás nem hogy 
előre menne, hanem hátra lép ? 

Bevallom a t. ház előtt, hogy én tiszta sziv-
ből pártolom a kisebbségi törvényjavaslatot, és 
azt a részletes tárgyalás alapjául kivánom vétetni; 
ha pedig ez nem fogna megtörténni, hanem a köz
ponti bizottság törvényjavaslata fogadtatnék el, 
kijelentem eleve, hogy én a részletes tárgyalásban 
részt nem veendek, és pedig két okból: első 
ok az, mert látom, hogy azon törvényjavaslat által 
a nem-magyar ajkú népeknek halála czéloztatik; 
(Felkiáltások: Nem igaz!) másodszor pedig azért, 
mert nagyon tártuk tőle, hogy ama magyar köz
mondás, mely mindnyájunk előtt ismeretes, betel
jesedik : a ki másnak vermet ás, maga esik bele. 

Elnök: Kötelességemnek tartom a t. képvi
selő urat felkérni, legyen szives megmagyarázni, 
mikép érti azt, hogy a magyar nemzet a más ajkú 
nemzetek halálát kivánja? 

Varga F l ó r i á n : U g y hiszem, elnök urnák 
nincs joga kérdőre vonni. Én ugy értem, hogy a 
törvényjavaslat szellemileg akarja nemzetemet 
aláásni akkor, midőn a magyar nyelvet kötelezővé 
akarja tenni, de nem a magyar nemzet. 

E l n ö k : Azt vélem, a képviselő úr e magya-
16 
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rázat által ama kifejezésnek mind azon élét, me
lyet félre magyarázhatni, visszavonta. 

Varga F l ó r i á n : Igen is visszavontam azt, a 
mit nem is mondottam, mert a magyar nemzetet 
nem neveztem meg. 

Nem akarván többet e tárgyhoz szólni, most 
csupán a közoktatási miniszter úr jeles beszédé
nek egyik mondatára kívánok némi észrevételt 
tenni. 

Az igen t. cultusminiszter úr beszédének vég
ső pontjaiban azt mondotta: „Hála legyen a min
denhatónak, a szabadság századában élünk ; nincs 
ékesszólás, nincs hatalom, mely minket a szabad
ság, a versenyzés teréről a privilégiumok sáneza 
közé visszaterelhetne!" Ha ez áll, akkor áll az is, 
hogy nincs ékesszólás, nincs hatalom, mely nemze
temnek legdrágább kincsét, a nyelvet elvehetne. Ha 
pedig a t. cultuszminister úr azt is értette, hogy nem 
élünk olyan századokban, a mikor privilégiumokat 
osztogassunk: erre én azt mondom, a nemzetek 
nem szoktak sem privilégiumokat, sem jogokat 
követelni vagy koldulni; a nemzetek privilégiuma 
saját természeti jogaikban fekszik, a miket meg
adni nem lehet, hanem törvény által elismerni; és 
azon állam. mely az életben levő nemzeteknek 
jogát nem akarja biztositani, azon állam a legsze
rencsétlenebb politikát követi. 

B á n ó Miklós : T. ház ! {Szavazzunk! Élőül 
Folytonos zaj.) Miután a t. ház túlnyomó többsége 
azt kívánja, hogy a szónok a szótól elálljon, és én 
meggyőződöm arról, hogy ezen példát követni 
fogják a túloldalról is. akkor ezen feltétel alatt a 
szótól elállók. Ha azonban azt látnám, hogy a t. 
bal oldal szónokai a szólástól el nem akarnának 
állani, akkor én is szólok. Tessék felszólítani a kö
vetkező szónokot. {Leül; azonban a következő szó
nok beszélni akarván . ismét feláll. Folytonos zaj. 
Eláll! Eláll!) Ha t. ház annyira kívánja, én köte
lességemnek tartom a szótól elállni. [Atalános 
helyeslés?) 

Bohetielu Sándor: Tisztelt ház! {Eláll!) 
Én szavaimtól el nem állok, hanem rövideden fo
gom e tárgy körüli nézeteimet előadni. 

A nemzetiségi kérdés megoldására két tör
vényjavaslat fekszik előttünk. Mindkettőnek czi-
me ugyau egy : „Törvényjavaslat a nemzetiségi 
egyenjogúságról." Egyik a központi bizottság tör
vényjavaslata, és annak atyafias módosítása Deák 
Ferencz képviselőtársunk által beadva. A másik 
a kisebbség törvényjavaslata. 

Mindkét törvényjavaslatnak négy nap óta 
akadtak számtalan pártolói, és viszont megtáma-
dói, jelesebbnél jelesebb szónoklatok tartattak itt, 
egyiknek védelmére, a másiknak megtámadására; 
mindazáltal e szónoklatok nem voltak képesek 
közelebb hozni a különböző véleményüeket. 

Mindkét törvényjavaslat pártolói elismerik, 
hogy Magyarország törvényhozása történelmében 
nem fordul elő sok, a szőnyegen levő tárgynál ké
nyesebb és fontosabb törvényhozási teendő. Minden
ki elismeri, hogy ezen kérdést csak az igazság és 
méltányosság elvei szerint kell megoldani; mind
nyájan elismerik, hogy e fontos kérdés szerencsés 
megoldásától függ hazánk boldogsága, üdve, en
nek szerencsés megoldásától függ a különböző 
nyelvű és nemzetiségű lakosok nemzeti biztossága, 
és egyúttal a különböző nemzetiségű honpolgá
roknak egymás iránti meglazult bizalma csak e 
kérdés igazságos megoldása által fog újra meg
szilárdulhatni. 

Mégis tehát mi oka, hogy négy nap óta semmi
vel sem közeledtek egymáshoz a két különböző tör
vényjavaslat pártolói? Ennek oka az elv különbsége, 
a melyből kiindul a két különböző törvényjavaslat. 

Jelesül, jól lehet a központi bizottság tör
vényjavaslatának czimén az á l l : „törvényjavas
lata nemzeti egyenjogúságról,44de az egész törvény
javaslatban arról egy szó emlités sincsen, a miről 
szól a czim. Egyébről szól a czim és egyéb a tor
vényjavaslat tartalma. Az egész törvényjavaslat
ból kivehető azon fő elv, hogy Magyarországon 
csak egy politikai nemzet, és annak csak egy hi
vatalos nyelve van és lehet. Ezen fő elv felállítása 
u tán , és e mellett, ad némi engedményeket az 
egyéneknek. í gy például az első szakasz megen
gedi az egyénnek, hogy ugy saját községéhez, vala
mint az államkormányhoz intézett beadványait 
nyújthassa be saját nyelvén; ugyanezen enge
délyt megadja a 4-dik szakasz az egyes községek 
nek is; de már az 5-dik 
engedélyeket, miket 
szakasz egyes honpolgároknak, megtagadja hason-
nyelvü több honpolgárokból alakult községektől, 
polgári törvényhatóságoktól, vagy felsőbb egy
házi hatóságoktól, mert már a polgári törvényható
ságoktól azt követelik, hogy hivatalos nyelvül csak 
a magyart használják, s tanácskozásaikról okvetet
lenül vezessenek magyar jegyzőkönyvet. Még 
odáig is megy e törvény rendelkezése, hogy oly 
törvényhatóságok tanácskozásairól is vezettessék 
magyar jegyzőkön} v és kétes esetekben a magyar 
legyen a hiteles, a hol csak alig 5 százalékát te
szik a magyarok, vagy a magyar nyelvet értők, 
a többi román vagy szász, és ily törvényhatóság 
kivált Erdélyben nem egy-kettő, hanem öt-hatnál 
is több van. Tehát a tanácskozásokról vezetett jegy
zőkönyv rendesen csak magyar lehet, és ez hiteles, 
és ctak concessio gyanánt és a törvénytől kivétel
ként engedi meg a magyar mellett külön még más 
nyelven is vezettetni. 

Megtagadja, uraim, a központi bizottmány 
törvényjavaslata azokat az elveket, a miket külö-

szakasz és a 10-dik ezen 
megad az első és negyedik 
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nősen 1861 óta annyi nevezetes magyar állam
férfiú Európa előtt elismert, megtagadja azokat az 
elveket, a miket bevallott 1861-ben az akkori 
országgyűlés által a nemzetiségi kérdés elintézésére 
kiküldött bizottság alválasztmánya, és ez által, 
uraim, annyi édes reményeit metszi el a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségeknek, melyeket a mostani 
törvényhozásba helyeztek. 

De, uraim, a mit az előtt három nappal csak 
sejteni lehetett e törvényjavaslat egyes szakaszá
ból, hogy t.i. a magyar törvényhozás nem ismerhet 
el Magyarországon más nemzetet.nemzetiséget.csak 
a magyart, és más hivatalos nyelvet, hanem csak 
a magyart : ezelőtt három nappal Makray és Túry 
képviselő társaim kimondották őszintén. Ők ugyan
is, hogy a nemzetiségi kérdést a mai k 0 r szelleme 
és kívánalmai, továbbá az igazság és testvéries-
ség nagy elvei szerint megoldják, hátra mennek 
a történelemben ezer évvel, és azon történelem
ből merített indokokból kiindulva akarják ezt az 
annyira nevezetes életkérdést megoldani. Meg
mondták mind ketten, hogy ez előtt ezer évvel 
elfoglalván a magyar nemzet e hazát, mely akkor 
Pannoniának neveztetett, Magyarországnak, azaz 
a magyarok országának keresztelték, és a több be
jött vándor népeket magok közé befogadták ugyan, 
de azért az állam csak a magyarok állama maradt. 

Makray barátunk elismeri, hogy ezen idegen 
nyelvű népekből akadtak többen, kik a h-Jza 
iránt több érdemeket tettek, és azokért meg 
is nemesittettek, de állítása szerint azon feltétel 
alatt, hogy magyarok legyenek. Én megvallom, 
hogy olvastam Erdélyben számtalan adomány- és 
úgynevezett armális levelet, de egyikben sem 
olvastam, hogy „inter nobiles hungaros," hanem 
azt „inter veros etindubitatos regnihujusnobiles", 
és igy sehol sem olvastam azt, hogy az által, 
hogy valaki nemesé lett, elvesztette voina nemze
tiségét és magyar nemzetiségűvé vált volna, mert 
akkor a nemeslevél büntetés és nem jutalom lett 
volna. 

De, uraim,, ha Dobzsanszky, Wlad, Hodosiu 
és többen meg sem czáfolták volna T u r y és Mak
ray t. képviselő társaink állitásaikat, még se bo
csátkoznám azoknak czáfelatába, minthogy ma 
nem azért vagyunk itt, hogy a történelemről vitat
kozzunk, hanem azért, hogy a hazának jóllétét szem 
előtt tartva, oly törvényt alkossunk, mely minden 
honpolgárt a lehetőségig megnyugtasson. 

Azért nem ereszkedem föntebb emiitett kép
viselő társaim czáfolatába; egyet azonban a törté
nelemből emlitetlenül nem hagyhatok: és ez az, 
hogy Magyarország a legnagyobb ellenséggel is 
mindig daczolt, mikor népei összetartottak, és 
megbukott mindannyiszor, a mennyiszer párt
viszály uralkodott e hazában. 

Ezekből kiindulva, uraim, a központi bizott
ság javaslatát nem pártolhatom. 

A mi a kisebbség törvényjavaslatát illeti, az 
alapszik azon elven, mit annyi jeles magyar 
államférfi elismer, t. i. a nemzetiségek egyen
jogúsága elvén, és ezt, uraim, el kell önöknek 
fogadniok. Vannak azon javaslatban több oly 
szakaszok, melyek ellen számtalan szónokok 
kikeltek, különösen a territóriumoknak nemzeti
ségek szerinti felosztása. Uraim, ez nem elve 
azon javaslatnak, ez csak egy módozat a czél, 
a könnyebb igazgatás elérhetésére. [Derültség, 
zaj.) És mik lennének azon kikerekített ható
ságok ? Lennének Magyarországnak épen olyan 
törvényhatóságai, milyenek a mai törvényhatósá
gok. Egyébiránt, uraim, ha nem tetszik ezen kike-
rekités, van azon javaslatban még akár hány sza
kasz, mely változás alá jöhet, mely módosítható, 
van számtalan szakasz, mely mással fölcserélhető; 
de, uraim, az elv, az kétséget nem szenvedhet, t. i. a 
nemzetiségi jogegyenlőség: ez az elv,ez reánk nézve 
életkérdés,ezt pártoljuk mindnyájan ; csak azon elv
nek a törvényben kimondása nyugtathatja meg 
ezen haza minden nem-magyar ajkú honfiát. 

Ezzel, uraim, kimondottam véleményemet a 
két törvényjavaslat iránt. 

Hallottam már két nap óta több gyanúsítá
sokat azon képviselőkre szóratni, kik a kisebbségi 
törvényjavaslatot pártolják s illetőleg, kik a nem
zetiségek biztositására törvényt akarnak alkotni. 
Nincs könnyebb mint gyanúsítani. Gyanúsítottak 
muszka, gyanúsítottak porosz s tudja Isten miféle 
sympathiákkal. 

Ezekre hosszasan nem felelek, mert megfelelt 
azokra Wlad Alajos képviselő társam tegnap; két 
tényt a történetből mégis megemlítek. 

Az egyik, uraim, az, hogy midőn 1849-ben 
Puchner ellen Szebent ostromolta a magyar sereg 
és Puchner Szeben megvédhetlenségét átlátta, fel
szólította az akkor ott működött román comitét, 
hogy küldjön a közei muszka sereghez segítségért. 
Barnutiu,az akkori comité elnöke, ki t u d t a ^ i vár rá, 
ha Szebent beveszik, ekként nyilatkozott: „Inkább 
magyar fogságban, mint muszka szabadságban!" 
Ugyan 1849-ben, midőn az erdélyi havasok min
den felöl körül voltak véve és csaknem bevéve, 
midőn az ottani szegény lakosság csaknem farügy-
gyel táplálkozott,és Jankuuak megvitték azon hirt, 
hogy a mentő muszka sereg megérkezett, sirva fa
kadva azt válaszolta: „Inkább vesztek volna el 
valamennyien a magyarok fegyverei, vagy éhség 
által, mintsem hogy Erdély földjére szálljanak a 
muszkák." 

Ezek, uraim, adatok, tények, melyek meg-
czáfolják azon gyakori ráfogásokat. 

Hallottam, uraim még pedig egyik legjele-
16* 
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sebb követtársunktól, hasonlítani a nemzetiségi 
mozgalmakat a vallási mozgalmakhoz. Igen, uraim, 
a legtalálóbban hasonlítanak. Hasonlítanak külö
nösen egyben: hogy valamint a múlt századokban, 
mikor a vallási mozgalmak voltak, a protestánsok 
folytonosan azzal gyanusittattak, hogy az ország 
alkotmányát fel akarják forgatni, az országot felda
rabolni, és az ellenséggel is egyet értenek, uraim, 
épen ezen gyanúsításokkal illettetünk ma mi is. 
De hasonlitnak másban is : hogy valamint a vallásos 
mozgalmak addig tartottak, míg a törvény kimon
dotta a vallások közti jogegyenlőséget, szintén 
addig fognak tartani a nemzetiségi harczok is. 
míg országos törvény kimondandja, hogy e hazá
ban lakó minden nemzetek egyenjogúak és együtt 
képezik a politikai magyar nemzetet; és valamint 
a protestánsok bebizonyították, hogy nem kevésb-
bé jó hazafiak, mint a katholikusok, mihelyt ki
mondatott a vallásos jogegyenlőség, és megszűnt 
minden ellenök való gyanúsítás : szintúgy mihelyt 
kimondatik törvény által a nemzeti jogegyenlő
ség, megszűnik nem csak minden nemzetiségi moz
galom, de még a gyanúsítás is, és bebizonyitand-
ják a külön nemzetek fiai, hogy nem roszabb ha
zafiak, mint a magyarok, nem akartuk, s nem 
akarjuk a hazát feldararabolni, hanem igenis hasz
nálni mindenütt nemzeti nyelvünket. 

Hallottam továbbá felemlittetni, hogy Magyar
országon, és különösen Erdélyben a nemzetiségi 
mozgalom nem a nemzetek véréből indult ki, ha
nem a reactio müve, Uraim, ha visszapillantunk 
Erdély történetére, arról kell meggyőződnünk, 
hogy Erdélyben, különösen román vér rokona
imnál, előbb született a nemzetiségi vágy. mint 
Magyarországon a magyarok között. Nyomait 
látjuk ennek már a nemzeti fejedelmek alatt, mi
dőn a sziavon nyelvnek a templomból kiküszöbö
lésére felkeltek. Nyomait látjuk, miután Erdély a 
magyar korona alá jött, csaknem minden ország
gyűlés történetében, különösen az 1791-dik évi 
országgyűléshez beadott nevezetes memorandum
ban, melyben az erdélyi román nemzet követeli, 
hogy mint 4-dik nemzet beczikktdyeztessék. Látjuk 
továbbá egészen 1848-ig. Tehát nem a reactio 
müve , hanem a nemzet véréből indult és szü
letett meg az eszme akkor, a mikor elnyomatott a 
nemzet. Hogy a reactio felhasználta gyakran, azt 
hiszem és megengedem; de épen mivel felhasz
nálta, soha sem engedte megoldatni, azért, hogy 
továbbra is felhasználhassa. Ezért a mostani tör
vényhozásnak maradt nemes feladata, hogy ezen 
kérdést az illetők átalános megnyugtatásával ugy 
oldja meg, hogy ebből többé soha semmiféle reac
tio tőkét magának ne csinálhasson. (Felkiáltások: 
Nem lehet!) É n is azon meggyőződésben vagyok, 
hogy nem lehet a központi bizottság törvényjavas

lata szerint, s azt hiszem, ennek alapján soha sem 
oldathatik meg a nemzetiségi kérdés Magyaror
szágon sem ugy , hogy a honra áldást hozzon, de 
Erdélyben annál kevésbbé. Erdélyben létezett több, 
törvény által elismert egyenjogú nemzet, Erdély
ben régi idő óta létezik több hivatalos nyelv és 
ma fenáll és divatozik, ha meg nem engedik, hogy 
de lege, akkor de jure és de facto három országos 
hivatalos nyelv, a magyar, német és román, s mi
óta ezek léteznek, a legnagyobb megelégedés 
uralkodik. S azért, uraim, az administratióban, az 
igazságszolgáltatásban soha semmi zavar nem 
volt. 

Ugyanazért kérem a t. házat, méltóztassék 
azon bizalmat, a melylyel az ország több külön
böző lakói viseltetnek a mai t. képviselőház iránt, 
figyelembe venni, s miután ezen képviselőháznak 
annyi jeles államférfia már 1861-ben elismerte a 
nemzeti jogegyenlőséget: kérem a t. házat, méltóz
tassék el nem állani e már bevallott elvtől, és en
nek az elvnek alapján oldja meg Magyarorszá
got illetőleg e kérdést, éi ne engedje kiszáradni a 
nem-magyar ajkú polgárok szivéből a bizalmat a 
magyar törvényhozás és genetikai magyar nemzet 
iránt,Erdélyre nézve pedig,miután az unió kérdése 
még ezután vár tárgyalásra, méltóztassanak nem 
anticipálni ezt a kérdést. 

Uraim, sokkal életbevágóbb kérdés ez, mint
sem ily gyorsan át lehetne rajta futni. Ennek sze
renesés megoldásától függ Erdély üdve, a lako
sok egymás iránti bizalma. Méltóztassanak indi-
rect meg nem oldani ezt a kérdést, hanem Erdély 
uniójával együttesen. A mire nézve pártolom Ra-
nicher Jakab képviselőtársunk propositióját, fen-
tartva jogomat akkor tüzetesen szólani e kérdés
hez, s kinyilatkoztatva, hogy ha a központi ja
vaslat fogadtatik el a részletes tárgyalás alapjául, 
ugy a részletes tárgyalásban részt nem veszek. 

Antalffy Károly: T. ház! (Zaj. Eláll!) 
E l n ö k : Méltóztassék nyilatkozni a t. kép

viselő úr, kiván-e szólani vagy nem ? 
Antalffy K á r o l y : Én nagyon röviden 

akartam szólani; de ha a t. ház kívánja és a többi 
képviselő urak követik példámat, elállók a szótól. 
(Helyeslés.) 

Puskariu János: T. ház! (Eláll! Zaj.) Én 
a szőnyegen lévő tárgyhoz csak nagyon röviden 
szólok; mindazáltal nem tehetem, hogy ezen tár
gyat ne hozzam összeköttetésbe az erdélyi unió 
kérdésével. Én azt hiszem, hogy már ezen kérdés 
is a törvényhozás előtt fekszik: azonban hogyan 
kelljen e kérdést az erdélyiek megnyugvásával 
megoldani, majd akkor lesz alkalmam elmondani, 
midőn ezen kérdés tárgyalására kerül a sor. De 
annyit most is mondhatok, hogy Erdélynek Ma
gyarországgal való szorosabb egyesülési eszméje-
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bol nem következhetik az, hogy az ottani nemze
teknek eddig élvezett jogai megcsonkíttassanak, ha
nem igenis következik az, hogy azon jogok,a meny
nyire lehet, a többiekre is kiterjesztessenek. Uraim, 
Erdélyben régtől fogva fcnáll és most, is tettleg 
fenáll az ottani nemzetiségek, illetőleg a három 
országos nyelvnek egyenjogúsága, és ezen egyen
jogúság gyakorlata nem csak kivihetőnek, hanem 
üdvösnek is mutatkozik. (Helyeslés.) Én, uraim, 
látván, hogy a központi bizottság munkálata által 
ezen három országos nyelv csonkittatik, hogy az 
által a vallási szabadság és a nemzeti létei legfőbb 
feltételei károsittatnak: képviselői kötelességemnek 
tartom Boheczel Sándor mellett nyilatkozni. 

P a p S i m o n : T. ház! (Mátt!)E nagyfontossá
gú nemzetiségi kérdést lelkiismeretes meggyőződé
semből ugy kivánom megoldatni, hogy az ugy a 
jelen, mint főleg az utókornak megnyugvását, a 
testvéri és honpolgári szeretetnek megszilárdítását 
eszközölje ; és e végre szükségesnek tartom a hig
gadt megfontolást, ama latin mondat szerint: quid-
quid agis, prudenter ágas, et respice finem. To
vábbá ugy a nemzetiségek túlbuzgóságának, vala
mint más részről a netán alaptalan gyanúsítások
nak eltávolítását: mert szomuruan tapasztaljuk mi 
nemzetiségek, hogy midőn egy részről Slavia- és 
Valachia-féle ábrándokkal gyanusittatunk. más 
részről e hon elleni izgatások eszközeiül tüntette-
tünk fel. Már hogy mennyire alaposak e gyanú
sítások, nem vitatom, hisz az ugy is a kérlelhetlen 
história feladata; de hogy e hínárból meneküljünk, 
itt az idő, hogy e gordiusi csomót is testvériesen 
megoldjuk. 

És most vessünk egy pillantást a közelmúltra. 
Midőn még a latin nyelv divatozott hazánkban 

diplomatiai nyelvül,akkor, ugy tudom, hogy semmi 
hire neve nem volt a nemzetiségi kérdésnek; elő
deink azonban okulva más európai nemzetek ha
ladásán , több országos gyűlésekben tanácskoztak 
e tárgy felett, mig végre 1844-ben kormányzati és 
diplomatiai nyelvül a latin nyelv helyébe az állam 
nyelvét határozták, és e határozatot e hou népei 
oly lelkesedéssel fogadták, hogy elkezdve a mág
nási palotáktól, hova az elkorcsosulás, az idegen 
szokások és nyelvek már-már befészkelődtek , el
kezdve , mondom, a mágnási palotáktól az utolsó 
szegény kunyhóig, felvillanyozva a korszellem
től, nem csak egyes családi körökben vetélkedve 
szivárogtatták be a honi szokást, jellemet, nyel
vet , de sőt az egyháziakban is, azok hivatalos ügy
levelezéseiben latin helyett az állam nyelvét hasz-

, nálták, sőt számos, főleg görög vallású községek 
kívánatára, már az egyházi könyveket is magyar 
nyelvre fordították. 

Azonban valamint a természetben a derűt 
ború szokta követni, ugy e közlelkesedést az 

1848. és 49-diki, historiailag is fájdalmas emléke
zetű védelmi harcz okozta lehangoltság, és csak
nem kétségbeesés követte: mert elleneink, mint
hogy e 48-diki IX-dik törvényezikk meghiúsítot
ta, illetőleg elibe kertelt az ismétlendett lengyel 
vérfürdőknek, tehát a nemzetiségek bujtogatásához 
folyamodtak, és sokakat annyira felizgattak, hogy 
ők, ugyanezen egy korona alattvalói, s így mint 
testvérek, nem hogy vállvetve védték volna tör
vénytelenül megtámadott jogainkat , hanem üldöz
ték, ölték, pusztították azokat, kik a haza jogait 
védték, és a kiket fel nem izgathattak, azokat a 
hadi törvényszékek véres Ítéletei boszulták meg. 

Osmerjük tehát ezen alig 20 éves fiatal Satur-
nust, ki annyi dulásokat ejtett e hazán ; tudjuk azt 
is, kik ápolták azt, és ápolják maiglan. Tudjuk, 
t. ház, mint mérgezték el Európát elleneink a nem
zetiségi kérdéssel, oly monstruosus alakban tüntet
vén azt fel, mintha az úgynevezett magyar faj 
ég" tudná mi ív barbár módon zsarnokoskodnék e 
hon nemzetiségei felett! Eh ha Európa, mely nem 
jártas törvényeinkben, nem ösmeri belügyeinket, 
hitelt adván elleneink fondorkodásainak, roszalja 
tetteinket és anarchiával bélyegzi a magyar fajt: 
mindezt elleneink azon cselszövényének tulajdo
nítsuk, hogy : divide et impera. Mert üssék fel 
bár elleneink akár a tripartitumot, akár a 48 diki 
törvényeket: nem találnak azokban egyetlen pol
gári jogra sem, mely bármelyik nemzetiségnek 
külön adatott volna, kirekesztvén abból a többit. 
Még a 48 előtti kiváltságok is minden nemzeti
ségi tekintet nélkül tisztán csak érdemdijul osz
tattak ki. így lett, hogy például Máramarosban 
is, némely volt úrbéres községeket kivéve, az egész 
oláhság és az oroszságnak igen nagy része ne
mesi jogokkal bír t ; ellenben hány tiszta magyar 
család van széles e hazában, mely e jogokat soha 
sem élvezte ? Világos tehát, hogy elleneink buj-
togatásaikat nem a magyar törvényből, és így 
nem a valóságból, hanem ellenséges indulatukból, 
vagyis azon rósz akaratú czéiból merítették, hogy 
minket egymás ellen felizgassanak, hogy mi egy
más ellen agyarkodva, egymást gyöngítve, az 
ő g-yámigájok alól soha ki ne vergődhessünk. 

Keserű csalódásban ringatnók tehát magun
kat mi nemzetiségek azon hiedelmünkben, mintha 
a bécsi reactio simogatásai őszinték volnának: ra
vasz volt az kezdettől, és e ravaszságával oda tö
rekedett , hogy a magyar elemet, mert alkot
mányához oly makacsul ragaszkodik, a nemze
tiségek elkülönözésével meggyöngítse, hogy így 
kénye-kedve szerint bánhassák el mindnyájunkkal. 

Azonban vessünk fátyolt a szomorú múltra, 
noha teszszük ezt már, t. ház, negyedfél század óta. 
Ugyanazért nem magyarázhatom meg a múlt évi 
april 3-kai felsőházi ülésben egyik tagnak azon ál-
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litását, miszerént „Ausztriának köszönjük, hogy 
ma nem törökök, de keresztyének vagyunk, neki 
köszönjük, hogy alkotmánynyal birunk!" és ez ál
lítást azon szomorú fogalomnak jellemzésére hoz
tam fel itt közbevetőleg, melyből nemzetiségeink 
tekintélyesebb vezetői sem tudnak, vagy nem akar
nak maiglan kibontakozni. De hát feledjük a 
rósz multat, és alkossunk e részben lehető szebb 
jövendőt e hazának; és e végre szükségesnek tar
tom kikutatni az okokat, melyekkel elleneink leg
inkább bizakodnak nemzetiségi bujtogatásaik si
kerében. 

Én, t. ház, a legfőbb okot népünk nevelése hiá
nyában találom: mert a hamis prófétáknak, a kik 
sohsem hiányzottak, főleg a műveletlen népeket 
sikerült elámitni; ellenben Örvendetes példánk erre 
a magyarországi német elem, hova az ámitás még 
legkevésbbé férkőzhetett, mert képes felfogni hely
zetét, mely szerint a szakadás erőtlenségre és az 
erőtlenség elnyomattatásra vezet. Szükségünk van 
tehát mindenek előtt és minden áron községi, de 
rendezett községi tanodákra. 

Bocsánatot kérek e tárgyhoz lehető röviden 
szólani. 

Noha van már e tárgyban alkotott törvényünk, 
de én azt nemzetiségi és gyakorlati szempontból 
érintem meg, mert gondolt erre a Bach-rendszer is 
germanizálási szempontból, de sem azok felügyele
tére , sem hiányaik pótlására mit sem tett. A fel
ügyeletről nem szólok, de még sem tartom lehető
nek, hogy egyetlen iskolai főfelügyelő képes legyen 
hivatásának kellően megfelelni, mert ezek teendője: 
csaknem folytonos és mintegy meglepő tanodái lá
togatásaik közben tapasztalandó hanyagságokra 
roszalólag, és minden jóra, szorgalomra buzditólag 
hatni, a rendetlenségeket megszüntetni, a hiányokat 
pótolni, illetőleg az állam által pótoltatni. 

Igen nagy hiányt szenvedünk még a taní
tók képességében. A Bach-rendszer ugyan Er
délyben Számosujváron görög.püspökséget állított 
fel, és hogy itt is válaszfalat állítson a nemzetisé
gek között, tehát a máramarosi, szatmári és ugo-
csai románajku görög vallásuakat a munkácsi püs
pökségtől elszakítván, odabeuniálta;beuniált, mon
dom Erdélybe, mert onnan kapjuk községi tano
dáinkhoz a paedagogusokat, kiknek román és né
met nyelvbeli képességéről nem szólok, de azt 
sajnosán tapasztaljuk, hogy a tanítványok a szo
kott naponkinti imákon kívül vajmi keveset tudnak, 
sőt e keveset is csakhamar elfelejtik, meri; tanfo
lyamuk befejeztével semmi gyakorlatuk nincs. 
Szükség tehát a lapokban több ízben és igen üd
vösen megpendített községi könyvtárakon kívül, 
hogy vasárnapokon és ünnepeken addig is, mig 
korunk oda fejlödik,hogy vagy az ünnepek vasár
napokra áttétessenek, vagy legalább a kalendá

riumok egyesittessenek, mire az államnak égető 
szüksége van ugy anyagi, mint erkölcsi tekintet
ben , e vasárnapokon tehát a délelőtti és délutáni 
ájtatosságok előtt vagy után egy pár órai tan
gyakorlat tartassák az iskolavégzett fiatalság
gal, hogy ne csak ne feledjék el azt, mit az oskolák
ban tanultak, hanem mindazon tanulmányokban 
tovább fejlődjenek miveló'djenek. Tegyék ezt a 
lelkészek hivatásuknál fogva, mint hittanjoknak a 
községben egyedüli mesterei: mert mit használ, ha a 
tanulók elszajkolják a katechismust és nem értik? 
és mert az által enyészhetik el a felekezeti tano
dák iránti aggodalom, ha minden lelkész külön 
oktatja saját felekezetbeli növendékeit a hittanra, 
és nem zaklatja vele a tanítót, kinek elég teendője 
marad a gazdaság minden szükséges nemeivel, a 
természet- és földrajzzal, számtannal, testgyakor
lattal, énekléssel, Írással, olvasással és több effé
lékkel foglalkozni valója. Szükség azonban, hogy 
a tanítók mindezekhez értsenek is, érteni pedig 
csak ugy fognak, ha a törvényjavaslatként ország
szerte egyöntetű tanítói képezdék állittatnak, és 
a tanítók bizonyos kijelölendő helyeken rendesen 
megcenzuráltatnak. Kívánatos tehát, hogy a köz
ségi, mint világi tanítók által a nemzedékből jó haza
fiak és eszélyes gazdák neveltessenek, kik ugy az 
állam, mint saját szükségleteiket magok túlter
heltsége nélkül fedezhessék. A mi pedig az egy
háziakat illeti.kik magoknak vindicálják a népneve
lést, mely azonban szomorú látványt nyújt, kivált 
a falusi népben, elégedjenek meg azzal, ha jó ke
resztyéneket nevelhetnek, mert pluribus intentus 
minor est ad singula sensus. 

Másik hiányunk a pénz, mert nem elég az 5 
percent. E végre tehát czélszerünek vélem a kisebb 
királyi haszonvételek megváltását, és ?zok jöve
delmeinek népnevelésre való fordítását; vagy pe
dig a vallási és közoktatási alapítványokból való 
fedezését; vagy végre a kettőnek commassálását és 
az egészből való fedezését. Ehhez járulhatnak még 
a már különben is előbb-utóbb, de okvetlen meg
szüntetendő szerzeti intézménynek javai is, az in
tézmény azon részének t. i., mely se nem tanít, 
sem betegeket nem ápol, és így az államra nem 
hasznos és az üdvösségre nem szükséges, mert 
vannak kellő számú lelkészeink, és mig ez intéz
ménynek ezen része minden jóban tétlenül bővel
kedik, addig a községi tanítók és nagyszámú lel
készek, főleg a keleti görögöknél, mint az állam
nak nélkülözhetlen tényezői, ha t. i. taiűtani fog
ják a hittant, szánandó nyomorral küzdenek. Nem 
vitatom most, t. ház, az egyházi javak secularizálá-
sát és azok jövedelmeinek a népnevelésre való for
dítását, mert magamra zuditnám Róma világát, és 
megsemmisülne indítványom Sámsonként az épü
let romjai alatt ; de meg vagyok győződve, hogy 
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jó'ni fog, mert jőni kell, időnek, a mikor mind ez 
teljesedni fog, mert a korszellem haladását meg
gátolni emberi erő nem képes. 

És ha a Bach-rendszer jónak látta mindenhova 
a német nyel tet betolni tantárgyul —- noha a 
műveltséghez tartozik a minél több nyelvekbeni 
jártasság — de nekünk, mint a magyar korona 
alattvalóinak, közvetlenül magyar nyelvre van 
szükségünk : mert ha komolyan akarjuk, hogy a 
nemzetiségi kellemetlen súrlódásoknak valahára 
végét érjük, vagy ha mi nem is, de legalább utó
daink érjék végét, mellő'zhetlen szükségnek tar
tom, hogy eme tanodákban a községben divatozó 
nyelveken kivül az állam nyelve is rendszeresen 
tanittassék. Ezt oly szükségnek tartom, t. ház, 
hogy nem hiszem, hogy találkozzék nationalista e 
hazában, a ki annak szükségét belátni vonakodjék: 
mert ez által csak szakadási törekvését árulná el; 
de nem csak, hanem saját nemzetiségének ellensége, 
mert magyar nyelv nélkül jelenben legcsekélyebb 
hivatalokra sem számolhatunk: mert a nyelv azon 
kapocs, a nyelv azon eszköz, mely által nem csak 
az ösmeretlenek legkönnyebben ösmerkedhetnek, 
hanem az ellenségek is kibékülnek, ha összevesz
nek, megint kibékülnek, és nem vetnek farkassze
met egymásra, hogy kiki a maga nyelvén ócsá
rolja a másiknak faját, nemzetiségét: mert ez által 
tápláltatik kiválóan gyűlölet a nemzetiségek kö
zött, hogy nem képesek egy bizonyos közös nyel
ven érintkezni egymással: mert a nyelvben rejlik 
bizonyos vonzerő, mely bámulatosan testvéresit. 

Szükségünk van tehát egy bizonyos közös 
nyelvre, mely minket mintegy összefűzött, és test
vérekké varázsoljon : mert bátor vagyok kérdeni: 
mi czélunk utóvégre is a nemzetiségi kérdés meg
oldásával, hogy ha nem az egyenjogúság alapján 
való testvéries közeledés ? oly közeledés, t. ház, 
mely nélkül e haza soha nyugodt, soha boldog 
nem lehet; e testvéries közeledést pedig csakis 
egy bizonyos közös nyelv által érhetjük el ; e kö
zös nyelvet pedig, mig e hazát magyar hazának 
ösmerjük, és ama politikai dogmát keblünkben 
ápoljuk, mely szerint a politikai nemzetiség egy
ségét utódaink által nem veszélyeztethetjük, egye
dül az állam nyelvében találom. 

És ennek kapcsában, midőn azt állitom, hogy 
Magyarországon kormányzati, közigazgatási és 
törvénykezési nyelvül a kormánytól kezdve a 
községi jegyzőig az állam nyelvét kívánom, ezzel 
nem csak a lehető legczélszerübb és legolcsóbb 
kormányzati módot mondottam ki, hanem egy
szersmind fiúi kötelességemet teljesitem e föld, mint 
közös anyánk iránt, mely minket ápol és majdan 
eltakar, a korona és király iránti hódolatot, mig 
ezeket magyar hazának, magyar koronának, ma
gyar királynak ismerjük. 

2-or : kormányzati nyelvül az állam nyelvét 
kivánom kirekesztó'leg méltányossági szempont
ból : mert ha elődeink annyi századokon át min
den zúgolódás nélkül egy idegen, holt, latin nyel
vet tűrni kormányzati nyelvökül: hova vezetne 
hálátlanságunk tulajdon állami nyelvünk ellen ki
fogást tenr.i, vagy azt más nyelvekkel pótolni, és 
igy bábeli zavart okozni ? 

3-or: mert e nyelven legczélszerübben műve
lődhetnek nemzetiségi növendékeink, miután a 
már fenálló ugy alsó, mint felső tanodáink, aka
démiáink, egyetemünk magyar , melyekből azon
ban nemzetiségi ifjaink soha ki nem rekesztettek, 
de mint országos alapitványból ki sem rekeszt-
tethetnek. 

4 er: mert ez által — a mint sokan alaptala
nul aggódnak — nemzetiségi tűzhelyeink szenté
lye nem csak nem sértetik, mert oda, mint hivata
los nyelv, társalgási nyelvül, a kinek nem tetszik, 
erőtetni soha sem fog; de sőt nemzetiségi műve
lődésünk sem gátoltatik, csak képesek legyünk a 
protestánsok példájára tulajdon felekezetű tano
dákat alapitani: mert legyünk igazságosak, mi
szerint egyik felekezet a másik feletti előnyt az ál
lamtól nem követelhet. 

Számos petitiók és feliratok terjesztettek be 
már e tárgyban a házhoz, sőt több rendű bizottságok 
is működtek ez ügyben, mit részletesen vitatni 
annyi lenne, mint a t. ház becses türelmével vissza
élni ; Si:oritkozom tehát a főbb pontokra. 

A mi a Branovácsky-Miletics-féle törvényja
vaslatot illeti, abból, hogy a keserűség pohara 
csordultig tele legyen, hiányzik még azon követe
lés, miszerint minden magyarhoni nemzetiségek 
részére külön-külön koronák is követeltessenek. 

Nem pártolhatom továbbá azon nemzetiségi 
igényt, melyet a kisebbség javasol, hogy t. i. a 
rnegyei közigazgatásnál, a megyei nemzetiség több
ségének nyelve, vagy a mi egyre megy ki, a többség 
által meghatározandó nyelv fogadtassák el megyei 
ügykezelési nyelvül: mert ez esetben nem csak a 
kisebbségben maradandó nemzetiségek soha meg-
nyugtathatandók nem volnának ; hanem egyik me
gyének a másikkal való közlekedés is gátoltatnék. 
Vegyük ugyanis példáulMáramarost, hol a nemzeti
ség többségét az oroszság teszi; már pedig mi oláhok, 
— a magyarok szóljanak magokért — si fractus 
illabatur orbis, ha a ég föld leroskadna, még sem 
tudnánk megnyugodni, hogy reánk az orosz nyelv 
erőszakoltassék megyei ügykezelési nyelvül, ké
szebbek lennénk az utolsóig inkább Bukarestig meg 
sem állapodni. Kérdem tehát, mi itt a czélszerü-
ség? cmid tune? Az, hogy maradjunk meg azon 
nyelv mellett, melyet az 1844-dik évi törvény
hozásnak II-dik törvényczikke kormányzati nyel
vül határozott e hazában, és a melyet folyto-
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nosan és minden hiány nélkül használunk; és ez 
esetben nyugtasson meg minden igaz honfi kebelt 
azon hazafias öntudat, hogy ez az állam nyelve. 

Azon esetre pedig, ha méltányossági szempont
ból több vagy minden megyei nemzetiségeknek 
nyelvei elfogadtatnának megyei ügykezelési nyel-
vekül, ez esetben, igaz, túlhaladnék erdélyi test
véreinket is a nagylelkűségben, de túl bizo
nyára a bábeli zavar előidézésében is : ők ugyanis, 
mint két törvényhozó nemzetiség, három nyelvet is 
törvényesítettek hivatalos nyelvükül, de nekünk ez 
esetben legalább is hatot kellene behozni. És könnyű 
volt Schmerling urnák mindenhatósága érzetében 
ily kedvezményekkel kecsegtetni erdélyi testvére
inket a reichsrathba: egy szép napon, azon oknál 
fogva, mert a kormányzati gépezetnek nagy hát
rányára, mert alig győzhető költségekkel van össze
kötve a sok nyelven való kormányzat, azt vet
ték volna észrejiogy a három nyelvet az egy németbe 
olvasztotta be, a mint hogy már ezt G4. és 65-ben 
meg is kezdte volt: mert igen természetes, t. ház, 
hogy az egyesek által fictionált alkotmányok szint 
oly változékonyak szoktak lenni, mint magok az 
alkotók. 

Meg vagyok tehát győződve, hogy a t. kép 
viselőház, valamint minden felirataiban is nyilvání
totta, kész a mi jogos és méltányos nemzetiségi igé
nyeinket kielégíteni. Nyilvánította, mondom, mert 
felelnie kellett a bécsi leiratokra, melyek mind
egyike erősen hangsúlyozta saját kedvencz szülött
jét, azon ijesztő nemzetiségi mumust, melynek leple 
alatt azonban főleg azon keserű szemrehánvással 
találkoztunk, hogy midőn alkotmányunk helyre-
állitását szorgalmazzuk, egyszersmind vessünk 
számot magunkkal, és ösmerjük be saját gyöngesé
günket annak kivivására, miután összetartás nincs 
közöttünk. És viszont azon keserű szemrehányás 
ellenében, mily hazafias eljárás lett volna a nemze
tiségek vezetői részéről, ha még az 1861-ki ország
gyűlésben határozottan kijelentik vala, miszerint 
nem látják szükségét a nemzetiségek sorsán való 
bécsi aggodalmaknak, követelvén, hogy állittassék 
csak helyre alkotmányunk, a többit majd elintéz
zük mi magunk között testvériesen: és e hazafias 
eljárás folytán 1 egyen szabad hinnem, hogy Magyar
ország egész más állást foglal vala el a bécsi reactió 
irányában. De visszatérek arra, hogy a t. képvi
selőház megígérte felirataiban a mi jogos és mél
tányos nemzetiségi igényeinknek kielégítését; de 
azt nem ígérte, nem ígérhette, sőt jogosan nem tel
jesíthet oly igényeket, melyek midőn egyik nemze
tiségnekelőnyére, másiknak hátrányára szolgálnak, 
nem is emlitve itt a haza érdekét, a mi pedig fő 
dolog; már pedig mellőzve azon esetet, melyet a 
nagy bizottság is javasol, hogy az ötöd részt tevő 
nemzetiségek nyelvei is elfogadtassanak megyei 

ügykezelési nyelvekül — mert hisz mindenki átlátja, 
hogy ez merő chaosra, absurdumra vezetne — de 
azon lehetőbbnek látszó esetet véve is, miszerint a 
megyei nemzetiség többségének nyelve fogadtat
nék el megyei ügyviteli nyelvül: ez esetben vegyük 
például a szélmegyéket,vagy magát Máramaros me
gyét, a hol e javaslatként, oláhostul, magya
rostul, románostul egy évtized alatt oroszokká 
lettünk, mert a hivataloskodás, főleg jelen kime
rült, kizsarolt helyzetünkben, oly varázserővel bír, 
hogy megtanuljuk magát a sanscrit, a chinai vagy 
a, világ bármi nehéz nyelvét, csak hogy hivatalos-
kodhassunk; már pedig mintsem eloroszosodjunk, 
a mit tulajdon orosz testvéreink sem kívánhatnak 
tőlünk, inkább megmagyarosodni kívánunk, any-
nyival is inkább, mert e földet, melynek zsírján 
táplálkozunk, még mindeddig nem orosz, hanem 
magyar földnek ismerjük. 

Másik ok a hivataloskodás, és itt valljuk meg 
őszintén, t. ház, ez egyik lehető legféltékenyebb, 
legcsiklandósabb oldala nemzetiségi igényeinknek. 
Történtek is e részben alapos, és nem alapos pana
szok; részben pedig, mint például az éjszaki szél
megyékben, főleg azon panaszkodunk, hogy a hi-
vataloskodásra igen kevés kiképzett nemzetiségi 
egyéneink vannak, mert kopár földünk silány ter
mése nem hogy gyermekeink nevelésére, de tulaj
don élelmünkre sem elegendő. E részben meg
nyugtatásunkra tehát kivánatos, hogy a kormány
figyelemmel legyen arra, hogy a nemzetiségek a 
kinevezésektől függő hivataloknál az azokra kikép
zett és becsületes jellemű egyéneik által a méltá
nyosságigképviseltessenek ; mondom, a méltányos
ságig : mert e részben a némelyek által felállíttatni 
kívánt nemzetiségi proportio, már a proportio esz
méjénélfogva is, nemzetiségi különzésre, szakadásra 
vezetne, a mi pedig főleg nekünk, a nemzetiségek
nek válnék hátrányunkra, mert ez esetben például 
egy, bár mennyire kiképzett nemzetiség a magyar 
városokban alkalmazásra alig számolhatna; orosz 
vagy oláh városokat pedig én e hazában nem 
ismerek. 

Nemzetiségi különzésre vezetne a honvédelmi 
minisztériumnak azon állítólagos intézkedési szán-
deka is, miszerint a sorerzedek nemzetizségek sze
rint osztályoztatnának; de az a hazára nézve is 
veszedelmes lenne: mert könnyen katonai forradal
makra vezetne, egyik sorezredbeli nemzetiség t. i. 
a másika ellen kelhetne fel. Mind ezt azonban 
nem támadási szándékból hozom fel, mert meghaj
lok a t. minisztériumnak azon tisztán békitő szán
déka előtt, miszerint a nemzetiségi viszketegségnek 
lehető csillapitása végett intézkednék igy, ha ugyan 
intézkedni szándékeznék; de vegyük figyelembe, 
hogy ez által nem hogy csillapulnának a nemze
tiségi szenvedélyek, sőt inkább fokozódnának. Ez-
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előtt ugyanis azon előnyünk volt katona fiainkkal, 
hogy mint vegyes nemzetiségű soresredbeliek több 
nyelven jártasán, és igy sokkal qualificáltab-
ban kerültek haza a katonaságból, mint a mikor 
besoroztattak ; e netaláni intézkedés által pedig csak 
nemzetiségi szenvedélyekkel terheltetnének meg. 

Járuljon még ehhez a t. képviselő háznak azon 
intézkedése majd a megyék rendezésénél, miszerint 
az ország és megyék kerületei nemzetiségek szerint 
osztályoztassanak és mesterségesen kikerekítesse
nek, mint pl. Máramaros megyének is felosztása 
terveztetik némely túlbuzgók által, t. i. alsó vagyis 
orosz, és felső vagyis román Máramarosra: már 
aztán hogy az öt városi magyarság hova osztályoz-
tassék be, az szintén a tervezők titka. Ha tehát igy 
szándékoznék a t. ház intézkedni a megyék ren
dezésével, akkor tulajdon müvének tulajdonitsa a 
t. ház az ezen intézkedésből csak hamar kinövendő 
több kisebb-nagyobb Szláviakat és Romániákat, és 
kérdem: hol találjuk fel akkor Sz. István magyar 
birodalmát? Talán bár hol a múltban, csak e haza 
jövőjében soha. Akkor Széchenyi ama jóslatát is 
megfordítva kell majd értelmeznünk, miszerint: Ma
gyarország volt, de nem az többé,mint egy compli-
cált ország. 

Elődeink e részben, noha jóhiszemű mulasz
tásának e nemzedék iszsza most a keserű levét, 
melyet elleneink kárörömmel tálaltak ki szá
munkra; de a mi minket arra int, hogy hazánk e 
sajgó sebét erélyesen, eszélyesen és testvériesen 
ugyan, de mindenek felett a haza érdekében kell or
vosolnunk. 

Bocsánatot kérek, elhagytam beszédem fona
lát : ott hagytam el, hogy nem tartom czélszerünek 
a hivataloskodásnál nemzetiségi proportiot felállí
tani ; kívánok azonban méltányosságot, a mit any-
nyival is inkább teljesíthetőnek vélek a kor
mány részről, ha a némely nemzetiségi vezetők ál
tal táplált küiönzési törekvés szülte bizodalmatlan-
ság testvéries közeledéssé és ebből kifolyó költsö-
nös bizodalommá változik: mert egy felelős kov-
mánynak,hogy felelősségi kötelezettségeinek kellő
en megfelelhessen,szükség oly egyéneket kiszemel
nie hivatalnokaiul, kikben bizodalmát helyezze, kü
lönben felelőssége súlya alatt össze kell roskadnia; 
már pedig nemzetiségi küiönzési és szakadási vágya
inkkal csak is bizodalmatlanságot önthetünk a kor
mányba, minek aztán keserű bár, de annál ter
mészetesebb, annál logikaibb következménye csak 
is folytonos mellőztetésünk lehet. Innen magya
rázható, hogy jelenleg a nemzetiségek nincsenek 
méltányosan képviselve a kormánynál ; de ha mi
nél inkább simulni fogunk a haza érdekeihez, és 
azokat fölibe helyezzük nemzetiségi és önérdekeink
nek : akkor szükség,hogy a kormány is megnyugta-
tatóbb eljárást tanúsítson irányukban. 

KÉPV. II. NAPLÓ. 186V8- XI. 

Ennyit a kinevezésektől függő hivatalokról. 
A mi pedig a megyei tiszti székek újítását 

illeti, e részben a főispányok a megyei nemzetisé
geknek tekintélyesebb intelligantiáival egyetértő-
leg, és tekintettel a nemzetiségeknek kiképzett és 
becsületes jellemű egyéneire, elkészítvén a candi-
datiót, abból a megyei képviselet megválasztja 
tisztviselőit. Válaszszon aztán az oláhot, vagy ma
gyart, oroszt vagy románt,belátásától függ ; a meny
nyiben azonban szabadon történik a választás, ez; 
okból tartom én nemzetiségi igényeinket is kielé
gíthetőknek. Ez alatt azonban nem értem a közelebb 
lefolyt némely megyék restauratióit, melyek min
den egyéb lehettek, csak nem szabad választások, 
a hol t. i. a főispány a választást megelőzni szokott 
conferentia által, az őjelenlétében és befolyásával 
megállapított candidatiót kénye-kedve szerint meg
változtathatja össze-vissza cserélhet kerületet, candi-
datust. Az szerintem nem választás, mint gúnyos 
kijátszása a szabad választásnak. Nem részletezem 
azokat, mert kedélyeket izgatni nem czélom, kü
szöbön úgyis az e részbeli törvényhozás, melyhez 
azonban kevés bizodalmunk lehet, mert a hossza
dalmas absolutismus annyira vérünkké vált, hogy 
a mitől annyira irtóztunk, utóvégre magunk ön
ként sülyedünk bele. 

Nem osztozhatom tehát azon nemzetiségi aggo
dalomban sem,miszerint nemzetiségi nyelveinknek a 
hivatalos ügykezelésekben való halmozása nélkül 
hivatalhoz ne juthatnánk: hisz a nyelv nem is oly 
kiváló tulajdon, hogy azt más is sajátjává ne te
hesse, és igy midőn egy részről czélt vesztettünk, 
más részről a haza érdekét veszélyeztetnők. A 
hivataloskodásnak tehát legbiztosabb útját a kellő 
képességben, a tiszta jellemben, a tántoríthatatlan 
hazafiságban, és inkább testvéries közeledésben, 
mint szakadási törekvésben és a hivatalos nyelvek 
halmazában találom. 

Alaposabb aggodalmunk lehet az, hogy alig 
lesznek egyelőre a hivatalok minden ágaira kikép-
zet egyéneink, egy részről azért, hogy fiatal nem
zedékünk aránytalan számban a jogi tanulmányo
kat kedveli, más részről pedig, mert a jelen tan
rendszer czélszerütlen, melyet szükség gyökerében 
változtatni, s nem csak oly zsarnokilag átalán 
nem megadóztatni, de sőt a szegény sorsú de jeles 
tehetségű növedékeken — és ily en találtatik legtöbb 
az úgynevezett szerdákos nemzetiségek között — 
bár mi utón módon segíteni : mert műveltségünk 
hiánya nem ész , mint inkább anyagi tehetség 
hiányán alapszik; mert, mint fentebb emlitém, vad 
vizenyős talajunk silány termése nem hogy gyer
mekeink nevelésére, de tulajdon élelmünkre sem 
elegendő; iparról pedig vagy kereskedésről oly 

1 zugtájékokban szó sem lehet. 
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Fokozta nyomasztó helyzetünket még a vallási 
türelmetlenség is. A Bach-rendszer ugyan is a 6. 
osztályú gymnasiumokat rendesen 4-re szállította 
l e ; de Máramarosban ezenfelül a tanulmányoknak 
az ottani reformált lyeeumba való folytatását is 
meggátolta; e sérelem ellen felterjesztett panaszun
kat pedig a volt m. kir. helytartóság egy szintén 
már elboldogult szatmári püspök önkényének dobta 
oda, a ki azt határozta, hogy a városi lakosságra 
nézve teljesíttessék ugyan a kérelem, de az azon 
kívüliek, mert mint falusiak természetesen szegé
nyebbek, tehát N.-Váradra, Ungvárra vagy bár 
hova a széles világba utasíttattak el tanulmányaik 
folytatása végett. Az ily eseteket lehet aztán nem
zetiségi sérelmeknek és vallási türelmetlenségnek 
bélyegezni. Én. t. ház, mélyen tisztelem a papi ren
det, hisz azzal magamat is megtisztelem, mert tagja 
vagyok; de midőn egyike ily akadályokat gördít 
a szellemi fejlődésnek, másika konkolyt hint a 
nemzetiségek között, harmadika pláne kitiltja az 
állam nyelvét az imaházból, mint ez Makón is 
történik, és oly nyelvre erőszakolja a híveket, 
melyet azok kevésbbé értenek, és mindezt pápai 
auetoritással támogatja, holott mi görög vallásúak 
az által, hogy uniáltunk, tiszteljük ugyan a pápát, 
de ilynemű beavatkozási jogát soha el nem ismer
tük és el nem ismerjük. Írisz különben latinul kel
lene imádkoznunk, még tán politikailag gondolkod
nunk is — egyébiránt pápa ő szentségének tudnia 
kell, hiszem is hogy tudja, hogy meg van irva, mi 
szerint omnis spiritus laudet; Dominum, már pedig 
oly spiritussal, melyet nem birok, Istent sem dicsér
hetek, tegye a ki tudja — : az ily eseteket tehát 
rendre kell utasitni, a tanrendszert a jelen bék
lyók alól felszabaditni, azt az élethez alkalmazni, 
a vallásokat egyenjogositani, azokat szabaddá 
tenni, hogy legyen, mint Cavour az olasz minisz
ter monda : szabad egyház, illetőleg szabad egy
házak a szabad államban: mert ily esetek által 
temettetnek el számos jeles tehetségeink a haza 
nagy kárával, ily esetek által tápláltatik bennünk, 
kivált a kopár talajú széimegyék lakóiban, hogy 
nyíltan kimondjam, irigység, hogy mi a szellemi 
téren, annyi akadályokkal küzdve, másokkal nem 
versenyezhetünk: mert alig tévedek, t. ház, ha azt 
állítom, hogy pl. Máramarosban jelenleg, a papokat 
és hivatalnokokat kivéve, alig találtatik öt család, 
mely képes legyen gyermekeit kellően kimüveltetni. 

Es most befejezném a nemzetiségi kérdés kö
rüli nézeteimet; hiszem ugy is , hogy a t. ház 
becses türelmét is eléggé kifárasztottam ; azonban 
szomorúan tapasztalom, hogy a hon közepén eső tisz
ta magjai1 megyéket a vegyes nemzetiségű szélme
gyéknek nemzetiségi kellemetlen súrlódásai ke
vésbbé érdeklik; de méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy midőn proximus ardet Ucalegon, ha 

szomszédunk háza ég, közel hozzánk is a veszede
lem ; érdekében kell tehát állnia nem csak a mon
dottam megyéknek, hanem az összes hazának, a po
litikai nemzetiség egységére való törekvésnek, hogy 
ne legyünk mi elszéledett juhai e hazának, hanem 
valamint egy hon lakói, egy korona és egy király 
alattvalói , ugy egy szívben lélekben ö'szinte 
testvérek legyünk; sőt érdekében kell állnia főleg 
a már szerencsésen megkoronázott királyunknak, 
hogy ő ne mint egy-egy darab Szlávíát, mely éjszak
nak kacsingasson , amott egy-egy Romániát, mely 
keletnek mosolyogjon , és bizonyos tiszavonali 
határokkal ábrándozzék, hanem egy compact, 
egy hatalmas magyar birodalmon uralkodjék,mely 
képes legyen ellensúlyozni nem csak az éjszaki 
kolosznak folytonos terjeszkedési vágyait, hanem 
bármi tolakodó ellennek sikerrel ellenszegülni: 
mert jöhetnek kedvezőtlen idők is, t. ház, a midőn 
ugy e haza, mint annak uralkodói megkesereghetik 
jelen, netán túl bizodalmokat; és akkor, és csak 
akkor abrándulnak ki majdani utódaink, hogy a 
jelen, nemzetiségi izgatók vagy igen rövidlátók 
voltak, vagy nem az uralkodó és haza érdekében 
működtek, hanem azt megbuktatni és a hazát vég 
veszélybe sodorni törekedtek. 

Én, t. ház, ki koromra nézve már a sir szélén 
állok, hosszú tapasztalásom igazolta meggyőződé
sem szerint, nem szakadásra, hanem politikai nem
zetiség egyeségére törekedtem és törekszem min
denkor ; sőt nem is hiszem, hogy létezzék józan 
nemzetiség e hazában, mely az egyenjogúság 
alapján való testvéries közeledéstői vonakodjék: 
mert az oly nemzetiség csak folytonos csalódások
ban, hogy ne mondjam, veszélyes ábrándokban 
ringatná magát. Azon nemzetiség, mely ma nem
zetiségi különzésre törekszik, holnap vég elszaka
dásra fog törekedni; és az oly nemzetizséget nem 
hogy ez országgyűlés képes lenne megnyugtatni, 
kielégíteni, de nem talán az Isten sem. Az oly 
nemzetiségnek tehát szükség tanulmányoznia az 
oláhországi politikai belszervezetet, mely szerint 
ott mit sem akarnak tudni más, mint román nem
zetről és annak nyelvéről, holott 50, sőt a moldo
vaiakkal együtt 100 ezer lakója csak magvar van, 
több más nemzetiségek között; és én, t. ház, mind 
ezt a rendén találom: mert szeretem én nemzeti
ségemet ugy mint önmagamat, és mint ilyen, nem
zetiségemnek anyagi és szellemi fejlődésére vezető 
minden lehető eszközt igénybe kívánok venni, mert 
tudom, hogy ez a nép érdeke; de egyszersmind 
hon polgára is vagyok, szeretem is hazámat kiszá-
mithatlanul jobban mint magamat, és mint ilyen, 
mind azon nemzetiségi igényeknek, melyek hazánk 
érdekével ellenkeznek, ellenszegülni, polgári szent 
kötelességem: mert nem képzelhetek boldog nem
zetiséget egy szétszaggatott, eldarabolt, és így bol-
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dogtalau hazában; s ez elvemtől csak is akkor 
tántorodhatnám el, ha azon politikai dogma, mi
szerint : omne impérium in se divisum desolabitur, 
megszűnnék létezni; és ez elvem kimondásával 
kimondottam egyszersmind Máramaros megyének, 
mint annak egyik képviselője, a múlt évi deczem-
beri évnegyedes nagy gyűlésében hozott azon 
határozatát, mely szerint Trencsén és Zemplén 
megyék feliratait, melyekben a nemzetiségi albizott
ságnak a hivatalos nyelvekre vonatkozó árnyala
tait fejtették meg, melegen pártolták és ez értelem
ben való működésre országgyűlési képviselőiket is 
külön-külön felkérték. 

Vérző szivvel kell tehát visszatekintenünk a 
közelebbi ínség-, nyomor- és kinteljes évekre, és 
azokat okozta eseményekre, melyekből legyen sza
bad következtetnem, hogy ha mi mindnyájan 
egyaránt teljesítjük vala honfiúi kötelességünket, 
ugy nem következett volna ama véres és ered
ményeiben oly gyászos katastrópha; vagy ha igy 
volt az a sors könyvében megírva, tehát az ótai 
szenvedésünk, ha összetartás van közöttünk és a 
negatio terén egyaránt működünk, nem leendett 
ily hosszadalmas, sőt — és itt figyelmet kérek — az 
Ausztriával való kiegyezkedés is nagyobb elő

nyünkkel sikerülendett; következőleg nemzetiségi 
igényeink is bizodalmasabb odaadásai teljesíttet
hetnének ; de a tények ily szomorú állásában, nem 
marad egyéb számukra az illetőknek, mint keb-
lökre tenni kezöket és elmondani a mea culpát. 

Befejeztem e kellemetlen kérdés körüli néze
teimet. A t. képviselőház bölcs belátása szerint 
fog intézkedni. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Andrásy Gyula miniszterel
nök úr egy törvényjavaslatot nyújtott be a ház
hoz a Béga-csatorna átalakítására és használatára 
vonatkozólag, s kéri a t. házat, hogy időnyerés 
tekintetéből szíveskedjék ezen törvényjavaslatot a 
pénzügyi és vasúti bizottság együttes ülésében tár
gyaltatni; onnan a jelentés visszajővén, az osztá
lyokhoz fog utasíttatni tárgyalás végett. (Helyeslés.) 

Most kérem a szavazatokat beadni a két 
naplóbirálóra. 

Mihá ly i Péter j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint leadják szavazati jegyeiket.} 

E l n ö k : A szavazatokat a jegyző urak össze 
fogják számítani és az eredményt a holnapi ülés
ben a ház tudomására hozzák. 

Az ülés végződik d. u. Sorakor, 

?•; 
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S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvény bemutatása. A tegnapi szavazás eredménye kihirdettetik. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tár
gyalása tovább foly s bevégződik. Név szerinti szavazás. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldizsár; később Andrásy Gyula gr., Eötvös József 
6., Festetics György gr., Gorove István, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9lU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit a tegnapi ülésben 
működött jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a november 

27-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Trencsén vármegye közönsége a 

szepességi 16 város törvénykezési költségeinek or
szágos alapból megtérittetését pártolólag kéri. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A naplóbiráló bi
zottságban hiányzó két tag megválasztatására esz
közölt szavazás alkalmával összesen 184 szavazat 
adatott be, ebből üres volt négy, Fodróczy Sándor 
nyert 179, Anker Hugó 178-at. 

E l n ö k : A nemzetiségi kérdés tárgyában a 
tanácskozás folytattatik. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Habár meg van
nak számlálva az országgyűlés napjai, és minden 
perez, minden óra drága : mindazonáltal nem tar
tom elveszettnek azon időt,a mely e nagyfontosságú 
kérdés eldöntésére fordittatik: nem tartom elve
szettnek azért, mert az én tiszta meggyőződésem 
szerint ezen ügynek sikeres megoldásától függ a 
haza boldogsága, nagysága és emelkedése ; nem 
tartom elveszettnek azért sem, mert tisztázni kell 
a fogalmakat, azon fogalmakat, melyek nagyobb

részt össze vannak zavarva. E fogalomzavar külö
nösen abban öszpontosul, hogy mit értenek né
melyek politikai nemzet nevezete alatt ? 

Megkisérlem, t. ház, röviden megmagyarázni, 
és pedig visszatérőleg az 1848 előtti időkre, hogy 
visszajöhessek a mai korszakra, mely úgyszólván 
a demokratia kora. 

1848 előtt politikai nemzet nem volt a ma
gyal", nem volt a román, nem volt a szerb, hanem 
a politikai nemzetet képezte a nemesi osztály. 
Mert csak az a politikai nemzet, mely hivatva van 
azon jogokat gyakorolni, melyek a politikával 
össze vannak kötve, t. i. a törvényhozási és önkor
mányzati jogokat. Ezen időszakban tehát csak a 
nemesek lévén a politikai jogok élvezetében , 
azok képezték a politikai nemzetet. í g y volt, ké
rem, t. ház, a nemesek közt magyar, szláv és ro
mán ajkú is; sőt voltak megyék, a hul a nemesek 
többségét románok képezték, ilyen volt a többek 
között Arad megye és Kővár vidéke. Nem mon
datott soha, hogy csak a magyar kivételesen poli
tikai nemzet, hanem a politikai nemzet voltak az 
úgynevezett tekintetes karok és rendek. Ezt iga
zolja a Corpus Juris, mert sehol sem találunk más 
kifejezést, mint: ,,inclyti status et ordines regni 
Hungáriáé, nem pedig inclyti status et ordines 
nationis hungarae. 

Igen, uraim, de megváltoztak az idők, mert 
az 1848. események uj korszakot képeztek. Es 
miután a nemesi osztály megszűnt kivételes részese 
lenni a politikai jogok élvezeteinek, és miután a 
politikai jogok átruháztattak Magyarország ösz-
szes lakóira vallás és nemzetiség nélkül ; mint
hogy az 1848-diki események demokratikus irá
nya lerombolta az elavult privilégiumokat, az em-
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beriséget lealázó kivételes kastokat, melyek a nép 
rovására, csak magok monopolizálták a haza min
den polgárait egyformán megillető örök jogokat ; 
ismétlem, miután a haza sorsát intéző nemes keblű 
vezérek bevették az alkotmány sánczaiba a nem 
nemesi osztályt is: ez által az összes lakosság belé
pett a közös alkotmány közös épületébe, mely 
azelőtt csak a kiváltságos nemesi osztály tulajdona 
volt. És vajon csak a magyarok, kik addig nem 
voltak nemesek, léptek-e a politikai jogok élveze
tébe? Nem, hanem nemzet- és valláskülönbség 
nélkül mindenki. 

Tehát midőn politikai nemzetről van szó, én 
az alatt értem egész Magyarország lakosságát egé
szen és egyenkint, és nem kiváltságosán egyet, 
csak azért, mert azt véletlenül magyarnak hivják. 

A fogalomzavar e tekintetben onnan szárma
zik, mert ezen országot Magyarországnak nevezik, 
miből némelyek azt akarják kimagyarázni, hogy 
magyaroknak kellene mindazokat ismerni, kik 
Magyarországban laknak, bármely nyelvhez, val
láshoz tartozzanak is. Ez téves eszme: mert igaz, 
hogy mindazok, kik itt laknak és a politikai jogok 
élvezetének részesei, Magyarország tagjai, de azért 
nem magyarok mindnyájan, hanem, mint mondám, 
magyarországi lakosok: és vajon az által, hogy itt 
különféle nemzetiségek laknak , veszélyeztetve 
van-e az ország épsége és korrr ányzata ? Nem ! 
Képzeljünk egy házat,melyben különféle osztályok, 
lakosok vannak: egyikben lakik magyar, másikban 
német vagy szerb, de az egész ház azért mégis egy 
egészet képez, bár ha különféle nemzetiségek lak
nak is benne. 

Én kijelentem, hogy területi felosztást nem 
kívánok , a midőn arról van szó , hogy mi-
képen rendezzük a megyéket: hiszen ebből senki 
ország területi felosztást nem magyarázhat. Ott 
van példa rá : Pest, Pilis és Solt három megye 
volt és most egyet képez. Azzal nem veszélyeztet
jük az épséget, ha két megyéből egyet, vagy 
egyből kettőt formálunk. 

Én kijelentem, h gy az államnak szüksége 
van mindamellett valami kapcsolatra, mely nélkül 
az állam fen nem állhat; de ezen kapcsolat felfo
gásom szerint tovább nem terjedhet, mint a meny
nyiben az állam érdeke megkívánja, hogy létezé
sét fentarthassa. És mi lehet ezen kapcsolat ? Nem 
lehet más, mint országgyűlési, törvényhozási kap
csolat és kormányzási nyelv. Ha tovább megyünk, 
az állam megsérti a népek jogait a nélkül, hogy 
szüksége lenne reá. 

A kormányzati nyelvről határozottan kimon
dom, hogy minden egyesnek, minden municipium-
nak joga legyen a kormányhoz saját nyelvén ké
relmezni és felterjesztéseket tenni; kívánom, hogy 
.alólról felfelé ez igy legyen. Magától értetik, hogy 

én csak a szoros értelemben vett Magyarországról 
beszélek, nem pedig Erdélyről és Horvátországról, 
mert nem a népek vannak a kormányért, hanem a 
kormány a népekért. I t t azon ellenvetés tétethetik, 
hogy miképen kell annyiféle nyelven kormányoz
ni ? Erre azt felelem, hogy én nem kívánom, hogy 
több legyen a kormányzati nyelv, hanem aka
rom, hogy a kormányzati nyelv legyen a magyar, 
de csak felülről lefelé, nem pedig alulról felfelé. 

A másik ellenvetés az, hogy miképen volna 
lehetséges, miszerint a kormány annyi nyelvet 
értsen, mi nélkül kormányozni nem lehet? Erre 
két mód van: vagy az által, hogy a kormányzás
hoz olyan egyének alkalmaztassanak, kik ér
tik a nyelveket; vagy pedig fordítók alkalma
zása által. Az első módot mindenesetre igazsá
gosabbnak és méltányosabbnak tartom. Mert vala
mint mindnyájan közösen viseljük a terheket, 
ugy közösen kell, hogy osztozzunk a javadalmak
ban is. 

Miután tehát a politikai nemzet fogalmát ek-
kép tisztáztam, áttérek arra, hogy a törvényhozás 
és , mind mondám, a kormányzás nyelvéül egyet 
akarok. 

En, mint már más alkalommal is kijelentet
tem, nem akarom, hogy az országgyűlésen több 
nyelven beszéljünk, habár az 1861-diki törvény
javaslatban, melyben a többek közt a t. cultusmi-
niszter i'rr is tevékeny részt vett, az ő indítványa 
folytán kimondatott, hogy engedtessék meg a 
több nyelv használata is. Ezt én nem tartom he
lyesnek, mert czélunk, hogy megértsük egymást 
és egymást capacitáljuk, mi több nyelven alig le
hetséges. Én a nyelvet philologiailag véve nem 
tartom egyébnek, mint a levegő mozgatásának kü
lönféle articularis hangok által, melyek a fülhöz 
hatnak és mások által megértetnek. Tehát egy 
nyelvnek kell lenni az országgyűlésen, hogy egy
más közösen megérthessük. Tudom, hogy midőn 
ezt ily határozottan kijelentem, ez által román test
véreim közül néhánynak, visszatetszését fogom ma
gamra vonni, de én nem tehetek egyebet, mint 
üzt, hogy lelkem meggyőződését követem. Ok 
magok is bensőleg erről meg vannak győződve, 
mert ők magok is igen jól tudják, miszerint akkor, 
a midőn mi, a románok és szerbek közös tanácskoz-
mányt tartottunk, miután a románok nem tudtak 
szerbül, s viszont a szerbek románul, magya
rul kellett beszélnünk. Világos példa arra, hogy 
közös tanácskozmányt öt-hat nyelven nem lehet 
tartani. 

Miután tehát itt különféle nemzetiségek van
nak, okvetlenül egy kapocsnak kell lenni, s ezt a 
kapcsot a nélkül, hogy nekünk sérelmünk volna, 
ezt a kapcsot, mondom, meg akarom tartani. Az 
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állam integritásának tehát ez irányban is elég van 
téve. 

Már most, uraim, mi marad a nemzetiségek
nek ? Fenmaradnak a megyék s községek. Meg
vallom őszintén, miszerint akkor, a midőn a román 
s szerb projeetum készült, mi arra számítottunk, 
hogy a megyék szerveztetni fognak, s megvallom 
őszintén, hogy ez ügyet a megyék organisatiója s 
a községi rendszer behozatala nélkül teljesen meg
oldani igazságosan s méltányosan alig lehet. De 
miután szőnyegre került, abban a véleményben 
vagyok, hogy nem lehetvén ma tudni, mily jogok 
fognak a megyéknek adatni, miképen fog majd a 
végleges organisatió történni, mikép fogjuk legol
csóbban a megye eddigi jogait megállapítani, mi-
képen fogjuk elhatározni azt, hogy az állam meg
tartsa magának mindazt, mi az államot parlamen
táris formák között megilleti a nélkül, hogy a merev 
centralisatio bűneibe essünk , mondom , mind
ezeket most egyelőre nem tudhatván: nem vagyunk 
most azon helyzetben, hogy demarcationalis vo
nali húzhassunk a felelős kormány és a megye jo
gai között; tehát a nyelv kérdésének végleges el
döntését is én a megyék szervezetéről tenném füg
gővé , magától értetvén , hogy addig se lehet 
semmi megszorítás, mely sértené a különféle nem
zetiségeket. 

Én ezt i zerettem volna akkor elhalasztani, s 
ha a t. ház nem volna kegyes, a románok s szerbek 
javaslatát elfogadni, én azt indítványozom, hogy 
ezen törvényjavaslatot, melyet a központi bizott
ság beadott, azt vegyük és alkalmazzuk az életben, 
és morális befolyásunk által igyekezzünk annak 
mindenütt a megyékben és községekben életet 
szerezni; tehát mondjuk ki határozatilag, hogy el
várja az ország, miként minden megye ezen tör
vényjavaslathoz fogja magát alkalmazni a megyék 
végleges szervezéséig: igy majd az idő fogja kimu
tatni, jó vagy rósz volt-e ezen törvényjavaslat ? Le
gyen tehát ez most probatieum. 

Szerencsés voltam 1861-ben egy megyét or-
ganizálni. Akkor a törvény az volt, hogy nem sza
bad a megyegyüléseken másként beszélni, mint 
magyarul ; én behoztam, hogy minden nyelven 
szabad volt beszélni, és szent volt a béke; még to
vább is mentem, két főjegyzőt neveztem ki, ma
gyart és románt, hogy mind két nemzetiség igé
nyei kielégíttessenek; alkalmaztam a hivatalokban 
igazságosan a magyarokat és románokat; és mi
után minden magyar ki volt elégítve, a jó egyetér
tés köztök helyreállt, soha panasz nem volt, vala
mint még most sincsen. Én azt gondolom, hogy ezt 
mind az időre kell hagyni ; hanem csakugyan mo
rális kötelessége mindazoknak, kik a megyében él
nek, annak helyi viszonyai szerint ugy intézkedni, 
hogy megelégedést okozzanak minden oldalra. 

Ha ezen indítványom el nem fogadtatnék, 
ez esetben az én csekély véleményem szerint min
denesetre tárgyalási alapul a kisebbség véleményét 
kérem vétetni. 

Uraim! Meg volt emlitve egy képviselő által, 
hogy ha a magyarok el fognak veszni — Bartal 
monda ezt — el fogunk mi is veszni. Én ezt el 
nem fogadhatom. Nekünk nem szabad elvesznünk, 
nekünk élnünk, végetlen időkig élnünk kell. De mi 
által fogunk megélhetni ? Jól tudom, uraim, hogy 
a magyar nemzet, mint egy izolált néptörzs. Kö
zép-Európában egyedül áll testvér és atyafi nélkül; 
azt is tudom, hogy a románok is ily állapotban 
vannak; tudom, hogy ezen két nemzet jó frigyben 
együtt élve, valamint a múlt időkben képesek vol
tak a barbarismus ellen megvédeni a civilisatiot, 
valamint láttuk a tatár futásokat és láttuk a török 
patkóktól összetiprott földeinket, de kivertük őket 
közös erővel és éltünk, el nem vesztünk : ugy ezen
túl is, ha a jó frigyet fen fogjuk tartani, megvéd
hetjük magunkat minden veszedelemtől. Nekünk, a 
románoknak és magyaroknak meg kell mutatnunk, 
h°gy jó egyetértéssel közremunkálkodván, megél
hetünk és boldogulhatunk. De hogy boldogulhas
sunk, azon testvérnek, a ki erősebb vagyonban és 
értelmiségben, tekintettel kell lenni a másik test
vérre akkor is, a midőn hatalomra vergődött; te
kintse, és kell, hogy tekintse; azt, hogy ez nem le
het mostoha testvér; igazságosan kell mérni azon 
mértékkel, a mely mérték megszerezte a közös ha
zát. (EMU!) Kérek kevés türelmet, és hallgassák 
meg azt is, a mi talán nem tetszik. 

Azt mondják, hogy mi kiféle akarunk gravi
tálni. Uraim! Láttuk a borzasztó időket, a midőn 
sok urak kifelé gravitálták, és akkor, midőn jó dol
guk volt, befelé gravitáltak, és most némelyek kö
zülök közöttünk vannak; mi pedig akkor is,a mikor 
rósz dolgunk volt, itt maradtunk ben. Midőn 
arról van szó, hogy kifelé gravitálunk, igen jól tu
dom azt, hogy ez mit jelent. Nem gravitálhat senki 
kifelé és másfelé, ha ben a hazában jólléte és bol
dogsága van. Csak akkor szoktunk kifelé menni, 
midőn a hazában nem vagyunk megelégedve. De 
ugy hiszem, senki sem akarja testvéreink közül 
ezt, mivel nem kell azt kívánni, hogy a nemzetisé
gek méltányos igényei és kívánalmai ki ne elégít
tessenek. 

Kétségbe vonatott az is, uraim, hogy a tör
vénykönyvben nincs megemlitvea nemzetiség, és 
ezt épenMadocsányí képviselő úr monda, és állitá, 
hogy a Corpus Jurisban nincs part. primae III . tit. 
25. §. ezen szó: ,,natio." 0 idézett ugyan a Cor
pus Jurisból magyar szöveget, de nem latin szö
veget. A latin szöveg azonban igy hangzik (és 
ez a partis III . t. 25. 2-ik szakaszában foglal
tatik): „et quamvis hae nationes," tudniillik romani, 
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rasoiaui, hungari stb. De ne is vitassuk ezen dol
got : hiszen itt vagyunk, és nem lehet kétségbe 
vonni, hogy nem létezünk; igen létezünk és vele
tek együtt élnünk, veletek együtt kell boldogoknak 
lennünk. Ha tehát itt vagyunk és mint be-
czikkelyezett nemzet akarunk létezni és élni, nem 
tartom helyesnek, hogy bennünket egy kalap alá 
szorítsanak. Nem tartom én helyesnek, hogy azt 
mondják nékünk : te nem vagy román, hanem ma
gyarnak kell lenned. Ez, ugy hiszem, az igazság
gal ós méltányossággal nem fér meg. 

A mi a törvényjavaslat első szakaszát illeti, a 
mely így hangzik: „ Magyarország összes honpol
gárai politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, 
az egységes és oszthatlan magyar nemzettel:" 
erre csak azon megjegyzésem van, hogy miután 
a diplomatikai nyelv egész Európában a franczia 
nyelv, tehát ezen szakasz szerint azt is kellene 
mondani, hogy egész Európa nem más, mint a 
franczia oszthatlan nemzet. Én a törvényben nem 
akarok definitiókat, és ezen törvényjavaslatot igy 
nem fogadhatom el, és én ezen törvényjavaslatnak 
más ezimet is szerettem volna adni. Én annak 
ugyanazon ezimet kívántam volna adni , mint 
1836-ban, 1844-ben adatott: a magyarnyelvről , t. 
i, de usu linguae hungaricae; tehát de usu iingua-
rum in Hungária existentium : mert itt a nyelvek 
használatának szabálya foglaltatik. De nekem ne 
definiálja senki, mi vagyok, mert azt magam fogom 
definiálja , mert létemet , nemzeti existentiámat 
semmi defmitióktól függővé nem akarom tenni. 

Még csak néhány észrevételt. 
Thury Gergely barátom által felemlittetett, 

hogy vannak oty hivatalnokok alkalmazva a ro
mánok és más nemzetisegbeliek közül, kik. ha nem 
volnának azon nemzetisegbeliek, nem is volnának 
alkalmazva. Ez által azt akarta hihetőleg mondani, 
hogy nem is képesek, bocsásson meg t. barátom! 
de tíz ujamon meg tudnám számlálni, hány van 
alkalmazva. És ha ezt említi fel, nem tehetem, 
hogy meg ne említsem én is azon tényt, misze
rint az egész minisztériumban csak öt román van 
alkalmazva; pedig tudjuk, t. ház, azt, hogy midőn 
a nehéz időkben a Bach- és Schmerling-systema 
alatt nyögtünk — azok t. i., kik nyögtünk, mert 
voltak, kik nem nyögtek, hanem a magyarok kö
zül is sokan igen is zsírosan voltak ellátva — 
mennyire simultunk akkor egymáshoz: mert 

Solamen misoris socios habuisse malorum; 
tudjuk azon Ígéreteket, melyek tétettek, hogy 
majd ha a magyarok uralomra fognak vergődni, 
meglátjátok ti nemzetiségek, hogy mennyire igaz
ságosak leszünk irányotokban. Már, ha az is igaz
ság, hogy az egész minisztériumban csak öt ro
mán van alkalmazva, akkor nekem az igazságról 
ás méltányosságról fogalmam nincs. A mi a ké

pességet illeti: higyék meg, uraim ! hogy vala
hányszor a mi nemzetünkbeliek közül valaki alkal-
maztatik, mindenkor kimutat annyi képességet, a 
mennyit a más nemzetiségben, mert nem akarunk 
mi oly embereket alkalmazni, kik nem képesek : 
de azt is hozzátehetem, hogy ha közülünk csak ír
noknak kivan valaki alkalmaztatni, szintoly qua-
lificatiót kívánnak tőle, mint ha miniszteri tárczát 
kívánna elnyerni. (Zaj. Eláll!) Kérem, t. követtár
saim, legyenek egy kis türelemmel; úgyis tudják 
és tapasztalhatták, hogy én nem szoktam készült 
beszédekkel, melyekben csak a sok üres phrazisok 
hemzsegnek, a tisztelt házat untatni. 

Végre csak egy pár igénytelen szót! Egyik 
képviselőtársam, szintén nemzetiségemben, Babes 
Vincze azt monda, hogy ő a nemzetiségeket telek-
könyvezni kívánja. 

BabeS V i n c z e : Törvénykönyvbe igtatni! 
P a p p Z s i g m o n d : Meglehet, hogy ugy ér

tette, de nem ugy mondotta. Habár nem illő, hogy 
épen azok ellen emeljek szót, kikkel közös ügyem 
van, de midőn engem valaki személyből dologgá, 
réssé degradál, én ez ellen tiltakozom, mert a te
lekkönyvnek nincs más rendeltetése, mint a dolgok 
és tárgyak bekeblezése, a personát vagyis a sze
mélyt pedig bekeblezni nem szabad, nem lehet. 
(Tetszés.) 

Végre, uraim, ezt az alkotmányt ugy tekintem, 
mint a napot. Ez közös alkotmány, nem kivételes 
része a magyar nemzetnek. Valamint a nap egy
formán melegit. és süt minden füleit a libanoni 
czedrus épen ugy, mint a szerény ibolya felett: 
ugy ezen alkotmányt is ugy képzelem, hogy ne 
legyen kivételes része egy nemzetiségnek, hanem 
legyen mindnyájunké, közös. Csak akkor lehet 
köztünk jó egyetértés, melyre egész életemen át 
törekedtem ; csak akkor fogjuk felépíthetni a Con-
eordia nagy templomát. Concordia res parvae 
crescunt, discordia et maximae dilabuntur, monda 
Sallustius ; s i^az marad az is. a mit Pap Simon kép-
viselotarsam tegnap mondott: „regnum in séxtivi-
suníjdesolabitur." Mi is,ha egymást meg nem értjük, 
tökéletes dissolutiónak fogunk elébe menni. Közös 
a haza mindnyájunkkal, egyformán ebben akarunk 
boldogulni, ápoljuk azt mindnyájan; de ne vegyük 
fel azon eszmét, hogy a meleg mellett csak mi 
melegedjünk, hanem engedjünk másokat is mele
gedni, legyünk méltányosak és igazságosak. 

Pártolom a kisebbség javaslatát. 
T i s z a K á l m á n : T. ház ! Mindazokra, mik 

a fenforgó kérdést illetőleg a múlt napokban e 
teremben elmondattak, felelni akarni oly vállalat 
volna, melytől már csak az idő rövidsége iránti 
tekintet is eltilt engem. Eöviden óhajtom átalá-
nosságban elmondani nézetemet s aztán legfeljebb 
egy két megjegyzést tenni. (Halljuk !) 
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Nem bocsátkozom a nemzetiségi kérdés böl
cseleti vitatásába, mert bármi szép legyen is 
ily tanulmány, azt hiszem, hogy ha szem elöl 
tévesztjük nem csak a concret helyzetet, uem csak 
a történelmi fejlődményt, de még magának az 
államnak eszméjét is, s az állam fölállásának föltéte
leit is, mint ezt különben igen szép elmélkedésében 
Mocsonyi Sándor képviselő úr tévé: a legszebb, a 
leglogikaibb elmélkedésnek is gyakorlati haszna 
nincs és nem is lehet. 

Nem kutatom azt sem, ki élt először e hazá
ban, kik voltak azok, kik itten talán, midőn a ma
gyarok bejöttek, már állami életet, él tek: hiszen 
utoljára is, ha széttekintünk Európa államaiban, 
nem fogunk talán egyet sem találni, melyben a 
ma fenálló államnak azon nemzet adta volna a 
nevet, mely abban legelőször' megtelepedett. Az 
egymást követő háborúk és foglalások folytán 
utoljára egy néptörzs, mely ottan megtelepedett 
és az ottan addig létezett államokat legyőzte, meg
alakította a jelenlegi államot, nevet adott annak, s 
az azelőtt ottan élők vagy bele olvadtak, vagy ha 
nem is olvadtak bele, de kifelé, diplomatiailag, po
litikailag ezen nemzet neve alatt értetnek. í gy 
történt ez hazánkban is a különböző egymást kö
vetett alakulások és fölbomlások u tán : midőn be
jöttek a magyarok elődei, az akkor itt létezett ál
lamokkal háborúba keveredvén azokat legyőzték, 
s megalakították a magyar államot, s azóta együtt 
élnek ezen magyar államban az itt talált népekkel 
és azokkal, kik azóta a hazába bejöttek, de kik 
ettől kezdve kifelé politikai és diplomatiailag a ma
gyar nemzet neve alalt értetnek. 

Nem akarok én, tisztelt ház. ebből a hóditó 
s hódított közötti viszonyból következtetéseket von
ni ; épen ugy helytelennek tartanám ezt, mint a 
mily helytelennek tartom azt, midőn az előbb itt 
élésből akarnak valamit következtetni. Hisz a mi
óta ez történt, hosszú századok vonultak el hazánk 
felett, s e századok látták az itten élő különböző 
népeket és nemzetiségeket egymás mellett, egy
másért és a közös hazáért küzdeni. 

S azon egyes esetek, a melyekben egymás 
ellen küzdöttek, nem egyebek, mint egyes sötét 
foltok, melyeket a századok által elénk tartott 
ragyogó képen a mindnyájunk közös vesztét 
akaró kajánság ejtett, {Tetszés) s a mely foltok
ról nem azért kell megemlékeznünk, mint fáj
dalom itt is történt, hogy ily események meg-
ujulhatásának feltüntetése által egymást fenye
gessük, egymásra nyomást gyakoroljunk, vagy 
szemrehányásokat téve, a keserűséget éleszszük 
fel sziveinkben; hanem igen is meg kell emlé
keznünk ezekről olykor azért, hogy soha egy 
perczig se feledjük el, miszerint az ily események 
állandó hasznot soha egyikünknek sem tet

tek, de szenvedtünk miattok eleget mindnyájam 
{Igazi) 

De nem is félek én, bár mit gondoljanak 
vagy mondjanak egyesek, hogy megújulhatnának 
az ily események : mert ha áll az, a mit egy tisz
telt képviselőtársunk mondott, hogy a nemzetisé
gek azon utolsó szomorú események alkalmával 
nem a reactiót szolgálták, hanem, hogy valamint 
a hatalom és reactio őket akarta saját czéljaira fel
használni, ugy ők a hatalmat ismét önczéljaikra 
kívánták felhasználni, ha, mondom, áll ez: okvet
lenül áll az is, hogy ezen tapasztalat meggyőzhet
te mind a hatalmat, mind a nemzetiségeket arról, 
hogy ezen szövetségből némi ephemer eredmény 
után mindegyikre csak kárhozat következett: 
{Tetszés) meggyőzhette a hatalmat, mely kény
telen volt belátni, hogy maga ébresztett fel 
oly törekvéseket, oly óhajtásokat, melyek még jo
gosult létét is megsemmisüléssel fenyegették; s 
meggyőzhette a nemzetiségeket, melyek, mint 
ugyanazon képviselő úr mondotta, belátták, hogy 
az ily szövetségnek eredménye nem egyéb, mint 
a Grleichbeknechtigung. 

Nem időzöm tovább e tanulságos, de minden 
esetre szomorú képnél. 

Én azt hiszem, hogy két tény van, amelyből 
minden egyebek mellőzésével ki kell indulnunk : 
az egyik, igaz, hogy itt létezik egy állam, mely 
magyar államnak neveztetik ezred év óta, s hogy 
ezen állam összes lakói diplomatiailag és politikai
lag, a külfölddel szemben, mint egységes magyar 
nemzet ismeretesek ; a másik, hogy e hazában 
különböző nemzetiségi polgárok laknak. S e két 
szempontot véve figyelembe, a nemzetiségi kérdést 
ugy kell megoldanunk, hogy ezen hazának inte
gritását s ezen nemzetnek a külföld irányában egy
ségét fentartsuk, a nemzetiségeknek pedig nemze
tiségi tekintetben is teljesen egyenlő szabadságot 
adjunk mindaddig és mindazokban, a meddig 
ama két előföltétel nem veszélyeztetik. Ez az, t. 
ház, a mit a képviselőház, sőt maga ez országgyű
lés több izben ígért, ez az, minek ma beváltásáról 
van szó. 

Többen a képviselők közül azt állították 
azonban, hogy azon törvényjavaslatok, melyek 
előttünk fekszenek, kivévén szerintök a kisebbség 
által beadottat, a czélnak nem csak meg nem fe
lelnek, hanem hogy ezzel határozottan ellenkez
nek. Lehetetlen mindazt, mit ellene felhoztak, le
hetetlen mindazon vádat, melylyel e törvényjavas
latokat illették, megczáfolni akarnom, sokkal hosz-
szabb időt venne ez igénybe , mint a mennyivel a 
ház rendelkezik ; de igenis felemlítem azon három 
fő ellenvetést, azon három fő vádat, a melyet föl
hoztak. {Halljuk !) 

Az egyik vád az, hogy ezen törvényjavaslat 
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illetéktelen suprematiát ad a törvényben a magyar 
nemzetiségnek és hogy a magyar nyelv számára 
privilégiumot oszt; a másik, nem is emlitve a te
rületek kikerekitését, melyre nézve többen ugy 
nyilatkoztak, hogy ezt utoljára nem kívánják fel
tétlenül ; megtagadja, hogy a létező törvényható
ságokban a többség nyelvének uralma megállapi-
tassék; a harmadik, hogy az e hazában élő külön
böző nemzetiségeket nem akarja, mint nemzete
ket törvénybe igtatni. és ez által azoknak halálát 
készíti elo. 

Az elsőt illetőleg, t. ház. én részemről taga
dom , hogy ott valamely illetéktelen suprematiá-
ról, vagy a magyar nyelvnek adott privilégiumról 
volna szó ; tagadom, mert ugy hiszem, senki sem 
vonhatja kétségbe, hogy minden oly államban, 
melyben több különböző nemzetiség lakik , a 
dolog természeténél fogva, kell, hogy egyik azok 
közöl mintegy vezérszerepet vigyen és hogy an
nak nyelve, mint közvetítő nyelv, az állam nyelve 
legyen. Azt hiszem, azt sem lehet kétségbevon
ni , hogy mellőzve minden egyebet, arra , hogy 
ezen helyzetet bírja, arra, hogy nyelve vétessék 
fel közvetitőül, azon nemzetiség van hivatva, mely 
a befolyásnak természetes factoraival bír. E ter
mészetes factorok a szám, műveltség, vagyonosság 
és ezek segélye gyanánt, ha velők egyesítve van, 
a történelmi múlt. Azt nem hiszem, hogy tagad
hassavalaki, söt többen a kisebbségi vélemény pár
tolói közöl beismerték, hogy ezen factorok birto
kában ma ezen országban a magyar nemzetiség 
van. Nem privilégiumot oszt tehát, nem illetékte
len suprematiát mond ki a törvény, hanem egy
szerűen constatálja a helyzetet ugy a mint az most 
van. És, uraim, ha a helyzet nem így volna, sem 
nekünk, kik magyarok vagyunk nem volna okunk 
súlyt fektetni arra, hogy ez törvényben kimondas
sák, sem azoknak, kik nem-magyarok, nem volna 
okuk e felett aggódni, mert rég- elmultak már 
azon idők, midőn ily jogot a törvények biztosíttat
tak. Ily jogot csak az birhat, ki annak természet
szerű föltételeivel is bir. Ma veszítse el a magyar 
nemzet — mitől óvjon meg istenünk — e föltéte
leket, ott lehet a törvényben százszor beigtatva, 
de ezen jog át fog menni azon nemzetiségre, mely 
ezen föltételnek birtokában lesz. {Igaz ! Ugy van /) 

A mi a többség nyelvének követelését illeti, 
Eötvös József b., mélyen tisztelt barátom igen szé
pen kifejtette azt, mennyire nem egyezik meg a 
többség nyelvének a törvényhatóságokbani ki
mondása a szabadság eszméjével ; kifejtették má
sok is, miszerint a többség nyelvének ily megálla
pítása utoljára is nem egyéb, mint indirect utón 
nemzetiségi kerületek alakítása. Ezeket én nem is
métlem, csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy, 
ha a többség nyelve határoztatik is el a törvényha-
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tóságokra nézve, ugyanazon eset fog előállani, a 
mely előáll a központi bizottság által beterjesztett 
törvényjavaslat folytán; azon eset ugyanis, hogy 
többféle nyelvet kellend használni mégis ; misze
rint a törvénykezésnél fordítókra lesz szükség 
mégis, és igy ezen javaslatra nézve épen ugy al
kalmazható leendaz, mit Miletics képviselő úr jó
nak látott a másikra alkalmazni: hogy maehiavel-
lismut; és jezuitismusból indul ki, a mennyiben olyat 
ígér, a mit az életben teljesíteni nem lehet. Van, 
igaz, egy eset, melyben ez nem fog előfordulni: ez 
azon eset, ha a többség nyelvének oly zsarnoki ha
talmat akarnánk adni, hogy a mely területben ily 
többség nyelve volna, azon területben sem az egyén, 
sem a község , sem az egyház más nyelvvel 
ne élhessen. De ily keresztülvitele a többség nyel
vének akár a nemzetek egyenjogúságának, akár 
a szabadságnak használna-e ? e felett Ítéljen bárki. 
(Helyeslés.) 

A mi a legfőbb kivánat, illetőleg legfőbb vád 
volt, az arra vonatkozik, hogy a nemzetiségekqua 
nemzetek, a törvénybe igtattassanak ; vonatkozik 
arra, hogy ennek megtagadása a nemzetiségek 
halálát okozza; ez utóbbira felelek legelőször. Bár
mely elfogulatlan ember ítéletére bizom, lehet-e 
azt mondani, hogy egy nemzetiségnek halála, habár 
csak szellemi halála is, készíttetik akkor elő, vagy 
szándékoltatik akkor, midőn a törvényhozás csak 
néhány napja mondotta ki, hogy az iskolákban 
mindenki anyanyelvén oktattassék, midőn egész az 
akadémiai legfelsőbb intézetekik intézkedett arról, 
hogy mindenki a legfelsőbb iskolákban is saját 
anyanyelvén vehessen oktatást, midőn intézkedik 
arról, hogy minden, e hazában levő nemzetiség 
számára, még a legfelsőbb tanintézeteknél is, tanszé
kek rendeztessenek ; midőn községben, egyházban, 
egyházi hatóságban, midőn társulás utján megen
gedi minden irányban érvényesíteni a nemzetisé
get, hogy lehessen, mondom, akkor azt mondani, 
hogy egy ily törvényhozás a nem-magyar ajkú 
nemzetiségek halálát czélozza, ezt én részemről 
megfogni nem tudom. (Helyeslés.) Meg vagyok 
győződve, hogy a mely nemzetiségre nézve ily 
intézkedések daczára is az elhalás veszélye fönfo-
rog, az el fog halni, nem azért, mert a törvények 
okozzák, de el fog halni mindezen törvények 
mellett is, mert nincs benne meg a szükséges élet
erő. (Igaz l) 

Különben legnagyobb súlyt fektettek arra, 
hogy ezen szó : „nemzet"^ nemzetiségeket illetőleg 
törvénybe igtattassék. Dobrzánszky képviselő úr 
hosszasan mutogatta is, hogy ezzel ő nem valami 
ujat kivan, hanem csak olyat, a mi törvényköny
vünkben eddig is benne volt. Megvallom az okos
kodás igen könnyű nemének tartom, egy száza
dokkal ezelőtt egészen más viszonyok közt és más 
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értelemben használt szónak adni azon értelmezést, 
mely valakinek tetszik, és abból aztán húzni követ
keztetést. És pedig, hogy ez igy történt, s hogy ezen 
sző „nationes," ama régibb törvényekben nem az ő 
általuk ma akart politikai értelemben nemzetet 
tesz, ezt azt hiszem, minden egyebek mellőzésével, 
saját maga idézetével fogom bebizonyítani. (Hall
juk !) Ő ugyanis állítása támogatására idézte ama 
törvényt, mely a pórdázadás után intézkedik az 
iránt, hogy a magyar natio-hoz tartozó jobbágyok 
veszítsék el a költözködheíési jogo t ; a többiekhez 
tartozók pedig — kik közöl a czigányokat elfelej
tette , mert azok is benne vannak — e köl-
tözködhetési jogban megtartassanak. Én azt gon
dolom, t. ház, hogy midőn ezen nationes-ek, me
lyekről ott szó van, akár magyarok, akár mások 
lettek legyenek is azok, tisztán mint jobbágyok 
említetnek, mert hiszen a nem-jobbágyoknak sza
bad költözködéséről ott nem lehetett szó, akkor azt 
mondani, hogy ez politikai nemzetnek elnevezése, 
valóban megfoghatlan. Tudjuk, hogy azon időben 
minden politikai jog a nemességet illette, mely a 
törvényekben mint populus van megnevezve, és 
hogy az volna valahol a törvényben, hogy az or
szágban hat ily populus van, nem hiszem, hogy 
valaki kimutathatná; különben, hiszen ez utoljára 
is mindegy volna, mert ha nincs is törvényben és 
ha ez az ország veszélyeztetése nélkül megadható 
volna, miért ne igtatnánk törvénybe olyat, mi 
eddig a törvényben nem volt. 

Megvallom, midőn épen erre oly nagy súlyt 
láttam fektetve, és midőn oly ártatlan színben lát
tam ezen dolgot feltüntetve, egyelőre majdnem 
azon gondolatra jöttem, hogy íme ezért elállanak 
az ellenvéleményüek minden többi követelésüktől, 
és megalkothatjuk e törvényt, kölcsönös egyetér
téssel, teljesítsük tehát ezen kívánságukat. Azon
ban emlékezetembe kellett idéznem Mocsonyi Sán
dor t. képviselőtársam szavait, ki is azt mondta, 
hogy a nemzetiségek nem elégedhetnek meg mű
velődési szempontból azzal, hogy nekik a társulási 
j og adatik, nem elégedhetnek meg pedig azért, 
mert minden társulat az államhatalom alatt áll ; 
s ha azon társulat az állam czéljaival ellenkező 
irányban halad, az állam ezen társulatot be is tilt
hatja. Nekik tehát ezen társulási jog nem elégsé
ges nekik nemzet kell. melynek jogai föíebb álla
nak az állam jogánál, s melynek szabad az állam 
java ellen törni, a nélkül, hogy az állam öt ezért 
feleletre vonhatná. (Zajos helyeslés.) 

Ezek után már azt hiszem, teljesen lehetetlen 
hogy bár ki is, ak i e hazának épségét és fenállását 
akarja, a „nemzet" szónak ily módon törvénybe ig-
tatásába beleegyezzék. 

Különben nem is áll az, a mit t. képviselő úr 
mondott, hogy ez szükséges azért, hogy a nemze

tiségek, mint ilyek, magukat kifejthessék, magu
kat művelhessék, mert nem áll az, hogy csak oly 
nemzetiség, mely egyúttal nemzet és csak olyan 
helyen, hol nemzet, tudná saját művelődését emel
ni. Méltóztassék a t. képviselő úr széttekinteni az 
e hazában élő románok és a Rómániában élők kö
zött, hol a román mint nemzet él : vajon melyik
nél nagyobb a műveltség, melyeknél nagyobb az 
előhaladás ? Azt hiszem azoknál, kik itt köztünk 
élnek. (Elénk helyeslés.) 

Dobrzánszky képviselő úr igen nagy elősze
retettel hivatkozik arra, mi az első magyar király 
Sz.-István szájába volt adva: hogy egy nyelvű 
ország vagy birodalom töredékeny és mulandó. 
Nem tudom, hogy oly nagyon mulandónak tartja 
és hiszi-e Angliát, Francziaországot és Oroszor
szágot, mert ezek is mind egy nyelvű országok, és 
még eddig legalább nem láttam, hoay ezek e miatt 
ingadoznának. 

A mi egy másik képviselő urnák azon figyel
meztetését illeti, hogy vigyázzunk, mert a reánk 
nézve egy idő óta oly kedvező körülmények vál
tozhatnak, és ugy járhatunk, mint a szegény Er
dély, melynek alkotmányos utón összehívott or
szággyűlése alkotott 1863-ban törvényeket, me
lyeket a fejedelem rendelete hatályon kivül helye
zett. Én, t. ház, a t. képviselő úrra magára bizom, 
ítélni a fölött, hogy helyes-e ily módon kétséget 
támasztani akarni a koronás fejedelem alkotmá
nyos érzülete iránt, (Elénk helyeslés) de magam ré
széről megjegyzem, hogy én elismerem, nem azon 
alapon, hanem más alapokon, minden emberi in
tézmény ingadozó voltát, és én részemről soha 
egyébbe, mint a nemzetnek törvényeihez való ra
gaszkodásába, hűségébe és erejébe nem vetem bi
zalmamat; de meg kell jegyeznem, miszerint as 
általa felhozott hasonlat egyátalában nem áll. Er
délyben az alkotmány felfüggesztése korszakában 
a törvényekkel ellenkezőleg hivatott össze az or
szággyűlés, és midőn a fejedelem ezen országgyű
lés alkotfa rendszabályokat eltörölte, akkor az 
alkotmánynak és törvénynek tett eleget. (Igaz!) 

Azt mondta egy képviselő úr, hogy nem áll 
az, a mit, ha jól emlékszem, Bartal képviselőtár
sam mondott, hogy, ha Magyarország elvesz, a töb
bi nemzetiségek is el fognak veszni, de úgymond, 
ha állana is, a mit mondott, sokkal jobb egynagy 
jövőjü és nagy hivatással biró nemzetbe sülyedni, 
mint ilyen törvények által magyarizáltatni. Én, t. 
ház, magam is azt hiszem, hogy sem egyikünknek, 
sem másikunknak nem kell elveszni ; de ha ezen 
általa tett nyilatkozat nem egy átalán öntudatlanul 
létező titkos óhajnak naiv elárulása, akkor való
jában nem tudom, hogy minő alappal bir, nem 
tudom, mert egyfelől őszintén megvallom, hogy 
én nem látom a magyar nemzetiségnek azon erejét, 
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hogy még ha akarná is. e hazában élő más nem
zetiségeket beolvasztani képes lenne ; nem látom 
azért sem, mert mindazok után, miket felébb em
lítek, nem mutathat itt senki se, ha csak minden alap 
nélkül vádolni nem akar, magyarizálási törekvé
seket, és végre is gondolja meg az igen t. képvi
selő úr, hogy, ha a valójában nem létező magya-
rizálástól félelmében, hajlandó lenne egyik vagy 
másik nemzetiség, mely e hazában létezik, magát 
ama nagy tengerbe elsülyesztésnek tenni ki, való
ban nem sokára elkövetkeznék azon idő, a midőn 
azon nemzetiségek tagjai magok átkokat emelné
nek azok ellen, a kik őket ily örvénybe vezették. 
(Helyeslés.) 

De, t. ház, nem folytatom tovább e válaszo
lásokat, mert valójában óhajtom részemről is, hogy 
mindent megtegyünk, hogy a javaslatok folytán 
mentől előbb törvényt alkothassunk. Ezen vágy
tól vezettetve, magam is óhajtom, mentől kevesebb 
idejét venni igénybe a t. háznak, és e tekintetben 
ne vegyék rósz néven nekem azok, a kik e tör
vényjavaslatok ellen vannak, sőt azok miatt ben
nünket talán vádolnak is, hogy figyelmeztetem, 
fölhívom és felkérem őket mindnyájunk érdeké
ben, hogy, miután már kifejezték elégületlenségö-
ket e törvényjavaslatokkal, miután már elmondot
ták nézeteiket: ne akarják még tovább is gátolni, 
hogy e kérdésben törvényes megállapodás jöhes
sen létre. (Helyeslés) ne akarják, mert utoljára is 
mi volna annak a következése, ha e néhány rövid 
nap alatt e tárgyban törvényt alkotni nem tud
nánk ? Nézetem szerint más következése nem lenne, 
mint hogy nem lehetvén a törvényeket, melyek 
léteznek, mindvégig függőben tartani, a kormány 
kötelességszerüleg kénytelen lenne végrehajtani 
azon törvényeket, melyek e tekintetben még máig 
is fenállanak, és melyeknél nem jobbnak, de rosz-
szabbnak igyekeztek ugyan néhányan e törvény
javaslatokat feltüntetni; de hogy mily nagy kü
lönbség van azok és az előttünk fekvő törvényja
vaslatok között, ezt. azt hiszem, saját lelkében min
denki elismeri, (ügy van t) 

Ajánlották nekünk több oldalról és bizonyo
san a legjobb és hazafias szándékból, azt, hogy, ha 
nem helyeselhetjük is mindenben a kisebbség in
dítványát, fogadjuk el legalább azt, a mit Dobr-
zánszky képviselő úr javasolt, mert hiszen czélunk 
nem lehet más, mint az e hazában élő nemzeti
ségek kielégítése, a kielégítés pedig csak ezen utón 
érhető el. 

En, t. ház, legelsőben is szeretném tudni, mi 
alapon lehessen mondani valakinek, ho^y azon 
nemzetiség, melyhez tartozik, csak ezen egy módon 
lesz kielégíthető; de semmiesetre sem áll ez minden 
nemzetiségről a hazában, melyek közé, azt hiszem, 
számitani kell a magyart, németet és felvidéki tó

tókat, kiket hogy a kisebbségi javaslat kielégíteni 
nem fog, arról bizonyosak lehetünk. (Helyeslés) 

De különben én határozottan és bizton hiszem 
és reménylem, hogy az e hazában levő különböző 
nemzetiségek mindegyikét ki fogja elégíteni oly 
javaslat, mely megadja azon teljes szabadságot, 
mely a haza veszélyeztetése nélkül megadható. 

De ha ezen hitem és meggyőződésem daczára 
bármikor is elérkeznék rám nézve azon szomorú 
perez, melyben meg kellene győződnöm arról, 
hogy e haza nemzetiségei közöl vannak olyanok, 
melyek semmivel a mi e hazának jóllétét nem ve
szélyezteti, kielégíteni nem lehet, őszintén bevallom, 
hogy az nem lenne indok reám nézve arra , hogy 
én azt, a mi által a haza veszélyeztetik, megadjam, 
és vérző szívvel, nehéz kebellel bár, de azt monda
nám: lássuk tehát, ha így kell lenni, e szegény, 
annyit szenvedett haza megbirja-e még egyszer 
saját hálátlan fiainak küzdelmét ? (Zajos helyeslés.) 
És ha kellene, a legroszabb esetben kész volnék 
meghalni e haza romjain, de azt, hogy azért, hogy 
ezt más ne tehesse, én magam romboljam le hazá
mat, ezt tenni nem fogom soha. (Hosszas élénk he
lyeslés ! Szavazzunk ! Szavazzunk íj 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház! Szorosan a tárgy
hoz, a napirenden levő törvényjavaslatokhoz kívá
nok szólani. Szóiandok pedig nem elfogult kérel
mezőként, hanem ugy, mint a törvényhozás egyik 
igénytelen tagja, magasztos tisztem teljes öntuda
tában, nyíltan és őszintén. Ezen kijelentéssel tar
toztam azon szónokoknak, a kik nem magyar ajkú 
országos képviselőtársaikat kérelmezőknek szere
tik tekinteni, ismételve azt hangoztatván: hogy a 
nemzetiségeket lehet kielégíteni^ de ki nem elégít
hetők azoknak szóvivői. 

Ennek megjegyzése után beszédemet ott kez
dem, hol a vallás és közoktatási miniszter úr leg
közelebb a magáét végezte, mondván: „a jelen 
század uralkodó eszméje a szabadság!" Legyen 
szabad nekem a tisztelt báró ezen állítását oda rec-
tificálnom: hogy a század uralkodó eszméjét nem 
egyedül a szabadság, hanem a szabadság és a 
nemzetiségi szeretet képezi, mely szeretet annyira 
egységes és osztatlan, miszerint alegszabadelvübb 
alkotmány sem képes kielégitést nyújtani, ha sza-
badelvüsége csak a polgári és politikai tekintetekre 
szorítkozik. Az alkotmánynak szabadelvűnek kell 
nemzetiségi tekintetben is lenni, ha valóban bol
dogítani, végáldozatokra kész polgárokat nevelni 
akar, s azért, nézetem szerint, végtelen csalódás az, 
a polgári és politikai szabadságtól mindent várni, 
ellenben a nemzetiségi érzületet tehetetlen múmiá
nak tekinteni. Megengedem, hogy eljöhet majd 
oly idő is, midőn az utókor jelen nemzetiségi súr
lódásokra ép oly szánalommal fog tekinteni, mint 
mi tekintünk a szentnek czimezett inquisitio bor-

18* 
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zadalmaira; ámde eztn idő, uraim, még messze, 
igen messze van, nekünk pedig nem feladatunk, 
de futuris contingentibus elmélkedni, hanem köte
lességünk a jelen körülményeknek, s a jelen kor 
igényeinek megfelelő törvényeket alkotni. 

Hogy beszédem fonalát kellő összefüggésben 
folytathassam, szükséges egy futó pillanatot vet
nem Bartal György képviselő ttrnak f. h. 24-én 
tartott érdekes beszédére, melyben a keleti bonyo
dalmakra utalva, sötét sziliekkel festé azon eshe
tőséget, mely szabadságunkra nézve beállhat, ha 
a válság perczében az ország- különböző ajkú né
pei közt az összetartás hiányozni fog. Tökéletesen 
helyeslem nagyrabecsült barátom ebbeli aggodal
mát : mert a történelem alapján magam is tudom, 
hogy buzgó hazaszeretet, rendületlen összetartás, 
és az ezekből kifolyó lelkesedés nélkül vészteljes 
időben nagy dolgokat véghez vinni aligha lehet, 
és mert meggyőződésem, hogy azon szomszéd állam, 
mely csak a nagyhatalmak kölcsönös féltékeny
sége által tartatván fen, majd egy század ó'a szün
telenül haldoklik, előbb utóbb, s tán épen a dip
lomaták által legkevésbé várt perczben, összeros
kadni, ennek következtében pedig hazánk oly 
actióba lépni kénytelenitetni fog, melynek terje
delmét és horderejét egyelőre még megközelítőleg 
sem lehet kiszámitani. De nem helyeselhetem az 
érdemes képviselőnek azon további nézetét: hogy 
a központi bizottság törvényjavaslata alkalmas 
legyen , az ország nem-magyar ajkú népeit 
jogos igényeikre nézve kielégiteni, és, ha a haza 
iránti szeretet és hü vonzalom kebleikben erős 
gyökeret eddig nem vert volna, mi azonban közös 
szerencsénkre már igen is megtörtént, ezen szere
tet és i-agaszkodást bennünk felébreszteni, tekintve 
megszilárdítani. A nem magyar ajkú népek, de 
legalább is a szerbek és románok, nem azt, a mi
nek élvezetében ugy is vannak, és mi minden, 
még a legroszabb alkotmányosságnak is közvet
len atributuma, t. i. nem a személyes polgári sza
badságot, hanem a nemzetiségi egyenjogositást, a 
nemzetiségi szabadelvüséget hangosan követelik, 
míg a többségi javaslat, ha czimétől eltekin
tetik, ez irányban épen semmi megnyugtatást sem 
nyújt. Ha a tisztelt ház az ülésszak ezen végnap
jaiban oly helyzetben nem találtatik, hogy a nem
zeti individualitásokból kifolyó jogok fölött min
den tekintetben khneritőleg intézkedhessek: akkor 
a nemzetiségi törvény alkotását inkább alkalmasb 
időre halaszsza, ez alkalommal pedig csak a nyel
vek közéletbeni használatának legszükségesb sza
bályozására szorítkozzék, hogy sem a valóban 
meglevő, s azért el nem decretálható geneticus 
nemzetek ok nélküli tagadása és egy collectiv 
nevezet rögtönzött beczikkelyezése által, mely 
majd 1000 éven át szükségtelennek ismertetett, 

egyébként pedig kétségbe ugy sem vonatott, a 
lecsillapított kedélyeket újonnan felzavarva, a 
bizalmatlanság és féltékenység magvát készakarva 
elhintse, mely a természet változhatlan szabályai
nál fogva, folyvást csak minőségének megfelelő 
gyümölcsöt eredményezhet. 

Ezen legbensőbb tiszta meggyőződésemet 
önöknek uraim azon őszinteséggel, mely a magyar
nak és szerbnek közös tulajdona, kinyilatkoztatni 
annál is inkább mulhatlan kötelességemnek ismer
tem, mivel legjobban tudom és érzem, miszerint e 
hazán kivül számomra nincsen hely. 

Nem tagadom, sőt egyenesen elismerem, mi
szerint a kisebbségi javaslatnak is megvannak 
hibái; de azt el nem ismerhetem soha, hogy az 
ezen javaslatban inditványozott megyék kikereki-
tése az ország integritását, bármi tekintetben sért
se, vagy hogy ezen administrativ természetű ki-
kerekités és a bajdani hugenottáknak — kiket 
nem szívesen háborgatok százados nyugalmokban 
— üldözés okozta teljes elszigetelése és fegyveres 
táborai és várai közt a legtávolabb analógia is lé
tezzék. 

Ha azonban vannak e házban urak, kik a 
megyék jelenlegi felosztását egyedül üdvözítőnek 
találják, és komolyan azt hiszik, miszerint a salus 
reipublicae az által veszélyeztetve lesz, ha például 
Torna megyének 10, Biharnak pedig 200 • mér
földnyi területe örökké érintetlenül nem hagyatik, 
akkor az ellencapacitátiónak természetesen nem 
lehet helye, mivel az igy gondolkozókat arról 
meggyőzni bizonyosan nem sikerülend. hogv a 
megyék felosztása és kiterjedése az ország integri
tása és egységére befolyással nem lehet és hogy 
az ország elsülyedését az absolut uralom alatt nem 
az eszközlött eltérő felosztás — mint ezt Bartal 
képviselő úr emlité — hanem egészen más facto-
rok. különösen pedig a féktelen pazarlás és a sza
badság minden mozzanatának gondos elfojtása 
okozták. 

Én ezen, már elegendőleg megvitatott kérdés
sel tüzetesebben foglalkozni nem fogok, hanem 
egyszerűen csak abban pontositom össze nézete
met, hogy a megyéknek czélszerübb kikerekitése 
nem csak a nemzetiségi súrlódásoknak legbizto
sabban elejét veendené. hanem a soknyelvüség 
megkevesbitése, és a territoriális aránytalanságok 
kiegyenlítése következtében az adminisztrátiót is 
lényegesen megkönnyítené. 

Bár miként méltóztassanak végre a tisztelt 
urak a javallott kikerekités fölött vélekedni, annyi 
minden esetre bizonyos, hogy bizonyos megyék 
territoriális reorganisátióját elkerülni nem fogják, 
hacsak a határőrvidéket örökös rabszolgaságra el
kárhoztatni, vagy feloszlatása után geographicus 
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monstrumokat teremteni nem szándékoznak, mi
nek egyikét sem vagyok jogosítva feltenni. 

A zászlók és színek kérdését csak pár szóval 
érintem. A különféle szinü zászlók használata 
egyházi meneteknél, követválasztás és tisztujitá-
soknál, felekezeti gyülekezeteknél és hasonló más 
ünnepélyeknél eddig is szokásban volt, a nélkül, 
hogy az ország politikai egységét megzavarták 
volna. Ezt tehát törvény által különösen szabá
lyozni, életkérdésnek épen nem találom, miután 
normális állapotban a statusnak nincs joga az 
egyéni szabadságot e tekintetben sem megszoríta
ni, a normális viszonyok közt pedig a legszentebb 
törvény is csak holt betű, mint ezt legköze
lebb lefolyt saját történelmünk és Csehország 
jelen fölséges állapota igazolják. 

Elérkezve már most a dolognak szerintem 
legpraktikusabb, de egyszersmind legkényesebb 
részéhez, t. i. a nyelvkérdéshez, itt legelőbb tisz
tába kell jönni az iránt, akarunk-e ezen tekintetben 
a nem magyar ajkú nemzetiségeknek csak conces-
siókat osztogatni, vagy akarjuk-e őket a relatív 
többségű magyar nemzetiséggel egyenjogositani ? 
— mert az, mi a bizottsági javaslatban ide vo
natkozólag foglaltatik , lehet egyszerű conces-
sióknak elég, de az egyenjogositás mértékét bizo
nyosan meg nem üti. 

Nekem az utóbbit kell feltennem, ugy azért, 
mivel ez a bizottmányi javaslat czimezésébó'l folyik. 
mind pedig azért, mivel a tisztelt cultusminiszter 
úrral abban egyetérteni szerencsés vagyok, hogy 
a privilégiumok ideje lejárt, és hogy ép ugy, mint 
nincs kiváltságos, domináns vallás, nem lehet ki
váltságos, domináns nemzetiség sem többé. 

Ezen nézpontból kiindulva, ugy vagyok meg
győződve , miszerint a nyelveknek közéletbeni 
szabad használatát nem lehet historicus reminis-
centiák kedvéért sem megszorítani, de igen is le
het, és kell. ugyanazt az állam, érdekében annyi
ban szabályozni, a mennyiben az állam egy köz
vetítő idiom nélkül tartósan fen nem állhat. 

De ezen államczélnak már az által teljesen 
megfelelve lesz, ha törvényileg kimondatik : hogy 
az országos népek relatív többségének a nyelve. 
t. i. a magyar, az ország diplomatiai. s mint ilyen 
a törvényhozás és az államhatóságok ügykezelési 
nyelve; és valóban nem forog fön arra nézve 
semmi szükség, vagy csak okszerűség is, hogy a 
törvényhozás ezen megszorítást még a municipá-
lis hatóságokra, a törvénykezésre, de sőt az egy
házi hatóságokra is kiterjeszsze, mint ezt a bizott
ság törvényjavaslata kívánja. 

A municipális és az egyházi hatóságok nyelv 
kérdése azonban szinte már kimeritó'leg megvitat
va lévén, ide vonatkozólag egyszerűen Mocsonyi 
Sándor barátom indítványa és indokolásához csat

lakozom, ellenben az országgyűlés tanácskozási 
nyelvére és a törvénykezésre nézve szükségesnek 
találom nézetemet tüzetesebben kifejteni. 

Én polyglot országgyűlésnek nem kevésbé 
határozott ellene vagyok, mint tisztelt képviselő
társam Vlád Alajos; mert kétségbevonhatlanvaló
ságnak tartom, hogy a törvényhozásra csak hát
rányos lehet, ha annak tagjai egymást nem értik. 
De mind a mellett nem merem a magyar nyelv 
exclusiv fentartását azért ajánlani, mivel attól tar
tok, hogy az, tekintettel a határőrvidékre és Fiu-
rnére, vagy épen kivihetíen lesz, vagy legalább is 
azon vidékek népeinek képviseltetési jogát alkot
mányellenesen megrövidíteni fogja. 

A két baj közül kisebbnek találom tehát azt, 
hogy a tanácskozás azoknak, kik a magyar nyel
vet nem bírják, az országos nyelvek mindegyikén 
megengedhessék; bizton remélve, hogy az ily per-
niissio nem fog visszaélésekre okot szolgáltatni, 
valamint nem szolgáltat Ausztriában, hol a szerb 
és olasz nyelv csak nagy ritkán használtatik, és 
Belgiumban, hol fiam nyelven csak a fogadástétel 
szokott történni; jóllehet ezen országokban nyelvi 
tekintetben korlátozás nem létezik. 

A törvénykezés terén nyelvhasználati meg
szorításnak semmi tekintetben sem lehet helye; 
először azért, mivel az ily megszorítás egyenesen 
a személyes egyenjogúság elvét sértené, és mivel 
az állam existentiája hasonló korlátozást absolute 
nem szükségei, igazolván ezt a bizottsági javaslat 
14. és 15. szakaszai is, melyek az ügyvéd által 
nem képviselt peres feleknek a nyelvek szabad 
használatát megengedik. 

Hogy mi különbség legyen már most egyen
jogúsági tekintetben az ügyvéd közbenjöttével és 
az a nélkül támasztott perek közt? azt, megvallom, 
nem igen tudom felfogni, hacsak az ügyvéd 
államhivatalnoknak nem tekintetik, a mi azonban 
nézetem szerint ép oly kevéssé, mint az orvos é 
mérnök. 

Állíttatott ugyan , hogy a gyors igazságki
szolgáltatás megkívánja ezen intézkedést; de fel
fogásom szerint ez sem áll : mert ha az első fokú 
biró a felekkel nyelvökön ügyködni képes, ezen 
képességét az ügyvéd közbejötte által annál ke
vésbé vesztheti el. mivel az ügyvédtől kész mun
kát kap, mig a személyesen megjelent feleknél az 
egész munkát maga köteles végezni. 

A pontos és gyors igazságkiszolgáltatás arca-
numa egészen másban rejlik: a jó szervezetben és 
törvényekben, és a bírónak kellő jártaszágában 
erélyességében, és, mi a fő, függetlenségben nem 
csak felfelé, hanem más felé is. 

De a felebbezési eljárás nem képez különös 
nehézségeket a 1 vegyes nyelvek használatára 
nézve. 
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Alkalmaztassanak az államhatóságok hivata
laira képes egyének az ország minden vidékéről, 
és az egész nehézség azonnal megszűnik; mert, 
ritka kivétellel, mindenki birja a vidékén szokásos 
nyelveket legalább is annyira, hogy a felterjesztett 
ügyeket megérteni képes. Ha pedig az ily ügyek 
előadása különösen még az illető nyelven tökéle
tesen jártas hivatalnokra bizatik, akkor sem a pe
res felekre veszély, sem az igazságszolgáltatásra 
késleltetés nem háramolhatik. Egyébiránt ez a 
dolog menete jelenleg is a szerbek és románok 
lakta vidékeken, és önmagamnak is volt már igen 
számos esetem, hol az ellenügyvéd a pert elejétől 
a septemviralis revisioig szerb nyelven vitte. 

Igaz, hogy Bartal György úr a több nj^elve-
ni törvénykezés ellen azt méltóztatott felhozni, 
hogy az által az államháztartás szerfelett megter
heltetnék. Azonban el is tekintve attól, hogy az 
általam előadottak szerint ez nem az eset, ugy 
gondolom, hogy nincs sok okunk az államháztar
tást emlegetni: mert az, ki látta, miként szoktunk 
mi a budgettel elbánni, s mily lovagiassággal 
szoktuk a milliók roppant számát egy pár óra 
alatt megszavazni, az legalább is kételkedni fog, 
takarékossági szándékunk komolyságában. 

De Bartal úr még azt is állította, hogy Ma
gyarország nemzetiségi dolgokban kiállja a ver
senyt bármely európai állammal. Bocsánatot ké
rek, de tudtommal ez sem ál l ; nem legalább a 
törvénykezési nyelvek használatát illetőleg. Nem 
fogok állitásom igazolá-a végett Belgiumba kirán
dulást tenni, mely néhány nap óta számos képvi
selőtársam által igen élénken beutaztatik, hanem 
maradok közösügyi szomszédainknál Ausztriában, 
kik peres ügyeiket német, cseh, lengyel, olasz, 
szlovén, orosz és román nyelveken kezelik, a nél
kül, hogy az ügyvéd és nem-ügyvéd közt különb
séget tennének. Pedig, uraim, Ausztriában is csak 
egy legfelsőbb és semmitő törvényszék van. 

Szívesen befejezném itt beszédemet, de a bi
zottsági javaslatban van még egy megszorítás, 
melyet hallgatással mellőzni, lelkiismeretem nem 
engedi. Ez pedig a bűnvádi eljárás. 

A bízottsági javaslat 15. szakasza ugyanis 
azt rendeli, hogy bűnvádi eljárásoknál a biró a 
kihallgatást a kihallgatott személyek nyelvén esz
közli, de, hogy mely nyelven vitessék a szóbeli 
végtárgyalás? arról a javaslat mi rendelkezést sem 
tartalmaz, következőleg azon feltevésre szolgáltat 
okot. hogy a tárgyalásnak a 16. szakasz értelmé
ben magyar nyelven kell történni. 

En eiinél,uraim,szükségtelenebb és egyszersmind 
fájdalmasabb intézkedést magamnak nem kép
zelhetek, mert ha a bíróság a nem magyar ajkú vád
lottat kihallgatni és megérteni képes, akkor képes
nek kell lennie a vádat és védelmet is megérteni, mig 

a vádlottnak elvitázhatlan emberi joga van köve
telni, hogy megértessék vele közvetlenül mind azt, 
mi vádképen ellene, s védelmül mellette felhozatik. 
Angol coloniákban uraim az ott alkalmazott angol 
bíráknak mulhatlan kötelességök a bünpert egész 
terjedelmében a vádlott nyelvén nem csak instruálni, 
hanem ugyanazon a nyelven az itéktet is elké
szíteni. Lehetséges lenne-e az, hogy Magyaror
szág törvényhozása tulajdon hazája népeinek ér
dekeivel kevesebbet gondolna ? En ezt nem hihetem, 
hinni nem akarom, és nyugodtan reménylem, hogy 
a t. ház e tekintetben czélszerüen intézkedni fog. 

Ki nem látta, uraim, azon kebletrázó jelene
tet, midőn a végtárgyalás a vádlott által nem értett 
nyelven főben járó bűntett miatt vitetik, annak 
nem lehet fogalma azon lelki kinokról, melyeket 
eSy üy vádlott elszenved. A közvádló felkel és 
hosszasan fejtegeti vádját. A vádlott szemei ajkaira 
meresztvék, lekapva rólok minden szót; de bár 
miként erőlködjék, nem érti, nem tudja mitől fél
jen, mit reméljen. Következik a védbészéd. Hason
ló lelki kin, s tán még nagyobb, mert nem tudja, 
miként teljesiti védője kötelességét, pedig ennek 
mulasztása sokszor a vádlott fejvesztése. 

Én uraim számtalan ily esetnek szemtanuja 
voltam, és noha ügyvéd és kötelesség szerint védő 
vagyok, kérem Istenemet, hogy ily körülmények 
közti védelmet ön büntetésemül többé reám ne 
mérjen. 

De nem fogom tovább festeni ezen szomorú 
képet ; az emberiszeretet szent ihletétől áthatott 
szavaim önök előtt nem lesznek elhangzott szavak 
a pusztában. Ez megnyugtatásom. 

És most befejezésül csak még pár percznyi 
türelemért esedezem. 

Nem fogon?, reassumálni mind azon ellenve
téseket, melyek a kisebbségi javaslatra vonatkozó
lag használtattak s általam jobbadán feljegyeztet
tek ; csak Madocsányi Pál urat bátorkodom tiszte
letteljesen figyelmeztetni, hogy az 1861-diki szerb 
nemzeti congressus nem vindikált a Vajdaság szá
mára egyebet, mint azt, hogy ügykezelési nyelve 
a szerb legyen, mig más tekintetben a különféle 
nyelvek használatának legtágabb tért engedett. 
Azon kemény megrovást tehát nem érdemiette, 
melylyel a tisztelt képviselő részéről lett illetve. 

Befejezem beszédemet aszal, hogy a kisebb
ségi javaslatot pártolom, mivel azt a részletes 
tárgyalás utján czélszerübben kijavíthatónak tar
tom, mint a bizottsági javaslatot és Deák Ferencz 
úrnak indítványát. 

Egyébként pedig kivánom, hogy azon kemé
nyebb kifejezések, melyek az öt napon át tartó 
élénk vita közben, mindkét részről estek, örökké 
elfelejtve legyenek, és legyen mindnyájunknak 
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most és mindig jelszavunk: a közös haza boldo
gítása a czél, a többi mind csak ennek eszköze. 

H o r v á t h LajOS: Elállók ! (Helyeslés:) 
S z e l e s t e y L á s z l ó : Elállók ! (Helyeslés.) 
LehOCZky E g y e d : Elállók ! (Helyeslés) 
E l n ö k : T. ház! A tárgy ki lévén merítve, 

igen kívánatos volna az átalános tárgyalást bevé
gezni, mi máskép meg nem történhetik, mint ugy, 
ha a szólásra felirt képviselők kinyilatkoztatják; 
hogy a szótól elállnak. Ha a t. ház megengedi, a 
szólásra felirt képviselő urak nevei fel fognak ol
vastatni, hogy nyilatkozzanak: el ki\ ánnak-e állani 
a szótól vagy nem. 

PaiSS Andor j e g y z ő : Hováth Döme ! (Eláll! 
Eláll!) 

H o r v á t h D ö m e : Elállók ! (Helyeslés.) 
PaiSS Andor j e g y z ő .• Markos István ! (Eláll! 

Eláll!) 
MarkOS I s t v á n : T. ház! Mielőtt a nemzeti

ségi kérdés lényegéhez és arra vonatkozó törvény
javaslatokhoz hozzá szólanék, méltóztassék a t. ház 
kegyesen megengedni, hogy a nemzetiségi kér
désre vonatkozó saját magam nézetei fejtegeté
sébe bocsátkozzam. Nem tartalmazzák nézeteim a 
nemzetiségi kérdés miképeni megoldását, de igen 
is képeznek azok egy irányt, melyet a jelen kér
dés megoldásánál figyelmébe aj'ánlani a t. háznak 
kötelességemnek ismerem. 

Ha a nemzetiségi kérdés czélszerü megoldá
sát elérni akarjuk, múlhatatlan kötelességünkké vá
lik az, hogy ezen kérdés keletkezését, fejlődését 
és jelenlegi állását alaposan ismerjük, mert ha a 
jelen kérdést a közelebbi időkben megjelent hírlapi 
czikkekbó'l s röpiratokból akarjuk megismerni, ak
kor igen könnyen téves fogalomba eshetünk, és alig
ha ugy nem járnánk, mint az idegen külföldi, a 
ki csakugyan ez alapon akarván a nemzetiségi 
kérdést megismerni, azon fogalomra jött. hogy 
Magyarországban a nemzetiségek sorsa csakugyan 
roszabb a múlt idő helotái s páriáiénál. De ha figye
lembe veszszük a törvényt, annak történetét, szelle
mét, ha figyelembe veszszük a népek társas életét, 
akkor meg fogunk győződni az ellenkezőről, meg
győződünk t. i. arról, hogy a magyar nemzet egy 
ezred éven keresztül soha nem tanúsította azt, hogy 
bármely nemzetiségre nyomást gyakorolt volna. 
(Helyeslés.) 

Nem találunk minden törvénykönyvünkben 
sehol csak egy betűt, csak egy szakaszt sem, mely 
azt tartalmazná, hogy eme vagy ama jogot egyik 
vagy másik nemzetiség, azért mert nemzetiség, nem 
élvezhette. Igen bölcsen jegyezte meg azt a nem
zetiségi ügyben kiküldött bizottság jelentésében, 
azt mondván, a törvény nem ismer különbséget 
ember s ember között, s még a múlt időkben sem 
kötötte soha a politikai jogok élvezetét egyik, vagy | 

másik nemzetiséghez, hanem aa akkori fogalmak 
szerint a nemesi oklevélhez. Igaz, t. ház, hogy e 
jogok kizárólagos élvezetében csak egyedül a ki
váltságos osztály volt. De miért kapták azok a ki
váltságot? Azért, uraim, mert a fejedelem s koro
nás királyhoz hűséggel viseltettek, a haza határait 
éltök s verőkkel védelmezték, lettek volna bármi 
némü nemzetiségek, román szerb német vagy tót, 
meg kapta hűséges szolgálatáért e kiváltságot, míg 
ellenben azon magyar, ki szégyelte vagy elég bá
torsággal nem bírt a hazát megvédeni, maradt 
jobbágy s szolga. Bizonysága ez annak, hogy a 
magyar s annak koronás királya soha nem akart 
nyomasztó hatást gyakorolni a nemzetiségekre 
azért, mert nemzetiségek. Sőt vegyük kérem az 
arányt, a hogy a nemzetiségek állnak a magyar 
nemzetséghez. Tegnap említtetett egy pár megye, 
ahol aromán nemesség többségben van. Én Mára-
marosnál tovább nem megyek, ott van 160.000 
orosz és oláh ajkú lakos és ebből 30,000 nemes. 
Ez is mutatja, hogy az országban az arányé tekin
tetben is meg volt. Nem akarom, t. ház, ez által azt 
állítani, mintha nemzetiségi kérdés nem léteznék. 
Igenis, a nemzetiségi kérdés létezik. Az 1861-dik 
és a jelenlegi országgyűlés is elismerték annak lé
tezését, és erre vonatkozólag törvényjavaslatok is 
vannak a ház asztalán; de czélom egyedül csak az 
volt, hogy ennek felhozatalával bebizonyítsam a 
t. ház előtt azt, miszerint senki polgári bú'n nélkül 
az összes magyar nemzetre nem mondhatja azon 
vádat, mintha a magyar nemzet nyolcz századon 
keresztül bármely nemzetiségre nyomasztó hatást 
igyekezet volna gyakorolni. 

Hogy a nemzetiségi kérdés honnan vette kez
detét, ha a ház türelmével vissza nem élek, rövi
den bátor leszek előadni. (Halljuk!) 

Midőn Sz. István király átvette az ország kor
mányát, a pápai szék nem késett akkori időben a 
maga egész befolyását érvényesitni és a római 
szertartásnak Magyarországba bevezetése által czél-
ját érte, a latin nyelvet és a latin szertári ást behoz
ván, ez által annyi befolyást kezdett gyakorolni 
Magyarországon, hogy az Árpád és vegyes házak
ból uralkodó királyoknak magoknak kellett föl
lépniük, hogy a pápai hatalmat, a hierarchiát, ellen
súlyozhassák. Azonban 1526-ban bekövetkezett 
az uralkodó változás, az osztrák uralkodó ház fog
lalta el Magyarország trónját, ekkor a pápák na
gyobb befolyást nyertek, mert maga a fejedelem 
is azt hitte, hogy azok segélyével csoportosítani 
fogja maga körül a népet és megerősíti birodal
mát. Es hová vitték ezen ügyet a vallás köpenye
ge alatt ? minden erőszakoskodást véghez vittek. 
Itt a görög katholikusok ellen mindent elkövettek, 
hogy azokat rábírják az unióra és végre, midőn 
az unióra rábirtak, a három feltétel létrejött; de azt 
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mai napig nem tartották meg, hanem igenis a he
lyett, hogy megengedték volna a szabad püspök
választást, magok nevezték a püspököket, és ezek 
által magok nyomták el a népeket annyira , hogy 
az minden szellemi erejét elvesztette. Ügy , hogy 
egy ungvári püspök a lelkészek előtt ki merte 
mondani azt : „Eo usque eritis felices, donec ma-
nebitis simplices." U g y látszik e mondat ma is ér-
vényesitni akarja magát, midőn a t. ház által elfo
gadott népnevelési törvényt máris veszély fe
nyegeti, hacsak az a kormány erélyessége által 
el nem fog hárittatni. A pápai hatalom annyira ment, 
hogy 1723-ban, 1741-ben, 1687-ben, 1715-ben 
már kimondotta az országgyűlésen Horvátország
ra nézve: „Illie nequeunt esse officiales etiam oe-
conomici, nisi romano catholici." Ezen törvény 
szavai határozattan igazolják azon vallásfeleke
zetek elnyomását, kik nem latin, de saját anyai 
nyelvökön imádták Istenöket. Magyarországon 
azonban ily értelmű törvény az országgyűlése ál
tal ki nem mondatott, de a szabadság elnyomására 
elrendelték a luteránusok megégetését, a többi 
felekezeteket pedig, kik a latin szertartáshoz nem 
tartoztak, azzal nyomták el, hogy a szabad válasz
tási törvények ellenére azokat hivatalhoz jutni 
nem engedték, és ezt a papság által támogatott fő
ispánok oly ügyesen tudták foganatosítani, hogy 
a szülők látván azt , miszerint gyermekeik hiva-
talrai alkalmazását kieszközölni nem képesek, kény 
telének voltak azok költséges nevelésével felhagy
va, őket házi körükben a paraszt gazdálkodásra 
szoktatni. Ez által veszett el különösen az orosz és 
az oláh nemzetiség szellemi fejlődése, mi bizonyo
san meg nem történt volna, ha püspökeink nem a 
kormány kinevezésétől, de a nép választásától 
függtek volna. 

E hazában lakó nemzetiségeknek két felé 
ágazik el azon utjok, melyen nemzetiségi törek
véseiket érvényesíthetik. 

Egyik azon politikai irányban képezi ki ma
gát, mely az európai nemzetek tömörülése szem
pontjából indul ki. Ez, uraim, tisztán nemzetiségi 
politika, itt a nemzetiség játsza a főszerepet, itt a 
nemzetiségi eszme semminek alá rendelve nincs. 
De ha ezen politikát követni akarjuk, és a nemze
tiségek a szabadság rovására ez irányban kívánják 
nemzetiségi törekvéseiket fejleszteni, az esetben 
sem jogra, sem méltányos igazságra ne hivatkoz
zanak, és ne követeljék igényeiknek a törvényho
zatal utjáni kielégitését, mert ez teljes lehetetlen, 
hacsak az ország szétdaraboláslának és a hódítás ve
szélyeinek magunkat kitenni nem akarjuk. Legyen 
szabad a nemzetiségi érdekeket képviselő társaim
tól megkérdezni : vajon meggondolták-e azt 
jól, hogy tisztán nemzetiségi politikát itt Magyar-
szagban követni és érvényesíteni képesek lesznek-e? 

En csak egyre figyelmeztetem őket, arra, t. i., hogy 
én Európában több népfajt nem ismerek, mint" 
hármat: az egyik a latin, a másik a germán, a 
harmadik a szláv faj. És e három faj örökösen 
versenyezik egymással, hogy közölök Európa ura 
melyik legyenV Meggondolták-e, hogy mi, ha az 
egyik vagy másik népfajhoz csatlakozunk, a he
lyett , hogy azon bizalomnak, melylyel ben
nünket választóink megajándékoztak, megfelel
nénk , a helyett , hogy egy ily hódítási po
litikának tennők ki magunkat, átkot és nyomort 
hozzunk azon választók fejére, kiknek boldogságot 
és jólétet szerezni kötelességünk. Meggondolták-e, 
különösen román képviselő társaim, kiktől hallot
tam azt a fenyegetést: „elvesztünk, hogy ha nem 
oldatik meg czélszerüen azon nemzetiségi kérdés, 
elveszett Magyarország." A veszély még messze 
van. Éu diplomata nem vagyok, de a történelem
ből tudom, hogy mennyi tömérdek vér és pénz 
áldozatába került Pmrópának az. hogy Bukarestet 
megmentse az orosz hatalom alól. De kérdés, hogy 
vajon ha a politika tovább üzessék-e? és ha az 
orosz még egyszer Oláhországra teszi a kezét, 
vajon képes lesz-e Európa másodszor és kétszer 
annyi áldozat árán azt megmenteni, a melynek 
bizonyára egy tetemes vészét a mi vállaink is ér
zik. Ezen környülmények, ugy hiszem, eléggé 
okul szolgálnak arra, hogy ebbeli politikai néze
tektől óvakodjunk. 

A másik haladási útja a nemzetiségnek a 
nemzeti érdek fejlesztésének eszközölhetése, a helyi 
körülmények és viszonyok érett megfontolásából, 
és nemzetiségi érdekeknek ezekkel való^összeegyez-
tetéséből képeződik ki. Én, uraim, e politikát nem 
látom tisztán nemzetiségi politikának: mert itt a 
nemzetiségi eszme a főszerepet, nem játsza; itt a 
nemzetiség magasztos eszméje alá van rendelve a 
szabadság eszméjének, mely alatt szellemi fejlődé
sünket és anyagi jóllétünket legbiztosabban érhet
jük el. Sőt ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
politika a jólét és közboldogság által fogja előte
remteni minden fáju népek nyugalmát és megelé
gedését, ; ezt a politikát pártolom én, és ezen körben 
óhajtok én mozogni, és itt őszintén be kell valla
nom, hogy nem tudom értelmét felfogni annak: 
mire szükségeltetik a nemzetiségi törvények alko
tása? mert hiszen maga Dobrzánszky képviselő á r 
igen szépen felvilágosította, hogy ezred éveken 
keresztül elismerték törvényeink a nemzetiségek, 
jogait. Ha tehát vannak ily törvényeink, miért kí
vánják a nemzetiségek, hogy uj törvény alkottas
sák, hogy ujabban ismertessenek el a nemzetiségek 
és ha most máskép üt ki a dolog mint Ők várták, 
akkor beleesnek azon hibába, hogy önmaguk 
idézték elő azt, a mit nem kellett volna előidéz-

| niök. Mert azon roppant lármával, melyet az or-
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szagban a nemzetiségek érdekében csináltak, el
annyira, hogy Európának minden államait keresz
tül hatották és a magyar nemzet bizalmát megin
gatták, a magyar nemzetben gyanút ébresztettek 
ugy, hogy a magyar nemzet, a mely izolálva áll 
itt Európa közepén, a mely hivatva van arra, 
hogy a eivilizátiót valamint eddig annyi századon 
át. annyi viszontagság és veszély között meg
védette, és azt DíGgvédeni ezentúl is hivatva van, 
ezen nemzet, uraim, akkor, a midőn látja, hogy 
körül van véve idegen fajú népekkel és támasz
kodnia senkire sem lehet, akkor én nem csodálom, 
hogy — megengedjék Önök,de nem találok más szót, 
kifejezni magamat — h í ezen nemzet fukar, mert 
saját létele függ kérdésben. Midőn a nemzetiségek 
kezet fogva és vállvetve a magyar nemzettel meg
védik e luzának államiságát és függetlenségét, 
elősegítik a kormányt a szabad institutiók kifej
lesztésében, ott fogják a nemzetiségek feltalálni 
legszilárdabb biztosítékukat elannyira, hogy még 
az sem teljesedhetik be rajtok, a mit Eötvös eul-
tusminiszter úr méltóztatott mondani: hogy a civi-
lizátio megöli a nemzetiségeket: mert ha a civili-
satio magasabb színvonalára emelkedünk, akkor a 
civilisatio bennütdeet megvéd. 

Nem akarom tovább untatni a t. házat és 
áttérek a törvényjavaslatra. 

A kisebbségi törvényjavaslatot én átnéztem 
és mindenkép igyekeztem belőle kiolvasni oly va
lamit, hogy azt elfogadhassam, de semmit sem 
tudok benne találni, a mi engem meggyőz, hogy 
az jó és czélszerü, nem tudtam különösen megba
rátkozni azon eszmével, hogy a megyék kikerekí
tessenek, mert igen furcsa egyenjogúság az, a mi
dőn a többség: ek azért, mert többség, adunk jogot, 
a kisebbséget, pedig nem respeetáljuk azon jogok 
elvezetében, hanem elkárhoztatjuk. (H lyedés.) 

Erre nézve csak azt hozom fel, hogy én a 
kisebbségi törvényjavaslat azon elvében zsarnok
ságot láíok, a hol, ugyhiszem a 7. szakaszban, azt 
mondja, hogy a tárgyalás és elintézés mindig az 
első beadvány nyelven történik. Már, uraim, én el
ismerem az államnak azon jogát, hogy, ha én kérek 
tőle hivatalt és ő azt nekem megadja, akkor qua-
lificntiőt követelhet tőlmi arra nézve, hogy képes 
legyek a hivatalnak megfelelni. Elismerem az 
államnak azon jogát, hogy követelheti, miszerint 
az ö nyelvét minden ember, ki hivatalban akar lenni, 
ismerje. (lt,azl) De nem ismerhetem el bármely 
nemzetiségnek y^gy hatalomnak azonjngát, hogy, 
ha én mint orosz történetesen egy román atyafival 
perbe keveredem és ez románul adja be kereset
levelét, hogy én orosz létemre ezen per miatt kö
teles legyek megtanulni a román nyelvet. 

Vegyük fel továbbá uraim a differenfiát, 
mely itt a nemzetiségi kérdésben van. Két pont-
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juk van a nemzetiségeknek, melyet kivannak. Ázt 
mondják, a nemzetiség törvényesen el legyen is
merve, hogy itt van a hazában. És vegyük fel a 
törvényjavaslatot, a központi bizottság és Deák 
Ferencz képviselő úr szövegezése szerint. Ki van 
abban mondva, hogy minden nemzetiség egyen
jogú ezen országban, csupán a nyelv használatát 
csak annyiban szabályozza, a mennyiben ezt az 
ország egysége, a kormányzat, és a közigazgatás 
gyakorlati lehetősége s egyszersmind az igazság
szolgáltatás szükségessé teszik, és ezen második 
ponttal, melyet a nemzetiségek követelnek, ezzel 
megint ugy állunk, mint a természeti jogokkal, 
nevezetesen a velünk született jogokkal, melyekről a 
természeti jogtan szorosabb értelme szerint lemon
danunk nem is lenne szabad, és mégis a velünk 
született korlátlan szabadságról az emberi nem 
azért mondott le, hogy a lemondás által megvédje 
a valódi társadalmi szabadságot. 

Vajon tehát mi, hazánk érdekében, a köz
jódét érdekében, nem tehetnek azt, hogy a 
hivatalos téren végkép lemondjunk a nyelvek
ről ? Hiszen elismerem, hogy a nyelv egyik ta
núbizonyságát adja annak, hogy valamely nem
zetiség é l ; de nem ismerhetem el azt, hogy, ha 
a nyelv nem hivatalos nyelv, a nemzetiség ve
szélyeztetve van. Mert hiszen tudjuk, hogy a nyel
vet és nemzetiséget mi biztosítja leginkább, mint 
a nyelv literatúrai fejlődése; itt van öszpontosulva 
a nemzetiségek léte és jövője, mert fejtse ki a ro
mán vagy orosz, vagy bármely más nemzetiség 
literaíuráját, hog)7 azt minden ember műveltnek 
ösmervéu be, örömmel fogja azt megranulni, és azt 
a társadalmi körben használni : következésképen 
ott fogja találni legszebb biztosítását nemzetisé
gének. 

Erre nézve szabad legyen egy példát felhoz
nom, A közel múlt időben , Bach korszakában, a 
magyar nyelv a hivatalos körből ki volt zárva, és 
tessék csak jól megvizsgálni a dolgot és megbí
rálni az akkori irodalmi termékeket: mikor tett a 
magyar literatura oly haladást és mikor vésődött 
annyira a nemzet szivébe a nemzetiségi érzület, 
mint épen ezen korszakban ? (Zajos tetszés.) 

Ezek az én nézeteim. 
Megmondottam már, hogy a kisebbség javas

latát nem pártolhatom, hanem elfogadom a közjjonti 
bizottság és Deák Ferencz képviselő úr javaslatát, 
(EléiJc htlyédés.) Kérném nemzetiségi képviselő 
társaimat és testvéreimet, hogy miután ezen t&rgj 
már megvitatva, kimerhetett, legyenek szívesek a 
szótól elállani, a kérdést szavazás alá bocsátani. 

Popovics-Desseánu János: T. képviselő
ház! (Zaj. Eláll. ELök csenget.) Elismerem, hogy 
miután ezen tárgy már öt nap ótaszőnysgen forog 
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a t. ház előtt, a t. háznak türelme már kifogy
hatott ; (Ugy van .') de miután ezen tárgyat 
egyiknek tartom az e ház előtt fenforgó leg
fontosabb tárgyak közöli , nem tehetem, 
hogy a szótól elállják. Mindamellett méltányolni 
fogom a t. ház türelmének kifogyását és igyekezni 
fogok minél rövidebben a tárgyhoz szólni. 

Kétségkívüli, hogy e hazáben nemzetiségi 
kérdés létezik, és hogy ezen nemzetiségi kérdés 
még megoldva nincs; kétségtelen, hogy mivel 
ezen hazában nemzetiségi kérdés létezik, többféle 
nemzetiségek s nemzetek is vannak, és mivel ezen 
többféle nemzetiségek egyenjogúsításáról van sző, 
ugyanazért a központi bizottság javaslata már 
csak azért sem fogadható el, mert az az egyenjo
gúsítás fő feltételét, az egyenjogusitandóknak léte
lét el nem ismeri. Voltak már előbb is törvényja
vaslatok e tárgyban. Ilyen volt az 1861- diki tör
vényjavaslat a nemzetiségi kérdésben. De ezen 
törvényjavaslat legalább elismerte és megnevezte 
azon nemzetiségeket, melyek a nemzetiségi kér
désben egyenjogúsít andók. De, uraim, a központi 
bizottság javaslatát azért sem fogadhatom el, mert 
a ház kimondta már több izben, miszerint a nem
zetiségi egyenjogúsítás egyedül az ország integri
tása s politikai egysége által korlátolható ; én pedig 
ezen törvényjavaslatot nem találom olyannak, 
mely ezen korlátokig terjedne. Ugyanis a nemzeti
ségi egyenjogúsítás minden esetre meg kívánná 
azt , hogy a nem-magyar nemzetiségeknek ott, 
hol az állam egysége azt nem gátolja, a nyelv hi
vatalos használata megengedtessék. Az ország 
eddig is törvényhatóságokra volt felosztva és az
ért senki sem tagadhatja, miszerint ezen ország
nak territoriális integritása és politikai egysége 
ép volt. Ugyanazért hogy ha a törvényhatóságok
ban megengedtetik; miszerint a hivatalos nyelv az 
azon törvényhatóságban majoritást képező lakos
ság nemzetiségének nyelve legyen, a haza imteg-
ritása és politikai egysége megtámadva nines, de 
az eg3~enjogiiség- elve érvényesítve van, legalább 
annyiban, a mennyiben megengedi azt, hogy a 
nem-magyar nemzetiségek nyelve legalább a mu-
meipiumokban bírja a;-.on jogot, melyet a magyar 
nyelv a kormányzatban é& törvényhozásban bir. 

De, uraim, a fünforgó törvényjavaslat az 
egyéni szabadság terén sem bir az egyenjogúság 
elvével, mert azt látjuk, Imgy a magyar nemzeti-
eégü polgárnak bárhol ti hazában, ugy a kormány 
hivatalok, valamint bár mely törvényhatóságok, 
bár mely törvényszékek, bíróságok vagy egyéb 
hivatalos hatóságok előtt meg van engedve, hogy 
saját nyelvén terjeszthesse elő ügyeit s folyamo
dásait, saját nyelvén perlekedhessek, és saját nyel
vén nyerjen határozatot, j holott ez a többi nemze
tiségi honpolgároknak megengedve nincs, s ezek

nek a legfőbb politikai jogok élvezetében is ugy-
szólva mindenütt a magyar nyelv grammaticája áll 
utjokban, melytől függ a nem-magyar nemzeti
ségű polgár politikai jogainak gyakorlása. Ez, 
uraim, nem egyenjogúság ! 

Eddig a törvényhozás Magyarországon, külö
nösen 1848 előtt, a magyar nemzetiség fejlesztését, 
terjesztését és átalában a magyar nemzetiséget, 
mintegy állam czélul tűzte ki. És épen itt volt a 
nem-magyar nemzetiségeknek jogsérelme; most 
tehát arról van szó, hogy ezen jogsérelem orvosol-
tassék, hogy a magyar s nem-magyar nemzetisé
gek között e tekintetben fenforgó jogegyenlö'tlen-
ség kiegyenlittessék; de ezt a központi bizottság 
törvényjavaslata egyátalában nem teszi. 

Egyébiránt ezen törvényjavaslat azon hibá
val is bir, hogy a mellett, mert igen confusus, túl
ságos, szövevényes és határozatlan értelmű, való
ságos képtelenségeket is foglal magában. Ezen 
törvényjavaslat, például kimondja, miszerint min
den törvényhatóságnak hivatalos nyelve a ma
gyar; kimondja, miszerint a törvényhatóságokban 
a jegyzökönyvek magyar nyelven vitessenek, s 
kimondja, hogy ott is, a hol a szavazat képesek
nek 5-öd része vagy többsége megkívánja, a jegy
zőkönyv más nyelven is vitethessék ; de kimondja, 

I hogy ez utóbbi esetben is a magyar szöveg a hi
teles. Bátorkodom kérdezni a t. házat, hogy mi-
kép hitelesítetik a törvényhatóságok jegyzőköny
ve? (Ugy, mint a miénk.') bizonyára ugy, hogy azt 
az illető megye-közönségnek majoritása mondja ki 
hitelesítettnek. Már most vannak megyék, hol a 
szavazatképesek között alig van egy ötöd vagy 
hatod rész vagy ennél is kevesebb, mely a ma
gyar nyelvet érti: hogyan fogja ezen kis minoritás 
a majoritás ellenében a jegyzőkönyvet törvénye
sen hitelesíteni ? Ugyanazért, midőn némely urak 
azí mondták, hogy a privilégiumot el akarják tö
rülni, s a majoritásoknak még sem akarnak a 
minoritások felett jogot engedni a törvényhatóság
ban, ez által épen akkor ugyanazon urak a pri
vilégiumot szentesitik, mert a minoritás alá ren
delik a majoritást, és azon képtelenséget rendelik, 
hogy az legyen szent és hiteles a törvényhatósá
goknál, a mit a minoritás akar és nem az, mi a 
majoritás meggyőződése és akarata. De ha köz
igazgatás tekintetéből talán lehetne is némely indo
kokat forcirozni a nyelvi egyenjogúság megszorí
tására nézve, ilyesmit a törvénykezés tekintetében 
indokolni teljes lehetetlen; mert törvényeinkben 
ki van mondva, hogy a bíróságok előtt minden 
honpolgár egyenlő, s kimondja a stempíi-törvény, 
hogy minden polgár egyenlően fizeti a bélyeget 
azért, mert a bíróság neki ítéletet, végzést hoz, 
már most hol itt az egyenlőség? mert mig a biró 
a magyarnak magyarul szolgáltatja ki az igazsá-
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got, a románnak nem teszi ezt románul; pedig a 
stemplit ez is csak ugy megfizeti mint a magyar. 

Azt mondhatjuk, hogy ennek a birák köny-
nyebbsége végett kell igy lenni. Tgerj,uraim,ha azon 
szempontból indulnak ki, miszerint a nép azért van, 
hogy bírói hivatalnokokat tartson fenn saját véres 
verejtékén, igazságuk van; de ha a biró azért van, 
a miért alkotmányos államban lennie kell,hogy azon 
népnek szolgáljon, melytől fizetést huz, megkíván
tató, hogy azon bíró azon népnek nyelvén szolgál
tassa az igazságot {Közbeszólás: Ben van a törvény
ben !) Nincs ben a törvényben ! Az mondatik ugyan
is a központi törvényjavaslatban, hogy megen
gedtetik, miszerint a község birája előtt az illető 
községbelí lakos saját anyanyelvét használja. 
Tgen, uraim, az ott fenforogbató 12 forintos békebi-
rósági, vagy nem tudom miféle csirkeperekben 
megadatik ez a j o g ; meg van engedve az is, hogy 
más község bírósága előtt ismét hasonló perekben 
azon községnek nyelvét lehessen használni; meg 
van engedve végre, hogy saját járásának törvény
hatósági bírósága előtt ismét az annak illetőségé
hez tartozó csekély ügyekben a községnek ügy
kezelési nyelve kasználtassék, és itt, uraim, épen 
azokra hivatkozom, kik azt mondjak, hogy az 
egyenjogúságot mindenben csak az egyéni sza
badságra kívánják alapítani, és azt kérdem tőlök, 
hogy ezen jelentéktelen engedményekkel a tör
vény előtti nemzetiségi jogegj-enlőség az egyéni 
szabadság szellemében van-e alkalmazva s megold
va, akkor, midőn ott vannak a törvényhatósági tör
vényszékek ; ott vannak a váltótörvényszékek, ott 
n telekkönyvi hatóságok, ott lesznek ma-holnap 
az államhatalom által kinevezendő bíróságok, 
melyeknél az, hogy a nem-magyar nemzetiségű 
fél saját nyelvét használhassa, a törvényjavaslat 
értelmében teljesen kizáradk. Ura im! Ez nem 

A nemzetiséget sokan ugy állitják fel, mintha 
talán a szabadsággal ellentétben állana. Tagadom 
én ezt, uraim; mert én a nemzetiséget a szabad
ságtói nem tudom külön választani. Nagy magyar 
államférfiak is kimondták már azt, hogy nemze
tiség és szabadság közt választani nem lehet, és 
ha azon kérdést kellene elintézni, hogy melyiket 
cseréljük fel a másikért, nem lehetne válaszolni 
reá. Es valamint a magyar szivében s a magyar 
felfogásában ily nagyszerű a nemzetiség iszméje 
és igy össze van forrva a szabadsággal, épen oly 
magasztos s épen ugy össze van kötve a nemzeti
ség a szabadsággal a román szivében s fogalom
ban is. 

Azt mondják, hogy a civilisatio ellensége a 
nemzetiségnek. Tagadom, uraim ! Az én nemzeti
ségem azóta kapott nagyobb lendületet, mióta a 
civihsatio napsugarai kezdtek reá visszatükrö

ződni; minél inkább halad a civilisatio az én 
nemzetiségem fiai között, annál inkább ébred a 
nemzeti szellem, annál magasztosabb a nemzeti
ségi eszme, és annál erélyesebb a nemzeti törek
vés ; a civilisatio tehát nem ellensége a nemzeti
ségnek, hanem éltetője. Sehol nem láttam nemze
tiséget elnyomva ott, hol a civilisatio. hol szabad
ság volt, hanem láttam ott, hol barbárság, hol az 
önkény uralkodott. (Helyeslés.) Nézzenek, uraim, 
Lengyelországra, vrjona civilisatio, szabadság az, 
mely a lengyel nemzetiséget, a lengyel nyelvet 
elnyomni, megsemmisíteni törekszik ? Nem, uraim, 
nem a civilisatio, nem a szabadság nyomja azt el, 
hanem a barbárság, az erőszak! A civilisatio a 
humanitás tudománya. A humanitás respectál min
den nemes emberi eszmét, tehát minden nemzetsé
get; nem lehet hogy a humanitás másban meg
vesse azt, mit önmagában respectál, mit önmagá
ban tisztel. Ugyanazért a magyarországi nem-
magyar nemzetiségű népek azon törekvése, hogy, 
a mennyire a haza integritása s politikai egység J 
megengedi, a nemzetiségi egyenjogúságban része-
sittessenek, sem a szabadság, sem a civilisatioval 
ellenlétben nem áll. 

Ennélfogva én,miután a kisebbségi törvény
javaslat a haza integritását s politikai egységét tisz
teletben tartja, sőt czélul tűzi k i ; miután ezen 
kisebbségi törvényjavaslatban a nemzeti egyen-
joguság gyakorlatilag keresztül van vive, mind
addig, a meddig ezen emiitett két nagy elv meg
engedi, s miután a benne foglalt módozatok szük
ségesetére módosíthatók; ennélfogva én az abban 
foglalt elvek alapján egyedül a kisebbség javas
latát tartom alkalmasnak arra, hogy annak alap* 
ján a nemzetiségi kérdés ugy oldassuk meg, mi
szerint a megoldás egyrészről a nemzeti egyenjo
gúságnak megfeleljen, s másrészről a haza való
ságos igényeinek is eleget tegj'en. 

Uraim, még csak egyet akarok mondani. Kö
telességem válaszolni Tisza Kálmán képviselő űr 
ama felhívására, hogy ne akadályoztassuk a fen-
forgó kérdésben törvény alkotását. Meglep en
gem ezen felhivás, mert a t. ház legjobban tudja 
hogy sohasem voltunk mi azok, kik e kérdés meg
oldását hátráltattuk volna, sőt igen gyakran fel
szólaltunk s kértük a t. házat, hogy ezen igen fon
tos kérdést mielőbb oldja meg. Ha tehát az idő 
ennyire haladt, és e kérdés még megoldva nincs, 
okai ennek mi nem vagyunk; de azt hiszem, mi
ként mindamellett, hogy az idő rövid, c fontos 
kérdést csak ugy könnyedén keresztül nem ugor
hatjuk, mert azzal tartozunk saját lelkiismeretünk
nek, tartozunk a m i kötelességünknek, melyet 
választóinknak irányában elvállaltunk; de tarto
zunk egyszersmind azon kötelességnek is, melylyel 
mint honfiak e közöd haza érdek3 és java iráut 
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viseltetönk. Análfogva, midőn e felhívást részemről 
el nem fogadom, egyúttal magam és elvtársaim 
nevében kijelentem, hogy azon ijesztésektől sem 
rettegünk, melyeket Tisza képviselő úr ellenünk 
felhozott, miszerint t. i. az esetben, ha e kérdés meg 
nem oldatnék, talán majd az annyira gyűlölt 
előbbeni nyelv-törvények lógnának alkalmaztatni. 

Zmeskál Mór : Köteleségem késztet, t. ház, 
fölszólalni, de eleve is kijelentem mikép nem 
fogom azon képviselő urak példáját követni, kik 
két óráig tartó olvasott beszédeikkel delectálták a 
t. házat, s pedig felfogásom vagy legalább sejtel
mem szerint azért, mert akadályoztatni akarták, 
hogy ezen tárgyban törvény alkottassék, mitől 
pedig óvjon meg a magyarok Istene! 

T . ház ! Hivatva érzem magamat felszólalni, 
midőn oly tárgyról van szó, mely azon kerületet, 
melyet én képviselek, közelről érdekli. Azon kerü
let, melyet én képviselek, tiszta tót ajkú, de biz
tossá teszem a t. házat, hogy az alkotmányi szere
tetben vetélkedik bár mely más magyar ajkú me
gyével. (Elénk éljenzés.) A mit állítok, a mit mon
dok, az nem puszta szó, igaz tények azok, melye
ket Árva megye mindig és minden viszonyok 
közt állandóan tanúsított. Biztosítom a t. házat, 
hogy Árva megye józan népe távol van azon bű
nös gondolattól, hogy valaha egy oly törvény 
alkottassék, mely által Magyarország épsége, Ma
gyarország integritása veszélyeztetnék. (Elénk 
helyeslés.) 

De, t. ház! Vannak minden nemzetiségnek 
bizonyos veleszületett igényei, melyeket a mint 
ignorálni nem szabad, ugy másrészt azokat ki
elégíteni szükséges, mert valamint igaz az, hogy 
valamint a magyar, ugy a tót, szerb, román 
egyformán áll a mindenható Isten legmagasabb 
színe előtt: ugy igaz az és igaznak kell lenni an
nak, hogy valamint a magyar, ugy a tót, szerb, 
román egyformán álljanak a törvény előtt és 
hogy egyformán részesüljenek az alkotmányos 
élet élvezetében. És valóban, t. ház, csak akkor, 
ha ez ki fog mondatni, csak akkor lehet biz
tosan várni, hogy azon súrlódások, melyek létez
tek, végüket fogják nyerni és hogy az annyira 
kívánatos testvéri egyetértés helyre fog állitatni 

En, tehát t. ház ezen szempontból kiindulván, 
de épen ezen szempontból indulván ki a központi 
bizottság javaslata is, ezt mint olyat, mely, néze
tem szerint, leginkább lesz képes a különböző 
nemzetiségek igényeit kielégíteni, átülánosságban 
örömmel és nyugodt Jszivvel pártolom s azt a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadom; egyes pont
jaira nézve pedig észrevételeimet fentartom. (Él
jenzés.) 

Man i l l A t i r é l : Megvallom, ha nem tarta
nám szükségesnek e főlontosságu tárgy körüli 

nézetem előadását, most a discussio 5-ik napján, 
midőn látom, hogy a t. ház türelme egészen ki
apadt : nem venném igénybe a t. ház becses figyel
mét ; de miután evvel tartozom önmagamnak, 
engedje meg a t. ház, hogy e körüli nézeteimet 
röviden előadhassam, és azokat ép oly röviden 
indokolhassam. A többségi javaslat, nézetem sze
rint, a mostani nemzetiségi igényeknek meg nem 
felel, és azért azt részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. 

A többségi törvényjavaslat nem tartalmazza 
azon elvet, melyet már az országgyűlés több íz
ben felirataiban és határozataiban, ugy szinte az 
általa kiküldött nemzetiségi bizottságok munkála
taikban elismertek és elfogadtak. Ha tekintjük, 
uraim, országunk nyelvbeli törvényeit, ugy aka
dunk oly törvényekre is, melyek szerint az ország 
integritása azzal is sértve találtatott, hogy ha 
valaki a közgyűlésekben máskép mint msgj-ar 
nyelven szól. Kell tehát, hogy ezen kérdésnél 
bizonyos elv vezéreljen ; .ezen elv pedig megmásk-
hatlan és félre nem magyarázíatható legyen. 

Én a nemzetiségi kérdés megoldása által 
Magyarország erősbödését és az alkotmányos sza
badság tökélyesbülését óhajtom, E tekintetben tehát 
szükséges figyelnem, hogy a megoldás által az 
ország területi épsége és politikai egysége csorbát 
ne szenvedjen, sőt hogy ez által erősbüljön és 
szilárduljon. 

Mit érthetünk területi integritás alatt, szük
ségtelen mondanom, maga e szó megmondja; a 
politikai egységgel azonban nem állunk ugy. Én 
ez alatt nem érthetek egyebet mint állami, törvény
hozási és kormányzati egj-séget, annak erősödését 
vagy gyengeségét a nyelvek használatától én 
feltételezni nem tudom. A kormányzat lehető köny-
nyebbitéso igényli, hogy a törvényhozás, a központi 
kormányzat terén, és akkor midőn az állam mint 
ilyen lép fel, egy nyelv,"az ország relatív többségéé, 
vagyis a magyar nyelv használtassák, Tudom 
én, hogy e kérdés megfejtése uj és nehéz, mert 
hazánk sajátságos viszonyai teszik azzá; de ha 
elvet, mely megmásithatlan, elfogadunk: akkor a 
nemzetiségi kérdés megoldása igen könnyű, mert 
arra nem kell egyéb, mint az állam mint az állam 
nyelvét azon mértékre szorítani, mely okvetlen 
szükséges, hogy az állam létezzék. De, hogy azt 
létezése igénylené, miszerint a municipiumok hatá
rán belül is csak egy nyelv alkalmaztassák, azt én 
helyesnek nem tartom, 

Bizonyos elvből kell tehát kiindulni és ezen 
elv nem lehet egyéb, mint a nemzeti jogegyenlő
ség elve. 

Elnök (leszáll s helyét Gajzdgó Salamon 
foglalja el.) 

Man in A u r é l : Mondtam már, hogy csak 
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álláspontom- jelzésére akarok szorítkozni és egy
szerűen kijelentem, hogy én a ki.-ebbségi javaslat
ban látom azon elvet lefektetve, a melynek alap
ján e kérdés megoldása lehetséges. 

T. ház! miután a kisebbségi javaslat oly sok 
oldalról megtámadtatik, szabad legyen nekem is 
egy pár szóval járulni annak felvilágosítására, 
hogy mi foglaltatik abban. Uraim, ezen kisebbségi 
javaslatban fő elv először az, hogy a nemzeti jog
egyenlőség mondassék ki, másodszor a többség 
elvének alkalmazása. Az igen t. cultusminiszter úr 
megfordította e kérdést, azt mondván, hogy a ki
sebbségi javaslat három elvet tartalmaz, t. i. a ki-
kerekitést, avagy nyelv-uralmat és a hivatalok 
aránylagosságát, Már bocsánatot kérek, én ezt 
nem ugy találom. Az eg37ik elv a jogegyenlőség, 
a másik a többségi elvnek alkalmazása. 

Valamint az országban a magyar nyelv 
állami, törvényhozási és közvetítő nyelv a több
ségi elv alapján és nyomán: ugy a kisebbségi tör
vényjavaslat szerint a törvényhatóságokban , . 
az absolut többség nyelve a hivatalos nyelv és 
ennek minél igazságosabb keresztülvitelére szük
ségesnek tartatott a kikerekités; de ez ép ugy, mint 
egyéb intézkedések, csak az elvek mikénti alkal
mazására vonatkozik, és ha ez alkalmatosnak nem 
találtatnék, jgen könnyű azt mással felcserélni, 
csak ismertessék el az elv. Ha veszszük a 48 iki 
törvényhozást, mely a politikai egységet még 
akkor is sértve látta, ha valaki a törvényhatósá
gok gyűléseiben más nyelven szólalt íel mint ma
gyar nyelven, most pedig ebben sérelmet nem 
talál senki, de az mondatik, hogy ha valamely 
törvényhatóság más ügykezelési nyelvvel bir mint 
a magyarral, ugy ez által a politikai egység meg
sértetik, és mégis mind 1861-btn az akkoron 
kiküldött nemzetiségi bizottság, mind a jelenlegi i 
bizottság alválasztmánya munkálataikban ebben j 
sérelmet nem látnak, 

Szükséges tehát elvből kiindulni: különben 
minden csak az egyén felfogásától függ; már pe
dig e főfontosságu kérdés, melynek szerencsés és 
közmegelégedést szülő megoldása nélkül a ki-
egyezkedés befejezve nincsen, megérdemli, hogy 
változatlan elv alapján oldassék meg. 

Igen sajnálom, hogy találkoztak e házban 
oly képviselő társak is, kik lagalább becsületes 
ember szemében a legnagyobb bűnnel, hazafiatlan-
sággal terhelték és vádolták nem-mag}Tar ajkú 
képviselőtársaikat, csak azért, mert nem fogadhat
ják el a többségi javaslatot. En undorral fordulok 
el az ilyen vádaktól. Uraim, kora, ifjúságomtól 
fogalkoztatott ezen kérdés és anuak mi módon 
való megoldása, sokat gondolkoztam felőle: de so
ha nem voltam képes e kérdés megoldását más
képen felfogni, mint közös hazai szempontból. Ha 

valaki meggyőz engem arról, hogy az általam 
kelt indítvány támogatása által a haza java nem 
mozdittatik elő, visszalépek; de ne gyanúsítson 
senki, hiszen ezen alapon lehetne gyanúsítani azo
kat Is, kik más módon való megoldást indítva-
nyozt ik : ilyenek az 1861 diki bizottságban részt 
vett képviselő urak, kik közöl jelenleg néhányan 
miniszteri padon ülnek; ilyenek az 1867-diki bi
zottság tagjai, mert azok is más módot javasoltak 
a megoldásra, t. 1. megengedték és elismerték 
azon jogát a törvényhatóságoknak, hogy nyelvű
ket szabadon válaszszák. 

De megigértem, hogy nem leszek hosszas, 
bár óhajtottam volna, hogy terjedelmesebben 
nyilatkozzam; de miután ezen két pont kiemelése 
által álláspontomét jeleztem, ennélfogva kijelen
tem, hogy miután a kisebbségi törvényjavaslat 
azon elvet, mely egyedül alkalmazható igazságos 
és jogos megoldásul, tartalmazza, én a két javaslat 
közöl azt pártolom. 

Rudoyánszky Flórián: T. ház! {Eláll!) 
Bocsánatot kérek, én is azon édes anya szülöttje 
vagyok. A kik hajdan a szólásszabadság mellett 
fölléptek, sokat tapasztaltak, de még többet szen
vedtek. Ennélfogva én a t. háznak csak egy pár 
pereznyi béketürését kikérvén, röviden nyilat
kozom. 

T . ház! Az egész nagyfontosságú tárgy ki le
vén merítve, egyedül, mint Barsmegye tótajku 
kerületének képviselője, büszkén kijelentem, hogy 
az előttem szólott Madocsányi, Justh, Plachy és 
Kvassay képviselőtársaim nyilatkozatához ragasz
kodván, pártolom a Deák Ferencz által módosított 
központi javaslatot. {Elénk helyeslés.) 

L a n g GuSZtáv : T. ház! (Szavazzunk! Eláll!) 
Igen rövid leszek: csak azt kell kinyilatkoztat
nom, hogy én, mint erdélyi képviselő, az előttünk 
fekvő törvényjavaslatoknak egyikét sem fogadha
tom el a részletes tárgyalás alapjául. A jelen tör
vényjavaslatot előleg nem lehet kiterjeszteni mind-
addio-. mi<y az unió kérdése megoldva nincs, illető-
leg míg a módositások, melyek által Erdély Ma
gyarországgal egyesül, megállapítva nincsenek. 
Az unió kérdésének megoldása fogja megmutatni 
azt, hogy mit kell Erdélynek régi alkotmányos 
jogaiból íentartani, mit eltörölni; és mily arány
ban szükséges Erdélyre nézve egy nemzetiségi 
kérdést előterjeszteni. Minél fogva, mint erdélyi 
képviselő, az előttünk fekvő törvényjavaslatok kö
zöl, a mennyiben azok Erdélyre is kiterjeszíeí-
nének, a részletes tárgyalás alapjául egyiket sem 
fogadhatom el. 

SipOS Fe renCZ : T. ház! (Zaj. Szavazzunk!) 
A vita alatt levő tárgy annyira ki van merítve, 
hogy ahhoz ismételve hozzászólani nem lehet. En 
ennélfogva, a ház türelmével visszaélni nem akar-
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ván, kijelentem, hogy a központi bizottságnak tör
vényjavaslatát a Deák képviselő úr módosilásával 
elfogadom. (Hdyeslés.) 

Medán Endre: T. ház! (Eláll!) Midőn oly 
kérdésről van szó, mely a nem-magyar nemzetisé
gek nemzeti élete körül forog, miután conslatálva 
van, hogy csak azon nemzet veszti el jogait, mely 
önmaga feladja azokat, nemcsak idöpazarlásnak 
nem, de kötelességemnek tartom, hogy mi, kik 
nem magyar ajkú választókat is képviselünk, ezen 
tárgyban felszólaljunk minden oly intézkedés el
len, mely véleményünk szerint a nem-magyar 
ajkú nép nemzeti életét veszólylyel fenyegeti, azon 
reményben, mivel igaz az. hogy quid ab initio in-
justum est, etiam traetu temporis convalescerc ne-
quit, az akaratunk ellenére elvesztett jogokat vala
ha ismét visszaszerzendjük. Ezen okból én, t. ház, 
el nem állok a szótól. 

T. ház! Elérkezett tehát valahára a nem-ma
gyar nemzetiségűek által várva vári azon idő, midőn 
a nemzetisééi kérdésre vonatkozó törvénvjavrslat a 
t .ház előtt tárgyalás alá került; elérkezett azon idő, 
midőn a képviselők egy részének alkalma van 
alkotmányos utón a nem-magyar ajkú nemzetisé
gűek nemzetiségi igényeit a t. ház előtt tolmá
csolni: mondtam, alkotmányos utón, mert a nem-
magyar nemzetiségűek, különösen pedig a romá
nok, sokszor részesültek azon szemrehányásban, 
hogy ellenszenvvel viseltetnek az alkotmány 
iránt, shogy ők igényeiket nem alkotmányos úron 
ig)ekéznek kielégíteni. (Ki mondta azt?) Elég
szer mondatott. Holott alkotmányos utón köny-
nyebben érnök el igényeinket. Elértük ezen 
időpontot i s ; fájdalommal kellett azonban a nem-
magyar ajkú nemzetiségek képviselőinek tapasz
talni, hogy minél nagyobb volt a remény, milyet 
tzen időhöz kötöttek, annál keserűbb csalódásra 
ébredtek a két törvényjavaslat tárgyalása alkal
mából. Ertem a központi bizottmány javaslatát s 
Deák Ferencz t. képviselőtársunk törvényjavasla
tát, melyek lényegükben egyeznek egymással, s a 
többség javaslatának tekinthetők. Ezen két tör
vényjavaslat, bármennyire igyekezzék is a eul-
tuszminiszter úr a világot meggyőzni arról, hogy 
a nemzetiségi kérdést, megoldják, nem csak hogy 
nem oldják meg azt, hanem annak minden életerét 
oly könyörtelenül metszik cl, hogy semmi remény 
se lehessen az iránt, hogy valaha ismét feltámad
hassák. Mindkettő a szabadelvüse'g s a nemzeti 
egyenjogúság czime alatt kimondja, hogy nincs 
nemzetiségi kérdés: az egyik a torok között, a 
más-ik pedig nyíltan, azon tétel rendén, hogy Ma
gyarországon csak egy politikai nemzet van, s ez 
a magyar. Ezen tételben én a nem magyar nem
zetiségek ellen irányzott eluemzctiet'eiiitéVi politi
kát látok. Midőn a t. cultuszminiszter úr állította, 

hogy a szóban forgó két törvényjavaslat a nem
zetiségi kérdést teljesen megoldja, Tisza képviselő
társunk pedig azt, hogy ezen két törvényjavaslat 
teljes szabadságot ad, önkénytelenül eszembe ju
tott hogy ha mindkét képviselőtártunk virágked-
velö lenne, s ily teljes virágokat nevelnének, mint 
a mely teljeseit oldják meg ezen törvényjavasla
tok a nem eti egyenjogúságot, s a minő teljes sza
badságot adi ak, a %'ilág bármely virágkiállításá
ban semmi kitüntetésre nem számolhatnának. 

T. ház! A nemzetiségi kérdést mindazok, a 
kik a többség javaslatát pártolják, mind pedig azok, 
a kik a kisebbség véleményét pártolják, fontosnak 
mondják, csakhogy a mii.t a következtetésekből 
kiveh tő, különböző értelemben: az előbbeniek 
csak magyar érdekből tartják fontosnak, a meny
nyiben az által, ha a jogegyenlőséget kimondják 
a magyar n< mzet és a nem-magyar ajkú tömör, 

I résznt ősi, részint szerződések mellett letelepedett 
nemzetek között, a magyar érdeket veszélyeztetve 
tartják, mert nem vethetik meg alapját oly nem
zet-egységnek, a mely eddig soha sím volt, és el
enyészik minden remény a magyar nemzetnek be
olvasztás és elnemzetlenités általi szaporításához. 
Azok ellenben, kik a kisebbségi javaslatot pártol
ják, a nemzetiségi kérdést közös fontosságúnak 
tirtják olyannyira, hogy ettől feltételezik a haza 
jövő boldogságát. Az utóbbiakhoz tartozom én i s . 
Véleményem s/erint ezeknek van igazuk, és ezt 
m jd a jövő fogja megmutatni. 

Ez alkalommal, t. ház, nem mulaszthatom el 
hogy ne adjak kifejezést azon aggodalmamnak is 
melyet bennem keheit a kultuszminiszter űr azon 
nyilatkozata, hogy igazságtalan volna azon intéz
kedés, hogy a megyékbe behozassák a többségi 
nyelv i ; mert. megtörténhetik idővel, hogy a 
k kerekítés alkalmával létezett többség meg fog 
\ált ' zni. és más többség fog keletkezni. Vélemé
nyem szerint ezen állítással azt helyezte kilátásba, 
hegy a többi nemzetiségek be fognak olvadni a 
magyar nemzetiségbe, és a magyar nemzetiség 
lesz majoritásban minden megyében. 

| T . h á z ! Én a leghazardabb és legveszélye
sebb törekvésnek tartom az elnemzet'enitési poli
tikát. Igaz. hogy nagy nyereséggel kecsegtet, 
hogy ha siker koronázza. De annál nagyobb vészt 
rejt méhében, ha roszul üt ki. Ha Francziország a 
t. ház buzdító példáiul szolgálhat az elnemzetle-
nitési politikára : a hozzánk közelebb eső földön 
űzött ily politika, melynek súlyát a magyar nem
zet is cr.-zte, és mely oly megrázkódtatást okozott, 
hogy a birodalmat szinte'sarkából kifordította, intő 
például szol»álhat a magyar nemzetnek. Ezen 
megrázkódtatás nem következett volna be, ha a 
nemzeti-égek az eluemzetlenitési politika által nem 
lettek volna egymástól elidegenedve; vagy ha be-



CCCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 28. 1868 ) Í51 

következett volna ig, de nem oly kriukus jelensé
gekkel, melyeknek utóhatásait most is érezzük, 
és melyek recidivájától most sem vagyunk biz-
tositva, mert az ok, az elnemzetlenitési politika 
nem szűnt meg, sőt meg volna kettőztetve, ha a t. 
ház által ezen törvényjavaslatok elfogadtatnának. 
En nem tartom jó orvosoknak azokat, kik oly or
vosságot, melynek egy adagától a beteg szinte 
meghalt, kettős adagban nyujtnak neki. 

Azt vethetnék ellen, hogy Magyarország ezen 
megrázkódtatásnak köszöni újjászületését. De azt 
kérdem : hát azt, akarják-e, hogy mi, a nem-ma
gyar nemzetiségek is ily rázkódtatástól várjuk nem
zetiségi igényeink kielégítését? Nem ! és bármeny
nyire gyanusittatunk, ismételve mondom : nem! mi 
testvéri jobbunkat nyújtjuk a magyar nemzethez, 
s kérjük, hogy testvérileg járjanak el ez ügyben, 
azon őszinteséggel, a melylyel igazi testvér test
vére iránt viseltetik. Mert nem tehetem fel, hogy 
a képviselőház feliratában tett azon ígéret alkal
mával, miszerint a nemzetiségi kérdést a testvéri
ség alapján fogja megoldani, a t. képviselőház 
keblében a mostoha-testvériség utógondolata ho
nolt volna. 

Azt mondhatná nekem valaki, hogy politiká
ban nem lehet érzelem az irányadó. Jól van hát, 
hagyjuk el e tért, s vegyük a dolgot a szükséges
ség szempontjából; e szempontból kiindulva, a ro
mánok mint őszinte szövetségesek nyújtják jobb
jukat most, az európai válság kitörése előtti utolsó 
órákban, és hogy a szükségességről meggyőződje
nek, méltóztassanak egy pillanatot, vetni Magyar
ország térképérc, s csakhamar be fogják látni, 
hogy az önök által centrifugaioknak nevezett ré
szek összetartására, egy oly vonzó erő teremtésére 
van szükség", a mely a centrumhoz vonzza a kü-
lönféle népeket ; e vonzóerőt a nemzeti egyenjo
gúság létesitése képezheti csak. De másfelől, t. 
ház. a mint mondja Ludvigh hazánkfia a ,,IIon"-
ban: nem üdvös a hazára nézve, oly combinatiók-
ban keresni a haza üdvét, a melyeknek végrehaj
tása oly terhekkel sújtaná c hon lakosainak nagy 
részét, a milyenektől a t. magyar nemzet megsza
badult. Volt idő, midőn a tisztelt többség lapja, a 
„Pesti Napló1 ', fennen hirdette hasábjain Falk 
Miksa hires publicista által irt ezikkeiben, hogy a 
nemzetiségi jog oly jog, melylyel szemben minden 
más, csak kigondolható emberi jog elenyészik, és 
hogy semmi más jogért cserébe nem adható, és 
azért nem fogadta el a magyar nemzet a Scdimer-
ling által ajánlott consíitutiót, mert az által nem
zetiségét veszélyeztetve érezte; és kérdem én: con-
stitutio-ellenes érzületünek lehet-e azért nevezni a 
magyar nemzetet, mert nemzetiségi jogát nem 
akarta cserébe adni egy oly constitutiéért, mely 
nemzetségét veszélylyel fenyegette? És ugyan 

miért tesznek fel a románoknál kevesebb fogé
konyságot a nemzeti jogok iránt, mint önmagá
nál a magyar nemzetnél? és miért neveztetnek a 
románok reactionáriusoknak, ha nem nagy ked
vet mutatnak egy oly cönstitutió iránt, mely, vé
leményük szerint, nemzetiségi jogukat veszélylj el 
fenyegeti? Legyenek méltányosak uraim, méltá
nyolják másokban azon érzelmeket, melyekre 
önök büszkék, vagy legalább ne engedjék meg, 
hogy ezen érzelmek kigunyoltassanak, és ne kí
vánják, hogy mi feltétlenül hosannát kiáltsunk 
egy oly constitutiónak, mely véleményünk szerint 
nemzetiségi jogunkat veszély lyel fenyegeti. 

Mit ér nekünk uraiul azon phrasis: „a nemze
tiségi kérdés fontos kérdés, azon kérdést a múlt 
idők mértékével nem lehet mérni-< ? Ha ezen mondás 
által az czéloztatik, hogy a régi magyar politikát, 
mely szerint, mint a történelem tanúsítja, a ma
gyar nemzet az itt lakó nemzeteket nem igyeke
zett leigázni, hanem azokkal testvériségben élt, 
most meg kell változtatni, és ki kell mondani azt, 
hogy Magyarországon csak egy nemzet van, és ez 
a magyar nemzet és a többi nem-magyar ajkú 
nemzetek nem csak nem jogos, hanem nem is mél
tányos eljárás ez t. ház. Ily eljárás után a román 
nemzet soha sem fog őszinte tiszta testvéries érzü
lettel viseltethetni a magyar nemzet iránt, ha az 
elv kimondatnék. 

De nincs is hasznára ez a magyarnemzetnek. 
Ennem látom a magyar nemzetnél szükségét 

annak, hogy a nemzetiségi politika által igyekez
zék önmagát szaporítani, mert vannak ennek más 
módjai, melyek közöl csak néhányat említek: elő
ször kipuhatolni és eltávolítani mindazon okokat, 
melyek — némely írók szerint — okozták a ma
gyar faj apadásnak indultát: másodszor betelepí
tése által a nagy területű lakatlan pusztáknak, és 
pedig elsősorban székelyek által: mi által meg lesz 
akadálj'oztaíva a székely kivándorlás; továbbá a 
névmagyarositási statistika alapján oly nemzetek 
által, kik legfőbb hajlamot mutatnak a beolvadás
r a ; és harmadszor a magyar nyelvnek művelődés 
általi oly vonzóvá tételével, hogy azt szívesen 
magáénak vallja mindenki, és örömét találja abban, 
ha a magyar népbe beolvasztatik. A román nem
zetről elmondhatom ugyan, hogy rokonszenvvel 
viseltetik a magyar nemzet iránt, mert alig talál
kozik intelligens, ki nem beszélné a magyar nyel
vet és sokkal jobban nem tanulná mint más nem
zetiségben"; de azért a maga nyelvét sem hanya
golja el, és semmi vágyat nem mutat arra, hogy 
más nemzetbe beolvadjon , mert a történelem 
mondja, hogy a román non tam pro vitae quam pro 
linguae incolumitate certarunt. Egyébiránt a 
magyar nemzet bölcseségc kitalálhatja a szaporo
dás módját más nemzetek sérelme nélkül is. 
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De, t ház, a kor, melyben élünk, nem alkal
mas anemzetesitlenitési politikára, mert — mint a 
cultusrniuiszter úr megjegyezte— a szabadság zász
laja magasan lobog; és én azt teszem hozzá, hogy 
melfette ikertestvér gyanánt a nemzetiségi zászló 
is ; s még hozzá adom azt is, hogy a mostani kor
ban, midőn megváltónknak azon mondata, hogy : 
adjátok meg az Istennek mi az Istené és a császár
nak a mi a császáré, meg van könnyítve azon elvvel, 
hogy a nép saját sorsáról szabadon rendelkezhe
tik, vagyis más szavakkal: adjátok meg a népek
nek a IUÍ a népeké, midőn a népjog átalános sza
vazat által érvényesíttetik. Én, t. ház, lehetetlen
nek tartom az elnemzetlenitési politikát sikerrel 
követhetni. 

Áttérek most a többség törvényjavaslatának 
a nyelv használatára vonatkozó részére, azon ked
vezményekre, melyek a közgyűléseken vezetendő 
jegyzőkönyvekre nézve a nem-magyar nemzetisé
geknek adatottak, csak színleges engedmények. 

Erre nézve csak arra hivatkozom, mit Dessc-
anti képviselőtársam mondott , hogy nem 
igazságos , hogy a kisebbség által hitelesített 
jegyzőkönyv irányadóul szolgáljon a többségnek 
és a többség akarata a kisebbség által paralisál-
tassék. Azon engedmény is csak látszólagos, mely 
szerint minden oly esetben, hol valamely tisztvi
selő nem érti a magyarnyelvet , kivételesen viheti 
az ügyvitelt a jegyzőkönyv nyelvén, mondom, ez 
csak látszólagos: mert intézkedett a t. ház, hogy 
csak oly lisztviselők választassanak, kiket a főis
pánok candidálnak, ezek pedig nem fognak olya
kat candidálni,kik nem tudnak magyarul. 

Ilyen engedmény az is, hogy a törvényszé
keknél csak azon perek vezettessenek a nemzeti
ségek nyelvén, m el vek nem ügyvéd áltai vitetnek. 
Ez sem engedméivy: mert a perrendtartásban in
tézkedett a t. ház, hogy az Írásos, tehát a fonto-2 

sabb pereket csak ügyvédek által lehet folytatni, 
miáltal a felek önképviseleti joguktói tökéletesen 
megfosztatnak; s ez is bennem, megvallom, azon 
aggodalmat keltette, hogy ez csak a nemzetiségi 
jogok megszorítása tekintetéből történt. 

Véleményem szerint kimutattam azt, hogy 
azon elv, hogy Magyarországban csak egy nem
zetvan, a magyar, ki nem mondható; kimutattam 
azt is, hogy azon engedmények, melyek nem ma
gyar nyelvek használatára nézve tétettek, csak 
színlegesek és most szavazatommal a kisebbségi 
törvényjavaslathoz járulok , mert ez a nemzetiségi 
igényeket kielégíti, s egyszersmind kötelességem
nek tartom kinyilatkoztatni, hogy a mennyib'n 
pártolom a kisebbségi javaslatot, ha ezt tárgyalási 
abnpul el nem fogadtatik, a részletes tárgyaláshoz 
járulni nem fogok. 

Ivacskovics György 
S z o n t a g h P á l (nőqi-ádi) ) , ..... , x 

SZOntagh P a l (gümon) ) x ' 
Thalabér Lajos 
Andreánszky Boldizsár 
Berzenczey László: Most kevéssel ez előtt 

hallottam, hogy voltak nagy hazafiak, kik 1848 
után otthon maradtak, és voltak rósz hazafiak, kik 
elfutottak. Magam ezen szerencsédének közé tar-
tozom; de hogy azok, kik itt maradtak, mind jó 
hazafiak lettek volna, azt engedjék meg, hogy két
ségbe vonjam; és miután azon futás sokáig tartott, 
úgymint 18 évig-, kötelességem mégis kimutatni, 
hogy ott, a hol voltam, a fejedelemségekben, azt 
mondják , ottan confederatiokat ígérvén hazug 
ígéreteket tettünk, és ma itthon e részben gondo
latinkat nem merjük kimondani; mig mások azt 
mondják, hogy csakugyan hazaárulók válunk, 
szövetkezvén a magyarok elleneivel. 

Engedje meg a t . ház, hogy csak egy negyed 
óráig tehessem ezen vádak ellen megjegyzésemet. 

Nem csak ugy szólok, mint magyar, hanem 
mint erdélyi, s mint erdélyi is nem csak ugy szó
lok, mint magyar, hanem ugy, mint a ki sok jóté
teményt rokonszenvet élveztem, nem csak hazám 
román nemzetisége részérül, hanem, több éven át 
Bukarestben élvén, a külföldi románok részéről is. 
Hazám iránti kötelesség átalánosan megmutatni 
a t. képviselő ház előtt, hogy az ördög nem 
oly fekete, mint a minőnek festik, és hogy igen 
sok szép nö van a világon, kik, ha megharag
szanak, oly csúnyák, hogy nem mer rajok nézni 
az ember. (DeriÜség.) í g y vagyunk az ezen vita 
alkalmával eltaszitott román néppel; pedig ki 
nagyon is szeret n-igyon is haragszik. Les extre-
mes se touchent. Én eleget találtam, a külföldön, 
kik szívesek voltak hozzám, de nem csak hozzám, 
hanem a többi száműzött társaimhoz is és elé<r 
román van a világon, a ki azt. mondja, hogy kö
szönettel tartoznak a magyar nemzetnek azért, 
hogy szilárdul tartotta magát és ez által bennün
ket is védett, mert helyzetünk olyan, hogy ha 
egyikünk hirtelen a padról felugrik a másik ok
vetetlenül lebillen hanyatt homlok. 

A magyar nemzetnek, mely a szomszéddal 
soha nem kokt-tirozhat, mert nincsen hová, hazá
ról szólva nem lehet másról beszélnie, mint arról az 
országról a hol született, hol és melyen kívül szá
mára nincsen hely. De sok román és szerb 
kanosaiul politizál, például minisztériumról bő
széi: oly neveket hallót am, mint Bratiano, hogy 
miniszterelnök. Zavarba jöttem, inig tájékozám 
magamat, hogy melyik országról és minisztéri
umról beszélnek. Az ember nem tudja melyiket 
értae a kettő kö^ől. De nem veszem rósz néven 
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tőlök, ha örvendenek, hogy van külön román, kü
lön szerb ország. 

Mi mindnyájan kivánjuk a műveltség fák
lyája fényét terjeszteni keletre. Es nemcsak hogy 
helyes, ha beszélnek és gondolnak azon országok
ról, hanem még büszkék lehetünk arra mi is ma
gyarok, ha mi is kezet nyújthatunk e munkához, 
hogy mi is kezet nyújtunk és segíthetjük őket. 
(Helyeslés.) De t. ház! Ha vannak, kik a nemzeti
ségi kérdés megoldásával azt hitték, hogy e nap 
lesz a bánkódás napja, midőn a magyar nemzeti
ség leeresztett hamvazott hajjal esdekelve, vésze
kéivé fog bocsánatot kérni ; ha azt hitték, hogy 
most le fog mondani minden régi keservesen, 
vérrel, munkával szerzett híréről, nevéről: akkor 
bizony nem lesznek kielégitve. De a ki azt várta, 
hogy a magyar nemzet saját ereje önérzetében 
meg fogja adni mind azt, amit bármely uralkodó 
nemzet a világon nem adott meg, az megfog nyu
godni abban, midőn a magyar nemzet előállva 
azt mondja: én e hazámban nevekedett nemzet-test
véreimet ezennel egyenjoguaknak ismerem magam-
inai, hanem azért mégis vigyázni fogok a háztar
tásra, és még magam leszek a hetes egy darabig, 
mert félek, hogy a kisasszonyok a szomszédokkal 
fognak kokettirozni (Derültség) és itten közösen 
idegen szomszédokat értek. 

T. ház ! engedjék meg. hogy most erre az 
oldalra forduljak: az 6' szempontjukból tekintsem 
a dolgot. (A szélsőbal felé fordul.) 

Tökéletes igaz, azt mondják, hogy a mikor 
a Bábel tornyát építeni kezdték, mielőtt felépítet
ték volna, az Isten összezevarta a nyelveket és igaz 
is az. mihelyt alkotmányos szervezéshez kezdünk, 
csak akkor látjuk előállani az itteni nemzeti kö
vetelések igen-igen nehezítik munkáinkat. De a 
bibliában tovább menve elmondom, hogy a többi 
közt mi történt Magyarországon, midőn a törökök 
itt voltak. Egy török basa elment egy protestáns 
templomba, hol a pap olvasá az apostolok cseleke
dete könyvének második részét, midőn az aposto
lok minden népek közt elkezdtek a szentlélek 
nyelvén beszélni, mindenki értette azt és többen 
felkiáltottak : jaj Istenem, mi lesz ebből! a török 
basa felugrott és megtiltá a papnak azon népekről 
és országokról, melyek a szultán alatt vannak, 
beszélni, beszéljen csak Magyarországról. A basa 
így akarta kikerekiteni a nemzetiségi kérdést. 

A t. cultusminiszter úr, a nemzetiségekről be
szélvén, elmondhatta polna azt is, hogy a keresz
tyén vallással egykorú a nemzetiségi kérdés. Mi
dőn a keresztyén vallás behozatott, akkor kezdő
dik a nemzetiség, ez után kezdődik Róma bukása 
és a különböző népek emancipátiója. 

Helyesen monda egy í. hazafi. Bohatiel, a kit 
én mint jó hazafit tisztelek, a midőn előhozta. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. xi. 

hogy a románok régebben kezdették a nemzeti
séget védeni, már akkor midőn a templomokból 
kiküszöbölték az idegen szláv nyelvet. Helyes, hogy 
hát nekünk miért nem tetszett a latint kiküszö
bölni, miért nem használták a magyar nyelvet 
a magyar egyházban ? Moldovában valék 1856-ik 
évben hol az akkori diván ad hoc-ban az ottani 
püspök helyesen monda: Becsüljétek meg ezen 
keleti nemzeties vallásinkat, mert az megtartá 
nemzetiségieket. Hát nálunk a katholikus vallás 
mit tett ? Azt, hogy bennünket elszigetelt. Ezt ne
künk jogunk van mondani, mert nekünk széke
lyeknek magyar keleti vallásunk volt. A római 
katholikus vallás azt visszavetette, a magyar és len
gyel nemzetet a többi népektől izolálva sok hátra 
maradt, mig a keletiek templomaikban egyszers
mind nemzeti iskolákat állitottak. Ezt azért hozam 
elő, mert még ma is folynak a magyar delegatió-
ban oly beszédek, hogy mi még ma is rómaiak 
akarunk lenni. 

Hanem azt mondják, mit fog a közvélemény 
mondani a külföldön ? Én bejártam az egész kül
földet, én tudom mit mond. Azt mondja a külföld, 
hogy látott egy nagy csodát. Van 4,000,000 ma
gyar és van 32 millió osztrák. 1848-ban felkelt ez a 
4 millió magyar és megverte mind a 32 millió osz
trákot. És pedig nem ugy van: mert először a sta-
tistikai adat hamis; másodszor, mert ez nem kiváló 
magyar nemzeti.hanem szabadságharca volt és hála 
Istennek többségben volt és lesz, mig él e haza. 

A suffrage universelle szép dolog; hanem 
azt nem látom annyira alkalmazhatónak, hogy 
valamely nép , egy országot elfoglalh-tsson 
egyszerű szavazással. Egy nemzetnek százados 
uralmát leszavazni igen messze menne. A mostan 
velünk ellenkező véleményű képviselők a nem
magyar ajkúak közöl feláll és mindannyi ugy be
szél, mint valami szomszéd hatalom ambassadeure: 
ha tetszik nektek, fogadjátok el ajánlatainkat, ha 
nem, hát háború. Ijesztgetés nem meggyőzés, legke-
vésbbé nálunk magyaroknál.Mit és hogy besz élnek 
rólunk külföldön : mondok erről egy esetet. Hallot
tam Amerikában New-Yokban egy püspököt, a hires 
Hugs bibornokot beszélni, ki azt monda : Nézzétek 
mit csináltak 1848ban azon pogány magyarok, ó'k 
az ottani, a tiszta szent latin nyelvet beszélő ro
mánokat, mint jó katholikusokat ki akarták irta
ni, ez egy vallás háború volt stb. Mi előadtuk, hogy 
az oláhok vagy románok nem római katholikusok ; 
mindegy: Hugs úr ezen beszédével megkapta a 
cardinalis vörös kalapot. 

T. ház ! azt követelik tőlünk , hogy a 
magyar állam miveljen hat nemzetiséget, állítson 
6 akadémiát, 6 nyelvnek teremtsünk irodalmat. 
Ily csoda nemzet még nem volt a földön, ily vál
lalatra — nagy tisztesség lenne, elismerem — de 

20 
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mi szerényebbek vagyunk mintsem ajánlkoz
hatnánk. 

Méltóztatott a kikerekitést is felemlíteni. Én 
e szót nem érteni, mert a magyar kikerekitést ér
tem, mert abból egy csöppet sem iehet elvenni, 
de lehet Erdélyből kikerekíteni, hogy az ne lenne 
Romániába bekerekitve. Lehetetlen azt kívánni, 
hogy íejenkint sortirozzuk Magyar hon nemzeti
ségeit, nemzetiségi telekkönyvet behozva : az első 
lenne hogy nincs magyar király, mert akkor maga 
rí felsége melyik nemzetiség' protocollumába írat
nék be ? és e szerint 8 felsége nem lenne magyar. 

Szólanom kell még azokra a miket Papp 
Zsigmond képviselő úr mondott: hogy a magyar 
kormány nem barátja a román nemzeti fejlődés 
nek és litteraturának. Hisz ő legjobban tudja, hogy 
van román hírlap is, a melyet segélyez, például 
a ,,Concordia."(/^ern/ís^) „Régen nem volt magyar 
nemzet csak aristokratia." Hát azok khinaiak vol
tak-e "? 

Mások ismét vissza menve a történelembe, a 
régi történelemből akarják régi jogosultságaikat 
bebizonvitanl. Ám tessék, mi visszaadjuk önöknek 
azon régi jogukat: felcserélik-e azzal a mit most 
élveznek"? Magyarország megmutatta mily jó test
vér, ezt csakugyan be is bizonyítottuk midőn e 
házban oly éles és többnél több sértő szók há
nyatott szemünkbe, és ime mi mindezt eltűrjük, 
mert én. ki képviselőházban boxirozást is láttam, 
ilyen nagy türelmet mint itt még soha sem láttam. 
Bátor vagyok azonban emlékeztetni önöket, és 
legyenek meggyőződve, hogy ugy szólok mint test
vér, hogy nem lesz béke mindaddig, mig fenyeget
jük egymást. Én nem akarom senki hazafiságát két
ség-be hozni, mert a román testvér. E szót nem 
kétszinüségből használom : mert a mi érdekeink oly 
annyira elválaszhatlanok egymástól, hogy egyik 
halála bizonyára a másik halála is lehetne. Azt hi
szem, és önök is hiszik, hogy a köztünk való harcz 
egyikünknek se vált és nem fog válni dicsőségére. 
hogy a testvei-gyilkostól nem kérdik , mi volt az 
indok V elég az hogy testvérgyilkos. 

Régi szó. és igaz: Magyarországot, h a n e m 
volna, teremteni kellene Európa közepén, ezen 
neutrális nemzetet, melynek fő jó tulajdonsága, 
hogy egyformán nem román, nem német, nem szláv. 
Nincs okunk a mérleget, melyet mi jelölünk ki, sem 
egy, sem más részre nyomnunk. Nem hibánk, ha
nem érdekünk, nyelvünknek ezen eredeti szüzessé
gében állásának fentartása. Szükség, providentialis 
jó tét az, hogy ma szegletköve vagyunk azon nagy 
épületnek, melyet Európa nemzeti constellatioja ké
pez. Nagy a mi történetünk, kiknek atyái kezdek 
Attila alatt a nemzetiségek felszabadítását, mig a 
népvándorlást a mai magyar állam zárta be, és ma 
is zárkövej záloga Európa békéjének. Ezért az 

5 a mi hitünk és kívánságunk, hogy ne bántsák 
önök a magyar nemzetet: mert ez az önök nem
zetiségének legbiztosabb talaja. Magyarhonban 
gyökerezett a román és déli szláv fejlődő nemze
tiségi fája: ne ássák ki, ne vessék oda a mai poli
tikai hullámzásoknak. Önök a magyar alkotmány 
paizsa alatt biztosan érezhetik magokat minden 
megtámadtatás ellen, és így önöknek a magyar 
alkotmányból épen annyi hasznuk van, mint ne
künk. 

Kötelességem volt ezeket elmondani; s a 
jövőre nézve egyben bizom. [Eláll') De ettől nem 
állok el. Bízom abban, hogy midőn önök itt nyíltan 
és bátran kimondották véleményüket, mely noha 
eltér a miénktől, általunk tiszteletben tartatik: 
mert önök képviselői kötelességöket teljesítették: 
de bizom abban, hogy önök ezt később nem fog
ják felhasználni, és nem fogják félremagyarázni a 
törvények azon részét, mely önöknek kedvez, és 
ezzel meg fogják mutatni, hogy méltó tagjai ezen 
törvényhozó testületnek. 

Pártolom a központi bizottság javaslatát. 
(Helyeslés) 

Binder ' Mihá ly : Tisztelt ház ! A nemzeti
ségi eszmének nagy hatalma van a kedélyek felett, 
és törekvéseinek szabadsági és erkölcsi oldala is 
van, a mennyiben az agy részbon az egyéniség 
érvényesítésének szabadabb tért , másrészt azon, 
szereteti egységnek, melyhez az ember a természet 
szent kötelékeinél fogva tartozik, másokkal hason
ló tiszteletet akar szerezni: könnyen megérthető te
hát, mily fontos a közjóra nézve a nemzetiségi 
kérdés üdvös megoldása, 

A mi korunk szabadsági törekvéseinek min
den politikai jelentősége mellett még azon emlí
tettem nemzetiségi jelleme is van ; és ha továbbá 
nekünk nincs is azon nemzetiségi elvvel dolgunk, 
mely az utolsó évtizedek óta oly nagy politikai 
jelentőséggel felruháztatott, és melyet mint állami 
elvet proclamáltak, melynek alapján az egész eu
rópai államsystemát át kellene változtatni, és 
melynek értelmében azon mindenesetre hamis, 
mert a történelem által meghazudtoltatok, a tudo
mány által megezáfolt tant hirdetik, miszerint min
den nemzetiség arra volna hivatva, hogy államot 
alapítson, ha, mondom, minekünk nincs is azon 
nemzetiségi elvvel itt dolgunk ; még is az államunk 
keretén belől létező kérdés, mely nemzetisé
geinknek bizonyos tekintetben legalább jogosult ér
vényesítését czélozza. elég fontossággal bir a köz-
jóllét, alkotmányunk és monarchiánk biztosítá
sára, hogy tárgyalásánál higgadtan, elfogulatlanul 
és jóakaratulag járjunk eh 

Legelsőbben is ezen nehéz kérdés üdvös meg
oldása' czéljából szükségesnek tartom, azt tisztán 
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csak mint belkérdést tekinteni és csupán ezen szem
pontból tárgyalni. 

Az eddigi tárgyalásban a külíigyi viszonyok
ra is utaltak. Szerény nézetem szerint pedig fel
adatunk csak az, hogy a kérdés az ország benső 
érdekében és annak természete szerint oldassék 
meg. í gy annak ugy is kényes jelleme legalább 
nem lesz élesebbé. 

Ha megvizsgáljuk a törvényjavaslatot, mind
járt kitetszik, hogy a bizottság az erdélyi törvé
nyeket és viszonyokat nem ismerte. E részben kü
lönben csak arra kell utalnom, mit az előttem szó
lott szász képviselő urak mondottak. 

Erdélynek majd harmadfélszázados jogos és 
törvényes különfejlödése van. Lakossága tehát 
semmikép nem tévedhet, ha magyarországi testvé
reitől és ezen országgyűléstől — mely hivatva van 
az erdélyi országgyűlés helyett az összes lakosság 
jóllétét minden különbség nélkül jóakarattal elő
mozdítani, azt várja, hogy viszonyait és törvényeit 
összességében tekintetbe vegye. Ez pedig csak az 
unió részleteit elhatározó és szabályozó törvény 
tárgyaltatásánál történhetik ; minélfogva bátor va
gyok azon figyelmeztetést tenni, hogy a magas 
országgyűlés nincs azon helyzetben, azaz : még 
hiányzik azon törvényes alapunk, a melyen 
állva elhatározhatnék, hogy Erdélynek, mely bei-
viszonyait és törvényeit változtassuk. 

Erdélyben a három országos nyelv egyenjogú 
használata mindinkább gyökeret ver és annak gya
korlati kivitele minél tovább annál kevesebb ne
hézségre talál. A mi pedig már a nép birtokában 
van, azt tőle elvenni okot nem látok, mert az nem 
árt sem az egésznek, sem az egyeseknek. 

Ha szabad még azon nemzetről emlitést ten
nem, melynek tagja lenni szerencsés vagyok, bátor 
vagyok arra utalni, hogy mikor a, szászokat behív
ták az országba, igen jól tudták azt, hogy azok 
németek. Nem mint jogtalan vándorlók, hanem 
nehéz kötelességeket vállalva — de melyeket hiven. 
becsületesen s áldozatokkal mindig teljesítettek — 
oly teljes autonómia mellett jöttek, hogy egyene
sen és csak a király alatt állottak. Szabadon hasz
nálták mindig minden hivatalaikban s gyűléseik
ben az anya német nyelvet, mint a művelődésük, 
vallási meggyőződésük, erkölcsi haladásuk és pol
gári kifejlődésük dúsgazdag forrását, melynek bir
tokában még rövid idővel az unió előtt, 1847-ben. 
törvény által újra biztosíttatott a szász nemzet. 

Jogot, azt hiszem, elvenni nem lehet. Ha 
össze nem fér az állam létével, feladandó lenne, 
különben bajosan hihető, hogy Erdély azért kö
tötte volna az uniót, hogy tulajdon gyermekei, t. 
i. lakosai és nemzetei, jogaikban kárt szenvedje
nek, s alább stilyedjenek. 

Ezeknélfogva Erdély számára ezen törvényja-
. vaslatot el nem fogadhatom. 

De Magyarország számára sem fogadhatom 
el; mert a bizottságnak föladata az volt, hogy egy 
oly törvényjavaslatot készítsen , melynek végre-

i hajtása folytán biztosítva lehessünk, hogy az or
szágban egy nemzetiségnek sem lesz több joga, 

• mint a másiknak. Nézetem szerint pedig a bizott
ság nem felelt meg ezen feladatának. 

Állításom indokolására kiindulok azon már 
több képviselő úr által elmondott elvből, miszerint 
különbség van nép és nemzet között, vagy — mint 
Magyarországon szokták ezt kifejezni — nemzetiség 
és politikai nemzet közt, s én azon elvet csak ki-
egészitem azzal, hogy ugyanazon tudományos for
rás szerint minden nemzetnek vagy nemzetiségnek 
joga van a nemzeti nyelv, nemzeti mivelődés, szo
kásai, némileg vallása és némely esetekben még a 
magánjog bizonyos intézményei megtartására s 
ápolására. 

Ha az utói sóra nézve ellentmondás történhe
tik, de állitásom indokolásául, már csak arra is 
utalhatok, hogy a magánjog, a magánéletnek egy 
oldala, s némileg az illető nemzetnek társadalmi 
alakja, kifejezése. 

Hogy inkább megértethessem., példát hozok 
fel. Erdélyben a szász nemzet politikailag és tár
sadalmilag egészen másképen organizált nemzetek 
között élt. Annálfogva a szász nemzetnek, és ő áí-

i tála a politikailag, társadalmilag és gazdaságilag 
! hozzá hasonló többi királyföldi lakosságnak, blzo-
! nyos intézményekben, a szomszédos nemzetekétől 
I eltérő magánjoga volt. Azon különbség még most 

is létezik, különösen a társadalmi és szerzési terén, 
s annálfogva azt is hiszem, hogy egy kegyele
tes, gondos, a haza javát s az állam erszényét szeme 
előtt tartó törvényhozás, a magánjog bizonyos ágai
ban, azon, az életszerzésmódját is fölíételező társa-

j dalmi viszonyokat nem fogja szeme elől téveszteni. 
I Ha már ily szempontból tekintjük meg- a tör-
! vényjavaslatot, lehetetlen, hogy őszintén ki ne 
! mondjuk, miszerint a bizottság feladatának épeu 
; nem felelt meg, mert, kevés kivétellel, ama javas-
; latban legtöbbnyire mást lehet találni, mint arra 

czélzó indítványokat és véleményezéseket, hogy 
lehetséges-e, és mi módon lehetséges a nemzetisé-

I geket, fenérintettem érdekeikben, segélyezni. 
Igaz, hogy oly törvényjavaslat, elkészítése 

annál bajosabb, minél ritkábban szokott a törvény
hozás terén előfordulni. 

De a magas országgyűlés 1861-benadott sza
vánál fogva kell, hogy a nemzetiségek méltányos 
kivánatait teljesítse, ezek pedig másra nem czéloz-
hatnak, mint az általam már elősorolt érdekek 

1 ápolására. 
I Lesznek, kik azon ellenvetést is teszik, hogy 

20* 
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ezen érdekek ápolása nem az állam feladata, ha
nem a társadalom és szabad egyesülésé. Nem ta
gadom, hogy ha az egyesülhetési szabadság ren
dezve volna, a megyei élet szervezve lenne, hogy 
akkor ettől sokat lehetne várni ; de mind a mellett 
anyagilag és erkölcsileg hátramaradt állapotunk
nál, és különösen azon körülménynél fogva, hogy 
épen ezen bizonyos nemzetiségek a legszegényeb
bek, azt hiszem, hogy feladata az államnak: segélyt 
nyújtani, vagy legalább, a hol szükséges, initía-
tivát gyakorolni. 

A helyett, hogy föladatát teljesítette volna a 
bizottság, mindenféle egyébről tett rendelkezése
ket a javaslatban. í gy beleavatkozott az egyházak 
dolgaiba a mi nagyrészt nem az állam dolga, be
lebocsátkozott oly dolgaikba a község és törvény
hatóságodnak.miket tulajdonképen azok magok tud
nának legjobban eligazítani ; belebocsátkozott to
vábbá nagyrészt a hivatalos nyelv elrendezésébe, 
mi tulajdonképen állami dolog. De mind a mellett 
igaz, hogy nagyon is a különféle ajkú állampolgá
rok érdekében fekszik, hogy a nyelveknek a hiva
talokban és előtt használata ezélszerüen és oko
san legyen rendezve ; s erre nézve számos éven 
át szerzett tapasztalataim után kimondhatom, hogy 
azon rendelkezés, melyet a bizottság a nyelvekre 
nézve ajánl, szűkkeblű, gyakorlatiatlan, és épen a 
pontos, gyors és bizalmat gerjesztő és érdemlő 
törvénykezés és igazgatás hátrányára fog lenni. 

Azonban e tárgy tulajdonképen inkább a 
részletes tárgyaláshoz tartozván, sietek befejezni 
beszédemet. 

Előre nem tudhatom és nem is tudhatni egy
általában , hogy a szavazásnak mily eredménye 
lesz, mert nem merem hinni , hogy a t. ház 
minden előttünk fekvő javaslatot elvessen; de bi
zony a tárgyalás még akkor se maradna eredmény 
nélkül, mert biztos közvélemény fejlődnék belőle, 
a mely, igaz, hogy tán a mostani törvényjavaslatok 
egyikének sem adna igazat. Egyről azonban 
biztos vagyok: s ez az, hogy azok, kik 1861-ben 
e szavakat irták az első feliratban: „Bűn volt a 
szabadság érzete, bűn volt ragaszkodásunk nem
zetiségünkhöz, bün volt még a legtisztább honszere
tet is," nem érthetik azokat, kik nernzetiségökhöz ra
gaszkodásukból a többségtőleltérő nézetbenvannak. 

Macel lar iu I l l é s : T. ház! Én is azon, való
ban kellemetlen helyzetben vagyok, hogy nem 
érzem magamat jogosítva a tárgyhoz szólani. Én 
is azon véleményben vagyok, hogy Erdélyre nézve, 
a meddig nem tudjuk, hogy állunk Erdélynek Ma
gyarországgal egyesülésével, a különböző nemze
tek egyenjogosultságáról szó nem lehet; nem lehet 
pedig azért, mert, elnézve az egyesülési törvény-
ezikk hiányait, melyekre nézve bátor leszek maga 
idejében tüzetesebben nyilatkozni, akár, hogy még 

az emiitett törvén} czikk értelmében is, lehet Er
délyország annyiban önálló, hogy a szőnyegen 
levő ügyet, ha szükségesnek látandja, külön és 
magán országgyűlésen tárgyalhassa; vagy más 
szavakkal: a mig nem tudható az, hogy a t. ház 
többsége (jogosan vagy nem jogosan, azt nem 
akarom érinteni) az egyesülést olyannak nyilváni-
tandja, vagy átváltoztandja íüsionak, miért is pár
tolom Rannieher Jakab úr véleményét. 

Azonban nem tudván minden bizonynyal 
hogy ? és mikor fog előfordulni az unió kérdése, 
és igy, hogy ne maradjak két asztal között éhe
sen, leszek mégis olyan bátor, a t. ház engedelmé
vel, a szó alatti törvényjavaslat felett, ha mindjárt 
csak futólag, csak átaláuosan nyilatkozni. De mi
előtt még a tárgyhoz szólnék, legyen szabad, t. 
ház, egész Hiedelemmel következő szerény észre
vételt előre bocsátanom. 

Én, uraim! azon erős meggyőződésben va
gyok, hogy népképviselőnek, milyenek mindnyá
jan vagyunk, nem csak joga, de kötelessége is 
nyilvánítani meggyőződését minden visszatartóz-
kodás nélkül; hogv képviselő csak akkor teljesiti 
a haza küldöttei és a kormány iránti kötelességeit, 
midőn meggyőződéseinek legőszintébb kifejezést 
ad. Hiszem, uraim ! hogy ezen hely, a hol vagyunk, 
nem engedi meg, hogy egy képviselő hallgassa el 
azon meggyőződéseit, melyek — nézete szerint — 
a haza boldogságára és előhaladására szolgálhat
nak, nem engedi meg, mondom, — hogy utó-gon
dolatokat tápláljunk egymás iránt. De ezekből an
nak is kell következni, hogy egy képviselő csak 
saját lelkiismeretének legyen felelős azokért, miket 
e házban nyilvánít. 

Ezen körülmény megemlítése érdekemben áll 
t. ház, mert, a multakon okulva, nem akarnám, 
hogy ezen házban teendő nyilatkozatomért ismét 
üldözés tárgya legyek. Azon reményben tehát, 
hogy a képviselői immunitás fentartatik egész ér
vényében, és hogy annak jótékonyságától egy 
képviselő sincs kirekesztve, még akkor sem, ha 
román, ismétlem, csak azon reményben, áttérek a 
tárgyhoz. 

T. ház! Azon előre nem látható esetre, h a az 
alakítandó törvénynek hatása Erdélyre is ki fog 
terjesztetni, már előre a kisebbségi javaslat mellett 
nyilatkozom. És minekutána ennek támogatására 
annyi és oly fontos érv hozatott fel előttem 
szóló elvbarátaim által, nem akarom a t. ház 
figyelmét tovább fárasztani, ujabb érvek felhoza
tala által. 

Pártolom, a mint hogy előre bocsátani, a ki
sebbségi javaslatot, azon helyes meggyőződésben. 
hogy csak annak alapján lehetséges a különböző 
nemzetek egyenjogúságát létesíteni, csak ugy és 
nem másként enyésztetbetik el a, nemzetek között 
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fenálló bizalmatlanság, féltékenység, és ennek 
helyébe a közszei-etet és bizalom fog léptettetni, 
melyekre mindnyájunknak nagy, igen nagy szük
ségünk van, és mivel szivemből óhajtom, hogy 
nem csak sírunk, hanem hazánk is közös legyen, j 

T. ház! a mi a napirenden levő javaslatot 
illeti, nem pártolhatom mindenek előtt azért, mert 
egész tartalma által csak az czéloztatik, hogy 
egyszer mindenkorra egy positiv törvény alapján 
vezesse be a nem-magyar nemzetek közéletének 
minden viszonyaiba, még egyházukba is a 
magyar nyelvet ; mivel továbbá azon sértő 
elvre van alapitva, mely szerint a nem-magyar 
nemzetek a magyar nemzet kiegészítő részeit ké
pezik, mig azok, legalább az én szerény nézetem 
szerint, arra hivatvák, hogy mint önálló individua
litások az államot, képezzék, de semmikép egy más 
nemzetet. 

Ugy hiszem, t. ház! hogy alkotmányos állam
ban, csak akkor képezheti egy nemzet egyedül az 
államot nemzeti jelleggel, ha más nemzetek épen 
nem, vagy csak jelentéktelen arányban fordulnak 
elo ; de ott, a hol mint Magyarországon, a magyar 
nemzet létszáma a többi nemzetekhez ugy áll 
mint 5 a 11-hez, midőn maga a tárgyalás alatti 
javaslat, legalább czime szerint: a Szent István 
területén levő minden nemzetnek egyenjogunak 
kell lennie, ugy hiszem, minden nemzet teljesen 
jogosítva van, magát az állam egyenjogú ténye
zőinek tekinteni, és az állam minden ügyének 
tárgyalásánál és eldöntésénél ilyenként részt venni. 

Elismerem azonban, t. ház. hogy mind azon 
nemzettől, mely méltó akar lenni arra, hogy azon 
jogokkal birjon , s azon jótéteményekben ré
szesüljön, melyekkel az állam az őt képező ténye
zőknek tartozik, mindenek előtt megkívántatik, 
hogy áldozatokat hozott legyen. Oh, és mennyi 
áldozatot nem hozott a haza oltárára a román 
nemzet! Vagy tán többet érnek azon jogi fogal
mak, melyekre hivatkozik a magyar nemzet, azon 
szomorú igazságnál, hogy a román nemzet, mely 
nem legyőzve, hanem szabad akarattal választotta 
meg magának Tuhutumot vezérnek, ismétlem, 
mint azon szomorú igazság, hogy a román nemzet 
századokon keresztül rabságban sinlödött, s a ha
záért vérét ontotta ? Nem soha! Mutassanak t. 
uraim! egyetlen egy helyet Magyar- s Erdélyor
szágban, hol csak a magyarok harczoltak, s nem 
velük együtt a román s a többi nemzetek is. Nem 
lesznek képesek azt tenni, és mégis a történelem 
egyedül s kizárólag a magyar erényét emliti fel; 
ez megtörténhetett akkor, mikor a nemzetek kis
korúak voltak, de a jelen korban öntudathoz jutván 
a nemzetek, jogosan követelik, s követelni fogják 
mindig, az őket illető részt. Nem fogadhatom el a 
kérdéses javaslatot, a részletes tárgyalás alapjául, j 

azon oknál fogva sem, minthogy, 3. 4. 6. 9. 10. 
12. és 15. szakaszai által a magyar nyelv határoz-
tatik kizárólagosan hivatalos nyelvvé, midőn a 
többi nyelvnek csak mintegy kegyelemből ad 
némi lealázó engedményeket, s tökéletesen kizárja, 
honnan lehetetlen kizárni, a központi hivatalokból, 
mely kizárás által a vagyon- és személybiztosságot 
a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

A nem-magyar polgárok életét s vagyonát 
attól teszi függővé, hogy mikép ütendnek ki a 
magyar fordítások, nem pedig attól, hogy mikép 
szóland a periratok eredeti tartalma, s mily bizto
sítékot nyújt a periratok lefordítása, azt hiszem 
tudjuk mindnyájan, s igy nem akarok eziránt té
nyeket előhozni. 

Végül azon okból sem szólhatok a javaslat 
elfogadása mellett, minthogy nem csak akadálya, 
hanem egyenesen meg is semmisiti a nem-magyar 
nyelvek minden fejlődését; a nemzetek pedig 
nyelvüket többre becsülik, mint magát az életet. A 
nemzetek azon önismeretekhez jöttek, hogy nyelv 
nélkül nincsen nemzetiség, s nemzetiség nélkül 
nincs szabadság, hanem mindenütt csak rabság és 
sötétség. De a mi a víz a halnak, a nap a növény
nek, az a nyelv a nemzetiségnek s a nemzetiség 
minden népnek. Mint románok születtünk,aromán 
nyelvvel éltünk s élünk, az a mi anyánk, ezen 
nyelven értjük még ma is őseinket, a kik- évez
reddel az előtt éltek, és ezen nyelvről akarjuk, 
hogy ránk ösmerjenek unokáink s az utókor; s 
ha a kérlelhetlen sors könyvében az állna irva, 
hogy el kell vesznünk a földszínéről, akkor is csak 
mint románok akarunk elveszni, nem pedig mint 
más nemzet tapadéka, legyen az bármelyik is. Az 
idők viszontagsága mindenétől megfosztotta a ro 
mánt, nemzetiségét kivéve. Még magok Erdélyor
szágnak 1848. előtti törvényei is elismerték a 
román nemzet lételét, habár csak mint tolerátát, 
mi mindenesetre több, mint a nemlétezés. Mindent 
elvesztettünk hibáinkon kivül, egyedül csak a 
nemzetiségünk maradt meg, és ma, a XIX. század
ban, a felvilágosodás századában, a tárgyalás alatti 
javaslat ettől is meg akar fosztani. A nyelv felett, t. 
uraim! ezen minden népnek legszentebb és s érthet-
len kincse, minden nemzetnek legszembetűnőbb jel
lege és palládiuma felett,az észjog szerint, és ebből fo
lyó állam jogi elveknél fogva, semmi törvényhozás
nak nincs megengedve oly módon intézkedni, hogy 
valamely nép anyanyelvének használata megszó
lítva legyen, és ne fejlődjék szabadon nemzeti és 
közélete minden viszonyaiban. 

Az mondatik a javaslatban, hogy a magyar 
nyelv azért határoztatik kizárólagosan hivatalos 
nyelvnek, „mert ezt az ország egysége, a kor
mányzat és közigazgatás gyakorlati lehetősége és 
czélszerüsége, ugy szintén az igazság gyors és 
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pontos kiszolgáltatásának igényei teszik szüksé
gessé." Bocsánatot kérek, t. ház! mert őszintén ki 
kell nyilatkoztatnom, miként nem érthetem: mi 
befolyása lehet egy. a magyar, vagy több nyelv
nek hivatalos használata az ország egységére? 
annyival kevésbbé érthetem pedig, a mennyiben 
tudom, hogy egy állam egysége abban áll, ha 
ahhoz tartozó egyes részek el nem szakadnak ; és 
a mennyiben tudom azt is, hogy sem Magyaror
szág, sem Erdély, semmivel se voltak kisebbek 
akkor, midőn nem volt a magyar nyelv az ország 
hivatalos nyelve ; végtere a mennyiben tudom azt 
is. hogy a magyar nyelv, hosszabb ideig ki volt 
rekesztve, nem csak a köztanácskozási, sőt a ma
gyar aristokratia termeiből, és azért Magyaror
szágnak csak az a kiterjedése volt, és talán több 
tekintélye. 

De vizsgáljuk meg, uraim, mióta kezdődik a 
magyar nyelv nem-hivatalos állása, hanem csak 
primitív kiművelése? Nemde csak azon időszak
ból, midőn I I . József császár idejében a bécsi kor
mány egész erővel hozzáfogott a germanisátiohoz 
és centralisátióhoz ? Nemde csak azóta, t. ház ! és me
rem mondani, hogy ha a bécsi kormány néni fog 
hozzá a germanisátiohoz és centralisátióhoz, ma a 
magyar nyelv hivatalos volta, szintúgy a magyar 
nemzet-egység, ismeretlen eszmék volnának. Nem 
a magyar nemzet egysége, sem idegen szerződések, 
hanem a benlakó különböző nemzetek egyenjo
gúsága alapján lesz hazánk nagy és hatalmas. 

Több nyelv alkalmazása, és pedig helyes 
alkalmazása, az állam minden ügyeiben, nem 
ellenkezik semmikép se Magyarország egységével, 
se a kormányzat és közigazgatás gyakorlati lehe
tőségével, sőt ellenkezőleg az állam szilárdítására 
szolgál, miként ezt maga Magyarország királysá
gának első alapitója sz. István király elismerte 
ezen szavakkal: „regnum unius linguae fragile et 
imbecille est." 

Hiszen, t. ház! csak ezelőtt egynehány nap
pal volt alkalmunk hallani horvát-szlavón testvé
reinket anyanyelvükön szólani! csak ezelőtt négy 
nappal voltunk büszke tanúi, azon viszonos üd
vözléseknek, melyek két testvér nemzet közt ezen 
t. ház kebelében történtek, és nem hallottam még 
senkitől, hogy ez által az ország egysége csorbítást 
szenvedett volna? 

Nem az" ország egységének fentartása miatt 
nem akarnak önök,t. uraim, több nemzetet, mint 
olyanokat elismerni, és nem is a kormányzat és 
közigazgatás czélfszerüeége s lehetősége érdekében 
adatik akkora előny a magyar nyelvnek. Nem, 
uraim! sem egyik, sem másik. A valódi indokok 
egészen más természetűek, legalább csekély néze
tem szerint. Mondjuk meg azokat és ne áruljunk 
zsákban macskát. 

Á valódi okok, legalább nézetem szerint, azok, 
hogy a magyar nemzet nem akar a többi nemzetnek 
testvére lenni, hanem uralkodni kivan felettök. A 
valódi ok. a magyarosítás! törekvés mellett, az át
kozott bizalmatlanság, melyet táplálnak minden 
iránt, a mi nem magyar és főképen mi románok 
iránt. 

Es ez onnan jön, hogy önök, uraim, a nem 
magyar népek minden fájdalmának minden kiván-
ságának politikai motívumokat tulajdonítanak, 
egy szóval a nem-magyar nemzetek, minden moz
galmát bizonyos theoriával, melyről ők sem
mit sem tudnak, azon theoriával hozzák összeköt
tetésbe, melyről b. Eötvös cultusminiszter úr az 
1867. deczembev 29-én tartott országgyűlésen em
lítést tenni szíveskedett, t. i. azon theoriával, mely 
szerint az államok határai nem a történelem, ha
nem a philokgia szerint állíttatnának meg, és igy, 
a hogy mondám, a nem-magyar nép minden moz
galminak politikai motívumokat tulajdonit, ámbár 
azon mozgalmak okai egészen másfélék, t. i. a sok 
méltatlanság és igaztalanság. a mik rajtok elkö
vettetnek. 

T. ház ! Minekelőtte befejezném beszédemer, 
nem tehetem.hogy egynehány észrevételt ne tegyek 
igen tisztelt képviselőtársam Bartal György úr 
azon becses szavaira: „nyújtsuk testvériesen egy
másnak kezet." 

T. ház! Mi ezen testvéries felhívást illeti, le
gyen szabad ugy az igen t. képviselő úrhoz, vala
mint az egész nemzethez a következő szerény kér
dést intéznem: 

Kik voltak az elsők közt, kik a magyaroknak 
testvéri kezet nyújtottak Esculeumnál? és kiket 
tartottak a magyarok 9 századon át rabszolgaság
ban? és most midőn alig szabadultak meg a sze
mélyes rabszolgaságból, a nemzeti rabszolgaságot 
akarják nyakunkra nyomni ? 

A románok voltak azok.t. uraim! és ugyan
ők azok, a kik századok óta, és ma is nem egyebet 
mint egyenjogúságot, testvériességet és szabadságot 
követelnek azoktól, kiknek ezelőtt 9 századdal 
testvéri kezet nyújtottak. Ha ezen háromság, ha 
ezen követelések separatisticus törekvéseket fog
lalnak magokban, akkor igen, ilyeket táplál min
den nem-magyar nemzet, és bátran biztosithatom 
a t. házat, hogy ezen követelésekről, legalább a 
román nemzet, nem fog soha lemondani. De más
féle separatisticus törekvések ellen magam és elv-
barátim nevében ünnepélyesen tiltakozom. Valami 
román hírlapokat és mesterséges izgatásokat is 
hallottam emlegetni; sőt csak hogy nem monda
tott, hogy mi románok már zsebünkben hordjuk 
a Daco-Romaniát. 

A mi a hírlapokra hivatkozást és a mestersé-
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ges izgatást illeti, én uraim! ezen vádat is mint 
alaptalant visszautasítom egyszerre mindenkorra. 

De mi az a Daco-Románia ? Én uraim, bátor 
leszek minden visszatartózkodás nélkül és őszintén 
kimondani: milyen felfogásom van azon iszonyú 
Daco-Romaniáról. Én azon véleményben vagyok, 
hogy mi románok, a hányan vagyunk a világon, 
nem fogunk egy Daco-Romaniát soha létrehozni, 
de egyszersmind kimondom azon erős meggyőző
désemet is, hogy biz azt az egész magyar nemzet 
se fogja megakadályozhatni. 

Igen tisztelt képviselőtársunk Thury Gergely 
úr előhozta ékes beszédében azt is, hogy a magya
rok vivták ki a szabadságot, melyet közösnek ne
vezett, s melyben a magyar nemzet a többi nem
magyar nemzetet részesíteni akarja. Mi ezen állí
tását illeti, engedje meg az igen tisztelt képviselő 
úr, de kereken tagadnom kell azt. hogy azon sza
badság, melyet említeni szives volt, közös volna, 
valamint azt is, hogy a magyarok vivták volna ki. 

Tisztelet és becsület azon hős magyar tábor
noknak, ki a közelebbi háborúban Ausztria ellen 
vívott, de sadovai hősnek nem ismerhetem el; 
nem a magyarok, hanem a bécsi kormánynak a 
korszellem elleni gazdálkodása vívta ki a szabad-
ságot. 

DrotlCÍl' T a m á s : T. ház ! Mindenek előtt 
bocsánatot kell kérnem at . háztól, hogy, fájdalom, 
nem bírom még annyira a magvar nyelvet a mint 
azt kivarrnám. 

Átmenve a tárgyra nem lehet szándékom 
hosszasan igénybe vennem a t. ház türelmét; de 
küldőim irányában szent kötelességemnek kell 
tartanom, ezen nagyfontosságú ügy felett röviden, 
de nyíltan és tartózkodás nélkül kimondani sze
rény nézetemet. (Halljuk!) 

Napirenden áll a, vélekedésem szerint, igen 
sürgős nemzetiségi kérdés tárgyalása; ezen kér
dés megoldásától függ minden, a magyar koroná
hoz tartozó nemzetiségnek kielégítése ; szükséges 
tehát, hogy a nem-magyar népességek jogos és 
méltányos igényei tekintetbe vétessenek; ez pe
dig nem fog sikerülni a jelen előttünk fekvő tör
vényjavaslat elfogadása által. 

Lehet ugyan, hogy az a Magyarországban 
lakó nem-magyar nyelvű lakókra nézve némileg 
talán engedménynek tekinthető; hanem egészen 
másként áll az Erdélyre nézve, hol. mint a t. ház 
előtt igen is tudva van, a szászok épen ugy mint 
a magyarok, még mindig azon törvényes joggal 
élnek, hogy minden köblökben létező helyható
ságnál és hivatalnál anyanyelvüket használják. 
Miután a napirenden levő törvényjavaslat ezen 
jogot semmisiti meg, pártolom Ranicher t. bará
tom indítványát. 

Popov iCS Z s i g m o n d : Nem akarómat , ház 

figyelmét hosszasan igénybe venni, csak röviden 
kijelölni azon fő irányt, melyet ezen kérdésben 
követendőnek tartok. 

Hogy szavavaimnak némi súlyt kölcsönöz
zek, t. ház, bátor vagyok a kormán}' egy igen 
t. tagjának programmszerü nyilatkozatára hivat
kozni.. (Hallfcik!) Igen t. miniszter úr azt jegyezte 
meg, hogy noha alkotmányunk szünetelt, de a 
társadalmi élet nem szünetelt, ennek folytonos 
működését megakadályozni nem lehetett, hogy e 
folytonos működés ujabb viszonyokat hozott létre 
a hon polgárai között, és hogy feladatunk legna
gyobb nehézségei közé tartozik a helyzetet ugy 
fogni fel, hogy a törvény és társadalmi élet egy
mással ellentétbe ne jöjjön, mert ez nemcsak az 
egyes polgárnak hanem a haza közérdekének is 
kárára volna. Ez általános helyzetünkre vonatko
zik ugyan, de nézetem szerint egyszermind útmu
tatásul is szolgál a napirenden levő kérdés meg
fejtéséhez. A társadalmi élet, t. ház, nálunk, ugy 
mint másutt, a nemzetiség működésében, fejleszté
sében találta fel legfőbb kifejezését. Ennek a t. 
ház több alkalommal kifejezést adott, nevezetesen 
midőn fölirataiban a kérdésnek ifjazsáíros, testve-
ries egyenjogú megoldását tette kilátásba. 

Én t. ház minden javaslatot, mely ezen elve
ken alapszik, szívesen elfogadok, és csak azt saj
nálom, hogy a bizottsági javaslat ezen elvek ma
gaslatára fölemelkedni nem tudott. Ezen javaslat 
intézkedései nem csak sérelmesek, t. ház, de igaz
ságtalanok és veszedelmesek is. Ezt nem akarom 
részletezni, fejtegetni, az előttem szólók ezt mái-
bővebben megtették, csak azon körülményre va
gyok bátor figyelmeztél ni a t. házat, hogy még 
lehetetlenek és kivihetetlenek is. A t. ház tag
jai közöl többen lesznek, kik helyi viszonyaiknál 
fogva tudni fogják, hogy a hazában vannak hely
hatóságok, a melyeknek képviseletei egészen vagy 
legalább nagyobb részben a magyar nyelvet nem 
értik. {Közbeszólás: Nagyon kevesen vannak!) Ke
vesen, de vannak. Ezen javaslat pedig a jegyző
könyvek közti eltérés esetében a magyar szöve
get mondja hitelesnek. Kérdem tehát, hogy azon 
képviselet, mely a magyar nyelvet nem érti, 
hogyan fogja ezen jegyzőkönyveket hitelesíteni? 
T. ház. a lehetlen törvény nem jogosult törvény, 
a bizottsági törvényjavaslat, mely azt javasolja, 
lehetetlenséget foglal magában, s én azt nem fo
gadhatom el. 

Pest belvárosa t. képviselője a múlt napokban 
e kérdést mellékesen érintvén, azt mondotta, liogy 
ő nem azt czélozza, hogy a nemzetiségeket meg
nyugtassa, hanem hogy Öt magát saját véleménye 
nyugtassa meg. Ez a szigorú elmélet megoldása 
volna, mely nem vezet mindig a kívánt ered
ményre. 
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A cultusminiszter urnák a múmiákra történt 
megjegyzését akkor érteném, ha ö viszont meg
engedné, hogy a 36, 40, 44. és 48-diki szakaszok 
a nyelv használatára vonatkozó törvények nem 
egyebek, mint mumia-boritók s takarók; mit ő, 
nem hiszem, hogy meg fog engedni. Részemről én 
is azt hiszem, hogy a törvény által kimutatott 
menhely nem sirkamra. 

A miniszter úr tovább menve egy magaslatra, 
egy kiálló kősziklára mutatott. Én bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a nemzetiségek épen a magas
latra iparkodnak s épen oda akarnak feljutni a 
bizottsági javaslat áradata elől, s hiszik és remény
lik, hogy ÜZ oda már feljutott testvéreik körében 
ők is békésen letelepedhetnek. 

Lehetnek ugyan a kisebbségi javaslatnak is 
hijányai, s a miniszter úr fel is fedezett egy 
nagyot, t. i. azt mondja, hogy nincs meghatá
rozva a mód, a fórum, mely előtt valaki vala
mely nemzetiségben elmarasztaltatnék. Ha e kér
dést komolyan intézte, válaszom az, hogy bizznk 
e dolgot mindenki morális érzületére. 

Röviden akarok nyilatkozni s még csak any-
nyit jegyzek meg , hogy a kisebbség javaslata 
ezen főelvekben culminál; kimondja mit ki kell 
mondania mindenkinek : a hon politikai s területi 
integritását; kimondja mit, szintén véleményem 
szerint, ki kell mondani: hogy e nemzetiségek tör
vénye által ismertetnek el; kimondja a mi nagyon 
szükséges, hogy a törvényhozás, s központi ható
ságok hivatalos nyelve az ország többségének 
nyelve., mely nem lehet más. mint a magyar nem
zeté ; kimondja végre, hogy az autonóm megyék
ben, városok s falvakban, egyletek s társulatokban 
az ottani népség többségének nyelve legyen a 
hivatalos. Szerintem ezen elvek szerint lehet csak 
helyesen s jól megoldani e kérdést. Ugyan azért 
én a kisebbségi javaslatot, mely főbb elveiben 
ciak is ezeket foglalja magában, a többiek deduc-
tiók, melyek nélkül a törvényjavaslatot, meglehet, 
elfogadom: találjon a t. ház bölcsessége jobb mó
dot, mely által a kisebbség jogai gyakorlatában 
kevésbbé szorittassék meg; és én azt szivesen 
elfogadom. 

Végül Dapsy barátom azon megjegyzésére, 
hogy a kisebbségi javaslatot azért nem fogadja 
el. mert az illető kikerekített területen levő kisebb
ség jogai ez által megszorittatnának, bátor vagyok 
azt felelni, hogy a bizottsági javaslat által viszont 
a többség jogai szoríttatnának meg, és én azt hi
szem, t. ház. hogy bárki közölünk, ha két rósz 
közt kénytelen választani, bizonyára a kisebbet 
választan dja. 

Stefanides Heurik t. képviselő úr itt e ház
ban azt mondta, hogy ó' nagy hazafi. Elhiszem 
neki, nincs okom kétségeskedni benne; de viszont 

tagadnom kell, hogy joga volna a képviselő urnák 
azokat, kik vele egy véleményen nincsenek, haza-
fíatlansággal vádolni, s azoktól a józan felfogást 
megtagadni. Meglehet, hogy a távolság miatt nem 
vettem ki helyesen szavait, mit annál szivesebben 
hiszek, mert különben az elnöktől megvártam 
volna, hogy sajátságos kifejezéseért a képviselő 
urat rendreutasította volna. 

Végül, t. ház, engedje meg, hogy azon re
ménynek, azon szilárd meggyőződésnek adjak 
kifejezést, hogy eljövend az idő, midőn egyiknél 
nem lesz bün az, mi a másiknál erény ; eljövend 
az idő, midőn a saját nemzetiségéhez oly hő szere
tettel ragaszkodó magyar nemzet, e ragaszkodást 
másoknál is becsülni és tisztelni fogja. 

MissiCS JánOS: Tisztelt ház! Midőn az 
isteni gondviselés, megsokallva e hon hosszú szen
vedéseit, megengedte, hogy az ország saját tör
vényhozó-testülete által vesse meg jövőjének alap
zatát, rendezze belviszonyait: érezni fogja min
denki e napok tárgyalásainak fontosságát és hord-
erejét; mert jelenleg nem egy egyszerű törvényja
vaslatról, hanem oly intézmények megállapításá
ról van szó, melyeknek rendeltetése és hivatása : 
megállapítani Magyarország jövőjét, letenni nagy
ságának, jólétének alapzatát, és megszilárdítani a 
benne lakó népek között az egyetértés, a testvéri
ség országát! 

Ilyen fontos határozatok előestéjén szüksé
ges, hogy mindenki belső meggyőződésének legjobb 
hitével vesse szavazatát azon serpenyőbe, mely
ben a népek millióinak sorsa mérlegeltetik. 

S mint Lykurg, midőn Spartának törvénye
ket hozott, keblének mélyében annyira meg volt 
győződve, hogy ezen törvények egyedül képesek 
biztositani Sparta szabadságát, jövőjét, miszerint 
kikötötte, hogy e törvények addig meg ne változ
tassanak, míg ő vissza nem térend, s hogy ez ne 
történhessék, halála után hamvait egy folyóba do
batni rendelé: ugy kell,hogy mindenki e tárgyalások 
alkalmával, meggyőződve legyen arról, miszerint 
a törvény, mely e kérdésben hozatni szándékolta
tik, ez ország önállását, jövőjét s szabadságát leg
inkább biztositani képes leend. 

Ez erős meggyőződésben e tárgyalás alkal
mával lenni annyival inkább szükséges, mivel a 
ház asztalán levő törvényjavaslatok között azon 
javaslat, mely törvény erejére fog emeltetni, alkot
mányunk egyik alaptörvénye leend, sanuak egyik 
nevezetes sarkkövét képezendi. Ennélfogva szük
séges, hogy az olyan legyen, hogy fen- és ösz-
szetarthassa az állam szerkezetét, és daczoljon a 
viharokkal, ha azok hazánk felett összevonulni 
találnának. 

Áthatva tehát a szőnyegen levő tárgy fontos
ságától, megvallom, hogy nem csekély flaggály 



CCCXXVII. 0KSZÁG03 ÜLÉS. (November 28 1868. 161 

szállja meg lelkemet, ha meggondolom, mily nehéz 
feladatnak megoldása vár ránk, s mily nehéz meg
találni azon utat, mely véget vetne a belviszá-
lyoknak, mely központosítaná erőnket egy közös 
czélra: az ország jólétének fejlesztésére s a közsza
badság biztositására, megszilárdítására. (Ügy van!) 

Hogy mit szül az egyenetlenség, tapasztaltuk 
a múltban: szolgaságot, vallás, nyelv és nemzeti
ség különbsége nélkül (Igaz! ugy van!); s ha a múlt 
tapasztalatain okulni s egymást megérteni nem 
tudnók, csak is elleneink érdekét — habár aka
ratlanul is — mozdi tanok elő: mert minden idő
ben a történelem tanulsága, de a logika kérlelhet-
len postulatumai szerint is, ugyanazon okok ugyan
azon okozatoknak szülői voitak. 

És mi, kik oly közel állunk a legközelebb. 
sőt aligmulthoz, meg tudnánk-e feledkezni azon 
tanulságról, melyet ezen alig lefolyt időben annyi
val drágábban szereztünk meg magunknak, mivel 
ezt legjobbjaink vérén kellett megvásárlanunk ? 

Mi, kik együtt tűrtük a szolgaságot, nem tud
nók együtt élvezni és megosztani a szabadságot? 

Mi. kik egyek voltunk a szenvedésekben, nem 
tudnánk megosztoznia szabadságban, holott a sza- ' 
badságnak szent hivatása és rendeltetése: egyesitni 
nem csak egyes ország, hanem országok népeit? 
(Ugy van!) 

Ha a szabadság nem egyesítése és egyesit- i 
lése, hanem szétválása volna a népeknek; ha a 
szabadság eszméi nem volnának egyszersmind a test
véri szeretet eszméi; ha a nemzetiség nem frigyese, 
nem szövetségese volna a szabadságnak: akkor az 
emberiségnek kétségbe kellene esnie saját jövője 
fölött; mert akkor Napóleon azon jóslatának, hogy : 
„ötven év múlva Európa vagy szabad, vagy elnyo
matott leend," az utolsó része menne teljese
désbe. . . . . . 

Minden törvénynek az állam magasabb szem
pontjából kell hozatni, inert „salus publica sup-
rema lex esto!" 

És igy a vallás, a nemzetiség törvényének 
csakis hazánk érdekeinek magasabb szempontjá
ból kell alkottatni. (Helyeslés.) 

Minden egyes törvény ^egyen egy oszlop, 
melyen államunk nyugszik; legyen emeltyűje 
hazánk polgári jóléte fejlődésének, szabadsága 
biztosításának. 

De másrészről az állam ne absorbeálja az 
egyént, a polgárt, a nemzetiségeket, hanem en
gedje meg ezeknek a szabad mozoghatást s a nem
zetiségeknek nemzetiségük szabad fejlődését mind
azon határig, a meddig az állam önállásának, lété
nek koczkáztatása nélkül mennie lehet. 

Eszmék vezérlik a népeket; eszmék voltak 
azon zászlók, melyek után indulva a nemzetek moz
gásba, forrongásba jöttek ; s ha magasabb eszmék 
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nem vezérlenék és nem lelkesítenék az emberisé
get : üres, puszta, kihalt volna a mindenség, és há-
sonlitna a halottak országához, melyről el lehetne 
mondani, mit St. Just mondott: „A világ üres 
Róma óta, melyet most ennek csak emléke 
tölt ki." 

És miután az eszmék országában ugyanazon 
fejlődési processussal találkozunk, melyet az isteni 
gondviselés a világ többi fejlődésében jelölt k i : 
eszme eszmének ássa meg sírját, mig másrészről 
eszme eszmét szül, s igy újul és ifjodik a népek 
törzse is, hullanak ágak ágak után, míg uj s fris 
hajtások uj virágot és fris gyümölcsöt hoznak ! . . . . 

I gy szülte a vallás szabadsága az állam s a 
polgárok szabadságát, s valamint a reformatió a 
polgári, az egyéni szabadság hajnalának előpirja : 
ugy ez a nemzetiségek ébredésének előhírnöke volt. 

Ha Luther akkor, midőn a vallás szabadságát 
követelte, egyszersmind a társadalom szabadsága
ért is emelte volna hatalmas szavát: mennyivel 
előbb kellett volna az emberiség ügyének azon ma
gaslatra felvergődnie, melyen ma áll? ! 

De miután szavát e nagy reformátor csakis a 
vallás és nem egyszersmind a polgári szabadság, 
a nemzetiségek érdekében emelte, jele, hogy ezek
nek ideje még akkor meg nem érkezett; jele, hogy 
minden kornak meg van saját eszméje, mely a 
maga idejében gyiíjt, lelkesit, régi társadalmi rend
szereket bont s ezek helyébe ujakat teremt. 

Nem rejtélyes marad-e előttünk örökké a 
keresztes háborúk történelme? Nem megfoghat-
lan-e, hogy mikép jöhettek nemzetek egy eszme ál
tal annyira mozgásba, hogy egy világrészből a 
másikba vonultak, nem vagyont, dicsőséget, nem 
fényt, nem hírnevet keresendők. hanem azért, 
hogy a szent földön meghalhassanak azon eszmé
ért, mely őket lelkesité, s melyért küzdtenek ? 

Ki volt szövetségese e nagyszerű, különben 
egyszerűszerzetesnek,midőn az akkori,erőteljes egy
házi hatalom ellen síkra szállott ? S mi segítette őt 
ügyének győzelmére, mint a század szelleme r! 

Vallás- és közoktatási miniszter úr remek
beszédében megemlitni méltóztatott, hogy a huge
nották legnemesebb és legjobb szándokai mellett 
is mily véres harczok előidézői valának; ennek 
tanulsága azonban, hogy az eszmék csak nehéz 
vajúdások, küzdelmek után vergődhetnek végre 
győzelemre; miért is a bertalannapi véres éj és 
más küzdelmek nélkül alig ülhette volna a protes-
tantismus diadalát ,• alig érte volna el azon emlé
kezetes napot, melyen az örökké nevezetes nan-
tesi edictum keletkezett. 

Akkor, midőn ily nagy eszmék ellenállhatlan 
erővel eltöltik a világot, szerencsések mindazon 
államok, melyek ezeket megértve, önszántukból 
ezek szellemében idomítják institutióikat a nélkül, 
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hogy bevárnák, inig az uralkodó eszmék hatalma 
által kényszeríttetve, azokat, habár akaratlanul is. 
átidomitniok kell. 

Ha Ausztria 1848-ban vagy 1850-ben fel 
tudta volna fogni hivatását, rendeltetését : az 
erőnek, jólétnek, mily magas fokán állna ma ? 
De, kápráztatva egy nagyhatalmasság csábképé-
től, elfeledte, a mi tulaj donképen hatalmi állásának 
alapja, megfeledkezett t. i. arról, miszerint ahhoz, 
hogy egy állam erős, nagy legyen, okvetlen szük
séges, hogy népei megelégedettek legyenek. 

Hogy erről meggyőződjék, be kellett követ
kezni Magentának, Solferinónak, Sadovának és a 
prágai békének 

Midőn tehát megcsonkíttatott, Magyarország 
pedig elszegényedett: akkor nyujtá kezét és 
monda: béküljünk ki, értsük meg egymást! 

És. ha most a magyar-osztrák birodalom, 
megértve a jelen század szellemét, legalább némi
leg megnyugtatva fogja megoldani azon kérdést, 
mely jelenleg e házban tárgyalás alatt van, s mely 
az Európa vegyes ajkú népeitől lakott országok leg
fontosabb és legégetőbb kérdése : akkor nemcsak 
biztositani fogja magának Európa sympathiáját, 
hanem egyszersmind biztosabb alapokra fogja fek
tetni államának uj szerkezetét. 

Hogy azon út azonban, melyen Ausztria e 
kérdéssel szemben az utósó s nem.rég múlt idők
ben halad, nem a legszerencsésebben választatott 
arra nézve, hogy a különböző népek sympathiá
ját megnyerje, tanusitja a szomszéd-népeknek a 
birodalom irányában nem a legkedvezőbben nyi
latkozó hangulata. 

Ennek ránk nézve, azon idő óta, a melytől 
fogva a „magyar-osztrák birodalom" czime létezik, 
azon kellemetlen következménye van, hogy, noha 
a közpolitika elintézésében igenis csekély vagy 
épen semmi befolyással sem birunk, mégis a bécsi 
kormány által roszul választott politikának min
den utóbaja hazánkat is éri. 

Minduntalan hallani a' szomszéd Romániából 
átszállongó híreket, — melyeknek valóságában 
magam részéről ugyan kétkedem, de minden 
esetre meglepő, hogy ezek csak azon időtől fogva 
szállongnak át hozzánk, mióta „magyar-osztrák 
birodalom" czime létezik, s ha ennek forrását ke
resnők, talán könnyen megtalálnék, ha meggon
doljuk, hogy Ausztria a keleti háboriik kérdése 
alkalmával a Dunafejedelemségeket megszállva 
tartotta s hogy azok, kikben e megszállás emléke 
még él, nem lehetnek nagy rokonszenvvel egy
kori megszállóik iránt! 

Hasonló kellemetlen befolyást gyakorolhat 
hazánk viszonyaira nézve azon eljárás is, melyet 
Ausztria Csehország iránt követ. 

Távol legyen tőlem, a csehországi viszonyo
kat bonczkés alá venni; sajnos maradand azonban, 
hogy e mozgalom elnyomására magyar hadsereg, 
magyar haderő forditatik csak azért, mert ezek a 
helyett , hogy országunkban ben volnának, 
Ausztria tartományaiban kénytelenek tanyázni. 
Tudjuk, hogy a 47 magyar gyalogezred közül 
Magyarországon csak hét létezik ; a huszárezredek
ből pedig csak egy sem oly szerencsés, hazája 
földjén tölthetni katonáskodásának idejét. Ezen 
ezredeknek tehát, noha azoknak hazajövetele ki
látásba helyeztetett, feladata most Csehország és 
Gralicziábanabékét; nyugalmat fentartaniés szük
ség esetén rendet csinálni: hogy pedig miként 
szokás szükség esetében „rendet csinálni", ugy 
hiszem mindnyájunknak élénk emlékezetében van. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha a szomszéd nem
zetiségek sympathiája irányunkban nem növek
szik, holott, szerény nézetem szerint, épen Ausztriá
nak és Magyarországnak oda kell hatniok, hogy 
a szomszéd népek testvéri bizalmát, rokonszenvét 
megtartsák és magoknak biztosítsák. 

Tudjuk még azon időkből, midőn Lombárd-
Velencze Ausztriához tartozott, hogy, midőn az 
ausztriai csapatok bevonultak, az olasz lakosok, 
kik az akkori foglalást tűrni kénytelenittettek, a 
német katonaság megpillantására azt kiáltották: 
„rnorte ai tedeschi!" mig az ezekkel egy időben 
bevonuló magyar csapatokat „Evviva Ungaresi' -
felkiáltásokkal fogadták; mert tudták, hogy Ma
gyarország tettleges részt mint foglaló e bevonu
lásban nem vett; hogy Ausztria politikája nem 
egyszersmind Magyarország politikája volt. Most 
azonban mindazon gyűlölet, mely Ausztriának 
más nemzetiségek iránti eljárása következtében 
erre netán háramlanék, egyúttal Magyarországot 
is érendi; hogy pedig ez hazánk ügyére kedvező 
befolyással volna, elhinni, részemről, képes nem 
vagyok. 

De ha már azon szerencsétlen helyzetben 
vagyunk, hogy a külföldi politikát a mi rová
sunkra „de nobis sine nobis" csinálják és ez által 
tán más. idegen szomszédnépek ellenünk is fel-
zudittatnak: törekedjünk a lehetőségig legalább 
ideben oly politikát követni, mely az ezer évnél 
tovább egyetértésben s békességben együtt lakó 
s a később beköltözött nemzetiségeket minél szo
rosabban, és pedig a szeretet, a bizalom, a testvé
riség kötelékeivel, ezen legtartósabb és legbizto
sabb kötelékekkel fűzze hazánk szent és mindnyá
junk közös ügyéhez! {Helyeslés) 

Hasonló belpolitikának követését most, midőn 
Európa, a mint látszik, egy uj átalakulási proces-
suson keresztül menni készül, annál inkább tartom 
szükségesnek, mert, hogy a jövő eshetőségeivel 
megmérkőzhessünk, okvetlenül kell. hogy ezek 
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az ország népeit egyetértésben összeforrva és erő
ben egyesülve találják. 

Sokan a külfölddel s onnan ránk jöhető vész
szel fenyegetnek. Én ettől nem félek. Rendezzük 
bérviszonyainkat, államunk természetének és vi
szonyainak kívánalmai szerint; szilárdítsuk meg a 
békét és egyetértést a kölcsönös engedékenység-
sugallta törvények hozatalával, s ha akkor valaki
nek kedve lenne, országunkat megtámadni és en
nek bármely részét is elfoglalni, akkor bátran el
mondhatjuk, mit Leonidás mondott, midőn tőle a 
persák a fegyverek kiadását kérték: „Jertek és 
vegyétek el!" 

Ha egyszer rendeztük belviszonyainkat, nem 
kend szükséges többé interpellálni a delegátiók
ban — ha ezek addig létezni fognak — Beust 
birodalmi kanczellár ő excellentiáját, hogy mit süt-
nek-fó'znek a szomszédban, mert erőnk tudalmá-
ban kevesebbet fogják a szomszédok állítólagos 
készületei lelki nyugalmunkat háborgatni 

Miután tehát én e törvényjavaslatot nem egy
szerű törvényjavaslatnak, hanem olyannak tekin
tem, melynek, mint említeni szerencsém volt, hiva
tása: hazánk jövőjének alapzatát megvetni; lel
kem mélyéből óhajtanám, hogy oly törvény hozas-
sék, a mely, ha nem is elégit ki minden kívánal
mat, legalább megnyugtassa a kedélyeket s a 
belviszályoknak és súrlódásoknak véget vessen. 

Hasonló törvény hozatalának feladata ez or
szággyűlésre az 1848-iki, örökké nevezetes ország
gyűlésről örökségül maradt. 

Azon országgyűlés kimondotta a jogegyen
lőséget; kitörölhetlen betűkkel véste belé hazánk 
szabadokká lett polgárainak jogait, törvény
könyvünk, illetőleg az emberiség elévülhetlen jo
gait magában foglaló törvénykönyv érczlapjára. 
A jelen országgyűlésnek pedig, miután e hazát 
más nemzetiségek is lakják, feladata: kiegyeztetni 
a szabadság kívánalmait a nemzetiségek méltá
nyos és igazságos igényeivel a czélból, hogy ez 
által biztosíttassák hazánknak jövője, önállása, 
függetlensége, integritása, anyagi és szellemi fel
virágzása ! 

Hogy ezen most emiitett czél csak akkor fog 
eléretni, ha a szabadság paizsa alatt a különböző 
ajkú nemzetiségek méltányosság-vezérletté érdekei 
is megnyugvásra találandanak, meggyőződhetünk 
más államok életéből. 

Erre szintén Svájcz példáját, mely e ház
ban gyakran említtetett, kívánom felhozni, habár 
ennek s hazánknak viszonyai nem is azonosak,mind-
amellett mégis sok tekintetben egymáshoz hasonlók. 

Svájczban három főnemzetiség létezik, me
lyeknek mindegyike a honszeretet minden erejé
vel csügg hazáján, s noha büszkeséggel vallja 
mindenki saját nemzetiségét, de, ha a külföldön és 

tőszomszédságában lakó törzsnemzetisége meg
támadni merné területét, halálos ellenséget találna 
benne. Tudjuk, hogy a Dappe csekély völgyért 
mily izgatottság volt, kivált a franczia Svájcz
ban, midőn Napóleon annak megszállását csakis 
kérdés tárgyává találta tenni. És honnan, s mért 
e ragaszkodás ? Nem egyedül azért, mert a ben-
lakó népek szabadságát, hanem mivel egyszers
mind nemzetiségét is biztosítja a svájczi állam
szerkezet. 

Tekintsük továbbá Lengyelországot! Az 
orosz szívesen meghagyná Lengyelországnak a 
maga nemzetiségét, csak állami létéről és a sza
badságról lemondana; ámde e nemzet inkább 
tíírni kész, semhogy ezekről le tudna mondani. 

Törekednünk kell tehát, hogy kiegyeztessük, 
mint Svájczban, saját viszonyainkhoz mérve, a 
szabadságot a nemzetiségekkel és óvakodjunk, 
hogy, midőn mindkét részről a nemzetiségi érde
keket biztositni kívánjuk, ne veszélyeztessük a 
közszabadságot, az állam lételét, mely nélkül 
mindnyájunkra csak oly kevés vigasz maradhatna, 
mint Lengyelországnak, mely bírja ugyan máig 
nemzetiségét, hanem siratja szabadságának és ál
lami létének lett eltemetését! 

Magyarországnak és Ausztriának, szerény 
nézetem szerint, egyik politikai feladata: ha nem 
is tettleg, támogatni a nemzetiségi mozgalmakat, 
de legalább oda törekedni, hogy a szomszéd népek 
rokonszenvét birja, és azt, a mennyire lehet, ma
gának megtartsa. 

Ezt annyival inkább tartom szükségesnek, 
mert nem egyedül a történeti jogokban keresendő 
ma a szomszéd államoknak valamint Magyaror
szágnak s a benne lakó népeknek jövője, hanem 
azon érdekközösségben, mely mindnyájunkat egy
máshoz csatol s egymásra utal. 

A történeti jogok ma csak annyiban tartat
nak tiszteletben, a mennyiben ezeknek a tisztele
tet megszerezni, kieszközölni és biztosítani képe
sek vagyunk. 

Mennyivel inkább kívánja tehát biztosítani 
egy állam egy nemzet történeti jogait, annyival 
inkább szükséges a hasonló érdektől vezérelt né
pek rokonszenvét, szükség esetén pedig szövetsé
gét bírni, mely szövetség a veszedelem perczében 
sokkal biztosabb, mint egyes hatalmasságok által 
nyújtott tettleges segély; biztosabb pedig azért, 
mert, mig a népek szövetsége a közös érdek, a 
közös szabadság forrásából ered, tehát önzéstelen, 
addig az egyes hatalmasságok által nyújtott segély 
nem a segéíyzett népek, hanem saját politikájok 
s önzésök kifolyása. 

í g y volt ez a régi világban, és így van ez 
mai nap is. 
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A görög államok önállásuk és függetlenségök 
legszebb idejét akkor élték, midőn egymásra 
támaszkodva tudták magokat a külbefolyás ellen 
biztosítani. 

Azon percztől fogva, midőn maczedoniai Fülöp 
Göröghon ügyeinek vezetésére befolyást eszkö
zölt ki magának, kezdődött Göröghon szabadságá
nak hanyatlása és végpusztulása. 

A lánglelkü nagy hazafi és szónok, Demos-
thenes, előre látván hazájának sorsát, ha idegen 
hatalomnak megengedtetik Görögország ügyeibe 
avatkozni, egész erejével küzdött e befolyásnak 
megengedtetése ellen, de elvégre az opportunitás 
elveivel győzött az ellenkező nézettől vezérelt 
párt feje, Aeschines. 

És mi lön e megengedett idegen befolyásnak 
vége? Göröghon függetlenségének, szabadságá
nak azon szomorú kimenetele, a melyet Demos-
thenes megjövendölt volt, és mely az utókorra 
csakis az egykori nagyság és dicsőség emlékét 
engedé átszállni. 

Az ujabb időkből ismeretes mindnyájunk 
előtt, miszerint Olaszország nagy köszönettel tar
tozik Napóleon franczia császárnak, az olasz egy
ség létesítése körül tett szolgálatáért. 

De önzéstelen volt-e ezen, az olasz nemzet
nek nyújtott segély? Nem, mert tudjuk, miszerint 
Olaszországnak Nizzát és Savoyát kellett a hatal
mas szövetségesnek átengednie azért, mivel ez köz
bevetette magát, hogy egy százados igazságtalan
ság megszűnjék, és a jog. az igazság legalább rész
ben győzelemre vergődhessek. 

A mint azonban Napóleon egyrészről közre
működött, hogy az olasz nemzet egyesüléséhez 
közeledhessék, ugy másrészről gondoskodott egy
szersmind arról is, hogy Olaszország önállóan és 
függetlenül ne intézkedhessek sorsáról, mert a mi
dőn az olaszok a franczia politikától függetlenül 
kívánták saját hazájuk belügyeit rendezni s tovább 
fejleszteni, az egykori szövetséges Aspromonttal 
és Meníánával felelt 

Világos tehát a történelem és az utóbbi ese
mények tanúsága szerint is. hogy a népeknek 
azon segítség árát mindig drágán kellett meg
fizetniük, melyet egyes hatalmasságok annak idejé
ben nyújtottak. 

Ezen nyújtott segítség pedig kisebb államokra 
Kokkalnagyobb veszélylyel jár,mint egy nagyobbra, 
miután a nagyobb állam a tett szolgálatok árá
nak fejében területének egy részét, ha átengedni 
kénytelenittetik is, mint az Olaszországban tör
tént, még elég terület marad, hogy az állam mint 
ilyen létezhessék: de mit engedhet át egy kisebb 
status, szövetségesének, a nyert támogatásért? 
Területéből semmit, tehát csakis állami független
ségét. 

Ez oknál fogva, részemről, azon állítólagos 
közellenségtől, melyet gyakran e házban említeni 
hallottam, tartani elég támpontot nem találok, mert 
nem hiszem, hogy legyen nép, mely át nem látná, 
miként szövetkezve az oroszszal, vagy egy másik 
hatalmas szövetségessel, csakis ezeknek érdekét,nem 
pedig a saját magáét mozditandja elő. (Ugy van!) 

Minden ellenség csak akkor és csak annyi
ban veszedelmes minden álamra, a mikor s a meny
nyiben ennek keblében egyenetlenség dul. 

A mi különösen az annyiszor említett oroszt 
illeti, ez mindenek fölött azon kisebb államokra 
veszedelmes, melyeknek felajánlja barátságát s 
melyek azt elfogadni készek. 

Megértve tehát a régi és legújabb kor törté
netének intő szavát, hiszem, hogy a népek inkább 
fogják egymás barátságát, szövetségét keresni, 
mintsem egyes Önző hatalmasságokkal kötendő 
frigy után vágyódni, mely gyakran ugy szokott 
végződni, mint Saturnus szeretete, ki saját gyer
mekeit fel szokta volt falni. 

Tekintettel tehát a mostani kor irányára, 
mely a népek és nemzetek szövetsége felé törek
szik, feladatunknak tartom, oly nemzetiségi tör
vényt alkotni, mely megnyugtatván az ezen hazát 
együtt lakó nemzetiségeket, központosítsa ezek 
erejét, Magyarország állami létének és alkotmá
nyos szabadságának biztosítására, egyszersmind 
pedig szerezze meg számunkra a szomszédnemze
tek bizalmát, rokonszenvét is, szükség esetén, tett
leges támogatását és szövetségét. 

Sokan attól tartanak, miszerint, ha a nemze
tiségek tágabb mozoghatási kört nyerendenek, ezt 
államunk közös érdeke ellen érvényesitni fogják. 
Én részemről nem tudom ezt elhinni, mert nem 
emlékszem, hogy volt volna eset a történelemben, 
mely szerint a polgárok azon államnak aláásására 
törekedtek volna, melyben polgári jogaikat a tör
vény védpaizsa alatt, az alkotmány bástyáin belül 
szabadon élvezhették. 

Nem volt, tudtommal, törvényhozó-testület, 
mely valaha megbánta volna, hogy a népben bí
zott, s ennek jogait az idő szellemének kívánalmai 
szerint, a közállam egységének érdekében módosí
totta és tágitotta, hanem igenis volt számos eset, 
midőn egy elszalasztott vagy kellőleg fel nem 
fogott időpont késő bánat szülő oka volt. 

Mi lett volna az 1848-iki törvényekből, ha 
az akkori országgyűlés a nép iránt bizalmatlanság
gal viseltetett és ezt az alkotmányosság bástyáiba 
be nem vette volna? 

Az akkori törvényhozók egy percznyi bi
zalma százados igazságtalan.'ágot szüntetett meg 
s a nép örök háláját vívta ki magának, ntig egy 
percznyi bizalmatlanság a népet előbbi bilincsei
ben, szolgaságában meghagyta volna. 
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E g y bizonyos időszak tehát, de egyes per-
ezek is, gyakran örökké nevezetes befolyással szok
tak lenni az emberiség sorsára; miért is sokszor 
alkalmazhatni egyes nagy férfiakra, valamint nemze
tekre, mit Lord Byron I. Napóleonról mondott: 
.,Egy lépés a jog felé a világ Washingtonjává 
emelte volna őt, inig egy lépés a jogtalanság felé 
nevét a szelek játékává tette." 

Nemkülönben a tapasztalás bebizonyitá, 
hogy bizalom bizalmat szül, inig bizalmatlanság 
csak bizalmatlanságot szokott eredményezni. Mi
ért is óhajtanám részemről , hogy e kérdésben 
oly törvény hozassék, mely felébresztvén s meg
szilárdítván a külön ajkú nemzetiségekben a bi
zalmat , a bizalmatlanságot végkép megszüntesse. 

Erre azonban a mostani idő'pontott a legsze-
L-encsésebben megválasztottnak nem tartom, mert 
azon időben, midőn ez ország közvéleménye a 
szomszéd országból átszállongó, különböző hirek 
által némileg nyugtalanítva van; midőn a delega-
tiókban a birodalmi kanczellár Románia végett in-
terpeláltatik : nem hiszem ez ülésszakot kedvező
nek egy oly kérdés megoldására, mely csakis a 
legnagyobb higgadtság és lelki nyugalom mellett 
oldható meg üdvösen. 

Ezen különböző híreknek is, azt hiszem, ta
lán lehetne forrására akadni, ha ezt kutatni 
akarnók 

Igen jól tudjuk, hogy egy bizonyos hatal
masságnak érdekében volt a sadovai ütközet után. 
miszerint, Ausztria és Magyarország között a béke
műve ne létesülhessen, hogy t. i. ezáltal Ausztria 
ne erősödhessék. Nem akarom állítni, de ki tudja. 
vajon nem egy idegen kéz kívánja-e ezen hirek 
által közénk a bizalmatlanság magvát szórni a 
végből, hogy megakadályozza, miszerint Magyar
ország népei a szőnyegen levő kérdésnek meg
nyugtató megoldása által egyetértésben összeforr
ván , növeltessék ez ország ereje s ez által Ausztria 
hatalma is még inkább szilárdittassék. 

Ezen okná Ifogva részemről inkább óhajtanám 
e kérdésnek tárgyalását a jövő országgyűlésre 
elhalasztani; mert azon meggyőződésben vagyok, 
miszerint kevesebb hátrány nyal jár, ha jelenleg 
e tekintetben semminemű törvény nem hozatik, 
mint ha olyan fogadtatik el, mely nem hogy 
a túlzottaknak talált követelményeknek, de még a 
mérsékeltebb várakozásoknak sem felel meg. 

Es miután e kérdést nem látom annyira ége
tőnek, hogy azon esetre, ha a nemzetiségeket 
némileg megnyugtató törvényt nem hozhatunk, 
olyant alkossunk , mely a nemzetiségi kérdés
nek annyi éven át ígért és kilátásba hehyezett 
kedvező megoldása helyett az ehhez kötött mérsé
keltebb remények meghiúsulásának csak gondola
tát is az illető nemzetiségekben felébreszteni ta

lálná: kívánnám e fontos, sőt ezen országgyűlés
nek egyik legfontosabb tárgyát, nem a mostani 
ülésszak utolsó óráiban, hanem akkor megoldva 
látni, midőn a ház türelme ki nem merült, és any-
nyi számos egyéb kérdés ezen ügy gyors tár
gyaltatását és elintéztetését nem sürgeti; mert a 
nemzetiségi kérdés az , melynek higgadt s kime
rítő tárgyalása mindnyájunk érdekében fekszik. 

Ezen kérdés megoldásának a jövő országgyű
lésre való elhasztatását pedig annál inkább óhaj
tanám részemről, mert, ha meg vagyok is győ
ződve, hogy minden képviselő tartozó tisztelettel 
viseltetik a törvény iránt, és azon alkotmányos 
elvből indul ki, hogy az esetre, ha a hozott tör
vény elveinek és meggyőződésének meg nem felel, 
annak megváltoztatása csakis a törvényhozás 
utján eszközölhető : mindamellett az egyetér
tés müvének megszilárdítása szempontjából jobb
nak tartottam volna, ha a haza térendő képviselők 
azon, mindnyájunkra előnyösb helyzetbe tétetnek, 
hogy a nemzetiségi kérdés kedvező megoldásának 
örvendetes hírével jelenhessenek meg választóik 
körében. 

Én a nemzetiségi kérdésről hozandó törvényt 
olyannak akarnám látni, mint egy fegyvertárt, 
melyből a vész perczében mindnyájan hozhatnók 
a haza közös védelmére fegyvereinket; miért is 
óvakodni szeretnék attól, nehogy a hozandó tör
vény által egy arzenált alkossunk, melyből elle
neink, magokat honunk szent ügye ellen fel
fegyverezhetnék ! . . . . . 

De, ha a t. ház ennek ellenére elkerülhctlenül 
szükségesnek tartja még ez ülésszak alatt tör
vényt hozni a nemzetiségi kérdésben,ki kell jelente
nem, hogy a ház asztalán levő többségi törvény
javaslatokat, miután ezek a várt és hazánk érde
kében szükséges kedvező megoldást, szerény néze
tem szerint, eredményezni nem fogják, részemről 
el nem fogadhatom. A mi a kisebbségi javaslatot 
illeti, fentartom magamnak a jogot, ehhez azon 
esetben hozzá szólani, és erre vonatkozó észrevé
teleimet megtenni, ha ennek tárgyalásába a t, ház 
belebocsátkozni elhatározná. (Több oldalról helyeslés.) 

P a p Máté: Minden állam kormányának 
feladata, hogy a birodalom hatalmi állását ki- és 
befelé föntartsa, és érdekeit ki- és befelé előmoz-

r 

ditsa. E n u g y tudom, de sőt megvagyok győződve, 
hogy Sz. István államai kormánya is ezen fel
adatot, tűzte ki magának. Ezen czél elérésére szük
séges azonban oly és különösen bel intézménye
ket életbe léptetni, a melyek a honpolgárok össze
tartását , a haza iránti szeretetét és a honpolgári 
kötelesség teljesítése iránti buzgalmát egyformán 
idézi elő. 

A nemzetiségi kérdést én is , mint mások, 
belügyeinkre nézve oly fontos kérdésnek tartom, a 
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melynek szerencsés megoldása egyedül felelhet 
meg a fenebbi kívánalmaknak. De a nemzetisé
gi kérdésről szóló központi bizottsági javaslat 
ezen kívánalmaknak nem felel meg, és így én ezt 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. Nem felel meg először azért, 
mivel abban a nem-magyar nemzetiségek egyen
jogúságának kimondása elmellőztetik, és mert 
a nem-magyar ajkúak nyelve a kormányzás 
nyelv terén kivül iskorlátoltatik, mely korlátozást 
sem az állani egysége , sem a czélszerüség és igaz
ság nem kívánja. Továbbá nem pártolhatom az
ért sem, mert ezen törvényjavaslat Erdélyre is 
vonatkozik; Erdélyben pedig a nemzetek egyen
jogúsága és nyelvűknek használata már biztosít
va van törvény által, és mert ezen törvényjavaslat 
Erdélynek ezen visszonyait átalában tekintetbe 
nem veszi. 

Ennélfogva én a Bohetielu képviselő társam 
által nyilvánított, óhajtást és véleményt pártolom. 

E l n ö k : Miután szólásra többé feljegyezve 
senki nincsen,következnek a zárbeszédek. 

Mocsonyi S á n d o r : T. ház ! Ez alkalommal 
nem fogom, mint a minap, hosszas felszólalásom 
által a t. ház türelmét fárasztani. Felszólalási jo
gommal nem is éltem volna, hogy ha nem tartot
tam volna szükségesnek, legalább egyes megjegy
zésekre, melyeket hallottam, némi rövid észrevé
teleket tenni. Több t. képviselő úr és igen jeles 
szónok, ha nem is szemrehányásként, de mégis 
felemlítette, hogy minapi előadásom doctrinair 
volt, hogy a doctrinairismus igen helyén lehet 
máshol, de nem a törvényhozásban, hol a gyakor
lati kérdéseket gyakorlatilag kell megoldani. Én 
nem tudom, mennyiben voltam doctrinair, nem is 
akarok annak vitatásába bocsátkozni, de azt hi
szem, hogy minden esetre ugy a nép, mint az 
ország érdekében inkább járunk el, hogyha bár a 
doctrinairismus alapján is, az egyenjogúság elvét 
állapítjuk meg törvényileg, mint, habár más okból, 
nem is csak azért, hogy a doctrinairismus látszatá
tól mentve legyünk, az egyenjogúságot megsem
misítjük, mint azt a központi bizottság javaslata 
teszi. 

Bartal György igen t. képviselő űr a kérdést 
magasabb politikai szempontból fogta fel és azt 
monda, hogy „ekérdés elintézése immár nem kizá
rólag hazai ügy, és az annyi oldalról fenyegetett 
világ békéjének fentartása követeli az osztrák-ma
gyar birodalom consolidatióját". 

Én igen járatlan v gyök a magas politiká
ban, és azért mindig csak egy politikát tartok he
lyesnek, és ez : a jog politikája. Különben annyit 
mégis mondhatok, hogy bár én is igen szeretném 
a világbékét föntartani, ugy alig hiszem, hogy az 
osztrák-magyar birodalom, bár mennyire legyen 

is consolidálva, a világbékét fen tudná tartani, 
melyet oly sok más, talán sokkal hatalmasabb 
hatalom megzavarhat. E kérdés megoldásánál 
azonban, ugy hiszem, nem az feladatunk, hogy a 
világbékét biztosítsuk, hanem, ha van feladatunk 
e tekintetben, ugy inkább feladatunk az, hogy 
egy világháború eshetőségében mindnyájan készek 
legyünk az egyetértés alapján netaláni veszélyek
nek bátran szemébe nézni, mi az egyenjogúság 
nélkül nem lehet. Ez egyenjogúság az, a mit nél
külözök a központi bizottság javaslatában. 

Ha szabad itt kinyilatkoztatnom azon benyo
mást, melyet a discussio egé-z folyama reám tett, 
ugy meg kell vallanom, hogy azon valódi tárgyi
lagosság, mely ugy az egyik, mint a másik oldal
ról mindig szem előtt tartatott, nekem nem kis 
megelégedésemre szolgált; annál kevésbé jó hatást 
tett reám azonban tegnapelőtt egy képviselő úr 
zárszava, mely oly annyira eltért a tárgyilagosság
tól, hogy egyenesen az illem szabályaiba ütközött. 
(Halljuk!) 

Én nem akarom megnevezni azon képviselő 
urat. (Halljuk!) Nem lepett ez meg tőle, mert nem 
először teszi azt. Meglehet, hogy társalgási köre 
ily érveléseket tetszéssel fogad. Csak egyet sajná
lok, és pedig az ő érdekében, hogy t. i. egy pilla
natra legalább elfeledte, hogy nem ily társal
gási körben, hanem parlamentben volt. (Ki az?) 
Stefanidesz. 

A t. közoktatási miniszter úr, ugy mint ren
desen, minap is, igaz, kitűnő és jeles beszédében 
többek közt azt monda, hogy ezen kérdés meg
oldásánál nem az egyes nemzetiségek álláspontját 
kell elfoglalni, hanem az ország álláspontját: mert 
ezen érdekek minden nemzetnél azonosak. De 
éptn evvel következetesen a miniszter urnák a 
kisebbségi javaslatot kellett volna elfogadnia: mert 
ha az érdekek azonosak, ugy ezen azonosságból 
a törvényes ótalom azonossága következik, vagyis 
ismét az egyenjogúság, mely a központi bizottság 
javaslatában legalább nem található. Ha nem 
lepett meg a t. miniszter úrtól azon jeles és éles 
logikai érvelés, ugy mégis némikép váratlanak vol
tak azon szavai, midőn azt monda, hogy „Van
nak sokan a kik hiszik, hogy a nemzetiségi kérdés 
csak egyesek nagyravágyása vagy még aljasabb 
törekvése által idéztetett elő." 

Az igen t. miniszter úr ugyan hozzá tette, 
hogy ő ezt nem hiszi. Én nem akarom megfordí
tani ezt: mert talán ugyanazon hibába esném, 
melybe a miniszter űr — bizonyosan nem szándé
kosan — esett. 

Közoktatási miniszter úr azt monda, hogy a 
kikerekités eszköz; czél az uralom. De tovább 
ment, és azt monda, hogy az uralom is csak esz
köz ; czél végtére is a nemzetiségek kielégítése, és 
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ez alkalommal azt monda, nem akarja kutatni, 
mennyire fogja a kisebbségi javaslat kielégíteni a 
többi nemzetiségeket: de egyiket bizonyosan nem, 
és ez a német nemzet. Ez a kisebbségi törvény
javaslat alapján semmikép sem lesz kielégítve. 

Én csak röviden akarom jelezni a különbsé
get, mely létezik a kisebbbség és többség javas
lata közt a németekre. 

A kisebbségi javaslat értelmében — a mint 
egy helyütt mondotta a miniszter úr —e kikerekités-
nél a németek nem sokat fognak nyerni. Bizo
nyos, hogy a 16 szepesi város német lesz és az 
országban több más város német város, hol nekik 
a kisebbségi javaslat alapján, ugy bel mint 
külügyi kezelésükben saját nyelvük lesz. Ez a 
többségi javaslat alapján soha sem lehet: mert ott, 
mint tudjuk, kizárólag a magyar nyelv az ügykeze
lési , minden törvényhatóságban. 

A német a kisebbségi javaslat alapján, nem
csak mint második nyelv szerepelhet a megyékben : 
de minden megyében, hol németek vannak, a tör
vénykezés terén egyenlő joggal bir a többi nemzetek
kel. Hogy a központi bizottság javaslata alapján a 
német nyelv, épen ugy mint minden más, a magya
ron kivül, a törvénykezési térről ki van zárva, ezt 
megmutatták az előttem szólott képviselő urak. 

A kisebbségi javaslat alapján a német nemzet 
nemcsak a községi és törvényhatósági gyűléseken, 
hanem itt az országgyűlésen is használhatja saját 
n velvét. 

Hogy ezt a központi bizottság javaslata ki
zárja, ismét felesleges megvitatni. 

A kisebbségi javaslat alapján az egyetemnél 
a német nyelv ugyanazon jogokban részesül, me
lyekben a többiek, habár nem is ugyanazokban, 
melyekben a magyar még a kisebbségi javaslat 
után is. A központi bizottság javaslata alapján, 
csak is a német irodalom részére állíttatik fel tan
szék. Azért nem tudom, mennyire fogja a kisebb
ségi javaslat a németeket kielégiteni: de, hogy ha 
a kettő közt választaniuk kell . ugy hiszem, a 
választás nem fog nehezökre esni. 

A t. miniszter úr —- és itt talán a doetrinairis-
musban tovább ment,mint én — azt monda, hogy, 
ha az arrondirozás elvét kimondjuk a javaslatban, 
miután annak az egész ország adrninistratiójára 
oly rendkívüli befolyása van : ezt nem lehet csak 
ugy mellékesen elvégezni; hanem itt bizonyos elő
feltételeket kell előbb kielégiteni, és mindenek 
előtt a nemzetiség oly activ kritériumát kell előbb 
felállítani, hogy tudhassuk azután meghatározni: 
mely megyében, mely nemzetiség képezi a több
séget. De még itt sem állapodhatunk meg: mert ő 
tovább ment és azt monda, hogy kell egy ugy 
nevezett „ Jurisdictions-Normat" felállítani annak 
megállapítására, hogy mely esetben, melyik bíró

ság illetékes, és kell egy külön perrendtartás, mely
nek alapján a per folytattatik, elvégeztetik, és 
melynek vége az, hogy a biró elmarasztalja az 
egyént szerbnek, románnak vagy németnek. 

Én megvallom, hogy midőn ezen kisebbségi 
javaslatot aláirtam, ezen nehézségre nem gondol
tam; de hogy ha mindezen nehézségeket elfoga
dom is , azért , mert csakugyan lelkiismeretes 
dolog meghatározni, melyik megyében melyik 
nemzetiség van többségben, és a többség alapján 
aztán kimondani a többség nyelvének uralmát: 
azt hiszem, hogy nem kétszeresen, hanem hatszo
rosan annyi lelkiismeretességgel kellene azon 
elvet applicálni, mielőtt kimondjuk, hogy az 
ország hivatalos nyelve a magyar nyelv. (Nevetés 
jobbról. Közbeszólások a románok részéről: TJgyva.n.') 
Mert hiszen. t. ház, ha statistikai adatok szerint 
nem lehet meghatározni, melyik legyen valamely 
megyében a többség nyelve ; ugy annyival kevésbé 
lehet azt tenni az egész országra nézve és pedig a 
kisebbség érdekében, a többség ellenében. 

De, t. ház, hogyha a kisebbség törvényjavas
lata alapján talán ily bíróságok támadnának, 
melyek elitélnék az egyént, hogy szerb vagy 
í'omán vagy német legyen: ugy a Pest belvárosa 
érdemes képviselője által előterjesztett törvényja
vaslat, minden ily objectiv criterium, minden per
rendtartás, minden juris fórum nélkül elmarasz
tal minden egyént az országban magyarnak 
{Derültség.) 

A t. közoktatási miniszter úr a többi között 
azt monda: „elismeri, hogy midőn Svájczra és 
Belgiumra hivatkozás történt, az illetők nem csa
latkoztak a helyre nézve sem, csak az időben egy 
kissé: mert ezen viszonyok nem léteznek most, 
hanem léteztek egy ezredévnél valamivel előbb.'-
Én magam is hivatkoztam Belgiumra és hivatkoz
tam Svájczra, és igy kénytelen vagyok megjegy
zésemet a miniszter urnák ezen észrevételére meg
tenni. En hivatkoztam Belgiumra azért, hogy 
megmutassam, hogy az egyenjogúság az állani 
alapeszméjével és az állam egységével nem ellen
kezik. Hivatkoztam Svájczra. a foederativ államra, 
a svájczi kevert népségű cantonokra, hogy az 
egyenjogúság keresztülvitele nem lehetetlenség, 
hanem egyenesen tény. 

A t. miniszter úr ezek ellenében azt monda, 
hogy tévedtem akkor legalább egy évezredben. 
De t, miniszter űr meg fogja engedni, hogy nem 
csak az általam citált viszonyok, hanem ezer év 
előtt még Belgium és Svájcz maga sem létezett. 

Hivatkozott a t. miniszter úr a hasonlatosságra, 
mely a vallás és nemzetiségi eszmék közt létezik. 

Az tagadkatlan, és bár lényegére vagyis bei-
tartalmára a két eszme eltér egymástól, megegyez
nek eredetökre, hatásukra és eredményökre nézve; 
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mert megvan mind kettőnek az uralkodó esz
mék közös természete. De épen a t. miniszter 
úr fogja legjobban tudni, hogy a vallásszabadság 
eszméje nem akkor valósult tökéletesen, mikor a 
vallási viszályok következtében kimondatott a lel
kiismereti szabadság; hanem csak akkor, mikor a 
lelkiismereti szabadság a nyilvános isteni tisztelet 
mellett egyszersmind az egyes confessióknak, mint 
ilyeneknek, egyenjogúsága biztosíttatott. És a mily 
kevéssé lehet vallási érdekeket csak az egyén alap
ján elégíteni k i : ugy, oly kevéssé lehet nemzeti
ségi igényeket az egyén alapján, hanem csak a 
nemzet alapján kielégíteni. 

A t. miniszter úr azt rnoudja, — hogy a civi-
lisatio veszélyezteti a nemzetiségeket; de egyszers
mind azt teszi hozzá, hogy ezt nem mellőzzük az 
által, hogy az egyes nemzetiségeket, mint múmiá
kat a törvényekbe begöngyölgetve, a törvény
hatóságok sírkamrájába rakjuk le. 

Ez igaz; de hiszen mi nem is múmiákként 
akarjuk a nemzetiségeket sirba fektetni, hanem 
azt akarjuk, hogy az élő nemzetek, mint jogala
nyok, törvényesen biztosíttassanak. De, hogyha a 
kisebbségi javaslat múmiákat rak le a törvény
hatóságok sírkamrájába: ugy más részről bátran 
kimondom, hogy a többségi javaslat nem múmiá
kat, hanem az élő nemzeteket a magyar suprema-
tia pyramisának kriptájába rakja le. 

A t. kultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
nincs erő és hatalom, mely őt a szabadverseny 
teréről lemozdithatná. Senki sem kívánja ezt Őszin-

5- tébben, mint én, mint azok, kik a kisebbségi javas
latot aláírták. De hisz épen a szabad versenynek 
első feltétele az, hogy vagy egynek SJ adjunk tör
vényes oltalmat, vagy ha adunk, mindenkinek 
egyformán kell adnunk. Ez az, mi a kisebbségi 
javaslatban benne van, s mint ismételten mondám, 
a központi bizottságéban nem találtatik. {Eláll!) 
Ha a t. ház kívánja, elállók: mert nem akarok 
a t. ház becses türelmével visszaélni. (Halljuk!) 

Mint közönségesen, ugy ma is, Tisza Kálmán 
t. képviselőtársam igen jeles beszédet mondott. 
Igen jeles és éles érvekkel támadta meg a kisebb
ség javaslatát. Ha szabad egy szerény kívánsá
gomat kifejezni, csak 10 perezre szeretném azon 
ügyességet, melylyel ő bír, hogy képes legyek 
neki megfelelni. Azt mondotta Tisza képviselő iir, 
hogy ő nem a hóditó és hódított nemzetek theoriá-
jára akarja alapítani beszédét; és ezek után azt 
mondotta, hogy jelesen 3 vád emeltetett a köz
ponti bizottság javaslata ellen. Egy, hogy az a 
magyar suprematiát tartalmazza, a másik, hogy 
privilégiumot ad és a harmadik, hogy a nemzetek 
halálát decretálja. A suprematiát, mely a központi 
bizottság javaslatában törvényesen van biztosítva, t. 
képviselő rír az által akarja igazolni, hogy azt 

mondja, mikép a magyar nemzetet azon jog, hogy 
nyelve a központi hivatalos és közvetitő nyelv 
legyen, nemcsak száma, hanem nagyobb művelt
sége és vagyona alapján illeti meg. Azt mondja, 
hogy az ily törvényes suprematiának — mert 
hisz azt ő sem tagadta, hogy az törvényes — ter
mészetes factorai nemcsak a szám, hanem a nagyobb 
műveltség és vagyon. De én azt hiszem, hogy a kép
viselő úr ez által önmagával jött ellentétbe : mert 
hisz lehet törvényeket alkotni, hol nem csak a 
számra nézünk, hanem a vagyonra i s ; de bizo
nyára oly törvény, mely vagyonra való tekintet
tel különbséget tesz polgár s polgár közt, egyen
jogú nem lehet, hanem privilégium. Azt mondotta 
képviselő úr, hogy ő a nemzetek mint jogalanyok 
törvényes elismerését részéről legalább nem el
lenzetté volna, ha nem hallotta volna, miket én 
mondottam, összehasolitva a nemzeteket a szabad 
egyesülés alapján létesült corporatiokkal. D e , t . 
ház ! ha a képviselő úr megengedi , hogy az. 
mit én mindezekről mondottam, helyes, meg fogja 
akkor azt is engedni, hogy ezáltal épen annak 
természetes valósitását nem fogja megakadályozni 
akkor sem, ha ezeket hivatalosan ignorálni akarja, 

Azt is mondotta t. képviselőtársam, bogy 
miért viseltetünK mi aggodalommal az iránt, hogy 
a magyar nemzetnek ily törvényes előnyei van
nak? mert a magyar nemzet, ha csak szám ará
nyát veszszük is^ tekintetbe , nem képes bennünket 
magyarizálni. Én is helyeslem ezen nézetet és 
épen azért nem is aggódom nemzetem jövője fölött: 
de épen, mert a képviselő úr maga is belátja, hogy 
ezt lehetetlen elérni, kár oly fába vágni a fejszét, 
hol már előre is tudja, hogy lehetetlen eredmény
hez jutni. Ezek után, t. képviselőház, ma már nem 
kecsegtethetem magamat azon reménynyel. hogy a 
többség a kisebbségi javaslatot fogadná el; de 

- egyet még meg kell jegyeznem, s ez az, hogy. ha 
ez már igy el is döntetik, a kérdés ez által meg
oldva nem lesz, s azért csak azt az egyet kívánom, 
hogy ha ma nem oldjuk is meg e kérdést, adja 
Isten, hogy legalább oly körülmények s viszonyok 
közt éljünk, hogy erre talán később, de még egy
szer legyen alkalmunk; nehogy más oldja meg e 
kérdést: mert ha más oldaná meg, e megoldás 
alkalmasint olyan lenne, mely sem azoknak, kik 
velem egy értelemben nincsenek, sem saját elvtár
saimnak megelégedésére nem lenne. Összehasonlit-
tatott sokszor a nemzeti kérdés a gordiusi csomó
val. Isten mentsen meg attól, hogy találkozzék 
egy második Sándor, ki azt kardjával vágná szét, 

Stefanidesz H e n r i k : T . ház! Személyes 
kérdésben kívánok szólni. (Nagy zaj.) Mocsonyi 
Sándor képviselő úr az illemről szerzett tapaszta
latait alkalmasint azon körökből meriti, melyekben 
mozog; (hosszasan tartó nagy zaj, mely miatt a szó-
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nok nem érthető.) Legyen meggyőződve, hogy azon 
körbe, hol ő mozog, én őt követni nem akarom és 
soha sem fogom. Ennélfogva arról, mit tart Ő il
lemnek, nekem tudomásom nem lehet. (Nagy zaj. 
Elénk f'ólkiáltások : Ez nem tartozik idei Elnök 
csenget.) ítéljen a ház azon illem fölött . . . . 
(Hosszasan tartó zaj.) 

E l n ö k (csenget): Azt hiszem, t. ház, csakis a 
t. háznak mélyen érzett visszatetszését fejezhetem 
ki a fölött, hogy a képviselők között ilyetén, a 
törvényhozó ház méltóságához nem illő személyes
kedés fejlődhetett. (Élénk helyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A tanácskozások 
régen folynak és, fájdalom, sok olyan mondatott e 
tárgy fölött, mit igen óhajtanék, hogy ne monda
tott volna. (Igaz!) 

Nem tartom szükségesnekinditványomat ujab
ban indokolni, tették ezt számosan, kik előttem 
szólottak ; minélfogva én felszólalási jogomat csak 
arra használom fel, hogy kérjem a t. házat: sza
vazzunk. (Atalános helyeslés.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter.-
T. ház! Mielőtt szavaznánk, ki akarom nyilatkoz
tatni, hogy én t. barátom, Pest belvárosa mélyen 
tisztelt képviselőjének indítványát, mint a központi 
bizottság többségének indítványával elvben meg
egyezőt egész kiterjedésében elfogadom. (Elénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : T. náz! Három törvényjavaslat fek
szik a t. ház asztalán : első a központi bizottság által 
törvényjavaslat; a másik a kisebbség, i'letőleg 
néhány képviselő úr által beadott törvényjavaslat; 
végre azon törvényjavaslat, melyet Pest belváros 
igent , képviselője Deák Ferencz adott be. A sza
vazási rend az én véleményem szerint következő 
lenne : először kitüzetik szavazásra a központi bi
zottság által beadott törvényjavaslat; azon esetben, 
ha ez el nem fogadtatnék, a szabályok 56-ik §-a 
érteimében , az eíleninditvány, mely nézetem sze
rint az, a mit Mocsonyi Sándor és több képviselő 
ur beadtak ; végre, ha ez sem fogadtatik el, kö
vetkezik a Deák Ferencz képviselő társunk által 
beadott törvényjavaslat feletti szavazás. (Elénk 
helyeslés.) 

Húsz t. képviselő úr név szerinti szavazást kér. 
Nem mondják meg ugyan tüzetesen, melyik tör
vényjavaslat felett kérik a név szerinti szavazást; 
miután azonban azon képviselő urak kérik azt, a 
kik a tudvalevő kisebbségi törvényjavaslatot pártol
ták: ha a t. ház beleegyezik, ez talán akkor történhet
nék, mikor a kisebbségi indítvány tétetik fel sza
vazásra. (Atalános helyeslés.) 

Kérem azon t. képviselő urakat, kik a köz
ponti bizottság javaslatát elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Nem áll fel senki.) A ház a köz
ponti bizottság javaslatát nem fogadja el. 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1866/8. xr. 

Következik a Mocsonyi Sándor képviselő úr 
által beadott törvényjavaslat. Nem tudom, kiván-
ja-e a ház , hogy a szabályok értelmében előbb 
fel olvastassák ? (Nem!) Azon képviselő urak ne
veit, kik a Mocsonyi Sándor képviselő úr által be
adottjavaslatot elfogadják és igy „igen^-nel fognak 
szavazni, jegyzi Csengery Imre jegyző úr, a „neme
méi szavazók neveit jegyzi Paiss Andor, a távol
levőket jegyzi Mihályi Péter. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak: Bábes Vincze, Balomiri Já
nos , Boheczel Sándor , Borlea Zsigmond, Dimi-
trievies Miklós , Dobránszky Adolf, Macellariu Illés, 
Manojlovics Emil, Maniu Aurél, Medán Endre, Mi-
letics Szvetozár , Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Papp Zsigmond, Popovics Del-
leanu János , Popovics Zsigmond , Puskariu János, 
Román Sándor, Stojacskovics Sándor, Tinku Áb
rahám , Trifunácz Pál , Tulbás János, Varga 
Flórián. 

Nemmel szavaznak: Almássy György gróf, ifj. 
Ambrózy Lajos br., Andrásy Gyula gr., Ándreánszky 
Boldizsár , Antalfy Károly, Armbruszt Péter, Ányos 
István, Bárányi Ágoston, Barinyai József, Bay 
György, Bánffy Albert báró , Bánó József, Benicz-
ky Ödön, Berde Mózes. Berényi Ferencz gróf, 
Bernáth Lajos, Bernáth Zsigmond, Berzeviczy Ti
vadar , Besze János, Betegh Kelemen, Bethlen Far
kas gróf, ifj. Bethlen Gábor gróf, Bethlen János 
gróf, Bezerédy László, Békásy Lajos, Binder Mi
hály , Bittó István, Bobory Károly, Boczkó Dániel, 
Boér János, Bogyó Sándor, Bónis Sámv,el, Bor-
csányi János , Boros Bálint , Boros Pál, Botka 
Tivadar, Bömches Frigyes , Böszörményi László, 
Bujanovics Sándor, Biiócz Kálmán, Berzenczey 
László , Barcsay Ákos, Balogh Károly, Barabás 
Szkender , Bedekovics Kálmán, Cebr ián László gr., 
Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Cséri/ Lajos, Csík András , Csiky 
Sándor, Csiky Iván, Csörghe JAszló, Czorda Bő-
dog , Czár Iván, Czégl Károly , Dapsy Vilmos, 
Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák Ferencz , Dcáky 
Lajos, Dedinszky József, Dellimanics István, Des-
sewffy Ottó, Dobóczky Ignácz , Domahidy Ferencz, 
Dráskóczy Gyula, Drottleff Tamás Vilmos, Domo
kos László, Dobolyi Sándor, Eitel Frigyes, Eory 
Sándor, Eötvös József báró, Erős Lajos, Eszter-
házy István gróf, Édes Albert, Fabritius Károly , 
Faragó Ferencz, Farkas Elek , Fejér János, Fejér 
Miklós , Felidenfeld 1 rigyes , Fest Imre , íreysey-
sen Gyula , Fodróczy Szkender , Frideczky Timót, 
Gajzágó Salamon, Gábriel István, Gál János, Gál 
Miklós , Gál Péter, GeczÖ János , Geduly Lajos , 
Ghiczy Ignácz, Ghyczy Kálmán , Glatz Antal, Go-
rove István, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, 

22 



170 CCCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS (November 28. 1868.) 

Halmosy Endre, Hedry Ernő , Hertekndy Kálmán, 
Hevessy Bertalan, Hodosiu József, Horváth Antal, 
Horváth Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Ká
roly , Horváth Lajos, Hrabovzky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Huszár Károly báró , 
Hoffmann Pál, Hácz Vilmos, Herovics István, 
Horvátit, Péter, fbrányi Lajos, Ihász Rezső, hikey 
József, Ivácskovics Gy'órgy , Jankovics Antal, Jám
bor Pál, Jendrassik Miksa, Justh József, Kacsko-
vics lgnácz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán , Karácso
nyi Ferencz , Kardos Kálmán . Kaucz Gyula , Ka
zinczy István, Kálnoky Pál gróf, Kemény Gábor 
báró, Kemény István báró , Kéthely József, Királyi 
Pál, Kiss Jakab , Kiss Lajos , Kiss Miklós, Klapka 
György , Kossitth Pál, Kovách László , Kiúba János, 
Kupritz Imre, Kurcz György, Kvassay László, Kapp 
Gusztáv , Keresztúry Stavolyub, Kiss László, Kra-
lyemcs Benő , Kussevics Aurél, Láng Gusztáv, La
tor Gábor, László Imre , Lázár Dénes, Lázár Kál
mán gróf. Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lónyai 
Menyhért, Lovassy Ferencz, Lukynich Mihály, Luk-
sics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Lükö Géza, Ma. 
darassy Mór , Madocsányi Pál, Majthényi Dezső, 
Makray László , Markos István, Máday Lajos , Má
tyás József, Mednyánszky Dénes báró, Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Milkovics Zsigmond, Miske imre 
báró, Molnár Endre , Molnár József, Molnár Pál, 
Morscher Károly, Móricz Pál, Maler Millia , Mik-
sics Kálmán, Nagy lgnácz, Nagy Károly, Ná-
nássy lgnácz, Németh Károly, Nikolics Sándor, 
Noszlopy Antal, Nyárt; Pál, Nagy Péter, Onossy Má
tyás, Ormos Sándor , Paczolay János , Paiss Andor, 
Papp Lajos, Papp Mór, Papp Simon, Patay István, 
Perczel Béla, Perczel István, Perczel Mór, Pethe And
rás , Pethes Józsff, Peikó Lázár , Péter;/ Károly, 
Pillér Gedeon , Plachy Lajos, Podmaniczky Frigyes 
báró, Prónay József, Pnlszky Ferencz, Péchy Ta
más , Pejácsevics László gr., Pejácsevics Nándor gr., 
Petrovics Lukács , Ra.nicher Jakab , Ráday László 
gróf, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jácziut, 
Rónay Lajos, Rónay Mihály , Röser Miklós, Ru-
dics József ifj. br., Rudnyánszky Flórián, Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Semsey Albert, Sigray Fü
löp gróf, Siklósy Károly, Simay Gergely, Simon 
Pál, Simonyi Lajos br., Sipos Ferencz , Sipos Or
bán , Soldos Imre . Somogyi lAszló. Somossy lg
nácz , Somssich Imre gr. , Somssich Pál, Stephani-
des Henrik, Stoll Károly , Sümeghy Ferencz, Svas-
tits Gábor, Szabó Imre (pápai) , Szabó Imre, Szabó 
Miklós, Szakái Lajos, Szaplonczay József, Szász 
Károly, Szehstey László, Szemző Mátyás, Szent-
iványi Adolf, Szentkercszty Zsigmond br., Széchényi 
Béla gr., Székely Gergely, Széky Péter, Széles Dé
nes , Szilády Áron, Szilágyi István, Szluha Bene
dek , Szonlagh Pál (gömöri), Szontagh Pál (nógrádi), 
Simonyi Ernő, Széli Kálmán, Suhaj Imre, Stig-

licz István, Tanárky Gedeon, Tehky Domokos id, 
gróf, Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Tolnay Gábor, Tollnay Károly, Tóth Kálmán, 
Tóth Lörincz, Török Dániel, Török Sándor (gömö-
ri), Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, Tokody 
Ágoston , Tomasics József , Ujfalussy Lajos , Urba-
novszky Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vad-
nay Lajos , Vay Béla br., Vay Sándor br., Varga 
Antal, Varró Sámuel, Wass Sámuel gr., Várady Gábor, 
Várady János, Vesselényi József br., Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Vitolay József, Vladár Tamás, Wlád 
Alajos , Wodjaner Albert br., Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vuchetich István, Vukovics Sebő, 
Vakanovics Antal, Vukovics István , Zámory Kál
mán , Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zi-
chy-Ferraris Viktor gróf, Zichy Jenő gróf, id. Zichy 
József gróf, ifj. Zichy József gróf, Zichy Nán
dor gvóf, Zmeskál Mór, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Ede, Zsitvay József, Zuvics József. 

Távol vannak l Almássy Sándor, Acs Károly, 
Andaházi Pál, Anker Hugó, Balomiri Simon, Bár
tól György, Bartal János , Bánó Miklós , Beliczey 
István , Bencsik György, Beniczky Gyula, Bethlen 
Sándor gróf, Binder Lajos, Botka Mihály, Brano-
vácsky István, Conrád Móricz, Császár József, Cser-
nátony Lajos , Csernovics Péter , Damaszkin János, 
Dániel János, Decáni Károly, Dégenfeld Gusztáv 
gróf, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Fábián Gá
bor , Fisser István, Földváry Miklós, Fülepp Lipót, 
Görgey Géza , Gránzenstein Gusztáv, GuU József, 
Hollán Ernő, Horváth Elek, Hosszít, József, Iván
ka Imre , Ivánka Zsigmond, Joannovics György, 
Jókai Mór, Justh Kálmán, Karácsony János, Ká
rolyi Ede gróf, Kegletich Béla gróf, Kemény Zsig
mond báró, Kende Kantit, Kerkápoly Károly , Kol-
ler Antal, Lónyay Gábor , Madarász József, Maj
thényi József bái ó, Maróthy János, Mikó Imre gróf, 
Miskolczy Lajos , Mocsonyi András, Missits János, 
Odescalchi Gyula herczeg , Oláh Miklós , Olgyay La

jos , Opicz Sándor, Papp Lajos, Papp Máté, Papp 
Pál, Perényi Zsigmond báró , Radich Ákos, Sebes
tyén László , Szemző István , Szentiványi Károly , 
Székács József, Szitányi Bernát, Szlávy József, 
Szolga Miklós, Stratimirovics György, Schioartz Gyu
la , Teutsch György, Tóth Vilmos, Török Sándor 
(nógrádi), Thúry Gergely ,Tury Sámuel, Vállyi Já
nos, Vecsey-Oláh Károly, Zsámbokréthy József) 

C sengery I m r e j e g y z ő : A szavazás ered
ménye a következő : a?; igazolt képviselők száma 
jelenleg 405 , igennel szavazott 2 4 , nemmel 267, 
távol volt 113 képviselő, az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : Á szavazás eredménye az, hogy a 
t. képviselőház a Mocsonyi Sándor és néhány kép
viselőtársa által beadott törvényjavaslatot általá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául nem fogad
ja el. (A szélső baloldali román képviselők távoznak.) 
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Következik a Deák Ferencz képviselő' urnák 
a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában beadott 
törvényjavaslata fölötti szavazás. Méltóztassanak 
azok, kik a Pest belvárosa érdemes képviselője 
által beadott törvényjavaslatot a részletes tárgya
lás alapjául elfogadják, fölállani. (Megtörténik! él
jenzés.) A t. ház a Pest belvárosa érdemes képvi
selője által a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában 
beadott törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Nem tudom, kiván-e a t. ház holnap ülést 

tartani ? (Igen !) Vasárnap lévén, kiván-e a t. ház 
9 órakor ülést tartani? (Fölkiáttúsok: 9 órakort 
Mások: 11 órakori) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Holnap talán 11 órakor kezdhetnó'k meg az ülést ? 

E l n ö k : Nehogy némely képviselő társunk 
benső érzelmeit sértsük , tán 11 órakor kezdhet
nó'k meg holnap az ülést? (Helyeslés.) 

Napirenden lesz a nemzetiségi egyenjogúság
ról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 4 órakor. 

CCCXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 29-én 

Sz 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 : A kormány a katonai bíróságok hatásköréről , a Székes-Fehérvártól Grá t s felé, s a Sátor&Ija-Ujhely és Szii-
vásfalva közt Przemysl felé vezetendő vasutakról törvényjavaslatokat , az eperjes-tarnovi, bá t taszék-zákányi , érsuk-ujvár-treacséüi s 
temesvár-karansebesi vBsutakról hatáiozati javaslatot, s a védrendszeri törvényre nézve előterjesztést nyújt be. A bor- és hnsfogyasztási. 
ugy szintén a személyes kereseti adóról szóló törvények szentesittetvén , kihirdettetnek. A központi bizottság jelentést tesz a magyar 
keleti vasútról. A horvát képviselők napi dijai s lakbérei megállapittataak. A nemsetiségi törvényjavaslat részletesen tárgyaltatik. 
Szavazás a védelmi bisottságba küldendő horvát képviselőkre. 

A kormány részéről jelen vannak : Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József b., Festetics György gr., 
Gorove István , Horvát Boldizsár., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k .- Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző ür fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Csengery Imre 
és Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. A 
múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetni fog. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a novem
ber 28-án tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
tei*: T. ház! Megvallom, félve teszem e lépést, 
aggódván, hogy a t, háznak türelmével fogok 
visszaélni, midőn a törvényhozás utolsó óráiban, 
annyi munkahalmaz közepett ujabb törvényjavas
latot teszek a ház asztalára. De mivel e törvény
javaslat egy nagy alkotmányos előlépés, és mivel 
igen rövid — 17 szakaszból álló — azon remény
ben vagyok, hogy a t. ház előzetesen fogja azt tár
gyalás alá venni. A törvényjavaslat szól a katonai 

biróság hatásköréről és esak annyit vagyok bátor 
tartalmából fölemlíteni, hogy a katonai bíróságok
nak civil hatáskörét teljesen megszünteti, a bün
tető ügyekben pedig tüzetesen szabályozza és ez
által a gyakorlati életben igen sok conflictusnak 
teljesen elejét fogja venni jövőre. (Tetszés.) 

E l n ö k : Felolvasottnak tekintetvén, ki fog 
nyomatni, J) szétosztatni és tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasíttatni. A közlekedési miniszté
rium nevében Hollán Ernő kíván előterjesztést 
tenni. 

C sengery A n t a l : Engedelmet kérek, én az 
előbbi törvényjavaslat mikénti tárgyalására nézve 
kívánok szólni. (Halljuk!) Azt hiszem, legczéísze-
rübb volna ezen törvényjavaslatot közvetlenül a 
jogügyi bizottsághoz utasítani, hogy az minél előbb 
adjon e tárgyban véleményt. Ez nagyfontosságú 
dolog, t. ház. Ha az átalános katonai kötelezettség 
életbe lép, átalában a íkatonai törvénykezés rend
szerének meg kell változnia, és pedig azon pilla
natban, a melyben az átalános katonai kötelezett
ség életbe lép. Következőleg ez egyike a legsür
gősebb tárgyaknak, amely összeköttetésben van a 

l) Lásd az Irományok 39 7-dik számát. 

22* 
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már megállapított törvénynyel. Ehhez képest a t. 
ház igen jól fogja tenni, ha a jogügyi bizottsághoz 
fogja utasítani, hogy erre nézve mielőbb adjon 
véleményt. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! A házszabályok 
megváltoztatásának módja meg van szabva. A 
házszabályokban az áll, hogy a mely indítvány 
törvény alkotását czélozza, annak az osztályokat 
nem szabad kikerülnie. Én igen örömest pártol
nám Csengery Antal indítványát, de akkor a ház
szabályok ezen pontjába ütközünk. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház, hogy mielőtt az 
osztályok elé menne , e törvényjavaslat a jogügyi 
bizottsághoz utasittassék ? 

Deák FerenCZ: Én magán értésülés utján tu
dom, hogy a miniszterelnök úr előterjesztést teend 
azon pontokra nézve, melyekben a reiehsrath által 
elfogadott védszeri törvények némely pontjai a 
miénktől különböznek. Elfogadjuk-e azokat? a fö
lött a ház fog határozni; de akkor is valószínűleg 
az lesz a módja, hogy azon bizottságnak adatik 
ki, mely már a védrendszeri törvény ügyében mű
ködött. Ha azt fogja határozni a ház, akkor ezen 
bizottságnak ezt is átadhatjuk. (Fölkiáltások: A 
jogügyinek.) Lehet a kettőből alakitni egyet. Mert 
hogy a bizottság hamarabb átmegy rajta, mint az 
osztályok, az igaz; és ha egészen új törvény ala
kítandó, akkor az osztályokat nem lehet elkerülni; 
de mindenesetre jobb, ha azok előtt kész combi-
oatió lesz, mit a bizottság készit. Jobban szeret
ném tehát, ha e törvényjavaslat akár a jogügyi, 
akár a katonai bizottságnak adatnék ki, hogy néz
ze át ós adjon róla véleményt, és akkor mehet az 
osztályokhoz: mert minden új törvény alkotása az 
osztályok útján történik. Egészen más dolog, ha 
valamely törvényre nézve, akár honnan,módosítá
sok jönnek, mert azokat nem szükség az osztályok
hoz küldeni, a mint hogy a főrendiház által a per 
rendtartási törvényjavaslaton tett változtatásokat 
sem tettük az osztályokhoz, hanem a bizottsághoz 
adtuk s annak véleménye szerint fogadtuk el. Azt 
gondolom, ezt is jobb lesz a bizottsághoz utasítani. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva a bemutatott törvényja
vaslat a jogügyi bizottsághoz és azután az osz
tályokhoz tétetik át. 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : T. ház! Ha
sonló mentekezéssel kell élnem, de hasonló kérés
sel is, mint tette az igazságügyminiszter úr, midőn 
a közmunka-miniszter úr nevében vau szerencsém 
bemutatni egy törvényjavaslatot, a Sátoralja-Uj-
hely és Szilvafalva közt, a magyar éjszakkeleti 
vasutból kiágazólag , N.-Mihályon, Homonnán, 
Mező-Laborczon, Palotán át, Przemysl irányában 
az ország határszéléig vezető gözmozdonyu vasút 
építése és üzlete tárgyában. Hasonlóképen egy 

másik törvényjavaslatot van szerencsém előterjesz
teni, a Székesfehérvárról Grácz irányában az or
szág határáig terjedő mozdony vasútnak és annak 
Kis-Czelltó'l Győrig vezető szárnyvonalának épí
tése és üzlete tárgyában. Midőn e két törvényja
vaslatot a ház asztalára leteszem, azon kérést va
gyok bátor a tisztelt házhoz intézni: méltóztassék 
azokat kinyomatni s együttes tárgyalás végett a 
pénzügyi és vasúti bizottságokhoz kiadni. 

Zsedényi E d e : Jelentem a t. háznak, hogy 
épen ma két bizottság, a pénzügyi és vasúti, össze
gyűlvén, azt határozták és be is fogják adni hol
nap vagy holnapután jelentésöket a háznak, hogy 
a Béga-csatornáról szóló törvényjavaslatot többé 
tárgyalás alá nem vehetik, azon országos határo
zatra fogják emlékeztetni a t. házat, melynélfogva 
a közlekedési miniszter köteles, nem csak a tör
vényjavaslatot, hanem minden az egyes tételeket 
igazoló okiratot, tervezeteket a költségvetéssel 
együtt beadni. És mert lehetetlen, hogy már most az 
utolsó perezben ezt kellőleg tárgyalhassa, felkéri 
a házat, utasítsa a minisztériumot: hogy a javasla
tot a jövő országgyűléshez adja be. (Helyeslés.) 

Hollán Ernő államtitkár: A t. előttem 
szólott képviselő úr észrevételét én részemről egé
szen helyesnek nem ismerhetem el, azért, mert 
az , a mit épen felhozni méltóztatott, ellenke
zik a háznak eddig követett eljárásával. Méltóztat
nak emlékezni, hogy a közmunka miniszter úr, 
midőn működését megkezdette, egy programmot 
készíttetett, mely be volt mutatva a háznak, kö
zölve volt minden törvényhatósággal, s minden 
egyes képviselő úrral. Ezen közlemények alap
ján bekivánta, a több helyről tett észrevételeket, 
melyeknek figyelembevétele mellett, következete
sen csak oly vonalokra nézve tett előterjesztéseket 
a házban, melyek az eredeti programúiban kije
lölve voltak. A mint az idő és körülmények azt 
lehetővé tevék, sorban egyik vonalat a másik után 
tárgyalás alá vette, s ha elfogadható föltételek 
mellett történt megállapodás: praeliminaris szerző
déseket kötött , melyeknek helybenhagyása vagy 
elvetése, mindenkor a háznak volt föntartva. Ez 
volt az eddigi gyakorlat, mire nézve senkinek ed
dig kifogása nem volt, miért is határozottan kell 
tiltakoznom azon föltevés ellen, mintha a minisz
tériumnak eljárása, akár következetesség tekinte
téből, akár a t. ház intentioinak szempontjából ki
fogás alá jöhetne. Nem tehetem magamat ellentét
be a t. ház határozatával; de méltóztassanak meg
engedni, van e két vonalon kívül, melyekről sze
rencsém volt a t. ház elé törvényjavaslatokat 
térje-zteni, néhány fontos vasútvonal, melyekre 
nézve az előmunkálatok befejeztettek, sőt a tár
gyalások is már megkezdettek. A minisztérium 
ezen vonalok közgazdasági fontosságát elismer-
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vén, csakis az idő rövidsége s a tárgyak halmaza 
nem engedé, hogy azokra vonotkozó törvényja
vaslatait a t. háznak alkalommal bemutassa. A 
minisztérium ezt sajnálja ugyan , de hogy ezen 
vonalak létesítését czélzó komoly szándékát bebi
zonyítsa, bátor lesz a t, háznak egy határozati ja
vaslatot benyújtani, mely szerint a minisztérium 
megbízandó volna, ezen megnevezendő' vonalak
nak, úgymint : a báttaszék-kaposvár-zákányi, az 
érsekujvár-nyitra-trencséni s a temesvár-karán-se-
besi vonalak létesítése ezéljából szükséges intéz
kedéseket megtenni, az engedélyezési tárgyaláso
kat megkezdeni, illetőleg folytatni, s hogy a megkö
tött engedélyezési szerződéseket a jövó' országgyűlés 
elé, a mennyire lehet mindjárt annak kezdetén, 
helybehagyás és alkotmányszerü elintézés végett 
előterjeszsze. Ha a t. ház azt méltóztatik határozni, 
hogy ama előterjesztett két törvényjavaslat ily 
alakban többe tárgyalás alá nem vehető, azon eset
ben szabadságot kérek magamnak arra nézve, 
hogy az azokban megnevezett vonalakat illetőleg 
határozati javaslatot lehessen szerencsém a mi
nisztérium nevében beadni. Méltóztassanak meg
bocsátani, kénytelen vagyok épen e két vonal
ra igen nagy súlyt fektetni. Az előleges szerződé
sek ezek iránt már megkötvék, s ha a kedvező 
időszak el lesz mulasztva, később ily előnyös szer
ződéseket tán nem fogunk köthetni. 

J u s t h József : T. ház! A mint észrevenni 
szerencsém volt, államtitkár úr s képviselőtársunk 
kétféle tárgyat terjesztett be az országgyűlésnek. 
Előbb elhatározandó lesz a ház által: vajon a 
vasút s pénzügyi bizottságokat méltóztatnak-e meg
bízni aszal, hogy a beterjesztett terveket meg
vizsgálván, a háznak adjanak ezekről véleményt. 
Hogy ha ezen kérdés el lesz döntve, akkor a má
sikra, is föntartom szólási jogomat, t. i. a minisz
térium által bejelentett határozati javaslatra nézve. 

Várady G á b o r : T. képviselőház ! Zsedényi 
képviselőrársunk bejelentette a t. képviselőháznak, 
hogy a Béga-csatornára vonatkozó törvényjavas
latot illetőleg, holnap a pénzügyi és vasúti bizott
ság részéről jelentés fog a ház elé terjesztetni. E 
jelentés tárgyában a t. képviselőház holnap, ha 
jónak látja, határozni fog. A pénzügyi javaslati 
bizottságnak jelentése szoros kapcsolatban áll. az 
elvet illetőleg, azzal, mit államtitkár úr a vasutak 
tárgyában előterjesztett, Kérem a házat, méltóz
tassék a pénzügyi és vasúti bizottságoknak ezzel 
kapcsolatos jelentését bevárni; és midőn a Béga-
csatornára nézve jelentését a két bizottság előter
jesztette, a t. ház határozni fog: mi által ezen most 
felmerült kérdés is el lesz döntve. 

SomsSiCh P á l : T. ház! Nem voltam szeren
csés ezen vita kezdetén itt lehetni; ha azonban az 
jelentetett ki. hogy a bizottság nem kívánja azon 

megbízatása folytán, melyet a háztól kapott, a 
Béga-csatornára vonatkozó tervezeteket tárgyalni, 
van szerencsém jelenteni, hogy a kisebbség hol
nap ellenkező véleményt fog adni, és elő fogja 
számlálni azon okokat, a melyeknél fogva szük
ségesnek tartja, hogy ezen kérdés épen most még 
tárgyaltassék. Nem voltam it t ; de hallom, hogy 
valaki már jelentette, hogy iíyféle jelentés fog 
beadatni. Ennek ellenében köteles vagyok ezt 
megjegyezni. Nem tudom azonban, hogy a jelen
leg szőnyegen forgó tárgy mily kapcsolatban van 
a Béga-esatornával, és ha az államtitkár úr némi 
jelentéseket adott elő, akkor azokra nézve a ház 
most kimondhatja véleményét. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Az idő drága, a 
napok múlnak. {Igaz!) Egy napot ismét elvesz
tünk ; de azon nehéz helyzetben vagyunk, hogy 
azon jelentésről, mely előttünk nem fekszik, nem 
határozhatunk mind addig, míg nem látjuk, mi 
lesz azon jelentésben. En most csak azon elv 
ellen akarok felszólalni — ámbár nem tudom, 
mi vitte a bizottságot azon véleményre, mi vitte a 
kisebbséget az ellenkező véleményre — az ellen 
akarok tiltakozni, hogy a pénzügyi és vasúti 
bizottságnak joga lenne: azon tárgyat, melyet 
hozzá a ház utasitott, azon oknál fogva, hogy ugy 
sem lehet belőle törvény, visszautasítani és attól a 
tárgyalást megtagadni. (Helyeslés.) A pénzügyi és 
vasúti bizottság az országgyűlés végéig van kine
vezve, és tartozik tárgyalni az országgyűlés végéig 
azt, a mit a ház neki kiad. Ha azon tárgy nincs 
elkészítve ugy, mint szükséges volna, akkor azt 
visszautasíthatja,, ha ellenkező nézetben van, ezt 
kijelentheti ; de azon okból, hogy ugy sem lesz 
idő ezen tárgyat bevégezni, nem utasíthat vissza 
semmit, mert a bizottságnak az országgyűlés végéig 
működnie kell. (Helyeslés.) 

BÓniS Sámuel: T. ház! Azt hiszem, ha 
bevárjuk a pénzügyi és vasúti bizottság jelentését, 
meg fogjuk akkor látni, miképen kell azon tárgy
ban intézkedni. En csupán Hollán Ernő állam 
titkár urnák itt tett kijelentésére teszek észrevételt. 
A vasutaknak tárgyalását azon szempontból sür
gette, mivel azokra nézve a szerződés már meg
köttetett. Ha ezen vonalak olyanok, melyeket 
az országgyűlés elfogadott és kitűzött, akkor helyes
nek tartom, hogy a szerződés megköttetett. De a 
szerződésnek előleges megkötését, mielőtt az ország
gyűlés a vonalakat kitűzte, helytelennek tartom, 
mert ez belevágna az országgyűlés azon jogába, 
miszerint egyedül maga határozza meg: mely 
vonalakra nézve köttessék szerződés. (Helyeslés.) 

Tisza Kálmán : Az épen most szóba hozott 
határozati javaslatról, mely a vasutakra vonatko
zik, nem fogok most szólani, ezen határozati javas
lat úgyis tárgyalásra lesz kitűzve, s akkor alkaí-
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mat veendek magamnak én is elmondani nézete
met ; azonban szólnom kell pár szót a vasút és 
pénzügyi bizottság eljárásáról itt a felhozottakra. 
Én azon rám nézve valóban kivételes helyzetben 
voltam, hogy ezen pénzügyi és vasúti bizottságban 
a többséghez tartoztam; azért kénytelen vagyok 
kijelenteni, hogy azok, kik ott a többség érintett 
véleményében voltunk, jól tudjuk, hogy minden 
bizottság, melyet a ház kinevez, köteles a kine
vezés folytán kiküldetésében eljárni; de nem hiszem, 
hogy ellenkeznék kötelességével, ha ugy látja, hogy 
valamely megbízásban eljárnia lehetetlen, az iránt 
a háznak jelentést tenni. Ez az, mittett a bizottság 
többsége, a t . ház határozni fog, és a bizottság a ház 
utasításához fogja azután magát tartani. (Zaj.) 

S i m a y G e r g e l y : T . ház! Nem akarok 
szólni a Hollán Ernő államtitkár úr által előter
jesztett határozati javaslatra nézve érdemileg, ha
nem egyet szükségesnek tartok megjegyezni a 
házszabályokból kiindulva: miszerint az előterjesz
tett törvényjavaslattól nincs joga a háznak a bizott
ság tárgyalást megtagadni. A 33. szakasz határozot
tan mondja: „A miniszter által előterjesztett tör
vényjavaslatoktól a bizottsági tárgyalást megta
gadni n em lehet. " E z tehát minden esetre a bizottság
hoz utasítandó ; hogy maga a tárgyalás ezen ülés
szak alatt fog-e megtörténni, vagy a jövő alatt: az 
más kérdés. (Zaj.) 

Ivánka I m r e : Nekem esak egy alázatos 
megjegyzésem van az igen t. államtitkár úr azon 
észrevételére, hogy mivel a szerződés meg van 
kötve, azért a dolgon változtatni nem lehet. (FÖlki-
áltások: Nem azt mondta!) Azt mondta : miután a 
szerződés meg van kötve, tehát az előterjesztés 
szükséges a helyben hagyás végett. (Fölkiáltások: 
Nem azt mondta!) 

Hollán Ernő államtitkár: Bátor leszek 
képviselő urat fölvilágosítani aziránt, mit mondtam. 

I v á n k a I m r e : Tehát fön tartom magamnak 
akkorra a szólást. 

E l n ö k : Ha majd a pénzügyi és vasúti bizott
ság be fogja adni jelentését, akkor a ház határozni 
fog a bemutatott két törvényjavaslat felett. 

Miniszterelnök urnák van előterjesztése. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

ház! (Zaj. Hattjvk! Helyre!) O felsége a szemé
lyes kereseti adó és a bor- és husfogyasztási adó
ról szóló törvényjavaslatokat szentesíteni méltóz
tatván, van szerencsém azokat átnyújtani, hogy 
kihirdetésüket elrendelni méltóztassék. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
t&rvényektV.) 

Elnök : Az ö felsége által szentesitett két tör
vény Paiss Andor jegyző úr által hasonló kihirde
tés végett a mélt. főrendekhez át fog vitetni. 

') Lásd az Irományok 398. és 399. számait. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök.- T 
ház! Az 1867-iki XI I . törvényczikkazt tartalmaz, 
ván, hogy a véderő átalakítása és megállapitása-
csak is egyenlő elvek szerint eszközölhető czélsze-
rüen : a törvénynek ezen rendelkezéséből a minisz
tériumra azon kötelezettség háramlott, hogy avéd-
rendszerről szóló törvénynek az ő felsége többi 
országai és tartományai törvényhozásánál lett 
elfogadásáról, és mikénti elfogadásáról tegyen 
jelentést az országgyűlésnek. Ezen kötelezettség 
következtében van szerencsém jelenteni, hogy a 
védrendszerről szóló törvény a birodalmi tanács
ban ő felsége többi országai és tartományaira 
nézve is elfogadtatott, és hogy a kormánynyal 
hivatalosan közlött szövegben csak némi eltérések 
foglaltatnak. Az 1867-iki XII . törvényczikk értel
mében, ha ezen eltérések elvieknek ismertetnek föl, 
küldöttséget kellene a kormánynak javasolnia 
ezen különbségek kiegyenlítésére. A mennyiben 
azonban, mint a t. háznak arról lesz alkalma meg
győződnie, az eltérő különbségek nem annyira elvi 
különbségeket foglalnak magokban, mint inkább 
oly eltéréseket, melyekre nézve kivánatos az egy
formaság a két törvény között, azonfölül egytől 
egyig csak is a hadkötelezettekre könyebbséget 
foglalnak magukban; miután továbbá a minisz
térium azon nézetben van : hogy egyátalában 
nem volna méltányos, hogy Magyarország, illető
leg a magyar korona országai nagyobb terhet 
viseljenek a közös védelemre nézve, mint a másik 
rész: ennek következtében a minisztérium nem 
tartja szükségesnek a küldöttséget, hanem ezél-
irányosabbnak tartja egyszerűen az országgyűlés 
elé előterjesztést tenni, ezen előnyös pontoknak 
egyszerű felvételére nézve. Hogy pedig a t. ház
nak módja legyen ezeknek tartalmáról meggyő
ződni, talán legczélirányosabb volna, ha méltóz
tatnék a t. ház elfogadni azon nézetemet, hogy 
ugyanazon küldöttséget, a mely már a védrend-
szer kérdésében működött, s mely ennek következté
ben legjobban ismeri annak részleteit, bizassék meg 
ezen előterjesztésnek, s illetőleg a különbségeknek 
és a pontozatoknak tanulmányozásával, éj az e 
tekintetbeni jelentés tételével. (Helyeslés.) 

Ugyanezen alkalommal van szerencsém figyel
meztetni a t. házat arra is, hogy mind a védrend-
szerrői, mind a honvédségről szóló törvény ideig-
len csak Magyarországra van elfogadva; miután 
pedig a Magyar- és Horvátország közötti egyez
mény következtében a véderő megállapítására, s 
átalakítására vonatkozó minden intézmény, a 
közös törvényhozás elé tartozik, azt gondolom, 
igen czélirányos volna, ugyanez alkalommal — ha 
méltóztatik a t. ház ebben megnyugodni, — hogy 
Horvátország képviselői közöl választassák meg 
néhány ezen küldöttség közé , hogy ezek az ott 
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szükséges módosításokat tanulmányozván, a kül
döttség az iránt adjon véleményt. (Helyeslés.) Erre 
nézve tehát bátorkodom a minisztérium előterjesz
tését benyújtani, s annál inkább kérem a t. házat: 
méltóztatnék ezt elfogadni, mert a kormány a véd-
rendszerröl szóló törvényjavaslattal együtt fogja 
é' felsége elé a honvédségről s a népfekelésről szóló 
törvényjavaslatokat terjeszteni; (Helyeslés.) már 
pedig a honvédségről szóló törvényjavaslatban 
van néhány pont, a mely Horvátországra nézve 
változtatást igényel. E czélból tehát bátor volnék 
azt ajánlani, hogy, talán nem tekintve az arányt, 
méltóztatnának ez alkalommal, mennyiben e kér
dés leginkább Horvátországot illeti, négy tagot 
választani, s méltóztatnának ezt minél hamarabb 
megtenni. 

Magát az előterjesztést van szerencsém át
nyújtani. 

Deák FerenCZ: T. ház ! Ezen előterjesztés 
igen természetesen minden esetre kinyomatandó ; 
hogy azonban időt nyerjünk, talán a kinyomatás 
előtt, is kimondhatnók azt, hogy ez a honvédelmi 
bizottsághoz té tet ikát ; smindjárt elhatározhatnék, 
hogy holnap reggelre a horvát követek megválasz
tására a szavazatokat adjuk be. (Helyeslés.) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Igen sok oly 
törvényjavaslat van már a ház asztalára letéve, 
melyet szivemből óhajtanék szentesítve haza vinni, 
de kénytelen vagyok megvallani, egy sincs olyan, 
mint a milyet az érdemes miniszter úr most a ház 
asztalára letett. Kinyilatkoztatom, hogy e tör
vény nélkül nem is akarnék haza menni; (Tetszés.) 
ennélfogva alázatos kérésem a t. házhoz az: mél
tóztassék oly intézkedéseket elhatározni, melyek 
ezen tárgynak leggyorsabb befejezését eredmé
nyeznék. Indítványozom, hogy még azon válasz
tás is, melyet a miniszter úr épen most javaslatba 
hozott, ne halasztassék holnapra, hanem rögtön 
hajtassék végre. (Helyeslés.) 

Elnök: Az előterjesztés ki fog nyomatni ) 
a t. ház tagjai közt szétosztatni, és a honvédelem 
tárgyában működő küldöttségnek véleményadás 
végett kiadatni. Egyszersmind Horvátország részé
ről, ha a t. ház méltóztatik beleegyezni, e tárgyat 
illetőleg négy tag fog megválasztatni. (Helyeslés.) 
Nem tudom, kivánja-e a t. ház, hogy az választás 
ma történjék meg? (Ma!) Tehát még a mai 
ülés alatt meg fog történni a választás. 

Urházy képviselő úr a központi bizottság 
részéről fog jelentést tenni. 

Urházy György előadó (kezdi olvasni a köz
ponti bizottság jelentését a magyar keleti mozdony-
rasut iránt. Fölolvasottnak tekintjük!) 

E l n ö k : Ha fölovasottnak tekinti a t . ház, 

ki fog nyomatni1) és a t. ház által annak idején 
tárgyalásra.fog kitüzetni. 

Beniezky Gyula képviselő úr a ház költség
vetése tárgyában pótjelentést fog tenni. 

Beniczky Gyula előadó (olvassa a költség-
vető bizottságnak a Magyar- és Horvát- Szlavonorszá-
gok közti egyezmény 39. szakasza értelmében fölmerült 
költségek iránti jelentését.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság véle
ményét ? (Elfogadjuk!) Az elnökség a szerint fog 
intézkedni. 

Napirenden van a nemzetiségi egyenjogúság 
tárgyában beadott törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

Mocsonyi Sándor: T. ház! A képviselőház 
a tegnapi napon történt szavazás által a Deák Fe-
rencz,Pest bel-városa érdemes képviselője által elő
terjesztett javaslatot fogadta el a részletes tárgya
lás alapjául. Az alapelv, mely e javaslatban fog
laltatik , az én és elvtársaim legbenső meggyőző
désével tgyenes ellentétben ál l , és miután más 
részről a részletes vita alkalmával tehető módosí
tások alapján az alapelvet megváltoztatni nem 
lehet, kénytelen vagyok, meggyőződésem szerint, 
legmélyebb sajnálattal kijelenteni , hogy én és 
elvtársaim nem tudjuk lelkiismeretünkkel össze
egyeztetni, hogy az e kérdés tárgyalásával járó nagy 
felelősséget magunkra vállaljuk, s ezért bátor va
gyok kijelenteni, hogy mi ezen törvény alkotásá
nál közreműködni nem fogunk, s a részletes vitá
ban részt nem veendünk. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház ! A t. barátom 
Mocsonyi Sándor által elvtársai nevében tett nyi
latkozathoz még csak azt teszem hozzá, hogy nem 
akarom itt bővebben fejtegetni, mily remények -
kel, s mily bizalommal jöttünk mi ide három évvel 
a königgátzi csata előtt, és mily reménytelen
séggel, s mily bizalmatlansággal térünk ismét ha
za. Éspedig , - - hogyZmeskálúr szavával éljek — 
örömmel constatálom, hogy többet nem lehet 
azon taktikát praktizálni s használni, hogy snon-
dassék vagy lapokban és más utón hirdettessék, 
hogy a kissebbség inditványát csak azon két-há
rom , úgynevezett túlzó ember programmja képe
zi , miután az öt napi vita megmutatta, hogy az 
nem csak két-három, hanem minden román és 
szerb programmja (Fölkiáltások: Összesen csak 24,') 
a menynyien vagyunk (Fölkiáltások: 24-é!) egy 
és más kivételével . valamennyi szerb s román 
nemzetiségű tag programmja. Meg vagyok győ
ződve , hogy ez az egész román és szerb nép pro
grammja volt és lesz. (Nagy zaj között elvtársaival 
együtt távozik.) 

!) Lásd az Irományok áOO-ik számát. j *) Lásd az Irományok 401-dik számát. 
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Ivacskovics György:T. ház! Előttem szólott 
képviselő társaim — és pedig szerb s román ajkú 
képviselő társaim — azt jelentették k i , hogy va
lamennyi szerb s román ajkú képviselő nem pár
tolja az igen t. képviselő társunk Deák Ferencz 
által beadott s átalánosságban a részletes tárgya
lás alapjául elfogadott törvényjavaslatot. Midőn ez 
ellen óvásomat kijelenteném, egyszersmind nem 
mulaszthatom el kinyilatkoztatni, hogy itt mi 
nem nemzetiségi, hanem országos képviselők va
gyunk. Tudtommal választó-kerületemben nincs 
kizárólag egy nemzetiség, ugy hogy azt mond
hatnám , hogy én a románokat vagy a szerbeket 
képviselem ; az én választó-kerületemben román , 
bolgár j szerb, magyar s német ajkú polgártár
saim választottak meg, s mint az ország képvise
lőjének kötelességem is a törvényhozásban részt 
venni, s annyit tenni, a mennyi tehetségemben 
van. A többi választókerületben is tudtommal nem 
kizárólag egy nemzetiség van, hanem több, s ha 
azon képviselő urak kizárólag csak egy-egy nem
zetiséget akarnak képviselni, tanácsolnám nekik, 
tegyék le a mandátumot. (Élénk helyeslés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Minden egyes kép
viselőnek teljes joga van valamely tárgy fölötti 
tanácskozásokban s határozatokban részt venni, 
s ha ezt teszi vagy nem teszi, arról nem ne
künk felelős. Most eltávozott egy néhány kö
vet . 24 vagy h á n y . kik nem akarnak részt 
venni a tárgyalásban. Ez már más esetekben is 
többször történt ; a ki ne i i akart részt venni, 
hallgatott, vagy ha unta magát , ki ment; eh
hez nekünk semmi közünk. Ha azonban azon ér
demes urak ugy gerálják magokat , mint, nem 
tudom micsoda nemzetek vagy nemzetiségek 
képviselői, e részben azt hiszem . Magyarország
ban a nemzetiségeknek mint ilyeneknek képviselői 
nincsenek. (Helyeslés.) Ha a választókat tekintjük, 
akkor igen sok érdemes űv ül itt, kiket vegyes aj
kú, sőt talán tulnyomólag vegyes nemzetiségű vá
lasztók választottak. Magyarországban igen sok 
választó kerület van, hol majd a román, majd a 
szerb. majd a szblv, majd a német nyelv van túl
nyomó többségben , de azért azon választó kerü
letek képviselői nem egyes nemzetiségek képvise
lői , hanem képviselői az országnak . és elvégre az 
egész különbség legfölebb csak az , hogy azon ér
demes urak magok, kik részt venni nem akarnak, 
román , szerb , vagy más ajkú nemzetiségű férfiak; 
ehhez azonban az országgyűlésnek semmi köze 
sincs. Mi nem kérdezzük, melyik követ milyen 
nemzetiségű ? hanem csak azt kérdezzük: olyan 
képviselő-e, kit a kerület törvényesen megválasz
tot t? Az egésznek következése az , hogy a mit 
azon urak mondtak , a mit én mondok , vagy má- i 
sok elmondanak az országgyűlésen, bele jőn a | 

naplóba; de előre kijelentem, hogy a jegyző
könyvben ennek helye nincs. (Helyeslés.) 

P a p S i m o n : Tiltakozom ezennel a román 
nemzetiségű képviselők nevében tett nyilatkozat 
ellen: mert én a haza érdekét mindenkor a nem
zetiségek igényeinek föléje helyezem. (Éljenzés.) 

E l n ö k : Következik a nemzetiségek egyen
jogúságáról szóló törvényjavaslat részletes tár
gyalása. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat bevezetését. ') 

A n d a h á z y P á l : T. ház! A bevezetés első 
tételére nézve van szerencsém módositványt be
nyújtani , melyben az egyes nemzetiségek meg-
emlitését szükségesnek vélem azért, hogy a nem
zetiségek harezosainak ne legyen aggodalma a fe
lett , hogy mi magyarak más nemzetiség felett va
lami suprematiával akarunk élni. A módositvány 
igy szól. (Olvassa:) „Minthogy Magyarország-
összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint 
is, politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, 
az oszthatlan egységes magyar nemzetet, mely
nek bármely nemzetiségű polgárai, u. m. magya
rok , tótok, románok, szerbek, németek, oro
szok stb. egyenjogú tagjai." (Maradjon.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a módo
sitványt.) 

E l n ö k : méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani ? (Maradjon!) Ennél fogva a szerkezet meg-
tartatik. 

P a p S i m o n : Nem pártolom előttem szólott 
képviselő ur nézetét. (Fölkiáltások: Ezen már tul 
vagyunk!) 

Paiss Andor jegyző: (olvassa az i. §-t.j 
Wass Sámuel gr.: T. ház ! E tárgyh oz az 

átalános vita alkalmával kellett volna hozzá szól
nom , föl is írattam magamat : miután azonban a 
kisebbség oly törvényjavaslatot terjesztett e lő, 
melynek pártolója soha sem lehettem volna, az 
átalános vitánál mellőztem a fölszólalást, azonban 
jelenleg a részletes vita alkalmával bátor vagyok 
igen röviden felszólalni, és a t. háznak egy kö
rülményt figyelmébe ajánlani. mely abban &íl, 
hogy épen ezen pontnál , hol a különböző nyel
vek használata fordul elő, talán elmehetnénk azon 
határig, melyen az ország területi integritásának 
és biztonságának semmi kár nem okoztatik, ellen
ben a Magyarországban lakó más ajkú nemzetisé
geknekmegnyugtatására szolgálna, (HaUjuk)mely 
részökre semmi óhajt fön nem h a g y , sőt a nem
zetiségek megnyugtatását, véleményem szerint, ez 
által el lehetne érni. (Halljuk!) Ennél fogva én, t. 
ház! a magyar nyelvnek kirekesztő használatát a 
kormányzatra szorítanám , a többi tárgyra pe-

>)Lásd az Irományok 392-dik számát. 
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dig egyenjogúságot kivánnék. H a a t. ház ezen 
átalános nézetemet elfogadná , azon esetben bá
tor leszek módositványaimat előterjeszteni. (Ma
radjon a szerkezet!) 

E l n ö k : Változatlanul kívánja elfogadni a t. 
ház az első szakasz szerkezetét ? {Elfogadjuk !) En
nél fogva következik a második szakasz. 

Paiss Andor jegyző: (olvassa a második 
szakaszt.) 

VukoviCS SebÖ: T. ház! Csekély vélemé
nyem szerint e szakasz túl megy azon határvona
lon , melyen a háznak engedményezési hajlama 
szükséges hogy menjen, fentartásával azon elv
nek, melyet az előbbenikben kimondott. Én ugyan, 
saját óhajtásomat tekintve jobbnak tartottam vol
na, ha ezen szakaszban is az mondatnék k i , mi ké
sőbben a törvénykezésre nézve mondatik, hogy 
t. i. tartassék fen az eddigi gyakorlat ; de ha a 
ház ettől el kivan térni, azon indítványt vagyok 
bátur tejmi, hogy a hol az mondatik: „De a jegy
zőkönyvek vitethetnek e mellett mind azon nyel
ven is, a melyet a törvényhatóságok, képviselő 
testület vagy bizottság tagjainak legalább ötödré
sze jegyzőkönyvi nyelvül óhajt," e helyett mon
dassák az , hogy a bizottság többsége, mert kétség 
kivül fel kell tenni minden törvényhatóság bizott
ságáról, hogy legjobban tudja, mi szükséges arra, 
hogy keblében a nyugalom és béke az egyes nem
zetiségek közt fenntartassák, állapítja meg a nyel
vet : mert ha igy marad a mint van, zavart hoz be 
nem csak a tanácskozásba, hanem az igazgatásba 
is. (Felkiáltások: Maradjon!) Vannak megyék, azok 
közt, mind azon megye, melyet más időben volt 
szerencsém , mind az, melyet most vagyok sze
rencsés képviselni, a hol, ha ez igy marad és ha 
találkoznak olyanok , kik ez engedménynyel élni 
akarnak, négy nyelven is kell vinni a jegyző
könyvet. (Felkiáltások; Nem baj!) De baj! mert a 
jegyzőkönyvet fel kell olvasni, tárgyalni, hitelesí
teni , ez pedig sok idő vesztésbe kerül. Aztán költ
séggel is jár és mi nem tehetjük, hogy folytono
san csak szaporítsuk a közterheket, nem csak or
szágosan , hanem törvényhatóságilag is. Én azért 
azt hiszem, a legbuzgóbb nemzetiségi kívánalmak
nak is elég lesz téve az által , ha ezen elhatáro
zási jog, hogy az országos nyelven kivül még 
melyik nyelven vitessék a jegyzőkönyv, bizatik 
a bizottmány többségére és nem ötödrészére, mint 
itt mondatik. (Felkiáltások: Maradjon!) 

Csengery Imre: T. ház! Egy kifejezés 
fordul elő ezen szakaszban, mely a többi szaka
szokban is előfordul. De ugyanezen eszme kife
jezésére némely szakaszban más szó is használta
tik. Itt ezen 2-dik szakaszban az „ország hivata
los nyelve" fordul elő; némely szakaszban pedig 
az „állam hivatalos nyelve". En tehát következe-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

tesség tekintetéből is javaslom, hogy mind azon 
szakaszban, hol ezen kifejezés: „az ország hiva
talos nyelve" fordul elő, tétessék ennek helyébe 
ez: „az állam hivatalos nyelve." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a következő szakaszok is igy fognak 
igazittatni. 

Elfogadja-e különben a t. ház a 2-dik szakaszt ? 
{Elfogadjuk !) Tehát a 2-dik szakasz Csengery Imre 
módosításával elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-dik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z Ő (olvassa a 4-dik sza
kaszt.) 

E l n ö k : E szakaszban is e kitétel helyébe: 
„ország" ez tétetik „állam." (Helyeslés.) 

Gál JánOS: T. ház! Ezen 4-dik szakaszt 
illetőleg bátor vagyok a következő módositványt 
ajánlani: „a törvényhatóságok az államkormány
hoz intézett irataikban az állam hivatalos nyelvét 
használják, de a mellett használhatják hasábosán 
még azon nyelvek bármelyikét is, melyet jegyző
könyveikben használnak." Ez a szakasznak szö
vege ; de csak az államkormányhoz intézett ira
taikra nézve meghatározva, egymás közti irataik
ban pedig, akár az állam nyelvét, akár pedig azon 
nyelvek egyikét használhatják, a mely azon tör
vényhatóság által, a melyhez ily irat intéztetik, 
a 2-dik szakasz szerint jegyzőkönyveik vitelére 
elfogadtatott " (Marad.) 

Trauschenlfels E m i l : T ház! Bátorkodom 
ezen javaslatot a t. ház figyelmébe ajánlani annál 
inkább, mivel gondolom, hogy azon határon tul 
ez sem megy, mely határ az államnyelv haszná
latára szükséges. A törvénynek czélja bizonyosan 
nem az, hogy más ajkú állampolgároknál ellen
szenvet idézzen elő. Már pedig gondolja meg a 
t. ház, mily hatást fog előidézni az, ha egyes 
törvényhatóságok, melyek ugyanazon egy nyel
vet használják, de nem az állam hivatalos nyelvét, 
egymás közötti levelezéseikben nem használhatják 
saját nyelvüket, hanem az állam hivatalos nyeivét, 
kell használniok. (Igaz!) Legyen szabad meg
említeni egyenesen az erdélyi szász törvényható
ságokat. Teszem, ha Segesvár Megyés székkel 
fog levelezni — hol, az igazat megvallva, igen 
kevés ember van, a ki a magyar nyelvet tökéle
tesen érti — és kénytelenek magyarul levelezni, s 
csak hasábosán azon nyelven, melyen jegyző
könyveiket szintén vezetik, ez a legnagyobb ellen
szenvet idézné elő, (Ugy van!) mig ellenben ha 
azon fogalmazást fogadja el a t. ház, melyet Gál 
János képviselő úr javaslóit, véleményem szerint, 
azon bizonyos határ nem lesz túllépve, mely a 

23 



178 CCCXXVIII. ORSZÁGOS Í JLES. (November 20. 1868.) 

gyors ügykezelés tekintetéből és az állani nyelv 
érvényesítésére szükséges; más részről pedig ezen 
intézkedés jó indulattal fog fogadtatni. Kérem te
hát a t. házat, méltóztassék Gál János képviselő
társam módosítását elfogadni. (Elfogadjuk!) 

D e á k F e r e n c z : Gál János módositványát 
részen ró'l hajlandó vagyok elfogadni, mert egy-
átalában nem látom át, hogy például két szász 
szék, hol a szász nyelv honos, mért ne levelezhessen 
egymással szász nyelven. A szerkezet ezt nem 
akarta kizárni, és minthogy a beadott módosítvány 
a dolgot csak világosabbá teszi, nincs ellene semmi 
kifogásom. (Helyeslés.) 

PaiSS AndOl* jegJZÖ (olvassa Gáljános mó-
dositvínyát. Elfogadjuk! Maradjon a szerkezet!) 

Elnök : Mindenekelőtt az a kérdés: kívánja-e 
a ház a szerkezetet megtartani vagy nem? Mél
tóztassanak azok, kik a 4-dik szakaszt az eredeti 
szerkezet szerint elfogadják , felállni. (Megtörté
nik.) Nem fogadiai ott el. Következik a roódosit-
vány. Kívánja a t. ház, hogy még egyszer f-lol 
vastassék? (Nem!) Méltóztassanak tehát azok, a 
kik Gál János módositványát elfogadják, felállani, 
(Megtörténik.) El fogadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvas sa az 5-dik sza
kaszt.) 

Elnök: E szakaszban is e szó „ország" fel 
íog cseréltetni ezzel: „állam" (Helyeslés.) 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház"! Nézetem sze
rint nem lehet a fölött nézetkülönbség, hogy a 
törvényeknek határozott, kötelező alakkal kell bir-
niok, mert csak ez esetben érjük el azt, hogy eze
ket félremagyarázni ne lehessen, és ne adjunk 
alkalmat arra, hogy elkerüítessenek vagy mellőz
tessenek. Elismerem, hogy kivételeket lehet meg
állapítani • hanem ezen kivételekre nézve is ugyan 
az áll, mit a törvényekre vonatkozólag mondottam. 
Nézetem szerint ezen szakasz nem felel meg töké
letesen ezen kelléknek, mert ezen szakasz gyakor
lati nehézséget említ meg, mint kivételt. Ki fogja 
azonban megítélni, vajon az illető tisztviselőre 
nézve fenforog-e a gyakorlati nehézség vagy nem ? 
A megyei bizottság ? Akkor az esetleges többség 
fog a felett határozni, és sok esetben, hol gyakor
lati nehézség nem fog létezni, meg fogja engedni 
a tisztviselőnek, hogy saját nyelvén és nem magya
rul vigye az ügyvitelt, mig ellenben ott pedig, hol 
sokszor legyőzhetlen akadályok fognak előfordulni, 
minthogy a többség más, nem fogja megengedni a 
tisztviselőnek azt. Ezen oknál fogva, de különö
sen azon oknál fogva is, nem óhajtom, hogy ezen 
szakasz igy megtartassák; mert a törvényhozás 
egyik főfeladata, és nézetem szerint, bölcsen jár t el a 
törvényhozás midőn e szerint intézkedett, hogy hatá
rozott positiv törvények hozatala által kikerülje 
azon egyenetlenségeket és viszályokat, melyek a 

törvény különböző magyarázatából a törvényha
tóságok kebelében keletkezhetnének. Ha azonban 
ezen szakaszt meghagyjuk a mint vau, akkor az 
illető törvényhatóságokban ez vita tárgya bsz, és 
ismét az egyenetlenség üszkét dobjuk azon törvény
hatóságokba, melyeket megnyugtatni óhajtunk. 
Továbbá lehetnek talán olyanok, kik a főispánra 
vagy megyefőnökre akarnák az ebbeni határozást 
bizni. Ezt alig hiszem kivihetőnek, mert ez merőben 
ellenkeznék a megye önállóságával. Vagy pedig 
a kormányra, a belügyminiszterre akarják ezt 
bizni, hogy az határozza meg, hogy csakugyan 
forog e fen legyőzhetlen akadály, vagy gyakorlati 
nehézség? Ez ismét el enkeznék a megye önkor
mányzati jogával. 

Még egyre bátorkodom figyelmeztetni a t. 
házat. Én azt hiszem, érdekünkben áll, és óhaj
tásunk is, hogy e hazának minden fiarninél inkább 
tanulja meg a magyar nyelvet és gyakorolja ma
gát abban. Ha ezen szakasz igy megmarad, lesz 
igen sok nem-magyar ajkú honpolgára e hazának. 
ki tökéletesen értvén a magyav nyelvet: ezt meg
tagadja csak azért, hogy gyakorlati nehézséget 
mutasson fel. 

Ezen okoknál fogva én ezen permissiv törvény 
helyett positivot óhajtanék kimondatni, mert ez 
által minden nehézség, félremagyarázás és egye
netlenség kikerülteinek, melyeket ezen törvény-
czikk — ha azt meghagyjuk — okvetlenül elő 
fog idézni. 

Kérem módositványomat fölolvastatni, és aján
lom azt a t. ház kegyes pártfogásába. 

PaiSS Aíldor j e g y z ő (olvassa Simonyi La
jos b. riióclositványát.) „A belső ügyvitel terén a 
törvényhatósági tisztviselők Magyarország hivata
los nyelvét, vagy ezen törvényhatóság jegyző
könyvi nyelveinek bármelyikét használhatják,; 
valahányszor azonban az állami felügyelés" stb. 

S o m o g y i L á s z l ó : T. ház! Azon józan poli-
litika, melyet a t, ház a negyedik szakasznál tanu-
sitani méltóztatott, bátorít engem egy per
missiv módositvány benyújtására. Módositvá-
nyom épen ellenkezőt tartalmaz, mint az, melyet 
Simonyi Lajos báró úr most felolvastatni méltóz
tatott. Indokolásul fehozom azt, hogy ha a 2-dik 
szakasz szerint a törvényhatósági jegyzőkönyv az 
állam és más törvényhatósági nyelven is vitethe
tik, nem méltányos-e, hogy a tisztviselők belső 
ügykezelési nyelvül a törvényhatóság jegyző
könyveinek bármelyikét is használhassák, annál 
is inkább, mert a 10-dik szakasz 3-dik bekezdése 
szerint tekintetbe véve a városi és járási bírósá
gokat, a sommás ügyekbeni eljárásnál az javasol
tatik a törvényjavaslatban, hogy a bíróságok ügy
kezelési nyelve lehet a törvényhatóságok bármely 
jegyzőkönyvi nyelve; ha tehát minden tekintetben 
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használhatja a törvényhatósági tisztviselő ügyke
zelési nyelvül a törvényhatósági jegyzőkönyv 
nyelvei bármelyikét, nem méltányos-e azon módo-
sitvány után, a melyet most a t. ház elfogadni mél
tóztatott a 4-dik szakaszra nézve, hogy permissiv 
megengedtessék a belső ügyvitel terén a jegyző
könyvi nyelvek bármelyikének használata? Módo-
sitványom szerint igy szólna az 5-dik szakasz; 
(Olvassa;) „A belső ügyvitel terén a törvényható
sági tisztviselők törvényhatóságaik jegyzőkönyvi 
nyelveinek bármelyikét használhatják; valahány
szor azonban az állami felügyelet" stb. 

V u k o v i c s SebÖ: T . ház! Eszakaszra nézve 
js bátorkodom a t. háznak rövid észrevétellel al
kalmatlankodni. Ha a szerkezet, vagy pedig aSi-
monyi Lajos báró követtársunk által előadott 
indítvány közt választanom kellene, akkor in
kább maradnék a szerkezet mellett, mert a mi ott 
kivételkép mondatik, azt ő átalános szabálylyá 
javasolja tétetni, a mi ismét egy lépéssel túl menne 
azon vonalon, melyet, az én véleményem szerint, 
meg kellene tartania. Az én inditványorn erre a 
két szóra terjed: „vagy tisztviselők." T. i. én azon 
nagy gyakorlati nehézséget, a mely a tisztviselők 
által használandó nyelvre vonatkozik, maga a 
törvényhatóság által óhajtanám megítéltetni. Mert 
az által eleje vétetik annak, hogy egyes tisztvise
lőnek a gyakorlati nehézségre felhozott kifogásá
nak okát kelljen vizsgálni. Mert kétségkívül, mint 
már Simonyi képviselő úr megérintette, lehetnek 
tisztviselők, a kiknél ezen nehézség nem forogna 
fen. ha valami ellenszenv, vagy politikai nézet 
nem vezetné őket arra, hogy háborítsák fel a tör
vényhatóságnak e tekintetben talán létező ösz-
hangzását. En tehát, megtartván a szerkezetet, azon 
két szót kihagynám belőle és a szakasz világosabb 
lenne. Az illető pont igy szólana: „De a mennyi
ben az egyik vagy másik törvényhatóságra nézve 
gyakorlati nehézséggel járna ez, az illető tisztvi
selők kivételesen törvényhatóságaik jegyzőkönyvi 
nyelveinek bármelyikét is használhatják." Fen van 
tartva ekkor — mi különben is joga a törvény
hatóságnak — megítélni azt, niikéren járjanak el 
tisztviselői a maguk hivatalában. A használati 
nyelv is egyike azon kellékeknek, melyeket a 
tisztviselő elé szabni mindig a törvényhatósá* 
gok joga. 

JuSth JÓZSef : T. ház! Van szerencsém ki
mondani, hogy én a Vukovics Sebő igen t. kép
viselő űr által tett módositványt részemről el nem 
fogadhatom, s az nem képes megnyugtatni , mert 
igen sok törvényhatóságot ismerve, nem látnék 
veszedelmesebbet, mint ha ezektől feltételeztetnék 
a nyelvnek meghatározása. Tudjuk, t. ház, hogy 
a megyékben a többség igen sokszor változik, s 
megtörténhetnék, hogy egyszer az egyik többség 

azt mondaná: legyen a hivatalos nyelv a német, 
máskor más, s igy menne a tót, szerb és román 
nyelveken keresztül; tehát ezt nem fogadhatom 
el ; hanem azt is kívánom, hogy a törvény ne 
olyan legyen, a mely nem foglal magában egy 
tökéletes és absolut szabályt, mert már a törvény
nek magának értelme az, hogy egy positiv sza
bálynak, elhatározót tszabálynak, nyilatkozata. Az 
5-dik szakaszban ezen néhány szó közöl : „az 
illető tisztviselők kivételesen törvényhatóságaik 
jegyzőkönyvi nyelveinek bármelyikét is használ
hatják", a „kivételesen" szó igen sok félremagya
rázatra fog alkalmat adhatni. A mint Simonyi 
képviselő úr igen helyesen megjegyezte: ki fogja 
azt megítélni, a bizottság, vagy a tisztviselők? 
Ebből annyi kérdés merül fel, s ez fog ellenszenvre 
legtöbb okot szolgáltatni; hanem mondjuk ki 
tisztán, a mint Simonyi képviselő indítványozta. 

Bernáth Zs igmond: T. ház! A tanácskozás 
alatt levő szakaszban ezen szó ellen: „kivételesen" 
hallottam észrevételt. En, megvallom, ha törvényt 
hozok, óhajtom, h o g y a n n a k szövege minél tisz
tábban foglalja magában azon kötelességet, a me-
lyetazoknak, a kikre szól, meg kell tartaniok. A régi 
axióma szerint: „exceptio omnis firmát regulám 
in casibus non exceptis", azt eredményezheti ez a 
törvény, hogy a tisztviselők kényök-kedvök sze
rint bármelyik nyelvet az államnye'v fölébe ne 
tehessék, hanem tartoznak az állam nyelvét viselni 
in regula, s csak is kivételesen használhassák a 
többit. Én ezt a „kivételes" szót igen helyesnek 
tartom, s igy kivéve azon észrevételt, melyet már 
elfogadottnak tudok, hogy t. i. ezen szakaszban 
előforduló ezen szó : „ország" váltassák fel ezzel 
„állam", s azt tartom, e szakasz megtartandó. (He
lyeslés.) 

K u b a JánOS: T. képviselőház! En ezen sza
kaszban anomáliát látok azért, mivel ezen szakasz 
a törvényhatósági tisztviselők ügykezelési nyelvé
ről szól, s miután ez így állíttatott föl, szükségte
len, hogy &; a törvényhatóságokra is kiterjesztés 
sék, s ennélfogva a 3-dik sorban érintett „törvény
hatóságokra" szót kihagyatni kérem. Módosítva 
nyomat ezennel írásban is beadom. 

PaiSS Andor j egyző (clvassa a Kuba Já
nos módositványát.) 

E l n ö k : Előre bocsátom, hogy ezen szakasz
ban e szó helyett „ország" „állam" fog tétetni. A 
kik tehát a szerkezetet ezen különbséggel meg kí
vánják tartani , méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik). A ház elfogadja a szerkezetet; ennélfogva 
a módositványok elesnek. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : T. ház! Ezen szakasznak 
rendelkezése, ha igy maradna, a mint fogalmazva 
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van , véleményem Bzerint, teljesen kivihetlen lesz. 
Azon tisztviselőkre nézve, kiknek megyéiben vagy 
hatóságaik területén kevesebb nyelv divatozik, ta
lán kivihető, de ott, a hol több nyelv, pl. öt-hat 
nyelv használtatik, az, ha a szerkezet igy marad
na : „ha azok ugy kívánják, ugyanazok nyelvét 
használják" merőben kivihetlen. Én tehát ajánlok 
e helyett egy uj szerkezetet, melyet a központi 
bizottság a maga javaslatában előterjesztett, és a 
melyet az ott jelen volt miniszter urak is elfogad
tak. T. i. e helyett : „ha azok ugy kívánnák, 
ugyanazok nyelvét használja," ezt kívánom tétet
n i : „a lehetőségig azok nyelvét használják." [He
lyeslés.) 

BobOry K á r o l y : T. ház! A módositvány. me
lyet én akarok előhozni , tulajdonképen nem a 
nemzetiségi térre, hanem az egyházi térre tarto
zik. (Halljuk!) Megemlitretnek itt azok közt, kikre 
nézve a törvényhatóságok tisztviselői, ha ugy kí
vánják, ugyanazok nyelvét használni tartoznak a 
felsőbb egyházi hatóságok is. Már, kérem t. ház, 
tudva van, hogy a latin szertartású egyházi ható
ságok a latin nyelvet tették magukévá , nem csak 
egyházi közigazgatásban , hanem még nagy rész
ben a törvénykezésben is , sőt a törvénynek da
czára még anyakönyveknél is. Már, kérem alásan, 
ha Pest megye tisztviselője példáid hivatalos érint
kezésbe jön az esztergomi, a kalocsai, a váczí 
egyházi hatósággal, kénytelen lesz, ha azok ugy 
kívánják, amazoknak latin nyelven irni, vagy 
például a sz.-endrei egyházi hatósággal szerb nyel
ven lesz kénytelen érintkezni; ennél fogva én ezen 
szavakat: „felsőbb egyházi hatóságokkal" egy
szerűen kihagyatni akarnám, és ha az egyházi 
hatóságok csakugyan mint hatóságok tekintet
nek , a törvényben rajok nézve ugyanazt ké
rem megállapittatni , mi a törvényhatóságokra 
nézve a 4. szakaszban megállapittatott. (Maradjon 
a szerkezet /) 

Tisza K á l m á n : Én Csengeri Imre módosit-
ványát részemről pártolom. Megmagyarázom mi
ért. Igaz, hogy minden törvényben kerülni kell a 
lehetőségig a föltételességet, de még inkább igaz az, 
hogy oly törvényt hozni, melynek végrehajtása 
lehetlen , nem volna valami helyes. Már méltóztas
sanak megengedni, ha itt positivitással mondatik ki, 
hogy minden esetben tartozik a tisztviselő minden
kivel, ki ugy kivánja, annak anyanyelvén érint
kezni, Magyarország számtalan megyéjében bizo
nyára nem lesz egyetlen egy ember is, ki e sze
rint alispán vagy főszolgabíró lehessen. Oly tör
vényt hozni, mit az élet kijátszik, igen helytelen 
volna, s ez okból pártolom Csengery képviselő
társam módositványát. (Helyeslés). 

E l n ö k : Minden esetre először a szerkezetre 
kell szavazni, s csak ha az elesik, Csengeri képvi

selő úr módositvány ára. Méltóztassanak tehát, a kik 
a 6. szakaszt elfogadják, felkelni. (Megtörténik). A 
szerkezet nem fogadtatván el, méltóztassanak már 
most azok felkelni, kik Csengeri úr modosit%7ánya 
szerint fogadják el a 6-dik szakaszt (Megtörténik.) 

A 6-dik szakasz tehát azon módosítással, hogy 
az utolsóelőtti sorba e szó igtattatik: „lehetőségig" 
elfogadtatik. 

B o b o r y K á r o l y : Azon módositvány, tisz
telt ház , melyet én beadtam, igen megég) ez Csen
geri képviselő úr módositványával, az egész csak 
annyiból állván, hogy e szavak „Felsőbb egy
házi hatóságokkal" egyszerűen kihagyassanak. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Bohory Ká
roly módositványát) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Én azt hiszem, t. ház, 
hogy a felsőbb egyházi hatóságok nem nemzeti
ségek, hanem egyházi hatóságok, kikről magasabb 
miveltséget feltételezhet a haza,s megkívánhatja tő
lük , hogy az állam nyelvét értsék. Pártolom en
nél fogva Bobory barátom módositványát. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház Bobory képvi
selő úr módositványát? A kik elfogadják, méltóz
tassanak felállani. (Felkiáltások: Többen nem értet-

i tük.) Ha méltóztatnak kívánni, még egyszer fel fog 
olvastatni. 

P a i s s AndOr j e g y z ő : Ezen szavakat: „a 
felsőbb egyházi hatóságokkal" kihagyatni kéri Bo
bory képviselő úr. 

KacskOviCS I g n á c z : T. ház! (Fölkiáltások: 
Már most nem lehet szólani.) 

E l n ö k : Már azok fölállottak volt, kik kiha
gyatni kívánják; most kérem,a kik megakarják tar
tani, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Ugy 
veszem ki a többséget, hogy az idézett szavak el
hagyását, óhajtja. 

PaiSS Andor j egyző (olvassa a 7-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T . ház! Ezen szakasza 
mint fogalmazva van azt mondja, hogy az első 
bíróságoknál maradjon az eddigi gyakorlat , mig 
ellenben a központi bizottság szövegezésében és ere
detileg a nemzetiségi bizottság többségének vélemé
nyében is némely eljárási szabványok foglaltatnak a 
törvénykezésre nézve. Az indok, mely oda veze
tett , hogy ezen 7-dik szakasz az eddigi gyakorla
tot tartsa meg, mint maga a szakasz is kifejezi, 
az volt, és ezen indokot részemről tökéletesen he
lyeslem ; és helyeslem, hogy, miután az első 
biróságok ugy is mielőbb rendeztetni fognak, va
lószínűleg a szóbeliség alapján, és miután több he
lyen az országban az anyanyelvnek használata 
tágabb terjedelemben volt gyakorlatban, mint a 
minőt a központi bizottság javaslott: ezen átme-

1 neti időszakra ne zavarjuk fel azon hatóságok hely-
I zetét, hanem kerüljük el az ebből származható 
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zavarokat. Én, mondom, ezen szempontot részemről 
tökéletesen helyeslem; azonban nem óhajtanám, 
hogy azáltal, miszerint most már n központi bi
zottság javaslatának szerkezete egészen kimarad, 
ugy járjunk el, hogy mig egyfelől, szerintem is, 
helyesen kirnéljük ezen tekintetben azokat , kik a 
törvénykezés körében eddig fönállott törvénye
inken tul mentek, a kik azokat, kik a törvények 
rendeleteit eddig megtartották, megfosztjuk attól 
is, mit számukra a nemzetiségi bizottság és a ház 
központi bizottsága kilátásba helyezett. Én tehát 
ezen kettőt igy óhajtanám egyesíteni, hogy a köz
ponti bizottság szerkezetéből a 11-dik és 15-dik 
szakaszok vétessenek át a szerkezetbe, azután azon 
helyekre nézve, a hol eltérő gyakorlat volt, eltérő 
jelesen annyiban a mennyiben az anyanyelv hasz
nálata a fenebbi szakaszokban meghatározottnál 
szélesebb körre volt kiterjesztve, ezen gyakorlat 
hagyassák meg az első bíróságokra nézve. E sze
rint a 6. szakasz után, mint 7. és 8. szakasza köz
ponti bizottság érinti 14. és 15. szakasza igtat-
tatnék be , ezután pedig következnék az eddigi 
7., most már 9-dik szakasz ekképen: „Az első 
bíróságnál mind az ügykezelés nyelvét . mind 
a polgári s bűnvádi perekben, akár ügyvéd köz
bejöttével , akár a nélkül folytattatnak a perleke
dések , s a hozandó Ítéletre nézve o t t , hol az 
anyanyelvnek használata a fenebbi szakaszokban 
meghatározottnál szélesebb körben volt gyakor
latban , addig, mig az első bíróságok végleges 
rendezése s a szóbeli eljárás behozatala fölött a 
törvényhozás nem határoz, az eddigi gyakorlat 
lesz fentartandó." 

Bátor vagyok indítványomat a t. ház pártfo
gásába ajánlani, mely magában véve a jelenlegi 
7-dik §-nak egész szerkezetét megtartotta csak 
azon különbséggel, hogy, mint előre bocsátani bá
tor voltam, azon vidékek számára, melyek eddig a 
törvény tiszteletben tartásánál fogva annyit sem
élveztek anyanyelvöket illetőleg mennyit már 
egyszer megadni szándékoztunk, azokra nézve 
ezen engedményt bele igtattam; mig oly helyekre 
nézve, hol az anyanyelv tágabb körben volt hasz
nálatban, érvényben kívánom hagyatni a 7-dik §. 
rendelkezését. 

PaiSS Andor j e g y z ő : (olvassa Tisza Kál
mán módositványát.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Én elismerem, 
hogy t. Deák Ferenoz képviselőtársam beadott 
törvényjavaslata sokkal jobb, mint az, melyet a 
központi bizottság tett le a ház asztalára; jobb pe
dig azért, mert a központi bizottság törvényjavas
lata, a perrendtartást illetőleg, különbséget tesz 
azon perekre nézve, melyeket a perlekedő fél vagy 
maga, vagy megbízottja által vezet, ós azon perek 
között, a melyekben az illető perlekedő ügyvédi 
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képviselettel él. Én a kettő közt különbséget nem 
látok, mert az ügy szintúgy sajátja marad az ille
tőnek azon esetben is, midőn őt ügyvéd képviseli. 
Egy ellenvetést hozhatnának fel ellene, melyet 
előre is el nem fogadok: azt, hogy az ügyvéd, állam
hivatalnok, és azért köteles az állam hivalos nyelvét 
érteni. Az ügyvéd -— meggyőződésem szerint — 
nem államhivatalnak épen ugy, mint az orvos nem 
az, vagy más valaki, kitől az illető tanácsot kér : 
mert ez esetben az ügyvéd az ó't megbízó perlekedő 
személyét képviseli, s azért a kettő közt különb
séget tenni nem lehet. Jobbnak tartom Deák Fe-
rencz képviselő úr javaslatát azért is, mert az ki
vihető, mig ellenben a központi bizottság javaslata 
ugy a mintszerkesztve van, kivihetetlen; mert igen 
jól tudjuk azt, hogy léteznek Magyarország több 
részében oly törvényhatóságok, melyekben a per
lekedést csupán magyar nyelven folytatni nem 
is volna lehetséges. En tehát óhajtanám, hogy a 
központi bizottság javaslata akkép módosittassék, 
hogy azon része, mely azt kivihetetlenné teszi, ítí-
egyenlittetvén, egyenlő intézkedések tétessenek 
minden perekre nézve, akár ügyvéd közbejöttével 
akár anélkül folytattatnak. Ennélfogva óhajtom, 
hogy a 7. szakasz megváltoztattassék, éspedig azon 
módosítás szerint, melyet említek, aztán következ
nék a 15., és azután egy új szakasz, mely a bün-
fenyitő ügyeket illeti. A bünfenyitő eljárásban én 
részemről nem a nemzetiségi érzületet vagy annak 
kifejezését óhajtanám figyelembe vétetni, hanem 
egyedül emberiségi szempontból óhajtom azt elin
téztetni, azért, mert sohasem tartom megegyeztet-
hetőnek az emberi joggal, hogy valakinek, élete, 
vagyona, becsülete felett oly nyelven ítéljenek, 
melyet nem ért, s hogy köteles legyen valaki alá
írni oly jegyzőkönyvet, melynek tartalma előtte 
ismeretlen. (Megmagyarázzák neki!) Azon közbe
szólásra, hogy ez neki megmagyaráztatik, csak 
azt válaszolom, hogy egy pár tolmács értelmessé-
gétől vagy jóakaratától függjön a vádlott élete 
és vagyona, én ezt az emberiség jogaival meg-
egyezhetőnek nem tartom, és azért külön szakaszt 
óhajtok a bünfenyitő ügyet illetőleg indítványozni, 
és azért bátor vagyok azt a t. háznak benyújtani, 
kérvén annak felolvastatását eszközöltetni. 

PaiSS Andor j e g y z ő -.(Olvassa Simonyi Lajos 
b. módositványát:) „Azország minden lakosa, azon 
esetekben,a melyekben akár felperesi, akár alperesi, 
akár folyamodó minőségben személyesen vagy 
megbízott által, vagy ügyvédi képviselettel élve, 
veszi és veheti igénybe a törvény ótalmát és a 
birói segélyt: a) saját községi bírósága előtt 
anyanyelvét; b) más községi bíróság előtt, sa
ját községének ügykezelési, vagy jegyzőkönyvi 
nyelvét; c) más bíróságok előtt akár legyenek 
azok saját törvényhatóságának, akár pedig más 
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törvényhatóságnak bíróságai, azon törvényhatóság 
jegyzőkönyvi nyelvét használhatja, a melyhez az 
illető biróság tartozik. 

„8. szakasz (régi 15. szakasz, központi bizott
ság szerint 9. szakasz.) Bí'mfenyitő ügyekben a 
vizsgálatok mindennemű tárgyalásokkal, és az 
ezekről vezetett jegyzőkönyvekkel együtt a vád
lott nyelvén folynak, és az ítéletek, valamint min
den egyéb határozat i s , a vádlott nyelvén ho
zandók, ba tz az illető hatóság ügyviteli nyelvének 
egyike; különben azon nyelven, a melyet ezekből 
a vádlott, saját kijelentése szerint, legjobban ért. 
Azon esetben, a hol különböző nemzetiségű több 
vádlott van, saját nyelvükön lesznek kihallgatan-
dók. és az itélet közlendő. A mennyiben azonban 
a vádlott az illető hatóság ügyviteli nyelvének 
egyikét sem értené, az ország hivatalos nyelve, 
tolmács alkalmazásával, használandó. 

„Ugyanezen intézkedések állanak a tanú
vallomást illetőleg is." 

D e á k Ferencz: T. ház! Az általam benyuj 
tott törvényjavaslat szövege és a Tisza Kálmán úr 
által beadott módositváuy közt az a lényeges kü
lönbség, hogy én a perlekedésre nézve minden 
különbség nélkül, akár ügyvéd közbejöttével, 
akár a nélkül folytattatnak a perek, addig is, mig 
az első bíróságok végleges rendezése és a szóbeli 
eljárás behozatala fölött a törvényhozás nem hatá
roz,az eddigi gyakorlatot kívántam fentartatni. Tisza 
Kálmán képviselő úr ezen kettőt megkülönbözteti, 

és azon perekre, vagyis perbeli eljárásokra nézve, 
melyek ügyvéd közbejötte nélkül folytattatnak, a 
központi bizottság 14 —15 . szakaszait akarja megál-
lapitíatni. Ezen szakaszoknak hatásköre épen oly 
messzire terjed, a mit én részemről i em ellenzék; 
mert én azt óhajtottam és elsőbben is kimondtam, 
a midőn benyújtottam a törvényjavaslatot, hogy 
én szeretném, ha a perlekedés mindenkinek men-
engedtetnék a maga nyelvén, azon nyelven, a mely 
a jegyzőkönyvek egyikéé. Csak azért nem vettem 
fel ezen pontot inditványomba, mert én sikert 
akarok; ismervén pedig a hangulatot, előre tudtam, 
hogy ez nem fog elfogadtatni, azért kívántam én 
addig is az eddigi gyakorlatot meghagyni ; mert 
hiszem, hogy a midőn az első bíróságok rendezve 
lesznek és a szóbeliség be lesz hozva, ez magától 
fog következni. Ezen 15. és 16. szakasz épen 
azon értelemben van a központi bizottság által 
szerkesztve, hogy t. i. mindenkinek a maga nyel
vén történik a kiadás, stb. Ez ellen nekem semmi 
kifogásom nincs; a mi azonban a 7-ik szakaszt il
leti, hogy t. i . : ,,a törvénykezést illetőleg azon pe
rekre nézve, a melyek ügyvéd közbejöttével foly
tattatnak," erre nézve már igenis ragaszkodnám a 
magam javaslatához, mely inkább csak stylusra 
nézve különbözik. És ha azon két szakasz, mely 

az ügyvéd közbejöttével folytatandó perekre vonat
kozik, elfogadtatnék, akkor a 7-ik szakaszba ezt 
kellene betenni változtatásul a törvénykezést ille
tőleg az első bíróságoknál: „azon perekre nézve, 
melyek ügyvéd közbejöttével foíytattatnak az 
eddigi gyakorlat hagyatik meg." Ha tehát kívánja 
a t. ház a 14. és 15. szakaszokat a törvényjavas
latba beletenni, én nem ellenzem, hanem a 7-ik 
szakaszt ezen módosítással óhajtanám megtartatni. 
(Marad!) 

Bernáth Zsigmond: T. ház! Midőn a köz
ponti bizottság törvényjavaslata kiosztatott, én is 
kellő figyelmet fordítottam reá és előre is mindjárt 
azon vélekedésben erősödtem meg, hogy a 14-ik 
szakasznak, mint feleslegesnek, tökéletesen ki, kell 
maradni. Én nem képzelhetek oly embert, a ki, ha 
igazságát keresni kénytelenittetik, azon módokat 
és azon eszközöket ne használná fel, melyek mel
lett legsikeresebben gondolja megnyerhetni igaz
ságát. Magamat hozom fel, ha méltóztatnak ke
gyesen megengedni, például. Épen ezen törvény
hozás ideje a l t t v.dék szerencsés megnyerni a hét
személyes táblán egy kisded pert, melynek végre
hajtását azonban Bécsben kellett tszközölnöm. Az 
én perem magyarul folyt, de én gondoltam, hogy 
Bécsben a magyar perrel nem sokra megyek, le
fordíttattam tehát németre, és ugy eszközöltem a 
végrehajtást. így fog tenni minden ember, a ki 
meggondolja, hogy neki az ő igazságának meg
nyerésére mily módokat és eszközöket kell felhasz
nálni. Én tehát a 14-ik szakaszt, ha csakugyan az 
lett volna is elfogadva alapul, kihagyandónak 
vélem. Egyébbiránt, minthogy mindazon módok 
közöl, melyekkel már fenálló intézvények meg
változtatása czéloztatik, az szokott legmegnyugta
tóbb lenni, a mely jelenleg is gyakorlatban van. 
Azért én, a Deák Ferencz képviselőtársam által elő
terjesztett törvényjavaslatában foglalt 7-ik szakaszt 
megtartandónak vélem. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : Én ezt véghetetlen nagy 
fontosságú dolognak tartom, és épen azért ismé
telve kérem a t. házat, méltóztassanak módositvá-
nyomat, ha oly fogalmazással is, mint Deák Fe
rencz képviselőtársam előadta, elfogadni: mert hi
szen azon fogalmazás s a közt. melyet én beadtam, 
utoljára is különbség nincs, mert egyik ugyanazt 
tartalmazza, talán csak eorrectebb fogalmazással, 
mint a másik, és én kész vagyok azt elfogadni. De 
itt nem egyébről van szó, mint arról, hogy miután 
az egész t. ház, ugy látom, azon nézetben van, 
melyben én is vagyok, hogy miként az a Deák Fe
rencz t. képviselőtársam által előterjesztett törvény
javaslat 7-dik szakaszában kimondatik és miként 
azon fogalmazásban is, melyet én beadtam, némi
leg benfoglaltatik, hol a gyakorlat eltért az eddig 
létező törvénytől, sőt tovább ment annál, mit a> 
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nemzetiségi bizottság többsége javasl ott: ezen gya
korlat azért érvényben hagyassák. 

Ne méltóztassanak figyelmen kivül hagyni 
azokat, kik eddig a törvényt megtartották; s 
azért , hogy előnyöket nyújtsunk azoknak, kik 
a törvényt nem tartották meg , ne büntessük 
meg azokat, kik megtartották . Már pedig ha a 
szerkezetet méltóztatnak elfogadni , utoljára is 
azon eset fog beállni. Tehát kérem a t. házat, 
méltóztassanak azt ugy, mint legutóbb DeákFerencz 
képviselőtársam mondotta, elfogadni. (Helyeslés) 

Vadnay L a j o s : Én a 7-dik szakaszt érde
mileg elfogadom a mint van; hanem ennek igen 
nehézkes értelme van, mert valószínűleg sajtóhi
bából kimaradt egy mutató névmás, mely alapszó 
helyett szolgál. A szerkezetnek igy kellene hang
zani: „A törvénykezést illetőleg, az első bírósá
goknál, mind az ügykezelés nyelvére, mind a pol
gári és bűnvádi perekben, akár ügyvéd közbejöt
tével, akár a nélkül folytattatnak, azok a perleke
désnek és a hozandó beleteknek nyelvére nézve." 
stb. Tehát csak e szócskát kell beszúrni: „azok." 

Elnök: A kérdés az, hogy a 7-dik szakasz 
szerkezetét elfogadja-e a t. ház vagy nem*? {Fel
fogadjuk! Nem fogadjuk el!) A. kik elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik. Zaj.) Vilá
gosan föltettem a kérdést, hogy a kik a 7-dik sza
kaszt elfogadják, méltóztassanak fölkelni, s ugy 
vettem észre, hogy a többség nem fogadja el. 
{Zaj.) 

Deák Ferencz : Ily módon nehéz lesz tisz
tába jőni, ha csak a kérdést el nem különözzük. 
Az első különbség az, hogy Tisza Kálmán képvi
selő úr módositványában különbséget tesz az ügy
véd közbejöttével vagy annak közbejötte nélkül 
való perekre nézve; és az ügyvéd közbejötte nél
küli perekre kívánja a központi bizottság szerke
zetét, t. i. a 14. és 15-dik szakaszt. En pedig ezek 
között nem tettem különbséget, hanem mindenre 
nézve a gyakorlatot kívántam megtartatni. Tisza 
Kálmán indítványa szerint előre bocsátandó volna 
az a két szakasz, a 24. és 15-dik szakasz, mely 
hosszasabban leírja az ügyvéd közbejötte nélküli 
perekben az eljárást. Én nekem ezek ellen semmi 
kifogásom nincs, és én ennek a két szakasznak beig-
tatását kész vagyok elfogadni. A másik indítvány 
szól magáról a mostani 7-dik szakaszról, mely ak
kor következnék ezen két szakasz után, és erre 
nézve azt óhajtom, hogy ha a két szakasz közbe
jön, a 14 és 15. ; akkor ez a mostani szakasz csak 
annyiban módosíttassák, hogy az hagyassák ki, 
„akár ügyvéd közbejöttével, akár a nélkül folytat
tatnak, "hanem az mondassák,hogy,,azon perekben, 
melyek ügyvéd közbejöttével folytatandók, az ed
digi gyakorlat mindaddig," sat. (Helyeslés.) Azért 
tehát, miután a t. elnök úr maga is ugy jelentette 

ki, hogy a többség szóról szóra, a mint van, a 7. 
szakaszt nem fogadta el, első kérdés az volna, hogy 
elfogadja-e ? a többség Tisza Kálmán indítványá
nak azon részét, mely a 14 és 15-dik szakaszoknak 
közbeszurását tárgyazza ? Ha ezt a t. ház elfogadja, 
akkor jön a másik kérdés, hogy az előbbi 7. sza
kasz, mely most már 9-dik, 10-dik lesz, ugy ma
radjon-e ? Ez nem kérdés már, mert nem maradhat 
ugy, hanem ugy fogadjuk el, hogy : ügyvéd köz
bejöttével. 

Elnök: A kérdés tehát az, hogy a 6-dik sza
kasz után a 14 és 15-dik szakaszt elfogadja e a t. 
ház, ugy a mint inditványoztatott ? Méltóztassa
nak azok, kik a 6-dik szakasz után a központi bi
zottság 14 és 15-dik szakaszát kívánják elfogadni, 
fölkelni. (Megtörténik.) A t. ház elfogadja, hogy a 
6-dik szakasz után a központi bizottság 14 ás 15. 
szakasza következzék. A 7-dik szakasz pedig 
megmarad, azzal a különbséggel, hogy az „ügyvéd 
közbejöttével" szó kimarad. (Felkiáltásuk: Deák 
lurencz indit anya szerint!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a 8~12-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak. 
Olvassa a 18-dik szakaszt.) 

S i m o n y i La jos b . : Nézetem szerint, t. ház, 
ezen szakasz első bekezdésének 2-dik része . . . 
(Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): Kérem a tiszt, ház tagjait, 
méltóztassanak csendben lenni, hogy akár a tör
vény szerkezetét, midőn olvassák, akár midőn 
módositványok történnek, érteni és hallani le
hessen. 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház ! Nézetem sze
rint ezen szakasz első bekezdésének 2-dik része 
nem szükséges, és pedig azért, mert magától érte
tik az, hogy az egyházi hatóságok és testületek 
jegyzőkönyveiket a kormánynak benyújtani tar
toznak. Azon vésíére pedig, hogy hiteles fordítás
ban az ország hivatalos nyelve is mellékeltessék, 
az a nézetem, hogy miután sokkal czélszerübb, 
hogy a fordítások ide íön a központban történ
jenek , én e szakasz második részét tökéletesen 
kihagyatni óhajtom. Erre vonatkozó indítványo
mat kérem fölolvastatni. 

Az utolsó bekezdés megmarad. 
PaiSS Andor jegyZŐ (olvassa a módosit-

ványt): „E szakasz első bekezdésének azon része 
mely: „otyan esetekben szavakkal kezdődik", 
kihagyandó. 

Podmaniczky Frigyes b. : Elismerem 
annak szükségét, hogy az állam irányában min
denik nemzetiség köteles meghozni azon áldozatot, 
melyet a kormányzás lehetősége és az állam egy
sége megkíván; de más részről az egyházi élet 
terén szeretem az autonómiát lehetőleg minden 
tekintetben megóvni. Én megvallom, más egy-
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házi testületek autonómiájával nem vagyok any-
nyira ismerős, hogy meg tudnám egyelőre hatá
rozni, vajon mely esetekben van a kormánynak 
azon egyes határozatokra nézve helybenhagyási 
és mintegy szentesitési joga ? A mi autonómiánk
nál fogva, mi mindig kötelességünknek tartottuk 
a jegyzőkönyveket ugy a mint vannak, fölterjesz
teni, de ezen jegyzőkönyvek csak azért terjesztet
tek föl a kormányhoz, hogy annak tudomása 
legyen a felől, a mi a gyűléseken történt. Meg
lehet azonban, hogy más egyházak autonómiájá
nál fogva fordulnak elő esetek, hogy bizonyos 
határozatok a végből terjesztetnek föl a kormány
hoz, hogy e határozatok a kormány részéről hely
ben hagyassanak. Én tehát e tekintetből jegyző
könyv és határozat közt különbséget tennék, és 
erre vonatkozólag bátor vagyok egy módositást 
ajánlani a 13-dik szakaszra nézve, mely követ
kezőképen hangzik : Az első bekezdésnek első 
pontja megmaradna ; a második pedig így állana: 
„Ha ez nem az állam hivatalos nyelve volna, azon 
esetben azon határozatok és végzések, melyek 
helybenhagyás végett terjesztetnek föl a kor
mányhoz, az ország hivatalos nyelvén és hiteles 
fordításban fölterjesztendők ; ha azonban a jegy
zőkönyvek a kormányhoz csak tudomás végett 
terjesztetnek föl, nem szükséges a hiteles forditást 
mellékelni." Az utolsó bekezdés maradna. 

PaCZOlay JánOS: T. ház! Ezen módosit-
ványt elfogadni nem lehet, mert a kormánynak 
minden gyülekezetre, legyenek azok bár egy
háziak vagy világiak, okvetlenül főfelügyelet! joga 
van, és a kormány tartozik felügyelni mindennemű 
gyülekezetekre, vájjon azok az állam czéljával 
ellenkezően nem működnek-e? és azért én azt 
tartom , hogy szükséges a jegyzőkönyveknek 
fölterjesztése minden egyház részéről, mely auto
nóm szervezettel bir, hogy azokról a kormány tu
domást szerezzen. {Helyeslés.) Már most tovább 
megyek. Miután a kormánynak magából az eredeti 
szerkezetből, vagy pedig azon szerkezetből, melyet 
maga az egyház fordít, s az eredetivel tökéletesen 
összhangzónak állit, kell tudomást szereznie, de 
különben is a törvényben fenállván azon rendel
kezés, hogy kétség esetében mindig a magyar 
szöveg a határozó, kérdem: hogyan lehet ily 
körülmények közt az egyházakat felmenteni attól, 
hogy jegyzőkönyveiket magyar nyelven terjesz-
szék föl V Én tehát az előadott indokoknál fogva 
a szerkezetet ugy, a mint van, fentartatni kívá
nom, mert máskép a felügyelet lehetetlen. 

E l n ö k : A kérdés az : kivánja-e a t. ház a 
13-dik szakaszt úgy a mint szerkesztve van, meg
tartani? A kik a 13 dik szakaszt a szerkezet sze
rint kívánják megtartani, méltóztassanak felkelni. 

(Megtörténik.) A 13-dik szakaszt a szerkezet szerint 
tartja meg a ház. 

LehOCZky E g y e d : T. ház! Megjegyzem, 
hogy itt e szó helyett: „ország", „állam" volna 
teendő. 

E l n ö k : Egyszer mindenkorra ki van mond
va, hogy e szó helyett: „ország" mindenütt „ál
lam" tétetik. 

Paiss Andor jegyző (ol vassá a 14-dik sza* 
kaszt.) 

E l n ö k : E szakaszb an is két helyen „ország* 
szó helyett „állam" tétetik. 

Csengery I m r e : Ezen szakaszból kimaradt 
egy olyan megkülönböztetés, melynek ebben, az 
én nézetem szerint, ben kell foglaltatnia. Az egy
házi községekre nézve, a tárgyalás alapjául szol
gáló szerkezethez képest, azon szabály állana, 
hogy azok az államkormányhoz és a törvényható
ságokhoz, illetőleg ezek közegeihez intézett bead
ványaikban, mert azt tes^i e kifejezés: „hivatalos 
érintkezéseikben," az állam hivatalos nyelvét, 
vagy saját ügykezelési nyelvűket használhatnák. 
De ezen szakasz ellenkezik némileg az utóbbi 21-
dik szakaszszal, a hol átalában a községekről van 
szó. A községekre nézve ugyanis ezen 21-dik sza
kaszban azon rendelkezés foglaltatik, hogy ezek a 
törvényhatóságokhoz és ezek közegeihez intézett 
beadványaikban az állam hivatalos nyelvét, vagy 
az illető törvényhatóság jegyzőkönyvi nyelvei 
egyikét használhatják. Az egyházi községek e sze
rint, ha más törvényhatósággal érintkeznek, vagy 
az állam nyelvét, vagy saját ügykezelési nyelvűket 
használhatnák; a községek pedig vagy az állam 
nyelvét, vagy azon törvényhatóság jegyzőkönyvi 
nyelvei egyikét fognák használhatni, a melyhez 
beadványaikat intézik. Ezen különbség, az egy
házi és polgári községek között, helytelen volna, 
és nem indokolható. En tehát e szakasz folytán 
az egyházi községek érintkezésére nézve ugyan
azon szabályt óhajtom alkalmaztatni, mely átalá
ban a községekre nézve áll. A központi bizottság 
erre vonatkozó szerkezete igy van fogalmazva. 
Azért én a felolvasott 14-dik szakasz e részbeli 
szerkezete helyett a központi bizottság 6-dik szaka
szának szintén ide vonatkozó szerkezetét kérem 
elfogadtatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni eszakaszt? 
(Elfogadjuk /) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 15-dik sza
kaszt.) 

S i m a y G e r g e l y : Nekem e szakaszra, t. ház, 
egy igénytelen észrevételem van. Itt a 8-dik sor
ban ugyanis előjön azon kifejezés, hogy a hon 
bármely nemzetiségű nagyobb tömegekben együtt 
élő polgárai stb. ezen „nagyobb tömegekben" ki
fejezést határozatlannak és igen ruganyosnak ta-
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lálom, s annyival inkább bátorkodom helyette más 
kifejezést ajánlani, minthogy ily értelemben a 17. 
szakaszban is más kifejezés használtatik, mely sza
batosabb és mindenesetre a törvény ez iránybani 
szándékának jobban megfelel, t. i. „tömegesen 
együtt élő polgárok." Ekkor ki lesz kerülve azon 
eshetőség, hogy „a nagyobb tömegek" szó defini-
tiója előálljon. 

Csengery I m r e : Nekem más észrevételem 
van, t. ház. Az mondatik e szakaszban, hogy a 
tanitási nyelvnek meghatározása az állam által ál
lított vagy állítandó tanintézetekben a közoktatási 
miniszter teendőihez tartozik. Ezt ilyen átalános-
ságban kimondani nem lehet: mert már a közok
tatási törvényben a törvényhozás maga gondosko
dott az oktatási nyelvről, és meglehet, hogy az 
ezután hozandó törvényekben szintén fog gondos
kodni. En tehát nehogy ellentétben álljon ezen 
szakasz az eddig hozott, vagy ezután hozandó tör
vényekkel, ezen szavak után „a tanitási nyelvnek 
meghatározása" beigtattatni kérem eszavakat: „a 
mennyiben erről törvény nem rendelkezik." To
vábbá a 6 dik sorban következő szavak fordulnak 
elő, melyek oda csak tévedésből vagy hibából 
csúszhattak be : „e téren." Ezen szavak egészen 
fölöslegesek, és azért kihagyandók. A 7-dik sor
ban pedig e szavak által: „köteles ez a lehetőségig 
gondoskodni arról," nincs meghatározva, hogy hol 
köteles a kormány gondoskodni arról, a mi e sza
kasz által kötelességévé van téve. Én tehát, hogy 
ebből semmi tévedés vagy balfogalom ne kelet
kezhessek, a „köteles ez" szavak után kívánom 
beillesztetni eme szavakat: „az állami tanintéze
tekben." A többi aztán maradna ugy, a mint van. 
Mert a kormánynak gondoskodása nem vonatkoz
hatok másra, mint az állami tanintézetekben való 
eljárásra. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt 
ezen módositásokkal? (Elfogadjuk!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a 16 és 17 dik 
szakaszt.) 

Csengery I m r e : Ezen két szakasz ugyan
egy tárgyról rendelkezik, és mégis külön két sza
kasz. A különbség csak az, hogy az első már lé
tező, a második fölállítandó tanodákról szól. He
lyesebb volna tehát a kettőt egybevonni. (Ma
radjon !) 

E l n ö k : Marad kettőnek. 
Paiss Andor jegyző (olvassa a 18-21-dik 

szakaszokat, melyek sző nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 22. szakaszt.) 

Csengery I m r e : Ezen szakaszban, jelesen a 
második kikezdésben, ez mondatik: „Más közsé-
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gekhez, törvényhatóságokhoz s azok közegeihez 
intézett beadványaiban csak az illető község vagy 
törvényhatóság jegyzőkönyvi nyelvét vagy nyel
vei egyikét használhatja." Itt tehát oly fogalom 
maradt ki, melyet, véleményem szerint,nem lehet ki
hagyni a törvényből: azon elv t. i . ,hogy az állam 
nyelvét, az országban mindenütt és kivétel nélkül 
lehessen használni. A szövegezés szerint pedig az, 
a ki csak az állam nyelvétérti, és a kinek az anya 
nyelve, nem használhatná azt mindenütt az ország
ban : mert azon esetben, ha más községhez folya
modnék, azon községnek nyelvét kell használnia. 
Ezt én az egyenjogúság elvével összeütközőnek 
találom, s azért e szakaszt igy kívánom szerkesz
tetni : „Más községekhez, törvényhatóságokhoz s 
azok közegeihez intézett beadványaiban, vagy az 
állam hivatalos nyelvét, vagy az illető község vagy 
törvényhatóság" stb. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Várady Gábor: Ezen szakasz 3-dik alineá-
jában a 12-dik és 16-dik szakaszokra való hivat
kozás hibásan történik, mert a régi, a központi bi
zottság javaslatában állanak ezen számokkal sza
kaszok ; igy tehát ezek nem állhatnak meg. Mél
tóztassanak tehát utasítani a jegyzői kart, hogy e 
szerint javítsák ki a számokat. (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház e szakaszt elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) E szakasz tehát Csengery 
Imre módositványa szerint fog módosíttatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 23 — 28-dik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Ezzel be lévén fejezve a részletes 
tárgyalás, a törvényjavaslat végleges megszava
zása holnapután fog megtörténni. 

Kivánja-e a t. ház, hogy a vegyes házasság
ról szóló törvényjavaslat s az azzal rokon termé
szetű felekezetközi törvényjavaslat most mindjárt 
tárgyalás alá vétessék? vagy pedig a szavazatok 
beadását kívánja? (Szavazzunk! Szavazzunk!) 

B e t h l e n J á n o s gr . : Kérdés tétetett az el
nökséghez : akarja-e, hogy az unió iránti törvény
javaslat vétessék legelőbb tárgyalás alá? Én azt hi
szem, a háznak már határozata van arra nézve, hogy 
mihelyt az unió kérdésével készen vannak az osz
tályok, az azonnal előzetesen tárgyalás alá vétes
sék. Az osztályok a tárgyalással készen vannak, 
ennélfogva holnap napirendre tűzhető a javaslat. 

BÓnis S á m u e l : Miután a mai ülésnek mái-
határozata van, s ez az, hogy adjuk be a szavaza
tokat, a felett tán nem is kellene többé vitatkozni, 
hanem megkezdeni a szavazást. A mi a holnapi 
napirendet illeti, mind a három tárgyat együtt ki 
lehet tűzni napirendre. Kár időt tölteni azzal, hogy 
melyik kerüljön előbb napirendre, mert holnap 
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mind a hármat bevégezhetjük. (Fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Szavazzunk!) 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik beadják szavazataikat.) 

E l n ö k : A beadott szava zatok össze fognak 
számittatni és holnap kihirdettetni. 

A holnapi ülés 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

ÍJ(J(J]L]ILLJIL* O J K N Z A ( T U I S UJJIIÍIS 
1868. november 30-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A védelmi bizottság horvát tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvények bemutatása, A pénz-
iigyibizottság az egyeteaii tanárok fizetéséről, a központi a közös nyugdijakról, a függő államadósság ellenőrzéséről s a budapesti kisa
játításról szóló törvéayjavas'atok, úgyszintén a házszabályok iránt tesz jelentést. A Béga-csatorna iránti törvényjavaslat visszavétetik. 
A tegnap benyújtott vasúti törvényjavaslatok, valamint több va3utügyi javaslat a pánz- és vasúti bizottsághoz utasíttatnak. A vegyes 
házassági váló perekről s a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló tövéuyjavaslatok tárgyaltatvfn elfogadtatnak. Szent-
iványi Károly és társai Miskolcz összekötése iránt az északi vaspályával interpellálják a kormányt. A gyulafehérvári g. kath. érsek
ség s lug03Í és Bzamosujvári püspökség iránti törvényjavaslat tárgyalása elkezdődik. A dalmát vámtarifát módosító törvényezikk 
szentesittetvén, kihirdettetik. A ház elhatározza, hogy ezentúl állandó üléseket tart. 

A kormány részér öl jelen vannak: Eötvös József 
báró, Festetics György gróf- későbben Gorove István, 
Wenckheim Béla láró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9 lU órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslatok mellett szólani kívánók 
neveit Bujanovics Sándor, a törvényjavaslatok 
ellen szólókat pedig Csengery Imre jegyző urak 
jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs a jegyzőkönyv ellen észre

vétel, hitelesíttetik. 
A védrendszer és honvédelem tárgyában ki

küldött bizottság horvát tagjaira beadott szavaza
tok eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery Imre jegyző: Beadatott összesen 
217 szavazat, ezek közül üres volt 4, Janesó Imre 
nyert 213, KralyevicsBenő nyert 212, Kusseviek 
Aurél 212, Horvát Péter pedig 211 szavazatot. 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
kérvényeket. 

Nádasdy Lipót gr. és Vasvári Kovács Ferenez, 
mint az országos lelencz-ügyi társulat képviselői, a 
lelencz ügyet az emberiség érdekében pártoltatni, 
s annak mint a hazai népszámra is befolyással 

levő intézetnek évi segélyben részesítését törvény 
által elhatároztatni kérik. 

Tomstorff Ágost schleswigi lakos, volt hu-
nyadi-huszárezredbeli századparancsnok, valami 
kormány hivatalba leendő alkalmaztatását vagy 
nyugdíjban részesítését kéri eszközöltetni. 

Nagy-Kanizsa város közönsége a katona be-
szállásolások által reá nehezült terheknek arány
lagos felosztása érdemében törvényjavaslat aP 
kotását kéri. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

A kassai m, k. jogakadémiai igazgatóság, az 
intézet levél- és könyvtára kiegészítése végett a f. 
országgyűlési képviselőházi jegyzőkönyvek, nap
lók s egyéb irományok egy-egy nyomatott pél
dányát megküldetni kéri, A t. ház határozata kö
vetkeztében e kérésnek elég fog tétetni. 

Kautz Gyula, mint a pénzügyi bizottság elő
adója jelentést fog tenni. 

Kautz Gyula előadó (olvas sa a, pénzügyi 
bizottság jelentését az egyetemi tanárok fizetésének 
fölemelése tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ) , szét fog osztatni 
és tárgyalás alá vétetni. 

A központi bizottság részéről jelentés fog 
tétetni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
]) Lásd az Irományok áO2-dik számát. 
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lizotíság jelentéseit a közös nyugdijakra és aföggö 
államadósság ellenőrzésére vonatkozó törvényjavas
latok tárgyában, és a VII. osztálynak ez utóbbi tárgyra 
vonatkozó külön véleményét?) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szét fog osztatni 
és a t. ház által tárgyalásra ki fog tületni. i' 

K i r á l y i P á l (olvassa a központi bizottságnak 
a képviselőház rendszabályaira vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : E jelentés is ki fog nyomatni2), szét
osztatni és tárgyalás alá vétetni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a budapesti kisajátításokról szóló 
törvényjavaslat tárgyában) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni3), szét fog osztatni 
és annak idején tárgyalásra fog kitüzetni. 

Kiss Lajos előadó a vasúti és pénzügyi bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

KiSS LajOS e lőadó (olvassa az állandó pénz
ügyi és vasúti bizottság jelentését a Béga-csatornára 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyában*). 

JuSth J ó z s e f : A mennyire szerencsém volt 
észre venni, a jegyzőkönyvben nem foglaltatik 
az, hogy a kisebbségben maradt képviselők ki
nyilatkoztatták, miszerint e jelentés ellenében el-
lenvéleményöket be fogják a háznak terjeszteni. 

Beze rédj L á s z l ó : T. ház ! U g y gondolom, 
miután a jelentést a pénzügyi bizottság t. elnöke 
is aláirta, tehát abban a kisebbség is megnyu
godott. 

J u s t h József : Én alá nem irtam. 
Hollán Ernő államtitkár: T. ház! A 

közmunka minisztérium budgetjének tárgyalása 
alkalmával, többször tétetett észrevétel az iránt, 
hogy a Béga-csatornának fentartási költségei fölötte 
terhesek az ország kincstárára nézve, a nélkül, 
hogy abból megfelelő haszon háramlanék az ál
lamra. Az utolsó alkalommal is a pénzügyi bizott
ságnak azon óhajtása nyert határozott hifejezést, 
hogy a kormány minél előbb gondoskodjék olyan 
módokról, melyek szerint a Béga-csatornának fen
tartási költségei leszállíthatok és mérsékelhetők 
volnának. Sikerült is a kormánynak egy ilyen 
féle szerződést előkésziteni, mely a pénzügyi bi
zottság óhajtásának megfelelőleg, a megváltásnak 
vagy átruházásnak igen czélszerü módja lett vol
na, miért is sietett azt a t. háznak előterjeszteni, 
hogy az országos kincstár azon teher viselésétől 
minél^elébb fölmentessék. Egyébiránt részemről 
tökéletesen méltánylom azon okokat, melyek a 
pénzügyi bizottságot arra indították, hogy ily 
terjedelmű előterjesztést többé tárgyalás alá venni 

J) Lásd az Irományok 403. és 404-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 405-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 406-dik számát. 
4) Lásd az Irományok 407-dik számát. 

nem kívánt, miért is a közmunka miniszter űr ne
vében, az előterjesztett törvényjavaslatot ezennel 
visszaadatni kérem. 

Deák FerenCZ: T. ház! Még a Béga-csator-
nán kívül, ugy tudom két törvényjavaslatot szán
dékoznak előterjeszteni, vagy talán már be is ad
tak : a sz. fejérvár-gráczi, és a przemysli vonal 
iránt. Nem tudom, ezeket is visszavetteknek ki-
vánja-e tekintetni az államtitkár úr, vagy ezeknek 
tárgyalását óhajtja ? Én nem tudom a dolog mi
ben létét, hanem a vasutakat két féle kategória 
alá htlyezem. Az egyik, mely a kereskedelem, 
ipar előmozdítása tekintetéből hasznos. Az ilye
neknek habár káros is elhalasztása, de ha az idő 
rövid, mégis kénytelenek vagyunk azt elhalasz
tani, mert ebből az egész eredmény az, hogy a 
hasznos, s az ország köz-industriáját emelő vasút 
valamivel későbben fog létrejönni, de az olyan 
vasútra, a melynek fő motívuma stratégiai, ha az 
ország védelmére nézve hasznos és szükséges, itt 
már egészen más szempontból kell tekinteni a 
dolgot. Kérdem, fölszólítom tehát az államtitkár 
urat, hugy ez a przemysli vonal főképen stategiai 
tekintetből tartatik-e múlhatatlanul szükségesnek, 
s hogy katonai auctoritások által, s miután ő ma
ga is jártas a katonai dolgokban , mi az ő nézete 
erre nézve? mert ha csakugyan hadászati tekin
tetben nem csak hasznos, de szükséges is e vasút 
vonal, akkor nekünk erre nézve több a kötelessé
günk, mint a csupán kereskedelmi hasznot hajtó 
vasutakra nézve : mert az egyik eszköze levén az 
ország védelmének, ezt minden erő főkasználásá-
val még a rövid idő alatt is igyekeznünk kell ke
resztül vinni. Azért kérem államtitkár urat, adna 
fölvilágosítást, hogy aprzemyslii vonal kereskedői 
tekintetből ajánltatik-e, vag)?- főképen mint olyan, 
a mely az ország védelmére a katonai tekintélyek 
által szükségesnek tartatik; mert ezen második 
esetben azt hiszem, hogy másként kell a dolgok
ban intézkedni. (Helyeslés.) 

Horváth E l e k : T. ház ! Van szerencsém a 
t. ház figyelmét a fehérvár-kisczell-gráczi és győr-
kisczelli vasút érdekében fölhívni. Azt hiszem, nem 
kell mutogatni, hogy ezen vonal egyik legfonto
sabb vonala azoknak, a melyekre engedély ada
tott az országgyűlés alatt mind az oknál fogva, 
hogy a legrövidebb idő alatt viszi terményeinket 
oda, a hol permanens a szükséglet, t. i. Svajez-
ba s Tirolba, mind azért, mivel az alföldi vasutak 
forgalma által a dunántúli vidék gabonájának a 
piaczot egyedül ezen vasút fogja megszerezni. 
Minden vidék el van látva vasutakkal, csupán 
csak a dunántúli van azon szerencsétlen helyzet
ben, hogy erre legkevesebb figyelem fordittatott. 
Megtörtént az ajánlat a kormány részéről, az elő
készület megtétetett, s már készen a ház elé van 

24* 



188 CCCXXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 30. 1868) 

terjesztve; s miután mi dunántúliak a legnagyobb 
készséggel szavaztuk meg a többi vidékek vasutait, 
méltán követelhetjük, hogy méltóztassanak mi 
irántunk is figyelmesek lenni, s evonalt — a prze-
myslii vonal mellett, melynek hadászati fontossá
gát nem tagadom — mindaz által főfigyelembe vé
tetni kérem a termesztő s iparos dunántúli vi
dék érdekeit. Tisztelettel kérem a házat, hogy 
méltóztassék egy határozati javaslatában kifejezni 
azt, hogy a gyó'r-gráczi vasút vonalat a galicziai-
től külön választva praeferenter akarja tárgyalni. 
S miután az idő rövidsége vettetik ellenünk, azt 
mondom, hogy a hol akarat van, ott a lehetetlen
ségnek látszó is teljesíthető. Nem hiszem, hogy e 
házban csak egy szó is emelkednék az ellen; mert 
hogy az ügy ily későre haladott, annak nem mi 
vagyunk oka, s hogy'még is mi bűnhődjünk, ezt az 
igazsággal meg nem egyeztethetem. Nekünk várni 
nem lehet, mert a politikai constellatiók változhat
ván, ki tudja, vetik-e magokat közbe a jövő évben 
oly roppant tőkék vasútépítésekre. Jelenleg be
következhető politikai convulsio oly változásokat 
idézhet elő. mely a mi érdekeinket örökre tönkre 
teheti. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék, minek 
keresztülvitele csak a t. háztól függ, előleges tár
gyalást rendelni, melynél fogva határozati javasla
tot vagyok bátor előterjeszteni (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth 
Elek és társai határozati javaslatát1). 

H o l l á n ErnÖ á l l a m t i t k á r : Az imént hoz
zám intézett felszólítás következtében bátor leszek 
röviden válaszolni a kérdésre. 

Tegnap volt szerencsém a háznak a közmun
ka-miniszter úr nevében két törvényjavaslatot és 
egy határozati javaslatot bemutatni. Az egyik tör
vényjavaslat vonatkozott a Sátoralja-Ujhely-prze-
mysli vasútvonalra , a másik Székes-Fehérvártól 
Gráez felé vezetendő vusutvonalra. Ezen kivül a 
határozati javaslat még néhány fontos vasútvonal
ra szólott, melj éknek előmunkálatai befejeztettek. 
Az indokok , melyek a közmunka-minisztert arra 
birták, hogy ezen előterjesztését megtegye, s arra 
nézve az emiitett formát válaszsza, a következők: 

Mindazon vasutvonalak közöl, melyeknek en
gedélyezése elő volt készítve, legnagyobb fontos
ságot kellett tulajdonítani a s.-a.-ujhely-pi'zemysli 
vonalnak, nem csak azért, mert egy kapcsoló vas
útnak létesítése Magyarország és Galiczia közt 
átalában igen kívánatos volt, de mivel azon 
időtől fogva, melyben a minisztérium az ügyek 
kezelését átvette , a lajtántuli kormány s a közös 
hadügyminiszter ismételve sürgette a galicziaí kap
csoló vasút kiépitését. 

') Lásd az Irományok 408. számát. 

A közmunka-miniszter mindenkor ugy itélt 
ezen vonal jelentősége felett, hogy annak mielébbi 
létesítését leginkább védelmi szempontok sürgetik, 
mert ugy vélekedett, hogy Magyarország és Ga-
liczia között, minthogy a Kárpátokon innen és tul 
fekvő vidékek majdnem egyenlő termeléssel bír
nak, — valami nagy csereviszony nem fog kifej
lődni , és ha mégis, a kereskedelmi tekintet mind
amellett másodrendű fog maradni, mert a főérdeket 
a védelmi szempont képezi, mely azt kívánja, hogy 
a tisza-vidéki vasúthálózat, a galicziaí Károly-Lajos 
vaspályával összekapcsoltassék. 

Ily szempontból itélt a közmunka-miniszter a 
fönforgó vasúti kérdésben, mi mellett leginkább 
a katonai szakközegek véleményére támaszkodott, 
különben már több idő óta sürgette, hogy a lajtán
tuli kormány, végleges megállapodását e tárgy
ban vele közölje. 

Közel másfél éve, hogy ezen galicziaí vasúti 
kapcsolat, beható vizsgálatok és tanulmányok tár
gyát képezte, melyek nem csak a przemysli vo
nalra , de átalában mindazon vonalirányoki a ki
terjeszkedtek , melyeken a kapcsolat czélszerüen 
létesíthető lett volna. Gyakran eltérő vélemények 
merültek föl. Végre a bécsi kormány s különösen 
a közös hadügyminiszter határozottan nyilatkoztak 
a Laborcz-völgyi-przemysli vonal mellett, fölszó
lítva és sürgetve egyszersmind a magyar kor
mányt, hogy ez is a maga részéről mielőbb intéz
kedjék e vonal kiépítése iránt. 

Ezen határozott fölszólitás következtében a 
minisztérium elhatározta, hogy a nevezett vonalra 
vonatkozó törvényjavaslatot a t. háznak még ez 
ülésszak alatt be fogja terjeszteni, a mit is a teg
napi ülésben teljesiteni szerencsés voltam. 

A másik vasútvonal, melyre nézve szintén 
törvényjavaslatot volt szerencsém bemutatni, s a 
mely közgazdasági szempontból kiváló figyelmet 
érdemel, Sz.-Fehérvárról Cxráez-felé terveztetik. 
E vonal, minthogy Budáról Fehérvárig a vasúti 
összeköttetés megvan, tuiajdonképen Budáról s az 
ország központjából nyit meg- egyenes összekötte
tést Gráczig, az egész tul-dunai területet átszelve, 
az országnak leggazdagabb gabona-termelő vidé
kein vonul á t , és nem csak Stoicrhonba, de az 
ott készülő összeköttetéseknél fogva, Tyrolba s 
illetőleg Svajczba nyit meg uj utakat számunkra. 
Nem kell bővebben fejtegetnem e vonalnak keres
kedelmi és közgazdasági nagy fontosságát, maga 
az irány, melyben terveztetik, kellő világosságban 
tünteti föl annak jövendőjét. 

E mellett még különösen ki kell emelnem 
azon körülményt, hogy a mig egyik vagy másik 
határvasutnál a kamatbiztositást, nagyobb építési 
nehézségek miatt nagyobb tételekben kellett meg-
állapitnunk és elfogadnunk: költség tekintetében 
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e vonal az egész országban a legkedvezőbbek közé 
sorolható. 

A mi már most magokat a törvényjavaslato
kat illeti, melyeket tegnap volt szerencsém előter
jeszteni, tekintettel arra, hogy az előhaladott idő 
s a teendők halmaza már nem engedi, hogy a t. 
ház azok fölött hosszasabb tárgyalásokba bocsát
kozzék , leginkább a következőket foglalják ma
gokban : 

Kijelöltetik bennök az irány, melyben a vas
út vezetendő, megneveztetnek a költségek, melye
ken a vasút előállítható, s a melyeknek erejéig a 
kamatbiztositás megadandó volna. 

Ben foglaltatnak továbbá mindazon szabá
lyok és intézkedések , melyekre közforgalmi te
kintetben leginkább ügyelni ke l l , nevezetesen a 
tariffa tételei s azoknak határa. Egyébként oly-
szerü intézkedések, melyek rendszerint minden vas
úti engedélyben, mondhatnám chablonszerüleg is
mételtetnek, a szóban levő két törvényjavaslatba 
föl nem vétettek , hanem igenis meghatalmazás 
kéretik a t. háztól arra nézve, hogy a főfeltételek 
törvényes megállapitása után, s a szokásos kiköté
sek mellett, mint történt pl. az alföldi s erdélyi 
vasutaknál, a minisztérium a rendes engedményt, 
a végrehajtás körében kiállíthassa. 

Ezeken kivül volt alkalom a t. ház figyelmé
be ajánlani még három fontos vonalat, melyekre 
nézve az előmunkálatok szintén megtétettek, sőt 
az engedélyezési tárgyalások is már folyamatban 
vannak. Nehogy az eddigi munka hasztalan vagy 
eredménytelen maradjon, s a minisztérium bizto
sabban haladhasson a megkezdett utón, bátoi vol
tam a tegnapi ülésben egy határozati javaslatot 
előterjeszteni, mely szerint a minisztérium niegbi-
zatik,az alább megnevezett vasutvonalak létesítése 
ezéljából a szükséges intézkedéseket megtenni, az 
engedélyezési tárgyalásokat megkezdeni, illetőleg 
folytatni, s a megkötött engedélyezési szerződése
ket a jövő országgyűlés elé , még pedig a meny
nyire lehetséges, mindjárt annak kezdetén alkot
mányos elintézés végett előterjeszteni. — E hatá
rozati javaslatot czélszerűnek tartotta a miniszté
rium annál fogva, mert hasonló praecedens már 
gyakorlati jó eredményre vezetett. Méltóztatnak 
emlékezni, hogy 1867. júliusban az országgyűlés 
eloszlása előtt hasonló határozat keletkezett, 
mely a minisztériumnak biztos alapot nyújtott 
munkájának folytatására, s az akkori határozat 
alapján keletkeztek később azon törvények, me
lyeknél fogva több fontos hazai vasút lett enge
délyezve. 

Épen Bónis Sámuel t. képviselő urnák tegna
pi fölszólaíásával volna megegyező ezen eljárás, 
mely szerint a minisztérium a t. háznak módot 
nyujani kivan, hogy az építendő vasutak kijelölé

sébe befolyjon: — Nekem is az volt az óhajtásom, 
s azért kérem a t. házat, méltóztassék ezen hatá
rozati javaslatot a vasúti bizottságnak kiadni, mely
nek föladata lesz, vizsgálat alá venni a kijelölt irá
nyokat, s véleményezni a fölött, mennyiben lesz
nek az ország érdekeivel összeegyeztethetők. A 
határozati javaslat tehát a vasúti bizottságnak elő-
véleménye alapján vétetnék tárgyalás alá. Ehhez 
hasonló eljárás követtetett az 1848. 30-ik törvény-
czikk alkotásánál, midőn az országgyűlés ezzel 
majdnem analóg módon intézkedett. A javaslatba 
hozott vonalak a következők: az eperjes-tamovi, 
a báttaszék-dombovár-zákányi, az érsekujvári-nyit-
ra-trencsényi és a temesvár-karansebesi. 

Ezek után, miket szerencsém volt előadni, a 
t. ház elhatározásától függ: vajon azon rövid tar
talmú törvényjavaslatokat, melyeket tegnap be
terjesztettem, fontosságuknál fogva kivánja-e még 
tárgyalás alá venni vagy nem ? Azon esetben, ha 
azokat tárgyalni méltóztatnának , természetesen 
fentartanám a határozati javaslatot a többi három 
vonalra nézve. Ha ellenben a t, ház ugy határoz
na, hogy az idő előrehaladottsága miatt már a teg
nap beadott két törvényjavaslatot tárgyalni nem 
lehetne, kénytelen volnék meghajolni a t .ház ha
tározata előtt, és azon esetben a közmunka-minisz
ter úr nevében a tegnap beadott két törvényjavas
latot visszavonnám; de akkor arra kérném a t. házat, 
hogy azon két vonalat, melyekről a törvényjavas
latok szólanak . szintén az említett határozati ja
vaslatba méltóztassanak fölvenni. 

Végre, hogy fölszólalásommal félreértésre al
kalmat ne szolgáltassak , bátor vagyok még föl
említeni, hogy mindazon vonalakra nézve, melyek
nek költségei, a t. ház határozata folytán félvett 
vasúti kölcsönből lesznek fizetendők, a pénzügy
miniszter tir, ki ezen kölcsönt kezeli, fog előter
jesztést tenni. 

Tájékozásul már ez alkalommal megemlíthetem 
azon tárgyakat, melyekre aző előterjesztése kiter
jed. Ben foglaltatnak jelesül oly tárgyak, melyek 
előállítására a kormány különös súlyt fektet és 
melyekre nézve kívánja, hogy azok fontossá
guknál fogva jövőre is az állam birtokában ma
radjanak. Ilyen nevezetesen az éjszaki vaspályának 
folytatása Oderberg felé, ilyen a buda-pesti indó
házakat összekötő vasút, álló híddal együtt és egy 
központi indóháznak Pesten felállítása, melyet 
az országos kereskedelmi és forgalmi tekintet, a 
kivitel érdeke mulhatlanul megkíván, benne van 
még a hatvan-szolnoki vasút, melyet szintén az 
éjszaki pályához csatolni, és ez által a verseny szem
pontjából saját kezében megtartani a kormány 
szükségesnek lát; benne van még végre a gömöri 
vasút. Ezekre nézve a pénzügyminiszter úr fogja 
előterjesztését megtenni. 
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Ivánka I m r e : T. ház,! Az általam igen | 
tisztelt pest-belvárosi képviselő úr azon helyes 
megjegyzést tette, hogy azon eset: vajon t. i. kato
nai szempontból valamelyik vasút építése mulbat-
lanul szükséges-e, késztette a házat arra, hogy 
eltérjünk attól, hogy az idő rövidsége miatt ne 
vitassuk, vajon létesittessék-e ezen vasutak építése. 
Bátor vagyok hivatkozni a t. háznak azon tagjaira, 
kik a tavaszi delegatióban részt vettek és különö
sen annak hadügyi osztályában működtek, emlé
kezni fognak, hogy felemiitettük, mikép felső 
Magyarországon semminemű fegyverhely nin
csen, és egyátalában a birodalom északkeleti része 
egészen védtelen, és felszólítottuk akkor a katonai 
közegeket, mondják ki véleményöket : mely pon
tokat találnák legczélszerübbeknek arra, hogy 
katonai szempontból átalános gyülhelyekül állít
tassanak fel. Egyhangúlag azt mondották ez au-
ctoritások, hogy csak Eperjes és Kassa közt lehet 
kétség, de még bizonyosat nem tudnak határozni, 
és az idei rendkívüli hadi budgetbe beállítottak 
100,000 frtot, mely arra van szánva, hogy tanul
mányozzák azon vidéket, és kitudják, hol lehetne j 
azon pont, a hol ez erődítés felállíttatnék, s mely 
utón lehet majd a Kárpátokon innen fekvő vasúti 
védvonalat a Kárpátokon tul fekvő vasúti véd
vonallal lehető legczélszerübben összeköttetésbe 
hozni. Ez tény. A celegatiónak azon tagjai, a 
kik most itt jelen vannak — hivatkozom rajok — 
mindnyájan igaznak fogják mondani. 

En nem kétlem előttem szóló államtitkár j 
urnák ebbeli jártasságát, hisz ő gyermekkorától . 
fogva tanulmányozta ezen tárgyakat ; hanem igen j 
egyszerű expediens van. Itt van a hadügyminisz- j 
ter, itt vannak legmeghittebb emberei. 

S i m o n y i E r n ő : Itt vannak ? | 
Ivánka I m r e : Kern itt, hanem Pesten. Meg 

lehet őket kérdezni, vajon katonai szempontból 
mely vonalnak adnak elsőbbséget. Ez Eperjes
ről vagy Sátor-Alja-Ujhelyről fog-e kiindulni? 
Részemről tökéletesen mindegy; hanem a főczél 
az, hogy a vonal, melyet az ország mindenesetre 
áldozattal fog épiteni és a mely valóságos anyagi 
hasznot — meggyőződésem szerint — nem fog soha
sem adni, csak ott építsük, ahol a czélnakleginkább 
megfelelő lesz. (Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Az, mit a t. előt
tem szóló mondott, tökéletesen ugy van. Én is 
tudom, hogy sok ideig- foglalkoztak e kérdéssel a 
nélkül, hogy végleges megállapodásra juthattak 
volna. Különösen katonai körökben gyakra eltérők 
voltak a nézetek; ingadoztak az elhatározásban. 
De múlt héten megérkezett a közös hadügymi
niszter urnák, valamint a túlsó kormánynak egy
értelmű hivatalos nyilatkozata, miszerint katonai 
körökben végleg megállapodván az iránt, hogy 

a sátor-alja-ujhely- prsemysli vonal hadászati szem
pontból leginkább megfelelő s annak minél előbbi 
kiépítése nagyfontosságú levén, fölszólítják a ma
gyar kormányt, hogy a tárgynak további haloga
tását mellőzve, annak mielőbbi végleges elintézését 
eszközölje. A közös hadügyminiszternek legutóbb 
hozzám érkezett nyilatkozata ezt tartalmazza. (He
lyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Alig 
fogja valaki tagadni, miszerint a vasutak legol
csóbb és legczélszerübb befektetését képezik egy 
országnak. Erről tehát ez alkalommal szólani nem 
kívánok; de alig fogja valaki tagadni, miszerint 
bármi hasznos isiegyen valamely befektetés, szük
séges, hogy maga a befektetés egy bizonyos 
előre átgondolt systema szerint történjék. Külön
ben igen könnyen oda juthatnánk, hogy a befek
tetett tőke nem fog megfelelni azon reménynek, 
mely abba helyeztetett. 

A képviselőház kebelében jelenleg lefolyt 
jelenet váltig bebizonyítja, hogy, szerény vélemé
nyem szerint legalább, a képviselőház akkor kö
vetett el mulasztást, mikor a vasúti kérdést nem 
előre, elvileg és hozzáértöleg megvitatva, oly ter
vet fogadott el, melytől eltérni többé nem lehet 5 
értem: ha előre megszabta volna a főfontosságu vo
nalakat, melyeket mindenekelőtt kamatbiztositás 
utján akart létesíteni, és ezen elfogadott vonalak 
között jelölte volna ki azokat, melyek akár keres
kedelmi, akár stratégiai tekintetben első-, jelölte 
volna ki azokat, melyek másod-, és jelölte volna ki 
azokat,melyek harmadrendüek : akkor nem volnánk 
tanúi azon vetélkedésnek, melynek színhelye most 
e ház.^ (Helyeslés bal felöl.) 

Én megvallom, magam is hibáztam ; hibáz
tam pedig akkor, mikor meggyőződésem ellenére 
először szavaztam meg egy oly vasutat, mely nem 
tartozott a képviselőház által elfogadott vasutak 
közé, és e vonal az arad-temesvári vonal. (Ugy van.') 
Én ezt akkor azért tettem, mert azt hittem, hogy 
kiegészítője lesz egy oly vonalnak, mely hasznot 
fog hozni az országnak, a mennyiben az állam
vaspályával parallel fog felfutni Pestig ; de még
is bevallom, hibáztam, és más részről azt hiszem, 
nincs senki köztünk, a ki át nem látná, miszerint 
valamely vasutkérdés megvitatására jelenleg 
legalább idő nincs; nincs senki köztünk, a ki egy 
nagyszerű vállalatot azért hisz dugába dőlhetni, 
mert két-három hónapra elhalásztatott annak 
előkészítése és megkezdése. 

En ezen elvektől vezéreltetve, bátor vagyok 
egy határozati javaslatot letenni a ház asztalára. 
(Halljuk! Felolvassa.) 

B á n ó József : T. ház! (Napirendre!) H a 
a napirendre méltóztatnak át térni , akkor elállók 
a szótól. 
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TiSza K á l m á n : T. ház! (Felkiáltások: \ 
Nincs szava!) A szabályok szerint napirendhez 
mindig lehet szólani. Csak arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, hogy miután ezen ügy most napi
renden nincs, méltóztassanak a napirendre kitűzött 
tárgyat tárgyalni, e tárgyra pedig napirendet 
kitűzni. (Helyeslés.) 

Elnök: A közlekedési minisztérium részé
ről előterjesztetett, hogy a tegnap beadott két tör
vényjavaslatot magának vissza kívánja adatni. 
Ez ellen észrevétel történt, hogy oly vasútvonal, 
mely stratégiai fontossággal bír, ne adassék vissza, 
hanem e fölött tárgyalás tartassák. Azt hiszem, 
mindenekelőtt e fölött, kell tanácskoznunk. 

Zsedény i E d e : Én azt hiszem, miután az 
államtitkár úr egy alternatívát tett , mert azt 
mondja, hogy ha a törvényjavaslatokat, melyeket 
tegnap beadott, tárgyalni nem akarjuk, ő kész 
azokat visszavenni és egy határozatba foglalni 
mindazon vasutakat, melyek iránt ő az előleges 
költségekre engedelmet kér. Most az a kérdés, és 
ez napirenden van, ha vajon e törvényjavaslatok, 
ugy a mint tegnap beadattak, a pénzügyi és vasúti 
bizottsághoz átteendó'k-e, vagy pedig, fontolóra 
vévén azt, hogy az országgyűlés gondos és ala
pos megbirálásával nem levén összeegyeztethető, 
az, hogy oly javaslatok felett egy-két nap alatt 
hozzunk törvényt, melyek számos tervezet és szám
adás megvizsgálását igénylik: nem tartja-e 
jobbnak a ház, hogy ne a törvényjavaslatok, ha
nem az államtitkár úr által előterjesztett határozati 
javaslatok tétessenek át a vasúti bizottsághoz, 
azután tűzvén ki ezeket majd napirendre, ha ez 
jelentését beadja? Azért javaslom, hogy a határo
zati javaslatok tétessenek át a vasúti bizottsághoz, 
nem pedig a törvényjavaslatok. 

BlljailOViCS Sándor: Midőn tegnap e tör
vényjavaslatok beadattak, a ház határozata az 
volt, hogy akkor fog ezek iránt előleges határozat 
hozatni, midőn a vasúti és pénzügyi bizottság 
együttes jelentése, mely a Béga-esatorna-ügy tár- i 
gyalása alkalmából beadatik, fog tárgyaltatni. 
Ezen jelentés ma adatott be s annak kinyomatása 
elhatároztatott, tehát előleg ezen két törvény
javaslat felett a ház tegnapi határozata folytán 
akkor kellend intézkedni, midőn a jelentés tárgya
lás alá fog vétetni. 

Bezerédj L á s z l ó : Azt gondolom, az együt
tes bizottságok jelentésének kinyomatása fölös
leges, miután az államtitkár úr az e tárgyban be
nyújtott törvényjavaslatot visszavette. 

Elnök : Arra nézve a háznak már v m hatá
rozata, hogy a bizottságnak e tárgyban beadott 
jelentését ki kell nyomatni és szétosztatni. ]) 

) Lásd az Irományok 407-dik számát 

Deák FerenCZ : A pénz- és vasúti egyesült 
bizottságok jelentése a Béga-csatornára nézve ki-
nyomathatik, ha ugy tetszik, hisz az acták közt 
ugy is ott kell lennie ; de a mi a tárgyalást illeti, 
annak nincs tárgya: mert a két bizottság arról tesz 
jelentést, hogy a Boga-csatorna iránti törvényt nem 
ér rá elővenni. Erre a minisztérium visszaveszi 
azon törvényjavaslatot. Szeretném tudni, mit ha
tározzunk ezen jelentésre ? Ha ezt uj tárgyalásra 
tüznők ki, ez valóságos idővesztegetés volna. Azért 
a jelentés az acták közé lesz elteendő, de a tárgya
lás szüksége nem forog fen, minthogy a miniszté
rium azon törvényjavaslatot visszavette. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Bármi sürgősek legye
nek azon ügyek, melyeket tárgyalnunk kell, még
is a tárgyalásnak bizonyos formáját, bizonyos 
rendjét meg kell tartani. A mai napon több rend
beli inditvány tétetett, de ezek — nézetem szerint 
— nem tárgyalhatók semmi esetre, mert napirendre 
kitűzve nincsenek. De a tárgyalásoknak eddig kö
vetett rendes folyamával sem egyezik meg az, 
hogy mindezen indítványok, melyek tüzetesen 
kijelölt vasutvonalakra, vonatkoznak, itt mindjárt 
a ház előtt tárgyaltassanak. Más részben halottam 
benyújtott törvényjavaslatokról és határozati ja
vaslatokról szót emelni. Kénytelen vagyok beval
lani, hogy azok tartalmát nem ismerem, mert ezek 
a báz bevett rendje és szabályai ellenére még nin
csenek kinyomatva, sem a ház tagjai közt szét
osztva nem lettek. Bátor vagyok tehát azon javas
latot tenni : vezessük vissza a dolgot a maga ren
des medrébe, nyomassuk ki ezen törvényjavasla
tokat és határozati javaslatokat, hogy a ház tagjai 
azokról magoknak kellő értesítést szerezhessenek ; 
s ha a t. ház kívánja, az egész tárgy ugy, mint most 
van, utasittassék a pénzügyi s vasúti egyesült bi
zottságokhoz, hogy ezek mielőbb jelentést tegve-
nek. {Helyeslés) 

Németh K á r o l y : Csak azt vagyok bátor 
megjegyezni , hogy az, a mit Ghyczy Kálmán 
képviselő úr felemlíteni méltóztatott, csak egy 
irányban meríti ki a tárgyat, a mennyiben bizto
sítani fogja a háznak minden egyes tagját, hogy 
majd megkapja az illető adatokat. Azonban midőn 
ezt teszszük, tulajdonkép nem tettünk még mást, 
mint csak azon vonalt illetőleg intézkedtünk, mely 
itt megneveztetett; azonban mindazon tervezetek
ről, melyek e vonal tekintetében mások által ter 
veztettek, semmit sem fogunk hallani, és így csak 
egy tárgyról fogunk szólhatni. Méltóztassék ennél
fogva a t. ház ezen vasutakra nézve azon végzést 
hozni, hogy valahányszor vasutakról van szó, a t. 
háznak erre vonatkozó határozata lesz megtar
tandó. E határozat pedig abból áll, hogy midőn 
az akadémiában tartottuk az üléseket és vasúti pe-
titiók terjesztettek a kérvényi bizottsághoz, azt in-
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ditványozta, hogy az ily tárgyakhoz és projectu-
mokhoz szólani nem lehet, hanem utasittassék a 
minisztérium, hogy, ha a vasúthálózatra nézve tesz 
előterjesztést, akkor az illető vonalnak tervezete 
mellett a többi beadott törvényre nézve is adjon 
be mindig véleményt. 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b . : T.ház! Nem aka
rok a ház türelmével visszaélni, de kötelességem
nek tartom kijelenteni, hogy határozati javasla
tomba nem értettem belefoglalva az erdélyi vas
utakat is, mert csak azon vasutakról szóltam, me
lyek tanulmányozására a háznak nincs ideje; de 
az erdélyi vasút már keresztül ment a vasúti bi
zottság tárgyalásán, keresztül ment az osztályokon 
és keresztül ment a központi bizottságnál is ; volt 
tehát tanulmányozására alkalom. 

E l n ö k : T. ház! Méltóztatik beleegyezni ab
ba, hogy a törvényjavaslatok, indítványok és ha
tározati javaslatok kinyomassanak, szétosztassanak 
és a vasúti s a pénzügyi bizottságnak adassanak 
át véleményezés végett? (Helyeslés.) Tehát ki fog
juk nyomatni x). Ha majd ezen bizottság vélemé
nyét a ház elé fogja terjeszteni, a t. ház akkor fog 
felettök határozni. 

Mielőtt a napirendre térnénk, az osztályok 
t. elnökeit kérem, hogy a Teleki Domokos gr. által 
beadott azon törvényjavaslatot, hogy Erdélyben 
az osztrák polgári törvény szüntettessék meg, mél
tóztassanak az osztályokba felvétetni. 

Napirenden van a vegyes házasságokról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

P á i s s Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot "). 

Csengery I m r e e lőadó : A központi bizott
ság e törvényjavaslatot átalánosságban elfogadás 
végett ajánlja a t. háznak. 

E l n ö k : Nyáry Pál képviselő úr bejelentet
te magát , hogy az átalános tárgyalásnál kivan 
szólani. 

Nyáry P á l : T. ház ! E fontos tárgyalás 
kezdeténél bátor vagyok a t .ház figyelmét néhány 
perezre felkérni. A tárgy, nézetein szerint, igen fon
tos ; s kell hogy fontosnak tekintessék átalán a 
nemzet képviselői s különösen a protestáns vallást 
követők által. Ha valaki ezen ismeretes, ez időben 
már csaknem mindennapivá vált mondatot: „sza
bad egyház, szabad államban" üres fogalomnak 
tartaná, vagy ellenben azt h inné, hogy ezen sza
vakban egy már teljesen és mindenütt bevégzett 
tény van kifejezve, az, nézetem szerint, mindkét 
esetben tévedne. Átalában az emberiség sorsa az , 
hogy ne csak kenyerét s ne csak az igaz és való 

') Lásd az Irományok 409 —412 dik számait. 
2) Lásd az Irományok 366-dik számát. 

fogalmait szerezze arczának verejtékével, és nagy 
fáradalommal, hanem még az i s , hogy ha az ily 
nehezen szerzett fogalmakat tisztázni, annál in
kább , ha azokat akarja megtestesíteni, még egy
szer uj és néha igen hosszasan tartó küzdelemre is 
kell elszánnia magát. Ha az emberiség lassú, de azért 
folytonos fejlődésének évkönyveibe tekintünk, a 
keresztyén világot kezdettől fogva a 16-dik száza
dig két külön táborra látjuk oszolva, a világi és 
egyházi hatalom vezérlete alatt, s fegyvert ragad
va egymás ellen a hűbéri téves fogalmak foly
tán kitűzött czélokért. Küzdve szenvedélyesen, nem 
az emberiség érdekében, nem annak jogaiért,ha
nem küzdve azért, hogy ha a két tábor egy
máson győzedelmeskedni talál, a győztes hatalom
nak legyen szolgájává az emberiség egészen. Az 
emberek irányában kegyesebb volt a gondviselés, 
mint az emberek önmaguk; mert a gondviselés 
küldöttének tekintem én a reformatiót. A reforma-
tio felszabadította az emberi szellemet, meggyúj
totta az emberi ész fáklyáját. S e két tényező ve
zérlete alatt a szabadság azóta folytonosan küzd 
az emberiség érdekében ; de ha valaki azt hinné, 
hogy már győzedelmeskedett is véglegesen, csalat
koznék. Vivott különböző szerencsével, sok helyt 
kivivta a diadalt egészen, de a legnagyobb részben 
alig mondhatunk egyebet, mint azt, hogy egye
düli vivmánya az, hogy formulázta, mi módon kel
jen a társadalmat jövőben átalakítani; e formulák 
egyik legfontosbika ez: szabad egyház, szabad 
államban. 

T. ház! mi sem tartazunk azon szerencsések 
közé, kiknél ezen fogalom már testté vált. A hű
béri fogalmak egy részben nálunk még mindig ér
vényben vannak, érvényben az ezen fogalmak sze
rint alakított intézetek. Ezek közé tartozik kétség
telenül minden oly jognak gyakorlása, — mely az 
államot illeti — egy más illetéktelen testület által. 
Ilyen a még most is fenlevő szentszéki bíróság. 
Óvakodnunk kell, nehogy visszaessünk, de épen 
ezért törekednünk arra, hogy a hűbéri viszonyok
nak ezen maradványa megszüntettessék nálunk is. 
A múlt alkalommal már e tárgy a t. ház előtt vi-
tattatott, de döntő határozat nem hozatott iránta. 
Nem említem most fel, mily okok vezették a t. 
házat, hogy akkor e tárgyban nem határozott, 
most egy törvényjavaslat fekszik előttünk, mely 
a szent székeket meghagyja ugyan, de hogy azok 
megmaradjanak — a ház nézete szerint is — már 
csak idő kérdése; mert ha én jól értem a központi 
bizottságnak a vallásfelekezetek ügyében alkotan
dó törvényjavaslatra vonatkozó jelentését, s annak 
azon részét, melyben utasíttatni kívánja a minisz
tériumot, hogy a jövő törvényhozás elé a vallás
felekezetek közt minden különbséget megszün
tető s eltörlő törvényjavaslatot terjeszszen elő, azt 

« 
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hiszem, t. ház, ennek a kérdésnek eldöntése ná
lunk nem maradhat sokára. 

Ennél fogva én , miután a t. ház egy előbbi 
kérdésnél a Szent székeket meghagyta , nem indít
ványozom azt, hogy azok most azonnal töröltesse
nek el; hanem indítványozom, hogy a mi az állam 
jogá t , s a mit az államnak elidegeníteni nem sza
bad j azt még csak permissive se ruházza oly tes
tületekre át, melyek azt élvezni nem jogositvák. 
Indítványozom tehát a t. ház előtt, hogy ezen tör
vényjavaslat második szakaszának utolsó 5 sora e 
szavakon kezdve „joga van a töröltessék ki. (Fel
kiáltások: Maradjon! Helyeslés a baloldalon.) 

Nagyon röviden fogom indokolni mődositvá-
ny ómat. (Halljuk!) 

Két ellenvetést ismerek, mely ellenem e tárgyra 
nézve lehető. 

Az első az,hogy hiszen a protestánsok 1791-
ben maguk kívánták, hogy saját consistoriumaik 
mint bíróság által Ítélhessenek a váltóperekben. 
Erre igen könnyű a felelet. Ki állitotta azt, hogy a 
j>rotestánsok épen csak annyit tudnak, annyit ér
nek ma is, mint értek a protestantismus kezdetén? 
Ki ne tudná, hogy 1791. óta az emberek nézetei, 
és ig-y a protestánsokéi is nagyon sok dologban 
tisztultak. A mit akkor jogegyenlőiégnek tartot
tak és a mibe megnyugodtak volna akkor , hogy 
ha t. i. ők is képesittetnek ugyanazon jogokban, 
melyekkel éltes él még ma is akatholika egyház, 
azt most többé nem hiszik; nem hiszik különösen, 
hogy, ha a kérdéses jogot követelnék, ők a re
form eszméjével és a reform igényeivel megegyező-
leg cselekednének. Most , azt hiszem, alig van 
protestáns, ki be ne látná az ellenkezőt és kíván
na oly joggal élni, melyet mint állampolgár még 
azoktól is el akar törvény által vétetni, kik azt 
jelenleg élvezik. 

A másik ellenvetés az lehetne tán , hogy hi
szen azzal a protestánsok nem kénytelenek élni , 
ez csak permissive van adva, ezzel ha akarnak 
élhetnek, ha pedig nem, továbbá is a világi tör
vényszék előtt inditják és indíthatják válópereiket. 
T. ház! Viszonosság, az én fogalmam szerint, a 
protestánsok részéről nem kivánható csak oly igé
nyekre nézve, melyek egyszersmind jogosak is. 
Ha azonban valaki megadta a jogot a katholikus 
egyháznak, hogy az biró lehessen, de egyúttal 
azt is állítja, hogy az állam egyik főhatalma a bí
ráskodás csak magát az államot illeti, alig képzel
hető , hogy ellenmondás nélkül merje tagadni azt, 
hogy, ha az ily jog gyakorlata másoknak is meg
engedtetik, viszonosság lesz akkor — miben ? — 
a jogban ? Nem, hanem viszonosság lesz a jogta
lanságban, az elvtelenségben. Képzelhető-e, hogy 
ily helytelenségben egyetlen valódi protestáns 
akarjon osztozó fél lenni ? 
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En ezeknél fogva ajánlom a t. háznak módo-
sitványomat. (Helyeslés a balfelöl.) 

Eötvös József b. vallási miniszter: Csak 
néhány szóra kívánom igénybe venni a t. ház fi
gyelmét, azon álláspontra nézve, melyet e törvény
javaslatnál elfoglalok. (Halljuk!) 

Az 1848-ki törvény a vallások közt az egyen
lőség és viszonosság elveit állitotta föl, és ezzel, 
teljes meggyőződésem szerint, megállapította e 
hazában a különböző felekezetek közti békét és 
egyetértést, melynek más alapja, mint a legtöké
letesebb egyenlőség és viszonosság nem lehet. 
(Igaz!) 

Az 1848-ki törvények kimondván az egyen
lőséget és viszonosságot, ránk nézve azon köte
lesség támadt, hogy ezen elvet a lehetőleg és leg
következetesebben életbe léptessük, életbe léptes
sük minél előbb. Mihelyt tehát az egyházi székek 
a katholikusok egyházi ügyeire meghagyattak ad
dig, mig ezen székek a katholikusokra nézve lé
tezni fognak, a nem-katholikusokra nézve is, leg
alább a törvényben, ki kell mondani azon szabad
ságot, hog}* ők szintén, ha akarnak, hasonló külön 
törvényszékeket állithassanak, a magok házassági 
ügyeiknek elitélésére. (Helyeslés.) 

Ha a törvényhozás ebben imperative akarna 
fellépni, oly valamit tenne . mi, az én felfogásom 
szerint, nem csak czélszerütíen, de a mi jogkör-in 
is kivül fekszik. A törvényhozásaak nem t irtózik 
jogköréhez meghaíározni: a protestánsok mily mó
don akarnak eljárni a magok házassági ügyeiben. 
De bizonyos az, hogy azon perczben, a melyb a 
a haza polgárainak egy része házassági ügyeire 
nézve külön törvénystékkel bir, törvény szerint, a 
protestánsoknak tökéletesen egyenlő* jogát ki kell 
mondani a törvény által. Elnek-e ezen joggal vagy 
nem élnek, az a dolog természeténél fogva egyedül 
a protestánsoktól függ. 

És azért én a törvény ezen rendeletének meg
tartását szükségesnek tartom, mtr t azt csak az 
1848-ban kimondott egyenlőség és viszonosság 
elveinek szükséges következésének tekintem. (He
lyeslés.) 

Édes Albert: A második szakaszra nézve . . . 
(Felkiáltások: A részletes vitához tartozik !) Ha rész
letesen nem lehet most még a törvényjavaslathoz 
szólani, megjegyzéseimet a részletes tárgyalásra 
tartom fen. 

B o b o r y Káro ly : Nem fogom ismételni el
velmet , melyeket a házasság tárgyában kifejez
tem ; nem lehet semmi egyéb czélom ; midőn 
ezen törvényjavaslat ellen felszólalok, mint kimu
tatni azon inconvenientiákat. azon szembeszökő in-
conventiákat, a melyeket ezen törvényjavaslat má
sában foglal. 
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Ezen törvényjavaslat azt rendeli, hogy a vá
lóperednél mindenekelőtt az alperesi illetékes bí
rósaga előtt indittassék meg a per , aztán a per 
hivatalból át'étessék, a flipére^ illetékes bíróságá
hoz, mfly viszont itél.ésaz illető félre nézve csupán 
az illetékes bíróságnak ítélete kötelező. T. ház! Mi 
lesz cm ek következése? Jegyezzük meg, hogy 
ezen javaslat polgári törvény alkotását czéíozza; 
tehát üélni fog mint polgári jogról az egyik fél
nek bírósága, és azután a másik félnek bírósága, 
ítélni fog pl. a katholikus fél bírósága és ez el nem 
választja a házasság t ; ítélni fog a másik félnek bí
rósága és elválasztja a házasságot. Ugyanazon 
szerződéi tehát, ugyanazon állani nevében kimon-
datik egy részről jogosnak , más részről nem jo
gosnak. (Természetes!) Én ezt, t. ház, a legnagyobb 
inconvenientiának tartom. 

De már csak az n tekintetből sem tartom ezen 
törvényjavaslatot öszhangzónak alkotmányunkkal 
és az eddig hozott,é< még mai napon tárgyalandó, 
a vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvény
nyel , mert ezen törvényjavaslat csakis a keresz
tyén felekezetek közti válóperekről szól és nem 
tmliti meg: azt. hogy vajon lehet-e házasság ke
resztyén és nem-keresztyén közt. Már, t. ház , én 
azt mondom, ha az izraelita vallás törvényesen be
vett vallás, szörnyű következetlenség az, hogy az 
izrpelitáfenak keresztyénekkel való házassága és 
törvényes összeköttetése továbbra is gátoltatik. 
[Helyeslés.) T. ház! A ki ezen gátló akadályt to
vább is fen akarná tartani, annak tagadnia kellene 
azt, a mit a természet és tapasztalás annyiszor be
bizonyított, (Halljuk!) hogy hajlandóság , keresz
tyének és n^m-keresztyéoek közt is csakugyan fej
lődik ki, (Derültség) és miután csakugyan kifejlő
dik, és tapasztaltatik (ugy van!) én a legnagyobb 
zsarnokságnak és az eddigi és az ezután hozandó 
törvén3Tekkel ellenkezésbe jövőnek tartanám, hogy 
ha az ily hajlandóságból eredett szövetséget tovább 
is arra kárhoztatnék, hogy az csak törvénytelen 
maradjon. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : T. képviselő ház ! Sokan 
reményiették, sőt hitték, de én nem, hogy a jelen
legi vallási és közoktatási miniszter iír, kinek az 
1848. 20. törvényezikk alkotásában nagy befolyása 
vo!t, az előhaladó kor igényeinek megfelelő,az 1848 
magasztos 20 törvényczikknek életet adó törvény
javaslatot fog a jelen ülésszak alaH a ház elé ter
jeszteni. Azonban a jelenleg tárgyalás alatt levő 
vegyes házast ági váló-perekről szóló törvényjavas
lat tökéletesen kiábrándoztatott mindenkit e re
ményből. Ugyanis az igen tisztelt vallás és közok
tatási miniszter ur 1848-dik évtől ugy látszik, re
trográd irányban halad. Igen is, t. ház! nemde va
lódi visszaesés az, midőn a jelenleg tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslat a vegyes házassági pereket il

letőleg az egyik hitfelekezetüekre kimondja a szent
széki biráskodást, a másik hitfelekezetre nézve a 
polgári biráskodást állapítja m e g : hol van e ja
vaslatban a vallási jogegyenlőség életbe léptetve? 
Nézetem szerint sehol. Én részemről érteném és fel 
tudnám fogni ezen törvényjavaslat szellemét azon 
esetben, ha a házasság a vallási intézmény volna 
és a társaságot a keresztyénség hozta volna létre. 
DÓ uraim, a házasság a világ teremtésétől kezdve 
folytonosan létezik; létezett Krisztus születése előtt, 
következőleg létezett a keresztyén vallás behoza
tala előtt. Tehát ezt val'ási intézménynek mondani 
nem lehet, miután hitem és meggyőződésem sze
rint a házasságot másnak, mint egy magán termé
szetű szerződésnek tartani nem lehet. 

Be sze JánOS : Szentség ! (Derültség.) 
Csanády S á n d o r : Igenis, talán az ön hite 

szerint; de az én hitem szerint nem az. Egyáta-
lán nem látom át , miért kelljen bizonyos hitfele
kezetre nézve szentszéki biráskodást állapítani meg, 
annyival inkább, uraim, mert tudjuk, hogy ezen 
szentszéki bíráskodásban résztvevőknek — családi 
életet nem élvén — fogalmok nem lehet a családi 
viszonyokról s igy illetéktelen bírák. (Dehogy nincs!) 
Nem továbbá azon oknál fogva, mei*t ha e tör
vényjavaslat életet nyer, status in statu alakul. Én 
tehát, miután a jelenleg tárgyalás alatt lévő tör
vényjavaslatot a kor igényeivel és a vallási jog
egyenlőséggel összeegyeztetni nem tudom , felké
rem a t. házat, méltóztassék a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat oda utasítani, hogy a 48-ki 
törvényeknek életet adó, átalában a házassági pe
rekre nézve a polgári bíróságok behozatalát ajánló 
törvényjavaslatot terjeszszenmég ez ülésszak alatt 
a ház elé. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

SzáSz K á r o l y : T. ház ! Azok után is, a mi
ket az igen tisztelt vallás- és közoktatás ügyi mi
niszter úr imént elmondott, szükségesnek, sőt kö
telességemnek is tartom e kérdésbe:! állásponto
mat igen röviden jelezni. 

Én, t. ház! e teremben nrn t törvényhozó 
szólván a fenforgó kérdéshez, azt látom, és vgy 
látom, hogy a törvényhozásnak miután a jelen pil
lanatban a hazában levő felekezetek némelyikének 
szentszéki bíráskodása a házassági ügyekben még 
a törvény által legközelebbről is fen tartatott, hisz-
szük és reméljük mindnyájan csak ideiglenesen és 
igen rövid időre; addig, mondom, a törvényhozás
nak az én csekély felfogásom szerint nem lehet hi
vatása, sőt merem állítani, nem lehet joga a másik 
felekezettől, ha e joggal élni akarna, a hasonló 
szabadságot egyenesen megtagadni. (Helyeslés. El
lenmondások.) 

Nem ereszkedem elméleti vitatásába annak,va-
jon a házasság jelenlegi helyzetében, midőn az 
épen annyira egyházi, a mennyire polgári intéz-
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meny , mennyiben van joga és mennyiben köte
lessége az államnak a házassági ügyet , és külö
nösen az elválásokat illető' bíráskodást kizárólag 
államjognak tekinteni, és magának fen tartani, és 
e szempontot, menyire lehet, a katholikusoknál és a 
többi felekezeteknél fenálló szent széki bírásko
dást az állam egyenes jogával, sőt kötelességével 
ellenkezőnek tekinteni. 

T. ház! A helyzet jelenleg kétségkívül az, 
hogy a törvényhozás a törvény által ismerte el-— 
ismétlem, hisszük és reméljük csak igen rövid időre 
és ideiglenesen — a szentszékek jelenlegi fenállásá-
nak jogosultságát; és e ténynyel szemben a többi 
hitfelekezetüektől,ha azzal élni akarnak.ugyanezen 
jogot megtagadni annyival kevésbbé lehet a tör
vényhozásnak jelenlegi hivatása,sőt merném állíta
ni joga, mert a jelenleg is fenálló érvényben levő 
1790 —91-ki 26. törvényczikk a mindkét feleke
zetű protestánsoknak ezen ügyben létező jogát, t . i . 
a házassági válóperekre nézve szentszékeket (con-
sistoriumokat) felállítani, nyilván elismeri, és ha 
•ezzel a mindkét felekezeti protestánsok még ed
digelé nem éltek, az ezen jogot, mint ilyent semmi 
esetre sem törli el. 

Ha, t. ház, nem a törvényhozás termében, 
hol egyenlően kell igazságot szolgáltatni, már csak 
az 1848. 20. törvényczikk rendeleténél fogva , de 
egyenlően kell igazságot szolgáltatni a természet
jog alapján és a hazában levő minden hitfelekeze-
tüeknek, ha, mondom, nem itt vitatnók a tárgyat, 
hanem vitatnók a törvényhozás kimondott enge
délye után, vagy pedig az 1790-ki 26-ik törvény-
czikkben tett nyilvános megerősítés után, azon kör
ben . hol kérdés lesz a protestánsok közt, kell-e 
ezélszerü-e, hel3res-e, igazságos-e élni a törvényho
zás által megadott ezen joggal? egy pillanatig sem 
kétkedném azt mint protesrans visszautasítani, és 
azt mondani: nem kívánok élni ezen joggal; azt 
mondani: nem kívánok vele élni: mert nem tartom 
czélszerünek, nem kívánok élni ezen joggal szem
ben azon rövid idővel, melyre a katholikus szent 
székek fenállásának joga megtartatott; nem kívá
nok, mert nem tartom érdemesnek ezen rövid idő
re felállítani a reformátusok válópereiben itélő 
consistoriumokat; (Helyeslés jobb/elöl) azt monda
nám : nem kívánok élni e joggal, mert az eddigi 
körülmények közt a világi bíróság által vitt válóperi 
intézmények vitelével az egyházi és családi életre 
nézve teljesen meg vagyok elégedve, mert a jelen 
törvény azon egy még arra nézve sérelmes ano
máliát is, mely szerint a vegyes házassági ügyek
ben nem csak a katholikus, de a protestáns fél felett 
is nem azok világi bírósága, hanem a katholikus 
szent szék itél, eltörli; és végre mert nem akarok a 
protestáns szent székek fölállításával még erőt adni 
a kath. szentszéki intézménynek. Ismétlem, ha a 

reformátusok vagy egyátalában a protestáns con-
sistoriumokban vagy közgyűlésekben kellene vi
tatni e kérdési: így nyilatkoznám és semmit nem 
kétkedném a reformátusoknak vagy aulában a 
protestánsoknak részére felállítandó consistorin-
mok felállításának jogát az államnak tiszteleíettel 
visszaadni; de a törvényhozás termében szólva, 
nem tehetünk egyebet, mint hivatkozni kell a fen
álló és érvényben lévő törvényekre, és kívánnunk 
kell, hogy az 1848-ki 20. törvénjrezikknek a val
lások egyenjogúságát elrendelő dicső és magasz
tos elve e részben is keresztül vitessék. Kívánnom 
kell, hogy az 1790. 26. törvényczikk ide vonat
kozó engndélye ott, hol ismét a válóperekben való 
illetékességnek kérdése forog fen, és a többi hitfe
lekezetek illetékes bíróságai mind megneveztet
nek : ott ez permissive megengedtessék a protes
tánsoknak. 

É n , t. ház, ezen szempontból indulva ki, mi
dőn fentartom magamnak mint prosestans , a con-
sistoriumok felállítása ellen szólani ott, a hol helye 
lesz, itt mint törvényhozó e szakasznak fenba-
gyását ki%ránom. 

Nem tartom hivatásomnak a cultusminiszter 
urat Csanády előttem szólott képviselő úr azon 
megtámadása ellen védelmezni, hogy a cultusmi
niszter úr retograd lépést akar tenni az 1848-diki 
törvényből: hiszen, t. ház, ezen előterjesztetttörv. 
javaslat, mely világosan és határozottan az egyen
jogúságnak, azon elvnek, mely az 1848-diki tör-
vényezikkben kimondatott, ezen kérdésben tény
leges felállítása, nem egyéb mint a 48-ki elvnek 
egyik részletben való alkalmazása; és a szabadel-
vüségben akkor, midőn permissive a protestáns fe
lekezetekre bízza, éljenek-e vagy ne éljenek e jog
gal, kétségtelenül szintén semmit nem enged a 48-
ki törvénynek. Nem látom át, hol van itt e kér
désben a retograd lépés ? 

Még kevésbbé értem Csanády urnák az iránti 
sürgetését, hogy utasittassék a cultusminiszter úr, 
hogy nem csak ezen pontra , hanem egyátalában 
a vallások közti egyenjogúságra nézve terjeszszen 
törvényjavaslatot a ház elé. Hát nem tudja Csanády 
képviselő úr, hogy etörvényjevaslat már rég előter
jesztetett, hogy az az osztályokon keresztül ment, 
hogy az a központi bizottság jelentésével együ tt 
nyomtatásban mindnyájunk előtt, tán épen élőt te 
is fekszik ? és én nem is tudom megmondani, mi ok
ból vétetett fel először az, melyet most tárgyalunk, 
holott a logika rendé szerint amazt kellett volna 
felvenni előbb. 

Nem szükséges tehát retograd lépéssel vádol
ni a cultusminiszter urat, ki bizonyosan a haladás 
ösvényén mindig jár ugy előre, mint sokan, kik az 
ellenkezőt vetik szemére, s nem szükség őt ez irán
ti törvényjavaslat beterjesztésére sürgetni: mert 

25* 
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azon törvényjavaslat néhány óra múlva valószínű
leg tárgyalásunk alatt leend. Még csak egy meg
jegyzést akarok tenni Csanády úr előadására , ki 
azt, hogy a házasság nem vallási, hanem polgári 
intézmény, azzal kivánta bizonyítani, hogy a ke
resztyénség vagy egyátalán még a vallások fen-
állása előtt is létezett a házasság, azaz , mióta az 
ember két nemből van, a világon mindig fenállott 
az. Kétséget nem szenved, a házasság, azaz a két 
nem egyesülése mindig fenállott. 

De, megbocsát a t. képviselő ur, ha azt mon
dom s igen sajnálom, hogy képviselő úr nem tud
ja azt, hogy a keresztyénség a házasságnak egé
szen saját, egészen külön jelleget adott, melylyel 
ez azelőtt nem birt. Nem azt értem ez alatt — 
mert dogmatikai vitatkozásoknak itt helye nincs 
— hogy a házasság katholikus értelemben szent
ség-e vagy nem szentség ? — nézetem szerint nem 
az — de azt nem vitatom, hanem csak azt, hogy a 
keresztyénség tisztán önmagában, felekezet nélküli 
jellemében a házasságnak oly jelleget adott, mely 
sokkal magasabb azon természeti házasságnál, és 
egészen különböző ama pogány házasságtól, mely 
a keresztyénség behozatala előtt fenállott. Eny-
nyit , társadalmunk egyik legfőbb alapjának a 
durva természeti alapra szándékolt visszavitele 
ellen ! 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem oszthatom 
ugyan Csanády Sándor barátom azon vádját, a 
melyet a cultusminiszter úr ellen emelt, őt okoz
va a szentszékeknek meghagyásáért e törvény ja
vaslatban: mert hiszen ha az érdemes képviselő úr 
visszaemlékezik a legközelebb történtekre, igen 
fogja tudni, hogy a szent székeket nem ezen tör
vényjavaslat tartotta meg , hanem, midőn a jog
ügyi bizottság a törvénykezési rendszer iránti vé
leményét a ház elé terjesztetette és a szent székek 
eltörlését sürgette, a ház többsége a szent székeket 
megtartani kivánta. A vád tehát tulajdonkép, ha 
ilyet emelni lehet, a törvényhozást illetné ; ez azon
ban felette áll egyesek vádjának. 

Magát a tárgyat illetőleg, én Nyáry Pál ba
rátom indítványát pártolom; pártolom azért, mert 
a vallás béli jogegyenlőséget nem abban látom, 
hogy egyik vagy másik felekezet gyakorolhasson 
olyan jogokat, melyek nem felekezeti jogok, a bí
ráskodás pedig,véleményem szerint, nem felekezeti 
jog, hanem az állam joga. Ha mi most csak azért, 
-mivel vallásbeli jogegyenlőséget akarunk, e kö
peny alá olyat burkolunk, mi ;z államnak joga, 
hogy t. i. bíráskodási ügyeit maga intézi el, akkor 
meg vagyok győződve, hogy ezen jog kiterjesztése 
által ezen visszaélést, mert, szerintem mindig visz-
szaélés. midőn egy felekezet olyan hatalmat gya
korol, mely őt meg nem illeti, nem fogjuk meg

szüntetni,hanem ellenkezőleg meg fogjuk örökíteni. 
Már pedig én a házban, midőn a jogügyi bizottság 
jelentését beadta és a szent székekről szó volt, egyet
len egy argumentumot sem halottam a szent székek 
helyességére nézve megemlíteni, hanem halottam 
csupán az opportunitás érvét; de nem volt ezen ház
ban senki, a ki kinyilatkoztatta volna, hogy mint 
helyeseket fen akarja tartani a szt székeket. Ha 
mi a törvény ezen permissiv rendeletét most fen-
hagyjuk, akkor nekem le kell mondanom azon re
ményről, hogy a mit most opportunitási szempont
ból nem tett a törv. hozás, hogy t, i. a szent szé
keket meg nem szüntette, hogy azok valaha meg 
fognak szüntettetni. Mert, ha ezen jogot a többi 
felekezetekre is kiterjeszti, és kiterjeszti jogegyelö-
ség szempontjából, akkor meg vagyok győződve, 
hogy a. szent székek meg vannak örökítve. 

En ez iránt a törvényben nem kívánnék rendel
kezni, és azért a szóban levő szakasz végét Nyáry 
Pállal egy véleményben, ki akarom hagyni. (He 
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azok után, mik 
ezen képviselőház, sőt most már a törvényhozás 
keblében a perrendtartás alkalmával történtek, azaz 
azután, hogy a sz. székek a jogügyi bizottság által 
tett kezdeményeszéssel ellenkezőleg meghagyattak, 
részemről azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
miniszter úr nem tehet egyebet, mint azt indítvá
nyozni , mit a törvényjavaslatban indítványozott; 
mert ha, mit részemről véghetetlenül fájlalok s mi 
ellen akkor fel is emelltem szavamat, a szentszé
kek meghagyatnak, s a minisztérium nem említi 
meg a protestáns felekezetek ezen jogát: okvetle
nül vétett volna az 1848. törvényekben kifejezett vi
szonosság ellen. Hogy tehát a miniszter maga 
ugy tette, a mint tette javaslatát, ezt csak helye
selnem kell ; azon nézetben vagyok azonban, hogy 
mihelyt azon passus kihagyása itt indítványba 
hozatott: nehogy bárki is azt hihesse, hogy lehes
sen eset, midőn a magyarországi protestánsok azon 
joggal élni akarván, azon abnormitást, hogy oly 
ügy ékben külön egyházi bíróságok ítéljenek, meg
örökíteni akarnák, nehogy bárkiben is azon hit 
támadjon, hogy ezáltal a szent székek eltörlésének 
kérdése, mely — fájdalom — most elhatározta
tott, de mely, azt hiszem, szemben a fölvilágosodott 
korszellemmel, sokáig fön nem marad, el fog ha-
lasztathatni; részemről is pártolom azt, hogy ezen 
2-dik szakasz kihagyassék. 

Ezt ez alkalommal már elmondottam a rész
letes tárgyalást illetőleg, miután ugy látszik, hogy 
az átalános és részletes vita együtt foly. (Derültség. 
Helyeslés). 

A mi az átalános vitát illeti, arra nézve azt 
kell megjegyeznem, hogy igenis, én is óhajtottam 
volna, hogy egészen máskép oldassák meg a váló-
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perek kérdése, mint e tekintetben nyilatkoztam is 
akkor, midőn a perrendtartás tárgyaltatott; de 
miután a képviselőház akkor ezen máskép meg
oldásától elütött, nem tartanám helyesnek, hogy 
most ne fogadjuk el ezen törvény oly intézkedé
seit, melyek a legtöbb kellemetlenségre és súrló
dásra okot adó esetekre nézve legalább intéz
kednek s igy részemről azt ideiglenesen elfogadom, 
fogván azon igyekezni, hogy e kérdés minél előbb 
a helyes elv alapján oldassék meg% 

C s i k y Sándor : T. ház.! Én ugy tudom, 
hogy ezen törvényjavaslat, mely most tárgyalás 
alatt áll, nem részleteiben, hanem csak átalános-
ságban tárgyaltatik; éhez képest, én is átaíános-
ságban szólok ezen törvényjavaslathoz s kijelentem, 
t. ház, mikép én ezt sem a törvénykezés s bírósági 
rendszerrel s annak helyes fogalmával, sem a jog
egyenlőség magasztos elveivel öszhangzónak nem 
találom. 

Nem találom a bírósági s törvénykezési rend
szerre nézve átalánosságban elfogadhatónak azért, 
mert én azt, mi ennek egyik pontjaként javasolta
tik, hogy 1-ször: az alperes illetékes bírája hozzon 
ítéletet s azután, mikor már ezen jogérvényes Íté
letet kimondta, akkor menjen a per a felperes bí
róságához s az is mondjon ítéletet, s mindegyik 
ítélet csak az egyik félre legyen kötelező. Ezt én 
oly anomáliának ismerem a törvénykezésben, mi
nek példáját nem találom sem hazai törvényköny
vünkben, sem sehol a világon : mert e bíróságok 
a birói ítéletek tenkintéíyét, az ilyenek érvényes
ségét, köte ező erejét egészen ehaossá, eonfusussá 
tennék. En tehát e szempontból az ilyen kettős 
ítélethozatalt a bíráskodás és törvénykezés termé-
szetével ellenkeí n ek találván, először azért nem 
fogadhatom el. 

De nem fogadhatom el másodszor azért sem, t. 
ház, mert egy olyan, magasztosnak mondott esz
me, mely ezen törvényjavaslatban is ugy monda
t ik , van itt felállítva, jelesen, mint amely a jog
egyenlőségből foly. T. i. a 2-dik pontban monda
tik, hogy : szabadságában áll a protestáns hitval
láson levő polgártársainknak, ha ők ugy akarják, 
hasonló consistoriális széket állítani fel mindig, a 
minő szent székek léteznek a katholikus valláson 
levő felekre nézve. Ez tehát szabad akaratot ád a 
protestáns polgártársaknak, protestáns honfitár
sainknak arra nézve, vajon akarnak-e ők consisto
riális széket állitani fel, vagy nem; ha nem akar
nak, nem lesz ; ha akarnak, lesz. í g y van-e ez a 
katholikusoknál ? Hát a katholikusokra nézve akar
nak jogegyenlőséget felállítani? Azt mondják, hogy 
katholikusokra nézve ennek lenni kell, hazánk tör
vényei szerint. Ha az 1848-diki XX-dik törvény -
czikk értelmében akarunk eljárni, akkor a katho-
likusoknak is szabad akaratára kell bizni, vajon 

akarnak-e tehát ezen szent székekhez folyamodnia 
hazafisági ügyekben történendő bíráskodásra néz
ve. Ámde nem így van ; hanem a katholikusokra 
nézve kötelezve van a consistorium bíráskodása, 
nem csak ugy, ha nekik tetszik, ha az ő szabad 
akaratjok hozzájárul. Hát ez jogegyenlőség í a ka-
thoíikusoknak szabadságát, melyet nekik a termé
szet, melyet nekik alkotmány , melyet nekik az 
emberi jog adott, megtagadni, ezeket kényszerit
vén oly bíróság elé menni, mely bíróság alkot
mányellenes ? Alkotmányellenes azért, mert kérem, 
az alkotmánynak alapfeltétele az, és a volt nem
zeti szabadságnak — mely nemzeti szabadság most 
már átalánosan az összes haza minden polgárá
ra nézve kiterjesztve áll — az a szabadság meg
volt, hogy az önmagok választott birái ítéljenek 
az ő ügyeikben, ez az alkotmányos jognak egyik 
legkitűnőbb feltétele. Hát a szent székekben a pol
gárok által, a katholikások által választott birák 
Ítélnek ? Hiszen azt sem tudják a katholikusok. 
hogy kik Ítélnek, mert ottan ma ez, holnap az, s 
nem az ő akaratuktól és bizalmuktól van feltéte
lezve, hanem a kiket a praelatus s az egyházi ha
talom oda rendel. És így választott bíróságok 
sem lévén a szentszékek, mondom, az ő válópere
ikben történő ítélés a jogegyenlőséget sérti. Ezen 
tekintetből is , de az alkotmányos jog fogalmá
ból is ezt a jogegyenlőséggel meg nem egyeztet-
hetőnek tartom. 

En tehát ez okoknál fogva — nem akarván 
hosszasan fárasztani a t. ház türelmét — annyit 
mondok, hogy nem fogadhatom el a részletes ta
nácskozás alapjául ez előterjesztést és annál fogva 
a cultusminister urat oda utasíttatni vélem, hogy 
ezt visszavéve, a ház elé egy más törvényja
vaslatot terjeszszen. [SzavazzunkJ) 

Elnök*: Senki sincs szólásra felírva. A kér
dés az, hogy átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja-e a t. ház e törvényjavaslatot? 
A kik átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) Átalánosságban, a részletes tanácskozás 
alapjául a t. ház a törvényjavaslatot elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás, 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa a törvény-

javadat czimét és 1-sö szakaszát). 
Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bi

zottmánynak ezen szakaszra nézve 3 észrevétele 
van. Az első sorban előforduló „perek" szó elébe 
beigtatandó ez a szó : „váló." A hatodik sorban 
ezen szavak után : „a perhivatalból átteendő," pót
lólag bevezetendő' ez a záradék : „legfölebb 30 
nap alatt.a Végre a 8-ik sorban e két szó helyett : 
„csupán csak" e szavak igtatandók be : „egyedül 
saját." 
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Vadnay LajOS: T . ház! igen rövid észrevé
telem van: egy szócskát akarnék kihagyatni, mi
után már ugy is történt styláris váloztatás. Az 
utolsóelőtti sorban az „és" szócskát kérném ki
hagyatni, mert ez minden tekintetben szükségte
len, miért is a szövegnek igy kellene lenni: „min
denik félre nézve csupán „csak" vagy a köz
ponti bizottság javaslata szerint: „egyedül saját il
letékes biróságának. az illető fél saját hiteivel 
alapján" stb.,mert különben az „és"-nek megfelel
ni kellene egy másik dativusnak, a m i nincs és nem 
is szükséges. Tehát kérem az*„és" szócskát kiha-
gyatni. (Helyeslés.) 

Elnök": Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!). 
Tehát a szerkezet a központi bízottság véleménye 
szerint s Vadnay képviselő úr indítványa szerint fog 
kijavíttatni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a második 
szakaszt). 

Édes Albert: T. ház! Én ezen 2-ik szakaszt 
hiányosnak találom, mert nincs benne szó az izra
elitákról, már pedig miután az izraelita honpolgá
rok az egyenjogúság keretébe, szentegyházába fel
vétettek, rólok hallgatni, őket tudomás nélkül hagy
ni nem lehet, (Felkiáltás Ezeknél nincs vsgyes házas
ság!) a két evangélikus hitfelekezetre nézve pedig 
ezen szó „joguk van" ugy hangzik, mintha ezen 
jogot a jelen országgyűlés adná, pedig az 1791-ki 
26-ik törvényczikk értelmében ezen joga megvolt 
a két protestáns felekezetnek, csakhogy ők nem 
látták protestáns lelkészeikre nézve czélszerünek, 
hogy ők bíráskodjanak: ennélfogva ezen jogukkal 
nem éltek. De hiányosnak tartom e tör vényjavasla
tot azért is, mert leendvén a világi birák köztkatho-
likusíelek is, azok a magok hitelvei szerinti irányt 
fogják a bíráskodásnál szem előtt tartani, azért e 
törvényjavaslatot oda kívánom módosítani. (Olvas
sa): „Házassági ügyekben, és váló perekben, a ro
mai és görög katholikusokra. és görög-keleti vallá-
suakra, valamint az erdélyi két evangélikus hitfele
kezet híveire nézve, az unitáriusokra, nem külön
ben a magyar korona alatti izraelitákra nézve a je
len fenálló egyházi törvényszékek, a magyarországi 
mindkét evangélikus hitvallásuakra nézve pedig, 
ha azok saját egyetemes zsinatjaik szabad rendelke
zése szerint házassági ügyeik elintézése végett 
egyházi széket állítani nem akarnának, illetékes 
bíráik az illető világi törvényszékek. Melyek azon
ban az evangélikus felek hitelvei szerint kötelesek 
itélni, a vegyee házasságban is, a protestáns félre 
nézve." 

Miért nem kívánom e záradékot kihagyatni, 
Tisza Kálmán t. képviselő úr kiemelte, hogy addig, 
míg ideiglenesen fenállnak a szentszékek, bár mi 
nem kívánjuk használni ezen jogunkat, lehetnek 
és adhatják elő magokat oly kényszerítő alkalmak, 

melyekben protestáns felekezetűek is igénybe ve
szik ezen jogukat. 

Minden indokolás nélkül tisztelettel benyúj
tom módositványomat. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa Nyáry Pál 
módositványát , mely szerint a második szakasz 
utolsó 5 sora e szavakon kezdve ^jogukvan" töröltessék 
ki. Elfogadjuk !) 

N y á r y P á l : Nem tehetem fel a t. házról, 
hogy ezen módositványomat nem fogadná el, an
nálfogva nem is szólalok fel mellette. (Elfogadjuk!) 

Halász B o l d i z s á r : Készemről e kérdést már 
a perrendtartás iránt hozott törvény által eldön-
töttnek tartottam, a mennyiben abban a status quo 
fentartása mondatik ki, és hogy utólagosan az 
oktatásügyi miniszter úr ezen törvényjavaslatot a 
ház elé hozván, a status quo-n nem akart változ
tatni, ezt onnan magyarázom ki, mert hiszem, 
hogy némely túlbuzgó protestáns úr reciprocitást 
kívánt. Ezt megjegyezve, miután én ebből azt lá
tom, hogy ha ezen törvényjavaslat igy elfogadta-
tik és életbe léptetíetik, egy igen fontos elv ellen 
tenénk mi protestánsok, ha csak azért; mert a 
ház kimondta, hogy ez intézmény ideiglen fentar-
tassék, olyan intézményt fogadnánk el, mely azon 
elvet látszik megörökíteni, hogy a szent székek to
vábbra is megtartassanak: én ennélfogva Nyáry 
Pál módnsitványát pártolom. 

Székács JÓZSef: Én nem akarok visszaélni 
a ház türelmével, s röviden csak azt jegyzem meg. 
hogy itt nem arról van szó, vajon az evangélikus 
protestáns egyház világi polgári birák előtt akar
ja-e továbbra is házassági ügyeit tárgyaltatni, 
vagy pedig oly consistoriumokra bizni, a melyek
től igen sokak véleménye szerint az el volna ve
endő? nem erről van szó, hanem arról, vajon ezen 
házassági ügyekre nézve van-e joga a protestáns 
evangélikus egyháznak határozni, vagy nincs? En 
azt hiszem, hogy van joga; ellenben ezen háznak 
nincs joga, ezen jogának élvezetében az evangéli
kus egyházat gátolni; én tehát nem akarok egye
bet, hanem föntartva azon kérdést a mi zsinataink
nak, hol annak czélserüségét, vagy czélszerütlen-
ségét magunk fogjuk elhatározni. Kérem a t. házat, 
hogy az evangélikus egyháznak ezen jogát tiszte
letben tartani méltóztassék és igy ezen szakaszt 
változatlanul méltóztassék megtartani. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Hitsorsosaim bizal
mából egyike levén azoknak, kiknek e kérdés 
körül gyakorlati tapasztalása van, a nélkül, hogy 
a t. ház figyelmét hosszasabban fárasztani óhajta
nám, és a nélkül, hogy kiterjeszkedném arra, va
jon ott, hol ezen tapasztalatokat szereztem, világi 
törvényszékek állitassanak-e fel vagy a jelen 
egyházi törvények meghagyassanak, az ezen téren 
szerzett tapasztalatok nevében vagyok bátor a t. 
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házat megkérni, hogy Nyáry módositványa sze
rint az illető szavakat kihagyván, ne méltóztassék 
mintegy praecedens esetet megáílapitani a katho-
likus szentszékek fentartására nézve. 

S z i l á d y Á r o n : T. ház ! Én, ellenkezőleg 
Édes Albert képviselőtársammal, ezen 2-dik sza
kaszt nem hogy hiányosnak tartanám, hanem 
ellenkezőleg tulbőnek tartom. Ebből természete
sen az következik, hogy Nyáry Pál módosítását 
pártolom. Azon mód, t. ház ! melylyel a katholikus 
szent székek továbbra is fentartatnak, kétféle 
következtetésre ad nekem jogot, vagy arra, hogy a 
t. ház oly erőtelennek találta,hogy az ellene vívandó 
harczot még most feleslegesnek s idő-előttinek 
hitte, később is könnyen elbánhatván vele; vagy 
pedig ellenkezőleg oly erősnek, hogy még nem 
érzi magát azon helyzetben, hogy egy csapással 
nyakát szeghesse. Ha gyengének ítéli a t. ház és 
ezen ítélet következtében hagyja meg azokat, bíz
ván magában, hogy legrövidebb idő alatt, a midőn 
erre nézve kedvezőbbek lesznek a körülmények, 
véget vethet lételöknek, akkor csodálom, hogy 
ilyen másik gyengeséget átplántálni akarnak más 
felekezetek egyházi szerkezetébe, a hol annak szük
ségét az illetők eddig egyátalában nem érezték, 
és papíron biztositott ezen joguknak életbe lépte
tését soha nem sürgették. Ellenkezőleg-, hogy ha 
oly erősnek látja azt a t . ház, hogy vele ez idő sze
rint sikeres küzdelmet s felette győzelmet magá
nak nem ígérhet: akkor csodálom, hogy e hydra 
nyakára uj fejeket akar nevelni az által, hogy 
megengedi, miszerint behozassék a hierarchia azon 
egyházi szerkezetbe is, a, hol az eddig nem volt. 
(Helyedcs) Nagyon természetes tehát, hogy én 
sem hosszú, sem rövid időre a szentszékeket a 
hazai két protestáns egyházba átültetni nem óhaj
tom és nem kívánom. Nem óhajtom és nem kívá
nom még az egyenjogúság és viszonosság elvéből 
sem; azon egyenjogúság és viszonosság, mely ne
kem igy nyujtatik, bennem, t. ház, a nélkül, hogy 
bár kit sérteni akarnék, mindenkor ilyféle gondo
latot támaszt: timeo Danaos et dona ferentes. Nem 
a nekem szánt ajándéknak becse, hanem azon aján
dék által bennem előidézett hajlam miatt, melyet 
netalán a közös érdek fölébreszthetne, mely ér
dek közösséget én részemről osztani soha sem 
fogok. De hogy ezen egyenjogúság és visszonos-
ság elvének, a mennyire szükséges, a mennyire 
némely aspiratiok és óhajok megnyugtatását mél
tónak találná a t. ház, hogy ennek is elég 
legyen téve, teljesen fölösleges itt e törvény
javaslatban ezeket beigtatni. Nincs még eltö
rölve ezen jognak 1790 — 91-iki biztosítása mind
két protestáns egyház felekezet részére. Miért 
kellene ezen eltörlés előtt ujabb biztosítékot adni 
a törvényben? Mig eltörölve nem lesz, addig 

a törvény megmarad. De hiszem, hogy ott a 
papíron marad és nem fogja a hierarchiát bevinni 
a két protestáns egyház felekezetbe. 

De én sem leszek hoszas, t. ház, ismétlem 
röviden csak azt, hogy pártolom Nyáry Pál mó-
dositványát. (Helyeslés) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Nem vagyok barátja azon elvnek, mely*a szentírás 
következő szavaiba lászik lefektetve lenni: „csinál
junk magunknak három sátort, neked egyet, 
Ilyésnek egyet és Mózesnek egyet / ' Nem vagyok 
barátja sem az anyagi téren és igy temé-
szetesen a vasúti kérdésekben sem, de még 
kevésbbé vag}-ok barátja ott, a hol magas megdönt-
hetlen elvekről és a legszentebb szellemi érdekek
ről van szó. Ha valami áll mint abstract elv dönt-
hetlenül, a mint áll az a mit Nyáry Pál képviselő
társam felállított, hogy a bíráskodás az államhoz 
tartozik, nem kívánom részemre, hogy ha talán 
történetesen oly felekezethez tartozónak látsza
nám és volnék is, mely abból magának sátort for
málhatna, nem kívánom és elutasítom azt. Én 
járulok a Nyáry Pál által javaslott törlési módosit-
ványhoz. (Helyeslés.) 

Vadnay L a j o s : T. ház! Én semmiféle 
mellékes tekintetekre sem a jövőre nem terjedve ki, 
egyszerűen csak két szempontból kívánom Nyáry 
Pál indítványát pártolni. Pártolom először azért 
mert akár mondják ki itt, akár nem, fen áll 
továbbra is az 179% XXVI. törvényezikk rende
lete, melynél fogva a protestánsoknak mindig sza
badságában fog állani, ha nekik tetszik, consis-
toriumokat rendezni; másik szempontból pedig 
azért, mert épen azért, hogy az 179 V, XXVI. 
törvényezikk rendelete továbbra és fenáll, in-
ertianak tartom és szükségtelennek, a mit már egy 
törvény megadott a protestánsoknak, azt ismételve 
megadni. Ennélfogva Nyáry Pál indítványát 
pártolom. (Helyeslés.) 

Elnök: Senki felirva nem levén, következik 
a szavazás a 2. szakasz felett. A kérdés az : a 
második szakasz szerkezetét ugy a mint be van 
adva, a t. ház elfogadja-e vagy nem ? A kik e 
szakaszt változatlanul kívánják elfogadni, méltóz
tassanak felállni. (Meatőrténik.) A 2-dik szakaszt 
ugy a mint szerkesztve van, a t. ház el nem fogadja 
következnek a módositványok. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módosituányát.) 

E l n ö k : A kik Nyáry Pál képviselő urnák 
módositványát, melyszerint e szavaktól kezdve „jo
guk vanCíaz utolsó szóig e szakasz vége kihagyassék, 
pártolják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A t. ház Nyáry Pál úr módositványát elfogadja. 
Ennek következtében a 2-dik szakasznak e szótól 
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„joguk van" az utolsó szóig a vége kihagy a-
tik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Édes Albert 
módositványát.) 

Yadnay LajOS: T . ház! Igen sajnálom, 
de nem pártolhatom, Édes Albert képviselőtársam 
módositványát. (Szavazzunk! Már nem lehet hozzá 
szóiarii!) 

E l n ö k : Tehát azok, kik elfogadják Édes 
Albert képviselő' úr inditváoyát, méltóztassanak 
fölkelni. (Senki sem kel föl.) A módosítván y nem 
fogadtatik el. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 3. szakaszt.) 
E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak a 3. 

szakasz ellen ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a részle
tes tárgyalás be levén fejezve, a végleges megsza
vazás holnapután fog megtörténni. (Elhagyja az 
elnöki széket, s helyét Gajzágó Salamon másod alelnök 
foglalja el.) 

E l n ö k : T. ház! Szentiványi Károly és több 
képviselő ur a közlekedési minisztériumhoz in-
terpellatiót intéztek: jegyző úr szives lesz azt fel
olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel
láltát.) „Van-e szándéka a miniszteteriumnak a 
felső magyarországi vasipar előmozdítása tekinteté
ből, a miskolczi vaspályát a magyar északi vas
pályába bevezetni, és ez iránt a szükséges lépé
seket sietőleg megtenni" ? 

E l n ö k : A közlekedési minisztériummal fog 
közöltetni. 

Napi renden van a törvényesen bevett ke
resztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslat. 

Talán a t. ház felolvasottnak akarja venni a 
törvényjavaslatot ? (Felolvasottnak veszszük!) 

Miután a központi bizottság némi módosítá
sokat tet t : elfogadja-e a ház a központi bizottság 
által beterjesztett szövegezést e'-edeti szerkezetül? 
(Elfogadjuk!) Tehát csak a központi bizottság szö
vegezése fog felolvastatni. 

Csengery I m r e e lőadó : Mielőtt e tárgy
ban az átalános tárgyalás megkezdetnék, bátor 
vagyok a t. ház figyelmét azon körülményre fel
hívni, hogy a központi bizottság egy tekintetben 
a t. háznak előleges határozatát kéri ki. E részben 
lesz szerencsém a jelentésnek ide vonatkozó pont
já t felolvasni. (Halljuk! Olvassa a 388. sz. Iromány 
első bekezdését.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a központi bizottság 
által előterjesztett ezen határozati javaslatot ? (El-
fogadjiűt!) Ennek következtében fölhívja tehát a 
ház a minisztériumot, hogy a legközelebbi ország
gyűlés elé javaslatot terjeszszen elő, mely a val
lásfelekezetek átalános egyenjogúságát megálla-
pitsa. (Helyeslés.) 

Méltóztatnak e törvényjavaslatot átalánosság-
ban elfogadni? (Elfogadjuk!) Nem levén senki 
szólásra följegyezve, kimondhatom, hogy a kép
viselőház a törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.) 

Halász B o l d i z s á r : A- czimre nézve van 
észrevételem. Törvényesen bevett vallásokról le
vén szó, a „keresztyén* szót kitörlendó'nek vélem, 

Csengery Imre előadó: Az 1867-dik évi 
XVII. törvén3Tezikk értelmében az izraeliták is 
törvényesen be vannak ugyan már véve; de a 
jelen törvényjavaslat rajok nem vonatkozik: 
ugyanazért a czimnek ugy, a mint szerkesztve 
van. meg kell maradni. 

E l n ö k : Méltóztatnak a czimet elfogadni? 
(Elfogadjíik!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a be
vezetést.) 

Gednly L a j o s : T. ház ! Nekem a beveze
tésre van egy alázatos megjegyzésem. U g y talá
lom t. i., hogy ezen bevezetés nem egészen felel 
meg a törvény tartalmának. It t t. i. az 1844. I I I . 
törvényczikkre történik hivatkozás, de ezen tör-
vényczikkben csak két tárgyról, t. i. az áttérésről 
s vegyes házasságoknak az evangélikus lelkipász
torok által eszközölhető egybeadásáról van szó; 
ellenben sok tárgyról, mi a törvényjavaslatban 
előfordul, mint : a vegyes házasságból származott 
gyermekek neveléséről, az ünnepek mikénti meg
tartásáról, uj egyházak alakításától, miről az utolsó 
szakasz szól, e törvényben, t. i. az 1844-dikiben, 
nem történik intézkedés, de igenis az 1791-diki 
XXVI. törvényczikkben. Végre ezen törvényja
vaslatban oly határozmányok is foglaltatnak, me
lyek sem az egyik, sem a másik idézett törvény
czikkben elő nem fordulnak, például a temetkezé
sekről és a communál pénztárbóli segélykezésről. 
Tehát azt indítványoznám, hogy: vagy vétessék 
fel ezen bevezetésbe még az 1791. évi XXVI. tör
vényczikkre való hivatkozás is, vagy pedig, a mi 
jobb és czélszerübb volna, kihagyatván mind a 
kettő , ezen bevezetés ekkép fogalmaztassák : 
(Olvassa:) jjAddig is , mig a vallásfelekezetek 
egyenjogúsága törvény utján átalánosan szabá-
lyoztatnék, az 1848. évi XX. törvényczikkben a 
keresztyén vallásfelekezetekre nézve kimondott 
viszonosság az alább elősorolt tárgyakra vonat
kozólag következőleg részletezte tik." 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Gedtdy 
Lajos módositványát.) 

K a l a u z P á l : T. ház! Én röviden csak azt 
akarom mondani, hogy ezen bevezetés nem ma
radhat meg és nem áll semmikép az, hogy a val-
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lásfelekezetek egyenjogúsága az 1844-dik évi tör-
vényezikk alapján — mint mondatik — módosit-
tatik. Szerintem most az 1844-diki törvényczikkre 
nem lehet hivatkozni, mert ezen törvényezikk 
egyenesen a Bocskay és Rákóczy-féle eseményekre 
hivatkozik. Ez, kérem, nem olyan alap, a milyen 
a jelenleg a ház asztalán fekvő törvényé, mert ez 
sokkal nemesebb, sokkal szélesebb és egyenesen 
a jogegyenlőség és a viszonosság elvére van ala
pítva. Azért nem levén ez szabatos, kérem a t. 
házat, méltóztassék az 1844-diki törvényczikkre 
való hivatkozást mellőzve, egyedül csak az 1848. 
XX. törvényczikkre hivatkozni. 

Csengery Imre előadó : A szerkezetet, 
melyet Geduly Lajos képviselőtársunk javaslatba 
hozott, nem tartom eléggé átalánosnak és szaba
tosnak. Részemről is hozzájárulok ugyan ahhoz, 
hogy a bevezetés, melyet a központi bizottság 
előterjesztett, változtatást szenvedjen; de bátor 
vagyok a következő, sokkal átalánosabb és rövi
debb szerkezetet ajánlani, mely szerint a beveze
tés így szólana: (Olvassa:) „Addig, mig a vallás
felekezetek egyenjogúsága törvény utján átaláno-
san szabályoztatnék, az 1848. évi XX. törvény
ezikk alapján , a keresztyén vallásfelekezetek 
viszonosságát illetőleg, rendeltetik." 

Geduly LajOS: Ehhez részemről is hozzá
járulok. 

E l n ö k : Kivan a t. ház szavazni, vagy pedig 
elfogadja-e a Csengery Imre által ajánlott szerke
zetet? (Elfogadjuk!) Csengery Imre előadó szerke
zete fogadtatik el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az í-sö 
és 2-dik szakaszt, r/.elyek sző nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 3-dik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Az áttérés kérdé
sében, azt hiszem, három szempontból kell kiin
dulni; az egyik, hogy a lelkiismeret szabadságánál 
fogva az áttérés mindenkinek, bármely felekezet
hez tartozott legyen is eddig, egyformán lehető 
legyen ; a másik, hogy mégis tekintve a vallás
változtatás fontosságát, az ne egy pereznyi fölhe-
vülésnek legyen következése ; és a harmadik, hogy 
azokra nézve, kik elhatározva vannak, áttérni 
egyfelől, és másfelől az illető lelkészekre nézve, 
kiknek egyházától egy vagy másik hivők elválni 
akar, a kellemetlenségek és súrlódások alkalma 
minél inkább kikerültessék. Ezen három szempont 
kőzöl kettőnek ezen szakasz ugy, a mint szer
kesztve van , megfelel; de véleményem szerint 
nem felel meg a harmadiknak, azaz annak, hogy 
minden kellemetlenség és súrlódás alkalma elke-
rültessék. Ennek épen nem felel meg, mert azt 
teszi kötelességévé annak, ki áttérni akar, hogy 
magát azon lelkész előtt jelentse, kinek egyházát 
el akarja hagyni. Azt gondolom, hogy azok, kik 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186a/8. XI. 

ismerik azokat, mik történni szoktak az áttérések
nél, nem fogják kétségbe vonni szavaimat, ha azt 
mondom, hogy a legtöbb kellemetlenség, súrló
dás, sőt olykor skandalum épen ezen jelentkezés 
alkalmával szokott történni. Én tehát ez indoktól 
vezéreltetve, azt óhajtom, hogy ezen szakasz ugy 
módosittassék, hogy ne azon lelkész előtt, kinek 
egyházát < Ihagyni akarja valaki, hanem azon lel
kész előtt, kinek| egyházába áttérni akar, jelentse 
magát az iltető ; jelentse magát két ízben 
azért, hogy, mint előbb mondottam, ne lehes
sen az áttérés egy pereznyi fölhevülés követ
kezése ; de továbbá, hogy azon lelkész, kiuek 
egyházába az áttérés történik, 8 nap alatt tar
tozzék azon lelkészt , kinek egyházát az illető 
elhagyta, erről értesíteni. Ezek szerint a 3-ik sza
kasz ugy fogna szólani: „Az áttérni kívánó, bár
mely egyház tagja legyen, ebbeli szándékát ön
maga által választott 2 tanú jelenlétében azon 
egyházközség lelkésze előtt, melybe áttérni akar, 
nyilatkoztassa ki ." Továbbá a szakasz 2-ik bekez
désében a 4-dik és 5-dik sorban levő ezen szavak 
helyett: „saját egyházközségének lelkésze előtt 
jelenti", ez tétessék: „azon egyházközség lelkésze 
előtt, a melybe áttérni akar, jelenti ki." Ha ezen 
módositványom elfogadtatnék , természetesen a 
4. szakasznak másképen kellene szerkesztetni s az 

! 5., 6, és 7-dik szakaszoknak kimaradni, mi iránt 
annak idejében megteszem majd módositványomat, 
most a jelenleg beadottnak elfogadását kérvén. 

H o r v á t h D ö m e : Mielőtt a beadott módosit-
vány tárgyaltatnék, engedje meg a t. ház, hogy 
becses figyelmét egy körülményre hívjam fel. A 
3 ik szakasztól a 8-ikig bezárólag levő szakaszok 
az áttérési részleteket, módozatokat foglalják ma
gukban. Én azt hiszem, hogy ezeket elkülönitve 
egymástól, miután logikailag egymásból szükség
kép folynak, tárgyalni nem lehet. Kérem tehát, 
mielőtt a módositvány tárgyaltatnék — ezen mó
dozatok részletek elválaszthatlanok levéü egymás
tól — mindezeket felolvastatni, hogy együttesen 
tárgyaltathassanak. 

P a p p Zs igmond : T. ház! Tisza Kálmán t. 
képviselő úr módositvány át el nem fogadhatom. 
0 azt akarja, hogy a ki át akar térni, csak azon 
lelkésznél jelentse magát, illetőleg ott, a hová át 
akar térni. Ez megfordított ügy, mert legelőször, 
hogy ő a másik egyház keblébe bevétessék, okvet
len szükséges, hogy az a lelkész, kinek egyházá
ban volt, tudja, hogy át akar térni. Én tehát ab
ban a véleményben vagyok, melyet Horváth kép
viselőtársam nyilvánított, hogy olvassuk fel a 3-
tól 7-ig levő szakaszokat, és akkor szóljunk a 
dologhoz. Egyébiránt ezen törvényjavaslat az 
1844. törvényczikkből van átvéve, azzal a módo
sítással, hogy midőn a katholikus vallásra át akart 

26 
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valaki térni, a reformátusoknál, t . i . nem volt szük
séges a papnál jelenteni magát. Én tehát, még 
egyszer ismétlem, a módositványt el nem fogad
hatom, hogy t . i . máshová menjen valaki, mielőtt 
magát saját lelkészénél jelentette. 

KurCZ G y ö r g y : Az előttem szólott t. kép
viselő urnák, nagyon megszorító előadását én 
egyátalában nem pártolom. Pártolom igenis Ti
sza Kálmán urnák beadott módositványát, mert 
az egészen egyszerűsíti a dolgot, a ezélt pedig 
elén nagyon megközelíti, elősegíti. Mert nem az a 
figadat e törvényjavaslatban, hogy az áttérni aka-
krónak nehézségek tétessenek, hanem inkább az, 
hogy a czél, melyet magoknak kitűztek, eléressék. 
Az indítvány azt helyesen elintézi, és azért pár
tolom. És nem is nehéz az sem, mit t. barátom Hor
váth Döme képviselő úr felhozott : mert ha Tisza 
Kálmán indítványa elfogadtatik, az áttérés részle
teit magukban tartalmazó következő 4, 5, G,és 7. 
pontozat magától elesik éti feleslegessé válik. 

H a l á s z Bold izsár : T. ház! Én is azt hi
szem, nincs szükség arra, hegy a 4. és 5. pontot 
egyszerre tárgyaljuk, mert itt egyszerűen az a 
kérdés van szőnyegen, hogy melyik papnál je
lentse magát az áttérni akaró, és miután, ha azon 
papnál jelenti magát, kitől el akar térni, a 6 heti 
censurának némi árnyalata fenmarad: mert mind
addig, míg a. pap stólát bspés papbért. érdekében 
áll a m iga juhainak számát nem kevesbíteni. Azt 
mondhatná rá valaki, hogy a kihez áttér, az ha
sonló érdekből rábeszéli; de itt már a rábeszélés 
szüksége megszűnt, a midőn valaki magát akár 
mi okból elhatározta hogy, áttér. Én tehát ezen 
szempontból Tisza Kálmán képviselő úr módosit
ványát pártolom. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Nekem semmi 
ellenvetésem sincs azon módositvány ellen, a me
lyet Tisza Kálmán képviselő úr előterjesztett, mert 
felkeli tenni arról, a ki ál térni akar — miután a 
törvény csak 18 éves embert, ki a vallásban már 
oktatást nyert, jogosit fel erre — hogy meggon
dolta, melyik vallásra akar áttérni. De fel kell 
hoznom egy esetet, a mely előttem töríént, mint 
czeglédi lelkész előtt, a mely esetben ezen módo
sitvány alkalmazása nem czélszerü. Nevezetesen, 
egy országosan ismert férfiú megjelent előtteca s 
bejelentette, hogy ki akar térni a katholikus egy
ház kebléből nejével együtt. Én ezen nyilatkoza
tot elfogadván, s eleget akarván tenni a törvény
rendeletének, midőn a bizonyítványt ki akartam 
adni, azt kérdeztem, melyik az az egyház, a mely
be át akar térni ? s az országosan ismert férfin 
erre azt mondotta: még nem gondoltam meg. I ly 
esetben e módositvány alkalmazása nem lehetsé
ges. Egyébiránt pártolom Tisza Kálmán képviselő 
inditványát. (Derültség. Zaj,) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! (Nem lehet két
szer szólani!) Nem fogadtatván el azon kérésem, 
hogy a következő szakaszok együtt felolvastas
sanak s tárgyaítassanak, eo ipso fenmarad a jo
gom, hogy magához az indítványhoz szólhassak, 
(Halljuk!) Én, t. képviselőház, elismerem, hogy 
az országgyűlés feladata és joga, hogy intézked
jék a szabad vallási áttérés iránt, s ez itt e tör
vényjavaslat következő szakaszaiban a legszéle
sebb értelemben ki is mondatik; viszont azt is elis
merem, hogyha megengedi, a szabad áttérést gátló 
akadályokról intézkedjék, és pedig intézkedjék, a 
mint valóban ez a következő módozatok által bőven 
be van váltva; de nem lehet feladata a törvény
hozásnak az, hogy a vallást a nagy tömeg, de bár 
ki előtt is piaczi áruvá aljasitsa; azért egyéni 
meggyőződésem az, hogy a következő szakaszok
ban foglaltak a dolog' természetéből önként kö
vetkeznek és azokat elhagyni, a szükséges ellen
őrködő módozatokat elhagyni, annyit tenne, mint 
a vallási áttérést, magát a vallást piaczi áruvá ten
ni. Uraim, óvakodva járjunk el: mert tudják, hogy 
a nagy tömeget nem benső morális ugy nevezett 
erkölcsiség tartja fen, de a saját vallásához megszo
kott pietas. Én nem akarom sérteni e pietásí. A 
következő szakaszokban alapja van letéve a kellő 
ellenőrködésnek, de gát nincs vetve arra, hogy 
mindenki szabadon ne gyakorolhassa és érvénye
síthesse a maga szándékát. Én tehát ezt a 3 sza
kaszt,ugy a mint van, az ügy érdekében megtartatni 
kivánom. 

Besze JállOS: Tisza Kálmán t. képviselő úr 
módositványa mind a két, vagy valamennyi fele
kezet papsága iránt bizalmatlanságot árul el. 
(Élénk ellenmondás.) Nem szabad feltenni az ország
gyűlésnek azt, hogy a vallás fölkent férfiai tör
vénytelen módokkal visszatartani akarnának vala
kit. (Élénk ellenmondás.) A vallás nem olyan dolog, 
hogy csak úgy a kapu félfától vegyen bdcsiít va
laki, -(Zaj, Elnök csendet) s ne tartsa érdemesnek 
lelkipásztorától, kinek felügyelete alatt élt és mű
ködött. (Zaj Eláll!) Én tehát e szakaszt változat
lanul megtartani óhajtom. 

Nagy P é t e r : U g y hiszem, midőn az eg\-éni 
meggyőződés és lelkiismereti szabadság valódisá
gát akarjuk megállapítani, akkor a vallást azon 
magaslatáról, a melyen állania kell, lealacsonitani 
nem akarjuk. (Ellenmondások. Ki akarjál) Mert, ha 
igaz, a mit a költő mond, hogy minden ország, 
melynek talpköve megromlik, rabigába dül, szint
úgy igaz, hogy minden ország, melyből a vallá
sosság kihal, semmivé lesz. (Igaz!) Én, ha módo-
sitványt elfogad a t. ház, nagyban tartok attól, 
hogy az ország népe legnagyobb részénél a val
lási tisztelet tetemesen meggyengül. (Elénk ellen
mondások.) 
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Sokszor volt alkalmam, tapasztalni, hogy a 
csekély niiveltségü ember minden meggyőződés 
nélkül, csupán pillanatnyi felhevülés vagy haszon-
kereséstől ösztönöztetve dobja oda vallását. Ha ő 
ahhoz megy, vagy oda utusittatik a törvény által, 
ki eddig neki vallási tanácsadója, lelkésze volt, 
attól egy pár atyai barátságos komoly szóban fel
világosítást nyer. (Zaj. Élénk ellenmondás) Jól tu
dom, hogy némely lelkész túlbuzgóságában túllépi 
azon határt, melyet megtartani kötelessége volna: 
de azért, hogy néhány ember nem tartja meg a 
kellő mértéket, abból nem következik, hogy mi az 
áttérés módozatait kellő alakjokból kivegyük.(íWfcí-
áltás:Ki korlátozza?) Azt hisseru. maga az egyházi 
közigazgatási viszony szükségessé teszi, hogy átté
rési szándékát az illető legelsőben is saját lelkészénél 
jelentse, mert minden egyes községi tag kisebb-na
gyobb kötelezettséggel van lelkésze iránt; ha lel
készénél nem jelenti magát, ez mindig saját hivei 
közé'gzámitja az illetőt; dehafölteszszük. hogy [a val
lásos ember és lelkész közt van kegyeletes viszony, 
megkívánhatjuk tőle azt is, hogy ha egyházi hivei 
közöl valamelyik más vallásra akar áttérni, egy 
pár búcsúszót mondjon. En azt hiszem, az egyház
község tagjai és a lelkész közti viszony legalább oly 
szoros viszony, mint a korrnány és hivatalnok közti 
viszony, és ha a hivatalnok állásáról le akar mon
dani, azt előbb bejelenteni tartozik. 

A mi Halász képviselőtársam azon ellenveté
sét illeti, hogy a négy hét alatti két ízben való je
lentés által a hat héti instructio állíttatnék némileg 
vissza, bátor vagyok megjegyezni, hogy, miután 
a jelentéstétel két tanú jelenléteién történik, az 
illető lelkész semmi erőszakoskodást.annál kevésbé 
követhet el durvaságot. 

A mi azon megjegyzést illeti, hogy minden 
lelkésznek érdekében áll saját híveinek száma ke 
vesbedését akadályozni, mert a pap kap stólát és 
lakbért : erre megjegyzem : minden papnak maga
sabb érdeke van hivei körül, mint az anyagi érdek. 
t. i. az ő vallásos hite s meggyőződése, melyet ter
jeszteni minden ember abban a mérvben törekszik, 
a minőben mélyebb és bensőbb e meggyőződés. 

En tehát a szerkezetet pártolom. 
Hrabovszky Zsigmond: Tisztelt ház! A 

vallás az embernek legszentebb tulajdona, melyet 
beavatkozásával érinteni az államnak xnncs jogá
ban ; nem parancsolhatja tehát ez, a személyi sza
badság teljes megsemmisitése nélkül, minő vallást 
kövessen a polgár, és így tudomást sem követel
het arról, ha ez más hitben keresi üdvét, lelki nyu
galmát, melyet kétségtelenül azon vallás nyújt, a 
melynek helyességéről, a hivő bensőleg áthatva van. 
A kérdés alatt levő ismételt bejelentések az áttérni 
kívánónak eddigi papjánál tehát már csak azon 
szempontból sem helyeselhetők, mert az állam 

tényleges beavatkozását állapítanák meg a polgár 
lelki viszonyaiba, melyet pedig iilethetetlen szen
télyül kell tisztelni mindenkinek, s különösen az 
államhatalomnak i s , de továbbá azon szempont
ból sem, hogy általa a jelentkező polgár sok zak
latásnak lenne, vagy lehetne kitéve, a mennyi
ben a pap magát előtte eltagadhatná, vagy, ha 
vele érintkeznék, vallási érzületének megsértése 
által. De még azon kellemetlen oldala is van a 
kérdés alatti jelentkezésnek, hogy azon kor marad
ványa, melyben a magyar állam a polgár egyéni 
jogát épen a vallás legszentebb körében, majd 
teljesen megsemmisité, s ebbeli törekvésének egyik 
eszközéül épen a kérdéses jelentkezés állíttatott föl; 
ezért pártolom Tisza Kálmán indítványát. 

Sz i lády Á r o n : T. ház! Midőn az imént meg
szavazott törvénviavaslat 2-dik szakaszára tett mó-
dositvány mellett felszólaltam, az egyenjogúság és 
viszonosság elvéből indultam ki. Most. midőn 
a Tisza Kálmán képviselőtársam által tett módosit-
vány mellett szólalok fel, ugyan azt teszem. Cso
dálkozni fog talán, némely képviselőtársam, és ta
lán mosolylyal kisérendi ezen nyilatkozatomat, de 
méltóztassanak elhinni, bogyósak így tehetem ezt, 
Miért? Itt a szerkezet 3-dik szakaszában az van, 
ho£>'y ezentúl minden felekezetbeli áttérő azon 
egyház papjánál jelentkezik, melyhez addig 
tartozott. Ezelőtt ez nem volt igy, nem viszono-
san és nem egyenlően. Ha a protestáns egyház
ból tért valaki át a katholika egyházba, szükség
telen volt jelentkeznie, és csak nagyon kevés eset
ben jelentette magát saját papjánál, hanem egy
szerűen elment a katholikus lelkészhez, és ez egy
szerűen bevette, a nélkül, hogy ez iránt kérdezős
ködött voloa. Miután legtöbb esetben igy történt 
— majdnem kivétel nélkül — én hogy egyebet 
ne mondjak, mert nem akarok mondani, legfölebb 
is meggondolatlannak tartom azon kifejezést, 
melylyel Horváth Döme és Besze János képviselő
társaim illették ezen módositványnak az eddigi 

j gyakorlatból kiinduló és az egyenjogúság elvére 
I fektetett módozatát, mert ezzel csak a kath. egy-
! háznak eddigi ususát bélyegezték volna meg, a 
I mit pedig eg-yikökrőí sem tehetek fel. Hogy ilyen-
I nek nem tekintette azt a kath. egyház és a kath. 

papság, kitetszik abból, mert ezt rendén levőnek 
találta mindenki, és mi hijába hivatkoztunk az 
1844. 3, törvényezikkre. Ők azt mondák, hogy az 
kötelezi az evangelika egyházat, de nem a kath. 
egyházat. Sajnálom, hogy Nagy Péter t. kép
viselőtársammal egy véleményen nem lehetek. 
Ennem tudom, épen a mondottaknál fogva tapasz
talta-e a kath. egyház a kebelébe áttérőknél, hogy 
a vallásosság gyöngittetett volna, az áttérés olyan 
módozata által, mely eddig követtetett. Ezt nem 
tudom; de valamint azt hiszem, hogy az amoda 
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áttérni kívánók nem én tőlem várják s kérik azt 
az „egy pár okos szőtft, melyre azontúl szükségök 
lesz: annak meghallgatására nem is erőltethetem 
őket s nem kisebbíthetem ezen jog magamnak 
követelése által azon egyház lelkészét, ki az első 
jelentkezéstől kezdve már természetszerűbben gya
korolhatja e gondoskodást. De különben is, ha 
meghoztuk a törvényt olyanokra nézve, a kikhez 
kötelességünk néhány „okos szótu intézni: köte
lességünk lesz azt tenni olyak irányában is, kik 
arra nem szorultak, és épen ezért a visszautasítás 
kellemetlenségének teszszük ki azon„pár okos szót", 
melyet sikeresebben használhatunk a maga helyén 
s idejében. 

Elismerem, hogy a papnak van magasztos 
rendeltetése, magasabb mint a stóla vagy nem 
tudom minek beszedése ; de hogy a papnak leg
magasztosabb rendeltetése nem volna más, mint 
egyik vagy másik hivó'uek áttérését saját lelkiis
meretének megóvása tekintetéből akadályozni, ezt, 
bocsánatot kérek, nem ismerem el. Pap vagyok 
magam is. Rendeltetésemet, ha magasztosnak nem 
tekintem is, minden esetre fontosnak s nagy kö
telességekkel járónak tartom ; de e kötelességek 
közé egyátalában nem számitok olyast, melylyel 
akármelyik kiverő lelkiismerete felett is hatalmas
kodni tartoznám. {Helyeslés.) 

Nem szólok többet, t. ház, csak ismétlem, 
hogy az egyenjogúság és viszonosság alapján, 
melyen a katholikus egyház is élhet e gyakorlattal 
továbbra is, pártolom Tisza módositványát. 

E ö t v ö s József, h. v a l l á s i m i n i s z t e r : Bo
csánatot kérek, de nem sokáig fogom fárasztani 
a t. házat. (Halljuk]!) 

Azt hiszem, ezen szakasz tárgyalása közepett 
kissé túlmentünk a szükségen. A vallások tekin
tetében a magyar törvényhozás két alapelvből 
indul ki. Az első a vallási szabadság, a másik a 
vallások egyenjogúsága. E két elvnek szükséges 
következése, a mennyiben ezen törvényre alkalmaz
zuk, először az, hogy az áttérés mindenkinek 
lehetővé legyen téve. Ez az első. Másodszor az 
egyenlőség elvének ismét következése az, hogy a 
feltételek, melyek alatt az áttérés törvényesen 
megtörténhetik, minden vallásfelekezetre nézve 
legyenek ugyanazok; és ne legyen olyan különb
ség, mely az áttérésre nézve előbb létezett. A mi e 
második elvet illeti, úgy hiszem a t. házban nem 
lesz senki, a ki ne ismerné el, hogy mind a két elv 
e törvényjavaslat által tökéletesen követve van; 
hogy itt sem az áttérés senkinek lehetetlenné téve 
nincs, sem az áttérők között, kik t. i. egyik vallás
ból a másikra térnek á t különbség téve nincsen. 

E részben tehát a törvény tökéletesen megfelel. 
A kérdés csak az, vajon czélszerü-e ezen 

dispositió, melyet ,e törvény magában foglal, va

jon saját egyháza lelkészének, azon lelkésznek je-
íentse-e be szándékát, kitől áttér, vagy kizárólag 
annak, kihez áttér, ez a kérdés. 

Az ellen nem hallottam semmi ellenvetést, 
hogy ne volna szükséges, hogy azon egyház lelké
szének is tudomása legyen arról, hogy valaki át 
akar térni más egyházhoz; hiszen ez szükséges kö
vetkezése azon viszonynak, melyben kiki saját 
egyházához áll. Mindenkinek vannak saját egy
háza irányában bizonyos nem csak szellemi, de va
lóságos tettleges kötelességei is, a melyeket senki 
sem bonthat fel a nélkül, hogy egyházának arról 
tudomása ne legyen ; tudomására kell tehát hozűi 
az illető egyháznak az áttérési szándékot, honnan 
az áttérés történik. 

A különbség a két indítvány közt csak az, 
hogy a törvényjavaslat szerint az illető maga két 
tanú jelenlétében tartozik bejelenteni szándékát, és 
t. barátom Debreczen városa képviselőjének indít
ványa szerint ezen bejelentés csak azon lelkész utján 
történik, akihez áttér az illető, 8 nap leforgása alatt. 

Én részemről, megvallom, azon módot, me
lyet a törvényjavaslat ajánl, czélszerübbnek tar
tom, mert természetesbnek látom. 

Egy ok van, mi ez ellen felhozatott: az t. i. 
hogy ez az egyesnek, aki áttérni akar, lelkiismere
ti szabadságát fogja korlátozni, hogy az illető lel
kész fel fogja használni ellene szónoki tehetségeit 
arra, hogy őt az egyház körében visszatartóztassa. 

Ez az egyetlen ok, melyet én az ellen hallot
tam ; sőt egy t. képviselő úr még azt is felhozta, 
hogy az emlékeztet a hat heti oktatásra. 

Én életemben sokszor szólottam a hat heti 
oktatás ellen, különösen akkor, nnVőn az a ma
gyar törvényhozás tanácskozása tárgyját képezte. 
De engedje meg igen t. képviselő társam, hogy én 
a közt, hogy valaki két tanú jelenlétében egysze
rűen bejelenti, hogy ő az egyház köréből ki akar 
térni, és a hat heti oktatás közt semmi hasonlatos
ságot nem látok. Megengedem, hogy arra, hogy 
valaki a maga saját lelkésze előtt megjelenve ki
nyilatkoztassa, hogy ő az egyházat elhagyja és 
másra tér át, egy bizonyos morális bátorság szük
séges, de a morális bátorságnak egy oly csekély 
foka. hogy még azt is, mint a lelkiismereti szabad
ságnak akadályát felvenni én nem tudom. Az én 
meggyőződésem szerint oly egyén, a kiről, midőn 
elhatározza magát, hogy az egyházból kitérve egy 
más egyházhoz tér át, még annyi morális bátorsá
got sem teszünk fel, hogy ő egy egyszerű lelkész 
előtt, még két tanú jelenlétében, ak ik aző barátjai, 
ki merje nyilatkoztatni az áttérési szándékot, az, 
ha előbbeni egyházánál marad, bizony nem fog 
ártam. (Tetszés.) 

Én részemről, ha ama dispositióban, melyet a 
törvényjavaslat magában foglal, a lelkiismereti 
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szabadság legkisebb akadályát látnám, szívesen 
elfogadnám Tisza Kálmán t. barátom indítványát; 
de miután ezt nem látom, s miután ama indítvány 
elfogadását csak olyannak tekinteném, mintha még 
inkább könnyíteni akarnók az átmenetet, azért ahoz 
nem járulhatok, annyival kevésbé, mert teljes meg
győződésem szerint, elveihez ragaszkodva, köteles
sége a törvényhozásnak mindig lehetővé tenni az 
áttérést, s erre nézve minden akadályt elhárítani, 
minden valóságos akadályt, de felette könnyűvé 
tenni, azt quasi közönyösnek decretálni, meggyő
ződésem szerint nem hivatása. {Helyeslés) 

IvaCSkOViCS G y ö r g y : Én, t. ház, Tisza Kál
mán t. képviselőtársam indítványát nem pártolom, 
nem pedig azért, mivel szerzett tapasztalataim 
után ítélve, a szerkezet sokkal czélszerübb. Nagy 
Péter t. barátom nagyon szépen kifejtette, hogy 
az áttérések ámítás utján szoktak történni. Ez tör
tént közelebbről épen nálunk ÍI bánságban 63-ban 
Midőn t. i. az iuség ideje bekövetkezett, kimentek 
a papok a görögkeleti községekbe, s azt mondták 
a községnek: ha áttérsz a görög-katholikus val
lásra a görög-keletitől, nem fogsz fizetni bért, nem 
fogod fizetni a papot, a tanítót, hanem ezeket az 
állam fizeti. Ekkor többen, kiket bizonyára nem 
igen a hit, mint inkább az anyagi előny vezérelt, 
elmentek s bejegyeztették magukat a papnál. A 
pap bejelentette a megyének, hogy a községből 60 
lakó, illetőleg család át akar térni. A megj^e egy 
rendeletet küldött ki, melynélfogva meghagyta a 
szolgabírónak, hogy menjen ki a pappal, s moz
dítsa elő a pap kivánatát, és hívja össze a görög
keleti papokat, hogy azon emberek ezek előtt kér
deztessenek ki, hogy mi okból akarnak éttérni. Mi
dőn a küldöttség összejött, a nélkül, hogy a gö
rögkeleti papok elé terjesztették volna a consi-
gnatiót, azok nélkül kihallgatták ez embereket, 
de az illetők feleségeit, nagyobb gyermekeit nem 
hallgatták ki, hanem csupán bejegyezték, hogy át
tértek. Mi történt? Az, hogy később, ugyancsak 
63-ban jött a helytartó-tanácstól a megyéhez egy 
rendelet, hogy a szolgabirót oda utasítsa, hogy 
nem levén a fundusnak annyi pénze, hogy 
a papokat és tanítókat fizesse, szólítaná fel a köz
ségek áttért részét, nem volnának-e hajlandók a 
papokat és tanítókat fizetni. A szolgabíró nagyon 
óvatos volt. Ez tény, melyet be tudok bizonyítani. 
Először is magához hivatta tehát a bíró a görög-
katholikus papot s azt monda neki, hogy ime egy 
rendelet érkezett, mitévők legyünk ? A pap ezt fe
leli : uram, ha te ezt fogod követelni, ennek ered
ménye az lesz, hogy mind visszatérnek a keleti 
valláshoz. S valóban történt is, hogy többen visz-
szamentek. mások az evangélikus vallásra tértek. 
Ez tehát tiszta demoralisatio. Tudom azt is, hogy 
egy községben épen azon évben a község egy ré

szével három pap is áttérvén, még a templomot is 
magok részére occupálták, s a község nagyobb 
része templom nélkül maradt. Mindezek arra kész
tetnek, hogy pártoljam a szerkezetet. 

SipOS FerenCZ : T. ház! Miután ezen 
törvényben ki van mondva az átmenetel, csak 
arról van szó, mi módon történhetnék ez, s arról 
van kérdés, vajon annak az egyház papjának kell-e 
magát bejelentenie, melytől elszakadt, vagy an
nak, a melyhez csatolni akarja magát az áttérő. Az 
én véleményem szerint, t. ház, nagyon helyén van 
az, hogy azon papnál jelentse ki, a kinek egyházától 
elszakadni akar. Nincs nehézség téve a dologban, 
mert már meg van mondva, hogy két tanú jelen
létében köteles kijelenteni szándékát és azt 14 nap 
alatt ismételni, szintén két tanú előtt. És ha ezen 
adatokat előmutatja az] illető lelkésznek, azon vallás 
papjának, melyhez át akar térni, s ennek alapján 
az ot tartozik bekebelezni. Ennélfogva, t. ház, én 
a szerkezetet pártolom. 

LÓnyay Gábor : T. ház ! Én azt hiszem, ha 
ez országban teljes és igazi vallásegyenlőség volna 
és a vallásfelekezetek közt vallásegyenjoguság meg
volna, akkor e kérdés felett máskép lehetne és ta
lán ugy lehetne határozni, mint a törvényjavaslat 
szerkezetébea van. De miután ez nem létezik s még 
magának ezen törvényjavaslatnak elején még csak 
remény van adva arra, hogy ezen országban a tö
kéletes vallásegyenlőség és egyenjogoságitás léte
síttetni fog — adja Isten, hogy az valósuljon és ne 
csak papíron maradjon — nem feledkezhetünk meg 
azonban arról, hogy itt a vallásfelekezetek közt 
még a hitben sincs egyenlőség. A transitus az 
egyik hitfelekezetre nézve semmi nehézséget nem 
szenved, a másik hiténél ragaszkodik ahoz, mint 
a múlt mutatja, mert azaclausula, hogy: ne tran
situs temere fiat, felállította a hat heti censurát, 
mely akadályozni akarta azáltal is a szabad átme
netelt; most is, miután ezen viszony még ezután 
is fönmaradt, azt hiszem, hogy azon vallásfeleke
zet fogja kárát vallani, mely e tekintetben nem 
tart semmit és ezelőtt sem tartott semmit a tran-
situsra nézve és nem vetett akadályt eléje. Én 
tehát azt hiszem, hogy ezen akadály talán más 
formában, de mindig fön fog tartatni és ezt csak 
azáltal gondolom elháríthatni, ha Tisza Kálmán 
indítványát elfogadjuk. 

T i s z a Ká l iná l ! : T. ház! Őszintén szólva, 
nem szándékoztam jelen módositványomra nézve 
a zárszó jogával élni; mert — miként e tekintet
ben indítványom indokolásában kimondottam — 
én itt csupán azon szempontot tartottam szemelőtt, 
hogy melyik úton nem történik súrlódás és kelle
metlenség ; mert részemről azt merem állítani, 
hogy minden egyéb tekintetben az eredeti szerke
zet és az általam ajánlott módositvány egyforma 
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s csak abban különbözik, hogy az eredeti szerke
zet alkalmat ad sok súrlódásra, migaz enyém nem. 
{Igaz!) Azonban kénytelen vagyok felszólalni, 
mert több oldalról az ellenvéleményen levő képvi
selő urak részéről olyanok mondattak, a mik nem
csak nincsenek inditványomban, de, hogy ilyenek 
mondassanak indítványomról, hallgatással eltűr
nöm nem lehet. 

Mindjárt, legelőször is Kecskemét város ér
demes képviselője czélszerünek tartotta azt mon
dani indítványomról - a melyben pedig épen 
ugy ki van fejezve a vallás és vallásosság iránti 
tisztelet és a kétszeres jelentést csak ugy fíintar-
íottarn, mint a törvényjavaslat, mégis jónak látta 
azt mondani — hogyaz inditvány nem más, mint a 
vallásnak piaczi áruvá tétele : mert, hogy egy 
ily inditvány ellenében, a rnel)-, ismétlem, a val
lás iránti kegyelet szempontjából tökéletesen egy
forma az eredeti törvény szerkezetévél, hogy mi jo
gosíthatja a t. képviselő urat arra, hogy azt mond
ja, hogy a vallást piaczi áruvá akarom tenni, 
mi jogosíthatja egy másikat azt mondani, hogy a 
vallást fenségéből le akarom húzni, azt nem tudom, 
s azt hiszem, ezt senki sem tudja s én ezt határo
zottan visszautasítom. (Helyeslés.) Én nem szándé
koztam a magyarországi papság ellen bizalmat
lanságot kifejezni, mint ezzel egy képviselő úr ál
tal, indítványomat illetőleg, vádoltattam ; hanem 
azt mégis kénytelen vagyok azon képviselő urnák, 
akinek indítványomat ily értelemben tetszett ven
ni, kénytelen vagyok, mondom, megjegyezni, hogy 
valóban mégis ugy kell lenni, hogy a papság 
nem viseltetik mindig oly szigorú kegyelettel 
a törvények iránt, különben az előttünk fekvő tör
vényjavaslat nem tartotta volna szükségesnek in
tézkedni azon esetekről, midőn a papság nem fogja 
teljesíteni kötelességét; erről pedig nem az én in
dítványom intézkedik, hanem a törvényjavaslat. 

Továbbá hallottam említtetni, hogv szükséges. 
miszerint, a ki áttérni akar, azon egyház lelkészé
nél jelentkezzék, a melytől elválik, mert az monda
tott, hogy csekélyebb műveltségű emberek gyak
ran, Isten tudja miféle mellékes tekintetből, vagy 
érdekből akarnak áttérni és szükséges, hogy a 
lelkész, kinek egyházát el akarják hagyni, őket 
oktathassa, tanithatása. figyelmeztethesse. Megval
lom, t. ház, mielőtt ezt hallottam volna, midőn csak 
a törvényjavaslatot ismertem tökéletesen, igazság
talannak tartottam Halász Boldizsár barátom azon 
megjegyzését, hogy itt a hat heti oktatásról van 
szó, s tökéletesen igazat adok most is a miniszter 
urnák abban, hogy a törvényben a hat heti okta
tásról szó nincs; de azon a képviselő úr okoskodá
sában nagyon is benne van. Különben a mi azt 
illeti, hogy tudósíttatni kell az illető lelkésznek 
arról, ha egyházát elhagyja valaki, tökéletesen 

igaz, de elég is tétetik ennek az által, a mint ki
mondottam, — hogy ha elfogadtatnék indítvá
nyom — hogy 8 nap alatt értesíttetnie kell azon 
lelkésznek, a kinek egyházát el akarja hagyni. 
Megvallom, bárkitől kevésbbé lepett volna meg, 
mint a magyar reformált egyház egyik fejétől, 
hogy a hivatalnok és a kormány közti viszonyhoz 
hasonlította a pap és hívei közti viszonyt. Nem tu
dom, melyik protestáns egyház hitelvei s szerke
zete szerint állana az, hogy a hivek a papot szol
gálják. Azt hiszem, egyiké szerint sem. 

Nem folytatva tovább a czáfolgatást, csak azt 
jegyzem még meg. hogy ha valakinek azért van mó-
dositványom ellen kifogása, mert az átmenetet túl
ságosan könnyűvé teszi, akkor az téved, mert mél
tóztassék megengedni, a ki egyszer áttérni akar, 
legyen áttérésének oka akár belmeggyőződése, 
akár, mint fájdalommal ismerem el, nemcsak a 
szegényebb sorsnak, de gazdagok, műveltebbek 
közül is, igen soknak nem meggyőződése, hanem 
önérdeke, az ilyet, akár meggyőződésből, akár ér
dekből térjen át, a papnál jelentkezés vallásában 
megtartani nem fogja, a kétszeri jelen'kezest egyi
kénél vagy másiliánáí épen ugy teszi és az illető 
át fog térni, ha szándéka van rá. 

Ismételem, a két inditvány közt a különbség 
az, hogy az áttérés egyformán könnyű, de ugy, 
a mint a szerkezet van, tért nyit súrlódásokra, 
veszekedésekre, sőt botrányokra is, mig a másik 
nem. (Igaz! Elleno?idások). 

Nagy P é t e r : T. ház! (Kétszer nem leh-t 
szólni! Nincs személyes kérdés!) 

Elnök: Személyes kérdésekben a t. háznak 
eddigelé azon gyakorlata volt, hogy nemcsak sze
mélyes megtámadásokra adott szólási jogot, ha
nem mindazon esetben, midőn az illető szónok ma
gát félreértettnek véli. (Helyeslés.) 

Nagy P é t e r : Tisztelt ház! Nem akarok sen
kit gyanusitni, hogy egynémely csak azért érti 
roszul az embert, hogy saját érveit inkább tudja 
érvényesitni. Tisztelt ház, őszintén mondom, hogy 
Tisza Kálmán képviselő úr nem értett jól engem. 

T i s z a K á l m á n : Tanúnak hívom föl az 
egész házat! (Halljuk, halljuk! Zaj. Elnök csenget.) 

N a g y P é t e r : Meglehet, tán azért, mert nem 
tudtam magamat jól kifejezni, (Felkiáltások: Az 
már más!) azt mondám, hogy az illető egyházköz
ség tagjai és az illető lelkész közt levő viszonyt 
lehet némileg hasonlítói a kormány és hivatalno
kai közt levő viszonyhoz. (Felkiáltás: Épen ez volt 
a megjegyzés tárgya!) Ebből nem lehet azt következ
tetői, bögyén, a protestáns egyház főnöke, a papok 
szolgájának tartom a hiveket, mert a kormány és 
hivatalnokok közt van még egy más kapcsolat is, 
melyet a képviselő úr r.em akar ismerni, és ez a 
tisztelet. 
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Bón iS S á m u e l : T ház ! (Zaj. Szavazzunk !) 
A szabályokra nézve annyit vagyok bátor meg
jegyezni, hogy igaz, hogy valahányszor valakinek 
szavai félremagyaráztattak, mindig megadta a 
ház az illetőnek azt a jogot, hogy szólhasson; de 
épen az előadottakból nem tűnt ki, hogy szólónak 
szavai félremagyarázhattak volna. 

E l n ö k : A szavazás előtt Tisza Kálmán mó-
dositványa fel fog olvastatni. 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán mődositványát.) 

Elnök: Először, nézetem szerint, a szerke
zetid történik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 3-dik szakaszt elfogadják, fői állani, 
(Megtörténik.) Azt látom, hogy a képviselőház 
többsége elfogadja. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 5. szakoszt. 

Zaj. Halljuk!) 
E l n ö k (csenget): Felkérem a t. képviselő ura

ka t , les vének szívesek be'veiket elfoglalni. (He-
lyeslés. Hdyre! Mozgás.) Ismételve azon alázatos ké
rést vagyok bátor intézni a t. képviselőkhöz, mél
tóztassanak rendben lenni. {Helyeslés) hogy a tár
gyalást folytatni lehessen, mert valóban nem szol
gálunk az ügynek, ha a tárgyalást épen azzal kés-
leltetjük, hogy a csendet a teremben fentartani 
nem lehet. (Zajos helyeslés. Halljuk a 4. szakaszt!) 
A negyedik és ötödik szakasz már elfogadtatott. 

G h y c z y IglláCZ : T. ház! Az olvasást a zaj
ban épen nem lehetett érteni. (Igaz!) 

E l n ö k : Azt hiszem, nem sértjük meg a sza
bályokat, ha még egyszer felveszszük a negyedik 
és ötödik szakaszt. (Helyeslés.) Lehetetlen a tárgya
lásokat rendben folytatni oly zajban, mely igazán 
nem méltó e képviselőházhoz. (Helyeslés). 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4. szakaszt.) 
Bernáth Z s i g m o n d : T. ház ! Ezen sza

kaszbán a róm. kath. parochusra nézve oly tör
vényt akarunk hozni, melyet neki teljesíteni nem 
lehet és nem szabad, (igaz.) Azt mondja az 1790-— 
1791 törvény egyik szakasza: tpiae principiis il-
lius religionis non adversantur. A plébánost, kinél 
a jelentés fog történni, nem kényszerithetjük arra, 
hogy bizonyitványt adjon, a mely principiis ipsius 
religionis adversatur, erre kényszeríteni őt nem 
lehet. Nézetem szerint ezen szakaszt ^egészen ki 
kell hagyni. (Maradjon.') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa az 5. szakaszt.) 
Bernálh Zsigmond : Épen ott vagyok a 

hol voltam. A törvén}7javaslat e szakasza azt mond
j a , hogy lesz olyan eset, melyben ki nem adja, 

azaz nem teljesiti kötelességét. Ez is épen azt 
bizonyítja, a mit én mondtam: t. i. bármit beszél
jünk, ha az egyik szakaszban valamit parancso
lunk, a másik szakaszban meg azt mondjuk: ,.,hogy 
ha nem teljesiti a lelkész a mit parancsolunk," már 
akkor fölteszszük felőle , hogy nem fogja teljesíteni. 
így egyik vagy másik szakasz fölösleges. 

KurCZ G y ö r g y : Ez 5-dik szakaszra nézve 
nekem lényeges észrevételem nincs, hanem csak 
ambiguus azon kifejezés előttem, a hol mondatik : „a 
jelen volt tanuk külön-külön adnak bizonyítványt.0 

Ezt ugy is lehet magyarázni, hogy mindenik 
tanú külön-külön tartozik bizonyitványt adni. En 
tehát ajánlom a következő módositást: „ha a lel
kész a kívánt bizonyitványt, bái-melyik esetben,bár-
mily okból ki nem adná, a jelenvolt tanuk mind
két ízben tett nyilatkozatra külön adnak bélyeg
mentes bizonyitványt." 

B á n ó M i k l ó s : Ezen 5-dik szakaszra nézve 
nekem is van kis észrevételem. Az 5-dik szakasz 
csak arról szól, hogy ha az illető lelkész, ki nem 
adná a bizonyitványt, annak nyilatkozatára , ki 
előtte megjelent, de nem gondoskodik azon esetről 
is . ha az illető lelkész az áttérni akarót mégha 1-
gatni nem akarná. En tehát szeretném, ha az 5-dik 
szakasz igy szerkesztetnék : „ha az illető lelkész 
az áttérni akarót vagy meghallgatni nem akarná, 
vagy a kívánt bizonyitványt bármely esetben ki
adni nem akarná !" (Felkiáltások: Maradjon!) 

K á r o l y i E d e gr . T. ház! Csakugyan némi 
ellenmondást látok a törvényjavaslat e két szaka
sza közt. Az egyik szakasz t. i. parancsol valamit, 
a másik szakasz meg azt mondja, ha nem teszi ezt, 
akkor mi következik ebből. (Felkiáltások: Maradjon!) 
Annálfogva azt indítványozom, hogy a 4-ik szakasz 
kihagyatván, egyenesen igy állana: „mindkét ízben 
tett nyilatkozatról." (Felkiáltások: Maradjon!) 

Csengery Imre előadó: Ha Kurcz György 
képviselő urnák és vele együtt többeknek némi 
aggodalmok van, hogy ezen szakaszban ezen szó: 
„külön-külön" arra czéloz, hogy mindkét tanú kü
lön adjon bizonyitványt: ezen nehézség az ö mó-
dositványa által épen nem le»z elhárítva. Annál
fogva én azt hiszem, e részben némi változtatást 
lehet tenni, és ez által a félreértésnek elejét venni, s 
az csak ugy lesz eszközölhető, ha e szavak u tán : 
„mind két ízben tett nyilatkozatról", ezek tétetnek: 
külön külön a jelen volt tanuk adnak bélyegmen
tes bizonyitványt " (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház az p. szakaszt 
ezen módosítással ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt). 

Nyáry P á l : É n e szakaszt nem elvileg, hanem 
kifejezését tekintve, kívánom módosíttatni; módosít
tatni pedig azért, mert ámbár nem értetik alatta, 
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de mégis oda magyarázható lenne, hogy miután a 
törvényben meghatározott formalitásokon keresz
tül ment az áttérni akaró, még akkor valakitől 
fiigjön arra nézve, hogy az áttérést megengedje-e 
vagy nem, azaz bevegyék-e a felekezetek az egy
ház kebelébe vagy ne? Én azt hiszem, ezt senki 
sem ezélozza közölünk. Az áttérésre nézve a törvé
nyek által szabott korlátok közt teljes szabadsá
got akarunk biztosítani mindenkinek, én tehát ugy 
gondolnám, hogy ezen javaslat szándékunkat sok
kal jobban fejezné ki ugy, a mint én kivánom 
módositlatni, nevezetes en : én a 6-ik szakasznak 
az elejét meghagyván, az egészet így kívánnám 
átváltoztatni: Az igy nyert bizonyítványokat az 
áttérni akaró azon vallás felekezet lelkészének, a 
melyhez áttérni akar, bemutatván, e tény által az 
illető vallásra áttérés be van végezve" (Jobb 
amaz! maradjon a szerkezet!) 

Eötvös József b. vallási miniszter: 
Vajon az áttérés be van-e végezve vagy nincs? 
azt elhatározni nem a törvényhozásnak, illetőleg 
hatóságnak feladata; hanem azon egyház, a hová 
az illető' áttér, csak azt nyilatkoztatja ki, hogy 
öt most saját tagjának tekinti. A törvény tisztán 
feloldja ó't minden más köteléktől. Hogy minden 
keresztyén egyház mindenkit felvesz mindig, az 
nem szenved kétséget, de azt kinyilatkoztatni, sen
kinek, mint az egyháznak, joga nem lehet. Azért 
a törvényhozás, mint itt világosan ki van fejezve, 
csak azt mondhatja, hogy az áttérésnek többé 
semmi sem áll útjában. (Helyeslés). 

N y á r y P á l : Talán nem fog senki e tárgy
hoz szólani; és igy én, mint indítványozó, szólha
tok e tárgyban. (Halljuk!) Én nem vagyok a t. 
miniszter úrral egy véleményben. Én a í örvény
hozás által szabott korlátok között maradok és is
métlem, nincs senkinek azon joga, hogy engem 
akaratomnak végrehajtásában akadályozzon. Tisz
telt miniszter úr előadásából ugy látszik , hogy 
mindazok után, mik itt a törvényben előszámlál
tatnak, mégis az illető egyház papjának van joga a 
bevételt megengedni, vagy nem. Engedjen meg a t . 
miniszter úr, de én azt el nem ismerem, mert az a 
vallásszabadság elvével, a mint én értem a val
lásszabadságot, tökéletesen ellenkezik. Például, 
ha igy, a mint a törvényben van, szabályoz
tatok az áttérés, én bebizonyítottam azt, hogy az il
lető lelkésznél áttérési szándékomat nyilvánítot
tam és 4 hét múlva ismét nyilvánítottam azt, hogy 
nem változtattam meg ebbeli szándékomat, senki 
engedélyére sincs szükségem, hogy én azon val
lásfelekezethez áttértnek tekintessem, a melyhez 
áttérni szándékoztam, En a felekezeteknek nem en
gedhetem meg azon jogot, hogy a törvény által biz
tosított szabadság ellen bármi csekély korlátot is 
vethessenek az áttérő elé. Kérem ennélfogva, mél

tóztassanak módositványomat elfogadni. (Szavaz
zunk! Maradjon!) 

E l n ö k : Szavazás előtt a módositvány fel 
fog olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módositvány át). 

E l n ö k : Kérem azon képviselő urakat, kik a 
6-dik szakaszt a szerkezet szériát elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik). A többség 
az eredeti szerkezetet elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7. 
szakaszt). 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik a 8. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8. 
szakaszt). 

Bezerédj Lász ló : Ezen 8-dik szakasznak 
szerkezetét oly homályosnak s más részről fölös
legesnek is tartom, hogy bátorkodom a t. házat 
kihagyására felkérni. Méltóztassanak csak tekin
tetbe venni, mi czélja van annak, hogy itt kimon-
datik, hogy valakinek minden cselekvénye a vallás
tan szerint ítéltessék meg. Én ennek szükségét nem 
látom ; sőt, nézetem szerint, bonyodalmakra is adna 
alkalmat; igy tehát e szakaszt fölöslegesnek tart
ván, kihagyását indítvány ózom. (Maradjon!) 

Székács Józse f : Én meg, t. ház, kimond-
hatlan szükségesnek tartom, hogy az ki legyen 
mondva és csak igy legyen kimondva, mint most 
van: mert én azt hiszem, hogy némileg önámitás 
volna, ha e szakasz alá akarnók venni egyes 
embernek vagy keresztyénnek mindennemű cse
lekvényeit. Kétségkívül itt azon cselekvények ér
tendők, melj^ek az egyház körébe tartoznak, egye
bek itt nem is értethetnek. Már pedig, hogy e te
kintetben azon egyház terén, melybe valaki áttér, 
csakugyan azon egyház elvei és szabályai lehet
nek az áttérőre nézve kötelezők, ez, -•agy tartom, 
a dolog természetében fekszik. De szükségesnek 
tartom ezt4és csak ennyit kimondani azért is, hogy 
azután biztosíttassák mindeki, ki valamely egyház
ba áttér, hogy azon egyház, melyből ő kitér, s mely 
tehát meggyőződése szerint ellenkezik ujabb elvei
vel, melyeket emez egyházban tett magáévá, azon 
egyház valamikép keresetet ne indíthasson ellene. 
Méltóztatnak tudni, hogy volt itt még valami, a 
mi kihagyatott s nagyon szeretném, ha azt senki 
meg nem fogná érinteni ; de azt hiszem, ez a leg
kevesebb, mit itt kimondhatunk a kölcsönös jogok 
épségben tartása mellett: kevesebbet nem mond
hatunk, ezeket pedig kimondani kölcsönös köte
lességünk egymás iránt. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani? (Marad!) Következik tehát a 9. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a %-ik 
szakaszt). 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennél fogva elfogadtatik. 

S i m o n y i E m ö : T. ház ! Én ezen szakasz
ban csak azon hiányt találom, hogy a biróság, mely 
előtt ezen kereset megindítandó, nincs kijelölve. A 
bíróságnak, nézetem szerint, meg kell jelölve lenni és 
én azt hiszem, hogy oda kellene tenni: „hogy som
más eljárás útján aszolgabiró és városokban az illető 
város-birósági hatóság előtt." (Arra törvény van.') 

Csengery Imre előadó : Azt az átalános 
törvény határozza meg. melyben ki van mondva, 
kinek-kinek ki a birája. Azért ezen szakaszban er
ről nem kell intézkedni. (Helyes!) 

Csiky Sándor: T. ház! (Zaj. Eláll! Eláll!) 
Nincs e törvényben kimondva, kinek felpercssége 
alatt vétetik meg rajta az az 50 vagy 200 í r t ; de 
még az sincs kimondva, hogy kié lesz; már pedig 
ha büntetésben valaki elmarasztaltatik, és e bün
tetés pénzbírság; meg kell mondani, kié lesz a bir
ságként beveendő összeg. Én nem tudom meg
fogni, mit tetszik abban találni, hogy ezt kimon
dani szükséges volna. Azt hiszem, e szakaszban 
ki kell mondani, hogy az eljárás először sommás 
utón történik, másodszor annak felperessége alatt, 
a ki megsértetett, és harmadszor, hogy a sértett félé 
legyen a bírság. (Nagy zaj. Maradjon !) 

Elnök: En már az imént kimondottam e 
szakaszra a végzést. Következik a 10. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa « 10. 
szakaszt.) 

S i m o n y i E r n ő : Ezen szakasz 2-dik bekez
dése ellen szintén egy módositványom van. Azon 
szavak után, hogy a netalán bejelentett akadály 
eltitkolásáról a lelkész stb. kimaradna e tétel.* „a 
saját eg3diázi hatósága által rászabandó fenyí
téken kívül." Én tagadom, t. ház! hogy alkotmá
nyos szabad országban az egyház szabhasson bün
tetést az ország bármely polgárára. Ilyenek igenis 
történhetnek Rómában, ottan az inquisitió az 6' 
előtte bűnösnek látszó lelkészt maga elébe idézi s 
bünteti, a nélkül, hogy arról a polgári hatóságnak 
akárminő számot adjon, de hogy alkotmányos 
országban az állampolgárt más maraszthassa el 
büntetésben, mint az alkotmánvos bíróság-ok, ezt én 
nem (ismerhetem el. Azért azon szavakat: „saját 
egyházi hatósága által" stb. kihagyatni kívánom. 

Csengery Imre előadó: Csak néhány szót, 
bátorkodom Simonyi Ernő képviselőtársamnak 
válaszolni. Az a lelkész, ki azon vétséget követi el, 
mely e szakaszban kijelölve van, vétséget követ el 
először mint polgár a polgári törvény ellen ; de 
vétséget követ el, mint lelkész, egyházi tekintet
ben is. Ezen szakasz tehát mind a két nernü vét
ség büntetéséről kíván rendelkezni. A polgári 
biróság megbünteti a lelkészt azért, mivel meg
szegte a polgári törvény rendeletét. De az a lel-
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kész, ak i egyszersmind oly vétséget is követott el, 
a melyet lelkészi állásával össze nem lehet egyez
tetni, ezen tekintetben csupán disciplináris utón 
fenyíthető meg. És erre vonatkozik a szerkezet, 
mert csak az egyházi hatóságnak lehet azt kimon
dani, hogy alkalmas-e az az egyén arra, hogy tovább 
is egyházi hivatalt viselhessen, s e felett nem birás-
kodhatik más, mint saját egyházi hatósága. Azért 
kívánom a szakaszt megtartani. (Helyeslés.) 

Ha láSZ Bo ld i z sár : T. ház! Valamint a szent 
székekre vonatkozó törvény azzal, ami az 1791-ki 
25-dik törvényben van , megegyező: ugy, ha fe
gyelmi joga van az egyháznak, ez nem azon alap
szik , ha mi megadjuk neki, és nem való a mi co-
dexünkbe,aza mi az egyházéba való. (Maradjon!) 

S í p o s FerenCZ: E szakasz 2-dik bekezdé
sében ezt a szót ,.és" ezzel kívánnám felcseréítetni: 
„vagy", mert hogy ugyanazon pap , a ki a kihir
detést megtagadta 500 írttal büntethető legyen, 
ezen kívül még félévi fogsággal is fenyíttessék, e 
kétszeres büntetést nem helyeslem. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A kik a 10-dik szakaszt a szerkezet 
szerint elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 10-dik szakasz el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegző (olvassa a il-ik 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 12-dik szakaszt.) 

Káro ly i E d e gr . : T. ház! A törvénynek hi
vatása megvédeni az egyesek jogait; de e nnek is 
van korlátja , t. i. a hol a megvédett jogát maga 
megtámadja. Pedig, t. ház, e szakaszban csekély 
felfogásom szerint ezen hiány meg van , s épen 
azon okból. mert midőn egyrészről azt mondjuk, 
hogy a fiu az apa, s a leány az anya vallását kö
veti , s tovább utólagosan azt mondjuk, hogy 
minden szerződéssel kötött egyezmény ezeknek ne
velési ügyében törvénytelen, igaz, hogy két elvet 
fogadunk el, de megfeledkezünk egy lehetőségről, 
mely abból áll. hogy,ha netán az apa és anya nem 
szerződés , de szabad akarat következtében egyik 
vagy másik vallásában akarja gyermekeit nevel
tetni, ettől törvényesen is el van tiltva. T. ház, én 
egy középutat tudnék ajánlani, s ajánlok is ez 
ügyben, mely fentartja a törvény követelését ez 
irányban, s fentartja azon határozatot is , hogy a 
szerződéseken alapuló ilyen intézkedéseket tenni 
nem szabad. Ez pedig az volna, ha az aetoratus 
a panaszlási jog csak annak volna megengedve, a 
ki csakugyan érdekelve van, t. i. a házasfeleknek. 
Erre nézve t. ház , módositványom igy hangzik. 
E szók után : „s a lányok anyjok vallását követik'' 
következnék; „E törvény végrehajtását kérő' fél 
csak az illető házas fél valamelyike vagy az illető 
törvényes gyám lehet, és a gyermekre csak 8 éves 
koráig alkalmazható az e törvényből következ
hető vallásváltozás.0 

27 
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Ez után jönne a folytatás, mely törvénytelen
nek nyilvánít minden szerződést. Méltóztassanak 
megengedni , hogy egy példát említsek föl: Lehet, 
hogy egy apa és anya megegyeznek egymás közt 
nem szerződés, de különös megegyezés folytán, 
hogy gyermekeiket eme vagy ama, vagy talán egy 
harmadik vallásban neveltelik, ez esetben ki az ér
deklett fél ? Senki más, mint, falu helyen, akármely 
vallásból való lelkész vagy orgonista, szóval 
olyanok, kiknek érdekében fekszik azon gyerme
keket felekezetökben megtartani. T. ház ! Nem na
gyobb súrlódás keletkeznék-e , ha ily alacsony in
dokból történik ez ? Ez azon abnormitás , melyet 
indítványommal el akarok kerülni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Károlyi Ede 
gr. módositványát.) 

Szász K á r o l y : T. ház! Én egyszerűen a 
törvényjavaslat szövege mellett kívánok szavazni. 
Megvallom őszintén , hogy azon módositványnak, 
melyet Károlyi Ede gr. beadott, tulajdonképeni 
horderejét nem értem, és fölfogni képes nem va
gyok. Ezen tárgyban, bár szabadelvűnek látszik 
lenni azon nézet, hogv a szülőknek teljes szabad
ságuk legyen gyermekeik sorsa és vallása felett 
határozni, de azt hiszem, hogy ez csak látszik 
szabadelvűnek, mert oly nehézségek, oly súrló
dások, keserűségek üszke dobatik ez által a családi 
életbe. melyet elkerülni, melyet lehetetlenné tenni 
a törvény legszentebb feladatai közé tartozik , és 
én a. törvényjavaslat azon rendelkezését, mely 
egyenesen és minden kifogás nélkül felállítja a fi
ukra nézve az apa , a leányokra nézve pedig az 
anya vallását, mind az igazság,mind a czélszerüség 
szempontjából oly kifogástalannak tartom , hogy 
azt semmi nehézséggel . semmi clausulával meg
akasztani lehetetlenné tenni, vagy kijátszani — leg
alább én — nem engedném. Miután Károlyi Ede gr. 
módositványa az elvet meg nem támadta: annak 
védelmére többet felhozni feleslegesnek tartom, 
mert hiszem, hogy ha az későbbi szólók által meg 
fog támadtatni, lesz a ki azokra feleljen. Én csak 
azért szólaltam fel a módositvány ellen, mert 
az, a törvényjavaslatban letett elvek kijátszására 
utat nyithatna, s ha horderejét egy hallásra jól 
fogtam fel, az más alakban a törvény elleni egyez
ményt hozza be. En ezt nem akarom, s azért pár
tolom a szerkezetet. (Maradjon!) 

Gál J á n o s : Legfontosabb ezen törvényja
vaslatban annak 12-dik és 13-dik szakasza, mely 
jelenleg szőnyegen van. Tudjuk, hogy erre nézve 
két szerkezet áll előttünk : egyik a központi bizott
ságnak szerkezete, másik az eredeti miniszteri 
szerkezet. 

A központi bizottság szerkezete megállapítja, 
hogy a gyermekek a vallásra nézve a sexust köves
sek; a másik szerkezet; melyet a t. miniszter úr mél-

| tóztatott élőnkbe terjeszteni, a gyermekek 
| sara nézve megállapítja házas feleknek a szülők

nek rendelkezési jogát. 
É n , t. képviselőház, nagyon tisztelem az 

államhatalom rendelkezési jogát azon körben , a 
melyre hivatva van, azon czélra, a mely az állam
hatalom által elérhető. De az államhatalomnak 
azon omnipotentiáj"át, mely szerint mindenben 
mindenkire nézve joga legyen teljes hatalommal 
rendelkezni, el nem ismerem. Vannak igenis, t. 
képviselőház, az embernek eredeti természeti jogai, 
melyekre az államhatalom ki nem terjed. Ily eredeti 
joga a szülőknek: gyermekeik vallási nevelése fe
lett rendelkezni. 

Bátor vagyok továbbá a t. képviselőházat 
arra figyelmeztetni, hogy azon rendelkezésnek, 
mely itt a középponti bizottság által javasoltatik, 
volt igenis értelme akkor, midőn fenállott azon 
különbség, miként bizonyos vallásfelekezethez 
tartozó gyermekeket csak saját vallásukhoz tartozó 
iskolába vala szabad járatni, és kérdem most: mi 

j lesz ezen törvénynek practicuma az 1848 : XX. 
| törvény után, mely törvénynél fogva egyetlen egy 
i vallásfelekezetnek sincs joga saját iskoláit bezárni 
' más vallásfelekezetüek előtt, és az államhatalom

nak nincsen joga a szülőknek bármelyikét meg
akadályozni, hogy ha nekik tetszik, más vallás 
felekezetek iskoláiba is járathatják gyermekeiket. 

I Ez a nyilvános élet legpraegnansabb oka lenne a 
[ végre, hogy a törvény határozza meg, hogy melyik 

nemű gyermek, a szülők melyik vallását kövesse, 
és egyetlen körülmény, a melynek practicuma 
lenne : mert a mi azt illeti, hogy a szülők saját 
házi körükben micsoda villási elvek szerint nevelik 
gyermekeiket, azt gondolom, hogy az államhata
lomnak módja épen nincs arra felügyeletét kiter
jeszteni. Méltóztatott felhozni a központi bizott
ság szerkezetében az erdélyi példát, hogy ott ha
sonló intézkedés békét szült a vallások közt. De 
ha megvizsgáljuk az erdélyi állapotokat nem 
1848 után, hanem az 1848 előtti alkotmányos élet 
gyakorlatában igen sok példát találunk, a mely
ben ott is a szülők közös egyetértésükkel intéz
kedtek gyermekeik vallási nevelése iránt, a nélkül, 
hogy ebben őket a törvény meggátolta volna. 

Es már most bátor vagyok gr. Károlyi Ede 
t. képviselőtársam indítványára nézve azon további 
észrevételt tenni, hogy mi fog történni, ha az apa 
és anya, a kik ugyanazon vallást követik, meg 
fognak egyezni abban, hogy gyermeküket egy 
más vallásban neveljék, a mely egyiköké sem: ki
nek lesz joga ebbe bele szólani? 

K á r o l y i Ede gr . : Senkinek! 
Gál JánOS: Véleményem szerint tehát, 

miután magától a tisztelt képviselő úrtól is azt 
1 hallom, hogy senkinek erre joga nincs, ha a szü-
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16'k kölcsönös egyetértés utján határozhatják 
meg : kérem a tisztelt képviselőházat, méltóztassék 
a szülők jogául elismerni, hogy ők gyermekeik 
vallásos nevelése iránt közegyetértéssel rendel
kezzenek. 

Székács Józef : T. képviselőház ! {Maradi 
Eláll!) Én nem bánom: ha befejeztetik a vita, 
akkor elállók. (Halljuk!) Épen ezen kérdés meg
oldásán, a mint méltóztatnak tudni, Európa szerte, 
minden törvényhozás fáradozott. Es enDek mégis 
oly szabatos megoldása, mely minden igényt 
kielégítene, alig sükerül. (Igaz!) Én is tisztelem 
az atyai és szülői jogot, mint természetes szent 
jogot ; de midőn én ezen jogot a szülők által gya
korlatba akarom vétetni, a tapasztalat arra utal, 
hogy a szülők ezen szabadságának korlátozására 
oly tényezők folynak be, meby tényezőknek távol
tartását mi sohasem fogjuk a teraiészeti és eredeti 
jognak alapján megmenthetni, és akkor sokkal 
jobban szeretem, hogy ha már a szülői és eredeti 
jog korlátoztatik, k'orlátoztassék azon elvnél fogva, 
mely elv minden eredeti jogra nézve fenáll, ha 
állam-életben és társaságban akar érvényre jutni. 
Akkor inkább szeretem azt, hogy a törvény ezt 
mondja meg, és határozottan fejezze ki. (Marad!) 
Megvallom, t. képviselőház, ha a törvénynek ren
delkezése csak ennyiből állana, némileg nem fog
nék talán belenyugodhatni, azért, mert talán kor
láton túl fékezi a szülői szabadságot. De miután 
ugyanezen törvény rendelkezik arról, hogy azon 
időben, a midőn ő számot adhat vallásos meggyő
ződéséről, a midőn ő már önálló, hogy szabadon 
változtathassa vallásos meggyőződését, én ugy 
gondolom, hogy ezen szabadságot az egyénnek 
megadva, némileg a mi hiány lett volna a szülői 
jog kifejezésében, ezeknek pótlékát találja. En 
tehát, miután ezen törvényben oly szabatosan kife
jezve látom az államnak jogos korlátozását, és más
részről kifejezve látom, minden ellenkező merény
let eltiltását, végre pedig látom a szabad áttérést 
megengedve mindenkinek akkor, a midőn erre 
jogosítva van, én ezen szerkezetet, ugy a mint vau, 
megtartandónak találom. (Maradjon!) 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! (Eláll!) 
a a többi eláll, akkor én is elállók. (Zaj.) 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház ! Kinyilatkoztatom, hogy a mennyiben a tör
vénynek azon rendelete, mely a központi bizott
ság által inditványoztatik, az egyenlőség elvének 
tökéletesen megfelel, nekem az ellen kifogásom 
nincs. Azt hiszem, ez is a maga nemében talán 
eleget fog tenni azon várakozásoknak, melyeket a 
törvénynyel összekötünk. 

Egyébiránt kénytelennek érzem magam ép 
azért, mert nézetem, a mint látom, a t ház több

sége nézetétől eltér, szükségesaek tartom, habár 
röviden is, nézetemet motiválni. 

Székács képviselő úr azt mondta épen most, 
hogy ámbár e kérdésnek megoldása törvényhozás 
utján igen sok helyen kisértetett meg. annak töké
letes és kielégítő megoldása eddig még nem sike
rült. Én is azon meggyőződésben vagyok : de azt, 
hiszem, hogy épen ott, hol a törvény által kielé
gítő megoldás lehetetlen és nem sikerült, ott az ily 
ügyek megoldását a szabadságra kell bizni. (He
lyeslés.) Épen ott, hol a törvény nem elégséges, ott 
a szabadságnak kell segíteni. Ennélfogva ugyan
azon tapasztalásból indultunk ki, tisztelt barátom 
Székács képviselő úr és én, csak hogy különböző 
eredményekre jutottunk. 

Felfogásom szerint minden törvény rendel
kezésének olyannak kell lenni, mely eredmények
re vezet, és melyről legalább előre bizonyosan 
mondhatjuk azt. hogy a törvény eredménye nem 
fog meghiusittatni. Már most hogyan állunk ezen 
törvény nyel? Hogy a gyermekek első nevelése. 
a meddig azok a szülői háznál vannak, egyenesen 
csak a szülőket illeti, hogy abba sem a törvény
hozás sem a végrehajtó hatalom semmi befolyást 
nem gyakorolhat, a közhatóságnak hatása a gyer
mekek nevelésére csak azon perczben kezdődik, 
a melyben a gyermekek az iskolába lépnek. De 
a 48-iki törvény világosan kimondja, hogy a szü
lőket nem akadályozhatja senki abban, hogy oly 
iskolákba küldjék gyermekeikeit, melyeket ők 
választanak, igy a katholikus protestáns iskolába, 
a protestáns pedig, ha neki tetszik, a jezsuitákhoz 
is küldheti gyermekeit. Már, kérem, miután a 
gyermekek első házi neveltetése felett rendelkezni 
másnak mint a szülőknek nem lehet, miután azon 
percztől kezdve, melyben a gyermekek iskolába 
küldetnek, a 48-iki törvény a szülőknek e teljes 
szabadságot megadta : az én megg3-őződésein sze
rint a szülők ezen szabadságát akadályozni nem 
lehet. 

Ez az én nézetem. Meglehet, hogy téves, hi
szen a többség ellene nyilatkozott. 

De nem a szülőknek szabadsága tulajdonké
pen az, mit a háznak többsége el nem akar fo
gadni, vagy el nem akar ismerni ; hanem azon 
visszaélések, melyek a szabadság ürügye alatt 
történhetnének. Nem a szülőknek szabadsága ellen 
szavaz a háznak többsége; hanem szavaz az ellen, 
hogy a szabadság ürügye alatt ismét reversálisok 
hozassanak be, és én részemről, átalábau véve, 
nem tartok semmit szükségesebbnek és nem számi
tok semmit inkább a törvényhozás kötelességei 
közé, mint hogy a családokat külső befolyástól, 
lehetőségig megoltalmazza. 

A kérdés egyszerűen az: mi által ótalmazzuk 
meg inkább a családokat a külső befolyástól, az ál-
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tal-e, ha elfogadjuk azt, mit én indítványoztam ? 
vagy v, által, ha azt fogadja el a ház, mit a köz
ponti ' izottság indítványoz? {Szavazzunk!) 

% i n ö k : Kötelességem megkérni a t. képvi
selő urakat, hogy a szónokot beszédeikkel ne 
akaszszák meg. (Helyeslés.) 

E ö t v ö s Józse f b . v a l l á s i m i n i s z t e r : Bo
csánatot kérek, t. ház, ha a ház többségével nem 
vagyok egy értelemben, kötelességemnek tartom 
a magam nézetét legitimálni. (Helyeslés! Halljuk!) 

Épen, t. ház, hogy a családokat megótal-
inazzuk a külső befolyásoktól, volt az ok, melyért 
indítványomat a ház elé terjesztettem. Ha a szülők 
szabadságára van bizva a gyermekek nevelése, 
ha el van ismerve, hogy ők gyermekeiket akár 
mily vallásban nevelhetik : kétséget nem szenved, 
hogy a; gyermekek nevelésébe nincs senkinek be
folyása ; a szabadság maga biztosítja a szülőket 
minden külső beavatkozástól. 

• Imperativ törvénynek, melyben kimondatik, 
hogy a leányok anyjok vallását, a fiuk pedig apjok 
vallását kövessék, ily törvénynek értelme nem 
lehet más, mint hogy ezen törvényt végre kell 
hajtani. (Helyeslés.) A törvények végrehajtását 
azonban kizárólag és egyedül csak a szülőknek 
akaratára bizni nem lehet, mert hiszen, ha ezt 
gondolta volna a t. ház: akkor szabadságukra 
bízta volna a gyermekeket a szülőknek; tehát va
lakinek kell lenni, a ki azok fölött itél, valakinek 
kell lenni, a ki a gyermekeket, szükség esetében, 
törvényes kötelesség teljesítésére kényszeriti (IIe-
ledés), és ki lehet az ? A dolog természeténél fog
va mint intő más nem lehet, mint az illető egy
házak szolgái, mint végrehajtó az illető törvény
hatóság. Tegyük fel : van egy vegyes házasság
ban levő család, ennek fiai tartoznak apjok vallását 
követni, s e szerint például reformátusok, a leá
nyok anyjuk vallását levén kötelesek követni, 
például katholikusok. Ha már most a katholikus 
lányok katholikus isteni tiszteletben részt nem 
vesznek, ha szüleik például svájczi bonne-t vagy 
más protestáns leányt fogadnak nevelőül, és ez 
esetben azután az illető lelkész kötelességének 
tartja fellépni s azt mondani: a törvény értelmé
ben ezen leányokat katholikus hiten kell nevelni, 
s ime ők nem neveltetnek katholikusoknak : mert 
soha katholikus templomba nem járnak, 8 nevelő-
nÖjük sem katholikus; fölszólítja tehát az illető 
hatóságot hogy a törvény végrehajtásáról gon
doskodjék: kérdem, vajon ez által nem sokkal 
több esetben fogjuk-e kitenni az illető családokat 
külső beavatkozásnak, épen azon beavatkozásnak, 
melytől meg akartuk óvni ? (Helyeslés.) 

Ez, tisztelt ház, és egyedül ez volt az ok, 
melyért én törvényjavaslatomat ez értelemben vol
tam bátor a t. ház elé terjeszteni. Ha a szülők 

szabadsága, nevelési szabadsága tisztán és világo
san fen van tartva, ha tisztán és világosan ki van 
mondva a törvényben, hogy reversalisok nem lé
tezhetnek, s hogy soha senki másnak a gyerme
kek neveltetésébe befolyása nem lehet, mint a 
szülőknek: ez által, ugy hiszem, hogy fen van 
tartva a szülők szabadsága, s épen azon külső befo
lyásoktól óvjuk meg az egyes családokat, melyek
től őket meg akartuk óvni. 

Bocsánatot kérek, hogy ily hosszasan adtam 
elő nézetemet; de fel kellett világositanom indo
kaimat. (Helyeslés. Maradjon. Zaj.) 

Id. Teleki Domokos, gróf : Itt arról van 
szó, t. ház, hogy törvényt hozzunk a szülők teen
dőire nézve. Ha azt akarjuk, hogy a szülők sza
badsága fönmaradjon, akkor ne hozzunk semmi 
törvényt. E törvény által támogatjuk a szülőknek 
a gyermekek iránti szabad rendelkezését. Ezen 
tan szerint nem lett volna szabad a reversalisok 
ellen kikelni, mert hisz az is szabad akaratból 
adatott a szülő egyike által. Itt nem az a feladat, 
hogy a szabad akarat maradjon, hanem az, hogy 
oly törvény hozassék, mely a családok körében 
a csendet föntartsa. 

Előttem szólók, ezen kérdésnek egyik ágát 
felfejtették, de azt hiszem, nem lesz fölösleges e 
kérdésnek még egyik-másik ágát is figyelembe 
venni. 

A keresztyén vallásnak egyik legfőbb elve 
a családi körnek szabadsága , |hogy a családi 
körben sem egyik résznek, sem a másiknak 
fensuly ne engedtessék. Az indítvány által más 
szavakkal csak a reversalisokat hozzuk divatba s 
más alakban visszahozzuk azt, a miről képvisele
tünk már régen kimondotta kárhoztató ítéletét. 

It t , nézetem szerint, nincs más teendő, mint, 
hogy világosan határozzunk a fölött, hogy a gyer
mekek miként, mely szabály szerint kövessék szü
lőik vallását ? és ha e tekintetben van törvény, 
mely Erdélyben több, mint félszázad óta a csalá
doknak békességét, csendességét megszerezte : ak
kor, nézetem szerint, t. ház, nincs semmi ok, hogy 
azon £ gyakorlatot, azon törvényt el ne fogadjuk. 

T. ház , abban az esetben, ha a szülők nem 
egyeztek volna meg, az előbbi miniszteri szerke
zet is kimondotta, mi legyen a valláskövetés 
szabálya, a gyermekeknél. 

Erre nézve különböző nézetek vannak. 
Némelyek azt óhajtják, hogy kövesse az apa 

vallását minden gyermek, más rendszer az, hogy 
kövessék a nem szerint, a szülők vallását. Ezen 
utóbbi törvény Erdélyben a vegyes házasságok
ból született gyermekekre nézve rég fönállott és 
a vegyes házasságokban élő családok a vallásos 
türelemnek és vallásos testvéri szeretetnek mintái 
voltak, mert minden félnek, ugy a férfinak, mint 
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a nőnek, megvolt a maga törvényes köre, mmdkét 
fél egyenlő joggal folyt be a családba. Méltóztas
sék a t .ház megfontolni azt is, hogy oly családban, 
melyben az anya vallását a nőgyermek sem kö
vetheti, mily állása van ott egy nőnek. Világos 
ugyanis, hogy gyermekeinek és kölönösen nő-
gyermekeinek nevelésébe a nő foly be leginkább. 

Bővebben beszélni nem kívánok, hanem bát
ran kimondom, miszerint ezen, a gyakorlat által 
már megszentesitett törvény intézkedését leghelye
sebb lenne elfogadni. 

Tisza Kálmán : T. ház! 
Wlád Alajos: T. ház! 
TiSZa K á l m á n : A kit a jegyző szólít, az 

feláll, és én nem álltam volna íel, ha a jegyző nem 
szólított volna. 

T. ház! Az igen tisztelt miniszter úrnak in
dokolása után, azt hiszem, nem fölösleges, habár 
csak röviden egy pár szóval indokolnom azt, hogy 
én mindazok daczára, miket ő elmondott, miért 
nem pártolhatom azon nézetet, melyet kifejtett és 
miért pártolom azt, hogy törvény által határoztas-
sék meg a vegyes házasságból születendő gyerme-
mekek vallása. {Ralijuk!) » 

A t. miniszter úr azon elvből indul ki, hogy 
a hol kielégitö törvényt hozni nem lehet, legjobb 
valamit a szabadságra bízni. Ez elmondva igen 
szép; de bocsánatot kérek, hanem ha az emberi 
s társadalmi életben akarjuk ezt applicálni, valóság
gal nagyon megjárnók, mert igen kevés viszonya 
van az emberi életnek olyan, melyben mindenre 
nézve s minden irányban kielégitö törvényt hozni 
lehet, s ha itt mindenütt elhagynék a törvényho
zást s azt a szabadságra biznók, fenekestül for
dulna fel minden. (Hdyeslés). Én tehát nem fogad
hatom el, hogy ezen elvet helyesen lehessen alkal
mazni, bármi szépen hangzik is az. 

Különben ezen dolgot még más két fontos 
szempontból is figyelembe veendőnek tartom. 

Az egyik legfőbb szempont a családi béke és 
nyugalom. A családi békét és nyugalmat, a meny
nyiben felíeszem, hogy törvényt tisztelő emberek 
laknak ez országban, sok kai inkább biztosítva lá
tom, ha törvényben megállapítva, előre tudja min
denki,mi a kötelessége (Ugy van!),mintha a törvény
ben ez irányban! kötelessége meghatározva nem lé
vén, nemcsak a külső befolyások által, de olykor sa
játlelkiismerete által is zaklattatik,hogy igyekezzék 
talán egy lelket megnyerni egyházának. Én tehát 
mind azért, hogy külső beavatkozások ne zavar
ják a család nyugalmát, mind azért, hogy egyes 
esetekben saját kedélyével meghasonlásba ne jöj
jön, óhajtom, hogy a törvény mondja ki. (Helyes
lés, Zaj). 

Különben is meggyőződésem, hogy a szülők 
szabadságát valóban nem eszközöljük azáltal, ha a 

törvényben nem határozzuk meg azt, hogy a gyer
mekek milyen vallásban neveltessenek, nem esz
közöljük a szülők szabadságát, mert akkor a tör
vénynek mindenki által elismerni tartozott befo
lyása és korlátozása helyett utat nyitunk minden 
irányú, minden oldalú befolyásoknak (Helyeslés), 
a melyek azt a szabadságot sokkal jobban fogják 
korlátozni. 

En tehát részemről pártolom azt, hogy a tör
vény által mondassák ki, hogy a gyermekek minő 
vallásban neveltessenek. 

Részemről óhajtottam volna, hogy az apa 
vallása mondassák ki a gyermekekre, kész vagyok 
mégis ugy, a mint a törvényjavaslatban van, el
fogadni. 

Eziránt módositványt beadni nem szándéko
zom s egyúttal kijelentem azt is, hogy midőn az 
eredeti szerkezetet elfogadom, akkor gróf Károlyi 
t. barátom indítványát elfogadnom nem lehet; nem 
lehet pedig azért, mert vagy a szabad egyessé
get fogadjuk el, a minek én — felfogásom sze
rint — helytelenségét kifejtettem, vagy törvény 
szava határozzon s akkor a törvénynyel ellenkező 
szabad egyesség jogilag meg nem állhatna. De kü
lönben is, minő helyzetbehoznók a szülőket? Ve
gyünk egy esetet egy vegyes házasságban élő 
szülők közöl : az apa református s ez azt akarja, 
hogy leánygyermeke a reformált vallásban ne
veltessék neje pedig nem akarja: már most minő 
utat hagyunk fel ennek számára ? Azt, hogy fér
jét, kivel jól élt, perbe idézze. Más út nem marad 
fön. (Zaj. Helyeslés.) 

Mielőtt beszédemet bezárnám, azt kívánom 
még megemlíteni — mivel nem szeretném, hogy a 
cultusminiszter úrnak most a vita közben elejtett 
szava, a jövőre következtetésre adjon okot — hogy 
nem gondolom, hogy addig is a miatt, hogy vala
hol, a hol a leányok a katholikus valláson voltak 
nevelendők, pedig ezt is a törvény mondta ki, egy 
svájczi bonne-ra voltak bízva, ez bárkinek jogot 
adott volna a beavatkozásra és nem hiszem/hogy ezt 
aminíszter úr is ugy értette volna, hogy a most al
kotni szándékozott törvény folytán, valakinek ily 
joga fogna lenni. (Szavazzunk!) 

S i m o n y i Ernő : T. ház! (Szavazzunk! Szavaz
zunk!) A törvényjavaslatot előterjesztő cultus
miniszter úr főleg azon két alapelvre állítja tör
vényjavaslatát, hogy a szabadság és egyenlő
ség gyakoroltassék. (Zaj. Halljuk! Szavazzunk!) 
Mindjárt megjön kérem az is ! T. ház, a mi az 
egyenlőséget illeti: az igaz, hogy az előterjesztett 
törvényjavaslatban az egyenlőség elve fennáll, 
mert minden vallás felekezetre egyenlően kimon-
datik, hogy a törvény által kötelezett módon tar
tartozik gyermekeit nevelni; de az egyenlőség nem 
sértetnék meg akkor ha az mondatnék, hogy a 
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szülők neveltethetik gyermekeiket tetszésük és 
megegyezésük szerint. Az egyenlőség elve tehát 
mind a két esetben meg van tartva. De a szabad
ság elve a központi bizottság munkálatában meg
tartva nincs. Ki szabadságát biztositja az, ha a 
törvény kényszerítő erővel parancsolja azt. hogy 
a szülők igy vagy amúgy kötelesek nevelni gyer
mekeiket? Ezen szabadság korlátozása pedig nem 
csak hogy elő fogja idézni a csa'ádi viszályokat, a 
mint csak imént is kiemeltetett, hanem inkább 
elő fogja segíteni azokat, mert a hol a szülők sza
badon megegyeznek gyermekeik nevelésére és val
lására nézve, olt kívülről senkinek beszólása nem 
lehet; nem lehet tehát az. a mit Tisza képviselő 
társam mondott, hogy a családi nyugalmat és bé
két felháborítaná, mert a feleség, nézetem szerint, 
férjét nem idézheti perbe, mert nincs törvény, 
melynek alapján ezt tehetné; ellenben, ha a köz
ponti bizottság munkálata fogadtatik el, akkor van 
módja a törvény elé idézni férjét, mert hivatkozik 
a 12. szakaszra, melyben a törvény parancsolja, 
hogy a fiu az apja, a leány pedig az anyja vallá
sán neveltessék. Ennek amint az igen t. miniszter 
úr nagyon szépen kifejtette, csak akkor van helye, 
ha a törvény adna engedélyt másnak is beleszó-
lani, míképenkell valakinek nevelni a maga gyer
mekeit. En, tisztelt ház, azért, mert ezen törvény
ben a szabadság elvét Játom korlátozva, mert én 
a központi bizottság munkálatát látom olyannak, 
mely a családi békét felzavarja és okot szolgáltat 
a külső beavatkozásra ; az eredeti szerkezetet pár
tolom. (Helyeslés a szélső baloldalon. Szavazzunk!) 

Wlád A l a j o s : T. ház! (Szavazzunk! Eláll!) 
Sokkal íontossabb e tárgy, sem hogy felette csak 
szavazással surranhassunk által, s megérdemli, 
hogy minden oldalról megvitattassék, mert ez, 
mélyen hat be a társadalom beléletébe, s a családi 
élet szentélvébe, s igy szükségesnek tartom saját 
nézeteimet is elmondani, annyival inkább, mert 
nézeteim egészen eltérők az eddig e tárgy körül 
kifejezett nézetektől. 

Nem pártolom a törvényjavaslatban előadott 
módozatot, hogy a vegyes házasságbeli figyer-
mekek az apa, a leányok pedig az anya vallásában 
neveltessenek, azért, mert az élet folyama alatt 
szomorú tapasztalásokat, szereztem, oly családok 
életéből.1, hol ez elv eddig is divott, ugyanis mi 
történik az ily gyermekekkel? Midőn az elemi 
tanodába mennek és ott vesznek lelkészeiktől 
oktatást, és pedig az egyik az egyik hit elvei, 
másik a másik vallás elvei szerint; ha haza mennek 
és a gyermekek a kátét magolják s tapasztalják, 
hogy a'íok eltérők, s nem ugyan azt foglalja az 
egyik mit a másik, egymás között először vitat
kozni, azután pedig veszekedni kezdenek a felett, 
hogy melyiknek katekizmusa jobb, a vitába s vesze

kedésbe bebocsátkoznak a szülők s mindegyik a 
magáét dicsérvén összeczivódnak: a gyermekek 
ebből valami jót nem tanulhatnak, s e szerint már 
gyermekkoruktól fogva az egymás elleni gyűlöle
tet szívják be, egymást gúnyolván vallásukért és 
a családi boldogtalanság sirja rnegásatik. 

Nem pártolom azon elvet, hogy a házas felek 
a házasság keletkezése alkalmával egyezkedjenek 
jövendő gyermekeik neveléséről, azért, mert ké
nyes dolog, hogy egy fiatal szemérmes leánynyal 
a vőlegény ilyesmiről beszéljen, mi arájának csak 
pirulást okozhat. 

Nem pártolom azon elvet sem, hogy a vegyes 
házasságbeli gyermekek nemükre való tekintet 
nélkül az apa vallásában neveltessenek, mert az apa, 
bármely rangú vagy foglalkozású legyen is, házától 
naponkint távol levén : gyermekeinek nevelésével 
keveset foglalkozik. 

Ezek folytán bátor vagyok azt indítványozni, 
hogy a vegyes házasságbeli gyermekek az anya 
vallásában neveltessenek. Fő indokom erre nézve, 
hogy az anya van leginkább hivatva arra, hogy 
gyermekeinek az első kiképezést és nevelést adja s 
mintegy viaszból alakítsa a leendő embert, s az 
anyától jövő benyomások mindenesetre hatható-
sabbak és tartósabbak a gyermekek kedélyére, 
mint az apáé. vagy bárki másé. Az általam indít
ványozott módozat nem jár egyik fél praejudiciu-
mával sem, mert midőn a vegyes vallás felekeze
tűek házasságra lépnek, az apa ismervén a tör
vény rendeletét, ahhoz alkalmazza, illetőleg annak 
önként alávetendi magát, s volenti non fit injuria. 
Ha pedig azt nem akarja, hogy leendő g} ed'mekei 
az o vallásától eltérő vallású leendő neje vallásá
ban neveltessenek, s a nő férje vallására térni nem 
akarna, szabadságában áll a házasságtól vissza
lépnie. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Eláll! Szavaz
zunk! Hosszas tartó zaj.) Csak pár szót! (Eláll!) 
Bocsánatot kérek. (Eláll!) T. ház! Már azóta 
elmondtam volna . . . (Eláll!) Tehát elállók. (Zajos 
éljenzés és taps.) 

E l n ö k : T. ház! (Halljuk!) A kik a 12-dik 
szakaszt a szerkezet szerint, még pedig a központi 
bizottság szerkezete szerint, mint a mely alapul 
vétetett, elfogadják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 13-dik és 
14-dik szakaszt, melyek észlevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a lő. szakaszt.) 

Halász Boldizsár: T. ház! (Eláll!) De 
már most nem állok el. T. ház! Ezen szakaszba, 
alkalmasint sajtó hibából, fogalomzavar tévedt, 
mert e kifejezésnek : „az egybekelés után törvénye
sített gyermekek* igy kellene állani: „utólagos 
házasság által", mert Magyarországon per sub-
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sequens matrimonium lehetett törvényesíteni ágyer-
mekeket, és én azt gondolom, ezen fogalom akart 
itt kifejezve lenni, tehát ezen szó, helyett „után" e 
szónak kell bele jönn i : „által." 

E l n ö k : Kérem azokat, a kik a 15. szakasz 
szerkezetét elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A 
15. szakasz el van fogódva. 

Következik a 16. szakasz. 
HaláSZ B o l d i z s á r : Méltóztattak módosit-

ványomat elfogadni *? 
Vadnay LajOS: A szakaszt nem lehet más

kép elfogadni, mint a szerkezet szerint. (Fölkiál
tások: Azon túlvagyunk!) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 16. sza
kaszt.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

Következik a 17. szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 17. sza

kaszt.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Én ezen szakaszt 

módosíttatni óhajtom. (Valaki: Melyiktt!) Azt, ame
lyet most felolvastak, módosíttatni óhajtom azon 
irányban, hogy az előbb kötött házasságokra néz
ve is, a gyermekeket illetőleg, a jelen törvény szab
ványai legyenek irányadók. Én azt tartom . hogy 
itt a törvény visszaható erejéről szólni nem lehet, 
mert hiszen utoljára is a gyermekek vallásáról, tehát 
a jövendőről van szó. De nem is hiszem, hogy igaz
talanok lennének bárki iránt is , mert azon 
gyermek mindaddig, mig a vallás szertartásába ; 
beavatva nincsen, még egyik valláshoz sem tartó- j 
zik tényleg, tehát ezen törvénynek szabványait e i 
tekintetben alkalmazni minden baj nélkül lehet, j 
Én tehát nem akarva az időt hoszszasan igénybe j 
venni , egyszerűen elolvasom módositványomat, [ 
mely abból á l l , hogy ezen szakasz 3-dik sorában J 
levő „nézve" szó után kihagyassék és helyébe más | 
szerkezettétettessék. Módositványom szerint a sza
kasz igy szólana: „Ajelen törvény életbe lépése I 
előtt kötött vegyes házasságokból született vagy j 
születendő gyermekek vallásos nevelésére,ha azok j 
még egyik vallás hitelvei szerint is fölavatva, azaz i 
bérmálva vagy confirmálva nincsenek, és még a ! 
14 évet el nem érték, vagy a fen kitett kort elér- | 
ték, hasonlag az ily házasságból született oly gyér- • 
mekekre nézve, kik már valamely vallás hitelvei I 
szerint fölavatva, azaz bérmálva vagy confirmálva 
vannak, a 12-dik szakasz rendelkezése lép hatály
ba, és az eddig fenállott törvény határozata marad 
érvényben." Azt gondolom, t. ház, mikép előre is 
bocsátottam, hogy ez által sérelem senkin sem fog 
elkövettetni, és nagyobb egyformaság hozatik be. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán módositványát.) 

Tisza K á l m á n : Arra volnék bátor kérni az 
elnökséget és a tisztelt házat, hogy mielőtt e sza
kasz szavazás alá kerül , méltóztassanak két részre 
osztani, mert ha ezen indítványom elesik, ezen 
szakasz második részére nézve is van észrevételem. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 17-dik 
szakasz első bekezdését a központi bizottság által 
előterjesztett szövegezés szerint elfogadják, felál
lani. (Megtörténili.) El van fogadva. 

T i sza K á l m á n : Csak arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, hogy miután már ezen első rész
nek elfogadása által módositványom elvettetett, 
legalább ugyanazon szempontoknál fogva, melyek
ből a központi bizottság s illetőleg maga a ház 
ezen első résznek elfogadásánál kiindult akkor, 
midőn törvény által kívánta meghatároztatni, hogy 
minő vallásban neveltessenek a gyermekek , mél
tóztassanak e szakasz második részét kihagyni, 
mert az magának a törvénynek szellemével, hitem 
szerint, nem egyez meg. (Helyeslés) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 17. 
szakasz 2-ik bekezdését elfogadják, felállani. (Sen
ki sem áll fel !j A 17-dik szakasz második bekez
dése nem fogadtatik el. 

Most az a kérdés, beleegyezik-e a t. ház , 
hogy a második rész egészben kimaradjon? (Be
leegyezünk !)Tehát a 17-dik szakasznak csakis első 
bekezdése fog megmaradni. 

Mihályi Péter jegyző (olcassa a 18—24 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak.) 

E l n Ö k : E törvényjavaslat részletes tárgya
lása befejeztetett. A végleges szavazás a holnap
utáni ülésben fog történni. 

Méltóztassék a t. ház még egy rövid törvény
javaslatot tárgyalás alá venni. (Halljuk!) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a gyula-fehér
vári görög- katholikus érsekségre s lugosi és számos-
újvári püspökségekre vonatkozó törvényjavaslatot.) 

B o b o r y K á r o l y : E törvényjavaslat által 
nem csak tudomásul vétetnek a püspökök, hanem 
az is czéloztatik, hogy ezeknek a felsőházban 
részvéte törvényesen biztosíttassák. (Igaz!) Én, t. 
ház, nem mint valamely egyháznak képviselője, 
hanem mint országos képviselő akarok szólani. 
Ha én mint egyház képviselője szólanék, 
akkor nagyon óhajtanám és kérném a házat, hogy 
tagadtassék meg azon kötelezettség, ami itt ki van 
fejezve: mert azon részvételben, melyben ezen 
törvény részesíteni akarja az illető egyház papjait. 
nem csak jog, hanem kötelesség is van kifejezve. 
Ezen kötelesség által pedig visszatartva látom 
azon főpapokat, ama nagy hivatástól, a melyre 
hivatva vannak, úgymint a vallásosság és erköl
csiség terén való munkálkodástól. Én tehát, mint 
országos képviselő, nem akarom ezen törvényja
vaslatot helybenhagyni azért, mert először átalá-
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ban nem akarom a kiváltságokat tovább szaporí
tani, és több kiváltságos elemet nem akarok a 
felsőházba bevinni. Másodszor nem akarom azért. 
mert ezen fó'papuk a kormány által neveztetnek ki, és 
a kormánynak úgyis elég képviselője van ott. 
Nem csak valóságos püspökök akár egyik, akár 
másik felekezet részéről, hanem olyanok is, kik 
hol volt, hol nem volt ezimü püspökök, ott egyenlő 
joggal ülnek. Nem akarom továbbá azért, mert 
ha uj privilégiumokat bevennénk, akkor én a val
lásegyenlőség alapján, mely kiterjed minden 
bevett vallásfelekezetre, nem csak azokat akar
nám bevétetni, hanem mind a két protestáns fele
kezet főpapjait, hasonlókép az országos főrabbit. 
Végre. t. ház, inkább látom én helyét annak, hogy 
a fenlevő előtt, mely nem egyéb, mint foszlánya 
a régi rendi alkotmánynak, a melyet minél előbb 
meg kell változtatni, és ezen megváltoztatást ille
tőleg egy uj törvényjavaslat tételére, vagyis a 
főrendi táblának képviseleti alapon való rendezé
sére, az ország kormánya fölszólítandó. 

Szaplonczay József: T. házi Nagyon 
érteném az előttem szóló nagyon érdemes képvi
selő úr beszédét, ha ott arról volna szó. hogy mi
ként rendeztessék be a főrendi tábla; de miután 
nem arról van szó, hanem előttünk áll egy törvény
javaslat, melyet be akarunk czikkelyezni : én 
nem akarom igy per tangentem érinteni a főrendi 
házat; nem szeretem épen a jelen kérdésben, midőn 
a nemzetiségeknek épen arról van panaszuk, hogy 
a felsőházban nincs képviseletük, hogy itt mostaná-
i. n hozzunk erről határozatot. El vonassanak-e a 
főpapok a főrendi háztól ? ezt nem akarom emlí
teni, mert ez meritorialis kérdés, a melybe igy per 
tangentem bele menni épen nem kivánok. Kívá
nom, hogy a törvényjavaslat, ugy a mint van. be-
ezikkelyeztessék. 

E l n ö k : Ha netalán számosan akarnának 
még e tárgyban nyilatkozni, mint itten az elnök
ségnél csakugj^an már többen jelentették be mago
kat, akkor meg kell kérnem a t. házat, hogy a 
tárgyalás napját holnapra tegye át. 

Gorove miniszter úr kivan szólani. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

El van végezve? {Nagy zaj. Folytassuk a tár
gyalást.) 

E l n ö k : T. ház! Én saját védelmemre csak 
annyit mondhatok, hogy ez a t. háznak jogában 
á l l ; de miután több szónok jelentkezett . . .{Hadd 
beszeljenek.') 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Én azt hiszem 
magam is, hogy kötelességünk ezt is még ma bevé
gezni ; de kötelességem az is, hogy nézetemet igen 
röviden kifejtsem. T. ház ! valamint a protestánsok
nál behozandó szent székek ellen azért nyilatkoz

tam, mert a szentszékeket megörökiteni nem akar
tam, épen ezen szempontból e beczikkelyezés ellen 
is fogok szavazni, mert nem akarom a főrendi 
házat, ugy a mint van, megörökiteni. Ha pedig 
oda uj elemeket veszünk be, akkor igazat adok 
ugyan Szaplonczay képviselő urnák, a ki azt 
monda, hogy az idegen nemzetiségek le lesznek 
kötelezve, de nem lesznek lekötelezve a protestán
sok, kik azt fogják mondani, hogy nekünk is van
nak püspökeink. (Zaj.) íme Bobori képviselő úr, 
még a főrabbit is emiitette. Miután tehát a t. kép
viselőház most nem ér rá. hogy a főrendi házat 
illetőleg a képviseletet törvény utján hozza be, 
azért hadd maradjon minden in statu quo. (Nagy 
zaj. Folytassál:! Holnap!) 

S i m o n y i E r n ő : Miután e tárgyat a t. ház 
még ma elintézni kivánja s többen vaunak, kik 
hozzá kívánnak szólani, én azt hiszem, a méltá
nyosság kivánja , hogy e meglehetősen fontos 
tárgy kellőképen megvitattassék. A t. ház ma kí
vánja elvégezni? (Ma! ma! Zaj.) Bocsánatot ké
rek, a t. háznak előbbi határoz ita volt, hogy 3 
órakor vége legyen a tanácskozásoknak, s ha a t. 
ház ezen tul akar menni, mindenesetre szükéges, 
hogy ezen határozat megváltoztatására a ház ele
gendő számmal legyen jelen ; jelenleg pedig nin
csen ily számmal. (Nagy zaj). En indítványozom 
a ház tagjainak megszámlálását. (Nagy zaj). 

E l n ö k : Ily körülmények között kérem az igen 
tisztelt házat, méltóztassék e törvényjavaslat, fölötti 
tárgyalást a holnapi ülésre halasztani. (Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! A dalmát vámtarifa módosításáról szóló s 
az országgyűlés mindkét háza által elfogadott tör
vényjavaslat ő felsége legmagasabb szentesítését 
megyervén, van szerencsém azt a t . háznak kihir-
detésvégett átnyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szen
tesített törvén yczikket. x) 

E l n ö k : E törvényezikh hasonló kihirdetés 
végett a főrendi házhoz átküldetik. 

Van szerencsém a háznak emlékezetébe hozni 
azon határozatát, hogy a holnapi napon kezdve 
országgyűlés képviselő ülései permanensek lesz
nek. E szerint az ülés elkezdődik reggeli 9 órakor, 
tart egy vagy két óráig délután, akkor a háznak 
tetszése szerint, az elnök az ülést egy vagy két 
órára felfüggeszti. A "kitűzött órában a ház ismét 
összeül és együtt ül, ha ugy tetszik, esti 9 óráig. 
(Helyeslés). 

A napirendre nézve megjegyzem, hogy ezen 

' ) Lufid az Irományok 413. számát. 
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most elmaradt törvényjavaslat, továbbá, a mint J törvényjavaslatok egymás után képezendik a h á z 
ki volt tűzve, Erdély egyesítésének részletes sza- J tanácskozásai tárgyát, 
bályozása, az erdélyi vasút, a függő államadóssá
gok ellenőrzését és a közös nyugdijakat illető Az ülés végződik d. u. 3 >/„ órakor. 

CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. deczember l-jén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvény bemutatása, Miletics Szvetozár az Újvidéken elfogottak s az újvidéki tisztválasztás megsemmisítése, 
Simonyi Ernő a Magyarország és Szerbia közti kiadatási szerződés, Lehoczky a losonez-beszterezebányai vasút iránt interpellálják a 
kormányt. A nemzeti törvényjavaslat véglegesen elfogadtatik. A gyulafehérvári görög kath. érsekség s Ingosi és szamosujvárl püspök
ségekről szóló, továbbá a magyar keleti vasútról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatván, elfogadtatnak. A kormány a tiszai vaspálya-
társulat tartozása törlesztéséről, ffíszámvavöszék felállításáról s a vasúti kölcsön hovafordításáról törvényjavaslatokat nyújt be s bemu
tatja a vasúti kölcsön törlesztési tervét. Az erdélyi uaió részleteit tárgyaló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban el
fogadtatik ; azu*án a minisztérium megbizatik, hogy a legközelebbi országgyűlés elé uj választási törvényt terjeszszen, £ az 1848-diki 
XVIIL törvényezikket Erdélyben is érvényesítse ; végre e törvényjavaslat részleteiben is elfogadtatik. A hadügyi bizottság jelentést 
tesz a véderöre s honvédségre vonatkozó törvényjavaslatok módosításáról. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lányai/ Menyhért, Wenckheim 
Béla báró; később Andrásy Gyula gróf, Festetics 
György gróf. 

Az ülés keznödik délelőtt 9%/* órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és 
Csengery Imre jegyző urak jegyzik . még pedig 
Mihályi Péter a törvényjavaslatok mellett. Csen
gery Imre az ellene szólókat. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

80-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
H a l á s z B o l d i z s á r : A jegyzőkönyvre van 

észrevételem. Én figyelmeztetem a t. házat, hogy 
a törvényjavaslat szerkezete hibás, mert az van 
benne kifejezve, hogy : „a törvényes házasság 
után."Figyelmeztetem a t .háza t ,hogy ennek azon 
értelem adathatnék, hogy nem a törvényes házas
ság által, hanem valami királyi legitimatio vagy 
más utón. E figyelmeztetésemet, t. ház, és indít
ványomat méltóztatott is elfogadni, mindamellett 
ez kimaradt a jegyzőkönyvből. Miután ez némi ér
telemzavarra is adhat okot, annál fogva ujolag 
kérem, hogy indítványom elfogadtatván, a jegy
zőkönyv akként szerkesztessék. (Fölkiáltások: Nem 
fogadtuk el!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Nem fogadta el a t . 
ház a módositást, melyet Halász képviselő úr tett, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % XI. 

' Vadnay Lajos urnák az ellen tett felszólalása után ; 
én tehát nem vezethettem eb a jegyzőkönyvbe. 

Halász B o l d i z s á r : Ez olyan , mint kétszer 
kettő négy ; ezt el kell fogadni: mert subsequens 
matrimonium legitimum, nem ugy kell kifejezni, 
hogy a „házasság után." hanem a ,,házasság által." 

H u n f a l v y P á l : Én jelen lévén a mixlt ülés
ben, midőn Halász úr e módositványt beadta, ugy 
emlékszem , hogy a t. ház azt elfogadta, mert más
képpen nem is lehet annak értelme. Én is kérem 
tehát, hogy az a jegyzőkönyvbe felvétessék. (He
lyeslés.) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő : Tehát az ,,után" az 
.jaltai" névvel helyettesittetik. 

Elnök: A jegyzőkönyvben az van , hogy az 
északi vasúti ügy a közlekedési minisztériumhoz 
tétetik ; tudtommal e kérd 's a pénzügyi miniszté
riumnál van ; ennél fogva a közlekedési miniszté
rium helyett emez teendő. (Helyeslés.) 

Szakolcza követválasztási kerület 11 községe 
s mezővárosa 1290 választója kéri, miszerint a 
kerületi választási főhely Szakolcza sz. kir. váró 
sából Holics kiváltságolt mezővárosába, — a ben
ne előhozott bokros indokoknál fogva — tétessék 
át s törvénybe igtattassék. 

Miletics Svetozár úrinterpellatiót nyújtott be. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa) •. „In-

terpellatió az igazságügyi miniszter úrhoz Jovano-
vics Vladimír és Karavelov Lyuben urak bűn
ügyében. 

28 
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„A személy biztossága alapja minden állam
nak, minden alkotmányos és szabad államban pe
dig kívántatik, hogy a személy nem csak a rósz 
polgárok ellen, hanem a kormány önkénye ellen 
is biztos tva legyen. Angolországban a személy 
biztonsága a hatóság önkénye ellen alapköve az 
alkctmányos szabadságnak. A hatóság részéről két 
módon sérthető meg a személy biztonsága: ha a 
politikai hatósága törvényszék functióit usurpálja, 
és ha az igazságszolgáltató hatóság a politikának 

hajtja oda fülét. 
,,Miután két eset .ismeretes előttem , a hol a 

személy biztonsága a hatóság részéről megsértetett, 
kénytelen vagyok a tisztelt igazságügyminíszte-
riumot erről interpellálni. 

,,Az esetek a következők: folyó év június 
hava végén Ászt Ferdinánd lir, a belügyminiszté
rium által kiküldött politikai biztos, elfogatott és 
Péterváradba záratott két politikai emigránst, Jova-
novics Vladimír urat Szerbiából és Karavelov Lyu-
ben urat Bulgáriából; mindketten irók. Elfogatta 
Őket látszólag a belgrádi katastrofa miatt Mihály 
fejedelem ellen, oly följelentések alapján, melyek 
denunciatióknak és intriguaknak bizonyultak be, 
valójában pedig azért, hogy az Uj-Vidék elleni el
járás indokoltassék. Az első kihallgatás Pétervára
don tartatott, de csak az ötödik napon, és a politi
kai hatóság által, mindketten 41 napig Pétervára
don tartattak , mely idő alatt semmi bíróság sem 
folyt be a vizsgálatba, és csak később vette kezébe 
a pesti városi törvényszék a vizsgálatot, és az ille
tőket Pestre hozatta, a hol most is fogva vannak. 
és noha JovanovicsVladimír urnák megígértetett, 
hogy kezesség mellett szabad lábra fog bocsáttat
ni, s noha kellő kezeseket ajánlott föl, még sem 
bocsátották k i , sőt fogsága mindinkább szigorúb
bá lett. E mellett azonban ezea idő alatt is Ászt úr 
mint politikai biztos foglalta el a vizsgálatot, tör
vényszék befolyása nélkül, és pedig oly lassan , 
hogy végre a pesti városi törvényszék bizottsága 
ÍI Zimonyban tartott ismeretes szembesítés utáni 
visszatértében, kénytelen volt Uj-Vidéken kiszáll
ni, a hol két hétig tartózkodott. Jovanovics Vladi-
mir úr még szeptember hóban egy sürgető levelet 
terjesztett fel az igazságügyminiszter úrhoz, és egy 
recursust a királyi táblához. Midőn már sehonnan 
sem volt segítség, folyó év november hó 27-én kí
vánta a törvényszéktől, hogy hazájabeli törvény
széknek Belgrádba kiszolgáltassák , mert ő a ma
gyar törvényszékre azon reményben bízta ügyét,' 
hogy az alkotmányos törvények szerint, alkotmá
nyos törvényszéktől és törvényes formák szerint 
fog megvizsgáltatni és ítéletet nyerni. Most sem 
nem végzik perét, sem nem szolgáltatják ki hazája
beli törvényszékének. 

.,Miután most már Belgrádban az összeeskü

vés minden első és másod rendű részesei fölött az 
itélet meghozatott, miután minden vallomás már 
nyilvánosságra jutott , és semmi sincs, mi Jovano
vics Vladimír és Karavelov Lyuben urakat terhel
né ; és mi több, miután a belgrádi törvényszék so
ha sem kereste őket, sőt a fejedelmi kormány it
teni küldöttje Lazarevics úr, a mint jól tudom, a 
pesti törvényszék előtt nyilatkozott: hogy a szerb 
kormánynak a fen nevezett két úr ellen semmi ki
fogása sincs, mit a szerb kormány avval is meg
mutatott, hogy a harmadikat, kit a biztos úr kez
detben szintén elfogatni akart, Jankovics Milovan 
urat, Svájczból Belgrádba hivta, hogy a hetvenes 
reformbizottságban részt vegyen. Miután tehát az 
említett két egyénnek oly hosszú fogsága semmi
vel sincs igazolva, az igazságügyi miniszterhez, ki ez 
országban az igazság törvényes kiszolgáltatása fö
lött őrködik, a következő kérdéseket intézem: 

,,1-ször: Jovanovics Vladimír és Karavelov 
Lyuben urak mely törvénynél fogva, és mely tör
vényes alapon fogattak el és hallgattattak ki a po
litikai hatóság biztosa által törvényszék nélkül, és 
mely törvényes alapon tartattak fogva tovább két 
hónapnál, törvényszék befolyása és bírói vizsgálat 
nélkül, és pedig Péterváradon , mely ezen ország 
joghatósága alá nem is tartozik? 

,.2-or: mely törvény szerint, és mely törvé
nyes alapon tartott vizsgálatot az ezen országbeli 
pesti törvényszék egy külföldi bűntettest az illető 
külföldi hatóság fölszólítása nélkül? 

„ 3-or : mely törvény szerint és mely törvényes 
alapon tartja a törvényszék vizsgálat alatt és fog
ságban Jovanics Vladimír urat most i s , midőn az 
saját törvényszékéhez kívánkozik, és szándékozik-e 
a miniszter úr elrendelni, hogy az illető a maga 
kívánsága szerint saját törvényszékének Belgrádba 
kiszolgáltassák ?" 

Horvát Boldizsár igazságügyéi'.- Kérem 
részemre írásban kiadatni. 

E l n ö k : Ki fog adatni. 
S i m o n y i Ernő : Ez ügygyei összeköttetés

ben pótlólag kívánok egy pár szót intézni a r. 
házhoz, és szintén pótlólag egy kérdést a minisz
ter úrhoz. {Zaj, lárma. Nincs tárgyalás alatt.) Nem 
erre vonatkozólag, mert erre nézve, bevárom még 
miniszter úr válaszát, és akkor szólok hozzá, ha 
szükségét látom, hanem ezzel összeköttetésben. 

Magyarországon igen sokszor halljuk azt, 
hogy Európa szemei ránk néznek. Vannak ügyek, 
melyekben néznek, vannak, a melyekben sokkal 
kevesebbet néznek, mint sokan gondolják. Van
nak azonban ügyek, mikor tudniillik Magyaror
szág érintkezésbe jön más államokkal, s ekkor 
legkiválóbban néznek Európa szemei ránk. Ilyen 
eset p. az, melyben a szerb események következ
tében némely ügyek magyar törvényszékek előtt 
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folynak. Igen is, Európa minden országábaa min
den hírlap azonnal távirati tudósításokat közöl 
arról , hogy mi történt a kormány, vagy az 
illető törvényszék által a Karagyorgyevics ellen 
intézett perben. 

Én nekem nincsen semmi személyes érdekem 
vagy tekintetem e tárgyban, s a t. ház bizonyo
san nem fog engem arról gyanúsítani, hogy én 
a szerezsánok orgazdájával sympathiálok, hanem 
igen is kívánom, hogy a törvény mindenkinek 
egyenlően és ugyanazon mérték szerint szolgál
tassák ki. Az, hogy a bün ott büntettessék, hol 
elkövettetett, oly axióma juris, melyet kétségbe 
vonni nem lehet. Ha tehát Magyarország intéz 
keresetet oly bűnért, mely nem Magyarországban 
követtetett el, annak alapja csak az lehet, ha azon 
kormány, melynek területén a bün elkövettetett, 
a magyar kormányt erre fölszólította. Ha vajon 
a magyar kormánynak kötelessége-e, vagy csak 
van-e joga is az ilyen megkeresések folytán in
tézkedéseket, törvényszéki intézkedéseket tenni, 
az nézetem szerint attól függ, hogy van-e Magyar
ország és azon megkereső ország közt kiadási 
szerződés, azaz carte! ? 

Ezen cartel természete határozza meg a kö
vetendő eljárás természetét, mert ha valaki idegen 
területen bár mi bűnt követ is el, Magyarország 
törvényszékeinek, vagy kormányának — ha on
nan cartell-je nincs — semmi joga nincsen őt bár 
mi felelősségre is vonni. Ha azonban van Magyar
ország és Szerbia közt cartel , akkor e cartel 
természete határozza meg az eljárást, melyet Ma- ' 
gyarországnak e tekintetben követnie kell. Az én | 
meggyőződésem jogi szempontból az, hogy Ma
gyarországnak semmi esetre sem szabad büntetni 
oly bűnt, mely Magyarország területén kívül kö
vettetett el, hanem Magyarországnak és a magyar 
kormánynak, ha van ilyen kiadási cartel-je, igen 
is kötelessége lehet kiadni az olyan embert, a 
kire ilyen bün bebizonyult. Hogy pedig bebizo
nyult ez a bün rája, azt Magyarország az ottani 
bíráknak elhinni nem tartozik, hanem saját bí
rósága elé állítja a vádlottat, és csak ha ez 
találja bűnösnek, akkor szolgáltatja ő't ki a meg
kereső kormánynak. Ha azonban ilyen cartel 
nem létezik, akkor azt hiszem, hogy internatio-
nalis és jogi szempontból a magyar kormánynak 
eljárást ez iránt megindítani joga nincs. Ennél
fogva következő interpellatiót vagyok bátor az 
összes minisztériumhoz intézni: 

„Kéretik tisztelettel a kormány, tudassa a 
házzal: van-e Magyarország és a Szerb fejedelem
ség között kiadási szerződés, s kész-e a miniszté
rium ezt a házzal közölni?" 

Bernáth Zsigmond: T. ház! A mostan 
beadott interpellatió a jelen levő miniszter úr kí

vánatára közöltetni fog a minisztériummal; azt 
hiszem, ez lesz a határozat, mert más nem lehet. 
Egyébiránt tekintetbe véve az idő rövidségét, én 
inditványozom, és tisztelettel kérem a házat, mél
tóztassék ezen indítványt erős határozattá is emel
ni, hogy azon tárgyak köző'l, melyek napirendre 
kitűzve vannak, vétessenek föl mindenkor tanács
kozási tárgyakul a t á rgyak : mert oda jutunk, 
hogy az időből kikopunk, tökéletesen, és egyik 
interpellatió a másikat fogja követni, a legszük
ségesebb tárgyak pedig maradnak. (Helyeslés.) 

Milet ics SzvetOZár: Másik interpellatióm 
belügyminiszter urat illeti, Újvidék városa ügyé
ben. (Nagy zaj-) 

Percze l Mór : Napirendet kérek. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Bernáth képviselő úr indítványát 
elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk! Fölkiúltások a szél
ső baloldalon: Nincs joga!) 

Wenekheim Béla h. belügyminiszter: 
Kérem a t, házat, az idő kímélése tekintetéből 
méltóztassék az interpellatiót felolvastatni, mely 
aztán a kormánynyal közöltetni fogván, arra majd 
a kormány, ha idő lesz rá, felelni fog. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa Mile
tics Qzvetozár második interpellatió ját.) „Interpella
tió a belügyi miniszter úrhoz Újvidék városa 
ügyében: 

„Folyó év július hó 21-kén tartott ország
gyűlési tárgyalásból ismeretes dolog, hogy a bel
ügyi miniszter úr folyó év június havában, biztost 
küldött Újvidékre Ászt Ferdinánd úr személyében, 
azon teljhatalommal, hogy a hatósági tisztviselő
ket fölfüggesztesse, másokkal helyettesíthesse, a 
város igazgatását saját kezébe vehesse, és hogy 
magát a városi képviselő testületet is felfüggeszt
hesse. A városi községnek ezen országgyűléshez 
fölterjesztett panasza folytán a miniszter úr a fen-
emlitett ülésben elismerte, hogy az alkotmány a 
magyar közjog szempontjából megsértetett, de 
rendkívüli körülményekkel mentegette magát, kü
lönösen pedig avval, hogy az akkori belgrádi 
kormány panaszt tett, miszerint a Mihály fejede
lem elleni belgrádi összeesküvés fonalai Újvidékig 
terjednek, és hogy ezenkívül is az újvidéki tiszt
viselők és a képviselő testület ellen sok panasz 
terjesztetett fel. melyek azon tekintetnél fogva, 
hogy a kormánynak kii*, városokban saját köze
gei nincsenek, csak külön biztos által voltak meg
vizsgálhatók. Noha az ily panaszok megvizsgálása 
nem követeli, hogy a biztosnak nem alkotmányos 
teljhatalom adassék, és hogy a municipium a tiszt
viselők substituti ójának jogától megfosztassák, 
mégis a belgrádi rendkívüli esemény ezen t. or
szággyűlést arra inditotta, hogy a miniszter úr 
ideiglenes rendelkezését jóváhagyja, annál is in-
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kább, mivel t. miniszter úr a kérvényi bizottság 
javaslatában megegyezett , és megígérte, hogy 
annak idején az eredményt ezen országgyűléssel 
közölni és eljárását igazolni fogja; Szlávy állam
altitkár úr pedig ezen kivül kijelentette, hogy a 
miniszter úr első lesz, ki a felfüggesztett tisztvi
selőket vissza fogja helyezni, ha bűnösöknek nem 
találtatnak. 

„Nem akarom most a biztos úr egyoldalú, 
és részrehajló eljárását taglalni, mely ellen a vá
rosi község a miniszter urnái mind írásban, mind 
küldöttség által panaszkodott, még kevésbbé fo
gom ez ügy azon oldalát érinteni, mely akár mely, 
tehát az én személyemre is vonatkozhatnék; egye
dül azt constatálom, hogy a biztos úr öt havi mű
ködése alatt egy panaszt sem közölt, akár írásban, 
akár személyesen sem a városi községgel, sem 
annak hatóságával, sem az egyes tisztviselőkkel, 
annál kevésbbé hallgatta ki a községet, vagy a 
hatóságot, vagy az egyes fölfüggesztett tisztvise
lőket, és miután a biztos úr befejező értesítését 
fölterjesztette, a miniszter úr rendeletet bocsátott 
ki, mely által mind a városi képviselő testület, 
mind a magistratus cassáltatik, illetőleg az 1867-
ik évi tisztviselő választás megsemmisíttetik és 
helyébe uj választás elrendeltetik, és pedig maga 
Ászt biztos úr elnöklete alatt, a ki mint inquisitor 
csak a panaszlókat hallgatta ki. 

„A biztos úr közölte a rendeletet a városi 
községgel, és miután az ez ellen óvást akart tenni, 
feloszlatta a gyűlést és a községet, és elrendelte, 
hogy az 1861-diki képviselőtestület, mely már 
leköszönt, az uj tisztválasztás cselekvényénél a 
törvény által előirt functiókat végezze. 

„Okul a biztos úr azt hozta fel, hogy az 
1867-ik évi összeírás hibás volt; de az ugyanazon 
év május 22-én tartott restaurátió után, az elbu
kott kisebbség panaszára a minisztérium biztost 
küldött ki Mihalovics Miklós, mostani Bács me
gyei főispán úr személyében, a ki épen az össze
írás elleni panaszt is vizsgálta, és az ő értesítésére 
cassáltatott csak a képviselő testület, azon oknál 
fogva, mivel a választás olvasott liszta szerint 
ment végbe; midőn a második restaurátió által a 
képviselőtestület megválasztatott , az eredmény 
közöltetett a miniszter úrra l , ki azt tudomásul 
vette, illetőleg jóváhagyta. 

„Miután a municipalis képviselő testület, a 
hatóság és az egyes tisztviselők vizsgálat és ítélet 
nélkül le nem tehetők, és miután a kétszeri már 
megvizsgált és jóváhagyott restauratiónak 16 havi 
működése után való megsemmisítése semmi tör
vényes alappal nem bir az alkotmány és az alkot
mányos szabadság érdekében, melyről három 
éven át e teremben annyi szép szót hallottam, és 
melylyel a nemzetiségi kívánalmak is visszauta

sí tot tak ; továbbá polgártársaim municipalis joga 
érdekében, kik a kísértés, a mindennemű sérelmek 
és kihívások ez idejében is megmutatták, hogy 
Újvidéken nincs, és hogy nem is volt biztosság 
hiánya és rendetlenség, a belügyi miniszter úrhoz 
a következő interpellatiót intézem: 

„Méltóztassék a belügyi miniszter úr vála
szolni : mely törvénynél fogva, és mely törvényes 
alapon semmisítette meg Újvidék városának ezen 
nyolczszázhatvanhetedik évi képviselő testület és 
magistratus választását, és mely alapon rendelt el 
uj restauratiót? És hogy fér az össze, hogy az uj 
restauratiót ugyanazon biztos eszközölje, kinek 
egyoldalú és részrehajló eljárása ellen a városi 
község a minszteriumuál panaszt emelt? Végre 
kész-e az illető iratokat ezen országgyűlésnek 
megvizsgálás végett előterjeszteni?" 

Elnök: Közöltetni fog belügyminiszter úrral. 
Mihály i Péter j egyző (olvassa Lehoczky 

Egyed és társai interpellál lőj át) : „A. közlekedési 
minisztérium tisztelettel felhivatik : vájjon szándé
kozik-e, az oszágos kiviteli kereskedés egyik fővo
nalát képezendő -losoncz-beszterczebánya-szu-
csány-oderbergi éjszaki vasútnak további kiépíté
se iránt törvényjavaslatot beterjeszteni? és ha 
igen, mikor teendi ezt? u 

E l n ö k : Közöltetni fog a közlekedési minisz
tériummal. 

A nemzetiségi kérdésben hozott törvényja
vaslat végleges megszavazása van napirenden. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a nem
zetiségi egyenjogúságról szóló törvényjavaslatot) 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg el
fogadlak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
törvényjavaslat végleg el van fogadva. Paiss 
Andor jegyző-képviselő úr a méltóságos főrendek
hez átfogja vinni. Napirenden van a gyulafehér
vári görög-katholikus érsekség, és a lugosi és sza-
mos-ujvári görög-katholikus püspökségek beczik-
kelyezése iránt előterjesztett törvényjavaslat tár
gyalása. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a fórvényjavas
latot). 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Azon tárgyra néz
ve, mely tegnap bevégezetlenül mára tétetett át 
napirendre, t. i. a görög-katholikus érsekség és 
püspökség beczikkelyezesére, csak egypár szóval 
akarom véleményemet kijelenteni. 

Én igenis osztozom az indítványozónak azon 
aggodalmában, hogy a felső háznak tagjait uj ele
mekkel szaporítani nem kell mindaddig, mig a felső
ház rendezéséről az országgyűlés nem intézkedett. 
Arról, hogy a felsőház mi módon szerveztessék, itt 
mostan természetesen szólni nem lehet, s én csak 

' ) Lásd az Irományok 367-dik számát. 
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azt kívánom, hogy a kormány kerüljön minden 
o ly intézkedést, a melyek a felsőháznak uj ele 
mekkel szaporítását eszközlik. 

Mondatott e képviselőházban, hogy a nem
zetiségek kívánják, miszerint a felsőházban na
gyobb számmal legyenek képviselve. En azt 
hiszem, van a kormánynak módja más utón is 
szaporítani a felsőház tagjait. Nekem az ellen 
semmi kifogásom nincs, hogy a kormány oly 
világi dignitarinsokat nevezzen ki, a kiknek eddigi 
törvényeink szerint ülésök van a felső háznál; 
az ellen sincs semmi kifogásom, hogy a korona 
gyakorolja jogát s nevezzen akár örökös, akár élet
fogytig tartó dignitáriusokat, a kik itten ülhesse
nek. Mondom, ha szükségét látja, ezen módokhoz 
folyamodhatik a kormány s teljesítheti kívánsá
gát ; hanem, hogy épen oly elemekkel, a melyek 
által a jogegyenlőség megsértetik : t. i. a papság 
reprezentatiójával, vétessék ez foganatba a mi 
ellenkezik a ház által kimondott s annyiszor helyes
léssel fogadott jog- és vallás-egyenlőséggel, én 
egyátalában nem látom át, hogy ez czél- és kor
szerű intézkedés lenne, de ha mégis küldene a t. 
ház e törvényjavaslat elfogadása ellenére püspö
köket a felsőházba, akkor igen méltányosnak 
tartom azok kívánságát is, kik azt mondják, hogy 
nem csak egy, hanem minden vallású püspökök 
és főpapok küldessenek a felső házba. 

R o m á n Sándor: T. ház! Azon indítvány, 
mely előadatott, véleményem szerint, csak akkor 
jöhetne tekintetbe , ha- a felsőház rendezéséről 
volna szó. Hiszen kérem, uj jogokat ezen beezik-
kelyezés által nem ád a t. ház : mert in thesi a 
kath. püspökök ezen joggal birnak. Nem akarok 
többet szólni, hanem bátor vagyok ezen törvényja
vaslathoz egy második szakaszt ajánlani annál is 
inkább, mert közölünk néhány képviselő úr, mint 
tudva van, beadott egy határozati javaslatot a gö
rög katholicus egyháznak autonomi joga fentar-
tása iránt , és különösen azért, hogy azon két ol
dalú szerződés, mely az unió alkalmával köttetett, 
megtartassák. 

Ezen szakasz következő volna: „A gör.-kath., 
román és orosz ajkú papi és világi elemének az 
egyház igazgatásába s jelesül a püspökök és más 
egyházi elöljárók választásába való befolyása, mint 
az egyházi „unió" alkalmával biztosíttatott, fen-
tartatik : ugyanazért a vallás és közoktatási minisz
ter utasittatik, hogy addig is, míg a rendes egy
házi congressusok iránt törvény hozathatnék, a 
román és orosz ajkú görög-katholikusok részére 
ideiglenes congressusok összehívását eszközölje." 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem lévén, 
szavazás következik. A kérdés ez: részletes tár
gyalás alapjául elfogad)'a-e a t. ház a törvényja
vaslatot? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

A részletes tárgyalás alkalmával tárgyalás alá 
kerül a beadott módositvány. 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat czimé*, aztán egyetlen szakaszát.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs egyéb észrevétele, mint az, hogy 
miután ezen törvényjavaslat csak egyetlen egy 
szakaszt képez, az elején álló 1. szakasz számjegy 
mint szükségtelen, kitörlendő. (El fogadj tok!) 

ElnÖk: Most következik Komán képviselő 
úr módositványa. 

P a i s s A n d o r j e g y z ő (felolvassa. Felkiáltá
sok : Nem ide való!) 

Halász B o l d i z s á r : A mi magát az elvet il
leti, t. ház, a módositványt elfogadnám, de nem ide 
való, a hol bizonyos püspökségek beczikkelyezé-
séről van szó. Ennek ott lesz helye , midőn a val
lásügyi tőrvényjavaslat tárgyaltatik. (Helyeslés.) 

BÓIlis S á m u e l : Ha a t. ház szükségét látja 
annak, hogy e tárgyban intézkedés történjék, mint 
indítványt határozat hozatal végett a ház fentart-
hatja. Azonban, véleményem szerint, ezen törvény
ben, mely ama püspökségek beczikkelyezéséről 
szól, nincs helye. Hanem mint indítványt, ha a 
ház szükségesnek tartja, napirendre tűzheti. 

R o m á n Sándor: Az indítvány már be volt 
adva, de nem tárgyaltatván, csak jogfentartás ked
veért akarnám ide beigtatni. Ha azonban itt azt 
nem méltóztatnak felvenni, mondja ki a t. ház ha-
tározatilag legalább azt,hogy ezen határozati javas
latot elfogadja. {Fölkiáltások: Nem fogadjuk el!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Nem fo
gadjuk el!) A módositvány nem fogadtatván el, 
következik az erdélyi unió kérdése és a nagy-vá-
rad-kolozsvár-brassói vasútra vonatkozó törvény
javaslat. 

Deák FerenCZ : T. ház ! Mindkét tárgy ki van 
tűzve a mai napirendre, mindkét tárgy r egyaránt 
érdekli Magyar- és Erdélyországokat. Én csak a 
rendet, mely szerint ezek napirendre kitüzettek, 
óhajtanám megváltoztatni, s véleményem az: hogy 
előbb tárgyaljuk a kolozsvári vasutat, s azután az 
unió kérdését. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház e sorozatba beleegyezik , 
napirenden van: a magyar keleti mozdony vasút, 
ennek Gyula-Fehérvár, Maros-Vásárhely és Nagy-
Szebenig vezető szárnyvonalai engedélyokmányá
nak tervezete, valamint az erre vonatkozó tör
vényjavaslat. A központi bizottságnak e tárgyra 
vonatkozó jelenté e fog felolvastatni. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (kezdi olvasni a tör
vényjavaslatot'). Felolvasottnak tekintjük!) 

' ) Lásd az Irományok 373-dik számát. 
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Urházy György előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését1). 

E l n ö k : Kiván-e valaki átalánosságban hoz
zászólani ? (Fölkiáltások: Elfogadjuk!) Kimondha
tom tehát, hogy ugy az engedélyokmánynak ter
vezete, valamint a törvényjavaslat a részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az engedély
okmány czimét és első szakaszát'2). 

Urházy György előadó: Az 1. szakasz c) 
pontjának 1. és 2 dik sorában „Károly-Fehér-
várighelyett: „Gyula-Fehérvárig," s ,,károly-fehér-
vári" helyett: ,.gyula-fehérvári" igtatandó. Miután 
az engedély-okmánynak az állandó vasúti és pénz
ügyi bizottságok által módosított 5. szakasza sze
rint nem neveztetnek meg az állomások, az 1. sza
kasz egész 6-dik kikezdését következőleg véli a 
központi bizottság módositandónak : ,,Az állomá
sok-és pályaudvarokról az 5. szakasz intézkedik/ ' 

E l n ö k : Elfogadja a ház az 1-ső szakaszt 
ezen módositással? {Fölkiáltások'. Elfogadjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2—4-dik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvas
sa az 5-dik szakaszt.) 

U r h á z y György e lőadó : A központi bizott
ság véleménye szerint e szakasz d:) pontjában ott, 
hol az állomásról van szó, az állomások száma elé 
mindenütt beigtatandó ezen szó : „legalább."• 

E lnök : Méltóztatnak elfogadni ezen sza
kaszt a központi bizottság módositványa szerint ? 
{Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 6—12 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 18-dik szakaszt.) 

Urházy G y ö r g y e l őadó: Ezen szakaszra 
nézve a központi bizottság a következő módosítást 
ajánlja: a 4-dik sorban ,,gyakorland" szó után be
igtatandó lenne a következő tétel: „Azon meg
jegyzéssel azonban, hagy a vitel- és fuvar-bérek 
leszállítása nem terjedhet ki annyira , hogy az ál
tal a pálya üzleti és föntartási költségének fedezése 
veszélyeztessék.''A mely módosítás következtében 
a 13. szakasz első pontjának első része követke
zőkép szövegeltetnék: ,, A vitel-és fuvarbérek iránt 
határoztatik, hogy az állami kamatbiztositás igény
be vételének egész ideje alatt azok meghatározá
sára a kormány döntő befolyást gyakorland, azon 
megjegyzéssel azonban , hogy a vitel és fuvarbé
rek leszállítására nem terjedhet ki annyira , hogy 
az által a pálya üzleti és fentartási költségének fe
dezése veszélyeztessék" stb. 

1) Láed az Irományok 401-ik számát. 
2) Lásd az Irományok 373-dik számának második mel

lékletét. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 13. szakasz a szerint fog kiigazittatni. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14—22-ik 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfőgadtattnak. Olvas
sa a 23-dikat.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! A mint ezen szer
ződési tervezet olvastatik, ugy hiszem, a t. ház 
kevés tagja értheti, hogy mi van szóban, és keve
sen tudják, hogy itten, a nélkül hogy csak figye
lembe is vennők, 3 millió 7 százezer forint ezüst
ben és igy osztrák értékben több mint 4 millió 
forint évenkinti kamat biztositást szavazunk meg. 

Nekem, t. ház , nem czélom ezen vasútnak 
törvénybe iktatását hátráltatni; azért nem szóltam 
eddig egy szót sem. Hanem kötelességemnek tartom 
ez alkalommal némely megjegyzéseket tenni, külö
nösen ezen szakaszszal öszeköttetésben, melyben 
oly nagy sommá pénz szavaztatik meg, szükséges
nek tartom, hogy legalább jövőre megtartassák, és 
mintegy óvásul szolgáljon, hogy ily nagy sommák 
megszavazására fel ne szólittassék. 

Szüksége van az országnak vasutakra, azt 
seki tagadni ne n fogja. De ne méltóztassék azt 
hinni, t. ház, hogy e vasutak okvetlenül meg fog
ják gazdagítani a nemzetet. Méltóztasssék Spa
nyolországot tekinteni; ez országot a vasutak el
szegényitették. (Derültség. Ellenmondások.) Méltóz
tassék Olaszországra. (Ellenmondások) Mondom, 
elszegényitették Spanyol- és Olaszországot; mert 
Olaszországnak most évenkint 50 — 60 millió frank-
nyi biztosítékot kell fizetnie. Ne méltóztassanak 
azon reményben ringatni magukat, hogy a legkö
zelebbi 10 évben a status a biztosított kamatból 
csak egy fiiérrel is kevesebbet fizessen, mint a 
mennyit most megszavaz. 

Itt, kérem alásan, a í. ház megszavaz 4 mil
lió évenkinti költséget. En nem mondom, hogy 
ne szavazzuk meg, mert most ezen kérdésbe bocsát
kozni nincs idő. Miután Erdélynek ezen remény 
nyujtaték, kell hogy az már teljesíttessék; én leg
alább nem veszem magamra azon felelősséget, 
hogy ezen vasút létesítését akadályozzam, és hogy 
igy Erdély ezen reményében csalatkozzék. Hanem, 
t. ház, a népképviselőnek első kötelessége a nem
zet vagyona felett őrködni, és ezen kötelességnél 
fogva a képviselőháznak nem szabad megszavaznia 
oly kiadásokat, vagy oly biztosítékokat, melyek 
az állam költségvetését terhelik vagy esetleg ter
helhetik és a jövőben nagyobb kiadásokra vezet
hetnek, ha csak azok szükséges, üdvös voltáról 
tökéletesen meggyőződve nincs. Ezen meggyő
ződés vasutaknál csak abból meríthető, ha a ter
vezett vasutak előmunkálatait, a terveket és a 
költségvetést mértföldről méríföldre részletesen 
ismerjük. 
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Ide behozatik egy szerződés és, t. ház, azt 
mondják, hogy mértföldről mértföldre 46,750 írt 
jövedelem ezüstben biztosíttatik a társaságnak. En 
megvallom, a helybeli körülményeket az egész 
vonal mentiben nem ismerem, nem ismerem a ne
hézségeket, melyeken ezen ut keresztül vezetend ; 
annál fogva nem vagyok képes biztossággal meg
határozni, hogy ily sommá pénz szükséges-e annak 
kiépítésére ? hanem azt tudom, hogy Európában 
igen kevés vasút van, a mely a helyi körülménye
ket, a munka árát és az anyagnak helybeli árát te
kintetbe véve, drágábba kerülne, mint ezen vasút 
kerül. Ezt maga a vasúti bizottság is elismeri, és 
azt mondja, hogy ez bizony drága, hogy ez bizony 
nagy sommának látszik, de a pénznek mostani 
drága állapota mellett ezt még jutányos szerződés-
nél lehet tekinteni. 

A mi a pénznek mostani drágaságát illeti, 
arra bátor vagyok megj'egyezni, hogy a péiiz még 
soha oly olcsó nem volt mint most, mert annyi 
van, hogy az emberek nem tudják mit csináljanak 
vele. (Átalános derültség.) Nem mondom én, t. 
ház, hogy egyeseknek van, még azt sem állitom, 
hogy Magyarországnak van, és igen örvendenék, 
ha Magyarország saját maga tőkéjéből volna képes 
vasutakat építeni; hanem igen is van sok pénz 
a világ piaczán. Magában a franezia bankban 
annyi, pénz van. a mennyi a világ teremtésétől 
fogva egy helyen soha együtt nem volt. (Derült
ség.) Innen van ez, hogy a banknál a kamat láb 
egy és fél százalék és még ez olcsó áron sem akarja 
senki azt felvenni, hogy vállalatokba fektesse. Az a 
motívum tehát, hogy a pénz drága, egyátalában 
nem áll. 

De én, a mint mondám, nem akarom ezen 
útnak keresztülvitelét most hátráltatni, hanem 
kívánnám azí, hogy semmiféle vasúti terv a házba 
ne hozassék' tárgyalás és megszavazás végett a 
nélkül, hogy részletes tervek akár a ház irodá
jában, akár egy más erre alkalmas teremben vagy 
más nyilvános helyen a tárgyalás előtt legalább 
pár hóval kitéve ne legyen, hogy a földrajzok, tér
képek, építendő állomások s a különbféle felállí
tandó épületek rajzai akáí a ház folyosóján 
kifüggesztve, akár más valami helyen kitéve ne 
legyen, hogy azokat minden képviselő megtekint
hesse. Ha a tervek részletesen meg lesznek, s a 
költségvetés melléjöklesz téve, én azt hiszem, hogy i 
igenis lesznek képviselők, kik képesek meghatá
rozni, hogy ezen vasút készítése mértföldről mért
földre mennyibe kerü l : hanem ugy minden elő- i 
munkálat, minden terv nélkül kimondani azt, hogy j 
ezen vasút készítése igen méltányos 46,750 írt [ 
kamat biztosíték mellett, ez, kérem alásan, meg
lehet, hogy ugy van és meglehet, hogy nem ugy 
van, én ezt bizonyossággal megmondani nem tudom; 

hanem azt mondhatom, hogy a képviselőház köte
lességében nem ugyjár el, mint eljárnia kellene, mi
dőn ily nagy sommákat minden bővebb tudomás 
nélkül megszavaz. Én tehát kérem a házat, hogy 
jövőre a t. ház és a kormány ezen észrevételeimet 
figyelembe vegye, mert jelenleg, mondom, ezen 
erdélyi vasútvonalnak törvénybe menetelét aka
dályozni nem akarom. Hogy ezen kamat biztosí
ték nem valami kevés, bizonyitja az, hogy csak 
néhány nappal ezelőtt itt a képviselőházban a 
kormányhoz interpellátió intéztettett, hogy kész-e 
a kormány olcsóbb ajánlatokat elfogadni? Erre 
sem a kormánytól felelet nem adatott, sem az inter
pellátió napfényre nem jött, beadatása óta egészen 
eltűnt. 

En ugy vagyok értesülve, hogy ezen vasút 
egy részének kiépitésére^engedély adatott ofFertek 
utján, és hogy Warring Károly és társai olcsóbb 
ajánlatot tettek mint mások. Természetesen töké
letesen helyén van, hogy az engedély nekik ada
tot t ; de ezen útnak sokkal nagyobb része min
den offertek, ajánlatok nélkül adatott ki, pedig én 
U§T v a g y o k értesülve, hogy a minisztérium meg
ígérte, hogy a vasút többi és sokkal nagyobb ré
szének engedélyezése uj ajánlatok utján fog tör
ténni, de ez valahogy elmaradt, és Warring Károly 
és társainak szerződése az egész 80 mértföldnyi 
vasútra kiterjesztetett. 

Azt mondják nincsen semmi uj a nap alatt. 
Dehogy nincs, uraim! A mióta szerencsés voltam 
hazámba visszatérhetni, igen sok ujat láttam. I lyen 
az is, hogy itt megállitatott a ház előtt, hogy a 
magánúton kötött szerződések jobbak, mint a nyil
vánosan kötöttek. Ez én előttem tökéletesen uj, 
mert míg Európában minden állam nyilvános of
fertek utján, nem mondom nyilvános árverés ut
ján, hanem nyilvános felhívás utján fogad el offer-
íeket, akár zárt levelekben, akár más módon és 
nyilvános ellenőrzés mellett a legtöbbet ígérőnek 
vagy legkevesebbért vállalkozónak adatnak át a 
vállalatok, a helyett itt ellenkező mód használtatik 
és találtatik jobbnak. 

A t. ház bölcsesége tudja, miként fog jövőre 
e tekintetben határozni; de én, ismétlem, hogy ezen 
vonalak igen nag-y áron adattak ki. 

Az előmunkálat é.s a szerződés ugy szól, hogy 
csak egy vágányu vasút legyen belőle, hogy 
még a földmunkálatokat, sőt még a kisajátításokat 
sem tartoznak a vállalkozók oly módon megtenni, 
hogy a jövőben elegendők legyenek két vágányu 
vasútra. En hiszem, hogy Erdély országnak és azon 
vidékeknek, melyeken ezen vasút keresztül fog 
menni, jelenleg nincs szüksége kettős sinű vasútra, 
hanem megtörténhetik, hogy jövőben fog szüksége 
lenni, és sokkal kevesebbe fogott volna kerülni, 
hogy ha a földmunkálatok, de minden esetre a 
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kisajátítások, most ugy történtek volna, hogy ketl 
tős vágány is alkalmaztathatnék rá jövőre. 

En, t. ház, mint mondám, nem akarom ezen 
vasútnak törvénybe menetelét, foganatosítását 
akadályozni; azért semmiféle módositványt vagy 
indítványt tenni nem akarok; csak figyelmébe 
ajánlom a t. háznak s a kormánynak azon észre
vételeket, melyeket tenni bátor valék. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Mint-
kogyjelőttem szólott képviselő á r kijelentette, hogy 
fölszólalásávalnem akarja akadályoztatni a ház asz
talán levő törvényjavaslat elintézését, én részemről 
csak röviden némely észrevételeire fogok szorít
kozni, hogy azokra nézve, ha lehet, nyilatkoza
taimmal megnyugtassam, vagy legalább felvilá
gosítsam. {Halljuk!) 

Megvallom őszintén, a mint örömmel tapasz
talom, hogy képviselő társam alapossággal szólt 
a tárgyhoz, ugy megvártam volna tőle, hogy állí
tásait indokokkal támogassa: mert átalában oda
vetve, azt mondani : „ezen vasút drága," bocsá
natot kérek, ez igen tág értelmű állítás, melyet 
indokolni kellene. {Helyeslés.) Megkísértem azért, 
hogy észrevételei ellenében teendő nyilatkozatomat 
indokoljam. (Halljuk!) Nem fogok részletekre ki
terjeszkedni, csak tényeket akarok fölemlíteni. 
(Halljuk!) 

Nem is tekintek azért vissza távolabb múltba, 
csak az utolsó esetet veszem föl, melyben Lajtán 
tul, Csehországban, egy vasiíti concessio, mértföl-
denkint 49,000 forintnyi garantiával íidatott meg. 
Már pedig könnyen megítélheti bárki, hogy az 
építészeti viszonyok Csehországban lényegesen 
különböznek azon nehézségektől, melyekkel Er
délyben megküzdeni kénytelenek vagyunk ; meg
ítélheti különösen ő, mint az iparos téren gyakai'-
lott és kellő ismeretekkel bíró szakférfiú, minő kü
lönbség van oly országnak vasútépítési költségei 
közt, mely, mint Csehország, sűrű népességgel bir, 
hol a napszám sokkal olcsóbb, hol az anyagok és 
minden készülék beszerzése sokkal könnyebb, és 
ismét oly országnak vasútépítési költségei közt, 
mely, mint Erdély, a magyar birodalom legkele
tibb részén fekszik, csekélyebb népességgel bir és 
hová a vasúti építésre szükséges anyagokat oly 
nagy távolságból kell szállítani. (Igaz!) Mindamel
lett ezen vasútra nézve, melyről közönségesen el 
van ismerve, hogy épitési viszonyai nem az egy
szerűbbek közé tartoznak, melyről tudva van, 
hogy mértföldeken át a hegyi pálya természetével 
bir, melyen nevezetes tunelleket, nagy hidakat, a 
vad vizeken rendkívül sok partvédezetet kell épí
teni, melyről tudva van, hogy azon vonalak közé 
tartozik, melyeket a technihusok a legköltségeseb
bek közé soroltak ; mindamellett a kormány szeren
csés volt oly szerződést, illetőleg oly törvényjavas-

-atot terjesztem a ház elé, mely sokkal olcsóbb 
amazoknál, melyek hasonró viszonyok közt másutt 
és közel szomszéd országokban lettek megkötve ; 
azt hiszem tehát, hogy a kívánt kamatbiztositás 
magassága, vagy a vonal szerfölötti költségessé
gére nézve, átalában idokolt észrevételt tenni nem 
lehet. 

Aggodalmát fejezte ki a képviselő úr a fölött, 
hogy tán minden megfontolás nélkül, széltében 
vállalja el a háza terheket. Igenis tudom és mél-
tánylom azt, hogy a ház áldozatkészséggel ha
tározza el, hogy e vasút megépíttessék, de tu
dom azt is, hogy e vasút mulhatlanul szükséges. 
Elismerte ezt az egész ország, az országos közvé
lemény évek óta. (Helyeslés). Tudja mindenki, 
hogy Erdélynek szorosabb összefüzése Magyaror
szággal, elútasithatlan szükség. Ezen szorosabb 
összefüzés, kapcsát igényel, nemcsak erkölcsit, de 
phisikait is, és ennek legbiztosabb, legreálisabb 
közvetítője : a vasút. (Elénk helyeslés). 

A terhek viseléséről szólván t. képviselő tár
sam, aggodalommal mutatott Spanyol- és Olasz
ország példájára. En azt hiszem, nem egészen he 
lyesen ; Spanyolországra nézve épen nem. Olaszo r-
szágot illetőleg pedig, tudom igenis, hogy az ottani 
államkincstárra nehezen súlyosodnak oly terhek, 
melyek nemcsak hadi czélokra felvett állami köl
csönökből, de különösen az ott követett vasúti po
litikából erednek. 

De az egyátalában semmi kapcsolatban sincs 
azon eljárással, melyet mi követünk, — sőt bátor 
vagyok t. képviselő társamat arra figyelmeztetni, 
hogy nálunk épen az ellenkező áll. A magyar kor
mány átgondolt összhangzatos terv után halad, 
következetesen a vasúti engedélyek tárgyalásá
ban, és csak oly vonalak kamatbiztositását hozza 
javaslatba, melyeknek közgazdasági fontossága 
az ország közvéleménye által el van ismerve. H a 
az előre megállapított tervszerint, az abban fölvett 
vonalakat egyenkint kamatbiztositással fogja el
látni az ország, én nem tartok attól, hogy az elvál
lalt terheknél fogva, oly veszélybe bocsátkoznánk, 
mely előbb-utóbb, az államkincstárra, vagy az adó
zókrakáros következéseket vonna maga után. 

Közönségesen tudva van, hogy az üzletben 
levő és ma már adót fizetni képes vasutak egyenes 
adója, majdnem egyharmadát teszi az összes or
szágos adónak. Ha tehát egyfelől hamatbiztositás 
által elősegiti az állam azok építését, nem szabad 
feledni, hogy másrészt oly bőséges forrását nyitja 
meg az országos jövedelmeknek, hogy ezáltal a 
közgazdasági billance könnyen helyreáll. 

Ezen állításomra nézve sem akarok átalános-
ságban maradni, hanem inkább tényekre és szá
mokra támaszkodni. 
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Az országnak azon időig, midőn a magyar 
kormáoy a kezelést átvette, 312 mértföldnyi vas
útja volt. Ezek között volt egy vonal, de csakis 
egy, mely helytelen irányánál fogva, nem volt 
képes annyi forgalmat kifejteni, hogy jövedelme 
mellett, a kamatbiztositás cziméből nyerendő álla
mi segélyt nélkülözhette volna. Ez a tiszai vasút. 
Azon előleg, melyet e vasút az 50-es évek óta se
gélyképen egy évtizeden át az államtól nyert, 4 
milliót tesz, hozzászámítva ezen összeg után az 
időközi kamatokat : 5 milliót. És most mi törté
nik ? Az egész összeg most egyszerre visszafordul 
az állam kincstárába, mely azt ismét productiv 
czélokra fordíthatja. Nem volt tehát eset arra, hogy 
a 312 mértföldnyi vasútra nyújtott garantiából 
oly veszély hárult volna az országra, mely annak 
pénzügyi vagy közgazdasági viszonyait megza
varhatta volna. A vasutak, ez idei szerint, száza
dunk legfontosabb industriáját képezik és azon bő
séges források által, melyeket megnyitnak, leg-
üdvösebb hatással vannak nemcsak gazdasági, de 
átalában politikai és socialis viszonyainkra; miért 
Is igenis azt hiszem, hogy akkor követne el az 
országgyűlés nagy mulasztást, ha nem gondos
kodnék arról, hogy az országos vasiíti hálózat 
rövid idő alatt kiegészíttessék. (Helyeslés). 

Az építendő vonalak sorában egyik kiváló 
hely az erdélyi vasútat illeti meg, azon országé, 
mely annyi idő óta elszigetelve volt tőlünk, mely 
évtizedeken át járult azon terhek viseléséhez, me
lyeken az ország többi vidékei vasúttal lettek el
látva. (Elénk helyeslés). 

Még csak egyet kívánok felemlíteni. A t. 
képviselő úr észrevételeibői azt kell hinnem, mi
szerint azon véleményen van, hogy a kormány 
az eljárásná tán nem követett kellő nyilvánosságot. 
Bocsánatot kérek, a „Közlönyében az offerttár-
gyaláski volt hirdetve s az aug. 18-án kezdődött. A 
hirdetés olyképen történt, hogy az engedélyes a kor
mány közegei által, a n.-várad-kolozsvári vonalon 
teljesített munkákat a megállapított árban átvenni 
tartozik. A pályázatnál "VVaring Károly, Londonból, 
lett a nyertes. Egyébiránt az engedély oly feltét alatt 
adatott ki, hogy a ki a n.-várad-kolozsvári vonalra 
szóló engedélyt elnyeri, köteles öt hó leforgása alatt 
a terveket elkészíteni, a vasútnak Brassóig leendő 
folytatására is. Midőn ez alapokon Waring Károly 
az építésre vállalkozott, reá rövid időre bemutatott a 
minisztériumnak oly terveket, melyeket nem ő ké
szített ugyan, nem is azon határidő alatt mutatott be, 
melyászámára ki volt tűzve, hanem sokkal előbb; 
oly terveket, melyek még 1863-an a magyar gazda
sági egyesület pártfogása alatt készültek. Midőn ő 
e terveket bemutatta, s a miniszter meggyőződött, 
hogy azok mindenképen kielégitők, a kormány 
más részről szemelőtt tartotta azt, hogy az ország 
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óhajtásának, de különösen Erdély szükségletének 
fog leginkább megfelelni azáltal, ha lehetővé teszi, 
hogy a ház mé^- ez ülésszak alatt intézkedhessek ar
ra nézve, hogy Erdély vasúttal elláttassék: a köz
munkaminiszter egy pillanatig sem késett fölvenni 
a tárgyalásokat a benyújtott tervek alapján, sőt a 
midőn azt látta, hogy oly eredményre jut, melyet 
tiszta lélekkel, legjobb meggyőződéssel tehet le a 
ház asztalára, sietett a törvényjavaslatot, rendes 
tárgyalás végett, előterjeszteni. 

Azt méltóztatott még fölemlíteni, hogy czél-
szerü volna, ha, mielőtt ilynemű vasúti, előterjesz
tések a ház elé kerülnek, több idő engedtetnék, 
mialatt azokat megszemlélni lehetne. Megengedem, 
hogy ez normális viszonyok között igen czélszerü 
volna, ha kivált a háznak több tagja annyi szak
ismerettel birna, mennyi a kiállított tervek meg-
birálására kívántatik. 

Különben a most történt előterjesztésre nézve 
megjegyzem, hogy, mint eddig sem adatott be 
vasúti törvényjavaslat, mely a ház határozatá-
tának megfelelő minden kellékkel ellátva nem 
lett volna, ugy ez alkalommal sem tétetett észre
vétel akár a pénzügyi, akár a vasúti bizottságban, 
hogy az erdélyi vasútra vonatkozó előterjesztés 
bármely részében is hiányos lett volna. Ellenke
zőleg azt állítom, hogy a tervezetek alaposan van
nak kidolgozva, sőt annyira részletezve, miszerint 
a minisztérium még az egyes állomásokat is szám-
és névszerint volt képes javaslatba hozni. 

Az volt a t. képviselő úrnak nézete, hogy 
jó volna a terveket 2 vagy 3 hónapi időszakra ki
állítani, hogy azokat mindenki kényelmesen meg
tekinthesse és megbírálhassa. Meglehet, hogy az 
sok tekintetben bölcs és helyes eljárás volna, de 
másfelől attól tartok, oly hibába esnénk, melyet 
alig lehetne igazolni. Nem fogadhatom el tehát t. 
képviselőtársam nézetét; nem pedig azért, mert a 
vasutak építésében mindenekfölött időt veszte
getni nem szabad. Midőn e hazában 15 évi mulasz
tások után vasutak építésében annyi utánpótolni 
való van; midőn egyszerre és egy időben sok 
vonal építéséről kell gondoskodni; midőn azt 
látjuk, hogy az ország hitelének megszilárdulása 
folytán, de meg a kedvező conjuncturák mellett, 
Európának minden tőkéje rendelkezésünkre áll ; 
de nem is tudjuk, vajon 2—3 hónap múlva, 
a meddig a tervek t. képviselőtársam óhajtása sze
rint kiállítva lennének, leszünk-e oly szerencsés 
helyzetben, hogy ezekhez hasonló szerződéseket 
köthessünk : akkor én, megvallom, azon nézethez 
nem járulhatok, azt czélszerünek nem tarthatom. 

Ezek voltak, röviden, észrevételeim ; kölön-
ben is ugy tudom, hogy képviselőtársam sem kí
vánja megakadályoztatni a tárgyalást; kérem tehát 
an nak folytatását. 

29 
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E l n ö k : Méltóztatnak a 23-dik szakaszt elfő- | 
gadni'? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 23-dik szakasz 
elfogadtatott. {Leszáll az elnöki székről s helyét Gaj-
zágó Salamon foglalja el.) 

Mihályi Péter jegyző (olvass a a . 2A-dik 
szakaszt.) 

Urházy György előadó.- Károly-Fehérvár 
helyett Gyula-Fehérvárt kér a központi bizottság 
tétetni. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennélfogva elfogadtatik. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 25—34. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : Az engedély-okmány tehát részletei
ben is el van fogadva. Következik a törvényja
vaslat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat l) czimét s 1-sö szakaszát, mely észrevétel 
nélkül elfogadtatik. Olvassa a 2-dik szakaszt.) 

U r h á z y G y ö r g y e l ő a d ó : A törvényjavas
lat 2, szakasza 5. kikezdésének 7-ik sorában kiha-
gyandók lennének ezen latin szavak: „caeteris 
pari bus;" ugyanezen kikezdés 9-ik sorában „ki-
épitésére" szó után beigtatandó : Ma fenforgó jelen 
fontos okok tekintetéből." 

Csengery Imre : T. ház ! Ha a törvényja
vaslat czimét s az engedély-okmány tartalmát ösz-
szevetjtik, ugy látszik, hogy a törvényjavaslat 
szövegében valami hiány van. Nevezetesen a fő
vonal be van hozva a törvényjavaslatba, valamint 
a maros-vásárhelyi és szebeni szárnyvonal is ; de 
a gyulafehérvári szárnyvonal nincs benne felem
lítve. Ennélfogva ezt egy külön pont alatt okvet
lenül be kell igtatni, hogy az engedély-okmány 
tartalmával egyezzék a szöveg. így tehát a d) 
pont alatt következő mődositványomat kérem be-
igtattatni: ,,A fővonalból Tövisnél kiágazó s Gyu
la-Fehérvárig vezető, és igy az arad-gyulafehér
vári vaspályába szakadó szárnyvonal." 

Elnök: Elfogadja a t. ház Csengery képvi
selő urnák a d) pont alá teendő módositványát és 
a központi bizottság véleményét ? (Elfogadjak!) 
E törvényjavaslat szövege tehát e szerint fog szer
kesztetni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a S-diJe sza-
kaszt.) 

Urházy György előadó: A 3. szakasz 4. 
pontjában b) alatt „Károly-Fehérvár" helyett 
„Gyula-Fehérvár"-t kivan tétetni a központi bi
zottság. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 3—7-ik 
') Lásd az Irományok 373-dik számának I. mellékletét. 

szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 8. szakaszt.) 

Urházy György előadó: A 8. szakasz 5. 
pontjában „nagy-szebeni'' felcserélendő e szóval: 
„gerendi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9. és 10. 

szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 11. szakaszt.) 

Urházy György előadó: A l i . szakasz 3 
első sorát a központi bizottság következőleg véli 
szövegezendőnek: „Midőn az e törvényben enge
délyezett vasút építésére az ő felsége által szente
sitett s az országgyűlés által beczikkelyezett en
gedély- okmánj?" stb. Miután a törvényjavaslat 
először szentesittetik, azután szokott alkotmányos 
szabályok szerint beczikkelyeztetni. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e szövegezését? (Elfogadjidc!) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 12. szakaszt, 
mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 13-dik sza
kaszt.) 

Csengeri I m r e : T. ház ! Erre a szakaszra 
ismét egy észrevételem van. Az mondatik ugyanis 
a törvényjavaslatban, hogy az engedély-okmány 
egy példánya a törvényhozó-test levéltárába teen
dő le. Azonban eddig a törvényhozó testületnek le
véltára nem létezik. Van külön levéltára a kép
viselőháznak, és van külön levéltára a felsőház
nak is , de együttesen a törvényhozó testületnek 
nincs. Es épen e miatt áll fen az a gyakorlat is, 
miszerint a szentesitett törvényczikkek, az or
szággyűlés két házában történt kihirdetés után, 
egyenesen az országos levéltárban helyeztetnek 
el, és a ház irattárába csupán az országos levél
tárnok elismervénye tétetik le. S ezen gyakorla
tot, a vasúti engedély-okmányokra nézve is, nem 
egy esetben alkalmazta már az országgyűlés. In
dítványozom tehát, hogy itt is az „országos levél
tárba*4 tétessék a ,,törvényhozó test levéltárába" 
helyett. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a lédik 

szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t, ház a 14. szakaszt? 

(Elfogadjuk!) E szerint ugy az engedély-okmány, 
mint a törvényjavaslat, a magyar keleti vasút, 
valamint ennek Gyula-Fehérvár Maros-Vásárhely 
és Nagy-Szebenig vezető szárnyvonalaira nézve 
átalánosságban és részletesen el van fogadva. Ha 
a t. ház beleegyezik, a végleges megszavazás a 
holnapi ülésre tűzetik ki. (Helyeslés) 

Kérem a t. házat, legyen szíves meghallgat
ni a jegyzőkönyv hitelesítését, hogy a nemzeti
ségi egyenjogúság tárgyában elfogadott törvény
javaslat a főrendiházhoz még ma átvitessék. 
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P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyv 
illető pontját.) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

A pénzügyi miniszter úr kért szót. 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 

T. ház ! Van szerencsém benyújtani a törvényja
vaslatot a főszámvevőszék felállításáról, ' továbbá 
a törvényjavaslatot a Tiszavidéki vaspályatársulat 
törlesztéséről. 

Ezen második törvényjavaslatra nézve !Van 
szerencsém megjegyezni, hogy az 1867. évi XV. 
törvényczikk 7- szakaszának értelme szerint azon 
kötelességeket, melyek a vasuttársulatokat illető 
szerződésszerű biztosítékokból származnak, a biro
dalomnak azon feleviseli, a melynek területén fe-
küsznek a vasutak s ennek megfelelőleg azon visz-
sza fizetések is . melyek netalán valamely társulat
tól az eddigelé nyert előlegek fejében járnak, 
ugyanazon országokat illetik. 

A tiszavidéki vaspályatársulat 1861-töl egész 
18-67. évig kamatbiztositás fejében nyert4.566,978 
frt 31 krnyi előleget; ezen előlegnek folyó évi 
november l-ig járó kamatai az engedélyezési ok
mány szerint 4 százalékkal számítva tesznek : 
742.202 frt 34 krt, tehát a tiszavidéki vaspályatár
sulatnak összes kötelezettsége az állam irányában, 
melyet a jövedelmek feleslegeiből tartoznék több 
év során visszafizetni, tesz: 5.309,180 frt. 65 
krt. A társulat részéről tett ajánlatok folytán a 
törvényhozás jóváhagyásának fentartása mellett 
egyességet kötöttem, melynél fogva a társulat 
az államkincstárnak 26,545 darab 200 írtról szóló 
társulati részvényt fog név szerinti értékben átad
ni és a fenmaradt különbözetet készpénzben fogja 
kiegyenlíteni. Én ezen egyességet elfogadhatónak 
és az államkincstárra nézve kedvezőnek vélvén ; 
van szerencsém az az iránti törvényjavaslatot a tisz
telt háznak beterjeszteni, mely által egyrészt az 
állam, oly vasútnak jövedelmeiben részesülend, 
mely már is nevezetes jövedelmet hoz, a vonalak 
kiépítése folytán a forgalomnak nevekedése bizton 
várható; más részt pedig azon kötelezettséget vál
lalná magára, hogy a kamatbiztositási összeg sza
porodván, akibocsátott részvények 276,077 forint 
35 krral felemeltetnék. 

A magyar állam eddig többrendbeli kamat
biztositási kötelezettséget vállalt, és az annak foly
tán előlegezett összegek idővel, ha a vaspályák jö
vedelmezővé válandnak, vissza fognak fizettetni; 
de az idő rövidsége nem engedi, hogy egy külön 
törvényjavaslat terjesztessék a t. ház elé, melynél 
fogva ezen kamatbiztositási teher fedezésére bizo
nyos alap képeztetnék; azonban mégis már most 
óhajtanám ezen törvényjavaslatban kimondatni, mi
szerint a legközelebbi ülésszak alatt a minisztérium 

törvényjavaslatot terjeszszen elő egy a kamatbizto-
sitásokból eredő fizetések fedezésére szolgáló tar
talékalapról , a melynek megalapítására az ezen -
törvényjavaslat értelmében átveendő részvények 
fognának szolgálni. 

Az egyesség helybenhagyását és a törvény
javaslat megállapítását már azon szempontból is 
bátor vagyok a t. háznak elfogadás végett aján
lani, mert ez által a jövő évre tervezett költségve
tésből kihagyandó lesz azon tétel , mely a kamat
biztositási költségek fedezésére előirányozva volt, 
miután az 5,300,000 forintot tevő Tiszavidéki vas
pálya, részvények, melyeknek árkeleíe valamivel 
túlhaladja a névbeli értéket, a banknál leendő el
zálogosítás mellett az előirányzatba tett kamatbiz
tositási összegnek fedezésére alapúi szolgálhatnak 
az államkincstárnak minden egyenes terheltetése 
nélkül. 

Midőn a harmadik és utolsó törvényjavaslatot 
a vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön ho
vá fordításáról a tisztelt háznak benyújtani szeren
csém van, jelentést kívánok tenni magáról a vasúti 
kölcsönről. (Halljaki) 

Múlt évi július 2-án hozatott azon országos 
határozat a vasutak építéséről, mely szerint a mi
nisztérium kötelességévé tétetett, hogy gondoskod
jék azon pénzerőnek beszerzéséről, mely a szüksé
ges vasutak kiépítésére az első években megkíván
tatik. Ezen megbízás folytán történtek íizon előle
ges lépések a kölcsönnek létesítésére és megkötte
tett augustus 23-án az egyezmény, mely múlt évi 
október elején mind a két ház bizottságával közöl
tetett és ezen bizottságok jelentése folytán keletke
zett az 1867. évi XIII. törvényczikk, melyben a 
minisztérium felhatalmaztatott, hogy vasutak és 
csatornák építésére valóságos értékben 60.000.000 
ezüst forintnyi, vagyis 150 millió franknyi köl
csönt létesítsen 50 évre 4.650,000 ezüst forint vagy
is 11,625,000 franknyi évi járadék fizetés köte
lezése mellett. — Továbbá kimondatott ugyanazon 
törvényben, hogy az évjáradéknak 50 éven át tel
jesített fizetése után az egész kölcsön törlesztve le
gyen ; és végre, hogy ezen kölcsön azon vasutak 
és csatornák építésére fordíttassák, melyeknek épí
tése iránt a törvényhozás rendelkezik. 

Azért bocsátottam ezeket előre, hogy constati-
rozzam , minő feladatot szabott a törvényhozás a 
minisztériumra a kölcsön létesítésénél, és meddig 
terjed az 1867. XIII . törvényczikk értelmében a 
minisztériumra ruházott felhatalmazás. U g y hi
szem, a tisztelt ház velem egyetérteni fog abban, 
hogy a minisztérium akkor felelt meg az elébe sza
bott feladatnak, ha 1-ször oly kölcsönt létesített, 
mely 4.650,000 frt évi járadék fizetése mellett 50 
év alatt teljesen törlesztetik ; 2-or, ha a kölcsön a 
törlesztési illetéken kivül 7 s fél százaléknál többe 

29* 
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nem kerül, és 3-or, ha azon czélokra fordíttatott és 
fordittatik, melyekre a törvény rendelte. 

A mi az első feladatot illeti, erre nézve van 
szerencsém bemutatni a törlesztési tervet, azon tör
lesztési tervet, mely egyébiránt minden kötvény
nek túllapjáa látható, mely szerint az 1868-dik év 
július 1-én kezdődő első félévi járadék tesz kama
tokban 5.320,350 frankot, tőke törlesztésben 492 
ezer frankot, a törlesztési összegek akisorsolt köt
vények kamatjával szaporodván, végre az utolsó 
törlesztési időszak esik 1918-dik évi január else
jére, araidó'na kamatokra már csak 140,850 frank 
a tőketörlesztésre pedig 5.634,000 frank esik; 
minden évben pedig az egész törlesztési időszak 
alatt a törvény 1-ső szakaszának megfelelőleg az 
éVjáradék 11.625.000 frankot, vagyis 4.650,000 
ezüst forintot tesz. A kölcsön törlesztési terve tehát 
megfelel a törvény rendeletének. 

A mi illeti a második helyen emiitett feltételt, 
mi egyébiránt minden kölcsönnél a legfontosabb, 
t. i. mennyibe került az , azaz a felvett pénzérték 
után mennyi kamatot kellend fizetni: erre nézve 
a kölcsön megkötése alkalmával, ugy később már 
a pénzügyi bizottság előtt is ugy nyilatkoztam, 
miszerint az összes kölcsönt olykép reménylem 
fo]yóvá tehetni, hogy az 7 s fél százaléknál többe 
ne kerüljön. 

Mielőtt az elért és kilátásba helyezhető ered
ményeket elősorolhatnám, meg kell némelyeket 
említenem. 

Kevés dolog van ingadozóbb, mint a pénzpi-
acz igénye. Bizonyos pénzügyi műtét, mely ma 
kivihető, holnap már kivihetetlen leend, és vi
szont. — Ezen kölcsönkötés aránylag kedvező, 
vagyis olyan időpontban történt, midőn az osztrák 
állam ismert hiteléhez mérve.a még kevésbbé ismert 
önálló magyar állani számára a pénzpiaczon biz
tos kilátás nyílt, eléggé kedvező kölcsönt köthet
ni. — A kölcsön-szerződés értelme szerint jogában 
állott a kölcsöntkötőnek az összes kölcsönt aláirás 
végett kibocsátani, s ezen feltételt annyival inkább 
tartam elfogadhatónak, mivel az akkori viszonyok 
közt azt hivém, hogy az állam nagyobb mérték
ben s azonnal igénybe fogja venni a kölcsön ne
vezetes részét; másrészt a politikai viszonyok is 
akkor oda mutattak, hogy tartam" lehetett az eu
rópai béke megzavarásától, minek bekövetkezése 
a kölcsönnek létesítését kérdésessé teszi vala. Az ak
kori viszonyok tehát igazolják, hogy czélszerü volt 
az összes kölcsön kibocsátását lehetővé tenni. 

A múlt év utolsó napjaiban azonban mindin
kább meggyőződtem arról, hogy a vasúti vállala
tok nagyrészt kamatbiztositás mellett fognak ki
adatni, s igy az egész kölcsönösszegre azonnal 
szükség nem leend; miután továbbá a politikai 
láthatár is tisztulni kezdett, s az európai pénzpia-

czokon oly nagy pénzbőség kezdett beállani, hogy a 
rövid időre elhelyezett tőkék kamatlába neveze
tesen leszállott; miután végre a minisztérium fel
hatalmazása az időt illetőleg átalánosságban volt 
kimondva, s igy legjobb belátására volt bizva : en
nél fogva megfontolva azon nevezetes kamatvesz
teséget, mely a rövid időre elhelyezett és a kölcsön 
kamata közt mutatkozott és még most is talán na
gyobb mértékben fenállott különbözetből szárma
zott volna, az ország érdekét véltem az által elő
mozdíthatni, ha megkísértem annak kieszközlését, 
hogy csak a kölcsön fele bocsáttassák k i , másik 
fele pedig az állam rendelkezésére maradjon. 

Ez irányban tett kísérleteim miatt a kölcsön
nek kibocsátása egy ideig halasztást szenvedett; 
miután azonban a kölcsön iránt szerződött, fél ra
gaszkodott azon jogához , hogy az egész kölcsönt 
január hóban kibocsáthassa, s az aláirásra kitű
zött napok közeledtek: a magyar pénzügyminisz
tert képviselő biztos Parisban máskép nem telje
síthetvén kívánságomat, az aláirás napjain aláirás 
utján tartotta meg az állam számára a kölcsön egy 
nevezetes részét, elébb szerződésileg biztosítván ar
ról az államot, hogy az ekkép aláirt kötvények 
után a kibocsátást eszközlő „Société Grénérale* pá
risi intézet a számára biztositott jutalék fele részé
ről lemond. 

Ily módon sikerült elérnem azon czélt, hogy 
e kölcsön felének időközi, intercalaris kamatait 
egy évre megnyerjem; mi is, tekintetbe véve azon 
körülményt, hogy az arany és ezüst devisekbeni 
elhelyezés a folyó tőkék bősége mellett alig hoz 
1—IVa °/o kamatot, ha az egész kölcsön befizette
tik, közel 2 millió forintnyi különbözetet eredmé
nyez ; továbbá megvallom, arra is számítottam. 
hogy ha sikerülend kimutatni azt, miszerint az uj 
gazdálkodást kezdő magyar állam p.zon kevés ál
lam közé tartozand, mely államháztartásában a 
sulyegyent megtartani képes lévén, improductiv 
kölcsönöket nem vesz fel, a mint eddig 2 évi létele 
alatt nem is vett fel, s igy kedvezőbb hitelre érde
mes : a kölcsön másik felét pedig majd kedvezőbb 
eredménynyel ellehet helyezni. E tekintetben le
gyen szabad egy megjegyzést tennem.Simonyi Ernő 
képviselő úr az utóbbi tárgyalásnál fölszólalván, 
midó'n az erdélyi vasút kamatbiztositása ellen tett 
megjegyzést, azt monda, hogy most átalában vég
hetetlen nagy pénzbőség uralkodik. Annyiban iga
za van, hogy a bankok mind telvék el nem helye
zett tőkékkel: de ha a viszonvok teljesen consoli-
dáltak, az átalános bizalom folytán a tőkék rende
sen hasznos beruházásokat keresnek és találnak; 
azonban a tőkéknek a bankokba nagyobb mérték
ben való befolyásából nem lehet következtetni, 
hogy a tőkepénzesek az egyes államok vagy vál
lalatoknak nyújt andó hitelmüveletekbe bocsátkoz 
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ni készek volnának. A kölcsön aláirás napjait 
megelőző időben biztos kilátás nyilt arra, hogy a 
3. aláirási nap alatt Parisban az összes kölcsön 
jegyeztetni fog: oly nagy mértékben voltak a vi
dékről bejelentve az előjegyzések; azonban épen 
az aláírást megelőző január 27-én közzé tévén a 
franczia pénzügyminiszter a franczia kormány 
azon szándékát, hogy egy 440 millió frankra 
menő kölcsönt fog legközelebb kibocsátani; erre 
természetesen a franczia aláírók tartózkodóbbakká 
lettek. Ezen körülményhez hozzájárult még az, 
hogy azon pénzemberek részéről, kik talán érde
kük ellen lenni hivék a kölcsön sikerülését, nagy 
rnenyiségü kötvény a kibocsátási áron alul áruita
tott az aláirási napok alatt. 

A kormány részére tett aláíráson fölül azon
ban, mindamellett az aláirás oly eredményt muta
tott, mely szerint fenmaradt volna a kölcsönt kötő 
rendelkezési joga a kölcsön egy nevezetes ré
szére. A már emiitett indokokból az állam érdeké
ben kedvezőbbnek vréltem a szabad rendelkez-
hetés iránti jog felett kötött egyezményt helyben
hagyni. 

A következés igazolta, hogy helyesen csele
kedtem, mert a mint tudva lett a pénzvilágban 
ezen szabad rendelkezhetési jog, azonnal történtek 
ajánlatok a kölcsön meglevő részére. Hogy töb
beket ne említsek, Bothschild S. M. és Wodianer 
Mór bankházak még az év tavaszán elfogadható 
ajánlatokat tettek.; de akkor még nem volt szán
dékom a kölcsön elhelyezése iránt egyezkedni, 
miután azon előny, melyet az intercalaris kama
tok megnyerése tekintetében szereztem, nagyrészt 
meghiúsulhatott volna. 

A múlt hó kezdetén azonban, midőn már bi
zonyos volt az, hogy a bankrészvényekre törté
nendő kifizetés 20 millió forintot haladó készpénzt, 
és november l-jén a szelvény beváltás hasonló
kép '.nagy összeget teend folyóvá, mely más elhe
lyezést keres, ismét meginclitám a tárgyaláso
kat, s alkudozásokat folytattam, egy párisi első 
tekintélyű consortiumon kivül, az Anglo-Austrian 
bankkal, s egy más, a pénzvilág első tekintélyei
ből álló consortiummal. Ezen utóbbi consortium 
áll Rothschild S. M., Wodianer M..Sina S.G. bank-
házakból, a bécsi hitelintézet és a magyar hitel
bankból, mely consortiummal, miután a legked-
kedvezőbb ajánlatot ez tette, oly egyességre lép
tem, melynélfogva a kölcsön hátralevő részének 
kedvező feltételek melletti realísatiója, ugy hiszem, 
kétségen kivül áll. Ha a vasúti kölcsön kötvényei
nek mai árkeletét tekintjük,s még csak a múlt 
hónap kezdetén állóval összehasonlítjuk: meggyő
ződhetünk arról; hogy azon kötvények, melyek 
az állam rendelkezésére megmaradtak, valószínű

leg jobban lesznek értékesíthetők, mint a hogy a 
kölcsön első fele értékesíttetett. 

Azon lépés tehát, melyre a kölcsön kibocsá
tásakor magamat elhatároztam, az államnak nem 
csak az intercalaris kamatok meggazdálkodása 
által, de a második felerészének kedvezőbb érté
kesítése folytán is, ugy hiszem, hasznot hozand. 
Az igaz. hogy minden hitel-operatióra is áll azon 
közmondás: „lementével kell csak a napot dicsér
ni", s még e felett nem ment le a nap, s jöhetnek 
oly előre nem látható események, melyek a leg
biztosabbnak látszó előszámitást is meghiúsítják ; 
azonban elég eredmény az, hogy a kölcsön fele 
készpénzben befolyt, a másik fele értékesítésére 
elsőrendű pénzhatalmak, mint Rothschild, Sina, 
Wodianer és két hitelintézet, szerződés szerint vál
lalkoztak, azon kölcsön fele részére, inebyre ámult 
év közepén és végével sokan a kivihetetlenség bé
lyegét akarták sütni. 

E kölcsönt sok hibával vádoltak. Nem aka
rom állítani, hogy hibák nem történtek, de a köl
csönnek főhibája, mint azt nekem egy nagy tekin
télyű pénzember monda, két rendbeli volt, az 
egyik: hogy az, tekintve állásunkat a pénzpíaczon 
és aránylag más értékekhez drága volt, azaz ol
csóbban kellett volna adni; — a második, hogy 
nem lehetett rajta sokat nyerni, t. i. hogy csekélyre 
volt szabva a bankár-nyeremény. Ha a kibocsá
tási ár alantabb lett volna, a bankár-nyeremény 
ellenben nagyobb : a pénzpiaczon senki sem emelt 
volna ellene panaszt. 

Én azonban szívesen eltűrtem eddig minden 
vádat; mert legjobb szándékom és minden igye
kezetem oda volt irányozva, hogy a kölcsönt nem 
az azt kibocsátókra, de az államra nézve tegyem 
lehetőleg kedvezővé. 

Az volt minden igyekezetem, hogy a kölcsön, 
mint az ez iránti törvény behozatalakor kilátásba 
helyezem. 7 '/„ százaléknál drágább ne legyen. 
Részben elértem azt, s hiszem, hogy ha az egész 
kölcsönről a végszámadás be fog adatni : azon 
eredmény, vagy talán annál kedvezőbb is fog mu
tatkozni. 

Legyen szabad elősorolnom a szükéges ada
tokat a kölcsön realisatiojáról. Részletes és pontos 
számadást nem adhatok, miután a kölcsönt kibo
csátó Sociéíé Grénérale a vég leszámolást még nem 

! állíthatta öBsze s igy azt velem nem közölhette. 
mert bizományosainak végszámadásai csak az utób
bi időben jutottak el hozzá; azon kivül pedig, mint 

! mindennemű aláírásoknál lenni szokott, még van
nak ígérvények egyesek kezei közt, kik a befize
tési részletekkel még hátralékban maradtak, vagy 
kik befizették ugyan már az egész összeget, de a 
kicserélés még nincs foganatosítva. Ennélfogva 
egész pontossággal a számadás meg nem állapit-



230 CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS, (December 1. 1868 ) 

ható ; végszámadás csakis az egész kölcsön elhe
lyezése után állitható össze. 

A kölcsönből bejött összegekről, azok elhe 
lyezési módjáról és hovafordításáról, azonban a 
kiszámithatott adatokat a következőkben sorolom 
elő: 

Az összes kölcsön 709,380 darab kötvény
ből áll. El van helyezve 352,341 darab. Levonva 
minden kibocsátási és kiállítási költséget, a be
folyt összegekből kiadatott, a törvény által kijelölt 
czélokra, a mai napig: vasútépítésre 3.391,000 
frt, az úgynevezett éjszaki pálya megvásárlására 
7.086.950 frt. Ezen és még egyéb az év folytán 
eszközlen dő beruházásokat terheli az első félévi 
szelvények és kisorsolandó kötvények beváltása, 
melyre összesen kiadatott 833,169 forint ezüst ér
tékben, vagyis a jelen agió szerint számítva 974.807 
forint 73 kr. 

Ennélfogva a vasúti czélokra tett kiadások 
terhére számitandó 11.452,757 frt 73 kr . ; ezen
kívül papirpénz-értékben nagyobbrészt elhelyezve 
létezik az állampénztár javára 4.795,857 frt 44 
krajczár. A többi meglevő készletek a következők: 
837.264 db napoleonsd'or, 16.745. 280 frank ér
tékben, nagyobbrészt, habár csekély kamattal, de 
biztosan és rövid idő alatti felmondás mellett el
helyezve• ; továbbá 3.990,000 délnémet értékű fo
rint, 175,521 font sterlingről szóló londoni váltó, 
1.587,000 porosz tallér, 59,516 frt 20 kr. ezüst-
készletben. Midőn az arany- és ezüstértékben levő 
készletet elősorolnám, meg keli jegyeznem, hogy, 
ámbár az arany- és ezüstértékben való elhelyezés 
aránylag igen csekély kamatot hoz, mindamellett, 
tekintve a bekövetkezhető agió-ingadozásokat, czél-
szerünek véltem a kölcsön nagyobb részét ily ér
tékben megtartani. 

Ha ezen értéket a mostani árfolyam szerint, 
folyó-értékre számítjuk, a kölcsönnek nem egészen 
fele részét tevő 352,341 darab kötvény után be
folyt és részben készletben meglevő, részben pedig, 
nevezetesen 111/i millió forint erejéig a kölcsön 
által kijelölt czélra fordított pénz 33.082,618 frt 
9 kr. értéket mutat, és ha a mostani ezüst-árkele-
tet 117-tel veszszük fel, noha mind a vasutakba be
fektetett összeg, mind a 4 V2 milliónyi folyó-érték-
ben levő összeg összesen 16 millió forintnyi érték, 
csekélyebb agió mellett tétetett folyóvá és igy e 
tekintetben nevezetes különbözet mutatkozik : az 
összes érték ezüstre visszaszámítva tesz 28.771,742 
forintot, miután ezen (összegnek 7 7270 kamatja tesz 
2.120,680 forintot, 352,341 darab kötvény után 
pedig kamat fejében, 6 forintot számítva darabja 
után, jár : 2.114,046 forint, — ennélfogva nem
csak el van érve a kilátásba helyezett 7 ' / a % ka
matozása a bejött pénzösszegnek, sőt azon fölül. 

csekély bár, de mégis 6,634 forintnyi többlet mu
tatkozik. 

Ugy*kiszem, t. ház, hogy ezen adatok eléggé 
bizonyitják : miszerint már a kölcsön első feleré
szének folyovátételénél a kilátásba heyezett 7 Va % 
kamatozás el van érve, és ha a kölcsön kibocsátási 
és elhel}Tezési költségeit — mint a dolog termé
szete szerint, azt máskép számításba venni nem is 
lehet — az összes kölcsönre, tehát a kölcsönnek má
sik felerészére is kivetjük, az eredmény még ked
vezőbbnek mutatkoznék. 

Ha a hátralevő kötvények elhelyezésénél a 
mai árkeletet veszszük számítási alapul, mely sze
rint egy kötvény 100 forinttal jegyeztetik, ugy 
elmondhatom, hogy a minisztérium azon megbíza
tásának : miszerint 7 ]/2% kölcsönt létesítsen, nem 
csak eleget tenni igyekezett, hanem eleget is tett 
s a mennyiben az első feléből tettleg 33 millió be
folyt s a mai árkelet szerint e másik feléből 35 
millió várható, el lehet mondani, hogy teljes remény 
lehet arra, miszerint a kölcsön még kedvezőbben 
helyeztetik el, mint azt múlt évi előadásomban 
kilátásba helyeztem. 

A mi a harmadik feladatot illeti, melynek a 
minisztérium a törvény értelme szerint megfelelni 
köteles, t . i., hogy a kölcsön csak azon czélokra 
fordíttassák, melyeket a törvény kijelölt, ugy 
tartom, e tekintetben a minisztérium feladatának 
eleget tett. 

Ugyanis az államköltségvetésben megállapí
tott központi vasúti iroda számára, mely az összes 
vasutépitési előmunkálatokkal és a munkálatok 
ellenőrzésével foglalkozik, kiadatott eddig 72,384 
forint26 kr., — az építési igazgatóságéra 134,310 
forint, 16'/„ kr.. — a nagyvárad-kolozsvári vas
útvonalra, melynek építése az 1867-dik évi július 
2-án kelt országos határozat által rendeltetett el : 
1.179,993 forint 301/„ kr., — a fiumei vasúti vo
nalra fordíttatott 498,134 forint 95'/,, kr., — a 
hatvan-miskolczi és zákány-zágrábi vonalakra 
1.151,805 forint 71 kr. 

, Ezen vonalakra a közlekedési miniszierium-
nak készpénzben rendelkezésére tétetett 354,371 
forint, 60 Va kr.[; mely összegek együttvéve meg
felelnek a fenébb emiitett 3.391,000 írtnak. 

Továbbá, minő indokok indították a miniszté
riumot arra, hogy az úgynevezett magyar-éjszaki 
vaspályát, illetőleg a pest-hatvani és hatvan-salgó
tarjáni vaspályát az állam részére megvásárolja 
és e tekintetben minő szerződés keletkezett? erre 
nézve van szerencsém az eziránti emlékiratot és a 
szerződésnek másolatát bemutatni. Meg fog ezek
ből a tisztelt ház győződni, hogy a létezett körül
mények közt, midőn az ezen vaspálya-társaságnak 
adott előleget az állam maga számára csak ugy 
biztosíthatta s különösen az összes éjszaki és éj-
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szakkeleti forgalomra nézve nevezetes kiindulás-
pontot, t. i. a pest-hatvani vonalat csak ugy sze
rezhette meg, ha ezen pályát megvásárolja s ez ál
tal hazánk'egyik legjövedelmezőbb vonalának jö
vedelmeit is a vasúti kölcsön fedezésére biztosítja. 
Ugy hiszem, t. ház, hogy utólagosan helyeselni 
fogja a kormány ezen eljárását, s ugy hiszem, a kö
vetkezés is meg fogja mutatni, hogy a vasúti köl
csönre nézve alig lehetett kedvezőbb elhelyezési 
módot találni, mint ezen vaspályának megvételét és 
továbbépítését, mi iránt a most benyújtott tör
vényjavaslat intézkedik. 

Ezen szerződés kötése folytán a vasúti köl
csön jelzálogául oly vonal fog szolgálni, mely — 
mint a törvényjavaslat tervezi — akassa-oderbergi 
vasúttal kapcsolatba jővén, nemcsak hazánk egyik 
legsürgősebb forgalmi igényeinek fog eleget tenni, 
a mennyiben a Pestről szállítandó áruknak körül-
belől 16 mértfölddel rövidebb eljutását eszközlendi 
a világpiaezra, de egyszersmind nevezetes jövedel
met hozó jelzálogot nyujtand a vausti kölcsönnek, 
mely a kamatok fedezésére néhány év múlva a 
szükséges összegeket szolgáltatja és ennélfogva az 
államnak a kölcsön általi terheltetése csak névle
ges lesz s biztos jejzálogot nyújtván a vasüti köl
csönnek, nevelendi a kölcsön-kötvényekbe hely-
zett bizalmat s igy annak belértékét is. 

Egyébiránt ezen vásárlásnak még azon elő
nye is van : hogy 2.418,950 forintnyi követelést 
folyóvá tevén, a jövő évi államköltségvetés rend
kívüli fedezetéül szolgáland. Hogy ezen vonalnak 
nagy jövője van, kitűnik a következő eredmé
nyekből : 

Mióta az állam ezen vonalnak kezelését át
vette, daczára a kezdet nehézségeinek, és hogy a 
pálya minden összeköttetés nélkül van. annak jö
vedelmei folyvást emelkedőben vannak ; még pe
dig a folyó évi júliusi bevétel tett 74,800 forintot, 
az augusztusi 82,900 frtot, a szeptemberi 80,200 
frtot, az októberi közel 92,000 frtot, és miután ezen 
pályánál a kezelési költségek havonkintoO — 3 8 % 
közt állottak : már jelenben is ezen befektetés az 
érte fizetendő kamatnak fedezésére elegendőnek 
mutatkozik. 

A törvényjavaslat többi pontját jelenben nem 
kívánom bővebben indokolni. Annak idejében, mi
dőn tárgyaltatatni fog, lesz szerencsém a kormány 
nézeteit kifejezni. Ugy hiszem, hogy mindazon 
tárgyak, melyekre a kölcsön fordíttatni szándé
koltatik, mind a forgalmi, mind a közgazdászati 
érdekek nevezetes előmozdítására szolgálandnak. 
Ha a t. Láz ezen törvényjavaslatot megszavazza : 
elég lesz téve azon feltételnek, mely az 1867-diki 
XIII . t. az, 6. szakaszában foglaltatik. 

Mert méltóztassanak tekintetbe venni, hogy 
a 16 s fél mértföldnyi hossziiságu magyar éjszaki 

vasút, mely már az államnak birtokában van , és 
a melyre, mint a törvényjavaslatban is kitétetik, a 
vételáron kivül még felszerelési költségek is igé
nyeltetnek , körülbelől 8 millióba fog kerülni; a 
hatvan-miskolczi vasút pedig, mely 16 s fél mért
földre terjed, a közlekedési minisztérium számitása 
szerint a felszereléssel együtt 7.000,000-bafog ke
rülni. Továbbá indítványba hozatik a törvényja
vaslatban azon már általam is emiitett, s különösen a 
kivitel tekintetében fontos vasútnak kiépítése, mely 
a kassa-oderbergi vonallal egyenes irányban kap
csolja össze fővárosunkat; ezen 22 mértföldnyi 
hosszúságú vonal, miután hegyi pálya, és ennél 
fogva kiépítése nagyobb költséggel jár, 18.000,000-
ra van előszámitva. Végre még két más, inkább vi
déki érdekű, de azért a forgalomra nézve nagy fon
tosságú szárnyvonal építése is hozatik javaslatba, az 
egyik a Miskoicztól Potnokon át vezető vonal, mely
nek czélja, hogy Magyarországnak azon iparos vi
dékei , melyek különösen alkalmasak a vasipar 
kifejlődésére, és melyekben jelenleg is már virág
zik ezen ipar, s a melynek nagyobb mértékbeni ki
fejlődését csupán a közlekedési eszközök hiánya 
gátolja, szintén belevonassanak a vasúti hálózatba. 
Ezen vasút építendő Putnok felé azon pontokig, 
hol az egyes vasiparral foglalkozó völgyek feksze
nek. Ezen vonal körülbelől 7 mórtföldre terjed, és 
kiépítésére 3 s fél millió van előszámitva. A vasipar 
előmozdítása tekintetéből a törvényjavaslatban még 
azon határozat is foglalíatik, hogy ha ezen vasipar
ral foglalkozó bányavidék valamelyike az előbb 
emiitett vonallal csatlakozni kívánna, s e végett a 
vasútépítési tőke kétharmadrészének beszerzéséről 
vagy biztositásáról már maga gondoskodott: az 
építési költségek egyharmadrésze , mely segély 
azonban gőzmozdonyu vasútnál mértföldenkint 
100,000 forintnál többre nem mehet, a vasúti köl
csönből az állam részéről adatnék előlegképen. 

A minisztérium továbbá még egy szárnyvo
nalnak kiépítését hozza javaslatba, mely ismét 
kevés költséggel létesíthető, de igen n^gy fontos
sággal bir a nyers-termeinek kivitele tekintetéből, 
és a mely a tiszai pályát egj^enesen összekötné az 
északi állam vaspályával. Ez a Hatvantól Szolnokig 
vezetendő szárnyvonal, mely körülbelől 12 mért
földre terjedne, és 4.000,000 forintnyi költséggel 
előállítható volna. 

Nem emiitvén azon előlegeket, melyeket az 
egyes gömöri völgyeletek nyernének, az általam 
itt elősorolt vonalak , melyek állampályákká vál
nának, 74 mértföldet tesznek, és az ezekre fordí
tandó összes költség csak valamivel haladná meg 
a 40.000,000 forintot, nem ezüstben , hanem 
a jelenlegi érték szerint. Ha ezen vasutak hosszát 
és azon fontos kereskedési pontokat, melyeket ezek 

I összekötnek , tekintetbe venni méltóztatnak : ugy 
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meg fognak győződni, miszerint ezen terv által el 
lesz érve azon czél is, miszerint a kölcsön oly vál
lalatokba fektetendő, melyek már létesitésök első 
kezdeténél is valószínűleg annyi jövedelmet fognak 
hajtani, a mennyi a felvett kölcsön kamatainak 
fedezésére elegendő. Megjegyzem még egyszer, 
hogy itt folyó pénzben számított 40 millióról van 
szó, mely ezüstben kevesebbet tesz; de ha ezüst
ben számíttatik is, a vasúti kölcsön jelzálogául 
szolgáló 74 mértföldet terhelő ezen összegnek ka
matja mégis csak körülbelől 3 millió frtot tesz. 
Ennélfogva valószinü, hogy ezen vonalak jöve
delme elégséges a rajok fordított tőkék kamatjá
nak fedezésére ; minthogy rendesen nem ily nagy 
fontosságú, de másodrendű vasutaknál is Magyar
országban, a tapasztalás szerint, annyi be szokott 
vétetni. 

Óhajtottam volna, hogy a törvényjavaslatba 
foglalt czélok között kijelöltessék azon czél is, 
melyet már szerencsém volt azon alkalommal meg
említeni; midőn a kölcsön iránti törvényjavaslatot 
a ház elé terjesztettem,u.m.: a Tiszának a Dunával 
Pestnél csatorna által való összeköttetése. Nagy 
fontosságúnak tartom ezen csatorna létesítését, és 
miután a kölcsönből az általam emiitett czélokra 
eddig körülbelől 40 millió forint íbrdittatik, és a 
törvényjavaslatba foglalt egyéb kiadások alig fog
nak 6—7 milliónál többet igénybe venni: remény
lem és hiszem, hogy nem csak Pestnek, hanem az 
átalános nyersterménykereskedésnek és kivitelnek 
érdekében, a jövő törvényhozás gondoskodni fog. 
hogy ezen, általam már a vasúti kölcsön megsza
vazása alkalmával emiitett csatorna létesíttessék. 

Ezeket átalában előadván a kölcsönről, en
gedje meg a t. ház , hogy végezetül még röviden 
megemlitsem azon előnyöket, melyek, nézetem sze
rint, a kölcsön meg kötéséből származtak. (Halljuk!) 

A mióta a vasúti kölcsön megköttetett, a ma
gyar érték, még pedig nem inproductiv, hanem 
productiv czélokra felvett kölcsön értéke, az euró
pai tőzsdéken átalában jegyeztetik, és mint az 
utóbbi tapasztalás mutatta , árkelete nevezetesen 
emelkedik, s reményleni lehet, hogy ha , mint a 
múlt 2 év alat t , ugy jövőben is az államháztar
tásban a kiadások és bevételek közti sulyegyen fog 
tartatni, ezen érték árkelete még folyvást emel
kedni fog. 

Á 2-dik előny, nézetem szerint, az volt, hogy 
miután az államnak sikerült saját kölcsönét a fen-
forgó körülmények mellett is 7 s fél százalékkal 
megkötni és magának vasúti czélokra egy biztos 
pénzösszeget biztosítani, ez által azon eredményt 
érte el , hogy a kamatbiztositásoknál az átalános 
kamatláb 7 s fél százalékkal vétetett számítás
ba; a mi — ha tekintjük az utolsó időben Ausztriá

ban tőrtént kamatbiztositási engedményeket, — 
mindenesetre kedvezőnek mondható. 

A kölcsön megkötésének harmadik előnye az, 
hogy az egyes vonalaknak kiépítése felett az állam 
azonnal rendelkezhetett; holott különben, ha csu
pán csak a kamatbiztositási rendszer mellett kény-
telenittetett volna építeni, meg nem kezdhette volna 
a munkálatokat, sem a miskolcz-hatvani, sem 
a zákány-zágrábi, sem a fiumei és nagy-várad
kolozsvári vonalaknál mindaddig, míg azokra 
vállalkozók nem akadnak. Oly államra nézve pedig, 
mely annyira hátramaradt közlekedési eszközök 
tekintetében mint hazánk, bizonyára nagy előny, 
ha az egyes vonalak kiépítése iránt azonnal ren
delkezhetik. 

Végre, ugy hiszem, nagyfontosságú előny 
még az is, hogy ezen kölcsönnek hovaforditása 
által az állam a legjövedelmezőbb vonalakat saját 
birtokában tarthatja meg. (Helyeslés.) T. ház! 
E g y ily kölcsönnek tervezése, megkötése és kivi
tele bizonyára nagy felelet-teherrel jár. Érzem és 
éreztem folyvást ezen felelet-tehernek súlyát; azon
ban nem félek azon felelősségtől, melyet ezen köl
csön megkötése és kivitele által magamra vállal
tam. Jöhet ugyan, s szivemből óhajtom, hogy 
jöjjön mielőbb egy oly kor, amidőn hazánk rende
zett államháztartása meg lesz szilárdítva ; hiszen 
majdnem két éven át ezen czél elérésére szenteltem 
egész munkásságomat; s ekkor a pénzvilág, 
méltányolva a megszilárdult, virágzó és előre
haladott állam hitelét, sokkal kedvezőbb hitelt fog 
ajánlani hasznos beruházásokra, és az első vasúti 
kölcsön drágának fog tetszeni. De másrészt, ha az 
utókor egybe fogja vetni azon vállalatokat, melyek 
ezen kölcsönből létesíttettek, azokkal, melyek ka-
matbiztositás mellett ugyanazon időben adattak 
ki, és számítani fogja a terhet és hasznot, melyet 
az egyik- és másiknemü beruházás eredményezett; 
ha különösen tekintetbe fogja venni, hogy a kamat
biztositási rendszer mellett a forgalom kifejlődésé
nek kezdetén az előlegek terhét évek hosszú során 
kellett viselni, a nélkül, hogy az állam ezen válla
latok későbbi nagyobb jövedelmeiben részesülne, 
mig a kölcsönből építendő vonalaknál, ha egyszer 
nagy jövedelmet adnak, a jövedelmet egyenesen 
és kizárólag az állam huzandja: akkor azon igye
kezetemet, hogy a hazánkban már a kezdet évei
ben is biztos jövedelmet igérő vonalakat a kölcsön 
által az állam számára biztosítsam, az utókor, ugy 
hiszem, roszalni nem fogja. (Élénk helyeslés a jobb
oldalon és középen.) 

T. ház! Az idő rövidségét tekintve, gondos
kodtam arról, hogy a három törvényjavaslat ki
nyomassák. E szerint méltóztassanak azoknak 
tárgyalása iránt határozni: az osztályokhoz kiván-
ják-e azokat utasítani, vagy a pénzügyi és vasúti 
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egyesült bizottságokhoz áttétetni. Van szerencsém 
még egy emlékiratot és szerződést az éjszaki 
pályára vonatkozólag benyújtani, kérvén azt az 
irományokhoz esatoltatni; úgyszintén a tiszai 
vaspálya igazgató-tanácsa részéről ezen egyez- i 
menyre vonatkozó nyilatkozatot vagyok bátor a 
tisztelt háznak, mint fontos okmányt, átnyújtani. 

Elnök: A pénzügyminiszter úr három tör
vényjavaslatot tett le a ház asztalára; 1-ör: tör
vényjavaslat a magyar királyi fő számvevőszék 
felállításáról és hatásköréről; 2-or: törvényjavas
lat a tiszavidéki vaspálya-társulat tartozásának 
törlesztéséről; 3-or: törvényjavaslat vasutak és csa
tornák építésére felvett kölcsön hovafordításáról '). 
Nem valék szerencsés megérteni, hogy a pénzügy
miniszter úr kívánja-e, hogy ezek először a pénz
ügyi és vasúti bizottságokhoz jelentéstétel végett j 
adassanak át, és ezek által átvizsgálva, tétessenek j 
át az osztályokhoz ? (A bizottsághoz!) Ha a háznak 
nincs az ellen kifogása, mindenesetre mind a há
rom törvényjavaslat a pénzügyi és vasúti bizottsá
gokhoz fog áttétetni. (Az osztályokhoz!) T . ház! 
Miután a szabályok azt mondják, hogy a törvény
javaslatoktól, ha. a miniszter kívánja a bizottsági j 
tárgyalást, nem lehet megtagadni, de csak feltété- I 
lezi: ha a miniszter kívánja: ha tehát a miniszter j 
úr azt hiszi, hogy sokkal ezélszerübb lesz ezen tör- j 
vényjavaslatokat egyenesen az osztályokhoz uta
sítani, azt hiszem, a háznak nem lehet nehézsége az 
iránt, hogy azok egyenesen az osztályoknak adas
sanak át. 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y é r : A pénz
ügyi bizottság a költségvetés összeállításával any-
nyira el van foglalva, hogy talán a legczélszerübb 
volna, tekintve az idő rövidségét, ezen törvényja
vaslatokat egyenesen az osztályokhoz utasítani. 

G h y c z y K á l m á l l : A mi a költségvetés mi
atti elfoglaltságot illeti, az nézetem szerint hason
lóképen, vagy még inkább áll az osztályokra néz
ve, mert tegnap permanensnek jelentetvén ki az 
országos ülés, én csakugyan nem tudom, mikor 
fognak az osztátyok ülésezhetni. A mint a t. ház
nak tetszik, ugy történjék; azonban az eddigi 
gyakorlat szerint a vasúti tárgyak csakugyan a 
pénzügyi és vasúti egyesült bizottságokhoz szok
tak először utasíttatni, ezek pedig oly tárgyak, 
melyek eddig mindig azon bizottságokhoz utasít
tattak, és csak azután mentek az osztályokhoz. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha a t. ház megnyugszik abban, 
hogy az osztályokhoz utasíttassanak . . . (Nem 
nyugszunk meg!) Méltóztassanak tehát, kik a tör
vényjavaslatokat egyenesen az osztályokhoz akar
ják áttétetni, felállani (Megtörténik.) A pénzligyi 

' ) Lásd az Irományok i\4—416-dik számát. 
KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8- XI. 

és vasúti bizottságokhoz fognak áttétetni, azon 
utasítással, hogy azokról jelentésöket minél előbb 
megtegyék, s azután az osztályokhoz tétetnek át. 

Simonyi Ernő: T. ház! Ezen törvényja
vaslatok beadása alkalmával a pénzügyminiszter 
úr egyszersmind azon kötelességét teljesítette, a 
melyet az 1867-iki XIII. törvényt zikk kötelességé
vé tett. Ezen törvényezikknek 7. szakasza tudniillik 
azt mondja, hogy a pénzügyminiszter a folyóvá tett 
összeg mikép történt felhasználásáról, a kölcsön 
állapotának kimutatása mellett, az országgyűlés 
elé évenkint jelentést tesz. A pénzügyminiszter 
úr teljesitette most e kötelességét, s a jelentést a 
háznak beadta. Nem gondolom, hogy e törvény
nek az lett volna szándéka, hogy ez a nélkül tör
ténjék meg, hogy a ház arról valami tudomást 
vegyen, hanem csak hogy megtörtént és megvan. 

A törvény, midőn pénzkezelésről számadást adni 
rendel, avagy jelentést tétetni kivan, azt kívánja 
egyszersmind, hogy e számadás megvizsgáltas
sák, és erre nézve a ház véleményét, helyeslését, 
vagy roszalását kimondja. Annálfogva kérem a t. 
házat, méltóztassék elhatározni, hogy a pénzügy
miniszternek a ház asztalára letett, most beadott 
jelentése kinyomassák, s idejekorán a tisztelt ház 
tngjai közt szétosztassák, (ügy is megtörténik!) 
Mert azon jelentésre, melyet miniszter úr igen 
szabatosan előterjesztett, igen művészileg szer
kesztett beszédében elmondott a háznak, lehetet
len jelenleg akár kinek is felelni, akár azon szá
mokra, melyeket elősorolt, akár arra, vajon e 
jelentéssel megelégszik-e, vagy nem ? Ha a tiszt, 
ház ezt elfogadja, s én nem látom át, hogy e tör
vény értelménél fogva mikép ne fogadná el, és 
azon esetre, ha — mit jelenleg megmondani nem 
tudok — eme költségekre nézve észrevételem len
ne, azt azon időre tartom fen, midőn a kinyoma
tott jelentés kezeinknél lesz. Azon időre tartom 
fen egyszersmind megjegyzésemet miniszter úr 
beszédére s azon momentumokra, melyekkel tá
mogatta eljárását. 

L ó n y a y Menyhér t p é n z ü g y é r : Azon né
zetet, melyet a t. képviselő úr előadni szíves volt, 
én is helyeslem a tekintetben, hogy előadásomra 
bárki a t. képviselők közöl nézetét, tetszését vagy 
roszalását kifejezheti; sőt a t. ház, ha kivánja, 
ezen adatoknak megvizsgálását bizottmányilag is 
elrendelheti, noha megjegyzem, hogy azon törvény 
értelme szerint, melyre képviselő úr hivatkozott, 
előterjesztésem inkább mint előleges előadás te
kinthető, miután először még maga a kölcsön 
— mint mondám — egészen el nem helyezte
tett, továbbá a kölcsön kibocsátásának még nem 
múlt el esztendeje, és e szerint a jövő év kezdetén 
lesz azon időpont, midőn az egy év lejárt. Én 
mini emellett igyekeztem kötelességemnek e te-
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kintetben megfelelni, hogy elősoroljam minden a 
kölcsönre vonatkozó adatokat, s annak hovafor
dításáról is nyilatkozzam. í g y fogván fel a kér
dést, azt hiszem, az országgyűlés rövid tartama 
alatt alig lesz idő e kérdést tárgyalni. (Ki kell 
nyomatni!) 

E l n ö k : A t ház nézete tán abban közpon
tosul, hogy a miniszter ur által előadott exposé a 
költség hovaforditására nézve nyomassék k i? 
(Ugy vanl) Tehát ki fog nyomatni és szétosz
tatni1). 

Napi renden van a Magyarország és Erdély 
egyesítésének részletes szabályozására vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalása. Talán felolvasottnak 
veszi a t. ház a javaslatot (Felolvasottnak!) Kérem 
a'házat, hogy miután a központi bizottság a be
adott szerkezetet lényegesen módosította, legyen 
szives a központi bizottság által előterjesztett szö
vegezés szerkezetét elfogadni. 

T i s z a L á s z l ó : Azt hiszem, a központi bi
zottság jelentése mindenesetre fel fog olvastatni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését*). 

Wenckheim Béla b. belügy ér: T.ház! Az 
osztályok központi bizottsága által javasolt módo
sításokat, mind lényegökre, mind szövegökre nézve 
helyeseknek ismervén és elfogadván, a kormány 
részéről bátor vagyok a központi bizottság által 
ujáalakitott törvényjavaslat szerkezetét mind áta
lánosságban, mint részletekben elfogadás végett a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

TiSZa L á s z l ó : T. ház ! Azt hiszem, ebben a 
központi bizottság jelentésében két határozat van 
ajánlva, mely ajánlatokra — felfogásom szerint — 
határoznunk is kell. Kérem tehát e két itt ajánlott 
határozatra nézve a kérdés feltételét. 

E l n ö k : Azt hiszem, a tárgyalásközben, mi
dőn a t . szónokok átalánosságban a tárgyhoz hozzá
szoknak, megernlihetik beszédeikben, hogy pár
tolják a központi bizottság jelentésében foglalt 
határozatokat, és miután be lesz végezve az átalános-
tárgyalás, kötelességének fogja tartani az elnök, 
az érintett határozatokat külön-külön megemlítvén, 
azokra nézve a ház határozatát kikérni. (Helyeslés.) 

MaCe l lar in I l l é s : T . h á z ! Ezen kérdésben 
a magam és több elvtársam nevében benyújtott 
határozati javaslatokra nézve J) csak történetesen 
mint első, bátor vagyok szót emelni és megkísér
lem : csekély erőmhöz képest elősorolni azon fon
tos indokokat, valamint azon őszinte meggyőző
désemet, melyektől vezettettem ugy én, mint elv-

1) Lásd az Irományok 416-dik számának mellékletét. 
2) Lásd as Irományok 382 dik számát. 
!) Lásd az Irományok 391-dik számát. 

társaim, a kérdésben forgó határozati javaslat szer
kesztése alkalmával. 

Nem separatisticus eszmék által vezettettünk, 
melyekről egész szivemből óhajtottam volna, ha 
a minapi nemzetiségi kérdés tárgyalása alkalmá
val még emlités sem tétetett volna. Mert legkisebb 
törekvésünk sem az, sem a szt. István koronájá
nak integritását megcsonkítani, nem végre azon 
szent köteléket, mely a sanctió pragmatica értel
mében a két testvérhazát, Erdélyt és Magyaror
szágot a korona egysége által öszetartja, legke
vésbé is gyengiteni czélunk és szándékunk nem 
volt. Nem, t. ház, egész őszinteséggel és ünnepé
lyességgel kell,hogy kinyilatkoztasam, hogy egyik 
is azok közül, kik a határozati indítványt aláírták 
— beszámítva még azokat is, kik később kitörölték 
neveiket — még csak messziről sem táplált olyan 
gondolatokat; nem pedig azért, mivel mindnyájan 
meggyőződve lehetünk és vagyunk is, hogy oly-
szerü szándék nem üdvöt, hanem csak romlást és 
keserűséget vonhatna maga után mindnyájunkra. 

A haza iránti szeretet, a nemzeti becsület, 
őszinteség, és a múltnak tapasztalásaiból merített 
elővigyázat, ezek voltak azon elvek, melyektől 
vezettettünk, midőn a kérdésben levő határozati 
indítványt aláirtuk és a t. ház asztalára letettük: 
és épen azért egész őszinteséggel nyilatkoztatom, 
miszerint ez jnditvány, mint olyan, mely nem 
ignorálja sem a 48. és 65. közti tényeket, 
sem azokat, a melyek a magyar felelős minisz
térium létesitése óta történtek, és — mint mon
dám— ezen indítvány legalkalmasabb ut az 1848-
diki egyesülési törvényczikk számos és lényeges 
hiányának elhárítására, és egyszersmind Erdélynek 
Magyarországgal szorosabb és üdvösebb egyesü
lésének lehetővé tételére, mint a milyen fenállott 
1848-ban, a pragmatica sanctió erejénél fogva. 
Ily egyesülés az, melyet semmi hatalom a világon 
meg nem rendíthet, legalább az erdélyi közjogból 
merített érvekkel nem, s olyan egyesülés, mely 
alapos és folytonos törvény és törvényesség által, 
nem pedig erőszak által, nem a törvénytől! félelem, 
hanem a törvényhezi jutás által támogattatik. 

Mindezen tekintetekből reménylenem kell. 
hogy a kérdésben forgó határozati indítvány a t. 
ház részéről is pártolásra talál. 

Erre számítani annyival inkább feljogosítva 
érzem magamat, t. ház, a mennyiben bizonyos az, 
hogy a mi a főczélt illeti, a különbség, mely a 
határozati indítvány és a központi bizottság javas
lata közt van, csak színleges, legalább nézetem 
szerint az. Mert ugy az egyiknek, mint a másik
nak főczélja: szorosabb összeköttetése Erdélynek 
Magyarországgal, mint volt a Leopoldi diploma és 
a sanctió pragmatica erejénél fogva. A fő czél 
tehát egy : a valódi különbség a határozati indit-
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vány és központi javaslat közt csak abban látszik 
lenni, hogy ez utolsó alapul veszi a pozsonyi VII-
dik és a kolozsvári I. törvényczikket, és ezeknek 
alapján nem hogy az egyesülési feltételeket sza
bályozná, hanem megsemmisitvén tökéletesen Er
délyország autonómiáját, beolvasztja Erdélyt Ma
gyarországba s érvényben tartja egyes-egyedül 
a választási törvényt, mely, eltekintve attól, hogy 
határozottan csupán csak ily esetekre alkottatott, 
az erdélyi közjog értelmében, t. i. az 1848-ki V. 
törvényczikk értelmében a fejedelem által nem 
levén megerősítve, törvény erejével nem is bír
hat. (Zaj.) 

E l n ö k : T . ház! Nem tudom, mennyire 
egyeztetheti meg a t. ház törvényhozói méltósá
gával azon körülményt, hogy egyes szónokok itt 
oly törvényczikkek érvényességét hozhassák két
ségbe, mely törvényczikkek valódisága mellett 
nem csak a két törvényhozás, nem csak Magyar
országnak külön törvényhozása, hanem már 8 fel
sége is, akkor, midőn az ország integritására meg
esküdött, kezeskedik. (Zajos helyeslés.) Azt hiszem, 
t. ház, azon törvénynek valódi törvényességét fesze
getni e törvényhozásnak teremében senki sincs 
jogosítva. (Helyeslés, ügy van!) 

MacellariU I l l é s : Bocsánatot kérek, t. ház, 
nem én irtani a törvénybe e szót, hogy csupán 
csak azon esetre van alkotva: (Nagy zaj. Felkiáltásolt: 
Rendre!) Mert én a választási törvényczikkró'l 
szólottam. (Nagy zaj.) 

E l n ö k : Arra történt az elnöki megjegyzés, 
hogy a t. képviselő úr kétségbe vonta az 1848-iki 
törvényt (Igaz! Nagy zaj.) 

Macel lariU I l l é s : Bocsánatot kérek: nem 
azt mondottam. Én a 2-ik törvényczikkró'l szólot
tam. Azt mondottam : fentartja egyes egyedül a 
választási törvény, t. i. az 1848-iki, mely nem 
tekintve azt, hogy határozottan nincs egy esetre 
sem alkotva, az erdélyi közjogtól, t. i. az 1744. V. 
törvényczikk értelmében különbözik, de nem is 
lehet azt egy más törvényczikkre alkalmazni. 
(Nagy zaj ! Rendre!) 

E l n ö k : A t. ház megengedi nekem, hogy 
ezen helyről, a melynek méltósága s fönsége nem 
az enyém, hanem az egész országé, a képviselő 
úrral polémiába ne bocsátkozzam. (Zajos helyeslés.) 
Egyszer mindenkorra akarom megjegyezni, hogy 
ugy az első, mint a második törvényczikket, a 
melyek nem csak akkor, hanem később is szente
sítve lettek, arra nézve, hogy törvényes erővel 
birnak-e vagy nem, kétségbe vonni nem lehet. 
(Élénk helyeslés.) 

MacellariU I l l é s : Ezen kívül még az 1848-
diki I. 1 örvényczikk 1-so szakaszával ellentét
ben áll. 

A határozati indítvány azonban nem csak 

elismeri Erdélynek Magyarországgal az 1848-iki 
törvényczikkben kimondott egyesülési elvét, sőt 
egy szorosabb Kapcsot ezen két testvérország kö
zött, mint fenállót, üdvösnek és szükségesnek is 
nyilvánít. De ezen szorosabb kapocs keresztül 
vitelét az emiitett törvényczikk által mind az egyik, 
mind a másik országra nézve merésznek tartja; 
merésznek tartja ásson hiányok miatt, melyeket 
bátor leszek elősorolni az erdélyi közjog szem
pontjából. 

HaláSZ B o l d i z s á r : Hol van az a külön er
délyi közjog ? 

MacellariU I l l é s : T. ház! Az erdélyi köz
jog s különösen az 1744-iki IX. törvényczikk értel
mében, szintúgy mióta Erdély a dicső Habsburg
ház uralma alá jutott, mindig a legszigorúbban 
követett joggyakorlat értelmében, minden az or
szággyűlésen létrejött törvényczikknek, mielőtt az 
kötelező erővel törvénynyó válhatott volna, három 
stádiumon kell keresztül menni. Ezek: a confir-
matió, a sanctificatió és az autenticatió, mely 
utolsó abban áll, hogy a municipiumokkal köz
lendő, s hivatalos helyekre helyezendő nyomatott 
példányokat ő felsége a fejedelem saját kézalá-
irásával és saját pecsétjével ellátja. Ezután követ
kezett a kihirdetés az országgyűlésen, s csak ki
hirdetés után emelkedett valamely törvényczikk 
jogerőre. 

Ez az erdélyi törvényben megszabott eljárás 
1848-ig mindig megtartatott, s miként az erdélyi 
törvények gyűjteményéből látható, az nnio iránti 
törvényczikk az első s egyedüli, mely e tekintet
ben kivételt tesz. (Zaj. Nem áll!) 

A fenébb említett eljárás teljesen igazolja ezt. 
Ez által biztosíték nyujtatik az iránt, miszerint 
csak olyan országgyűlési határozatok emelkedhet
nek teljes törvény-erőre, melyek nyugalommal, 
józansággal s megfontolással vitt tanácskozások 
után keletkeztek, s a saját tanácsaival környezett 
korona részéről érett megfontolás után erősittettek 
meg. Miért is az erdélyi törvényhozás erre az el
járásra mindig igen nagy súlyt fektetett, Mily 
lényeges kelléknek tekintetett épen az authenti-
catió, igazolja az 1792. évi szeptember hó 19-éről 
kelt országgyűlési felirat, melyben az mondatik : 
,,ante tamen solemnem," stb. Az 1848-iki törvény
czikk pedig nem nyerte meg a fejedelem tulajdon 
aláírását s pecsétje általi megerősítését. (Nagy zaj. 
Eln'ók csenget. Felkiáltások. Rendre! Elkeli tök 
vonni a szót!) 

E l n ö k : T. ház ! Ujolag azon kényszerűség
ben vagyok, hogy megkérdezzem a t. házat, ha 
megegyeztethető-e az a törvényhozásnak a törvé
nyek iránti kellő tiszteletével, hogy épen itt. egy 
oly törvényczikk, a melyre ő apostoli királyi 
felsége most is megesküdött, arra nézve, hogy 
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förvényczikk-e vagy nem? kérdés alá jöhessen? 
(Felkiáltások: El kell tőle vonni a szót! Hallgassuk 
ki! Nagy zaj.) Felkérem a t. szónokot, hogy a 
képviselőháznak ezen érzületét tekintetbe véve, 
oly okoskodásoktól, a melyek ezen törvények ér
vényességét vagy érvénytelenségét akarják fesze
getni, méltóztassék elállani, különben kénytelen 
vagyok a szabályok 58. szakaszára figyelmeztetni. 
{Zajos helyeslés.) 

Macel láriu I l lés : T. ház ! Ha ezen terem
ben nem szabad kimondani, a mit az egész vilá
gon, a mit nem tagadhatunk, nem csak én mon
dok, hunéin milliók mondanak {Nagy zaj. Rend
re !) akkor biztosítom a t. elnök urat, nem lesz 
kényszerítve azon szakasznak használatba vételére: 
rnert a szótól inkább elállók. {Távozik.) 

Popovics Desseánu János: T. ház! {Nagy 
zaj. Elnök csenget.) Néma tárgyhoz akarok szólani; 
csak azt akarom kérdeni a t. elnök úrtól, van-e 
szólásszabadság e házban ? {Élénk felkiáltások: j 
Van !) Mert ha van szólásszabadság, akkor, meg- | 
győződésem szerint, az elnök urnák azért, mert 
valaki ellenkező véleményen van, e véleménye ! 
nyilvánításában senkit gátolnia nem szabad. (Nem j 
igaz ! Rendre ! Nagy zaj.) 

E l n ö k (csenget): T. ház ! A világon senki
nek az iránt kétsége nem lehet, hogy ha valahol 
szólásszabadság van, Magyarország képviselőházá
nak termében, az meg van ; (Helyeslés) hanem 
Magyarország képviselőháza nem engedheti, hogy 
törvényczikkelyek, melyek ő felsége esküje által 
szentesittettek, s az országnak úgyszólván teljesen 
vérébe mentek át, hogy mondom ily törvényczik-
kek iránt kérdés tétessék: vajon törvények-e vagy 
nem ? A képviselő urnák joga van azt mondani, 
hogy nem jó a törvény, változtatást kivan; de 
azt mondania, hogy nem törvény, arra joga nincs. 
(Hosszan tartó élénk helyeslés. Ugy van!) 

Popovics Desseánu János: Az elnök úr 
félbeszakított (Nagy zaj. Folytassuk a tanácsko
zást!) és nem végezhettem be. szavaimat. (Zaj.) Én 
Macelláriu beszédéből nem vettem ki azt, hogy ő 
megtagadta volna a tiszteletet a törvénytől, s azt 
mondta volna, hogy a törvény nem törvény. (El
lenmondások : De azt mondta!) 0 azt mondta el, 
hogy hogyan jött létre ezen törvényczikk; de azt 
nem mondotta, hogy törvénynek el nem ismeri. 
(Felkiáltások: De azt m ndolta!) Ha valaki ellen
véleményen van, sha valakinek ez teszik, tessék 
megczáfolni; (Nagy zaj. Elnök csenget. Rendre!) 
de a szór. tőle megtagadni nem lehet: különben 
nincs szólásszabadság. (Zaj. Felkiáltások: Nem ta
gadta meg a szót senki.) Ez ellen én óvást teszek 
és eltávozom a teremből, mert nem akarok oly 
törvényhozásban részt venni, hol a szabad véle-
ménynyilvánitás megtagadtatik. (Távozik: mit né

hány román hirlapiró az egyik karzaton hangosan 
helyesel.) 

T h u r y G e r g e l y : Kérem az elnök urat, 
utasitsa rendre azon urakat ott, az írói karzaton! 
(Nagy zaj. Elnök csenget.) 

N y á r y P á l : A háznak szabályai vannak, 
melyek a tanácskozások alapját és rendjét meg
szabják, és míg a tanácskozás azon körben forog, 
melyet a szabályok meghatároznak, azt gondolom, 
nem lehet senki előadását félbeszakítani. Én ugy 
veszem jelen esetben a dolgot, hogy itt Macelláriu 
és többen, kik beadták a határozati javaslatot, él
tek azon szabadsággal, mely a ház szabályaiban 
van, hogy t. i. az inditványozó, miután indítványa 
a ház tagjai közt kiosztatott, annak indokait elő
adja. Miután ez megtörtént, a ház fog határozni 
arra nézve, lehet-e tárgyalás alá venni azt vagy 
nem. (Zaj.) Nézzük már most, hogy állanak a 
dolgok itt. Macelláriu indokolja azon határozati 
javaslatot a többi aláíró nevében is. Hogy milyen 
indokkal él, én megvallom, ezt tekintetbe sem ve
szem, s nem tartom helyesnek őt előadásában 
megszakítani. Mert vagy olyan az indok, hogy 
átalunk elfogadtatik, vagy olyan, hogy nem fo
gadtatik el. Ha nem fogadtatik el, nem veszszlik 
tekintetbe. Ennélfogva hivatkozom a ház szabá
lyokra, és kérem, hogy indokolását hallgassuk 
meg ; azután a házszabályok értelmében méltóz
tassék az elnök kitűzni a kérdést, akarja-e j tár
gyalni a javaslatot a ház vagy nem ? (Nagy zaj.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó ! Csak annyit vagyok 
bátor hozzá tenni Nyáry képviselőtársam szavai
hoz, hogy miután elolvastuk a határozati javasla
tot, miután azt tanácskozás alá vettük, haladjunk 
tovább: mert a szónok semmit sém mondott töb
bet, mint a mennyi határozati javaslatában benne 
van. (Felkiáltások: Dehogy nemi) Engem senki 
sem vádolhat azzal, hogy nagyon phlegniatikus 
volnék, de annyit mégis bátor vagyok kérni, mél
tóztassék az erdélyiek érdekében kihallgatni a. 
szónokot. 

Elnök: En a viláffért sem akartam elvonni 
a képviselő úrtól a szót. 

Mace l lár i l l I l l éS (visszajön a terembe és el
foglalja hlyét.) 

Elnök: Nem is mondtam, hogy elvonom a. 
szót. (Ugy van!) A t. képviselő urnák szabadságá
ban áll folytatni indokolását: én nem akadályo
zom ; hanem méltóztassanak megengedni, vala
hányszor oly kitételt, olyas valamit hallok, a mi a 
ház méltóságával meg nern. egyez, elnöki köteles
ségem szerint fölszólalok. (Elénk helyeslés. Tovább!) 

Macel lariu I l l é s : Nagyon sajnálom, hogy 
visszatetszést okoztam : de azt hiszem, alig adtam 
erre alkalmat; ha pedig adtam, kinyilatkoztatom, 

' t. ház, hogy soha sem volt szándékom e házban 
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ingerültséget okozni, hanem őszinteséggel kellett 
nyilatkoznom , mert azt hittem, hogy ez a legal
kalmasabb hely arra. (Felkiáltások: Dologra!) Jól 
van, tehát a dologhoz szólok. 

T. ház! (Beszédét folytatólag olvasni kezdi. Za
jos felkiáltások: Rendre! Nagy zaj!) Nem mondom, 
hogy infallibilis vagyok : leszek bátor ellenészrevé
telt tenni.(Bendre !Elhllvenniíöle a szót!) Nem volt 
mondom, atörvényczikk őfelsége pecsétjével meg
erősítve (Rendre ! A dologra ! Nagy zaj.) Bocsánatot 
kérek, de ez kapcsolatban áll a dologgal. (Nagy 
zaj.) Nagyon sajnálom, hogy visszatetszést idéztem 
eSő ; és attól tartván, hogy netán további indoko
lásom rnég inkább félre fog magyaráztatni , bezá
rom indokolásomat, és várom a í. háztól a párto
lást. (Zaj.) 

N y á r y P á l : T. ház! Bátorkodonfelőbbi in
dítványomat megújítani , melyet a beadott hatá
rozati javaslatra előterjesztettem. Én azt gondo
lom , fiz. van most rendén , hogy határozza el a t. 
ház a házszabályok értelmében: akarja-e tárgyalni 
ezen indítványt vagy nem ? (Zaj.) 

E l n ö k : Először a feleit méltóztassanak hatá
rozni, hogy elfogadja-e a t. ház Nyáry Pál képvi
selő úr ezen indítványát, hogy t. i. szavazattal 
döntse-e el a ház, akarja-e ezen határozati javasla
tot tárgyalni vagy nem ? 

HodOSiu J ó z s e f : A kérdés feltevéséhez aka
rok szólani. T. ház! Én azt hiszem, az m-m jöhet 
most szóba, hogy a ház szavazattal döntse el, vájjon 
a határozati javaslat tárgyaltassék e vagy ne ? mert 
hiszen már az által, hogy a ház annak tárgyalá
sába bocsátkozott és hogy azt az indítványozó már 
indokolta is. nem jöhet többé szóba, hogy tárgyal -
rassék-e vngy ne? másrészt pedig ezen határozati 
javaslat , mint a törvényjavaslat elleni ellenvéle
mény van beadva, és igy , a törvények értelmében, 
ha ily ellenvélemény adatik be , azt tárgyalni kell 
épen akkor, midőn a törvényjavaslat tárgyaltatik. 
í g y volt a nemzetiségi ügyben is , hol három tör
vényjavaslat egyszerre tárgyaltatott. E szerintiiem 
lehet a fölött tanácskozni, hogy a határozati javas
lat, tárgyalásába bocsátkozunk-e be vagy nem, ha
nem annak tárgyalását folytatni kell. Ennél fogva 
nem pártolom Nyáry Pál indítványát, hanem 
igenis kérem a tárgyalás folytatását. (Zaj.) 

Simonyi Lajos b . : Nézetem szerint a házban 
ki volt tűzve az unióra vonatkozó törvényjavaslat 
tárgyalása, erre a központi bizottság beadta véle
ményét, melyet a minisztérium is elfogadott és ma
gáévá tett. Most tehát mindenek előtt a felett kell 
határoznunk, hogy a részletes tárgyalás alapjául 
elfogadtatik-e a központi bizottság által beadott 
törvényjavaslat? És ha ez elfogadtatik, akkor ezen 
határozati javaslat, mely csak azért vétetett fel, 
mert azzal rokontermészetű és csakugyan az unióról 

szól. akkor ezen határozati javaslat magától elesik. 
Azért én a kérdést ekként óhajtanám feltenni: el
fogadja-e a ház részletes tárgyalás alapjául a köz
ponti bizottság által .beadott véleménye ? (Ellen
mondás. Zaj) 

Elnök: Nem az a kérdés , melyet t. képvi
selő úr feltett, mert ez már tettleg el vau döntve. 
Nyáry Pál képviselő úr azonban a napirendhez 
szólván, indítványt tett, hogy a határozati javaslat 
ne vétessék fel, azaz: hogy a ház határozza el,hogy 
az ne tárgyaltassék, és hogy ahhoz többé senki se 
szóljon. (Ügy van!) Ha a ház jónak látta volna, a 
napirendre térést tárgyalni , akkor azt tárgyalta 
volna. Az átalános tárgyalás alapjául jelenleg a 
központi bizottság szövegezése szolgál.Kérném a 
t. házat, ne méltóztassék sokáig késlekedni, ha
nem engedjük a következő szónokot beszélni. 
(Helyeslés.) 

B e t h l e n JállOS gró f : Én előrebocsátom, 
miszerint a lehetőségig rövid kívánok lenni. 

En azt tartom, ezen tárgy, ha azon i ránvban 
megyén, melyet előttem szólott képviselő úr kö
vetett, bizonyosan nem hasznunkra, hanem ká
runkra válik. En határozottan a központi bizott
ság által készített törvényjavaslat mellett vagyok. 
Álláspontom ennélfogva igen természetesen más, 
mint az előttem szólotta, mert előttem szólott kép
viselő úr egyenesen tagadta aa 1848-ki törvény
nek kötelező erejét, én pedig egészen a 48-ki ál
lásponton állok. 

En azt hiszem, t. ház, mi most itt nem unio-
törvényt akarunk hozni, hanem mi csak Erdély 
közigazgatása körül akarunk intézkedést tenni, az 
unió létesítése körül. Tehát itt arról, hogy mi unio-
törvényt akarnánk hozni, szó sem lehet. (II -
ly estés). 

Mindamellett nem tehetem, hogy előttem szó
lott képviselő úr egy mondatára ne feleljek. 

Ez abból áll, hogy bizonyosan roszul méltóz
tatott emlékezni, mert az unio-törvény ki volt hir
detve az országgyűlésen. A július 16-ki ülés nap
lójában ez van : „75) Elnök ő nagyméltósága 
jelenti a királyi főkormányszéknek a karok és ren
dek között leendő megjelenése iránti szándékát, 
mire meg is jelenvén, olvastatik : ő Felségének 
folyó évi Szent-Jakabhó 11-kén lusbruckban kelt 
s Erdélynek Magyarhonnali egyesüléről alkotott 
törvényczikk megszenlesitéséttárgyazó kegyelmes 
királyi leirata s a megszentesitett törvényczikk. 
A KK. és RR. ő Felsége kegyelmét hálás érzettel 
fogadván, a megszentesitett törvényczikket törvé
nyeink sorába igtatni s a királyi főkormányszék 
intézkedése útján e törvényezikknek minisztérium 
általi kinyomatását és kihirdetését eszközölni meg
határozták." (Lásd a leiratot és törvény czikket az 
Irománykönyv 50. és 51-dik száma alatt). Tehát 
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ezen törvényezikk ő Felsége szentesítését meg
nyerte, a törvény az országgyűlés szine előtt föl
olvastatott s igy mindazon pbasisokon keresztül 
ment, melyeken egy törvénynek keresztül kell 
mennie : mert arra, hogy valamely törvény kö
telező erőt nyeljen, nem szükséges, hogy a me
gyéknek megküldessék, mert ha az országgyűlésen 
kihirdettetett, törvényes erővel bír. Tudnék még 
szónok urnák szolgabírót is idézni, a ki még él, t. i. 
Ládayt, a ki ezen törvényt ki is hirdette. A tör
vény tehát minden phasison keresztül ment. 

Nem azt mondom én, hogy az előttem szólott 
valami nagy bűnt követett el, midőn ezt előhozta; 
de merem állítani, hogy ha tudta volna vagy akarta 
volna tudni azokat, a miket felhoztam, ezen tör
vényezikk törvényességének vitatásába nem bo
csátkozott volna. 

A mi magát a törvényjavaslatot illeti: én azt 
hiszem, miután előrebocsátottam azt, hogy nem 
törvény hozataláról van szó, hanem törvény vég
rehajtásáról, ezen szempontot kell szemeló'tt tarta
nunk az előttünk fekvő törvényjavaslatra nézve s 
az a kérdés: magában foglalja-e mindazokat, a 
mik szükségesek arra, hogy az unio-törvénylétre
jöjjön? Én azt gondolom, igen. A pozsonyi 7-dik 
törvényezikk azt mondja, hogy Magyarország Er
délynek mindazon jogait és szabadságait föntartja, 
melyek a jogegyenlőség elveivel nem ellenkeznek. 

í g y tehát az az első kérdés, hogy ezen szabály 
nem szorítja-e meg a jogegyenlőség elvét? A jog
egyenlőség elve teljesen életbe van léptetve. 

A második kérdés az, hogy a közigazgatást 
lehet-e a minisztérium kezébe adni, minden guber-
nium nélkül? Erre nézve a 48-ki törvények ren
delete az, hogy a gubernium föntartassék, de csak 
addig, míg a legközelebbi országgyűlés meg fog 
nyittatni. Ezen kötelesség tehát reánk maradt, 
mert azóta sem törvényesen összehívott ország
gyűlés , sem minisztérium, sem megkoronázott 
magyar király nem volt; tehát mintegy hagyo
mánykép maradt reánk, hogy ezen kötelezettséget 
teljesitsük. A mostani gubernium nem azon guber
nium, a mely 48-ban volt, mert azon gubernium 
az ország által választott gubernium volt, a jelen
legi guberniumot pedig nem az ország választotta 
s a régi gubernium-testület, mely a maga felelős
sége alatt kormányozott s igy a parlamentális kor
mányformának nem felel meg. 

Ezenkivtil, ha megnézzük a törvényezikk 
szakaszait, látjuk, hogy minden érdeket — me
lyeket még most tekintetbe kell vennünk — ki
elégít. 

T. ház! Sokan mondják, hogy nem jó, ha 
egy törvényjavaslat hirtelen keletkezik. Én azt 
hiszem, t. ház, nekünk nem csak jogunk, hanem 
kötelességünk is ezen tárgyat bevégezni, hogy 

legalább annyira, mennyire lehet, elég legyen 
téve a 48-ki törvények jogérvényességének. Én 
ugyan ezt kétségbe nem vonom; de miután látjuk, 
hogy ezen irányban hangok emelkednek, méltóztas
sanak figyelembe venni, hogy ezen tárgy elhalasztá
sa igen veszedelmes lehet: mert nem kell behunyni 
szemünket az elől, hogy Bécsből még most is gyako
roltatik befolyás Erdélyre, mivel azt hiszik,hogy Er
délyben magokat megfészkelhetik és ha a szerencse 
szolgál nekik, hatalmas csapásokat intézhetnek 
Magyarország függetlensége s területi épsége ellen. 
Igen kérném a t. házat, méltóztassék ezentörvényja-
vaslatot elfogadni. {Helyeslés). 

T i n k U Á b r a h á m : T. ház ! A magyarok 
részéről ezen kérdés nemzetegységi tekintetből 
pártoltatik, ugy a románok is ezt nemzeti szem
pontból tekintik. Kérem azért a t. ház türelmét. 
Nem akarom a t. ház türelmét azzal fárasztani, 
hogy a román nemzet politikai életét rajzoljam 
azon időtől fogva, mióta a nemzet {Közbekiáltások: 
Ne olvassa, nem szabad olvasni!) Először megzavar
nak azzal, hogy nem szabad a tárgyhoz szólani ; 
azután azt mondják hogy nem szabad az alapot 
vizsgálni. De hát mire építünk akkor, ha az alapot 
nem szabad megvizsgálni? I gy tehát porondra is 
lehet építeni. {Zaj) Most meg már azt hallom, 
hogy olvasni nem szabad {Közbeszólás ugy van! Nem 
szabad olvasni) Többen is olvastak, és csak nekem 
nem szabad szólni ? {Felkiáltások: Szólni szabad, de 
olvasni nem!) 

E l n ö k : Köteleségem a képviselő urnák utol
só szavai ellen tiltakozni. Azt mondta ő, hogy 
másoknak szabad olvasni, de neki nem szabad 
szólani. Azt hiszem, szólani neki is szabad, ezt a 
házszabályok nem tiltják; de az olvasást' átalá-
ban tiltják. {Helyeslés) 

Tinku Ábrahám: Ha a t. ház nem enged 
szólni, akkor elállók a szótól. (Távozik.) 

Rannicher Jakab: Valóban a gőzerő idejé
ben élünk; azt már e teremben is érezzük, hol 
eddigelé az érett meggondolás lassúbb ösvényén 
haladtunk; most pediglen nyakra főre mennek a 
dolgok. 

U g y látszik, mintha a szőnyegen levő törvény
javaslat i s , a tizenkettődik órában jött volna 
létre s talán azon, egyébiránt elismerésre méltó 
szándékkal, hogy közvetlen az ülésszak kapuzása 
előtt, midőn még annyi sürgős előterjesztmény 
vár elintézésére, a törvényhozási működés legalább 
e munkánál, a mennyire csak lehet, könnyűvé 
tétessék. De vajon a könnyű munka jó munka 
is? E kérdés kényszerit engem ezen fontos tárgy
nál képviselői kötelmemhez képest a tisztelt ház 
becses türelmét, melylyel én, többnyire hallgatván, 
bizony még soha nem éltem vissza, igénybe venni 
{Igaz!) már másod és alkalmasint utolsó izben 
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Erdély a magyar korona legrégibb tagja, mig 
Magyarországgal egyesülve, ámbár saját jogállást 
és külön igazgatás mellett, közös államot képez, 
egy az akkori időnek viszonyai szerint szerencsés 
ország vala. Ipar és kereskedelem virágozának,a 
jólét alapita erős városokat és várakat, épite egy
házakat és iskolákat, leginkább pedig az ország 
azon részeiben, hol a németjjyarmatosok laktak. 
Róbert Károly, nagy Lajos és Hollós Mátyás ural
kodásai Erdélynek jogi és mivelődési történetének 
is háládatos emlékezésre legméltóbb korszakai, 

A magyar birodalom benső hanyatlásával 
bekövetkezvén a mohácsi vásznap, Erdély saját 
nemzeti fejedelmek alatti választóállammá lőn, 
elkülönítve az anyaországtól, melynek azonban 
két rendbeli nagy szolgálatot tett, tudniilik a hit
újítás eló'mozditásában és a protestánsok védelme-
zésében, kiknek javára Bocskai és Bethlen, Erdélyi 
fejedelmek, a bécsi és linczi békekötést kivívták; 
továbbá a magyar nyelv és irodalom ápolásában, 
mely ekkor csaknem Erdélyben találta tulajdon-
képení hónát. Máskülönben maga az ország ké
sőbben felette szomorú helyzetben vala, ugy 
hogy, midőn Erdély 1688-ban ismét visszatért a 
magyar királyhoz, annak karai és rendéi a múlt
ra visszapillantást nem máskép, mint csak ezen 
jellemzetes panaszszal fejezhetek be : manebit in 
aeternitate temporum historiarum monumentis in-
serta fatális illa tragoedia, quam hoc regnum 
sub protectione turcica et inter discordantes prin-
cipes sustinuit. 

Noha nem egyesülve Magyarországgal egy 
állammá, Erdély ez időtől fogva, mégis megint a 
magyar korona és annak területének kiegészítő 
része vala, mely jogviszony az 1744-dik évd 18-
diki magyarországi törvényczikkben külön ki
fejezést nyert, midőn a császár és királyné Mária 
Therézia abban ugy nyilatkozék: hogy a magyar 
szent koronához tartozó Erdélyt mind maga, mind 
utódai, mint Magyarország kikirályai, fogják birni 
és igazgatni. 

E törvényczikkben egyszersmind azon hatá
rozat is hozatott, hogy a Partes név alatt ismert 
területrészek, az erdélyiek kihallgatása után, Ma
gyarországhoz csatoltassanak. (Visszacsatoltassa-
nak!) Mindegy : tehát vis.izacsatoltassanak. 

Ezen határozat pedig különösen azért neve
zetes, mivel vele kezdődnek azon bonyodalmas tár
gyalások fonalai, melyek végre, egy évszázad és 
néhány esztendő letelte után, egész Erdélynek Ma
gyarországgal való egyesülésére vezetének. 

Nem szükséges ama kellemetlen vitát érinte
nem, melyben, mint a két országgyűlés a Partes 
birtoklása végett egymást kölcsönösen fárasztot
ták ; ismeretesek e tárgyalások; elég tehát, tekin
tettel a fő dologra, azon lépéseket és bevezetéseket-

szem előtt tartani, melyek az újra egyesülés czél-
jából mindkét ország részéről tétettek. 

I ly egyesülésre magában Erdélyben támadt 
az első gondolat, még pedig mindjárt I I . József 
császár halála után. A súlyosan érzett erőhatalmi 
uralkodás visszatérése előtt megóvni akarván ma
gát, mi vala természetesb, mint hogy a kisebb, 
gyöngébb rész csatlakozva a nagy egészhez, ke
resse menekülését? Ezzel Erdélyország, politikai 
önállását, saját törvényhozását és tartományi ön
kormányzatát nem akará feláldozni, hanem csak 
a magyar és erdélyi korlátnokság egyesülésében 
kereste mind a két országnak közösügyi kötelékét. 
A tárgyalás azonban siker nélkül maradt. Erdély 
alkotmányának biztosítására nézve az 1791-diki 
országgyűlésen hozott törvények által ki ló'n elé
gítve s igy nemsokára ismét feledékenységbe 
ment az egész ügy, mig végre a magyar ország
gyűlésen a Partes végett kelt sérelmi felterjeszté
sek újra megindították a tárgyat. 

Erdély azon hiszemben, hogy a Partesre ős
régi megvitázhatlan joga vagyon, noha ezekhez 
Magyarországgal való egyesülése az 1836-ki 21-ik 
magyar törvényczikk által valóban el lett hatá
rozva, semmikép sem akara azokról lemondani. 
Végre pedig Erdélynek az 1841-diki országgyűlé
sen összegyűlt karai és rendéi elfáradván a hosz-
szas vitában, azon gondolatra jövének, fontolóra 
venni a kérdést, vajon nem volna-e tanácsosabb az 
egész tartományt Magyarországgal egyesíteni. 

Ennélfogva az országgyűlés az általa kineve
zett rendszeres bizottmánynak meghagyta, hogy a 
kérdést megvitatva, felette egy kimeritő dolgoza
tot készítsen, mely előbb minden törvényhatóság
gal közöltetve , a legközelebbi hongyülésen 
rendes tárgyalás alá [vétessék. 

E munkálat, legalább az én tudomásom sze-
rint, nem jött létre; e helyett azonban a következő 
országgyűlés egy lépéssel tovább menve, az 1847. 
november 3-kán kelt feliratában e kérelmet intézte 
ő felségéhez : hogy a magyar országgyűlés kebe
léből is választassák egy bizottmány, oly czélból, 
hogy magát a már fönálló erdélyi választmánynyal 
egy, a két ország egymással egyesülésére irány
zó terv kidolgozása végett érintkezésbe tegye. 
mi felett azután mind a két törvényhozás tanács
kozzék és határozzon. 

í g y álla a dolog kifejlődésének küszöbén, 
midőn 1848-czal oly idő lépett be, hol az eszmék 
hatalma nagy horderejű tényeket teremtett, me
lyek elismerése a nélkül, hogy more patrio sokáig 
vitatkoznának,törvénykönyvekbe beigtattatott. Ma
gyarország elhatározá Erdélylyel, mint egy, a ma
gyar koronához tartozó országgal, egyesülni, s nem 
sokára sietének az erdélyi karok és rendek is e 
határozatba beleegyezni. 
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Hiányzik ugyan is az erdélyi lörvényczikkben 
az authenticatió, az az, erdélyi államjog szerint, a 
kiállításnak utolsó ünnepélyes alakja, mely a feje
delemnek sajátkezű aláírása és pecsétjéveli ellátá
sában a törvényczikk egyes nyomtatott példá
nyain áll. Én még nem láttam olynemü példányt, 
és pedig jó lenne, legalább egyet avagy csak a 
szentesitett törvényczikket eredetiben a ház aszta
lára letenni. Azonban, a mennyire a tárgy fon
tossága végett kivánatos volna, hogy még ezen 
nem épen becsmérlendő hiány se létezzék, abból 
még sem hozhatni fel mostanában érvet az unió ellen, 
sőt inkább azt hbzern, hegy az államjogilag oly 
lényegesen megváltozott, törvény és nemzetközi 
szerződés által megerősített osztrák-magyarbiroda
lom viszonyainak mai állásánál fogva, ha Erdély
nek Magyarországhoz való legszorosb csatlakozása 
már nem történt volna előbb, jelenleg egy 
politikai szükségesség kikerülhetetlen követelmé
nyének kellene lenni. 

Mai nap csakis azon kérdés felett tanácskoz
hatni még, hogyan és mimódon rendeztessenek 
az uniónak végképeni keresztülvitelére még füg
gőben hagyott határozatok, hogy ezen egyesülés 
mindkét részre áldásthozó, tartós jövőt biztosító, 
tökéletes, és mindenkorra, szerencsésen befejezett 
tény legyen. 

Erre nézve, véleményem szerint, legjobb ut-
mutatóazon viszonyokra és körülményekre vissza
pillantás, melyek alatt az unió-törvények létesültek. 

Mindenekelőtt Magyarországnak 1848-diki 
VII. törvényczikke azt határozza: hogy az Erdély-
lyel való egyesülés teljes végrehajtásának ezéljá-
ból a felelős ministerium tegye magát érintke
zésbe a minél hamarabb összegyűlendő erdélyi 
országgyűléssel és terjeszszen e tárgyban kimerítő 
törvényjavaslatokat a legközelebbi kongyülé< elé. 
vezérelvül mondatván k i , miszerint Magyarhon 
Erdély mindazon külön törvényeit és szabadsá
gait, melyek a mellett, hogy a teljes egyesülést 
nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak és jog
egyenlőségnek kedvezők, elfogadni és fentar-
tani kész. 

Ez vala az első Ígéret, melyet az unió tárgyá
ban Magyarország Erdélynek tett. 

Bízván ezen Ígéretben, az erdélyi országgyű
lés egy bizottmányt küldött ki, azon az unió tár
gyában alkotott tövvényczikkben határozottan ki
fejezett meghagyással: hogy a teljes egygyéala-
kulás részletei iránt a magyar minisztériumot fel
világosítsa , Erdély érdekének Magyarországéba 
illesztésén közre munkáljon és a legközelebbi közös 
hon gyűlésre a minisztérium által e tárgyban elő
terjesztendő törvényjavaslatra anyagot nyújtson. 

Midőn pedig a szász követek is az unió 
mellett szavaztak, azon jó hiszemben, sőt feltétel 

| alatt tevék, hogy az ő nemzetük jogai és szabad-
! ságai is tiszteletben fognának tartatni, e czélra em-
! lékiratot nyújtván be, melyet az országgyűlés 
| nem csak készséggel és rokonérzettel elfogadott, 

hanem az általa kiküldött választmánynak áttette 
azon meghagyással: miszerint az, az igazság, mél
tányosság és józan orszáylástan határai között tel-

| jes igyekezettel oda munkáljon, hogy az évintett 
J nyilatkozat alapján a ministerium által egy tör

vényjavaslat terjesztessék a közelebbi közös tör
vényhozás elé. 

Ez a második Ígéret, melyet az erdélyi or-
1 szággyülés különösen a szászoknak tett. 

Az országos bizottmány feladatának eleget 
! téve, kimerítő törvényjavaslatokat dolgozott ki, 
| melyek azonban semmi, a tárgyalást befejező ered-
| menyre nem vezettek. 

Mint tudjuk, Erdélyben az 1865-dik év vége 
l felé ismét e^y országgyűlés hivatott össze, hogy 
| kizárólag az unió ügyével foglalkozzék. Ez alka

lommal is, még pedig nem csak a szász, hanem ro
mán követek részéről is nemzeti jogaik óvására 
különféle nyilatkozatok hozattak, melyek ő felsége 
legmagasabb szine elé terjesztetve, az ugyanazon 
évi deczember 25-kén kelt legkegyelmesebb le
iratban a magyar országgyűlésnek átadandó elő
térj esztményekül kijelöltettek. 

Mindezen, az eddigi előadásomban megérin
tett iratok közöl pedig, a mennyire én tudom, egy 
sem jutott az országgyűlés elé és mégis annyival 
inkább kivánatos és tulajdonkép szükséges volna 
ez, miután maga a tisztelt ház 1866-ban, február 
24 kén kelt feliratában, vonatkozva Erdélynek 
Magyarországgal való egyesülésére, komoly meg
fontolás szükségességét különösen hangsulyoztatta, 
mondván : sok van még e részben elintézendő s 
mi nem hozzuk kétségbe, hogy minden részről 
megnyugtató, igazságos és méltányos megállapo
dás eszközlésére komoly megfontolás és előrelátás 
leend szükséges. 

Hasonlóképen emelte végre a korona is a do
log fontosságát, az 1866-dik év márczius 3-kán 
kelt legkegyelmesebb leiratában azon bizonyos 
reményt és kivánatot fejezvén ki : hogy az unio-
kérdés ne a törvény holtbetüje nyomán színleges 
és ép azért kétes eredményű, hanerm minden 
életerős tényezők számbavételével és azok bizal
mas csatlakozása alapján, tartós és maradandó 
megoldást nyrerjen. 

Ez a harmadik ünnepélyes biztosítás, mely, 
kapcsolatban a két országgyűlés adta előbbi szent 
ígérettel, újra meg újra erősítette a kedélyeket a 
még függőben levő kérdések szerencsés megoldá
sához kötött reményeikben. 

Fájdalom, azonban az előttünk fekvő tőrvény
javaslat nem látszik alkalmasnak : sem az adott 
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ig-éreteknek, sem pediglen a táplált várakozások
nak megfelelni, miután ez Erdélynek megnyugta
tását nagyobbára ismét a jövőre utalja, közben pe
dig a törvényhozást ideiglenes intézkedésekre, sőt a 
végrehajtó hatalomnak adandó felhatalmazásokra 
hivja fel, melyek jelentősége Erdélynek amúgy is 
többnyire ideiglenes helyzetét uj ideiglenes kísére
tekkel elhalmozván, lehetőképen oly tényeket te
remt, melyek a törvényhozás jövő munkáját alig 
könnyitenék, sőt inkább, minden valószínűség sze
rint, csak nehezbiteni fogják. Vau azonban benne 
egy végleges határozat is, melyet a központi bi
zottság ajánl, hanem, fájdalom, ez nem valamely 
jótétemény, ez csapás, mely a szász nemzetet éri, 
midőn a comes választási jognak egy tollvonással 
leendő eltöröltetése javasoltatik. Ha ez is történik, 
mely remény marad még a nemzetnek többi jogai
nak föntartására ? (Közbeszólás; Privilégiumok!) 
Vajon ez talán kárpótlás a nemzet számára, ha a 
szász comes, egy tiszta polgári népnek polgári fő
nöke, az urak házában, hol a született és kinevezett, 
privilegiált törvényhozók ülnek, utolsó helyet fog
laljon f el? 

Én tehát el nem fogadhatván a napirenden 
levő törvényjavaslatot, bátorkodom indítványozni: 
méltóztassék a t. ház a nagyon érdemes miniszté
riumot felkérni, hogy minden ezen tárgyhoz tar
tozó hivatalos irat és okmány számba vételével, 
terjeszszen egy kimerítő, az egész unio-ügyet vég
leg befejező törvényjavaslatot a legközelebbi hon-
gyülés elé. 

Erdély Magyarországnak legerősebb bástyája. 
de egyszersmind leggyengébb oldala. A törvényho
zás bölcseségétől függ, hogy mind a kettőt megtá-
madhatlanná tegye. Adja Isten, hogy ne annak el
lenkezője történjék! Epén azért: audiantur tandem 
aliquando et alterae partes. 

Elnök: T. ház ! A tegnapi határozat követ
keztében felkérem a házat, hogy most ülését füg-
geszsze fel, és kérem egyszersmind , hogy 4 
órakor ismét legyen szives összejönni. 

(Az ülés cl. u. 2 érőkor felfüggesztettje s 4 óra
kor ismét megnyílik.) 

Simay G e r g e l y : T. ház ! Midőn Erdély és 
Magyarország egyesítésének részletess zabályozá-
sáról szóló törvényjavaslat tárgyalása áll előttünk, 
engedje meg a t. ház, hogy egy eredeti hazájában 
fényes történelmi múlttal bitó nemzetnek 1672-ben 
első Apafi Mjháíy korszaka alatt Erdélyben bete
lepedett részére, habár csak egy pár perezre is — 
hívhassam fel a t. ház becses figyelmét. Az ör
mény nép az, melyről szólani akarok. 

Noha nem épen érdektelen ismerni e nemzet
nek ősi honában viselt dolgait, történelmi nagy
ságát, és azt, hogy ez volt az első a föld minden 
népei között, mely a keresztyénséget felvéve, elő-
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i harezosa s véd bástyája lett keleten, u g y a keresz-
| tyénségnek, mint a civilisatiónak, mindazáltal a 
| nemzet e fénykorának ismertetése a történelemnek 
| levén hivatása, ezen irányban minden részletes 

kitérést mellőzve, csakis az uj korra szorítkozom, 
és szólok egyedül a nemzetnek Erdélybe telepe
dett részéről. Még egy pár év, t. ház, s két százada 
telik be, hogy a nemzet fiai e hazában letelepülvén, 

I részesei lettek a magyar nemzet vendégszerete-
• tének. Az alkotmányos szabadság* érzületét, mely 
j e nemzetnek már ősi honában egyik kiválóbb jel-
| lemvonását képezte, Erdélybe települt fiai is, mint 

szent ereklyét magukkal hozván, emez érzelmek
hez mind e mai napig hivek maradtak, elannyira, 
hogy itteni lakásuk ezen két százada alatt egyet
len egy időpontot sem lehet felmutatni, melyért 

1 pirulniok kellene, (Éljenzés), s mely az élvezett 
J lovagias vendégszeretethez méltó ne lenne. Külö-
I nősen t. ház, Erdély történelmének két legkivá-
] lóbb korszakában, 1848. és 1863-ban, midőn a 
I separatisticus törekvések tetőpontra hágtak, tün-
í tették ki az örmények leginkább hazafias magok-
; tartását (Éljenzés.) Sem kényszer, t. ház, sem csá

bító ígéretek nem voltak képesek leszorítani ezen 
elemet az igazság és jog* teréről. Mozgásba volt 
hozva minden eszköz, de mind Inába, az igazság
hoz való vallásos ragaszkodást és az alkotmányos 
szabadságnak magokkal hozott érzelmeit semmi 

| sem volt képes megingatni. Sőt ellenkezőleg, a 
I megpróbáltatásnak ezen uehézjiapjaiban is a legna

gyobb kitartással és teljes resignatióval küzdöttek 
az elnyomott jog és törvényesség mellett, s mint 
igaz testvérekhez illett, a magyar alkotmány hely
reállításának harczában lankadni soha sem 
tudtak. 

Távol van tőlem, hogy mindezeket érdemül 
I kívánnám tekintetni; ez csak hazafias kötelességek 
j teljesítése: szerintem pedig az érdem ott kezdődik, 
I hol a teljesített kötelességek végződnek. Napja-
i inkban azonban, t. ház! s főleg az általam jelzett 
i két válságos korszak alatt, a hazafias kötelességek 
| lelkes teljesítése is, nem volt épen minden oldalról 

oly közönséges és mindennapi, hogy ily jelen
ségtől minden elismerést megtagadni lehetne, an
nál kevésbbé lehet az országnak egy bizonyos né
pe ily előzmények után mellőztetésnek kitéve. 

Még élénk emlékében van a t. háznak a köz
ponti tárgyalás alkalmával elvonult nemzetiségi 
igényeknek zaja, és kérdem: hallott-e a t. ház 
mitőlünk . mint nagyrészben örmény-lakta vá
rosokból jött képviselőktől, esak egyetlen egy kü
lön igényt formáló hangot is ? Bizonyára nem ! 
sőt ez alkalommal is, az örmény nép érdekeit azo
nosítani tudtuk a haza közös érdekével, és meg
szavaztuk a többségi javaslatot. 

Mi tehát politikai tekintetben teljesen és töké-
31 
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letes megnyugvásunkat találjuk az ország által | 
eddig hozott törvényekben; de annál mostohább | 
állása, t . ház, Erdélyben az örmény szertartású | 
kath. egyháznak, és ezért nem titkolhatom el azon 
fájdalmas érzést, melyet bennem keltett a jelen 
törvényjavaslatnak is ez irányban hiánya, Val
lási tekintetben, t. ház. az örmények, mint a. gö
rögök, kétféle felekezetre oszlanak: a Rómával 
egyesültekre és nem egyesültekre. Az erdélyiek 
az elsők sorába tartoznak. Az erdélyi örmény 
szertartású kath. egyház épen ugy, mint a román
nal egyesült görög kath. egyház, saját nyelvén, 
ősi lyturgiája és szertartása szerint végzi isteni 
szolgálatait, következőleg a két egyenlő egyház 
külön tekintetek alá teljességgel nem eshetik. 
Mindezekből, t. ház, kifolyólag, a törvényjavaslat
nak általam jelzett hiányát hajlandó vagyok csak
is egyszerű figyelem-elfutásmik tulajdonítani,mert 
különben meg lennék ingatva, az 1848-diki ma
gyarországi XX, és erdélyi IX. törvényczikkben, 
ugy a jelen törvényjavaslatban is kimondott, a 
különböző szertartású egyházakra vonatkozó jog-
egyenlőségi alapelv iránti hiteinben és bizalmam
ban, s mert csak gyanitni is bűnnek tartanám, 
hogy épen azon nép, mely az alkotmány védel
mének és visszaállításának processusában a leg-
kitartóbban küzdött, és a magyar nemzet oldala 
mellett ahhoz legszilárdabban ragaszkodott mind
végig, mondom, hogy épen az ország azon népe 
egyházi tekintetben kirekesztethessék ép azon jog
egyenlőségből, melyet a különböző szertartású 
egyházakra nézve a fenálló törvények, és maga 
az alkotmány biztosítottak. 

Nem kívánok, t. ház, időrövidség tekinteté
ből az unió törvényessége ellen felhozott némely 
nézetekre kiterjeszkedni és azoknak czáfolatába 
bocsátkozni,; megczáfolták azon ellennézeteket 
magok a jelenlegi tények ; a ki még ez ünnepé
lyesen sxentesitett törvény törvényessége iránt két
ségben van. azt egyenesen arra kívánom utalni: 
nem látja-e ezen közös törvényhozás teremében 
az erdélyi képviselőket? {Helijedás), s nem tudja, 
hogy mái' 1848-ban is tettleges részt vettek a 
közös törvényhozásban, s az ujabb időben együtt 
vitték véghez Magyarországgal ő felségének ün
nepélyes koronázását: nincs tudatával, hogy a 
magyar nemzeti kormány már régóta vezeti az 
erdélyi központi kormányzást i s ; nem tudja-e, 
hogy a közösügyi törvények együttes elfogadása 
által Erdélynek Magyarországgal egyesülése és 
solidaritása örök időre lett megállapítva ? Mind
ezek olyan tények, melyek magok megczáfoíják 
az unió törvényt ostromló nézeteket. 

Ezen kijelentés mellett a szőnyegen levő tör
vényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadom ugyan, de fentartom magamnak az általam 

jelzett hiány kipótlása végett, a részletes tárgya
lás illető helyénél, módositványaimat begyújthatni' 
(Helyeslés.) 

K a p p GuSZtáV: Nem lehet szándékom t. 
ház, Eaunicher t. képviselő társam igen jeles 
beszéde után a t. házat hosszabb szólással fárasz
tani : de mégis képviselői kötelességemnek tartom 
ez igen fontos tárgy felett, bár röviden is. nyilat
kozni. 

A szőnyegen levő tárgy alapját képezik az 
1848 iki törvények, és pedig a magyarországi 
7 és erdélyi 1 ső törvény czikk : azt vélem tehát 
hogy igen jogosult a kérdés, vájjon ezen t. javas
lat megfelel-e ezen törvények igényeinek? Én ré
szemről azon állapotban vagyok, hogy ki kell fe
jeznem hogy azjén felfogásom szerint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ezen törvények igényei és 
feladatának meg nem felel. 

Az előttem szólott képviselő' urak közöl 
egyik azt monda, hogy ezen t. javaslat tökélyesen 
megfelel a 48. VII. t. ez. 5 dik szakaszának, mivel 
az egyenjogúságot kimondja és a privilégiumo
kat eltörli. Nekem épen ellenkező a nézetem. Az 
egyenjogúság kimondására nem tartom szükséges
nek, egy uj törvényt hozni, miután ez már az 
1848 ki törvények és kivált az erdélyi I. t. ez. 
által világosan és érvényesen ki van mondva. De 
mit mond ezen VII. törvényezikk 5 szakasza? 
Magyarhon Erdély mindazon külön törvényeit és 
szabadságait,melyek a mellett, hogy a teljes egye
sülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadságnak 
és jogegyenlőségnek kedvezők, elfogadni és fen-
tartani kész. Ez egy kötelező ígéret Magyarország 
részéről, mely Ígéretet Erdély az 1848-kiL t. ez. ál
tal elfogadá, és mely a szőnyegen levő t. javaslat 
által már teljesítendő.De mi ezen törvényjavaslatnak 
a tartalma? Melyek azok a külön törvények és 
szabadságok, melyek ezután Erdélyre nézve elfo
gadtatnak és fentartatnak? En igen komolyan 
átvizsgáltam tartalmát,de megvallom.hogy ezen kér
désre semmi választ nem találtam benne. A t. javas
lat Erdélyre nézve nem alkot egyebet, mint a húsz 
éves szomorú és számos provisoriumok után egy, 
minden téren kiterjedő uj provisoriumot; de 
valóságos feladatának, az erdélyi viszonyokat kellő 
tekintetbe véve, az erdélyi törvényeket átvizsgálni 
és világosan kimondani: melyik erdélyi külön tör
vény és szabadság maradhat még fen és tartatik 
érvényben az unió mellett ? ezen feladatának leg-
kevésbbé sem felel meg. Hogy ezen, nézetem 
igazolt, és hogy a t. képviselőház maga, a mai el
járásnál egészen eltérő nézetben vala, t. i. hogy a 
t. képviselőház is ezen tárgy felett nem egy ilyen 
ideiglenes intézkedéseket rendelő hanemaz 1848. 
VII. törvényezikk 5 szakaszának megfelelő és 

' kimerítő törvényjavasbatot hozatni kivánt, ennek 
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indokul bátor vagyok hivatkozni a t. ház 1867 j 
Martius 8 án tartott Cl ülésre, melyben hoszabb, ! 
állításomat erősítendő vita után egy határozat j 
hozatott és ebben kimondatott: „Elvégül az | 
erdélyi viszonyok rendezése iránt addig is, míg 
az 1847« VII . törvényczikk 5-ik szakaszára való 
tekintettel mielébb törvényczikk alkottatnék, fel-
hatalmaztatik a minisztérium : a kormányzás, köz
igazgatás és törvénykezés terén szükséges intézke
déseket, saját belátása szerint és felelősége alatt, 
megtenni. 

Mind ezekből kitűnő, hogy a szőnyegen levő 
törvényjavaslat, mely ezen határozattal ellentétben, 
ezen miniszteri felhatalmazást újra, előre nem lát
ható időre, kiterjeszti és semmi végleges positiv in
tézkedéseket nem tesz, feladatának meg nem felel. 

Erdélyország negyedfél századon át külön 
életet élt, mint önálló ország ; ezen külön élettől 
különös viszonyok is származtak. De az előtt is 
külön viszonyok léteztek már Erdélyben, például 
az erdélyi közjog más volt mint a magyar, Erdeijé
ben már hét század óta három egyenjogú nem
zet létezett, mint politikai factorok: a magyar, 
a székely és a szász nemzet. Az 1848-ban törvé
nyesen kimondott jogegyenlőség elve által a ne
gyedik ott létező számos román nemzet is a jogo- i 
sultak sorába lépet). Nem kívánom tovább fejte- ' 
geíni Erdélynek különböző viszonyait, a t. ház 
előtt igen jól tudva lévén, hogy olyanok csak
ugyan léteznek. Ezen különös, a történelmi jogon 
alapuló viszonyokat pedig semmi tekintetbe nem 
venni, azokat rögtön eltörölni és teljes egyforma
ságot eszközölni nem lehet; a törvénynyeí, az 1848-
diki VII. törvényczikk 5-dik szakaszával szemben s 
nem is szabad. De ezt legkevésbbé lehet Magyaror
szág törvényhozásától várni, mivel épen Ma
gyarország mindenkor leghívebben ragaszkodott 
a történelmi joghoz, és a magyar alkotmány épen 
a történelmi jogon alapszik. 

Hivatkozva az 1848-diki törvényekre, és ki- J 
vált a magyar VII. törvényczik 5-ik szakaszára 
és az erdélyi I. törvényczikkre ; hivatkozva az 1865. 
karácsonhó 14-én királyunk ö felsége által tartott 
tróndeszéd azon szavaira: „kiváló fejedelmi gond- | 
jaink közé soroltuk annak eszközlését, hogy ma- I 
gyár koronánk országai már e jelen országgyűlésen j 
képviselve lehessenek. Egybehívtuk e czélból Er
délyi nagyfejedelemségünk országgyűlését, hogy 
az a Magyarország és Erdély egyesüléséről szóló I 
1848. évi I. törvényczikket komoly és beható meg-
fontolásának tárgyává tegye, és az 1848-ki ma- j 
gyár országgyűlés VII. törvényczikket illetőleg, ha
son eljárásra szólitjuk fel kedvelt Magyarorszá
gunk hü rendéit és képviselőit a végül, hogy e 
kérdés ne a törvény holt betűje nyomán szinleges I 
és ép azért kétes eredményű, hanem minden élet- I 

erős tényezők számbavételével és azok bizalmas 
csatlakozása alapján tartós és maradandó megol
dást nyerjen'' ; hivatkozva továbbá a t. képviselő
ház 1866 február hó 24-én kelt válaszfeliratának 
azon szavaira: „köszönetünket fejezzük ki fölsé-
gednek azon fejedelmi gondoskodásaért is, meíy-
lyel a Magyar- és Erdély országok egyesüléséből 
folyó viszonyoknak végleges elintézését szivén 
hordja. Megvetették e viszonyoknak alapját azon 
törvények, melyek 1 848-ban Magyar- és Erdély
ország egyesítéséről e két ország közös egyetérté
sével hozattak s királyi jóváhagyás által ünnepé
lyesen szeutesittettek. De sok van még e részben 
elintézendő s mi nem hozzuk kétségbe, hogy min
den részről megnyugtató, igazságos és méltányos 
megállapodás eszközlésére, komoly megfontolás és 
előrelátás leend szükséges. Minket az ezek fölötti 
tanácskozásokban testvéri szeretet érzelmei fognak 
vezetni; alapja reményünknek azon bizalom, hogy 
tőlünk senki sem kivan olyasmit, a mi veszélyez
tethetné alkotmányunk alapelveit;" hivatkozva to
vábbá az erdélyi országgyűlés 1865 karáesouhó 
18-án kelt válaszfeliratnak ezen szavaira: „mert 
miután az 1848-ki pozsonyi VII. törvényczikk 
biztosítja Erdélyt mindazon külön törvényeinek 
és szabadságainak fentartásáról, melyek a mellett, 
hogy az egygyéalakulást nem gátolják, a jog
egyenlőség elvének is kedvezők, császári és apostoli 
királyi fölséged minden népei boldogitására törekvő 
atyai szive s a magyar törvényhozás elismert sza-
badelvüsége és igazságszeretete elég biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy Erdély egyes részei
nek, hitfelekezeteinek és nemzetiségeinek jogai, ér
dekei és igényei az egygyéalakulás részletezésénél 
illően tekintetbe lesznek véve s a jogegyenlőség 
és méltányosság alapján kielégítve;" hivatkozva 
tovább az 1865. karácsonhó 25-én kelt legfelsőbb le-
iratnak ezen szavaira : „a két ország végleges egye
sülését, mely csak a magyar koronánkhoz tartozó 
országaink egymásközti, valamint ezeknek a biro
dalomhoz való államjogi viszonyainak szabályozása 
alapján valósitható, ezeken kivül még kedvelt Er
dély nagyfejedelemségünk országos külön érdekei 
méltó tekintetbe vételétől a különböző nemzetisé
gek és vallások általok is méltányolt jogi igényei
nek biztósitásától és a közigazgatást illető kérdé
sek czélszerü szabályozásától teszszük függővé* ; 
hivatkozva mindezekre és arra, hogy a szőnyegen 
levő törvényjavaslat ezen kötelező igéi-eteknek leg
kevésbbé sem felel meg, Erdélyre nézve annyi s oly 
szomorú provisoriumok után csak egy átalánosuj 
provisoríumot, de semmi részleteket nem szabályoz 
és ezen kérdést el nem dönti: pártolomRannicher 
képviselőtársam jogosult és indokolt indítványát, 
és ajánlom elfogadását a t. háznak. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház! Ha figyelemmel 
31* 
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olvassuk a Macellariu képviselőtársam által a ház 
asztalára letett határozati javaslatot, arról győző
dünk meg, miszerint ő az unió törvényességét és 
szükségességét elismeri. Ep arról győződünk 
meg Rannicher inditványából is. Fogadjak nyilat
kozataikért szívből eredő elismerésemet: inert ezen 
a téren könnyen meg fogjuk egymást érteni: 
mindazonáltal szavazatommal sem a határozati 

javaslatot, sem a Rannicher úr indítványát nem tá
mogathatom . 

Az elsőt azért nem. mert nem reménylem azt. 
hogy Erdélyben oly országgyűlést lehessen össíse-
híni, mely eredményre vezeíne, de sőt ki kell 
mondanom, miszerint egy erdélyi országgyűlés 
nem lenne egyéb, mint az 186ő-ki orszáa^vülés 
fol)*1atása. Ujabban három vélemény nyilvánulna: 
mert lennének olyanok, kik az uniót szivökből 
pártolnák, lennének olyanok, kik az uniót semmi 
szin alatt nem fogadnák el, és leimének olyanok, 
kik feltételes uniót kívánnának. Es mi történnék 
akkorV Az. hogy ujolag valakinek kellene fölöt
tünk ítélni. Meglehet hogy hónapokat, megle
het hogy esztendőket vesztenénk el, inig oda jut
nánk, a hol ma vagyunk. (Helyettes.) 

Ep ugy nem fogadhatom el Rannicher kép
viselőtársunk azon indítványát, hogy a miniszté
rium egy uj törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé, 
melv, tekintetbe véve a,különféle igényeket, az or
szágot kielégítse: mert mit kellene a minisztérium
nak tekintetbe vennie, hogy egy oly törvényjavas
latot terjeszthessen a ház elé, melylyel mindnyá
jan meg; lennénk elégedve : nemde a szászok és ro-
mánok által beadott kérelmeket és emlékiratokat? 
Esőeezélból hivatkozott is az 1848-ki országgyű
léshez a szászok által beadott emlékiratra ; hivat
kozott az 1865-ki országgyűléshez a szász kisebb
ség és általam beadott kisebbségi véleményre. 

Mit kívántak a szászok 1848-és 1865-ben, 
mit kívántain én? A szászok sem többet, sem ke
vesebbet nem kívántak, mint azt, hogy úgy ma
radjon minden, mint volt 700 év óta. azaz, hogy 
maradjanak meg a régi privilégiumok. Mit kíván
tam én'? Valóságos jogegyenlőséget. Miként fogja 
a minisztérium e két ellentétes követelést kielé
gíteni ? képes-e oly törvényjavaslatot előterjesz
teni, mely a privilégiumokat is fentartsa, és a 
jogegyenlőséget se bántsa ? én ugy hiszem, hogy 
nem. (Helyeslés.) 

Megengedem, a szászoknak van okuk pa
naszra: mert a mit megszokik az ember 700 év 
alatt, arról-bizony nehezen mond le. De miről mon
dott le a nemesség? szintén a privilégiumokról. 
Azt hiszik a szász urak, hogy ezen lemondás nem 
okozott fájdalmat a nemességnek ? Bizony okozott; 
de nincs mit tenni : mert ha egyszer elfogadjuk 
a jogegyenlőség* elvét, akkor azt minden eonse-

quentiájával kötelességünk keresztül vinni. (Hc-
li edés.) 

Azt is megengedem, hogy fáj a szászoknak 
az, hogy a eomes jövőre a kormány által fog ki
neveztetni, habár eddig a szászok magok válasz
tották. Hát a székelyek a főkirálybiráikat nem 
választották eddig? azoktól is elvétetett e jog, 
mert felelős minisztériumot nem képzelhetek oly 
tisztviselőkkel, kiket a megye vagy község választ. 
De a szászok fájdalma enyhítésére szükségesnek 
tartom fölemlíteni azt, hogy a tárgyalás alatti tör
vényjavaslat jogot is ad nekik, t. i. a 10 királyi bíró 
megválasztását, mely jogot eddig is gyakorolták 
ugyan, de a megválasztott királyi bíró nem hiva-
taloskodhatott addig, mig a fejedelem meg nem 
erősítette. Hogy pedig szabad választás és hármas 
kanditatio folytán történt megerősítés között mily 
nagy a különbség, azt mindnyájan tudjuk. 

A dolog ily állásában, ugy hiszem, a jelen
legi vita csakis két kérdés körül foroghat: az első 
az, hogy megfelelt-e a minisztérium, midőn e tör
vényjavaslatot a ház asztalára letette, az 1848-diki 
kolozsvári I. törvényezikk 2-dik szakasza rende
letének ? másodszor, hogy kielégítő-e Erdélyre 
nézve ezen törvényjavaslat? 

Az 1848-diki kolozsvári T. törvényezikk 2-ik 
szakasza ezeket mondja: „A királyi kormányzó 
gr. Teleki József, annak meg nem jelenhetése ese
tében az országos elnök, b. Kemény Ferencz el
nöklete alatt ő0 képviselő személyeikben egy or
szágos bizottság neveztetik ki, mely bizottság a 
teljes egygyé alakulás részletei iránt, a magyar 
minisztériumot fel fogja világosítani; Erdély érde
kének a Magyarországéba illesztésén közremun
kálni és a közelebbi közös hongytilésre a minisz
térium által e tárgyban eléterjesztendő törvényja-
vaslatckra anyagot nyújtani." 

En úgy tudom, hogy ezen bizottság 1848-ban 
összeült, és mindazon adatokat megszerezte, me
lyek a törvényezikknek megalkotására szüksége
sek voltak, ésa48-ki minisztériumnak átnyújtotta. 
Az akkori minisztérium a törvényezikket elkészí
tette, de a ház asztalára a bekövetkezett események 
miatt le nem tette. E feladatmegoldása a jelenlegi 
minisztériumnak jutott. A minisztérium a tárgya
lás alatti törvényjavaslat előterjesztésével azt 
meg is oldotta ; tehát törvényességi szempontból a 
jelenlegi törvényjavaslatot megtámadni nem lehet. 

Hanem azt kérdem, hogy megfelel-e e tör
vényjavaslat az erdélyiek kívánalmainak ? Ez már 
egészen más kérdés. Ha nincs valaki megelégedve 
e törvényjavaslattal, igen természetes, hogy a rész
letes vitánál előadja a maga véleményét, előadja 
azt, mit szükségesnek s igazságosnak tart. Es ha 
igazsága van, fölteszem e törvényhozó testületről, 
hogy azt tekintetbe fogja venni. Ha véleménye el-
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lenkezik az igazsággal; eo ipso teljesítetlenül ma
rad. Azért e szempontból kiindulva kinyilat
koztatom, hogy vannak e törvényjavaslatban oly 
szakaszok, me yek az én lelkiismeretemmel nem 
egyeznek meg, és melyeket el nem fogadhatok a 
nélkül, hogy multamat meg ne tagadjam. 

Tekintve tehát az idő rövidségét, tekintve 
annak szükségét, hogy már valahára az unió rész
letezése törvénybe igtattassék, áíalánosságban el
fogadom a tárgyalás alatti törvényjavaslatot, és 
fentartom a jogot, a részletes vita alkalmával ké
telyeimet elmondani. (Helyeslés.) 

Borica Zsigmond .- Ha hideg vérrel, hig
gadtan és részrehaj latlanul tekintjük az uniokér-
désnek mai nap délelőtti tárgyalása alkalmával 
lefolyt szomorú eseményeket, meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház majoritása igazat fog adni 
azon állításomnak, miszerint a t. házban a kedé
lyek fölizgatva vannak, s ellenünk jelenleg ellen
szenv uralkodik. (Közbekiálltások: Nem áll! Nem 
úgy van!) Engedelmet kérek, be fogorn bizonyí
tani, mert midőn Macelláriu az általunk szerkeszettt 
s beadott határozati javaslat indokolásába bocsát
kozott, nem csak az elnök úr által, de a t. ház által 
is beszéde folytatásában akadályoztatott, s beszédé
nek félbe szakítása közben több képviselő egy kü
lön tett indítvány hoz nagy ingerültségek közt hozzá 
szólott, mi három évfolyama alatt egyetlen s példa 
nélküli eset; továbbá, midőn Macellariunak beszéde 
további folytatására nézve több pro et coutra fel
szólalás után beszédének további folytstása megen
gedtetett, folytonos félbeszakítások s zúgolódások 
következtében kénytelen volt beszéde, s indokolása 
befejezése nélkül a szótól elállani; Tinku Ábrahám 
pedig, kiről tudatik, hogy nem tud magyarul, habár 
tudjuk mindnyájan, miszerint néhány szintén ma
gyarul nem tudó képviselő három év alatt minden 
beszédét kézbe véve egész kényelemmel olvasta a 
nélkül, hogy valaki által akadályoztattak volna. 
Tinku azonban csupán jegyzékeit tekintve, a ház 
által eltiltatott, s így kénytelen volt a szótól elál
lani s a termet elhagyni. (Közbekiáltások: Elnök 
utasítsa rendre! Figyelmeztesse a házszabályokra!) 

Elnök: T. ház! azt hiszem, a képviselő ur
nák azon állítása, hogy Tinku Ábrahám képviselő 
úr csak is idézeteket akart olvasni, és nem egész 
beszédét; a tényálladéknak nem felel meg. 

Bor lea Z s i g m o n d : Engedelmet kérek, éu 
nem akarok a t. elnök úrral replikázni, de én épen 
Tinku mellett ültem, s láttam, hogy csupán, mint 
mondám, jegyzeteit nézte s nem olvasott, s igy ál
litásom a tényálladékkal teljesen megegyezett. 
(Közbekiáltások: Rendre! Zúgás.) 

Ily tények s körülmények között, t. ház, mi
után határozati javaslatunk indokolása nekünk 
meg nem engedtetik s szólásszabadságunkban 

korlátoztatunk, természetes, hogy egymást föl nem 
világosíthatjuk, s igy egymás közt nem is tanács
kozhatunk. Ez indokoknál fogva sajnos, de kény
telen vagyok kijelenteni, miszerint én sem az áta-
lános, sem a részletes tárgyalásban részt nem ve
hetek. (Helyes!) 

Egy körülményre mindazonáltal a szőnyegen 
lévő nagy fontosságú ügy érdekében vagyok bá
tor figyelmeztetni a t. házat. {Halljuk!) Ü g y hi
szem, mindnyájan tudjuk, hogy az 1 848-dik évi 
unió-törvény első ezikkea kolozsvári országgyűlé
sen 1848. évben épen ily körülmények, pressíők 
mellett s felizgatott keblekkel hozatott. Már pedig' 
kérem alásan, a világ legnagyobb tanára, a tapasz
talás megmutatta annak káros, hibás voltát s szo
morú következményeit,és én, ugy hiszem, hogy alo-
gica tana szerint, ezt kerülnünk s nem ismételnünk 
kell. 

Ezek alapján nincs egyéb mondani valóm, 
csupán ismételem azt, hogy én ily körülmények 
közt a további tárgyalásokba nem bocsátkozha
tom s bocsátkozni nem fogok. 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Bocsánatot kell kér
nem, ha kissé elfogultan szólok e kérdéshez; elfogul
tan szolok hozzá, mikor részemről alkalom nyílik 
hálámat bizonyítani be , az emberi kebelnek leg
szentebb emléke, a páratlan édes anya iránt; elfo
gultan szólok e kérdéshez , mikor a t. háznak al
kalma nyílik mintegy feltámadási ünnepet szen
telni édes hazánk ama részének, mely ez ország 
legnehezebb pillanataiban a szabadság, független
ség és vallási szabadelvüség előharczosa volt, mely
től most, midőn az különállásában csak szép emlék
ké válik, nem tagadhatjuk meg azon elismerést, 
hogy zengzetes édes anyanyelvünket amaz ország
résznek a mostaniakrajméltó akkori lelkes hölgyei 
és főurai mentették meg termeikben. Kérem, bo
csássák meg ezen elfogultságot, mert higyjék el. 
rég forrt az benneui,régfájtaz nekem,hogy egy nem
zetnek két országa van, s e két országú nemzet a ma
gyar . Ez eszme, e fájdalom vonult át egész életemen. 
ez volt vezéi'em, e seb orvoslásának előmozdítása po
litikai életczélom , melynek elérte után nyugodtan 
mondom el : „Bocsásd el uram a te szolgádat." 

Rövidségre is törekedve, bocsánatot kérek, ha 
talán e miatt is kuszált,zavart lesz czáfoló előadásom. 
Részletes vitatkozásokba,indokolásokba nem bocsát
kozom, tényeket fogok elősorolni csak, és nagyon 
kérem a t. képviselőházat, méltóztassanak e ténye
ket hitelemre, mint olyanokat, elfogadni. (Halljuk!) 

Mondatott i t t , hogy az 1848-ki erdélyi uniói 
törvények nem érvényesek, nem tartatván meg ho
zataluknál a formalitások, sőt szentesítve sem levén 
azok. Ez nézetem szerint nem az a tér , melyen 
vitatkozni kellene , s én csakis egyszerű tényeket 
állítok e vakmerő állítással szembe, miután t. kép-
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viselő társaim közöl többen talán nincsenek any-
nyira, mint én, azon körülmények közt tájékozva. 
Ugyanis ő felsége V. Ferdinánd, 1848. julí 12-ről 
az erdélyi országgyűlést eloszlató leiratában szó
rói-szóra ez mondatik: ,,Az általunk kegyelmesen 
helybenhagyott törvényczikkeket szokott modorban 
legfelső aláírásunkkal már szentesitettük." Ezen 
szentesített példány tehát megvolt, sőt miután 
Rannicher képviselőtársam óhajtotta, hogy egy ily 
példány a ház asztalára letétethessék, mondha
tom — ha emlékezetem nem csal — hogy a bécsi 
császári levéltárban egy ily hitelesített eredeti pél
dány máig is látható. 1848. július 5-kén nyitotta 
meg boldog emlékezetű István főherczeg nádor a 
magyar országgyűlést, megnyitotta pedig a többek 
közt ezen szavakkal : ,,Az uniót a legszívesebb 
atyai indulattal szentesitette ő felsége." Azoknak, 
kik azt állítják, hogy itt nem az unió-törvény részle
teiről lehet szó, hanem magáról az unió létesítéséről, 
az unió törvényről, bátor vagyok ismét István főher
czeg szavaival felelni, ki is egyenesen a megtör
tént egybeolvadásról beszél, ugyancsak 1848-diki 
július 5-én mondván : ,,Ezen. már megtörtént egy
beolvadás." 

Rannicher képviselőtársam óhajtja, hogy a szó
nokok hallgattassanak meg. Mennyire meghallgat
tattak azok, erről biztos tudomása van mindenki
nek , ki a legközelebbi éveknek, általa mellőzött 
eseményeit figyelemmel kisérte. 

Hivatkozik Rannicher xir az 1865-ki erdélyi 
rendkívüli országgyűlésnek a szász minoritás be
adványát tárgyazó felterjesztésére. T. ház! Ezen 
erdélyi országgyűlés felterjesztésében 1865-rol 
csakis az áll , miszerint kéri ö felségét nz erdélyi 
országgyűlés, hogy a szászoknak azon felterjesz
tését, a mennyiben az hazánk alaptörvényei és 
a helyhatóságok viszonyaira támaszkodva, telje-
sithetö, az egybegyűlendő magyar országgyűlés 
figyelmébe ajánlani kegyeskedjék; nem vonták 
tehát az erdélyi rendek kétségbe az összes haza 
gyűlésének e tárgy feletti törvényhozási jogát. 

Az 1848-ki országgyűlés által kinevezett kül
döttségről többször hallottam itt mondatni, hogy 
annak működése még befejezve nincs, ezen ügy 
helytelenül vitetett át más alapra. Ezzel szemben 
bátor vagyok egyszerűen megjegyezni, hogy ezen 
állítás legkevésbbé sem felel meg a tény állásá
nak. Ugyanis ezen küldöttség a mint az 1848-diki 
hivatalos „Közlöny " 99-dik,108-dik, és több számá
ból erről akárki meggyőződhetik, munkálatát nem 
csak befejezte, de , ezen bizottsági munkálat kü
lönböző szakaszai, nevezetesen a 13., 14., 16 — 22., 
30-dik. nem csak a képviselőházban, de még a fő
rendi házban is tárgy altattak, sőt azokban a fő
rendiház módosításokat is tett. 

Áttérve már most, t. ház , az előttünk fekvő 

j törvényjavaslatra, igen természetesen én is ohaj-
i tottam azt, mit Rannicher képviselőtársam óhajt, 

hogy az unió-törvény kimerítőbb, teljesebb legyen, 
ne hagyjon fen semmi ideiglenességet megyéink 
szervezése stb. körül. Bátor vagyok azonban meg
jegyezni, hogy, ha e törvény ideiglenes intézkedé
seket tesz, az egyforma intézmények meghozhatá-
sára kellő időnek hiányán kivül leginkább épen a 
szászok érdekében, épen a Királyföld lakóinak 
meghallgatása érdekében történt, a mint arról ma
ga a törvény szövege bizonyítékot nyújt. 

Hiszem , hogy némely szász képviselőtársa
imnak nincsenek kedvökre emez ideiglenes intéz
kedések , melyeknek a szász törvényhatóságok
ban! megtehetésére a minisztérium felhatalmazta-
tik; azonban bár. ismétlem, hogy én is jobban sze
retném, ha e törvény kimerítő s teljes lehetett vol
na, el kell ismernem, hogy igaza volt Rannicher 
úrnak abban, hogy a kivánalmak már a világért 
sem azok ma, melyek 1848-ban voltak, s ha az 
akkori kivánalmak alapján akarná rendezni a mi
nisztérium, vagy az országgyűlés a királyföld vi
szonyait, bizonyosan maguk a szászok sem lenné
nek kielégítve , még kevésbbé lennének ezzel meg
elégedve azok, kiknek szószólója itt nem akarok 
lenni, kik azonban, bizton hiszem, nagyon is he
lyesnek találják, hogy a minisztérium megbíza
tott : ellátni ideiglenes szabályokkal a szász tör
vényhatóságokat egyfelől a régi törvényes jo
gok alapján, de másfelől az igazság és méltányos
ság alapján is. 

Megütközött Rannicher képviselő úr abban is, 
sőt főként abban, hogy a szász comesvál asztás 
joga ezen törvény által elvétetik. Hogy az elvéte-

j tett, azt tagadni nem lehet; de bátor vagyok a 
képviselő urat figyelmeztetni arra, hogy ez nem 
most vétetik el először ily formán; (Igaz!) ha jó i 
emlékszem Schmidt Konrád comest i s , Salnien 
helyébe ép ily formában nevezte ki az akkori kor
mány, minden választás nélkül. Ha akkor, az abso-
lut uralom idején nem ütköztek meg oly nagyon 
ama házban: csodálom, hogy mikép tudnak oly 
nagy dolgot csinálni ebből most, midőn oly alkot
mányosfelelős kormány nyal állanak szemben,mely-
nek existentiája, alig képzelhető a legfelső tör
vényhatósági tisztviselők kinevezhetésének joga 
nélkül. (Igaz!) De méltóztassanak e tekintetben is 
vigasztalódni: mert hisz ha a Fundus regiusra néz
ve megszüntettetett e j o g , hasonlag meg kellett, 
hogy ez áldozatot hozzák, még pedig nem egyszer, 
hanem többszörösen a székely székek is, még pedig 
zúgás nélkül; nincs hát^okuk a szász uraknak e te
kintetben elnyomásról, vagy egyenetlen eljárás
ról panaszkodni, legalább felfogásom szerint leg
kisebb okuk sincs. (Igaz!) 

A mi illeti egyátalában a jogbeli megrövidi-
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téseket, szabad legyen nekem azokat, kik netalán 
ettől most félnek, egyszerűen Brassó városának ama 
folyamodására figyelmeztetnem, a melyben kény
telenek voltak a mostaniaknál sokkal zordonabb 
időben kérni, épen magát a szász universitást, hogy 
ne akarja koronaország szerepét játszani, megfe
ledkezve a hazának vele együtt élő más népeiről, 
kik Erdély lakosságát a szászokkal együtt képezik, 
és ne adja fel az universitás a nemzet jogait ama 
centralisatio kedveért, melynek 18 évi szomorú 
működését a szászok épen ugy érezték, mint mi 
magyarok. (Ugy van!) Ha akkor feladtak mindent 
részben, épen az itt jelenlevő urak ne jajduljanak 
fel most, az elkerülhetlen látszólagos áldozatért. 

Ezek, t. ház, körülbelül azok, miket elmondani 
kötelességemnek tartottam. 

Csak azon egyet jegyzem még meg , hogy 
sokan itt azt alították, hogy a 48-diki törvények
nek nem lehet érvényt tulajdonítani, mert hisz 
azok nem népképviselet alapján jöttek létre, s ezen 
indokból tehát egy uj, nem tudom miféle népkép
viselethozás volna szükséges. Ugyan kérdem, ha 
Angliában keresztül megy egy reformbill, azon re-
formbillnek nem lesz-e értéke azért, hogy azoknak a 
képviselőknek választásában, kik a reformbillt ke
resztül vitték, az illető újonnan jogosított egyének 
részt nem vettek ? Bocsánatot kérek, én ezt vala
mennyi érv közt a leggyengébbnek tartom, és 
csak azt kérdem még, vajon a görög egyházaknak 
a többi egyházakkal egy rangra emelése, vagy az 
úrbér alóli fölszabadítás és kártalanítás nem ér
vényes-e azért, mert azon törvény hozatalán a nép 
képviselői jelen nem voltak? Azt hiszem, uraim, 
hogy a mivel egy téren nem szeretünk argumen
tálni, ne argumentáljunk arról más téren sem, mert 
ez jót szülni okvetlenül nem fogna. (Helyedén.) 

Befejezem, t. ház beszédemet; engedjék meg 
azonban, hogy utaljak mintegy zárszóként az Er
dély szent földén, ez ügyért elvérzett nagy költő, 
ama szavaira : „A porszemet, mely csak magában 
áll, elfújja egy kis szellő egy lehellet, de ha össze
olvad, összenő, ha a porszemekből szikla alakul, a 
fergeteg sem ingathatja meg." 

Én, bízva a t. ház lelkesedésében, bízva abban, 
hogy a frigy, mely régebben megköttetett, ma rész
letes alkalmazására nézve is törvénybe igtattatik, 
erősen bízom abban is, hogy e szent frigyet soha 
többé a fergeteg sem ingathatja meg. (Elénk helyes 
lés.) 

PetkÓ Lázár : Nem akarok a t. ház béke-
türésével visszaélni; nem is tehetném ezt főleg a 
képviselőháznak jelen kiszabott munkálata drága 
perczeiben, már csak azért sem, mert ha bár a t. ház 
küszöbét át léptem mint erdélyi képviselő . . (Zaj. 
Nem szabad a beszédet olvasni!) Ha bírnám, t. ház, 
a magyar nyelvet ugy, hogy nézeteimet ez eszköz 

nélkül is előadhatnám, akkor bizonyára nem hasz
nálnék semmi írást. De ha nem engedtetik meg 
annak használata, akkor nem marad egyéb hátra, 
mint a szótól elállanom. (Halljuk, haüjnkl Más is 
olvasott!) Ha szabad volna románul szólanom, bi
zonynyal . . . (Zaj. A. házszabályok tiltják az olvasást! 
Halljuk!) 

BÓnis S á m u e l : A tanácskozás rendéhez kí
vánok szólani. (Halljuk!) Igaz ugyan, hogy a sza
bályokban tiltva van az olvasás ; de miután valaki 
azzal menti magát, hogy nyelvünket nem érti tö
kéletesen, ez átmeneti korszakban el lehet a sza
bályt mellőzni; ámbár részemről óhajtottam vol
na, hogy a ma reggel történtek után azt ily pro-
vocative ne tették volna az illetők. (Elénk helyes
lés.) 

Papp Z s i g m o n d : T. ház! (Nagy zaj. Hall
juk!) En is a házszabályokhoz akarok szólani. 
(Nagy zaj. Eláll!) Az elnök volt a hibás. (Nagy zaj. 
Eláil! Rendre!) 

Elnök: Ma reggel a szónokot szólási jogától 
nem én fosztottam meg,s e tekintetben hivatkozva 
a t. házra ; következőleg a képviselő lír szemre
hányása engem nem illet. Annál kevésbbé illeti pe
dig a most szólott t. képviselőt a szó, mert ő nem 
is a házszabályokhoz kívánt szólani, sem pedig 
nem jelentette be magát mint szónok, következés 
képpen őt a szó egyátalában nem illetheti meg. 
(Helyeslés.) 

' PetkÓ L á s z l ó (olvassa,) : T. ház ! Nem tar
tozom azok közé, kik a t. képviselő testület béke-
türésével viszaélni szándékoznak, de nem is tehet
ném, főleg a képviselő testületnek jelen kiszámí
tott munka drága perczeiben, már csak azért sem, 
mert habár e t. ház küszöbét átléptem, mint erdélyi 
képviselő szemben a t. képviselőházzal, még min
dig magamat csak annyiban tartom illetékesnek, 
a mennyiben fejedelmünk Erdélyt s illetőleg 
annak képviselőit a koronázási országgyűlésre 
meghívni kegyeskedett. Hogy pedig a koronázás 
idejétől e mai napig a t. képviselő testületben 
mint vendégek megmaradtunk, annak ismét ket
tős oka van: egyik, hogy kegyelmes fejedelmünk 
iránt viseltetett engedelmességünk tanúbizonysá
gát adjuk: a másik, hogy alkalmunk legyen az 
erdélyi unió tárgyában választóink, mondhatnám, 
Erdély népessége nagyobb részének gondolkozá
sát és érzületét tolmácsolni. T. ház ! Az alkalom 
itt van, sén habár a t. háznak ingerültségét látom, 
még sem mulaszthatom az alkalmat, épen a t. ház 
ingerültsége tekintetéből, röviden e nagy horderő-
vel biró tárgyhoz szólani s az eseményeket dió
héjba szorítva testvéri őszinteséggel s nyíltsággal 
előadni. 

Feleslegesnek tartom, közjogi szempontból, 
hosszas dhertatiót tartani annak megmutatására, 



248 CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 1. 1868.) 

hogy Erdélyt 1526. óta Magyarországhoz mosta
nig csak a personalis unió köteléke fűzte, t. i. a 
magyarországi király volt egyszersmind Erdély
nek fejedelme is. Mindazonáltal legyen szabad egy 
futó pillanatot vetni hazám sarkalatos törvényeire, 
melyek Erdély külön autonómiáját biztositják: ezek 
adiplom.Leop., a „sanctio pracmatiea" és az 1791 -
VI. törvényczikk.melynek világos szavai ezek: 
„Transylvania propriam habét constitutionem, nul-
lique alteri regno subieeta, juxta proprias leges et 
constitutiones legitimé connrmaías gubernanda", 
stb. Valamint a törvényezikk, ugy szintén több 
sarkolatos törvény kitüntetik, hogy a független 
erdélyi fejedelemség külön autonómiával és ön
állósággal birt, s e tényt kétségbe vonni vagy 
ellenkező törvénynyel megezáfolni lehetetlen. Az 
1848. kolozsvári I. törvényezikk a megtámadásra 
oly gyenge fegyver, melynek éle hazám szirt-erős 
törvényein és traditióin megtompul, pedig más 
fegyver nem létezik. 

T. ház! Nem czélom a múlt gyászos esemé
nyek részletes elősorolásával a keserű emléket 
bolygatni, mert ez esetben világosan tudnám kimu
tatni, hogy az 1848. kolozsvári 1. törvényezikk 
törvényes és kötelező erővel nem birhat, mellőzvén 
a részleteket csak annyit említek meg, hogy e 
czikk születése oly mozgalmas időszakra esik. 
mikor a szabad szólás és szabad vélemény kimon
dása életbe került, és az még az 1848-ki kolozs
vári aristocraticus országgyűlési követek keretén 
is kivül esett; mór pedig az 1791. X. és XI. tör
vényezikk világosan körülirják, hogy a törvény
hozatalra megkívántatik a szólás és tanácskozás 
szabadsága „legális libertás, libera vox et con-
sultatio." 

De volt legyen ama czikk a feudális alapon 
összehivott kolozsvári országgyűlésnek szabad ki
folyása, bár kötelező erővel még^akkor sem birhat, a 
mennyiben az 1744. IX. törvényczikkben körülirt 
törvényes formaságokon keresztül nem ment, és így 
törvény erejére soha sem emelkedett, de nem is 
emelkedhetett, mert mindjárt azon czikk meg
hozatala után, tehát május 15-én a románok, kik 
Erdély összes népességének két harmad részét te
szik, a felsőbb helyről engedélyezett és Balázsfalván 
megtartott nemzeti eongrei-uison, hol a kormány is 
képviselve volt, azon czikk életbeléptetése mint 
olyan tény ellen, mely beleegyezésük és befolyá
suk nélkül jött létre, ünnepélyesen óvakodni el 
nem mulasztották. 

T. ház ! Mellőzve a traditiókat, mellőzve egy 
pillanatig a közjogot, a törvényeket és az azokban 
foglalt érveket, melyek különben Erdély autonómi
ájának és függetlenségének mind annyi védbás-
y á i ; tegyük fel, hogy Erdély múltja, történelme, 

közjoga, törvényei, megsemmisítve, halomra dőlve, 

egy tabula rásához hasonlitna, melyre illetékesen 
hivatva van e t. képviselő testület reá inai. Ha a 
józan okosság igénybe vétetik és a jelen válságos 
körülmények és politikai mozzanatok szem elől 
nem tévednek el, szerény véleményem szerint a 
képviselőtestület egyebet e lapra nem írhatna, 
mint hogy : Erdély saj árterületén magára és szaba
don határozzon arról, hogy óhajt-e Magyarország
gal egyesülni és miféle feltételek mellett? Mert 
csakis e korlátlan szabadakaratból kifolyólag 
jöhet létre egy erős és felbonthatlan szerződés, 
melyet azután közös hazánk alapkövének nevez
hetnénk. 

E szerződés megtartását nem annyira az 
írott törvény néma betűi, mint Erdély összes nem
zeteinek tisztelete és szeretete biztositnák. 

Igen, t. ház ! olyan törvény, mely a nép aka
ratának kifolyása, állandó; és rendületlen mig 
ellenben az olyan, mely reá erőszakoltatik , hason
lít egy plántához. mely nem bir gyökeret ver
ni a földbe és a melyet az első szél le szokott 
sodorni. 

Ezeket tehát előre bocsátva, kénytelen va
gyok a szőnyegen levő s Erdély unióját tárgyazó 
törvényjavaslatról kinyilatkoztatni, még pedig 
egész őszinteséggel és minden utógondolat nélkül, 
hogy én annak tárgyalásába nem bocsátkozhat
nám még akkor sem, ha azt az erdélyi viszonyok
kal öszhaugzásban találnám is, ismételve mondom. 
hogy még azon esetben sem járulnék hozzá s vita
tásába nem ereszkedhetnem: mert én erre illeté
kesnek csak a népképviselet alapján összehívandó 
erdélyi országgyűlést ösmerhetem el. De ha meg
győződésem, mely egyszersmind meggyőződése 
Erdély népessége két harmad részének is, nem 
léteznék, legkevesbbé járulhanték ilyen törvény
javaslathoz, mely az erdélyi román nemzet jogos 
igényeivel homlokegyenest ellenkezik. 

Pártolom tehát a Maeellariu Illés elvbarátom 
által beadott és általam is aláirt külön határozati 
indítványt. 

Zeyk Káro ly : T. ház ! Más időben, más 
körülmények közt kötelességemnek tartottam 
volna tüzetesen szólani e tárgyhoz, kötelességem
nek tartottam volna megezáfolni azon állításokat, 
melyek a törvényjavaslat ellen felhozattak; most 
azonban, midőn oly rövid az idő, hogy meg lehet 
egy hosszasabban tartott beszéd okul szolgálhat 
arra,hogy e törvényjavaslat törvénynyé ne lehessen, 
s más felől attól lehet tartani, hogy más igen neve
zetes tárgyak szorulnak ez által háttérbe: lemon
dok szólási jogomról, és felszólítom mind azokat, 
kik szivökön hordják azt, hogy e törvényjavaslat
ból valahára egyszer törvény legyen, hasonlókép 
mondjanak le jogukról, s fogadjuk el e törvény-
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javaslatot a részletes tárgyalás alapjául. (Elénk 
helyeslés.) 

B o h a t i e l u S á n d o r : T. ház! Látva az in
gerültséget, íuelylyel délelőtt a tárgyalás folyt, 
hallva a gyanúsításokat egy erdélyi igen t. kép
viselőtársunk részéről, melyekkel illeti azokat, kik 
a törvényjavaslat ellen felszólalnak, sokáig tűnőd
tem, vajon beleharapjak-e e keserű almába, beele
gyedjem-e ezen törvényjavaslat vitatásába? Végül 
győzött a kötelesség. Kötelességemnek tartom, 
ezen, hazánkra, hazánk minden fiára annyira fon
tos törvényjavasíatróli nézeteimet röviden, s azon 
őszinteséggel előadni, a mely sajátságom, azon 
komolysággal beszélni, melyet a tárgy fontossága 
igényel. (Halljuk!) Legelőször is, uraim, kinyilat
koztatom, hogy sem nem kívánom az 1848-diki 
kolozsvári I. törvényczikk törvényességét megtá
madni, sem törvényessége mellett szót emelni; 
nem támadom meg egyfelől azért, mert 1848-ban 
ennek hozatalában részt vettem, részt vettem pe
dig lelkem egész mélyéből, mert óhajtottam az 
uniót ; másfelől azért, minthogy most is nagyon 
óhajtom, de óhajtom, hogy unió, egyesülés legyen 
a szivekben, egyesülés legyen a közös érdekekben, 
s a közös érdekek kapcsa tarts i ftn az uniót, s 
nem a törvény rideg betűje : kötelességemnek tar
tom nézeteimet, őszintén a Magyar- és Erdélyor
szág egyesülésének részletes szabályozásáról szóló 
törvényjavaslatra nézve előadni. (Halljuk!) 

T. ház! Én ezen törvényjavaslatot nem tar
tom minősítve arra, hogy alapján eléressék az ál
talam forrón óhajtott czél, hogy az egyesülés a 
szivekben s az érdekekben legyen, nem csak a 
törvényben. Nem tartom pedig minősítve, mert 
először: a mit nagyon szerettem, s óhajtottam vol
na, hogy benne legyen ezen törvényjavaslatban, 
t. i. tekintet legyen az erdélyi lakosság nagy több
ségének — értem a román nemzet fiait — azon 
óhajtására, hogy nemzetiségűk elismertessék, s a 
törvényben biztosíttassák, nincs ezen törvényjavas
latban. Ezt pedig annyival inkább óhajtottam vol
na, mennyiben egyfelől az 1-ső szakaszban, a már 
Erdélyben tettleg létező 3 országos nemzet jogo
sultsága implicite benne foglaltatik; óhajtottam 
volna annyiban, mennyiben tudom Erdélyben a 
román nemzetnek százados küzdelmeit, s tudom, 
mily fájdalmas érzés keletkezett 1848-bao, midőn 
az unióról szóló I. törvényczikk alkottatott, hogy 
tekintetbe nem vétetett annak százados óhajtása, 
8 reményének fonala épen akkor metszetett ketté, 
midőn kilátásba volt helyezve, hogy ezen százados 
óhajtása teljesülni fog, mennyiben az 1848-diki 
május 29-ére Erdélybe összehívott országgyűlés, 
több teendője között királyi propositióban az er
délyi román nemzet egyenjogúsításáról szóló tör
vény hozatala is elrendeltetett volt. De ha fájdal-
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mat okozott 18*8-ban ily remény ketté metszése: 
annyival nagyobb fájdalmat okoz ma, miután 
Erdélyben a román s a három ottani más nemzet 
jogegyenlősége tettleg fenáll. 

Másodszor nem találom kielégítőnek ezen 
törvényjavaslatot azért is, mert jól lehet az egyéni 
jogegyenlőséget elvileg elismeri , mindazáltal 
ezen jogegyenlőség nincs keresztülvive a részlete
zésekben, így már a 3-dik szakaszban, a hol a 
képviselő választásáról van szó, fentartja a három 
erdélyi, eddig kiváltságos nemzetiség külön jogait 
annyiban, mennyiben a három területnek három 
alapra van fektetve a képviselőválasztás jog-a, míg 
a székely földön átalános szavazás vau. (Nincs!) 
Minden székely választó! (Ha nemes!) Addig a 
megyékben s a Királyföldön más elvek vannak. 
De különösen nem pártolhatom ezt az intézkedést 
annyiban, mennyiben eleje van véve e paragra-
phus által, annak, hogy bár a jövő országgyűlésen 
lehessen Erdély népképviselet alapján képviselve, 
a törvényhozásban. 

Nem pártolhatom azért is, mert nem akar
nám, hogy most, midőn a részletezésről hozunk 
törvényt , ezen törvéuy épen oly fájdalmakat 
okozzon, a minő fájdalmakat okozott 1848-ban 

j az I. törvényczikk. Ha ugyanis 1848-ban egy 
j pár hónapot késtünk volna ezen törvényczikk 
! hozatalával, s elébb hoztunk volna törvényt a ro

mán nemzet egyenjogúságáról, akkor meg lettek 
volna az erdélyiek tökéletesen nyugtatva , s az 
unió nemcsak a törvényben, hanem a szivek
ben lett volna, s bizonyosan testté vált volna. 

Uraim,hallottam itt észrevételt, hogy ha nem lett 
volna balázsfalvi gyű lés . . . A balázsfalvi gyűlés nem 
az unió ellen nyilatkozott. A balázsfalvi^gyülés ugy 
nyilatkozott, hogy az unió be ne hozassák addig, mig 
a román nemzet egyenjogúsága ki nem mondatik, s 
az a törvényhozásba nem fog befolyni. De, uraim, 
ezen törvényjavaslat még azon Ígéreteknek sem tesz 
eleget, a miket az 1865-ki országgyűlés föliratá
ban Hosszú t. képviselőtársunk indítványára kilá
tásba tett-

Hallottam itt egyik igen t. képviselőtársunk 
részéről, hogy e kérdés tökéletesen meg van már 
érve. Meg van igenis érve Magyarországon, meg 
van érve Erdélyben a lakosság egy részénél; de 
nincs megérve s nem nyilatkozott, nem adatott 
alkalom a lakosság nagy részének a nyilatkozásra 
— értem román vérrokonaimat — ugyanazért óhaj
tanám, hogy minekelőtte ezen törvény meghozat
nék, Erdély és Magyarország viszonyának részle
tes szabályozására, hallgattassák meg Erdély la
kossága. Uraim, ez nem idegen eszme a magyar 
törvényhozásban. Alig néhány héttel ezelőtt, mi
dőn a nevelésügyi törvény forgott szőnyegen — 
pedig az nem oly fontos kérdés, mint ez, akkor is 
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az illető érdekeltek kihallgatása rendeltetett el. 
Azután, uraim, most nem egy törvény jóságáról 
vagy hiányáról van szó, hanem törvény hozásáról; 
nem arról van szó, hogy mit mond az 1848. I. 
törvényczikkely ? hanem arról, hogy vajon hogyan 
lehet most oly törvényt hozni, mely mindnyá
junkat megnyugtasson ? (Az bajos dolog!) Uraim, 
én azon hitben voltam 1848-ban, azon hitben va
gyok ma, hogy Erdély uniójára vonatkozólag le
het oly részletes törvényeket hozni, melyek mind
nyájunkat megnyugtassanak. 

Ugyanazért, ha nem kelt volna ki annyira 
az egész ház ma d. e. azon eszme ellen, hogy hall
gattassák ki még egyszer Erdély országgyűlése, 
ugy azon inditványt pártolnám ; mert meg va
gyok győződve, hogy azon utón éretnék el leg
biztosabban a ezél. Miután azonban annyira ki 
kek ellene a képviselőház, pártolom azon indit
ványt : adassék vissza a minisztériumnak, hogy 
tekintetbe véve minden életerős tényezőt, és te
kintetbe véve minden erdélyi nemzetnek jogos ki-
vánatait, hozzon kimerítőbb törvényjavaslatot a 
ház elé. 

I t t kötelesnek érzem magamat egy gyanúsí
tására egyik t. erdélyi képviselőtársamnak felelni. 
Midőn ma indokolni akarta egyik képviselő úr 
ezen törvény minél előbb meghozatalának szük
ségességét azon érvet is felhozta, hogy Erdélyben 
már is nagy mozgalmak vannak az unió ellen. 
Uraim, ha vannak mozgalmak, ezek vagy törvé
nyesek, és a törvény korlátain belől történnek, 
vagy törvényellenesek, a törvény korlátain kivül 
és az ország épsége ellen. Akár miképen legyen 
is, nem ide való a gyanúsítás. Ha törvényellene
sek, akkor tudni fogja kötelességét a kormány, 
és azok ellen, kik az ország épsége ellen törnek, 
azt bizonyosan teljesíteni fogja. 

Ugyanazért bátor vagyok előbbi javaslato
mat ismételve ajánlani. 

Wenckheim Béla b. belügyminiszter: A 
szabad szólás határtalan tisztelője vagyok, sőt a 
beszédeknek a házszabályok által tilott felolvasása 
iránt is elnézéssel viseltetem, és így azt tartom, 
hogy türelemmel tartozunk a kisebbség irányában 
még azon esetre is, ha türelmünket próbára akarná 
tenni. Nem szólaltam volna fel a képviselőház 
végső napjaiban, minthogy most már ideje oly rö
vidre terjed, órái megszámlálvák. De épen ezen 
körülmény indít arra, hogy azon kérést intézzem 
azon t. képviselő urakhoz, kik még föl vannak je
gyezve, szoritsák rövidebbre előadásaikat, külön
ben kifogyunk az időből, és azon czélt, hogy a tör
vényjavaslatból törvény váljék, koczkáztatjuk 
(Elénk helyeslés.) 

Annyira kívánja az ország az unió részletes 
szabályozásának végre valahára teljes létesítését 

hogy a törvényjavaslat előterjesztésének bővebb 
indokolását fölöslegesnek tartom. Elrendelte azt 
és megparancsolja az 1848. évi pozsonyi országgyű
lés VII. t.czikkelye, valammt az 1848. évi kolozsvári 
I. törvényezikk: és ezen törvénynek, azt hiszem, 
akár tetszik, akár nem, mindnyájunknak hódolnunk 
kell. (Helyeslés). De különösen követelheti és méltán 
az unió részletes szabályozását a magyar állam 
egyik részének, Erdélynek lakossága, mely két
szeresen volt sújtva a hazánkra nehezült azon szo
morú viszontagságok által, melyek miatt még je
lenleg is ideiglenes állapotban van, a melyből azon 
törvényes állapotba jutni kivan, melynek Magyar
ország örvend, és azon jogok élvezetébe lépni, azon 
terhek viselésében osztozni vágyik, melyeket e 
hazának többi polgára részére a törvény kiszab. 
Akarhatjuk-e magunkra vállalni az ezen állapot 
további föntartásából reánk háramló felelősséget ? 
Azt hiszem, e halasztást nem igazolhatná sem a kor
mány, sem a törvényhozás, annál kevósbbé, miután 
amúgy is, ha a törvényjavaslat törvénynyé emel
tetik — a miben kétkedni nem tudok, nem akarok 
— Erdély ama sajátságos viszonyainál fogva, még 
hosszú időnek kell letelni, hogy az unió tökélete
sen és végleg befejeztessék. Épen e sajátságos vi
szonyoknál fogva és azon elhanyagoltság miatt, 
melyben Erdély sinylik, és mely anyagi és szellemi 
kifejlődésének eddig útjában állott, még hosszú 
ideig fog tartani, míg az erdélyi viszonyok a ma
gyarországiakhoz annyira assimilálódtak, hogy 
Erdélynek minden lakosa mindazon jogokat élvez-
hetendi, melyekkel Magyarország minden rendű 
lakosa bir és mindazon terhekben fog osztozni, me
lyeket Magyarország minden polgára egyenlően 
visel. Mindezeknél fogva, azt hiszem, kétszeres kö
telességünk az unió részletes szabályozását s minél 
előbb keresztül vinni, hogy igy az alkotmányos 
szabadság jótékonyságában a magyar állam min
den polgára egyaránt részesüljön. 

Kérem tehát a t. képviselő urakat, méltóztas
sanak minden szót mellőzni, mely nem tartozik 
szorosan a dologhoz, s méltóztassanak e törvény
javaslatot azon indítvány mellőzésével, melylyel 
e törvényjavaslat tárgyalásának elhalasztása czé-
loztatik, a részletes tárgyalás alapjául elfogadni. 
(Helyeslés). 

Gál JánOS : Elállók. (Helyeslés.) 
Melas V i l m o s : Elállók. (Helyeslés.) 
Id. Teleki Domokos gróf: Elállók. (He

lyeslés.) 
HaláSZ B o l d i z s á r : Elállók. (Helyeslés.) 
Binder Mihá ly : T. ház !• Az általam igen 

mélyen tisztelt belügyminiszter úr fölszólítása nem 
volt hozzám intézve, hanem azokhoz, kik azt kí
vánják, hogy e törvényjavaslatból törvény legyen; 
én pedig azt nem kívánom, igy tehát fölszólalás'a 
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én hozzám nem volt intézve. (Derültség). En, t. 
ház, meg vagyok gyó'ződve, hogy a t. belügymi
niszter határozottan kivánja azt, hogy azok, kik
nek észrevételeik vannak a törvény ellen, azokat itt 
előhozzák, mert a belügyminisztériumnál lesz al
kalom azokat tekintetre méltatni. 

T. ház ! A legnagyobb és legjobb hatással 
volt az, mikor 1866, évben tavasz felé, Deák Ferencz 
Pest belvárosa mélyen tisztelt képviselője által tett 
inditvány következtében,a t.ház az erdélyi unió rész
leteit elhatározó törvényjavaslat kidolgozására bi-
zottságott küldött ki. Ez épen akkor történt, mikor 
az erdélyi képviselők nagy része még a házba be
lépendő volt. Örömhír volt az azért, mert azt kel
lett következtetni abból, hogy a t. ház azon véle
ményt vallja, melyet Erdélynek lakossága mint 
reményt táplált, t. i., hogy emberi viszonyok, 
kivált, ha nem hóditás által szerzett polgártársakéi, 
megérdemlik, hogy alapos és kegyeletes tanulmá
nyozásban és tekintetbevételben részesüljenek, és 
hogy másrészt a t. ház az egyformaságért a való
di egyenlőséget nem akarja föláldozni. 

Sajnálattal kell azonban mondanom, hogy 
azon bizottság nem csinált semmit, és pedig egy 
egész és háromnegyed éven át, még oly időben 
sem, mikor a t. ház nem igen volt elfoglalva, mert 
a nagyszerű kiegyezési mű sokszor vesztegelt, 
vagy nem igen akart haladni, vagy az al- és nagy
bizottságokban csak lassan ment előre. Én nem 
tudom, constituálta-e magát ezen bizottság? De azt 
szeretném tudni, ha létezik-e legalább egy ülésének 
jegyzökönyve ? és miért nem csinált semmit azon 
bizottság? miért nem tartott üléseket? miért nem 
tanácskozott? Nem volt-e elég felszólítás munkás
ságra, a maga Deák Ferencz igen tisztelt képviselő 
által tett inditvány és a t. háznak a véghezvitt vá
lasztásokban kifejezett meghagyása, az ügy oly 
fontossága és egy egész ország várakozása ? 

E tanácskozásoknak pedig mindenesetre ered
ménye lett volna; ha nem is közvetlen, legalább 
abban, hogy azon öröm Erdélyben hiúnak nem 
mutatkozott volna, és hogy továbbá ezen tanács
kozások következtében azon szép ország lako
sainak érzelmei, kívánalmai, szükségei, institu-
tio , kedves szokásai és sajátságai ismeretesek 
lettek volna, mind a bizottság, mind a nyilvános
ság, mind az országgyűlés előtt és kitetszett volna, 
hogy az állam érdekében és azon czélnak, a melyet 
az unió-törvény kitűzött, eléréséért nem szükséges 
mindent eltörölni s uniformirozni, sőt hogy nem is le
hetséges. A törvényhozás ezt méltányolta volna, 
mert csak egy korlátolt felfogás vagy egy adminis-
tráló hivatalnok kommódsága nem akarja megér
teni, hogy az emberi élet minden ágában és terén az 
egyféleséget egyátalában nem találhatni; de sőt a 
gazdag változatosság csak a létező szükségek ki-
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folyása, és a merev egyformaság csak a szó leg
szorosabb értelmében vett államügyek, azaz : a 
pénz- és katonai ügy kezelésénél szükséges és czél-
irányos. 

E bizottsági tanácskozás az 1848. törvények 
értelmében volt történendő. Tudva van , hogy a 
kolozsvári országgyűlés 1848-ban a fent emiitett 
czélra egy bizottságot választott. Ez tanácskozott 
is, munkálatai az országgyűlés elé kerültek, 
és részint tárgy altattak, de még nem fogadtattak 
el. Már a parlamentaris rendszer szerint a bizott
sági munkálatok, melyek el nem fogadtattak a ház 
által, olyba veendők, mintha nem is lettek volna, 
vagy legfeljebb mint anteactákat lehet azokat 
használni. Minekutána azt a bizottságot visszaállí
tani nem lehetett, a kormánynak feladata lett vol
na, annak helyét mással kipótolni. Nézetem szerint 
legjobb lett volna az erdélyi követekből bizottsá
got alkotni. De minekutána ez nem történt, leg
alább azt a bizottságot kellett volna felhasználni, 
mely Deák Ferencz érdemdús képviselő úr indít
ványánál fogva választatott; ez sem történt. Az 
1848. unionalis törvényeket meg kell tartani szi
gorúan, úgymint határozva, illetőleg elfogadva van
nak. A ki pedig azt másképen szeretné, — mert hi
szem hogy vannak olyanok is, noha kevesen, kikre 
talál a franczia közmondás „l'appétitvient en man-
geant", annak teendője, indítványt tenni : miszerint 
az 1848. előtt létezett két országgyűlés hivassák 
össze, hogy az uniót újból vegyék tárgyalás alá. Tu
dom, hogy ezt nem akarják. És az az oka, hogy az 
1848-diki törvényt mind betű szerint, mind tartal
mára, mind czéljára, mind indokaira nézve szorosan 
meg kell tartanunk. Abban pedig az ál l : „hogy a 
kormány, melynek különben mindenben szabad 
initiativája van , az unió részleteit elhatározó 
törvényre nézve, egy erdélyi emberekből álló bi
zottság hozzájárulásához van kötve.* Ezen igen 
helyes törvényes rendelést annál inkább meg kell 
tartani, mivel egyrészt sok ember létezik még, ki az 
ismeretlen eredménytől fél, és annak tudata, hogy 
erdélyi embei a törvényjavaslat készítésére befo
lyást gyakorol, sokaknál megnyugtató: míg más 
részt egy már kész törvényjavaslat, kivált ha a 
kormánytól jött, igen bajosan elmozdítható, és kü
lönösen nagy tárgyaknál még bajosabban javítható 
ki amendement által. Tartsuk tehát ebben is ma
gunkat szorosan a törvényhez, a mennyiben az 
unió keresztülvitele módjára nézve az initiativát 
meghatározza. Nincs mód ezen törvényt változtat
ni : mivel változtatni törvényt csak azon törvény
hozó testületnek szabad, a mely annak hozatalába 
határozatilag befolyt. Az erdélyi országgyűlés, 
mely készítette, illetőleg elfogadta az unió törvé
nyé t , nem létezik. Ennél fogva nem létezik tör
vényhozás, mely azokat változtathassa. 

32* 
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Tehát annyi ideig nem dolgozott, a bizottság. 
1867-ben, hajói emlékszem, deczember 28-án, 

és pedig megint Deák Ferencz érdemes képviselő 
társunk fölszólására, egy lépés történt az unió tár
gyában , a mennyiben tudniillik a kormány kinyi
latkoztatta, hogy a nemzetiségi egyenjogúságról 
szóló törvényczikk elkészítését továbbá is az arra 
választott bizottmányra bizza, de az unió-törvény
javaslatot maga akarja elkészíteni. 

Már most azt lehetett volna reményleni, hogy 
uj lendületet fog venni a dolog. Hiszem i s , hogy 
e remény alapos volt, de sajnálnunk kel l , hogy a 
kormány igen el volt foglalva. U g y látszik, hogy 
a kérdés nem tetszett égetőnek. Erdély az ország
gyűlésen képviselve volt, és a központi kormány 
alatt áll. sőt még egy királyi biztossal is el volt 
látva. De léteznek mindig életi és jogi viszonyok, 
melyek hangosan kopogtatnak az ajtón, és melyek 
felett a bizonytalanság Damokles kardját soha bün
tetlen hagyni nem lehet. 

Id. T e l e k i D o m o k o s gr. (elneveti magát.) 
B i n d e r M ihály . - Kérem, én nem akartam 

fenyegetést mondani, és nincs, miért kaczagni a 
gróf urnák azon a mit mondtam; hanem azt hi
szem, a viszonyok egészségesen és u g y . a hogy a 
közjó érdekében mindnyájan kívánjuk, nem fog
nak fejlődni, ha egyszer a bizonytalanságnak nem 
fognak végét vetni. 

Valahára érkezett egy törvényjavaslat, de 
mikor? Akkor, midőn az országgyűlés utolsó nap
jai jöttek el. Október 22-kén egy pesti német lap 
irt arról , hogy egy conferentia ült volna együtt 
és négy pontot állapított volna meg a készitendő 
törvényjavaslat alapjául. Nem tudhatni,kikből ál
lott azon conferentia és kinek megbízásából ült 
együtt. De azt nem fogja senki állithatni, hogy azon 
conferentia az emiitettem, az egyesülési törvény ér
telmében létesítendő bizottmány helyét pótolhatta. 
Ez talán két-három nappal azután történt, midőn itt 
a k épviselőházban, a perrendtartás tárgyalása alkal
mával, a szebeni főtörvényszék dolgában felszólal
tam és azon figyelmeztetést koczkáztattam, hogy az 
unionalis törvény végleges elkészitése előtt az er
délyi törvényeken változtatni nem lehet. — Kevés 
idővel később ugyanazon pesti német lap egy egész 
törvényjavaslatot tett közzé, melyet aztán tán há
rom héttel ennekelőtte a kormány a ház elé is 
terjesztett. Azon törvényjavaslat tartalmából és 
alakjából ugy tetszik nekem, hogy az hirtelen, azaz 
rövid idő alatt készült. Még azonkívül az a körül
mény is hozott engem azon gondolatra, hogy, mi
után a kormány a törvényjavaslat mellé a bizott
ság tanácskozásait — a magyarországi képviselő 
urak felvilágosítására — nem tudta mellékelni, azt 
vártam volna, hogy legalább egy motiváló jelen
tést mellékelt volna hozzá, melyből kitűnt volna: 

miféle különbségek vannak az ősi történelmileg ki
fejlődött erdélyi és a magyarországi alkotmány 
közt, és mely erdélyi viszonyokat kell eltörölni, az 
unió törvényekben kitűzött czél elérése végett? 
Mert jogot csupán az üres egyformaságért eltöröl
ni, elvenni, nem okos, de nem is szükséges. 

És e törvényt most kell tárgyalnunk, a mi
dőn az országgyűlés utolsó napjait üli, és a t. ház 
alig végezheti azokat, melyek a rendes igazgatást 
eszközlendők és biztositandók. 

A t. ház és az egész országgyűlés a kiegyez-
kedés nagy művét keresztül vitte. Örömmel vet
tünk részt abban hazafiságunknál fogva, és a mon
archiához való ragaszkodásunknál fogva; ezen 

; tény biztosítja az uniót is. Hogy ezzel mit mon-
| dok, az leginkább megértendi, a ki tudja, hogy a 
! budget készítése, mely az állami közigazgatás min-
| den ágára a legnagyobb befolyást gyakorolja, az 
I országgyűlés kezében van. Hiszem, sokan fogják 

azt ellenvetni, hogy valami autonómiára gondolok 
Erdélyben. Nem tagadom, hogy nekem ugy látszik, 
mintha lennének némely tá rgyak , melyeken Er
délyre nézve változtatást nem kellene tenni, és ép
pen a törvényjavaslat, mely előttünk fekszik, iga
zolja véleményemet, mert az is érintetlenül hagy 
némely tárgyakat. Ha a t. ház csak a kiegyezést, 
és a rendes munka, budget st. efféle mellett mé 

! kiegyezéshez tartozó belső kérdéseket megoldotta 
volna , nagy munkát vitt volna véghez. Nem is 
fogja senki helyeselni, hogy a t . ház most tárgyak
kal is elhalmoztatik. Oly időben élünk, hol törvé
nyeket nem lehet fentartani, ha a nép szükségé
nek nem felelnek meg; és rósz törvények, a mellett, 
hogy nem tartathatnak meg, még azonkívül ellen
kező roszat is szülnek. Óvakodjunk tehát a tör
vény készítésében valamit elsiettetni; óvakodjunk 

í különösen egy törvényt elfogadni, mely, mint már 
| helyesen mondatott, provisoriumokat csinál, jogo-
i kat ismer el , de azokat az arra egyedül illetékes 
| kézből elveszi, és annak rendezését más hatalom 

kezébe akarja tenni, mely a hírhedt „freie Hand"-
hoz igen hasonló felhatalmazást meghosszabbítja, 
és utoljára tulajdonkép nem rendezi azt, a mit ren
dezni feladata volna. A törvényjavaslat oly hiá
nyos, hogy azt a tárgy nagyságánál, az idő rövid
ségénél, és a t. ház igen elfoglaltatásánál fogva nem 
is lehet amendirozni. 

Ennélfogva pártolom Rannicher képviselő
társam indítványát, és csak azon egy óhajtásomnak 
vagyok bátor kifejezést adni, hogy valamint én itt 
különösen szász érdekekről nem szóltam — mivel ez 
a részletekhez tartozik — bár más se tette volna ezt. 

De miután ez már megtörtént, csak egy meg
jegyzésre felelek. Tisza László t. képviselőtársunk 
azzal akart minket vigasztalni, a comes-választási 
jog eltörlése felett, hogy hiszen a székelyekkel se 
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bánnak máskép. De azt hiszem, azon e lv : socios 
habnisse malorum, nem jó vigasztalás. Jogot nem le
het elvenni. Ha a jogot elismerik, akkor szólitsák fel 
azokat, a kiknek ez birtokában van , és ha ugyan 
egy olyan jog, az állam lételével és czéljával, mely
ben mindnyájan érdekelve vagyunk, ellenkezik, 
legkevésbbé sem fogja akarni a szász nemzet azt 
megtartani. 

Még egyszer ajánlom Rannicher képviselőtár
sam inditványát a t. ház. figyelmébe. 

P a p p La jos : Óhajtván, hogy az előttünk 
fekvő törvényjavaslatból mielőbb törvény váljék, 
elállók a szótól. (Helyeslés.) 

W l á d A l a j o s : T . ház! (Eláll!) Nem állok 
el! Teljesen méltánylom azon okokat, melyeket 
t. belügyminiszter úr előadott. Érzem a perczek 
fontosságát, és az idő drága voltát, és csak sajná
latomat kell kifejeznem a felett, hogy nem állha
tok el a szótól, és talán nem oly kellő rövidséggel 
fejezhetem ki magam, mint a hogy ezt kívánnám. 
Mindazonáltal azt hiszem, mindnyájan meg va
gyunk győződve arról, hogy jobb, ha azok.melyek 
e tái'gyra vonatkozólag egyik vagy másik képvi
selő részéről elmondattak, {elmondatnak, vagy 
mondatni fognak, inkább itt mondatnak el, mint 
másutt. (Nagyon igaz!) S e tekintetben bármily, 
drága is az idő, az hasztalanra nem pazaroltatik 
el. (Igaz, Halljuk1.) Kénytelen vagyok felszólalni; 
annálinkább, mert álláspontom ezen tárgy tekinte
tében igen sajátságos. 

A Macellariu képviselőtársam által beterjesz
tett határozati javaslatot huszad magammal én 
is aláirtam ugyan, az abban foglalt indokok azon
ban nem az enyémek, mert én egészen más szem
pontból indulok ki, s a tulajdonképi határozati 
javaslatnak is csak második részét fogadom el 
magaménak. Az én kiindulási- s álláspontom a 
törvényesség. Én elfogadom a 48-ki pozsonyi VII . 
törvényczikket, elfogadom a 48-ki kolozsvári or
szággyűlés I. törvényezikkét, mint törvényeket. 
melyeknek érvénye vita tárgyát nem képezheti. 
Elfogadom pedig azért, mert azok, habár az erdé
lyi I. törvényczikk az erdélyi torvények, értel
mében valamennyi törvényes megkivántatóság-
nak, az erdélyi közjog szempontjából megítélve, 
nem felel meg tökéletesen, 1848-ban tettleg is 
életbe lépett az által, hogy azok értelme s határo
zata folytán Erdélynek valamennyi képviselő vá
lasztási kerülete az 1848-ik évi július 2-ra Pestre 
egybehívott magyarországi országgyűlésre képvi
selőit megválasztotta, a választásokban mind a 
magyar és székely, mind a román és szász nemze
tiségű jogosítottak részt vettek, s ennek folytán a 
mondott országgyűlésen több román s szász kép
viselő megjelent , s abban részt vettek egészen 
azon évi szeptember hóban történt eltávozásukig 

(Közbeszólás: Igaz! Helyeslés.) De ebből kérem, 
hogy elfogadom ezen törvényczikkeket, nem az 
következik, a mit önök nagyobb része következ
tetni akar, hogy tehát el kell fogadni a belügy
miniszter úr által beterjesztett törvényjavaslatot is. 
Az 1848-iki pozsonyi és kolozsvári törvényczikkek 

j kimondották az uniót, és az többé kérdés alá nem 
I jöhet. De, uraim, az 48-iki pozsonyi és kolozsvári 

törvényczikkek az unió miként leendő keresztül
vitelét s foganatosítását nem szabályozták meg. 
Felolvasom önöknek a törvények erre vonatkozó 
szakaszát. (Tudjuk!) Habár tudják is, én el fogom 
azért olvasni, mert annak egy uj oldalát felfedezni 
vélem, mely figyelmünket kikerülte, vagy lega
lább eddig szóba sem hozatott. Az 1848. évi po-

I zsonyi törvényczikk 4. szakasza következőleg szól: 
I „A felelős minisztériumnak kötelességévé tétetik, 
| hogy minden kitelhető törvényes eszközüket fel-
I használva, ugy az e végett a múlt erdélyi országgyű

lésen kinevezett bizottmánynya1, mint szintén az 
Erdélyben hova hamarább összegyűlendő ország
gyűléssel éríekezésbe tegye, mindenesetre pedig 
ugy az egyesülés teljes végrehajtására szükséges 
lépéseket megtegye, mint szintén e tárgyban 
kimerítő javaslatokat "terjeszszen a legközelebbi 
hongyülés elé stb.f t 

Tudják, uraim, hogy a pozsonyi országgyü-
! lés 1848. évi márcz. végén és april elején hozta 
i határozatait, valamint azt is tudni fogják, hogy az 

erdélyi országgyűlés 1848. évi június hóban tar-
j totta tanácskozásait, és hozta törvényeit. Tehátezen 

törvény rendelése nem azon országos választmány
ra alkalmazható, melyről az 1848-ki kolozsvári 
országgyűlés 1.t. ez. 2-dik szakasza szól; hanem vo
natkozik azon bizottságra, melyet az 1847-ki er
délyi országgyűlés kiküldött volt, az unió tárgyá-

I ban Magyarország országgyűlése részéről kikül-
dendett országos választmány nyal leendő érteke
zés végett. A kolozsvári t. ez. azonban nem azon 
küldöttséget utasította, hogy Magyarország minisz
tériumával értekezzék, mely az 1848. évi pozsonyi 
VII . törvényczikk világos rendelete értelmében 
arra hivatva és jogosítva volt: hanem, az 1848. évi 
kolozsvári országgyűlés I. t.-czikke 2-ik szakasza 
értelmében, egy uj országos küldöttséget választott 
meg gr. Teleky József, és annak meg nem jelen-
hetése esetében országos elnök b. Kemény Ferencz 
elnöklete alatt. Tehát a törvény világos rendelete 
meg nem tartatott. 

Nehogy azonban azt. mondhassa valaki ró
lam, hogy, habár én a törvényt általam helyesen 
magyarázottnak gondolom, rabulista vagyok s 
prókátori fogásokkal élek : kinyilatkoztatom, hogy 
nem a törvény eme rendelete meg nem tartására 
helyezem a fősúlyt, a melyre okoskodásomat ala
pítani akarom. 
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Én csak ki akartam mutatni azt, hogy a tör
vény világos rendeletének elég téve nincs. Azon
ban ne vegyük a dolgot ugy mint törvény szerint 
történnie kellett volna, hanem a miként történt. 
Az 1848. évi kolozsvári országgyűlés az 1.1. czikk 2. 
szakasza értelmében megválasztott egy bizottságot. 
Hogy vajon ebbe a bizottságba kizárólag az 1847-ki 
bizottság tagjait választotta-e vagy nem ? nem tu
dom ; meglehet, hogy épen azok voltak megvá
lasztva, de ez a törvényben nem lévén megem
lítve , ugy veszem a dolgot, hogy tökéletesen 
uj tagokat választott, mi kíilönben mellékes s má
sodrendű dolog. Mi lett volna a bizottságnak a 
teendője ? Véleményem szerint az, hogy ezen bi
zottság megbízásában, melyet az 1848. évi kolozs
vári 1.1. ez. 2. szakasza világosan s határozottan kör-
nalozott, és pedig a következő szavakkal: „Erdély 
érdekeinek Magyarországéival összeillesztésén köz
remunkálni és a közelebbi közös hongyülésre a 
minisztérium által e tárgyban előterjesztendő tör
vényjavaslatokra anyagot nyújtani" eljárjon. 

Tette-e ezt ezen bizottság vagy nem ? nem 
tudom ; Hosszú Józsefképviselő úr azt állitá ugyan, 
hogy megbízatásának megfelelt; de én, uraim, ki az 
1848-ik évi pesti országgyűlésen képviselő voltam, 
nem emlékszem arra, hogy azon bizottság beadta 
volna munkálatát, annál kevésbbé, hogy a minisz
térium törvényjavaslatot terjesztett volna elő az 
uniót illetőleg. 

A dolog ily helyzetében mi lett volna a te
endő ? 

Ha az érintett bizottság feladatában nem járt 
el, a minisztérium által felhívandó lett volna, hogy 
megbízatását teljesítse. 

Azonban az többé nem lehetséges, mert azon 
bizottságnak elnökei és tagjai nagyobb rész
ben elhaltak. Uj bizottságot pedig nem lehet vá
lasztani, mert, önök szerint, sőt a törvény szerint 
is, az 1848-ki kolozsvári országgyűlés volt az utolsó 
erdélyi országgyűlés. Jó . elfogadom ez álláspon
tot. De, uraim! vajon nem világosan és határozot
tan rendelkeznek-e az 1848-iki törvények Horvátor
szágra nézve is, mely 1848-ig Magyarországgal 
sokkal szorosabb kapcsolatban állott, mint Erdély, 
melynek külön kormányzata s külön törvényhozása 
volt? mely kapcsolatot azonban az 1848—49. évi 
események megszüntették, valamint megszüntették 
azt Erdélyben is. S mi történt Horvátországot illető
leg ? Az 1861. évi törvényhozás azon valóban dicsé
retet érdemlő s általam is kitünőleg méltánylott el
járást fogadta el, mely szerint Horvátországnak fe
hér lapot nyitott, s megtörtént az egyesség. Ha erő
szakoskodtak volna, ezen egyesség bizonyosan nem 
jött volna létre. Miután azonban őket meghall
gat ták, megtörtént az, s ennek folytán a hor

vát képviselők szívesen jöttek ide, és az országgyű
lés által szívélyesen üdvözöltettek s fogadtattak. 

Az én főmdokom tehát az erdélyi unió-kérdés 
végleges szabályozását illetőleg az, hogy nem any-
nyira a törvény, hanem a Horvátország irányában 
követett méltányosság legyen a vezérelv. A méltá
nyosságot egy oly ország iránt, mely 300 éven át 
önálló állami életet élt, különösen jelenleg, az euró
pai nehéz constelíatió is javalja. 

Emlékezni fognak, uraim, hogy 1866-ik évi 
február 19-én azt mondottam, hogy én egyike va
gyok azon kevés inteliegens románoknak, kik az 
uniót pártolják; önök kinevettek akkor, mit nem 
érdemeltem meg. Mindemellett én az unió barát
ja vagyok s voltam. Miért? Mert azt tartom, hogy 
az unió nemcsak a magyarnak, de a románnak is , 
érdekében áll. Mennyi s mily vitális érdek köti 
őket össze! Aztán nincsenek-e már szoros össze
köttetésbe hozva, a magyarországi és erdélyi ro
mánok egyházilag, és pedig valamint a gör. kath., 
szintúgy A görög keleti hitűek is, miután az előb
biek a gyulafehérvári, az utóbbiak az erdélyi me-
tropoliához tartoznak ? De ezenkívül vannak még 
más érdekek és tekintetek is, melyeket, nehogy 
előadásom még hosszabbra nyúljék, elősorolni nem 
akarok. De, uraim, maga az erdélyi román nép sem 
nyilatkozott soha az ellen, hogy az uniót nem 
akarja, maga az 1848. évi május 13-án Balázsfal
ván tartott román népgyűlés is oda nyilatkozott, 
hogy elvileg nincs az unió s szorosb kapcsolat ellen 
Magyarországgal: csak azt az egyet kívánta, hogy 
az erdélyi román nép az ország 4-dik nemzetének 
befogadtatván, mint ilyen, részt vegyen az unió 
feletti határozatban, hogy ne mondhassa, h o g y : 
,,de nobis sine nobis" határoztatott. Ugyanazért 
az erdélyi országgyűlés, melyhez a balázsfalvi 
gyűlés száz tagból álló deputatió által terjesztette 
erre vonatkozó kérvényét, az én csekély nézetem 
szerint, nem járt el elég eszélyesen, midőn e kére
lem főpontját nem teljesítette, mert ez által az 
embervér megkíméltethetett volna. De azt, hogy jól 
vagy roszul tette-e ? többé vizsgálat alá venni nem 
szükség. Az unió megvan. Igen, de hátra van az 
unió elvéből kifolyó rendelkezések végleges sza
bályozása, melyet az unióról szóló magyarországi 
és erdélyi törvényezikkek elintézetlenül hagytak. 
Vezesse önöket, e tárgyat illetőleg, Erdélyre nézve 
is ugyanazon méltányosság és nagylelkűség, me
lyet Horvátország irányában tanúsítottak s bizto
sak lehetnek arról, hogy az unió mind a két or
szágra nézve áldást hozó, s tartós lesz. 

Meglehet, egy ujolag egybehívandó erdélyi 
országgyűlésen az érdeklettek, s nevezetesen a ro
mánok és szászok talán többet fognak kívánni, 
mint mennyi e törvényjavaslatban van, de meglehet 
az is, hogy kevesebbet. De mindkét esetben egy 
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megbecsülhetlen előny volna az eredmény, az t. i. 
hogy nem panaszkodhatnék senkisem afelett, hogy 
kivánatához képest meg nem hallgattatott. Ám ítél
jék meg t. képviselő' társaim, mennyi különbség 
van a közt: valakire octrojálni valamit, és mennyi 
különbség van a közt, valakinek beleegyezésével 
hozni számára a törvényt. 

1 Én, uraim, tanulmányoztam a világtörténetet, 
j tanulmányoztam az európai államok életét s alkot-
\ mányaik fejlődését, és ugy találtam, hogy Erdély-
j nek magyarországgali egyesülésének tervezett 
I modalitása nagyon analóg Irlandnak angliáA^ali 
\ egyesülése történetével. Már pedig, uraim, ha a ha

talmas Britanniának is egy csekély országocska 
: minő Irland, oly végtelen kellemetlenségeket oko-
I zott: egy kisebb országnak, milyen Magyarország, 
| egy Irland állapotára jntandott Erdély, még több 

kellemetlenséget okozhat. 
Én, mert forrón szeretem hazámat, meg akar

nám azt óvni i]y kellemetlenségek és veszélyektől, 
és azért emelem fel szavamat, mert hígyék el 
uraim, hogy sokkal könnyebb volna, sőt kelleme
sebb is részemről hallgatni. (Közbeszóllás : Meglehet); 
nemcsak hogy meglehet, de bizonyosan, mert a 
közvetitő, valamint az egyik ugy a másik részről 
is, nem nagy köszönetet szokott nyerni , de ily 
fontos perczben, midőn egy ily fontos törvény 
megalkotása hozatik javaslatba, nem hallgathat
tam, mert én nem óhajtom, hogy hazámnak egy 
Irlandja legyen. 

Azt fogja valaki ellenvetni, hogy mivel az 
1848-iki törvény az unió szabályainak kidolgozása 
végett bizottságot küldött ki, ujabb erdélyi ország
gyűlés egybehivása nem kivánatos, mert az külön
ben sem volna törvényes. Erre azt válaszolom, 
hogy e mellett opportunitás, hasznosság és méltá
nyosság szól. 

Aztán azt sem lehet szem elől téveszteni, 
, ,hogy 1848 óta Erdélynek két országgyűlése 
volt, nevezetesen az 1863. évi szebeni, és az 1865. 
évi kolozsvári országgyűlések, s e szerint be nem 
látom okát, hogy ha czélszerünek és kívánatosnak 
tűnik fel. miért ne hivatnék össze egy harma
dik országgyűlés is, és pedig az azóta megkoroná
zott fejedelem által, ha az által a közmegnyugta
tás eszközölhető lenne ? 

Azt mondják önök, hogy a szebeni ország
gyűlés törvénytelen volt. Ez igaz, de más részről 
azt sem lehet tagadni, hogy ez szabadelvű, habár 
octroyált választási törvény alapján hivattatván 
egybe; Erdély népessége legnagyobb része, az er
délyi románok igényeinek megfelelő volt, holott 
az 1865. évi kolozsvári országgyűlés sztíkkörü 
választási alapon hivattatván össze, azok érdekei
nek nem felelt meg, és erre szükség sem volt, 

f mert szigorú törvényes szempontból véve, ez sem 
volt törvényesebb, mint a szebeni 1863. ország
gyűlés, s még is abba bele mentek a megválasz
tott magyar és székely képviselők, holott a szebeni 
országgyűlésen megjelenni, s abban részt venni 
vonakodtak, azon indokból, mert szerintük az tör
vénytelen volt. 

Annyi azonban Ali, és igaz marad, hogy min
den esetre méltányosabb szempontból indultak ki 
azon tényezők, kik az 1863-ki országgyűlést egy
be hívták, mint azok, kik az 1865-kit, és pedig 
azért, mert az 1863-ki, a mellett hogy szabadel
vűbb alapokon hivatott össze, egy nagyszámú 
néposztálynak gyöngéit kímélve, igényeiket kielé
gíteni iparkodtak, mindamellett, hogy azokat sa
ját előnyükre és hasznukra kizsákmányolták. 

Bár adta volna a gondviselés, hogy azon fér
fiak, kik 1865-ben a kormány élére jutottak, s 
kiknek tiszta hazaszeretete iránt én őszinte tiszte
lettel viseltetem, belátták volna azt, hogy a helyett, 
hogy az 18 65-ki országgyűlést Kolozsvárra egybe
hívták, melyet sem a magyar, sem a székely kép
viselők törvényesnek el nem ismertek, sem a szá
szok és románok nem kívántak, sem a körülmények 
nem igazoltak, a helyett, mondom, az 1864-ik évi 
szebeni országgyűlésbe megválasztott magyar és szé
kely képviselőket rábírták volna, hogy oda menje
nek, és hogy azon országgyűlésen vétették volna elő 
az unio-törvény miként leendő keresztülvitele iránti 
intézkedések feletti tanácskozásokat, és hozattak 
volna határozatokat; mert ezen esetben az unio-
törvény mindenesetre keresztül ment, s annak kö
vetkezményei elintéztettek volna közakarattal! 

Ámde azt mondja a magyar közmondás : El
múlt esőnek nem kell köpönyeg: de azt is mondja, 
hogy a múltból tanúságot kell meríteni! Azoknak 
kik kétkedőleg rázzák meg fejeiket azon állításom 
hallatára, hogy az érintettem esetben az unio-tör-
vényt a szebeni országgyűlésen minden kétség nél
kül keresztül lehetett volna vinni, azt válaszolom: 
hogy ezen urak ne feledjék azt, hogy emez ország
gyűlés elemei különben is annyira divergálok egy
mástól {Eláll!) — Nem állok el! — és érdekeink 
annyira össze voltak s egy netán egybehívandó er
délyi országgyűlésen volnának kuszálva, azoknak 
egymás iránti kölcsönös irigysége, féltékenysége 
any-nyira előtérbe léptek vagy lépnének; misze
rint oly ügyességnek s jóakaratnak, mint a melyek 
bírását a jelen kormány kezelőiben felismerek, két
ségen kívül sikerülendne azokat a haza előnyére 
felhasználni, és ez által eme végzésszerü kérdést a 
kőzhaza üdvére megoldani. 

Mindezek folytán a Macellariu által beterjesz
tett határozati javaslat második részét, illetőleg a 
határozatot, elfogadom olyképen, hogy a felelős 
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kormány oda utaeittassék, miszerint az 1848-ki po
zsonyi VII. törvén) ezikk értelmében Erdélyország
ban ujabb országgyűlést hívjon össze, azon az unio-
kérdéséből felmerülő kérdések, és illetőleg részle
tek megoldását őszközölje, és az e Metti megálla
podást a legközelebbi közös országgyűlésnek tör-
vényesités végett beterjeszsze. 

B e r z e n c z e y László: T. ház! (Helyre vagy a 
szószékre! Másvü nem lehet szólani!) Azóta elmond
tam volna, a mióta hallgatni kényszerítenek. (Hely
re ! Zaj.) 

Elnök: Kérem a képviselő urat, szívesked
jék vagy a szószékre, vagy helyére menni. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó (helyéről): Bocsánatot 
kérek, t. ház! ha én mint egyike azoknak, kik 
az unió kérdésével igen sokat foglalkoztak, és me
rem kimondani, tettem, létrehozásában —még ellen
feleinknek se lehet szemökre vetni, hogy 1849. év 
óta sokat ne tettek ellene, és ime ma még is feltá
madott, hogy szűnjék megkérdés lenni — bocsánat, 
ha felkérem a házat, méltóztatnék megengedni, 
hogy ez utolsó este, mely azt hiszem, nagy poli
tikai harcznak utóestéje, fölszólalhassanak azok 
is, kik azt hiszik, hogy ezen eljárás által ^sokat 
vesztenek. Engedjék önök, ha akarnak, szólani 
azon intézkedés ellenében, melynek ellenkezőjét 
hinni hosszú húsz évi események során át már 
szokásukká, mondhatni hitükké vált. Engedjék, 
hogy fölszólaljon azon ember, ki egy perczben 
látja csaknem egész élete reményét dugába dőlni. 
Azért nem is veszem, nem vehetem rósz néven 
román testvéreimtől, ha ezen utolsó, e kérdéstől 
való búcsúbeszédjükben elkeseredettek, és igen
igen óhajtottam volna, ha idő lett volna arra. 
hogy ezen végvita békésebben folyjon le. 

Intett bennünket a t. belügyminiszter úr. 
hogy ne sokat beszéljünk e t á rgyban ; nem is be
szélek sokat, csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy igen szerettem volna, ha e tárgy koráb
ban jött volna szőnyegre, épen azért, hogy többet 
beszélhettünk volna róla mindkét részről. 

Azon megjegyzés tétetett némely oldalról, 
hogy mi e dolgot fel akarjuk fújni. Ezek ellené
ben bátorkodom megjegyezni, hogy már nagyon 
is régóta fújják e dolgot, és fuvasánál tán igen 
felfuvalkodottan beszélnek Erdély 300 éves önállá-
sáról. Vajon kik tartották és tárták fen Erdély 
azon önállását? Nemde, az erdélyi magyarok? 
Avagy mi vagyunk-e, kik annak önállása ellen 
küzdöttek ? Nein mi, kik az uniót kívánjuk, va
gyunk inkább azok, kik ez önállást fentariottuk, 
és pedig harczban és békében ? Oh! ama törvé
nyek, ama régi erdélyi törvények, melyek szerint 
csak nemes ember viselhetett fegyvert és ment 
háborúba, lehet, hogy szégyenletes törvények 

voltak, de az illetők verőket ontották értök, 
számban apadtak, de kardjuk árnyékában dúsan 
szaporodának a fegyvertelenek. 

Beszélnek, és ismét beszélnek Erdély alkot
mányosságáról ; hát ki csinálta, ki védte, kiválókig 
azt, ha nem az erdélyi magyar nép ? 

Mi volt, a mi az uniót régi időkben dugába 
dönté ? Felelet: a vallási kérdés, és azon magyarok, 
kik akkor nem akartak egyesülni magyar testvé
reikkel. Volt-e azon 300 év folytán csak egy
szer is nemzetiségi kérdés? 

De uraim, midőn egy számban kevés, de hős 
nemzet hosszú küzdelemben tán megfogyott, hogy 
annak ellenében ma azok, kik a küzdelmekben nem 
csak részt nem vettek, de nemzeti követeléseiket 
az alkotmány elleneivel kötött szövetségben ke
resték, egyéni számtöbbségöket vessék szeműnkre: 
ez nem loyalis eljárás. 

Felfordult-e a világ? porba kell-e hajtani egy, 
a harcz és idő folytán megszaggatott zászlót, 
egy ujj, még eleven nemzeti színekkel lobogó 
zászló előtt! Nem mi, a történetírók egyhangúan 
bizonyítják, hogy Erdély 800 éves története a 
magyarok története. 

Sokan, t. ház, kik — mint magam is — közjo
gokba elegyedtek, azt mondják, hogy a r é g i rendi 
törvények oka e súrlódásoknak. De mutas sanak 
államot azon időkből, a hol nem az vo't. D e hisz 
épen azon rendi országgyűlések akarták és áll i ták 
elő mindazt, a mi most van, és nem azok, kik el
lenünk küzdenek; a rendi gyűlések intézték Erdély 
ügyeit. Egyszer hivatkoznak a rendi országgyű
lésre, máskor ismét azokat haszontalanoknak 
nyilvánítják; akkor rendi, és ma magyar : ugyan 
mivé legyünk, hogy tessünk nekik? Azt hiszem, 
ezen kérdéssel ők is adósak maradnak, és mi nem 
is követeljük. Egyrészt makacsul ragaszkodnak a 
törvényhez . másrészt érvénytelennek tartják 
azt. 

Azt monda Wlád képviselő úr, hogy a kolozs
vári 1848-ki országgyűlésen ki volt nevezve egy 
bizottmány, mely ezen kérdésben egy munkálatot 
terjeszszen elő, de nem adta be munkálatát. Igen is 
ama bizottság 1848. szeptember havában beadta 
munkálatát, mely még a felső házba is átment, 
és hogy nem végeztetett be, bocsássanak meg 
román testvéreink, abban épen ők akadályoztattak 
minket, mert, mint tudjuk, kitört az akkori polgári 
háború, a mi azonban imé nem oldá meg a kérdést. 

A szász nemzet részéről is hivatkoznak némi 
elmulasztásokra. Bocsánatot kérek, nem csudál-
kozom, ha egy román erre hivatkozik, mert ők a 
kolozsvári úgynevezett unió- országgyűléssé a 
nem voltak eléggé képviselve; de a szász képvise
lők ugyancsak jelen voltak, együtt valánk mind-
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annyian, és beleegyeztek az unióba, és én egyebet 
azon időben nem hallottam azon uraktól, mint: 
„Csináljatok a mit akartok Magyarországgal, az 
egész világgal, csak maradjanak a mi privilégiu
maink [u Azaz, hogy mégis hallottam egyebet is : 
azt, hogy ne legyen többé lutri. Többet ezen ország
gyűlésen azon uraktól, a reformot illetőleg, nem 
hallottam. {Derültség) 

Bocsásson meg tisztelt Binder képviselő úr, 
ha felhozom, de épen az ő részükről hallottam a 
nemzetiségi kérdés tárgyalása alkalmával ama 
kolozsvári nyilatkozatot, és szép is az, hogy: „Ne
künk van már nemzetiségi törvényünk, nekünk 
nem kell több, a többiekkel, már a Románokkal és 
Szerbekkel, csináljatok a mit akartok." Most meg 
az uniónál ismét a románokhoz szegődtek, velők 
kaczérkodnak, hogy minket üssenek. A kancsal 
mészáros tett ugy, jobbra nézett, balra ütött; de a 
törvényhozó testület nem fog igy eljárni. (He
lyeslés.) 

Azt panaszolják továbbá szász kéj viselőtár
saink, hogy elvesztik a comest. Hát székely gróf 
nem volt-e? és mily régen elvették azt, és senki 
sem zúgolódott érte. Ma elvesztettük egy más jog 
gyakorlatát. Azelőtt valóban a főkirálybiró-
választás, a mi nálunk főispán, választás alatt volt, 
még pedig candidatio nélküli választás alatt. Mig 
a comes maga candidáló levén, megszorította a 
a választásokat a szász megyékben. Binder úr saj
nál minket, mondván: Solatium est miseris socios 
habuisse malorum. Kérem , ne sajnáljon oly 
nagyon: részemről nem bánom, ha választatik-e 
vagy nem ? örvendek azon igenis, hogy felelős
ségre szólíthatom a minisztert a íelől: mit tesznek 
a főkirálybirák. 

Továbbá 1848-ki népgyüléseket emlegetnek. 
Már méltóztassanak megbocsátni román testvé
reink, igaz, ha valaki nemzetiségét szereti, tán tul 
is megy a kellő határon, ha buzgósága elragadja 
az ember ilyenkor elfogult, és én igen szerettem 
volna, ha a délelőtti esemény nem történt volna; 
de ugy-e meg fognak engedni, a balásfaívi gyűlés
ről beszélni, ama szomorú régi időket felhozni, 
nincs helyén? H a én az agyagfalvi eseményekről 
beszélnék, senkisem fogna engem meghallgatni. 
(Nem! Nem!) Lám, pedig szép dolog voli, de jól 
teszik, hogy nem hallgatnak, mert sértheti akkori el
leneinket. Pedig jogosabban beszélhetnék én is erről, 
mint bár ki más, Balásfalváról. De nekünk, azt 
hiszem, amaz időket viszaidézni nem szabad. Ha 
mi ma április 14-ről szólnánk itt, kikergetnének e 
teremből: ez a dolog állása. Az ily szellemben 
tartott beszédek, a forradalmi időkre hivatkozás 
recriminatio tere s csak felingerelheti az embert. 

Macellariu képviselő úr azt mondja, hogy 
nem akarja a separatismust, akarja az uniot, csak 
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hogy Magyarországnak is, Erdélynek is külön or
szággyűlése legyen. Hát ez nem separatismus ? 
Azt akarja, hogy határozati javaslat adassék be, 
melynek folytán határoztassék el, hogy ne hatá
rozzunk semmit. (Derültség.) Én azt hiszem és 
hiszszük, a régi privilégiumok kora mindnyájunkra 
nézve eléggé lejárt; (ügy van!) azt hiszem, mi Er
deijében eleget veszekedtünk egymással; (Derült
ség.) azt hiszem, a történelem bizonysága szerint, a 
románok politikai nemzeti életének első jelszava 
volt az unió, az unió Magyarországgal, azóta kez
dik szabadságukat kapni, mióta szó van az unióról. 
(Helyeslés.) Az unió Magyarországgal adta meg !'] 
legelőször a románok nemzeti önállását. (Helyes
lés.) Unióval biztosíttatik nemzeti életök, és bizo- \ 
nyara az unióban lesz meg jövőjöknek és nemzeti 
kifejlődésüknek főalapja. (Elénk helyedés.) 

Azért, t. ház ! Én e napon, midőn tán a tör
vényt létesítjük, bá tor \ agyok utoljára még azon 
egy kérést intézni, hogy majd ama tanácskozás 
bevégeztével. ha a részletes tárgyalások folyandnak, 
méltóztassék a t. ház megengedni, bárkinek észre
vételeket tenni • azoknak, kik kívánni fogják, p. o. 
a szászoknak, nem lehet, hogy ne legyen észrevé-
telők, mi bizonyára türelemmel fogjuk kihall
gatni. 

Mindezeknél fogva a központi bízottság mun
kálatát egész terjedelmében üdvözlöm és pártolom. 
(Helyeslés.) 

Babes Vincze: T. h&zl (Eláll!) Ha szíves 
lesz a t. ház egy kis türelemmel kihallgatni, nöm 
fogok azzal visszaélni. 

A beadott határozati javaslat, t. ház, nem 
tagadja meg az uniót, s n tm is teszi vita tárgyává 
az unió törvényeknek törvényességét, nem is 
ezen szempontból indul az ki, sőt elismeri az unió
nak szükségességét és hasznosságát; hanem vilá 
gosan az igazság és népérdek szempontjából, azon 
szempontból indul ki, melyből, mint tudva van a 
t. ház előtt, egy legfelsőbb leirat is kiindul, s azt 
óhajtja, hogy ne méltóztassanak túlságosan ra
gaszkodni a törvény holt betűjéhez. 

Én, tisztelt ház, magam sem fogom jelenleg 
egyene.s kifogás alá venni az unióról szóló törvényt, 
sem a kolozsvárit, nem fogom annak formahi
ányait hangsulyoztatni s vitatni; hanem t. ház !. 
mindemellett, azt tartom, szükség lesz, nem csak 
eme. kérdés érdekében de maga az egész haza jö
vője tekintetéből, e törvénynek lényegét egy kissé 
közelebbről megvizsgálni. 

Én tehát, t. ház, élni akarván képviselői jo
gommal, a teljes szólásszabadsággal, átalában meg
jegyzem, hogy nagy különbség van törvény és 
törvény közt. Egészen más értékű az igazságos, 

I igazság alapján hozott törvény, mint az igaz-
33 
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ságtalan törvény, s erre nézve bá'or voltam már 
1861-ben nyilatkozni s most ismétlem, hogy az 
uniót decretáló törvény, ha százszor törvényes 
is, igazságosnak, a román nép, az ország többsé
ge érdekével megegyezőnek senki sem fogja ta
lálhatni. S ime ez a szempont, a melyből ki
indulván az előterjesztett határozati javaslat, fel
szólítja a t. házat, méltóztatnék figyelemmel lenni 
a nép, az erdélyi nép, nevezetesen a román nemzet 
szavára, kívánatára is. 

Azt hallom minden felől: törvény van s ettől 
el nem állunk. Ha erről van szó — ha az igazság 
s népérdekről tudni mit sem akarnak, hát már csak 
objective legyen szabad a törvény lényegéről né
zetemet megmondani. Igaz, hogy törvény van, 
de eme törvény tárgya nem is törvénykezési 
tárgy, Méltóztassanak megengedni, hogy ezt kel
lőleg megfejtsem; jó lesz erről megemlékezni a 
jövő érdekében. (Miért?) Mindjárt megmondom, 
hogy miért. Elismervén, hogy legyen egy tör
vényhozó test akár feudális, akár népképviseleti: 
annak törvényhozási, mondom, törvényhozási ha
tásköre s illetékessége korlátlan ; de a törvényho
zásnak eme hatásköre s illetékessége még sem 
terjed tovább, mint az országnak, a melyet képvi
sel — szervezésére s biztosítására szolgáló tör
vények hozatalára; az országot, annak állami létét 
azonban megsemmisíteni, nincs hatalmában semmi 
törvényhozó testületnek. Mert törvényhozó testü
let nem határozhat, nem hozhat törvényt, melyet 
ismét ő maga meg nem változtathat, vagy meg 
nem semmisíthet. Kérdem én most önöket, hol 
van az a törvényhozó testület Erdélyben, mely az 
uniói határozatot megváltoztathatná, illetőleg meg-
semmisittethetné ? Ura im! óvakodjunk az uniói 
törvény hozatala által felállított elvet elismerni, 
mert a szerint még meglakolhatunk. 

Én azt mondom mindig, jó, sőt nagyon szük
séges is tisztába jönni a fogalmakkal, mondom 
ezt jelen esetben azért, mert, mint előre bocsátot
tam, nagy különbség van az igazságos és illetékes, 
s a nem igazságos s nem illetékes törvény közt, 
s itt azoknak, a kik a paraszt-felszabaditó törvényt 
egy sorba helyezik az uniói tőrvény nyel, válaszo
lókig megjegyzem, hogy nagy különbség van a 
paraszt-felszabaditó törvény, s más az ország bei-
rendezését szabályozó törvény, meg azon törvény 
közt, mely az országnak lételét, önállását megsem
misíti. Méltóztatnak azt elismerni, hogy az unió* 
törvény, nevezetesen az 1848-dik I. kolozsvári tör-
vényczikk megsemmisítette Erdély autonómiáját, 
Erdély lételét; méltóztassanak tehát ennélfogva 
megérteni, hogy elég fontos okaink vannak, me
lyekből indultunk, midőn kérjük a t. házat, ne 
tartana olyan nagyon szorosan a törvényhez 
akkor, midőn annak belértéke, akárminő törvé

nyes legyen is az forma tekintetéből, megsérti a 
népnek, a nép többségének érdekét és érzetét. 
(Nem semmisiti!) 

Az erdélyi nép, legalább az erdélyi román 
nemzet, soha megelégedve nem volt, nem lehet az 
unióval, vagy legalább az unió kimondása és annak 
keresztülvitele módozataival. Ezt tagadni nem 
lehet, és ez iránt van panasz és kifogás. 

Épen azért, uraim, legyenek szivesek ezt jól 
megfontolni és figyelembe venni; mert ha bármi 
beadott határozati javaslatunkban, illetőleg annak 
indokában meg nem tagadjuk, sőt nem is vitatjuk 
az uniói törvényt (Mert nem lehet!); azt gondolom, 
hogy az épen felhozottak szerint, nagyon is lehet, 
de nem tettük azt azért, mert nem akarunk for
mákhoz ragaszkodni, annál kevésbbé akarhatjuk 
önök kedélyeit sérteni; hanem a dolognak belér-
tékét és végczélját tekintjük, és ebből indulva, ta-
gadhatían, hogy bizony minden esetre jobb, üd-
vösebb, hasznosabb lenne ugy Erdélyre, mint Ma
gyarországra nézve, ugy a magyar, mint a román 
nemzetre nézve, ha az unió olyformán jönne létre, 
mint létre jött az Magyarország és Horvátország 
közt ; igaz, az unió és nem fusió volna, de benne 
mindenesetre áldás volna. 

Engedjenek meg, uraim, én nem számolok 
arra, hogy capacitáljam önöket, mert bizony ér
dek, nemzeti érdek ellen vajmi nehéz capacitálni 
valakit; hanem hát gondolják meg, hogy ez ügy 
körül a román nemzetnek is van ezent érdeke, s 
hogy mi is érdekből indultunk ki, és épen ez, a 
mire alapítottuk határozati javaslatunkat; és ha két 
ily nagy érdekről van szó, bizony azt hiszem, hogy 
nagyon jó, ha ezen érdekek igazságosan s testvé
riesen kiegyenlittetnek, mert, uraim, mint bátor vol
tam beszédem kezdetén megjegyezni, az unió-tör
vény — legyen az bár törvény, de törvény és tör
vény közt nagy a különbség; az igazságos törvény 
elismertetik a nép által akkor is, ha formahiányai 
vannak, az igazságtalan csak addig, mig az önkény 
vagy a hatalom tart. Tagadhatlan tehát, hogy mind
két részre nézve jobb s hasznosabb volna, olyan tör
vényt létesíteni, melynek szerződési alakja legven: 
mert tagadhatlan, hogy az ilyen ország-unio az 
egész világon nem egyszerű törvény, hanem szer
ződések által szokott történni s elrendeztetoi. 

r 

En, t. képviselőház, megjelöltem s megmagya
ráztam az álláspontot, a melyen állunk mi, kik a 
határozati javaslatot aláirtuk, s most röviden csak 
azt mondom: ajánlom a t. háznak határozati ja
vaslatunkat. 

SzáSZ K á r o l y : Elállók. (Helyeslés) 
Székely Gergely: Elállók. (Helyeslés.) 
Trauschenfels Emi l : T. ház! Én is azt 

kívánóim, hogy e javaslatból törvény legyen s 
meghajlok azon indítvány előtt, a mit t. belügy-
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miniszter úr tett. Mielőtt azonban elállanék a szó
lástól, engedje meg a t. ház, iiogy saját egyéni 
állásom igazolására néhány szót felemlítsek. 

Igaz, t. ház, hogy mi itten ; z egész ország 
képviselői vagyunk, de mégis mi, a kik nem a 
magyar fajhoz tartozunk, ki nem kerülhetjük s ezt 
kikerülni nem is szándékozunk, hogy mint egyes 
fajokhoz tartozóknak említsenek a t. ház tagjai. 
Én tehát ez esetben, mint szász, röviden meg aka
rom jegyezni, hogy nagyon félremagyarázná a 
helyzetet az, ki az eddigi tárgyalásból — mert 
mindazon szász képviselők, kik eddig a törvény
javaslathoz szólottak, azt nem fogadják el — a 
ki, mondom, ezen körülményből a szász nemzet 
véleményére akarna következtetni. Hogy tehát 
ilyen félremagyarázásoknak ne adjak helyet, kö
telességemnek tartom azon belső meggyőződése
met kifejezni, hogy küldőim s ezeken kivül — a 
mit, meg fogják nekem engedni, a más nézethez 
hajló képviselő urak is — még egy nagy része a 
szász nemzetnek teljes őszinte örömmel fogadják 
azon törvényjavaslatot, a mely a két országot vég
leg összeköti. {Helyeslés.) 

De, t. ház, nem csak a szász nemzet azon ré
szére, mely az unió iránti hajlamáról már rég fé
nyes tanúságot adott, terjed ki állitásom alkalma
zása : mert hisz a másik árnyalatnál is azt ve
hettük észre, hogy néhány év óta lépésről lépésre 
és mind inkább-inkább hajlanak az e ház nagy
többségétől osztott felfogáshoz. Volt idő, t. ház, 
a szebeni úgynevezett országgyűlés ideje, ezelőtt 
négy-öt évvel, midőn azon szónok, kinek indítvá
nyát az előttem szóló szász képviselő urak, na
gyobb része magáévá tette, t. i. tisztelt Rannicher 
Jakab képviselő úr, az unióról már egészen lemon
dott volt. Az 1865-diki kolozsvári országgyűlésen 
már az unió eszméjével, legalább elvileg, megba
rátkozván, mégis oly külön véleményt láttuk pár
tolni, mely azt aligha lehetetlenné nem tette vol
na. Mai beszédében pedig nem a magáéra, hanem 
azon szász kisebbség indítványára láttuk őt hivat
kozni, melyet Bömehes Frigyes és elvtársai ad
tak be a, kolozsvári országgyűlésre, s mely indít
ványt Rannicher képviselő úr akkor még inkább 
megtámadott, mint az előttünk fekvő törvényja
vaslatot. Én tehát, t. ház, ezekből némi indokolt
sággal azt vélem következtethetni, hogy már ő is 
elismeri, miszerint akkor nem ő, hanem a szász ki
sebbség találta el a kellő utat. 

Én óhajtom és remélem, hogy mielőbb, hogy 
még csak egy év letetelte előtt egészen egy utón 
haladhassunk az eltérő nézetű képviselő urakkal, 
hogy közösen örvendve e tö-vény üdvös követ
kező: ényein, hálásan emlékezhessünk meg alkotása, 
vagyis helyesebben, elfogadása napjára. 

Tovább nem terjeszkedvén, pártolom a tör
vényjavaslatot. {Helyeslés). 

Puskáriu JánOS: T. ház! Igen röviden 
fogok^ szólani. 

Én sem kívánom analysálni mindazon fásiso-
kat, melyeken több század óta az erdélyi unió kér
dése keresztül ment. Ezt a históriának engedem át. 
De nem is akarom fej!égetni a szőnyegen levő 
tárgy, vagyis az erdélyi unió mikénti szabályozá
sát ; mert ez már vagy igen késő, vagy pedig idő 
előtti volna: csak annyit akarok megjegyezni, hogy 
sikerült az állam jeles férfiainak kiegyezkedést 
létrehozni Magyarország és az ausztriai birodalom 
többi tartartományai között ; sikerült Horvátor
szággal és sikerülni fog Fiúméval s meglehet, si
kerülni fog Dalmátországgal is. Az erdélyi unió 
szabályozása iránti nézetek, az erdélyi népeknél a 
mostani politikai helyzetben, nem olyan eltérők, 
hogy ne lehetett volna itten is, épen ezen az utón, 
közeledési és találkozási pontot elérni, s ebből ki
indulva, a szőnyegen levő kérdést megoldani. Óhaj
tottam volna tehát, hogy ha az erdélyi unió sza
bályozásának részleteit hasonló kiegyezkedési utón 
lehetett volna elintézni. 

Csak ennyit akartam megjegyezni. 
P a p p Zs igmond : Eladok. {Helyeslés.) 
Csengery I m r e e l ő a d ó : Engedje meg a r. 

ház, hogy mint előadó a zárszó jogával élhessek, 
és csak néhány perczig vehessem igénybe a figyel
met. {Halljuk!) 

Emelkedtek szavak .e teremben, melyek az 
1848-dik évi kolozsvári törvények ellen, alaki te
kintetből , tettek kifogást, Nem szándékozom vé
delmére kelni a szentesitett és fejedelmi eskü által 
megerősített törvénynek. Tették ezt előttem már 
avatottabb férfiak. Feleslegesnek tartom bizonyí
tani , hogy a törvény valóban törvén}''. Én csupán 
egy példával válaszolok. {Halljuk!) Azt, hogy a 
nap fénylik és világit, tagadni nem lehet. És még
is van az emberiségnek két osztálya, mely azt 
nem látja, az egyik a vak, kinek tehát érzéke hi
ányzik ; a másik az , a ki behunyja szemét, és igy 
önként nem akar látni. {Hehjeslés.) Hasztalan mun
ka volna, ha bármelyiket e két osztály közöl oda 
akarnók vinni, hogy lásson és felvilágosodjék. 

Emelkedtek olyan szavak is , melyek Magyar
ország és Erdély egyesítésének részletes kivitelét 
hátráltatni, vagy legalább némi feltételektől füg
gővé tenni akarták. Hasztalan — ismételve mon-
dom — hasztalan erőpazarlás ez is! Nem az előt
tünk fekvő törvényjavaslat az , a mi Magyaror
szágot és Erdélyt egybeforrasztja. Erdély sorsa 
Magyarország sorsába volt szövődve már akkor is, 
mikor Erdély külön fejedelmek alatt állott. {Helyes
lés.) Erdélynek és Magyarországnak régen együtt 
vert a szive, mielőtt a test egygyé vált volna is. 

33* 
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(Igaz!) Bennünket, Erdélyt és Magyarországot, 
egyesit a rokon-származás és rokonvér; egyesit a 
közös érdek és közös czél ; egyesit a közös barát 
és közös ellenség; egyesit a közös múlt és közös 
jövendő. Ezek ellen, és így Isten és a természet 
rendelései ellen , embernek küzdése hasztalan. 
(Élénk helyeslés.) 

Ajánlom a törvényjavaslatot a t. ház hazafiúi 
részvétébe. (Hosszan tartó helyeslés, éljenzés.) 

E l n ö k : Senki sem levén szólásra felirva, kö
vetkezik a szavazás. A t. ház előtt van a központi 
bizottság által előterjesztett törvényjavaslat; a Ma-
cellariu és képviselőtársai által aláirt határozati 
javaslat . mely nyomtatásban szét levén osztva, a 
képviselő urak előtt ismeretes. Rannicher képvi
selő úr inditványa, mely Írásban adatott be , és 
szavazás előtt még egyszer felolvastatik. 

PaiSS Andor jegyZÖ(ofoassa; Rannicher Ja
kab indítványát): „Méltóztassék a t. ház a nagyon 
érdemes minisztériumot felkérni. hogy minden e 
tárgyhoz tartozó hivatalos irat és okmány szám
ba vételével kimerítő, az egész unió-ügyet végleg 
befejező törvényjavaslatot terjeszszen a legköze
lebbi közös hongyülés elé.' 

E l n ö k : Mielőtt a törvényjavaslatot szavazás 
alá terjeszteném, van szerencsém a ház figyelmébe 
hozni azon két határozati javaslatot/melyeket a köz
ponti bizottság a háznak elfogadás végett ajánlott. 
Azon esetben, ha a t, ház a központi bizottság által 
előterjesztett törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tanácskozás alapjául elfogadja, a határo
zati iavaslatok egyenkint felolvastatván, a ház 
-izekre nézve is intézkedni fog. (Helyeslés) Ennek 
következtében kérem azon képviselő urakat, kik a 
központi bizottság által előterjesztett törvényja
vaslatot, mely Magyarország és Erdély egyesité-
gének részleteit szabályozza, átalánosságban elfo
gadják . méltóztassanak felállam. (Megtörténik) A 
ház a törvényjavaslatot a részletes tanácskozás 
alapjául elfogadja. Most következnek a határozati 
javaslatok. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa): „Méltóztas
sék a képviselőház határozatilag felhivni a minisz
tériumot , hogy a legközelebbi országgyűlésre a 
választási törvény kijavítása czéljából korszerű, és 
az egész országra kiterjedő törvényjavaslatot mu
tasson be. l i (Elfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) E szerint az első határozati javaslatra nézve 
a ház határozatilag kimondja, hogy felhívja a mi
nisztériumot, hogy a legközelebbi országgyűlésre 
a választási törvény kijavitása czéljából korszerű, 
és a magyarországival egyenlően kiterjesztett tör
vényjavaslatot terjeszszen be. Most fel fog olvas
tatni a központi bizottság által javaslatba hozott 
második határozat. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa) : ,A polgári per
rendtartásnak rövid idő alatt törvény erejére leendő 
emelkedésére biztos kilátás levén, a minisztérium 
szólittassék fel, hogy már korábban nyert felhatal
mazása folytán az 1848-dik évi pozsonyiXVIII-dik 
törvényczikknek Erdélyben is eszközlendó' hatály
baléptetése iránt minél előbb intézkedjék." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e határozati ja
vaslatot ? (Elfogadjii,k!) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Néhány hónapja interpellatió következtében bátor 
voltain a háznak kijelenteni, hogy mihelyt annak 
ideje bekövetkezik, hogy a királyi tábla rendezte
tik Erdélyben, az esküdtszéki intézményt, mint 
Magyarországon van , ugy Erdélyben is be akarom, 
hozni. Szándékom az óta nem változott, és nem is 
fog változni. Ujolag van szerencsém kijelenteni, 
hogy szavamnak ura, fogok maradni. (Éljenzés.) 

Elnök : E szerint a ház határozatilag ki
mondja, hogy a minisztérium felszólittatik , hogy 
korábban nyert felhatalmazása folytán az 1848. 
évi pozsonyi 18. törvénj^czikknek Erdélyben is 
eszközlendó' hatályba léptetése iránt minél előbb 
intézkedjék. 

Következik a részletes tárgyalás. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a torvényja

vaslat czimét és első szakaszát) 
B o b o r y K á r o l y : T. ház ! Kötelességemnek 

tartom figyelmeztetni a t. házat azon ellenmondás
ra, mely ezen törvényjavaslat 1-ső szakaszának 
némely szava és a későbbi szakaszok közt van. Ha 
ezen 1-ső szakaszt a 9., 10. és 12-dik szakasz-
szal összehasonlítjuk, ugy találjuk, hogy mig itt a 
6-dik sorban ez mondatik: „Az addig létezett po
litikai nemzetek szerintem területi felosztások, el
nevezések, stb. megszüntettetnek , „addig másfelől 
ellenmondásképen a 9-dik szakasz a székely szé
kek főkirálybirói és a szász ispán miniszteri ellen
jegyzés melletti kinevezéséről szól; a 10. szakasz 
ezt mondja: ,,A királyföldi székek, vidékek és vá
rosok belkormányzati jogainak biztosítása, stb. 
stb. tekintetéből megbizatik a minisztérium, hogy 
az illetők kihallgatásával az országgyűlés elé oly 
törvényjavaslatot terjeszszen." A 11-dik szakasz 
ezt mondja: „a szász nemzeti egyetem az 1791 dik 
évi erdélyi XIIL törvényezikkel egyező hatáskör
ben ő felsége legfelsőbb, s a magyar felelős minisz
térium utján gyakorlandó felügyeleti jogának fen-
tartása mellett továbbra is meghagyatik" stb. í g y 
tehát magokban a szavakban van az ellentét, mely
re nézve bátor vagyok a t. háznak ezen szakasz 
szavainak lehető megtartásával a következő módo-
sitványt ajánlani: 

A törvényjavaslat 1. szakaszát ilykép indít
ványozom módosítani (olvassa): ,,Miután már az 
1848. évi kolozsvári 1-ső törvényczikk által Er-
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dély minden lakosa nemzetiségi, nyelvi s vallási 
különbség nélkül egyenjogunak nyilváníttatott, s 
Erdélynek minden ezzel ellenkező törvénye eltö
röltetett : az erdélyi addig létezett külön politikai 
nemzetiségek szerinti területi elnevezéssel kapcso
latban volt előjogok és kiváltságok, a mennyiben 
valamely nemzetiséget mások kizárásával illettek 
volna, megszüntetnek; és az egyesült Magyar
ország és Erdély összes houpolgárainak egyenjo
gúsága polgári és politikai tekintetben ujabban is 
biztosíttatik." 

Engedje meg a t. ház. hogy indítványomat 
kevés szóval indokoljam. 

Mondatik, t. képviselő ház, az erdélyi addig 
létezett külön politikai nemzetiségek területi elne
vezése. Igenis, Erdélynek külön politikai nemzeti
ségek szerint voltak területi elnevezései. Politikai 
nemzetiségek, szoros értelemben, egy modern ál
lamban nem is létezhetnek, az oly valami politi
kai szörny volna, nemzetiségi téren, a mint pél
dául valóságos politikai szörny volt a vallási té
ren a német birodalomban a status katholikorum. 
Külön politikai nemzetiségek említtetnek. Politi
kai nemzetiségeknek, mert genetikus nemzetiségek 
nem voltak tulajdonképen törvény által megálla
pítva. Politikai nemzetiségűnek mondatván pél
dául a magyar földön ugyan azon jogokkal bírók 
szinte, kik hasonló politikai osztályúak voltak, 
mint a románok, mint a szász földön és szintén a 
székely földön, p. o. Szebenben, Maros-Vásárhe
lyen a románok is birtak politikai jogokkal, csak 
az elnevezés van a potiori: mert e területnek na
gyobb részét m.agyarok bírták, mint jelenleg is. 
Én az előttem levő adókimutatásból látom, hogy 
a magyarok kezében levő birtok sokkai nagyobb 
adót fizet, mint a románok kezében levő összes bir
tok ; mások kizárásával tehát tulajdonképen poli
tikai nemzetiség és terület, nem is lehetséges. Az 
egyesült Magyarország és Erdély őszes honpolgá
rainak egyenjogúsága biztosítottnak tekintetik 
már e törvényben: mert hiszen itt együtt látjuk 
Magyarországnak és Erdélynek képviselőit, és igen 
nagyon feltűnő' előttem, hogy azok az urak, kik 
mint az egyesült Magyarországnak és Erdélynek 
képviselői ez országgyűlésen ülnek, képesek az 
unió befejezett tényét kétségbe vonni. 

T. képviselőház! Nem akarom tovább un
tatni, hanem kérem, hogy módositványomat, 
mely nélkül az 1-ső szakasz a többi kimutatott 
szakaszokkal ellentétben állna, méltóztassanak el
fogadni. 

Elnök: Kérem a képviselőket, kik az 1-ső 
szakasz szerkezetét elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Az 1-ső szakasz el van 
fogadva. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2-ik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a haz? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-ik sza

kaszt.) 
HOSSZÚ JÓZSef: T. ház! Emlékeztetem a t. 

házat, hogy november 15-én törvényjavaslatot 
terjesztettem a ház elé, melynek indokolása ré
szemről mai napra jutott. Megvallom, miután már 
a t. ház elhatározta, hogy e tárgyban a jövő or
szággyűlés elébe terjeszszen a minisztérium egy 
törvényjavaslatot, azért nem is akarom untatni a 
házat; de egyet akarok mondani t. ház, miszerint 
e törvénynek elfogadása által 20 esztendei remé
nyem és törekvésem füstbe ment. 

Elnök: Kérem a képviselőket, kik a 3-ik 
szakaszt elfogadni méltóztatnak, felállani. (Megtör
ténik.) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4~7-ik sza
kaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 01* 
vassá a 8-ik szakaszt). 

Gál J á n o s : A 8-ik szakaszt illetőleg bátor 
vagyok legelőbb megjegyezni, hogy az 5-ik sor
ban „Július 27-ke" helyett „Július 26-ka" teendő. 
Továbbá bátor vagyok megjegyezni azt, hogy 
ezen 1867-iki július 26-kán közzétett miniszteri 
rendeletnek, mely a jelen törvényjavaslat 8-ik sza
kaszában a törvényhatóságok rendezéséről alko
tandó törvény létrejövételéig érvényben maradan
dónak határoztatnék, két nevezetes pontja van. Az 
egyik a 12-ik pont, mely következőleg szól: „a 
szükséges közigazgatási rendeletek és szabályok 
kibocsátására addig is, míg a törvényhozás rendel
kezhetnék, a m. kir. minisztérium levén felhatal
mazva a jelenleg fenálló (t. i. 1867 július 26-án 
fenállott) közigazgatási és eljárási szabályok, a 
közigazgatás zavartalan folyamának biztosítása 
tekintetéből, a bizottságok által meg nem változ
tathatnak és hatályon kívül nem tétethetnek: 
minél fogva a királyi minisztérium további rendel
kezései bevárandók.0 A szőnyegen levő törvény
javaslat 8-ik szakasza szerint, mind az, a mi ezen 
július 26-án közzétett rendeletben foglaltatik, a 
törvényhatóságok rendezéséig fentartatik. A ren
delet 12-ik szakasz tiszta szavai szerint pedig a 
közigazgatási tekintetben azon eljárás és közigaz
gatási szabályok hagyatnak meg, melyek akkor 
érvényben voltak; ezek pedig az osztrák közigaz
gatási és eljárási szabályok. Vélekedésem az, hogy 
a t. képviselőház ne méltóztassék elhatározni, 
hogy az osztrák közigazgatási szabályok, Erdély 
közigazgatási hivatalnokai számára, továbbra is 
fentartassanak, mert nekünk törvényeink és tör
vényes kormányunk van, és a közigazgatásra néz
ve kormányunk rendeleteit és a törvényt magát, 
melyen, nem kétlem, kormányunk rendeletei is ala
pulni fognak, kell, hogy vezérelvökül tartsák a 
közigazgatási hivatalnokok. Továbbá pótintézke-
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désekrevan szükség, e tekintetben a minisztérium
nak már megadatott az indemniti még 1867-ben. 
Következőleg pótrendeleteket a minisztérium igenis 
kibocsáthat. Bátorkodom figyelmeztetni a t. há
zat, hogy azon roppant tömkeleg tekintetében, 
melyet Reichsgesetzblattnak neveznek, máig sem 
akadt ember, ki képes lett volna magát azzal biz
tatni, hogy mindazon közigazgatási s eljárási szabá-
lyokat tudná, melyek közigazgatás tekintetében 
1849-től 1867-ig kiadattak. Ha tehát ily ideiglenes 
intézkedésre 1867-ben szükség is volt, annak szük
sége tovább fön nem forog. En még azt se kivánom, 
hogy rögtön megszüntettessenek azon osstrákköz 
igazgatási szabályok, hanem valamint a t. ház 1869. 
május 1-ét határozta az erdélyi gubernium megszün
tetésére, ép ugy akkor azzal együtt szűnjenek meg 
az osztrák közigazgatási és eljárási szabályok az er
délyi közigazgatási hivatalnokok számára vezérfo
nalul szolgálni. Azon osztrák szabályok megtartásá
nak még azon szerencsétlen prnktikus eredménye is 
meg van Erdélyben, hogy miután azokat mind
eddig tökéletesen senki sem tudta és tudja, akár
mily előfordulható esetben egy-egy osztrák pró
kátor száz meg száz s a paragraphusokból vett re-
cursussal felbiztatja a tudatlanokat, és alaptala
nul költeti s alkalmatlankodik. Módosításom tehát e 
tekintetben a következő: „A törvény 8-ik szaka
sza után tétessenek a következők : ( Olvassa:) 
„Azonban az 1867. július 26-án közzétett rendelet 
12-ik pontjának hatálya, mely szerint az akkor 
fenállott osztrák közigazgatási s eljárási sza
bályok ideiglen megtartatnak, 1869. május első 
napjával megszűnik, és a minisztérium felhatalmaz-
tatik, hogy a közigazgatást illetőleg, a törvényho
zás további intézkedéséig, a hazai törvények és al
kotmányos elvek alapján pótrendeleteket bocsás
son ki." 

Zeyk K á r o l y : Gál Jánost , képviselőtársam 
azon megjegyzésére, hogy 27 helyett 26 volna 
teendő, bátor vagyok felhozni, hogy itt előttem 
fekszik a rendeletekről szóló k ö n y v . a miniszté
rium rendeleteinek könyve, és ebben június 27-ke 
van. A mi a 12-dik pontot illeti, abban a minisz
térium fel van hatalmazva, hogy azon szabályokat 
megváltoztathassa,és csak a minisztérium által törté
nendő megváltoztatásig hagyatnak meg a régi sza
bályok. Én azt hiszem, ezzel tökéletesen be lehet ér
ni, s ennélfogva pártolom a szerkezetet. [Helyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak kívánni, hogy ezen sza
kasz még egyszer felolvastassék? {Nem!) Kérem 
tehát azon képviselőket, kik a 8. szakaszt elfogad
ják, méltóztassanak feláílani. {Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a 9-dik szakaszt) 
Kapp Gusz táv : T , ház! A 9-dik szakasz

ban találok egy számos törvény és százados 

gyakorlat által szentesitett oly jognak sérelmére 
és teljes eltörlésére, mely jogát nemzetem mindig 
egyik legdrágább kincsének tekintette és ma is 
annak tekinti. Képviselői kötelességemnek tartom 
felszólalni, és a t. képviselőház igazságszeretetére 
és jogérzelmére hivatkozva, a sértett jog védelmére 
szót emelni. (Halljuk \) 

A szász nemzet századok óta élvezte azon 
jogot, hogy a szász comest önmaga választotta. 
Ezen jogáról soha le nem mondott és ezen joga 
számos hazai törvény által szentesitve még 
máig is fenáll. Ezen jog érvényességét az igen t. 
minisztérium is elismerte, midőn előterjesztett 
javaslatában, nem ezen jognak tökéletes eltörlését 
ajánlotta, hanem a 15. szakaszban csak azt monda : 
„A király földi törvényhatóságok és az egyetem 
rendezése iránti törvényhozásig az ispánt fcomes), 
a magyar királyi miniszteri ellenjegyzés mellett, ő 
felsége nevezi ki s menti fel hivatalától/ ' Ez ideig
lenes intézkedés volt, de még el nem törölte egy 
tollvonással ezen választási jogot, mint azt a köz
ponti bizottmány szerkezete teszi. 

Magyarország minden európai állam kö
zött legfényesebben bebizonyította, hogy ország
gyűlése leghűbben ragaszkodik a történeti joghoz, 
s hogy azt minden támadás ellen sértetlen fentar-
tani is kivánja, valahányszor a magyar törvény
hozás kimondta és a törvények alapján bebizonyí
totta : hogy a jogot csak önkényesen a jogosultnak 
beleegyezése nélkül eltörölni nem lehet. 

T. ház ! Az én véleményem szerint a résznek 
joga ép annyira jog, mint az egészé, és a törvényes 
jogot, bár kié legyen az a jog, nem lehet csak 
amúgy egy tollvonással egyszerre eltörölni. Ha 
netalán az államnak valóságos szüksége lenne e jog 
feladására, mi egyébiránt nem áll, szólittassanak 
fel az illetők, hogy mondjanak le e jogról; de 
jogaikat elvenni tőlök, jogosan nem lehet. Hogy 
pedig a szász comesnek szabados és független vá
lasztása, századokon át gyakorolt és számos hazai 
törvényünk által is szentesitett joga volt a szász 
nemzetnek, sőt még máig is, mint ilyen, fenáll, 
bátor leszek a t. háznak "néhány adattal szolgálni. 
Mindenekelőtt előre bocsátom, hogy a szász comesi 
hivatal és a királyi birói vagy megj'ei ispáni hiva
tal közt nagy különbség létezik; sőt a comesi hi
vatal egészi n elüt ezektől. A szász comes mint 
ilyen, főnöke a 11 szász helyhatóságnak, melyek 
mindegyike saját önálló hivatalával bir, s melyek 
eddig a főkormányszékkel, majd már ezen tör
vényjavaslat folytán, a magas minisztériummal 
állnak közvetlen érintkezésben. A kinek csak leg-
kevésbbé van fogalma a szász nemzet intézményei
ről nem zavarhatja össze a szász comes hivatalát 
a székelyek főkirálybiráival és a megyék főis-
pánaival. Bátor vagyok még a t. házat figyelmez-



CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 1. 186S.) 263 

tetni arra, hogy azon 1848-ban készített, de tör-
vénynyé nem lett törvényjavaslatban az unió rész
letek szabályozásáról is el van ismerve ezen jog ; 
mert annak XII . czikke világosan kimondja: „a 
szász ispán (comes) a szász nemzet által ezentúl 
is szabadon fog választatni és hivatalánál fogva 
tagja leend az államtanácsnak." 

Már, kérem, ezen jogot a 9. szakaszban egy 
tollvonással eltörölni nem lehet. A szász comes 
hivatala oly régi, mint maga a szász nemzet léte, 
ez a legősibb hivatal, a legnagyobb méltóság és 
legszebb megtiszteltetés, mely nemzetünk kebelé
ben létezik és melyet népünk választás utján ado
mányozhat. 

Ezen hivatal lí-dik Endre magyar király 
szabadság levelén alapszik, mely 1224-ben kelt. 
A választási jogot megadta 1464-ben dicső em
lékű Mátyás király N.-Szeben városának: „Comes 
Cibiniensis, qui scilieet inter alios judices seu co-
mites regios septem sedium saxonicalium primatum 
tenet" ; továbbá: „ut ipsa civitas nostra cibiniensis 
numero populorum et fidelitate augeatur, eisdem 
de benignitate nostra regia et gratia speciali id 
annuendum duximus et cüncedendum, ut ipsi 
huncce duntaxat judicem seu comitem regium 
in rnedio ipsorum eligendi et constituendi liberam 
facultatem, et potestatem habeant." Ezen válasz
tásijog megerősíttetett 1490-ben Ulászló király 
által és 1521-ben II-dik Lajos király által. Ugyan
ezen jog folytonos birtokában s gyakorlatában 
volt a szász nemzet az erdélyi fejedelmek kora 
alatt is mindaddig, míg 1691-ben a leopoldi dip
loma lé t re jöt t ; sot ugyanezen diploma 2-dik és 
3-dik pontjai által ezen jog ujolag biztosíttatott, 
mivel a 2-dik pont azt mondja: „unus quisque ea, 
quae nunc habét et possidet, in posterum etiam 
teneat" ; 3-dik pontja pedig : „Approbata* et com-
pilatas leges, constitutiones, jus municipale na-
tionis saxonicae in vigore inviolabili perman-
sura declaranius," Biztosíttatik továbbá e jog az 
approbata const. II . rész 1. tit. 5. art. 14. pontja 
és compilaía const. II. rész 1. art. 5. szak. 18. 
pontjában ezen szavak által: „a szász natio is 
ezen hazának egyik becsületes tagja lévén a 
király bírákat s minden egyéb tiszteket választ
hassanak magoknak, csak szintén a szebeni ki
rálybírónak eonfirmatiója állván az ő nagysága 
autoritásában, mivel az comes universitatis saxoni
cae." Biztosíttatik továbbá ezen jog a három 
rendi nemzetek uniója, az 1744-dik VI. törvény-
czikk, az 1791-dik V., XI. és XIII . törvényczikk 
által, mely utolsó igy hangzik : „benigne annuente 
sua majestate natio quoque saxonica ejusdemque 
uüiversitas, nec non sedium et districtuum, libe-
rarumque ac regiarum civitatum ut et oppidorum 
privilegiatorum communitates ac magistratus tam 

quoad electionem officialium, iisdem de lege com-
petentem, quam administrationem politicam oeco-
nomicam et juridicam in legali diplomatique 
Leopoldino conformi statu conservabuntur.* 
1804-ben egy legfelső királyi rendelet által a 
comes és főkormányszéki tanácsosi hivatalát a nagy
szebeni főkirálybirói hivatalától, mely három 
hivatal törvényesen összekapcsolt vala, elválasztani, 
és a segesvári és megyesi királybirákat is eltöröl
tetni czéloztatott. Azonban ezen rendelet ellen a szá
szok felfolyamodtak az országgyűléshez, az erdélyi 
karok- és rendekhez, mely folyamodvány alapján 
az 1810-dik évi július 25-kén ezen országgyűlési 
határozat hozatott: „azon kívánsága pedig azon 
nemes szász nemzetnek, hogy diplomaticus statu
sában megtartassák, a három elenyésztetett 
királybírói hivatalokra nézve helyesnek találta
tott és az ez iránti kérése annak idejében ö felsé
gének ajánltatni fog"; és 1811. aug. 27-kén az 
országgyűlés föliratában ez iránt azt mondja: 
natione saxonica statu personali per ordinatam 
nutu majestatis sacratissimae vestrae recentio-
rem in natione saxonica regulationem stabilito, 
praeter sublata regiorum judicum Cibiniensis, 
Sekaesburgensis et Mediensis officia diplomatica, 
se conteutam esse declarante, una tamen a nobis 
id flagitante, ut ratione praememoratorum offici-
orum diplomaticorum in antiquis suis juribus 
manuteneatur, nos quoque justae huic sollicita-
tioni deferendum esse censentes. Majestatem 
vestram sacratissimam vi unionis, qua ad nianu-
tenenda unitarum nationum legalia quaevis jura 
obstringimur, demisse exorandum esse duximus, 
ut praedietam saxonicaui nationem hac etiam in 
parte in juribus suis statuque diplomatico con-
servare dignetur.* 

Nem kívánom a t. ház türelmét több idézet 
fölsorolásával fárasztani; csak még egyet vagyok 
bátor megjegyezni: hogy a választási rendszert, 
mely a 11 szász törvényhatóság megegyezése 
alapján, a szász nemzeti egyetem által 1845-ben 
szabályoztatott, király ő felsége 1845-diki deczem-
ber 31-én legkegyelmesebben megerősítette és 
szentesitette, és ezen választási rendszer, még ma 
is érvényesen fönáll. 

Ezeket, t. ház, csak annak indokolásául vol
tam bátor fölhozni, hogy a szász nemzetnek ezen 
választásra nézve törvényes joga létezik, és hogy 
ezen törvényes jog még ma is mint ilyen fönáll. 

Miután a 9-dik szakasz ezen jogot mint már 
mondám, egy tollvonással örökre akarja eltörölni, 
bátor vagyok módosítást letenni a t. ház asztalára, 
és azt, mint számos törvény és százados haszná
lat által szentesitett alapokon nyugvót a t. képvi
selőháznak mindannyiszor oly fényesen bebizo-
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nyitott jogérzetének alázatosan ajánlom. (Ma
radjon !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Kapp 
Gusztáv indítványát) '. A 9-dik szakasz első sorából 
hagyassanak ki ezen szavak: „és szász ispány -u 

és a 9. és 10-ik szakasz közé tétessék egy uj sza
kasz: „A szász Comes, a száss-; nemzet által a leg
felső' megerősítés föntartása mellett szabadon vá-
lasztatik." (Maradjon!) 

Berzenczey L á s z l ó : Tisztelt ház! (Eláll!) 
Elállók. 

Binder M i h á l y : T. ház! a részletes vitánál 
nem szólok minden szakaszhoz, a melyet nem 
pártolok, mivel ezen elhirtelenkedett és hiányos 
törvényjavaslatot az amendirozás utján kügazitani 
nem lehet, a hogy ezt az átalános vita alatt mái-
mondottam ; hanem az épen most részletes tár
gyalás alatt levő szakasz egy oly nevezetes, gyö
keres jogát tartalmazza a szász nemzetnek, hogy 
hallgatni semmiképen sem tudok. 

Magyarország a múlt években nemcsak tör
téneti jogával daczolt, hanem daczolt az úgyne
vezett centralisatió ellen is, és én azt hiszem, hogy 
az utolsó érv legalább is annyit ér, mint ha a jog
történetből merittetett volna. És ime ! most aka
runk elvenni jogokat, csupán csak azért, hogy 
az üres egyformaságot helyre állitsuk! 

Kérdem, uraim, mit nyer az állam az által, 
hogy ha az országlár ellenjegyzésével neveztetik 
ki a Comes ? Én legalább nem látok semmi nye
reséget. 

Azt szokták mondani, hogy felelős miniszteri 
rendszer mellett választott hivatalnok nem lehet. 
Én ezen ellenvetésből csak azt látom, hogy a t. 
ház nagy többsége a szász nemzet organismusát 
nem ismeri, és így megsemmisitendi. Bocsánatot 
kérek ezen kitételemért, hanem nem hiszem, hogy 
valami sérelem legyen benne. (Nincs benne sé
relem !) 

A belügyminiszter úr ő nagyméltósága tanú
bizonyságot tehet állitásom mellett, mikor azt 
mondom, hogy az administratió a szász comes, 
kezén nem megy keresztül. A szász székek és vidé
kek az igazgatást magok kezelik, és mostan a 
guberniummai, és annak feloszlatása után közvet
len a minisztériummal érintkezésben állanak. A 
szász comesnek a legtöbb administrativ ügyekben, 
tulajdonképen semmi dolga sincs; a hivatalok vá
lasztás által történő betöltésénél a fejedelem nevé
ben közbenjár, candidál, és az egész közigazgatásra 
főfelügyelői jogai vannak, a mennyiben kőrútjai
ban a hivatalokat visitálja, sérelmekre jelentést ki
van és határoz, és a mennyiben az ő kezében van 
a fegyelmi hatalom ; hanem ő különben nem 
egyéb, mint municipalis feje a szász nemzetnek, 
azaz: hatósága alá tartozik mindazon ügy, 

melyek a szász nemzet municipalis körébe tartoz
nak, és igy ő a feje a szász egyetemnek. 

A mennyiben a szász municipium nagyobb 
hatáskörrel van ellátva, mint a többi municipium 
az országban, minek oka a történeti fejlődés: any-
nyiban a szász comesnek nagyobb fontossága is 
van ; azonban ez összefér a miniszteri felelős
séggel. 

Különben őszintén legyen mondva, ha a 
miniszteri felelősséget ily messze akarják kiter
jeszteni, emlékeztetem a t. házat, hogy az épen ez 
által illusorius lesz, mert a minisztérium még sem 
lehet felelős soha egy oly hivatalnok vagy admi-
nistrator tetteért, ki nem is létezik ott, hol a mi
niszter, a ki fölött tehát a miniszter tulajdonképen 
nem is tarthatja fön e fölügyeletet. 

Különben kérem igen szépen, az átalános vi
tánál kifejtett elvemnél fogva nem hiszem, hogy 
itt jogunk volna idegen jogot elvenni, (Ellenmon
dás >k), sőt azt hiszem, hogy ezen t. ház mint a 
magyar közös országgyűlés része, az erdélyi or
szággyűlés helyébe lépett; az erdélyi országgyű
lésnek pedig sokszor teljesitett kötelessége volt,— 
épen ezen ügyben sokszor teljesitett, mondom — 
e nemzeti jogért föllépni, a mint az erdélyi or
szággyűlés fel is lépett. Ha pedig a képviselőház, 
a közös országgyűlésnek egy része, nem deriválja 
az erdélyi országgyűléstől a jogait, akkor nem 
tudom, hogy honnan deriválja egyátalában Er
délyre kiterjedő jogait. Kár, hogy ezen kérdés 
tárgyalására nem készültem speeialiter; de nem 
tehettem volt föl, hogy ezen világos jog fölött ily 
vita lesz; különben bemutatnám, hogy az erdélyi 
országgyűlés mikor és miképen szólalt félj az ellen, 
hogy a szász nemzetnek comes-választási joga 
megsértetett. 

Es mit árthat az a választási jog'? mi kárára 
lehetne az egésznek és a közjónak ? A szászoknál 
mind a közigazgatás, mind a törvénykezés — bát
ran hivatkozhatom az országlár urakra — lega
lább is oly jól megy, mint akár hol a magyar 
birodalomban : renitentia nem történt ott so
ha sem. 

Valaki: Schmidt! 
Binder M i h á l y : Felelek erre is. Egyátalá

ban nem csak a szász földön, hanem egész Er
délyben nem volt szükség 100,000 frt megaján
lására rablók kiirtására. (Mozgás.) Nem mondtam 
volna ezt, hogyha szemrehányásul oly név nem 
említtetik itt minden ok nélkül, legalább én nem 
szolgáltattam reá. s mely név tisztelet nélkül em-
litése azt, ki ismeri, felhevültségbe hozza. Azon név 
a szász nemzet keblébe be van vésve, és mindig tisz
teletben fog maradni. Schmidt Konrádnak a szász 
nemzet körül oly érdemei vannak, hogy azokat 
semmi gúny és senki nem fogja kitörölni; sőt én 
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azt mondom, hogy miután ő nem szegült ellene sen
kinek , penzionáltatása, a mellett, hogy azt jogta
lannak tartom, politikai hiba is volt. (Zaj. Dologra!) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urat, szíveskedjék 
a tárgy mellett- maradni. 

B i n d e r M i h á l y : A szász nemzet kisebb 
viszonyú és polgári rendű emberekből állván, neki 
oly dignitáriusra van szüksége, kihez neki bizo
dalma van, mert ennek feladata mindig az volt, 
hogy a népet vagy a királyföldi lakosságot és 
jogait felfelé representálja, sokszor védje is. (Do
logra!) Ez a dologhoz tartozik, s épen azért azt 
hiszem, hogy a comes-választási jogot meg kellene 
hagyni. Hisz a t. ház azt határozta, s én nem is 
keltem fel mellette, hogy a eomes a főrendiház 
tagja legyen; nem lesz-e több tekintélye és nyo
matéka, hogyha az választott dignitárius, mint 
ha kinevezett? Azt hiszem, minden esetre több. 

Én tehát arra kérem a házat, hogy ezen a 
szász nemzetnek igen drága jogát, melyet neki a 
nép barátja, minekutána önszemlátásból annak 
a történet által is bebizonyított szükségét tapasz
talta, a halhatatlan Mátyás király adott, ne sértse 
és törölje el a tett indítvány szerint ama néhány 
szót, mi a 9-dik szakaszban foglaltatik. A szakasz 
tehát így 1 enne : .jA székely székek főkirálybiró-
ját — h a beleegyeznek — miniszteri ellenjegyzés 
mellett a király nevezi ki, a szász nemzeti gróf 
pedig eddigi szokások és törvények szerint vá-
lasztatik.a 

Berzenczey László: Ezt nem lehet szó 
nélkül hagyni. íme most látják önök példáját, 
miért van szükség az unióra. Ilyeneket kellett 
nekünk az erdélyi országgyűléseken hallani min
dig. (Derültség.) Most láthatják, miért kell siet
nünk, hogy ezen át essünk. 

Hifc'z, uraim, van több joga is a szász nem
zetnek ; azon törvénybe vitt joga is van, hogy ha 
valamely törvény szász pecséttel nincs megpecsé
telve ez nem lehet törvény. Meg is történt egy 
erdélyi országgyűlésen, hogy Schreiber ur zsebébe 
tette a pecsétet, és az egész erdélyi országgyűlés 
nem tudott egy törvényt is hozni. Nem tetszik 
ezen jogot is követelni, hogy csak akkor hozhas
sunk unió-törvényt, ha a szász pecsét rá üttetik ? 
Mert ez is jog* volt és ez is el lesz törölve. (De
rültség.) 

A régi jogokat tetszik Binder képviselő urnák 
felhozni. Már engedjen meg, ha arra tetszik ala
pítani követeléseiket, hogy tisztelik a történelmi 
jogokat, akkor van nekünk igen jogunk ezt a nó
tát fújni, miután mi azokat mindig védtük, holott 
önök feladták az önökéit. Nem haragszom azért 
egyikre sem. (Derültség.) Mig német világ volt, 
nem kellett szász comes, mert a „GrossesDeutsches 
Vaterland{í-dal jó volt unialódni,itt nem volt önök-

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. XI. 

nek szükségök a történelmi jogokra. (Derültség. 
De ime most, midőn az alkotmány önök daczára 
helyre ált, újra követelik. Méltóztassanak, kérem, 
az ilyen logikát maguknak megtartani, mert biz 
akár magyar akár szász, a helyes logikára szük
sége van mindenkinek, de főként törvényhozásnak. 
(Tetszés.) 

Azt mondják, hogy a eomest elvették. Hát 
a nádor hol van ? 

De még czifrábbakat is tettek önök. Mi fel
szabadítottuk a magyar földön az úrbérest, ki nap
számmal fizetett a földesúrnak; eltörölvén a feudális 
rendszert, önök is erre szavaztak. De megfordították 
a dolgot, midőn azt mondják: „Nálunk más tör
vény van, nálunk nem robot, hanem taksa volt ; 
ez csak árenda" ; és nem szabaditottak föl senkit; 
hanem mégis több dézma-kárpotlást vettek, mint 
a földes urak robot- és regale-kárpotlást. Hol a 
logika? (Helyeslés.) H i szen is előállhatok, t. ház, 
régi törvényekkel. Meg van irva a leopoldi di
plomában : „Siculi genus hominumbellicosissimum 
ab omni tributo hibernarum aestivarum molestia 
penitus exemti." A penitus elmúlt, avagy ne fi
zessünk adót, mit önök, mint a korona földén la
kók mindig fizettek ? (Zajos helyeslés é; derültség.) 
Legelső joga volt ez a székelynek, mert soha sem 
fizetett adót. Méltóztassanak hát ezt is meghagyni, 
mert hát régi jog. Mi nem tartoztunk egyébbel, 
csak mikor a fejedelemnek leánya vagy fia szüle
tett, ökörsütéssel. (Zajos derültség taps) 

Nem akarok beszélni Schmidről, kivel voltunk 
Bécsben, a mikor legelőbb a kanczellárnak gra
tuláltunk. De később gratulált Schmerlignek; és 
daczára Binder parancs hangjának, de ezen téren 
szerzett érdemeiért ugyan csak nem tiszteljük, s ha 
haragszik, még inkább nem. 

Nem akarom mondani, hogyan lett a szász 
comes, hogy minő erdélyi egyes urak grátiájából 
lettek előbb azzá; az áll, hogy egy vagy más ru
lett a comes ; azt azonban mondhatom, hogy sokkal 
szebb állása és rangja lesz, ha egyenesen a király 
nevezi ki. 

Végül csak annyit mondok, hogy mi lemond
tunk minden ökörsütési jogról, de viszont önök is 
mondj'anak le ehhez hasonló argumentumokról. 
(Élénk helyeslés.) 

Z e y k K á r o l y : T. ház ! Ha visszamegyünk 
a történetre, a szász ispánt illetőleg kezdhetjük 
Endre diplomájával. Ebben határozottan az van, 
hogy a fejedelem nevezi ki a eomest; az van, hogy 
minden hivatalnokot ők maguk választanak, kivéve 
a szebenszéki királybírót, a szász ispánt, kit a feje
delem időnkint nevez ki, később a magyar kirá
lyok idejében volt eset, midőn a szászok magok 
választották, volt eset, midőn a királyok nevezték ki. 
Azután azzá változott, hogy a szebenszéki király-

34 
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biró volt egyszersmind szász ispán. Ezt azanoma- | 
liát látván az akkori kormány, hogy egy törvény
hatóság választ egy ispánt az egész^nemzeinek, 
azt mondta, válaszszátok ti szebeniek királybirá-
tokat, az ispánt én teszem. És a múlt század végén, 
s a jelen század elején igy neveztettek ki a szász 
ispánok. A szászok felszólaltak, hogy engedtessék 
meg nekik választani az ő ispánjokat, és 1846 vagy 
1847-ben kijött egy legfelső rendelet s nem tör
vény, mely szerint az ispánok választása egészen 
hosszasan elrendeztetik, ha jól emlékszem, oly for
mán, hogy a törvényhatóságok választanak hat 
egyént, ezekből kiválaszt Szeben szék hármat, 
és felterjesztik megerö'sités végett; a kit a fejede
lem megerősít, az lesz a szász comes. 

Én, azt hiszem, magában már e választás 
nem valami nevezetes jog, miután kettős eandida-
tión megyén mintegy keresztül; de akár mi neve
zetes joga volna is ez a szász nemzetnek, én azt 
hiszem, hogy ez teljességgel nem egyeztethető meg 
a parlamentáris kormánynyal, és azt hiszem, hogy a 
Királyföld sokkal jobban áll e tekintetben, a válasz
tások tekintetében, mint Magyarországnak bármely j 
része: mert a mint t. Binder úr monda, a törvény-
hatóságok a Királyföldön egyenesen a miniszte- j 
riummal, most ugyan még a kormányszék ut
ján, de később minden esetre egyenesen a minisz
tériummal correspondeálnak. Ennek helyes követ
kezése nem az volna, hogy a Királyföldön egyet
len egy hivatalnok se legyen, a ki királyi meg
erősítés utján legyen kinevezve; hanem az, hogy 
minden törvényhatóság elöljárója ilyen legyen. 
{Cn ezt nem kivánom, és csak azért hoztam föl, s 
hogy kimutassam, miszerint ennek az a követke- j 
zése, hogy ha minden törvényhatóság föispányát a 
fejedelem nevezi ki, ugy a királyföldi törvény- j 
hatóság első tisztviselőjét mindig a fejedelem ne
vezze ki. 

Ennélfogva én azt hiszem, hogy a t. szászok 
nagyon meg lehetnek elégedve, hogy csak egyet
len tisztviselőjük lesz, ki a fejedelem utján lesz 
kinevezve. (Helyeslés.) 

P a p p Zs igmOnd : T. ház! Ha szétnézek e 
teremben, látom, hogy csak magam vagyok itt ro
mán és körül vagyok véve egy rakás szászszal. 
(Felkiáltások: Ott van Hosszú!) Tehát ketten va
gyunk ; őt nem láttam. 

Ha keresztül pillantunk a napokban történt 
eseményeken, azt tapasztaljuk, hogy midőn a nem
zetiségi kérdés szőnyegre került, kimondatott azon 
elv , hogy itt nem létezik más politikai nemzet, 
csak a magyar. Ez ma-holnap törvénynyé fog ala
kulni és a törvény előtt mi mindnyájan meg fo
gunk hajolni. Ha keresztül pillantom az 1848-diki 
eseményeket, a románok azt kívánták, hogy ha a 
szászok azt akarják, hogy ők is nemzet legyenek, 

a székelyek is nemzet, hát vegyék be őket is 4-dik 
nemzetnek. Ez nem történt meg se akkor , nem 
történik most se. 

Ezen keresztül mentünk. 
A székelyek nagy resignatióyal többé nem 

provokálnak arra a privilegiált székely ökörre, azt 
Berzenczey képviselő úr nem is akarja többé meg
sütni a fejedelem számára. (Nagy derültség.) Én 
sem lehetek barátja a privilégiumoknak, csak azon 
csodálkoztam, midőn a központi bizottság mégis 
valami privilégiumokat meghagyott a szászoknak, 
s ők még sincsenek megelégedve a meghagyott 
privilégiumokkal. 

Én a központi bizottság-szövege ellen szólalok 
fel, de nem a 9. szakasz ellen, hanem átalában. 

Uraim, a mi osztályunkban kimondották, hogy 
nem ismerünk szász nemzetet, mert mi csak Er-
délyországot ismerjük, vagyis Erdélynek azon ré
szét, mely ide tartozik, és ismerünk magyar nem
zetet. Miután ez tegnapelőtt igy volt megszavazva, 
s ők még akkor is , midőn nekik külön akarnak 
valamit adni, még akkor sincsenek megelégedve. 
Ezt jogosnak és méltányosnak nem találom. 

Mert ki az a szász comes ? micsoda az a 
Szászország, mint ők eddig mondák? mi az egyéb 
mint 11 municipium összessége, melyekben romá
nok képezik a többséget? Szász atyánkfiainak ezt 
most szemébe mondom, azért, mert ők akkor, mi
dőn a nemzetiségi törvény volt tárgyalás alatt, ak
kor Ők szokás szerint kétoldalúkg beszéltek, s ha 
ők nem adtak a románoknak semmit, akkor én, 
mint román, szintén nem adhatok nekik semmi pri
vilégiumokat, hanem akarom én is ugy a szász 
földön, mint ők a magyaron, hogy ne az Ő értei-
mök szerint módosiítassék a 9-dik szakasz. Mert 
igen természetes , hogy alkotmányos kormányzati 
formák szerint a felelősség elvéből kiindulva, a kor
mány csak olyat nevezhet ki comesnek vagy fő
ispánnak, kiben bizalma van; nem nevezhet ki mást, 
csak azt, a kit ő akar; ha pedig a választás meg
engedtetnék , megtörténhetik, hogy a választás 
olyanra esnék, kibe a kormánynak bizalma nem 
volna, és kivel nem kormányozhatna ; azután, 
uraim, a Királyföldön comest románt is lehetne vá
lasztani, de ezt a szászok ösztönszerűleg nem ten
nék ; a mennyiben nem volna a románnak előttük 
semmi hitele, bizalma, tehát választanának mindig 
és mindig csak szászt, és eshetőleg olyat is, kiben a 
kormánynak bizalma nem volna, lehetne tehát azt 
kivánni, hogy a kormány azt megerősítse ? nem, 
a világért sem! Én nem ismerem a comest semmi
nek másnak, mint főispánnak, s nem ismerek szász 
egyetemet, szász territóriumot. És miután ők nem
zetemet kitörölték az élők sorából, őket sem isme-
rem el nemzetnek. Es e tekintetben, uraim, azon 
véleményben vagyok, hogy a 9-dik szakasz, mely 
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arról szól, hogy a kormány nevezze Ki a szász co-
mest, meghagyassák, azt a szászok akarata szerint 
módosítani nem akarom, mert ez esetben, ha t. i. a 
szászok módosítása elfogadtatnék, mindig csak 
szász ember lenne a comes; én pedig azt akarom, 
hogy ha a kormány akarja, az úgynevezett Király
föld számára románt is nevezhessen ki eomesnek, 
akarom ezt annál is inkább, mert a 11 szász mu-
nicipiumba a többséget a románok képezik, és 
méltányosnak találom, hogy román is lehessen 
szász comes, mint volt századok óta a románok 
részére mindig szász azon földön , hol az erdélyi 
törvények szerint a szásznak nincs, és jogilag nem 
volt több joga, mint a románoknak. {Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház ! Miután már egyszer fel volt 
olvasva a módositvány, nem tudom, kívánja-e a ház 
újra felolvastatni? (Nem kívánjuk!) Kérem tehát 
azon képviselő uraka t , a kik a 9-dik szakaszt a 
szerkezet szerint elfogadják, méltóztassanak felál-
lani. (Megtörténik.) A ház elfogadta a 9. szakaszt. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 10. szakaszt) 
E i t e l F r i g y e s : T. ház! kötelességemnek 

tartom e szakasznál felszólalni, mert e szakasznak 
2-dik részét, mely így szól: ,,s addig is felhatal-
raaztatik a minisztérium , hogy a királyföldi szé
kek, vidékek és városok szervezését és hatáskörét 
illetőleg , az itt kifejezett vezérelvek szellemében, 
ideiglen intézkedjék." Én a szakasznak e részét 
sem szükségesnek, sem alkotmányosnak nem tar
tom. (Halljuk!) 

Rendkívüli intézkedések tétetnek e szakaszban, 
mintha, a szász székekben és vidékekben a legna
gyobb zavar s rendetlenség volna. Pedig ez nem 
ugy van, uraim. Itt a közigazgatás és igazságszol
gáltatás legalább is olyan jó rendben van , mint 
akárhol Magyarországon és Erdélyben. Tudjuk 
azt is uraim , hogy azon rendszer, mely a szász, 
vagy Királyföldön — ha ugy tetszik nevezni — 
hogy ezen rendszer nem rendelkezéseken, nem pá
tenseken vagy más szabályon alapul, hanem alapul 
a municipalis törvényeken. A hatóságok. a tör
vényszékek visszaállíttattak még 1861-ben. Azon 
törvények alapján a gyűlések a községekben, az 
úgynevezett communitások , s ismét a székgyülé-
sek visszaállíttattak azon hatáskörbe, meljlyel bír
tak 1848. előtt. 

Nem tudom tehát, mi oka annak, hogy ebben 
a szakaszban olyan rendkívüli intézkedések tétet
nek. 8 épen azért, mert nem tudom, hogy miért, 
bátor vagyok a t. előadó urat felszólitani és kérni, 
hogy mondja meg, adjon felvilágosítást a felől, 
qogy miért találta a központi bizottság ezt szük-
ségesuek, s miféle változtatásokat szándékoznak 
tenni: mert ,mint mondom, ez is homályos előttem. 

Elismerem, hogy a szászföldön a municipalis 
tér hiányos, s ezen hiány tulajdonképen a mu

nicipalis rendszerben van, és a székgyüléseken, 
hogy nem a népképviselet alapján van alakítva. 
De uraim, az is tudva van , hogy vannak hiányok 
még a törvényekben is, a melyek mégis fenmarad-
tak. Tekintsünk vissza. 1848. előtt még a magyar
országi, s hasonlókép az erdélyi országgyűlés nem 
volt népképviseleti alapra fektetve s mégis azon 
országgyűléseken a régibb karok és rendek sza
vazták meg a 48-ki törvényeket, ezek szavazták 
meg az uniót is , s én nem hallottam, hogy va
laki — még a románok közöl is — megtámadta 
volna ezen törvényeket azon okból, hogy nem nép
képviseleti alapon keletkeztek. 

Mi is alkotmányos eljárást kivánunk, uraim! 
Kívánjuk , hogy törvényeink , a melyek még fen-
maradtak, mindaddig fen maradjanak, míg ismét 
törvény által fognak megváltoztatni; de nem kí
vánunk rendeletekkel s pátensekkel kormányoz
tatni. Tudjuk mindnyájan azt is, uraim, hogy a 
vármegye kérdése, mely összeköttetésben van 
épen ezzel a kérdéssel, és ugy véljük, hogy e kér
dés fél-, vagy legfeljebb egy év alatt meg fog oldatni, 
de törvényesuton: mert nem hallottam, hogy valaki 
itt a képviselő urak közöl azt indítványozta vagy 
csak állította volna, hogy hagyjuk a kormányra a 
vármegyék rendezését, pedig itt épen e kérdés a kor-
mán}'ra akar bízatni. Ne vessünk a magyarországi 
töivénj'hozásra ilyen foltot, mert ennek —azt hi
szem — üdvös eredménye nem lesz. A szász com
munitások még egy félévig igy maradhatnak; majd 
a törvényhozás ezen hiányokat is pótolni fogja. 

Röviden még csak azt említem , hogy a szá
szok igyekeztek e hiányt kipótolni. 1850-ben ta
nácskoztak is e felett, s a felséges kormányhoz egy 
javaslatot terjesztettek; két rendben hasonló javasla
tot terjesztettek 1863-ban ismét a kormányhoz, de 
ezen javaslatoknak eddigelé még semmi eredménye 
nem volt. Nem lehet tehát a szászoknak tulaj
donítani, hogy ezen hiányon is nem változtattak 
még eddig. 

A felhozott okokból bátor vagyok egy módo-
sitványt beadni a t. háznak, s kérem vegye figye
lembe. 

HOSSZu J ó z s e f : T. ház! Ha a 10-dik sza
kasz ugy, a mint a tervezetben van, elfogadtatik, 
akkor egy szót sem szólok. (Elfogadjuk a mtnt 
van !) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa Eitel Frigyes 
módosüványát): „A 10-dik szakasznak második 
része, mely ugy kezdődik : „S addig is felhatal-
maztatik a minisztérium sfb." végig maradjon ki. 

B ö m c h e S F r i g y e s : Én is szerettem volna, 
ha a szóban forgó szakasz a szász viszonyokra 
nézve határozottabban és körülményesen rendel
keznék ; de tekintve, hogy az 1848-beli ország
gyűlés örökül hagyta a legközelebbi országgyü-

34* 
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lésnek, hogy ezen unionalis dologban végzést hoz
zon ; tekintve azt is, hogy csaknem 20 év után ez 
az első országgyűlés, mely törvényhozási joggal 
bir, és ezen dologban határoznia kel l ; tekintve 
továbbá, hogy ezen néhány nap alatt, melyek 
még hátra vannak, ezt kielégitőleg elvégezni nem 
lehet; de tekintve végül azt is, hogy a t. minisz
térium a neki bocsátott szabad kezet Erdélyre 
nézve igen mérsékletesen használta fel, tán ugy, 
hogy nagyobban és job ban fel kellett volna használ
nia : bizom benne, hogy ezen dolgot, miután felelős
ség alatt ideiglen fog intézni mindent, jól és jobban 
fogja végezni, mint mi hamarjában tudnók végezni. 
Én tehát a szerkezethez ragaszkodom. {Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! (Eláll! Halljuk!) 
Látom, hogy a t. ház türelme ki van merítve; de 
mégis kimondom, a mi szivemen fekszik : hogy én 
itt a harmadik sorban e helyett, hogy „szász 
egyetem" „királyföldi egyetemet" kivánok tétetni, 
és a „szász" helyett mindenütt „királyföldet" ki
vánok tétetni. Kern akarok nekik kiváltságokat 
adni. (Helyeslés.) 

TrauSChenfels E m i l : A szakasz szavaiban 
találom indokolását azon bekezdésnek, mely a 
szász egyetemről szól. Az mondatik az ötödik sor
ban, „hogy az illetők kihallgatásával az országgyű
lés elé törvényjavaslatot terjeszszen," stb.; de 
hogy kik azok az illetők, attól sok függ. Volt sze
rencsém megemlíteni azon szükséges szervezetet, 
mely a valóságos közvélemény megbirálatára nem 
mindig nyújt alkalmat. Én azért fogadom el az 
indemnitást, mert reménylem, hogy a minisztéri
um azon szerkezet szerint az illetőket kihallgatni 
ugy fogja, hogy a valóságos közvélemény fejez
hesse ki magát. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Elnök: Kérem a t. képviselő urakat, a kik 
a 10-dik szakaszt az eredeti szerkezetben elfogad
ják, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) Elfo
gadtatott. 

PaiSS Andor jeg'JZÖ (olvassa a 11. szakaszt, 
mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a, 12-diket.) 

Borcsányi János: A VII. osztálytól nyert 
utasítás folytán, mint annak központi előadója, 
kötelességemnek tartom, hogy ezen szakaszra vo
natkozólag egy módositványt hozzak javaslatba, 
mely abból áll, hogy az 1848-ik törvényczikknek 
a sajtóviszouyok szabályozására vonatkozó ren
delete Erdélyre nézve is k'terjesztetvén, ezen in
tézkedés a jelen törvénybe is foglaltassák. Mint 
méltóztatik tudni, ezen külön véleményt fölösleges
sé tette a ház azon határozata, mely szerint ezen 
rendszabálynak életbe léptetését kimondotta. Én 
ugy hiszem, hogy ezen határozattal szemben 
a külön indítványnak szüksége elesik; mégis 
kötelességemnek tartottam ezt felemlíteni mivel 
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az osztály részéről határozott utasításom volt a 
külön vélemény előterjesztésére. 

Gál J á n o s : T . ház! (Eláll!) Legelső észre
vételemezen 12. szakaszra nézve, hogy 2-ik pont
jában ezen kitételből: „a törvénykezés terén szük
séges intézkedések" ezen szókat:^ „törvénykezés 
terén" méltóztassanak kihagyni. Én a törvényke
zés szó alatt értem az alaki jogot, a processualét. 
Miután pedig a t. háznak a perrendtartásról meg
szavazott törvényjavaslata van, mely a főrendiház 
által is elfogadtatott s minél előbb 6' felsége szen
tesítését is megnyeri, akkor ezen alkotmányos 
törvény fog a törvénykezésre nézve Erdélyben is 
életbe léptettetni ; következőleg erre nézve a mi
nisztériumnak adva volt indemnity megszűnt. 
Kívánom tehát így csak átalánosságban kitétetni: 
az 1867-diki niárcz. 8-án és 11-én kelt, s a minisz
tériumot a szükséges intézkedések megtételére fel
hatalmazó határozata" stb. 

Második észrevételem illeti ezen 12. szakasz
nak első pontját, melyben kimondatik, hogy azon 
törvényeknek Erdélyre alkalmazása, melyek Ma
gyarország és Erdély törvényhozásának egyesü
lését megelőzőleg Magyarország külön országgyű
lésén alkottattak, csak törvényhozás utján fog esz
közöltethetni. Én részemről azon meggyőződésben 
voltam mindig és vagyok most is, hogy Erdély 
szerencsétlenségének egyik fő oka: az osztrák ma
gánjogi törvényeknek Erdélyben történt életbe
léptetése és most is folytatott fentartása. (Ellen-
mondások) 

Trauschenfels Emil: Nem áll! 
Gál J á n o s : A kinek tetszik más vélemény

ben lenni, tessék bebizonyitani, mily nagy hasz
not tettek az osztrák törvények Erdélyben, és ha 
azokat oly áldásosaknak hiszi, miért fosztja meg 
ezen áldásoktól Magyarországot? Ám tegyen in
dítványt, hogy állíttassanak vissza Magyarorszá
gon is. Ezeket közbevetőleg megjegyezni kívántam 
t. képviselőtársam Trauschenfels-nek. 

De folytatom, a hol elhagytam : hogy miután 
meg vagyok győződve az osztrák törvények er-
délybeni fentartásának káros voltáról, a t. házhoz 
harminczhárom képviselőtársammal együtt azok
nak eltörlése és a magyarországi mostani anyagi 
jogi törvényeknek az uj perrendtartással egyide
jűleg Erdélyre is kiterjesztése iránt törvényjavas
latot voltam bátor terjeszteni: és ezt méltóztattak 
már az osztályokhoz is utasítani; kérem, mélíóz-
assanak megrendelni, hogy azon törvényjavaslat 
tárgyalását az osztályok sietve fejeztzék be. 

Z e y k K á r o l y : Megvallom, nem vagyok 
egy véleményben Gál János barátommal, mert én 
e kifejezés alatt : törvénykezés, nem azt értem, mit 
ő. Az perrendtartás, a miről ö beszél. H a e sza
kaszban ez mondatnék: „a perrendtartás meze-
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jén," e kitételt meg kellene változtatni; de mint
hogy az mondatik: „törvénykezés terén," nem vál
toztathatjuk meg. 

BÓniS S á m u e l : Magam sem tartom helyes 
választásnak ezen szót: „a törvénykezés terén," 
mert a törvénykezés szó mindig alaki oldalát fe
jezi ki, s igy perrendtartás. (Felkiáltások: Nem ugy 
van!) De ugy van : ez alatt azt fogják érteni; ha
nem azt mondjuk: az anyagi törvényeket illetőleg, 
az fejezi ki inkább a miniszteri törvényjavaslatnak 
ez értelmét. 

Ivánka I m r e : Miután Bónis Sámuel nézete
met elmondá, elállók a szótól. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. képviselőház! A mi azon felhatalmazást illeti, 
melyet az országgyűléstől nyertünk, eddig se ér
telmeztük azt u g y , hogy az csupán csak az alaki 
jog terére vonatkozik. í g y különösen behoztuk az 
úrbéri törvényszékeket, adtunk ki úrbéri utasítást, 
mely némileg az anyagi jogba vág; megoldottuk 
a többi között a siculica heereditas kérdését, a mi 
ismét az anyagi jogba vág. Azt hiszem, ha méltóz
tatnak továbbra is fent ártani azon felhatalmazást, 
melyet tavaly adni kegyeskedtek, akkor ezen szó 
helyett talán e kifejezést lehetne használni: „Az 
igazságszolgáltatás terére." (Helyeslés.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság szerkezetének védelméül meg kell jegyeznem, 
hogy ezen szó : „a törvénykezés terén" saját szava 
azon határozatnak, melyre itt hivatkozás történik. 
Az igazságügyminiszter elmondotta: miképen ér
tetett eddig e kifejezés ; igy értette ezt a ház , igy 
a központi bizottság is. Ezért nem használt más 
szót a központi bizottság, mint azt, a mely az idé
zett határozatban előfordul. 

T i sza L á s z l ó : T. ház! Csengery barátom 
megjegyzésére csak azt vagyok bátor megjegyez
ni , hogy e;; a kitétel tökéletesen correct volt, mi
dőn a ház meghozta a határozatot. Most azonban a 
ház határozata óta ugy változtak a viszon}Tok, hogy 
a perrendtartásra nézve , a mint reméljük . legkö
zelebb szentesitett törvényünk lesz, ezen törvényben 
e szó most már nem maradhat meg. Én, ámbár őszin
tén bevallom, nem tartom egész correctnek az igaz
ságszolgáltatás kifejezést, miután azonban szabato
sabb kifejezést keresni talán hosszabb vitát idézne 
elő, én e kifejezést elfogadom. (Helyeslés) 

Elnök: Elfogadja-e a ház a 2-dik bekezdés 
3 dik sorában „a törvénykezés terén" helyett azon 
szavakat, melyeket az igazságügyminiszter úr ja
vasolt t.i.: igazságszolgrltatás terén?" (Elfogadjuk) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 13. szakaszt, 
melyre nem történik észrevétel. Olvassa al4-diket) 

S i m a y G e r g e l y : Ez azon szakasz, melyet 
bátor voltam a t. ház figyelmébe ajánlani, midőn 
.az imént módositványomat előterjesztettem. Módo-

sitványom sokkal egyszerűbb, sokkal inkább a tör-
vénybenjgyökeredzik, semhogy indokolnomkellene. 
Egyenesen foly az a 48-ki törvényeknek magyaror
szági XX. és erdélyi IX. czikkéből, és a különböző 
szertartású egyházak jogegyenlőségéből. Ha tehát 
ezen törvényjavaslatban is kifejezett törvény inten-
tioinak eleget akarunk tenni, ezen módositvány 
minden esetre a szövegbe felveendő. (Helyeslés.) 

PaiSS A n d o r j e g y z ő (olvassa a Simay Ger
gely módositvány át): „Ezen szakasz 8-dik sorában 
ezen szó u tán: „görög" igtatandók ezen szavak: 
„és örmény." (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt Si
may Gergely módositványa szerint? (Elfogadjuk*) 
Elfogadtatott. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 15. szakaszt) 
Podmaniczky Frigyes b..- T. ház! Én ugy 

hiszem a 15 dik szakaszt, miután a ház már tár
gyalta a vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslatot, ki lehetne hagyni , mert csak
ugyan nem tartalmaz egyebet, mint azt, a mit itt 
a házban már tárgyaltunk. 

Z e y k K á r o l y : Ha az interconfessionalis 
törvényjavaslat már törvénynyé vált volna, akkor 
igaza volna előttem szólott képviselő urnák; de mi
után az a törvényalkotás minden fctadiumán még 
nem ment keresztül, én szükségesnek látom, hogy 
ezen szakasz megmaradjon. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 15-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

PaiSS AnŰOr j e g y z ő (olvassa a 16- 18. sza
kaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Elnök : Ezen törvén viavaslat átalánosságcban 
és részleteiben el lévén fogadva, ha a t. ház meg
engedi, a végleges szavazás a holnap délutáni ülés
ben fog megtörténni. (Helyeslés) 

P e r c z e l Mór : T. ház! Van szerencsém je
lenteni, hogy a honvédelmi törvényjavaslatok elő
leges tárgyalására kiküldött bizottság bevégezte 
tanácskozásait azon előterjesztésre nézve, melyet 
miniszterelnök úr a napokban a háznak beadott. 
Van szerencsém a bizottság jelentését a ház aszta
lára letenni. 

Zichy Anta l e lőadó (olvassa a bizottság je
lentését) 

E l n ö k : T. ház! Azon kérdéssel járulok a t. 
házhoz, hogy miután ezek, ugy látszik, csakis mó
dosítások, szükségesnek látja-e a t. ház, hogy ezek 
az osztályokhoz utasíttassanak ? (Nem kell!) Ennek 
következtében a bizottság jelentése kinyomatván1) 
s holnap reggel kiosztatván , a holnapi ülésnek ez 
lesz egyik tárgya. 

A mi a tanácskozási rendet illeti, ugy hiszem, 
hogy miután több törvényjavaslat utasíttatott és 

') Lásd az Irományok 411-dik számát. 
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fog még utasittatni az osztályokhoz, ezek felhivan-
dók volnának, hogy minél előbb járjanak el köte
lességeikben , hogy a ház a törvényjavaslatokat 
tárgyalás alá vehesse. (Helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház ! E háznak perma
nens üléseire nézve a gyakorlatot akkép szeret
ném behozni, amin t volt a régi országgyűléseknél. 
Összegyűlt a ház, és ha valami végezni való volt, 
a ház circulussá alakult: az elnökségi, i. kimond
ta, most circulussá válik a ház, és ugy végzi teen
dőit ; s midőn elvégezte, akkor országos ülés tar
tatott, í g y tenne legjobban most is a ház. Kimon
daná az elnök: kérem a bázat, oszoljék az osztá
lyokba, és végezvén niunkájokat, jöjjenek ismét a 
házba. í gy lehetne, vélekedésem szerint most is a 
gyakorlat. Továbbá kérem az elnökséget, jelentse 
be vagy olvassa fel azon munkálatok sorát, melyek 
a ház tárgyalását, az osztályokét, és melyek bi
zottsági tárgyalást igényelnek. E szerint mindig 
lehet a háznak, mig permanens, intézkedni. 

E l n ö k : E szerint jelentést teszek a t . háznak 
azon törvényjavaslatokról, melyek készek a t. ház 
tárgyalása alá. Ilyenek : a függő államadósságok
ról szóló törvényjavaslat, a közös nyugdijakról 
szóló törvényjavaslat, s esetleg, a mennyiben ké
szen lesz, a módositványok a honvédelmi törvény
javaslathoz, mely most küldetett a nyomdába; to
vábbá a pénzügyi bizottság jelentése az egyetemi 
tanárok fizetéséről. Itt van, de még szét nem osz
tatott a t. ház tagjai közt a kisajátításról szóló 
törvényjavaslat, mely reggel szét fog osztatni. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyila gróf, Lónyay Menyhért; később Gorove István, 
Wenckheim Béla báró. 

Tárgyalás alá jön, továbbá a házszabályokról 
szóló jelentés, valamint a ház tiszti személyzeté
nek fizetése ügyében egy határozat; hanem, azt 
hiszem, ez akkor lesz tárgyalandó, mikor a ház 
már minden törvényjavaslatot végig tárgyalva, 
egyedül saját ügyeivel lesz elfoglalva. Az osztá
lyokhoz pedig a következők utasithatok: törvény
javaslat a s.-a.-újhelyi vasút kiépitése tárgyában; 
törvényjavaslat a fehérvár-gíáczi vasút tárgyában; 
határozati javaslatai a közlekedési minisztérium
nak, Podmaniczky Frigyes bárónak és Horváth 
Eleknek. 

BÓnis S á m u e l : Hozzá teendő lenne méo* a 
katonai bíráskodásról szóló törvényjavaslat is, 
mely már a jogügyi bizottság által tárgyaltatott 
és holnap reggel be is fog végeztetni. 

G h y c z y K á l m á n : Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni, hogy reggel hozott határozata foly
tán a sátoraljaújhelyi és fehérvár-gráczi vasút
vonal Podmaniczky határozati javaslatával és Hor
váth Elek indítványával, az egyesült pénz- és vas
úti bizottsághoz utasíttatott és már tárgyalás alá is 
vétetett. 

E l n ö k : Tökéletesen igaz; de nem azt vol
tam bátor mondani, hogy ezek holnap rögtön 
tárgyalás alá kerülnek, hanem hogy ezek tárgya
lásra várnak. (Helyeslés.) 

A holnapi ülés reggel 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9Vt órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzökönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 

CCCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. december 2-dikán. 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: A keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról, a vegyes házassági válóperekről, a gyulafehérvári görög kath. 
érsekség s a lugosia és szaviicsujvári görög kath. püspökségekröi szóló törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A jogügyi bizottság 
jelentést tesz a katonai biróságok hatáskörét megszabó törvényjavaslatról. A függő' adósságok ellenőrzéséről, továbbá a közös nyugdi
jakról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatnak s elfogadtatnak, az utóbbinak 2 dik szakasza név szerinti szavazással. A véderőröl s hon
védségről szóló törvényjavaslatokra javaslóit módosítások elfogadtatnak. Németh Károly a városi törvényhatóságokat illető dijak és 
illetek visszafizetése iránt interpellálja a kormányt. Az erdélyi unió részletes foganatosítását tárgyaló törvényjavaslat végleg 
megszavaz!atik. A rendezett tanácsú városok törvénykezési költségeinek pótlásáról, továbbá az egyetemi tanárok fizetése javi'ásáról 
BZÓIÓ határozati javaslatok, végre a budapesti kisajátításról szóló törvényjavaslat, tárgyaltatván, elfogadtatnak. 
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vezetni; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és 
Ráday László gr. jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a deczember 

1-én tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel a jegyzőkönyv 

ellen, hitelesíttetik. 
Következik az elfogadott törvényjavaslatok 

végleges megszavazása: legelső sorban a bevett 
keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslat végleges megszavazása. 

R á d a y Lász ló gr. j egyző {olvassa a törvény
iavaslatot). 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassak fölkelni. (Megtörténik.) A 
t. ház a fölolvasott törvényjavaslatot végleg elfo
gadta. 

Következik a vegyes házassági válóperekről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

Ráday Lá sz ló gr. j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot). 

E l n ö k : A kik e törvényjavaslatot végleg 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik). 
Végleg el van fogadva. 

• Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a gyula
fehérvári gorög-kath, érsekség, a lugosi és szamos-
ujvári görög-kath. püspökségek iránti törvényjavas
latot). 

Elnök : A kik a most fölolvasott törvényja
vaslatot végleg elfogadják, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik). Végleg el van fogadva. 

R á d a y Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a ma
gyar keleti vasútról szóló törvényjavaslatot). 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik). 

A végleg megszavazott törvényjavaslatokat 
Paiss Andor jegyző ár fogja átvinni a főrendek- ' 
hez. 

Az erdélyi unióra vonatkozó törvényjavala
tok végleges megszavazása délután fog megtör
ténni. 

Most napirenden van a függő államadóssá
gok ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat tárgya
lása. Mielőtt azonban a tárgyalás megkezdődnék, 
a jogügyi bizottság* részéről Dapsy Vilmos képvi
selő úr jelentést fog tenni. 

DapSy V i l m o s e lőadó (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését a katonai bíróságok hatásköre iránti 
javaslatról). 

E l n ö k : Ki fog nyomatni , ' ) szétosztani és az 
osztályokhoz tárgyalás végett utasíttatni. 

B ó n i s S á m u e l : Jó lenne az iránt intéz
kedni, hogy ezen törvényjavaslat holnap mindjárt 

') Lásd az Irományok 418. számát. 

az osztályokban vétessék föl : mert valósággal 
olyan tárgy ez, mely megérdemli a ház figyel
mét, a mennyiben igen sok súrlódásnak fogja 
végét szakítani. Méltóztassék tehát a t. ház elhatá
rozni, hogy holnap vegyék fel az osztályok, majd 
a központi bizottság elvégezheti délután és a t. ház 
azonnal tárgyalhatja. (Helyeslés.) 

Elnök: Ha a t. ház méltóztatik beleegyezni, 
holnap 9 órakor jöhetnének össze az osztályok és 
11 órakor ülés lenne. 

BÓniS S á m u e l : Tegnap a ház azt hatá
rozta, hogy ha valamely tárgy az osztályokhoz 
utasítandó, az elnökség itt, mihelyt a tanácsko
zás valamely tárgyban bevégeztetik, azt fogja 
mondani: oszoljék a ház osztályokra. Régebben is 
ezt a praxist követte a ház. (Helyeslés). 

E l n ö k : Ha méltóztatnak kívánni, a holnap 
9 órakor tartandó ülésben fogom ezt kimondani. 

Következik a függő államadósságok ellenőr
zéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

R á d a y L á s z l ó g r . j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot. ') 

C s e n g e r y l m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság ajánlja a háznak, méltóztassék ezen törvényja
vaslatot átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadni. 

T i s z a K á l m á n : A VH-dik osztálynak e 
tárgyban külön véleménye van. Nem szándékom 
azt hosszasabban indokolni, az indokolás ugy is 
ben van magában a külön véleményben: csak ezt 
kérném tehát felolvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr . j e g y z ő (olvassa a vit
áik osztály külön véleményét, aztán az állandó pénz
ügyi bizottság jelentését. ) 

Elnök : Az átalános tárgyalás megkezdődik. 
T i s z a K á l m á n : T . ház! Miután ugy látom, 

• hogy az átalános vitába e törvényre nézve a t. 
ház bebocsátkozni nem igen szándékozik, tehát 
most a szavazás előtt mindenesetre köteleségem-
nek tartom az általam mint előadó által benyúj
tott kisebbségi véleményt pár szóval indokolni. 
Ez indokok egyébbiránt nagyobbrészt röviden 
magában a kisebbségi véleményben már benfog-
laltatnak. 

Méltóztatik, azt hiszem, a t. ház emlékezni, 
illetőleg tudni, hogy az 1867. XII . törvényczikk a 
közös miniszterekről Szólván , határozottan ki
mondja, hogy azok semmi más ügybe befolyást 
nem gyakorolhatnak, semmi más ügyekre nézve 
mint kormányközegek nem működhetnek, mint a 
közös ügyekre nézve, melyek a törvényben elŐ-
sorolvák. (Ugy van!) S igy tökéletesen áll azo n 

*) Lásd az Irományok 379. számának mellékletét. 
2) Láad az Irományok 404-dik számának mellékletét s 

379-dik számát. 
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indokolása a Vll-dik osztálynak, hogy midőn e 
törvény által a közös pénzügyér teendői szaporod
nának, ha elfogadtatnék e javaslat, oly valamit 
tennénk, mi a közös ügyekről alkotott törvény nyel 
magával is ellenkezésbe jönne. De továbbá azt 
hiszem, hogy igaza van a VII. osztálynak abban 
is, midőn azt tartja, hogy a közös kormány teen
dőinek ily módon való szaporítása először egy 
mindenesetre aggályokat szülhető praecedens 
lehet, másodszor mindenesetre egy oly valami, a 
mi az ország alkotmányos önállásának bizonynyal 
nem kedvező. Mert meg vagyok róla győződve, 
hogy magok azok is, a kik helyesnek tartják azon 
XII . törvényczikkben kijelölt ügyeket közös mi
nisztériumra bizni, nem fogják azt állithatni, hogy 
az kedvező az ország önállására nézve, ha minél 
több ügy bizatik a közös miniszterekre. De külön
ben e nagy fontosságú ügy kezelésénél valóban 
igen szükséges a felelősség; de ugyan kérem, mi
csoda garantiát nyújthat a magyar országgyűlés
nek azon felelősség, mely e törvény által lehetővé 
tétetik? midőn feleletre a közös pénzügyért kellene 
vonni, ki az országgyűléssel semmi viszonyban 
nem áll. hanem ki egyenesen csak a delegatiok-
kal áll viszonyban, s midőn a feleletre vonás leke-
tó'sitésére szükséges mindannyiszor, hogy ő felsége 
többi tartományai és országainak gyűlése is bele
egyezzék a miniszter felelősségre vonatásába? Ily 
módon, azt hiszem, hogy Magyarország ország
gyűlésének, mint önálló országgyűlésnek, minden 
joga a felelősség irányában körülbelül egyforma 
a semmivel; mert egy másik országgyűlés bele
egyezését kell előbb kérni, s azután még majd a 
delegatióknak kell tovább intézkedni. (Ügy vara!) 

Az mondathatik ez ellen, hogy ha a kezelést 
más közegekre bízzuk, ujabb költségeket okoznánk 
a magyar államnak. Maga a külön-vélemény már 
előadja, hogy e költség nagyobbrészt fedezhető 
ez által, hogy ha a közös pénzügyminiszterre ke
vesebb teendőt bízunk, ha tőlee teendőt elveszszük, 
mindazon közegek is feleslegessé válnak, kik azért 
vannak, hogy ez ügyet kezeljék. A különbség 
csak abban lehet, hogy ha a törvényjavaslatban 
ajánlott módon íörténik az intézkedés, a hozzájá
rulás a költségekhez a quota arányában fog köve
teltetni Magyarországtól, mig ellenkező esetben 
Magyarország nem a quota arányában, hanem az 
egész, így őt illető költséggel fog terheltetni. De 
utoljára is ily igazgatóság szervezte!ése valóban 
nem valami költséges dolog; ugy, hogy az egész 
különbség alig fogna néhány ezer forintra menni, 
melyre nézve fillérkedni akkor, midőn másfelől 
milliókat adunk, valóban szemben azon közjogi 
szempontokkal, melyekből czélszerü volna ezen 
intézkedés, azt hiszem, hogy nem szabad. 

A felelősségre nézve pedig mindenkor a mi

niszter ellenjegyzésével neveztetvén ki az igazgató, 
a miniszter saját hivatalnoka által gyakorolván az 
ellenőrködést a magyar országgyűlés az 6' saját 
pénzügyminiszterét mindenkor, midőn szükségét 
látja, felelősségre vonhatná, és igy a kezelés jósága 
felől, sokkal nagyobb garantiával bírnánk. 

Ezek voltak azon szempontok, melyek a 
Vll-dik oszíályt vezették,és én részemről e szempon
tok helyességéről levén meggyőződve, ajánlom a 
t. háznak, méltóztassék a külön-véleményt elfo
gadni. (Szavazzunk!) 

Nyáry P á l : T. ház! Ez véleményem szerint 
sokkal fontosabb tárgy, sem hogy egyszerűn „sza
vazzunk \u felkiáltással a fenforgó kérdés amúgy 
könnyedén megoldható lenne. 

Az állampapirpénz az államnak nem activu-
m a ; de valóságos tartozás, és az állampapirpénz 
szaporítása semmi egyéb, mint egy könnyű mód
ja az adósságcsinálásnak. Terhes minden állam
adósság, de annak ezen neme a legterhesebb az 
államra nézve: mert mig egyéb államadósságokat 
haszonhajtólag és produetiv czélokra fordíthat, 
s ha évenkint nem gondoskodik is arról, hogy az 
adósság mennyiségét kevesbítse, de ha valamit 
az évenkinti államháztartásban megtakarít, azt 
ujabb produetiv czélokra ruházza be , ez által 
az államtőke értékét még szaporítja azon esetben, 
ha az állampapirok, t. i. a fedezetlen állampapírok 
számát folyvást növeli, ez által saját hitelét, és igy 
jólétének első feltételét önmaga rombolja le. 

Ennélfogva, miután az, hogy egy államnak 
fedezetlen állampapírjai vannak, már magában 
nagy szerencsétlenség : a feladat az, hogy e sze
rencsétlenségtől minden áron és a lehetőségig leg
rövidebb idő alatt meneküljön az állam. Azt hi
szem, ebbeli állításomat alig vonhatja valaki két
ségbe. De a fedezetlen állampapirok kevesbitésé-
nek csak egy módja lehetséges, és ez az, hogy az 
államháztartásba arányosság hozassék be min
denekelőtt, s az évenkinti megtakarításból alaku
landó, többlet fordíttassák oda, hogy az állampa
pírok száma azok egy részének megsemmisítésével 
időnkint szállíttassák alá. Ezen szempontból tekint
ve azon kérdést : mi módon lehessen, ha már e 
tárgyra nézve is oly Szoros összeköttetésben kell 
maradnunk, ama velünk personal-unió alapján 
közös viszonyban álló másik állammal ez ügyet kel
lően rendezni ? kérdem, ha — a mint reménylem — 
Magyarország pénzügye j avu l : ha Magyarország 
kormánya jobban fogván gazdálkodni, évenkint 
nem dificitet, hanem többletet mutathatand fel; és 
ha ez esetben az állampapirpénz terhét akarná ke
vesbíteni, de tovább is oly szoros összeköttetésben 
lesz. mint eddig, oly állammal, melynek közgaz
dasági hibás rendszere nem engedi, hogy az éven
kinti eredmény többlet legyen: kérdem, szavazha-
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iunk-e oly kötelezettség elvállalására, melynek 
terhétől nem szabadulhatunk, s mely hitelünket 
előbb-utóbb menthetlenül alá fogja ásni? 

Már e szempontból sem lenne tanácsos szo-
rosb összeköttetésbe lépnünk ez ügyben; sőt ha 
maga a törvény parancsolná is ezt, igyekeznünk 
kellene e törvényt megváltoztatni, s hazánkat e 
részben legalább szabaddá tenni. Én, t. ház ! meg 
vagyok győződve, hogy ha nem most e pillanat
ban, de nem sokára egészen más követeléssel kell 
előállanunk. Mert ha már a jótállást magunkra 
vállaltuk, mindenekelőtt [kell tudnunk, mivel tar
tozunk? és ha megtudjuk, annak, a mivel tarto
zunk, lerovása iránt intézkednünk is kell. Ez más
kép alig történhetik meg, hanem ha azon alapon, 
a melyen ki vannak adva az osztrák papirok, mi 
magyar állampapírokat bocsátunk forgalomba, 
s a függő adósságból magunkra vállalt részt ma
gyar papírpénzzel váltjuk be és igyekezni fogunk, 
ennek mennyiségét az évenkinti többletből időn
kint leszállítani. Én ezt most nem látom idején 
levőnek; de, t. ház, azt hiszem, hogy magunk elé 
akadályt görditni jövőre, nem lenne eszélyes 
dolog; már pedig, ha mi azt, mit maga a törvény 
nem mond, közös adósságnak nevezzük, közös 
adóssággá kereszteljük s a közös pénzügyminisz
térium kezelése és felügyelete alá helyezzük, min
den ok nélkül: valóban olyan akadályt gördítünk 
önmagunk elébe, hogy ha jövőre ezen adósságtól 
szabadulni akarunk, kezünket megkötve találjuk. 

Én e szempontból sem egyezhetem bele a 
minisztérium által előterjesztett törvényjavaslatba, 
és pártolom a VII. osztály véleményét. 

Hozzáteszem ezekhez még, t. ház, hogy mi
után magok az osztrákok is nem azt mondották, 
hogy ily intézkedés szükséges, hanem azt, hogy 
maga a közös pénzügyminisztérium létele is feles
leges, s miután ez semmi egyébre hivatva nincs 
az 1867-ki XII . törvényczikk által, mint arra, 
hogy azon pénzeket, melyeket a magyar és a túlsó 
oldali minisztérium kezébe ad, kezelje és forditsa 
a törvény által meghatározott czélokra : mi sem 
lehetne részünkről kevésbé indokolható, mint az, 
ha mi a minisztérium javaslatának elfogadása ál
tal az osztrák részről is szükségtelennek nyilvání
tott közös pénzügyminiszter hatáskörét még szé-
lesbitenők. 

Mindazok, miket Tisza Kálmán barátom elő
terjesztett, s azon körülmény, melyet én érintet
tem, kell tehát, hogy; oda vezessenek bennünket, 
hogy el ne fogadjuk e törvényjavaslatot. 

Egyébiránt is a m i t a VII. osztály javasol, 
az az egyedüli alkotmányos eljárás. Hogy egy 
államban többen legyenek felelősek egys ugyan
azon ügyben, az magával a felelősség eszméjével 
is ellenkezik. Alkotmányos államban csak a minisz-

KÉPV. H. NAPLÓ 186% XI. 

terium felelős. I t t az mondatik, hogy az ország-
gyűlésnek felelősek lesznek a felügyelők is. Ez 
nem alkotmányos fogalom, hanem alkotmányos 
eljárás az lesz, ha nem az ő felsége által a két mi
niszter ellenjegyzése mellett kinevezett igazgató, 
hanem azon két miniszter vonatik felelősség alá, 
kik ellenjegyezték a kinevezést és felelős min
denik a maga törvényhozásának. 

Nem akarok többet szólani e tárgyhoz, ha
nem kívánnám, valóban kívánnám, kivált a jövőt 
tekintve, hogy ne a miniszteri törvényjavaslat, 
hanem a VII. osztály véleménye fogadtassák el. 
(Maradjon! Szavazzunk!) 

Elnök: Szólásra senki fölírva nem levén, a 
kérdés az, hogy átalánosságban a függő adóssá
gok ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatot elfogad
ja-e a t. ház, vagy nem,a részletes tárgyalás alapjául? 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik) A függő adósságok ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslat átalánosságban a részletes vita 
alapjául elfogadtatott, (Felkiáltások : Ellenprobát!) 
Méltóztatnak ellenpróbát kivánni? (Nem kettl) 
Tehát a többség a törvényjavaslatot átalánosság
ban a részletes vita alapjául elfogadta. Követ-
kezik a részletes tárgyalás. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az J.,2. 
és 3. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 4-ik szakasz**.) 

Csengery Imre előadó: A 4-ik szakasz má
sodik sorában eme szavak helyett: „a felső házból," 
a központi bizottság a monarhia 2-ik részében tör
vényszerűen használt ezen elnevezéseket hozza ja
vaslatba : „a főrendek, illetőleg az urak hazából." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 6., 6. 
és 7-üc szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 8-ik szakaszt.) 

Csengery Imre előadó: A 8-ik szakaszban. 
és a3-ik sorban előforduló „Bécsben" szó ezen sza
vakkal volna fölváltandó: „közös minisztérium 
székhelyén." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
módosítását elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző: (olvassa 9—n-ik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak) 

Szontagh P á l (gÖmöri): T . ház! Bocsánatot 
kérek, hogy a zajban nem vettem észre, hogy 
már a 16-ik szakaszon keresztül mentünk: nekem 
erre egy módositványom van. En a szerkezete 
homályosnak tartom. (Fölkiáltások: Túlestünk rajta!) 

E l n ö k : Már átmentünk a 16-ik szakaszon; 
egyébiránt, ha a t . ház megengedi, (Halljuk! Hall
juk l) nekem nem lehet kifogásom. 
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Szontagh P á l (gömöri): A vádtámasztásra néz
ve mind a két ellenőrző bizottságnak meg van adva 
a j o g ; hanem arra nézve, hogy a vád ki is mon
dassák, erre nézve azon kifejezés áll a szerkezet
ben, hogy „az illető törvényhozások a vád alá he
lyezést kimondanák." Ez kétértelmű: lehet ugy is 
érteni, a mennyiben ezen szó használtatik „illető", 
hogy azon törvényhozásra vonatkozik, a melynek 
ellenőrző bizottsága a vád alá helyezést szüksé
gesnek tartotta; de a mennyiben többes számban 
van, lehet ugy is érteni, hogy mind a két tör
vényhozásnak meg kell állapodnia abban, hogy a 
vád alá helyezés kimondassék. S ezen esetben én 
ezt helytelennek,mert lehetetlennek tartom. Ugyan
is, oly esetekben, midőn az illető közös miniszter, 
nem a közös érdek, hanem valamelyik félnek ér
deke ellen vét, a másik fél javára csakugyan lehe
tetlen volna az, hogy mind a két fél abba egyez
zék bele, hogy ő vád alá helyeztessék. Én ennél
fogva óhajtanám ezen egy szót betétetni: „bárme
lyik." S igy a szerkezet, a helyett, a mint áll, igy 
hangzanék: „Az illető' törvényhozók bármelyike 
a vád alá helyezést kimondaná," s akkor lenne kö
telessége a deíegatiónak mindjárt a biróságokat 
magállapitani. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a módo
sitványt): „A 16. szakasznak 4.és 5-ik sorában álló 
ezen kifejezés: „az illető törvényhozások a vád alá 
helyezést kimondanák" változtassák meg e sze
rint: „az illető törvényhozások bármelyike a vád 
alá helyezést kimondaná." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositványt? 
Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T. 

ház ! Azon észrevételt vagyok bátor tenni, hogy 
a 16. szakasz mái elfogadtatott, ennélfogva e sza
kasz elfogadása után méltóztatott az indítványt 
tenni. Egyébiránt megjegyzem, hogy itt ezélszerü 
ugyanazon eljárást igtatni a törvénybe, a mely a 
12. törvényczikk 47. szakaszában foglaltatik; egy 
ettől különböző eljárást életbe léptetni nem volna 
ezélszerü, s miután a 47. szakasz ugy hangzik, a 
mint itt a törvényjavaslat 16-dik szakasza van 
formulázva: ennélfogva bátorkodom kérni a t. 
házat, hogy a 16. szakaszra vonatkozó előbbi ha
tározatát föntartani méltóztassék. (Helyes ! Ma
radjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? 
P é c s y T a m á s : T . ház! ü g y tudom, elő

ször elfogadtatott a módosítás ; most pedig , hogy 
a pénzügyminiszter úr felszólalt, ismét kitüzetik a 
kérdés, hogy a ház elfogadja-e a szerkezetet ugy a 
mint felolvastatott ? E n , t. képviselőház, nem tu
dom ez eljárást helyeselni, s azt hiszem, miután 
már elfogadtuk a tett módositványt, s azután egy 
nagy pausa állott be, mely után miniszter úr föl
szólalt , most újólag szavazás alá venni a kérdést 

nem lehet. Egyébiránt, hogy ha méltóztatnak a 
kérdést újra feltenni, részemről kinyilatkoztatom, 
hogy a 16. szakaszt, a mint szerkesztve volt, nem 
vagyok képes másként érteni, csak a mint Szon
tagh képviselő úr magyarázta és módositványában 
világosan kifejezte: azért is minden esetre ezt pár
tolom. (Helyeslés.) 

E l n ö k : É n a kérdést tettem fel, hogy elfo
gadja-e a t. ház a módosítást vagy nem ? de sza
vazás nem történt. 

Csanády Sándor: T. ház! A már megtör
tént dolgot megnemtörténtté tenni, többé nem le
het. Már a t. elnök úr azon kérdést intézte a ház 
tagjaihoz : Elfogadják-e a módositványt ? s miután 
e kérdésre a ház átalánosan igennel felelt, me g-
győződésem szerint egyátalában nincs helyén az, 
hogy a t. elnök úr második szavazásra hivja fel a 
házat. (Igaz! Helyes! bal felöl.) 

Halász B o l d i z s á r : T. képviselőház! A 
kérdés itt mindenesetre az, hogy : az először meg
szavazott szakaszra vissza lehet-e menni vagy nem ? 
(Némelyek: Nem lehet)) Gömöri Szontagh P á l úr 
a 17-dik szakasz felolvastatása után állt fel azon 
excusatioval, hogy a 16-dik szakasz megszavazá
sát a zajban nem hallotta. Most tehát az a k érdes, 
hogy : lehet-e visszamenni gömöri Szontagh Pál 
urnák a 16. szakaszra vagy nem? (Többen: Nem 
lehet!) 

E l n ö k : Erre nézve megjegyzem , hogy mi
dőn Szontagh Pál úr felszólalt, kimondottam, hogy 
a 16. szakaszon már átmentünk; azonban a t. ház 
beleegyezett abba, hogy mindamellett a 16-dik 
szakaszhoz szólhasson. 

BÓniS S á m u e l : T. ház ! Ha a ház kissé na
gyobb csendben nem tanácskozik , akkor az efféle 
hibák mindig megtörténnek. Igaz, hogy egy már 
keresztül ment szakaszra módosításokat tenni nem 
lehet; de az is igaz, hogy ha valakinek nehézsége van 
valamelyik szakaszra, s a ház zaja miatt azt sem 
tudja, hogy azon szakasz volt-e már tárgyalás alatt 
vagy nem? akkor azután kötelessége teljesitésé-
től üttetik el. (Helyeslés.) Jó lenne tehát, ha kis 
csendességben lenne a ház, és az elnök úr szives 
lenne minden szakasz után feltenni a kérdést, elfo
gadja-e a ház vagy nem. (Helyes !) 

E l n ö k : Én minden szakaszra felteszem a kér
dést, de méltóztassanak tekintetbe venni, hogy a 
csendesség a fődolog, s ha csendesség nincs, lehe
tetlen, hogy zavar ne támadjon. (Helyeslés) 

Csiky Sándor : Határozottan még sem tud
j u k , hogy Szontagh Pál módositványa el van-e 
fogadva, vagy nincs? (Felkiáltások: Nincs elfo
gadva !) 

E l n ö k : U g y veszem észre, szavazás által 
kivánja a ház eldönteni e kérdést. (Ellenmondások. 
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Felkiáltások: El van már döntvel A mődositvány 
nem fogadtatott el!) 

Ivánka I m r e : Ha a 17-dik szakasz már el 
van fogadva, nem lehet a 16-dikra visszamenni. 

E l n ö k : A 16-dik szakasz tehát eredeti szer
kezetében megmarad, ugy szintén a 17-dik sza
kasz is. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a 18-dik sza
kaszt.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság ezen szó helyett: „a jelen évre" nagyobb vilá
gosság okáért ezt kívánja tétetni: ,,a folyó 1868. 
évre." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennél fogva a 18-ik szakaszt a központi bizottság 
módosításával elfogadja a ház. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 19-dik sza
kaszt.) 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A t. ház a 19-dik szakaszt elfo
gadja. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 20-dik sza
kaszt.) 

N y á r y P á l : T. ház! E szakasz ellen észre
vételem van : mert ezen szakaszt akkép is lehet 
értelmezni, hogy a ház meg akarja örökiteni az ál
lampapír esinálás mesterségét, mennyiben nem ar
ról gondoskodik, hogy ha az elavult, elrongyollott 
állampapírokból az államnak nyeresége, más szó
val e czim alatt jövedelme lesz, azzal a papírpénz 
mennyisége kevesbittessék, hanem arról , hogy a 
jövedelem oly költségek fedezésére fordittassék, 
melyek ujabb papírok előállítására igényeltetnek. 
É n ezt, megvallom, nem tartom összeegyeztethető
nek azon czéllal, melynek elérésére mindnyájunk
nak törekednünk kell, t. i.: hogy ezen adósságtól 
bármily lassan, és bármily apró részletekben is 
szabaduljunk: de nem hiszem megegyeztethetonek 
a pénzügyminisztérium szándékával sem. Én te
hát e szakaszt vagy egészen kihagynám, vagy azt 
tenném helyébe, hogy: ha azon nyereség consta-
tálva lesz, mely benne felemlítve van, akkor ezen 
nyereség évenkint a létező állampapirok számának 
kevesbitésére fordittatik. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi 
Nyári képviselő urnák ezen 5-dik szakaszra tett 
észrevételét illeti, bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a törvényhozás a 12 dik törvényczikkelyben már 
határozottan jelezte azt, hogy azon függő adóssá
got, mely állampénzjegyekből áll, örökösnek 
nem kívánja tekinteni, és meg van ezen törvény
ben téve aziránt az intézkedés, hogy azok bevál
tására nézve a két törvényhozás egyértelmüleg fog 
intézkedni; tehát azon ellenvetés, melyet t. kép

viselőtársunk előadott, nem áll, mert a törvény el
lenkezőt parancsol. Mihelyt a körülmények en
gedni fogják azt, hogy azon állapotban legyen Ma
gyarország és a birodalom másik fele, hogy ezen 
függő adósságot törleszhetik, az állampénzjegyek 
beváltása iránti intézkedés bizonyára elmaradni 
nem fog. Azonban méltóztatnak tudni azt, hogy a 
forgalomban levő államjegyekből évenkint neve
zetes mennyiség elrongyollik s egyébiránt is a ha
misítások meggátlása tekintetéből is szükséges idő
ről időre azokat kicserélni és illetőleg alakjukat is 
megváltoztatni. Miután nemcsak most, de tán a 
jövő egy-két évben sem leszünk azon állapotban, 
hogy az államjegyekből nevezetes összeget a for
galomból kivehessünk : ennélfogva gondoskodni 
kell arról, hogy azon elrongyollás folytán és be
váltás alkalmával támadni szokott hiányok miké-
pen pótoltassanak és azok kezelése miképen ellen
őriztessék ? Részemről nagyon czélszerünek tartom 
azon intézkedést, hogy a mennyiben a kicserélés 
vagy felváltás folytán valami fölösleg mutatkoz
nék, az az uj államjegyek kiállítási és átalában a 
függő adósságkezelésének költségeire fordittassék. 
(Helyeslés a jobb oldalon). 

BÓniS S á m u e l : Azt tartom, Nyáry Pál kép
viselőtársam indítványát már csak azért is el kell 
fogadnia a háznak, mert közvetlenül a magyar tör
vényhozás e dologról többé nem rendelkezhetik, 
hanem csak delegatioja által. Mert hiszen azon 
közös miniszter, kinek most már kezére bízta a 
ház a függő adósságok felügyelését, e miniszter 
nem a háznak felelős, hanem a delegationak és 
így a számadásokat nem a magyar országgyűlés 
elé, melynek nem felelős, hanem a delegatio elé 
terjesztendi. 

Lónyay Menyhért pénzügyőr : Nem! 
BÓniS S á m u e l : Mennyi zavar fog ebből tá

madni! A 18. szakasz azt mondja, hogy 200,000 
frtot ad a magyar miniszter a kezelésre nézve át, 
a közösügyi miniszternek, számadás alatt. Kérdem : 
kinek számol erről a közös miniszter ? senkinek 
másnak nem számolhat, mint a delegationak (Föl-
kiáltások jobbról: Nem!)mert ama miniszter, aXII . 
törvényczikk értelmében, a magyar országgyűlés
nek nem felelős. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
Ha egy szakaszszal tovább méltóztatott volna ol
vasni, a kérdés meg lett volna fejtve. A 21-ik sza
kasz ugyanis azt mondja: „Az előbbi szakaszban 
érintett kezelési alap szintén az ellenőrző bizott
ságok ellenőrködése alá helyeztetik és arról éven
kint, az ellenőrző bizottságok utján, a két törvény
hozás (bizodalmi tanács és országgyűlés) elé ter
jesztetik a számadás, 

A mi pedig aozn kérdést illeti, hogy a 18-dik 
szakasz értelmében a jelen évre adott 200,000 
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aránynak fölemlitését, óhajtanám, hogy arról e 
törvényjavaslatban tétessék rendelkezés :mert, ha ez 
nem történik, az arány Magyarországra igen terhe
sen súly osodnék. Óhajtom tehát, hogy a 21-dik sza
kaszba betétessék: hogy azon függő adósságoknak 
bármikor megszüntetése esetében, az államadóssá
gok iránti arány Magyarországra nézve fön fog 
tartatni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A XV. 
törvényezikk maga föntartotta azt, mert abban az 
mondatik, hogy a függő adósságok kifizetésére 
nézve a két törvényhozás egyértelmüleg fog ha
tározni. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Nyáry 
Pál módositványát): „A 20. szakasz vagy hagyas-
sék ki egészen, vagy mondassék ki, hogy a sza
kaszban emiitett nyereség az államjegyek számá
nak csökkentésére fordíttassák." 

E l n ö k : A kérdés az, hogy a 20. szakaszt 
kivánja-e a ház a szerint, mint szerkesztve van, meg
tartani? A kik a 20. szakaszt, ugy a mint szer
kesztve van, meg kívánják tartani, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A 20. szakaszt a szerkezet 
szerint a ház meg kivánja tartani, 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 21. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 22-diket.) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : Alközponti bizott
ság a 22-dik szakasz eme végső mondatát: „kulcs 
szerint osztatnak meg", fölcserélendőnek véli a 
központi bizottság, ezzel a tétellel: „arány szerint 
osztatik meg.£í 

E l n ö k : Elfogadja a ház a szerkezetet a köz
ponti bizottság véleménye szerint ? (Elfogadjuk !) 

A részletes tárgyalás be lévén fejezve, hol
nap fog a végleges szavazás megtörténni. 

Hogy a jegyzőkönyv azon pontja, mely a 
végleg megszavazott törvényjavaslatokról szól, a 
mélt. főrendekhez még a mai ülésben átvitethes
sék, méltóztassanak beleegyezni, hogy az most 
hitelesíttessék. 

R á d a y LáSZló gr. j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek az ülésben történt végleges megszavazásokra 
vonatkozó pontjait) 

E l n ö k : A jegyzőkönyv fölolvasott pontjai 
hitelesítve vannak. 

Napirenden van a közös nyugdijakról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a közös 
nyugdijakról szóló törvényjavaslatot.x) 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ság a törvényjavaslatot ajánlja a részletes tárgya
lás alapjául. 

írtról kinek és mikép fog számadás adatni ? Erre 
azt válaszolom, hogy e törvénynél fogva, a ma
gyar pénzügyminiszter adván, mintegy pansalis 
összeget, ennek hováforditása iránt a magyar tör
vényhozásnak a magyar pénzügyminiszeter fog elő
terjesztést tenni. 

Átalában megjegyzem, hogy akkor, midőn 
«zen kérdés, az első izben összejött delegatio ta
nácskozásai alkalmával, tárgyalás alatt volt, ezen 
összeg kezdetben a közös költségvetésbe vétetett 
föl, honnan — igen helyesen — kihagyatott, mert 
erről rendelkezni saját törvényhozásunknak van 
joga. Minthogy pedig ki van számítva, hogy e 
czélra az 1868-diki évben körülbelől hatszázezer 
forint igényeltetik, \ ennélfogva kétszázezer forint 
azon összeg, melylyel Magyarország az 1868-diki 
évre hozzájárulni tartozik. Miután a szóban levő 
költségek a beváltás által fönmaradó nyeremény
ből fedeztetnek és most a tizkrajezáros jegyek be
váltása által tetemes összeg fog fönmaradni, ugy 
reménylem, hogy több éven át nem fog eset elő
fordulni, melyben a magyar törvényhozásnak a 
költségekre valamit ujabban utalványoznia kellene. 
De a 21-dik szakasz értelménél fogva minden év
ben a magyar országgyűlés által kiküldött ellen
őrző bizottság, mely minden kiadást megvizs
gál és a számadásokat elkészíti, a magyar ország
gyűlés elé jelentést fog terjeszteni és bármely 
összeg kivántassék e czélra, azaz évi rendes költség
vetésben fölvétetvén, az országgyűlés á t a l fog meg
szavaztatni és ezen megszavazás folytán, kifizetés 
véo-ett, utalványoztatni. 

Ezen eljárás tehát nemcsak czélszerü. hanem 
az eddig hozott törvényeken is alapszik, s ennél
fogva bátorkodom a t. házat arra kérni, méltóz
tassék a szerkezetet megtartani. (Helyeslés.) 

KaCSkOviC8 IglláCZ : T. ház! A pénzügy
miniszter által előhozottakhoz, a miket én is ré
szemről helyeslek, van egy fontos megjegyzésem: 
az t. i., hogy miután ő is kijelölte azon lehetőséget, 
hogy ezen összegek valaha beváltatnak, azon kér
dés áll elő, hogy minő arányban járul Magyaror
szág ezen összegekhez? és miután a 17. szakaszban 
az mondatik: hogy a költségekhez 30 és 70 arány
ban járul, azon szakasznál óhajtottam volna meg
jegyzésemet előadni, de itt sem fölösleges az, t. i., 
hogy: miután az államadósságokra nézve Magyar
ország a 23, és 77. arányt fogadta el; miután ezen 
adósságokat nem mi, hanem az osztrák kormány 
csinálta, mi éhez nagyobb arányban nem járulha
tunk. Attól félek, ha az utolsó szakaszban erről 
nem lesz rendelkezés téve, megmarad a 30. és 70-es 
arány és ez Magyarországra nézve 23 millió külön
bözetet tesz, vagyis Magyarország ez esetben 
22—23 millióval többet fogna fizetni. Minthogy 
az 1867-diki XV. törvényezikk elmulasztotta ezen f ') Lásd az Irományok 380-dik számának mellékletét. 
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Csanády Sándor: T. képviselőház! Nem 
tartozom azok sorába, a kik a legközelebb lefolyt 
évtizedek politikai bűneire a feledés fátyolát von
ván, jutalmazni kívánják azokat, a kik a nemzet 
ezredéves alkotmányának megsemmisítésére segéd
kezet nyújtottak; jutalmazni azokat, a kik hivata
los szolgálataik felajánlása által e hazában meg
örökíteni akarták az önkény uralmat. En, uraim, a 
bűnt büntetni, a polgári érdemet, az önmegtaga-
dást jutalmazni kívánom, és, mert meggyőződésem 
az, miszerint mind azok, a kik a Bach és Sehmer-
ling átkos kormánvrendszere alatt hivataloskod-
tak. azok, mondom, nem tettek mást, mint a nem
zet alkotmányos életfájának gyökereire intézték 
csapásaikat, én azokat büntetni igen, de jutal
mazni nem kivánom. Hiszen, uraim, ha a jelen 
országgyűlés az önkényuralom szolgáit jutal
mazná, a helyett, hogy mint érdemlik, büntesse, 
hol van a biztosíték arra nézve, hogy ha neta
lán, mitől Isten óvja meg hazánkat, a jelenlegi alkot-
mányosdi (Ohó!) háttérbe szorításával ismét az 
absolut kormányrendszert léptetnék életbe , nem 
találkoznak-e a hon lakosai közt olyanok, a kik az 
absolut kormány szolgálatába lépjenek? Különö
sen azon egyének közöl, a kik megízlelve az ön
kényuralom gyönyöreit,vissza vágynak az elvesztett 
paradicsomba, a honnan kiűzettek. Midőn a leg
közelebbi napokban Schvarcz Gyula képviselő 
társam indítványt tett a népnevelés érdekeit ille
tőleg, az mondatott e házban, hogy az országgyű
lés a népnevelésre és a tanítók fizetésének emelé
sére nem szavazhat meg nagyobb összeget a már 
megszavazottnál, mert ez által a népre elviselhet-
len terhek rovatnának. És most, uraim, az kíván
tatik ezen országgyűléstől, hogy azon országgyű
lés, mely a nép érdekében megtagadta bizonyos 
összeg megszavazását, a nemzet poroszlói részére 
szavazzon meg nyugdijazást. 

En tehát, az általam elmondott okokból kiin
dulva, kinyiíatkDztatom, miszerint semmiféle nyug
dijazást azoknak, kiket a nemzet nagyobb részben 
a haza ellenségeinek tart, megszavazni nem fogok. 

Nem tehetem azonban, t. ház, hogy midőn a 
nyugdijak emlittetnek fel ezen teremben, ki ne 
nyilatkoztassam, miszerint fáj lelkemnek az, hogy 
a kormány, kötelességét mulasztva, nem terjesztett 
elő egy törvényjavaslatot azoknak nyugdíjaztatá
sára, a kik azt valódilag megérdemelték volna, 
nyugijaztatására a dicső honvédeknek, azok árváik
nak és özvegyeiknek. 

P e r c z e l Mór : Önök bántották a honvé
deket ! 

Csanády Sándor: A honvédek részére, 
uraim, a kik életüket és verőket áldozták a hazá
ért és a nemzet jogaiért. A honvédeknek, a kik 
dicső tetteik által még ellenségeiknek rokonszen

vét és becsülését is kiérdemelték a magok részére. 
Miután azonban a kormány ezt elmulasztotta, fel-
kérem a t. házat, méltóztassék a kormányt oda 
utasítani, hogy a legközelebbi országgyűlésre egy, 
a honvédeket, azok árváit és özvegyeit nyugdíjazó 
törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé. 

A jelenleg tárgyalás alatti nyugdíjazási tör
vényjavaslatot azonban még a részletes tárgyalás 
alapjául sem fogadom el. (Helyeslés a baloldalon.) 

Plachy LajOS: T. ház ! Ha valakinek, ta-
gadhatlanul csekélységemnek volna alapos oka a 
nyugdijakat ellenezni, és, t. ház, én még sem 
követem a boszu politikáját, mert ezt hazám elleni 
bűnnek tartanám, és azon politikát akarom követ
ni, hogy szent kötelességemnek tartom lehetővé 
tenni azt, hogy fejedelmem a múltban adott szavát 
beválthassa, és sokkal jobban szeretem hazámat, 
mint gyűlölöm ellenségemet. Azért pártolom a 
törvényjavaslatot. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Én azzal kezdem 
beszédemet, a mivel az előttem szóló képviselő úr 
végezte, hogy jobban szeretem hazámat, mint el
lenségemet gyűlölöm. Igen szép mondás, melyet 
mind a ketten egy harmadik igen t. hazánkfiától 
tanultunk. De nem hiszem, hogy itt igen helyesen 
alkalmazható ; legalább magamra nézve nem al
kalmazható. Mert én azokat, a kiknek nyugdijai
ról a 2-dik szakaszban szó van, azokat, mondom, 
én ellenségeimnek nem tekintem, én sajnálom 
őket. Nem akarom büntetni, nem akarom jutal
mazni. 

A mi magát az egész törvényjavaslatot illeti, 
abban egymástól egészen különböző két tárgy van. 

Egyik vonatkozik oly nyugdijakra, melyek 
a ma fenálló törvények értelmében közös nyug
dijaknak neveztetnek, s melyek mint ilyenek ellen, 
miután azon törvény hozatott, azt hiszem, törvé
nyesen senkinek kifogása nem lehet. 

Van azután szó egy másik tárgyról, van szó 
azokról, a kik nem esnek ezeknek sorába, a kik 
tehát közös nyugdijasoknak nem tekinthetők, 
azokra nézve, nézetem szerint, az országgyűlésnek 
kell határozni. 

Én tehát részemről az ellen, hogy valójában 
a törvény értcdmében közös nyugdijasokra nézve 
intézkedés történjék, semmit nem szólok ; de fen-
tartom mindenesetre magamnak a 2-dik szakasz 
iránt elmondani nézetemet. 

Most pedig csak azt engedje meg a t. ház, 
hogy igenis, ha kötelessége a képviselőháznak 
teljesíteni a fejedelem igéretét, tehát akkor okvet
len kötelessége teljesiteni a nemzet igéretét is. 
(Aíalános helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, a 
kérdés az, hogy a közös nyugdijakról szóló tör
vényjavaslatot átalánosságban, a részletes tárgya-
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lás alapjául elfogadja-e a ház vagy nem ? A kik 1 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A közös nyugdijakról szóló törvényjavaslatot áta-
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául. . . . 
(Közbe kiáltások: Méltóztassék az ellenpróbát is meg
tenni !) Méltóztassanak azok, kik a törvényjavasla
tot el nem fogadják, felállani. (Megtörténik.) A tör
vényjavaslatot a ház átalánosságban a részletes 
tárgyalás alapjául elfogadja. 

Következik a részletes tárgyalás. 
R á d a y L á s z l ó j e g y z ő (olvassa a törvényja

vaslat 1-sö szakaszát). 
Csengery Imre előadó: Az 1-sö" szakasz 

iránt nincs semmi észrevétel. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 1-ső szakaszt? 

(Elfogadjuk !) Annál fogva marad az 1-ső szakasz, 
Káday L á s z l ó j e g y z ő (olvassa a 2-dik sza

kaszt). 
Csengery I m r e e lőadó A második sza

kaszt módosittandónak véli a központi bizottság. 
(Olvassa a jelentést.1). A központi bízottság, tehát a 
2-dik szakasz tiz első sorának meghagyásával, és 
a többi résznek megváltoztatásával, ezen szakasz
nak következő ujabb szerkezetét hozza javaslatba. 
(Olvassa): „Az előbbi szakaszban emiitett központi 
közegeken kivül voltak az 1867. év előtt, más 
központi közegek is, melyeknek működése Ma
gyarországra is kiterjedett. I ly központi közegek 
voltak: a miniszteri tanács, az államtanács, a cs. kir. 
bel- és igazságügyi, rendőri, pénzügyi és kereske
delmi minisztériumok, a legfelső számvevőszék és a 
kanczelláriák. Ezen központi közegek Magyaror
szágra törvényesek nem levén, nyugdijaik sem 
terhelhetik jogilag a magyar korona országait. 
Politikai és méltányossági tekintetekből mindaz
által felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a fen
tebb elősorolt központi közegek személyzetének 
nyugdijai, a közelebbi 1869-dik évre is azon mód 
szerint fizettessenek, a mely szerint a jelen év 
folytán fizettetik. Jövőre nézve pedig oda utasit-
tatik a minisztérium, hogy ezen nyugdijakról 
részletes összeírást és kimutatást készitvén, mind 
azt, mind a nyugdijak mi módon leendő födözé-
sére vonatkozó javaslatát terjeszsze az országgyű
lés elé." 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Én sem az eredeti 
szerkezetet, sem a központi bizottság által módo
sítottat el nem fogadom. Én ez egész 2-ik szakaszt 
egyszerűen kihagyatni kivánom. (Helyeslés bal
felöl.) 

Felhozatott itt egy oly érv, melyet érinteni 
csak azért akarok, hogy figyelmeztessem a t. há
zat , miszerint ily érvekkel élés nehezen válnék 
hasznára az alkotmányos rendnek; nem válnék, 

1) Lásd az Irományok 403-dik számát. 

mert e kettő közöl egy történhetnék, ha ily érvek
kel szoknánk élni: vagy az, hogy a törvényhozás 
mindenkor meghajolna ily érv alatt, és akkor a, 
törvényhozás szabadságát döntené meg, vagy az, 
hogy nem hajóin i meg, ez pedig annyi volna,[mint 
az alkotmányos fejedelem iránt tartozó hódolat, 
tisztelet és kegyelet ellen véteni. En tehát ezen ér
vet, mint érvet nem is tekinthetem; nem is gondo
lom, hogy azt e házban komolyan fel lehetne 
hozni. (Helyeslés bal felöl.) 

Én, részemről, nem tudom, mivel lehessen in
dokolni azt, hogy azoknak, a kikről csakugyan 
áll az , hogy nagyobb részben és minden esetre, 
mint itt említtetnek , teljes átalánosságban csakis 
a haza ellen tett szolgálataikkal szerezhettek érde
meket, mondom, nem látom á t , hogy azoknak 
nyugdijait, jelen pénzügyi szegénységünk mellettr 
megszavazzuk. (Zajos helyeslés bal felöl.) 

Ha talán ugy tekintetik az némelyek által, 
vagy talán nem is egyébb az, mint a kiegyenklités 
kifolyása, mint a fátyol borítás eredménye, akkor 
én részemről azt tartom, hogy ha ez a kiegyenlítés 
kifolyása, azon esetben az lett volna helyes és 
ezé]szerű, hogy akkor, midőn a kiegyenlítés köt
tetett, ismerhettük volna annak feltételeit, h o g y 
legalább tudhatnók már egyszer, hogy vájjon mi
kor fogjuk már a kiegyenlítés folytán hozandó 
anyagi áldozatunkat bevégezni ? (Helyeslés bal felöl.) 
Már sokszor voltunk oly helyzetben, például az 
államadósságok megszavazásakor, és most majd 
egy esztendeje, hogy azt kellé hinnem, hogy rend
ben vagyunk, s már most nem kell többet fizet
nünk a kiegyezkedés árában, és ime most újra jön 
egy törvényjavaslat, mely ezen ujabb terheket ró
ja ránk , ismét azon czimen, hogy ez a kiegyezés 
egyik ára. (Helyeslés balfelöl.) Ha a fátyolboritó 
eszméből indulunk ki, én részemről nem tartozom 
azokhoz , kik soha és semmi szin alatt megbocsá
tani ne tudnának, sőt ellenkezőleg azt tartom, hogy 
a nemeseknek még kötelessége is önsorsuk jobbra 
fordultával, a nagylelkűség: csakhogy akkor azt 
szerettem volna és szeretném, hogy a fátyol bo
rítás mindkét részről történjék, hogy akkor ne 
csak azokról akarjunk gondoskodni, kik a törvény 
által érintetnek, hanem gondoskodni akarjunk azok
ról is, kik a törvény által nem érintetnek, a kik azon 
nehéz időben, melyre most fátyolt akarunk vetni, 
a hazát szolgálták. (Helyeslés balfelöl.) Miután pe
dig ez nincs a törvényjavaslatban , miután azt hi
szem, ideje már valahára határt vetni az áldozatok
nak : én ezen második szakaszt egyszerűen kiha-
gyatni kérem. (Helyeslés bal felöl.) 

Nyáry P á l : T. ház! Megvallom, hogy mi
után a minisztérium a háztói nyert fölhatalmazás
nál fogva ezen uraknak, mert azt hiszem, hogy 
ezek mind urak, (Derültség) a kikről itt szó van,. 
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már két év óta pontosan fizetést ad, nem hihetem, 
hogy azok névsorát ne tudná előmutatni, s ha még 
sem mutatja elő, ugy gondolom, ezt a t. miniszté
r ium e ház és a nemzet iránti kíméletből teszi, mert 
tudja, hogy ha azon ismeretes egyéneknek a múltból 
neveiket elősorolná,az nemcsak e házban,de az egész 
nemzetben méltó boszut, ingerültséget fogna kel
teni. És miután, én ezt hiszem, valamint azoknak, 
kik jutalmat érdemelnek a haza szolgálatában tett 
fáradozásaikért, örömest megszavazom a jutalmat, 
ugy más részről ezeknek , kiknek még neveit sem 
meri emlékezetbe hozni a minisztérium , jutalmat 
nem szavazhatok, ó'k tűnjenek le a homályba, mely
nek érdekében a világosság ellen működtek, 
-örökre! (Derültség) Az ily rósz lelkeknek , kik 
titokban egy hazát megbántani képesek voltak, 
iegillőbb és legnagyobb büntetés: a rettegés sa
ját neveiket hallani közhelyen, s azon szégyenitő 
öntudat: hogy ó'k ugy kénytelenek eltűnni,misze
r in t magokat mutatni sem merik. Én nem üldö-
izöm, de jutalmazni sem akarom őket, mert ha ju
talmaznám őket, még azon elégtétele sem lenne a 
megbántott hazának, hogy azok, kik ellene vétettek, 
legalább magokat bűnösöknek érezzék. Mert ki 
hiheti azt, hogy ha valaki egy nemzet ellen vét, 
és az ugyanazon nemzet nevében még jutal
mat nye r , elhigyje magáról , hogy vétkezett ? 
(Igaz!) Ennél fogva én nem tudom jobban in
dokolni szavazatomat , mint maga a törvény
javaslat, midőn azt mondja: „Ezen közegek Ma
gyarországra nézve törvényesek nem lévén, nyug
dijaik sem terhelhetik jogilag a magyar korona 
országait." Azt hiszem , ezen urak oly halállepel 
alatt, melyre a törvényjavaslat idézett szavai nyom-
tatvák, még érdemök felett elég tisztességesen el-
nyugkatnak az Úrban! Ne kívánják, hogy e le-
pelt mi emeljük fel; mert ha azt teszszük, oly ké
peket fog látni a haza, melyektől nem csak mi 
fordulunk el, de ha a becsület és igazság tükrébe 
tekintnek, meg vagyok győződve, önmagok 
saját magoktól is visszaborzadnak. (Helyeslés bal-
felöl). 

Én ennél fogva sem ezen második pont tör-
vénynyé alakitásába, sem a bizottság által javas
latba hozott határozatba, t. i. abba, mely a jövőre 
nézve oda utasítja a minisztériumot, hogy ezen 
nyugdijakról részletes összeírást és kimutatást ké
szítvén, mind erre, mind a nyugdijak mi módon 
fedezésére vonatkozó javaslatot terjeszszen a ház 
elé, bele nem egyezhetem. H a ezen javaslat a 
ház határozata leendne, ez minden további kérdést 
feleslegessé tenne az iránt: a meg nem nevezettek 
jutalmaztassanak-e vagy nem ? mert a jutalmazás, 
mint magában értett dolog, ezen határozatban már 
ben foglaltatván, nem arról lehetne szó többé, ha
nem csak arról : vajon az illetők nyugdijai részle

tesen kimutatva vannak-e ? és hogy az ezen jutal
mak kifizetésére szükséges alap a képviselőház ál
tal megszavaztassák. Ez okból tehát sem a máso
dik sza-kaszt, sem pedig ezen határozati javaslatot 
részemről el nem fogadom. (Helyeslés balfelöl.) 

S i m o n y i ErnÖ : Én nem Írattam föl maga
mat szólásra, mert azt vártam, hogy ily törvény
javaslat előterjesztése alkalmával a kormány elő 
fogja adni azon indokokat, melyek ó't ezen tör
vényjavaslat bemutatására indították. Ezt vártam 
tehát, t. ház, és akkor Írattam volna íel magamat, 
ha valaki a kormány részéről szólott volna; ugy 
látszik azonban, hogy a kormány meg van győ
ződve arról, hogy az ö' ügye győztes fog lenni ak
kor, mikor oda érkezünk, hogy szavazzunk. Én 
azt hiszem, hogy ily törvényjavaslat elfogadtatása 
alkalmával a nép megérdemelné, hogy világosittas-
sék fel, vagylegalább a kormány mutassa meg: mik 
azon érvek, mik azon okok, melyek arra bírják, hogy 
a népet folytonosan és oly áldozatokra szólítsa fel, 
szólítsa pedig oly áldozatokra, melyeket saját maga 
ellenségeinek szavaz meg? 

Nem fogom felemliteni az ország pénzálla
potát, nem fogom azt mondani, hogy ha a már 
megszavazott törvények, a honvédelmi törvény, a 
vasúti és a többi adótörvénynek, melyeket a ház 
megszavazott, végrehajtatnak, egy nevezetes defi
citnek, sok millióra menő deficitnek nézünk elébe; 
hanem azt mondom, hogy ezen törvényjavaslatot 
alapjánál fogva és elvből ellenzem. 

Sok viszontagság, 18 évi szenvedés után, végre 
visszanyerte az ország alkotmányos életé t.( Föl-
kiáltások jobbról: Tehát mégis elismeri, hogy vissza' 
•nyertei) Nem akarok most annak taglalásába bo
csátkozni, milyen áron nyerte vissza a nemzet al
kotmányát ; csak azt mondom, ha a t. ház, a mint 
az kötelessége, ezen alkotmányos életet föntar-
tani kívánja, ne szavazzon meg jutalmakat azok
nak, kik alkotmányának legnagyobb ellenségei 
voltak, és ne teremtsen ily példa által magának uj 
ellenségeket. Ugyanis, uraim, mi történik i t t? I t t 
egy előterjesztés történik arról, hogy mindazok, 
kik a fejedelemnek alkotmányellenes, törvényelle
nes tanácsadói voltak, mindazok, kik ezen törvény
telen tanácsok végrehajtására kinálkoztak, megju
talmaztassanak. Ellenben, midőn e házban fölho
zatott, hogy a hazáért, a törvényért fölkelőket, 
életüket, vérüket föláldozó honfitársainkat jutalmaz
zuk meg, akkor ezen t. ház, akkor a kormánypárt 
az ajánlatot visszavetette. 

De nem elég az, hogy azon honfitársaink nem 
jutalmaztattak meg, hanem én tudok példát, még 
pedig mióta a magyar kormány kezében van 
a kormányzat , hogy honvédek közöl a legki
tűnőbbek s azok özvegyei és árvái nemcsak nem 
jutalmaztattak meg, de még csak igazság sem szol-
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gáltatott nekik. (Felkiáltások: Ez nem igaz!) Igenis, 
ha méltóztatnak kétkedni benne, fölhozok mindjárt 
egy esetet. Volt itt hazánkban egy idegen földről 
származott ember, ki midőn a szabadság harcza 
kitört hazánkban, zászlóink alá lépett, a magyar 
történelem ismeri őt, mint abranyicskai hőst. {Föl-
Máltások : Guyon!) Igenis, Gruyon volt! Elhalt ke
leten, elhalt tul messze keleten, hogy legyen ott 
is a szabadság hőseinek egy sirja, melyhez zarán
dokoljanak a szabadság hívei, mint a törökök 
prófétájuk, mint a keresztények megváltójuk sírjá
hoz zarándokolnak. Maradt özvegye és árvái. Mi
dőn kiment ez országból, özvegye elfogatott, min
den vagyona elkoboztatott. E vagyon elkobzása 
igazságtalan volt, igazságtalan az akkori kormány 
idejében is, legalább az özvegyet érdeklőleg. Ezt 
elismerte az akkori korn ány is, s megengedte anő-
nek, hogy keresetet inditson e mellett. A kereset 
meg is indíttatott s némi egyezkedés jött is létre, 
hogy t. i. az ő részére meg fog adatni az, a mit jogos
nak gondolnak, de férje része ki nem fizettethetik, 
mert az elkoboztatott. El nem döntetett ugyan vég
kép e dolog s most a magyar minisztérium kezében 
van, in specie a eultusminiszterium kezében, mert 
egyvállas- éa közoktatási alapítványi jószágot érde
kel. Két év óta sürgetik, hogy ez ügy intéztessék el. 
E család a legnagyobb resignatioval, a legnemesb 
módon egy külföldi hatalomnak segítségéből élt, de 
ez alatt itt igazságot nem találtak. Két év óta sürge
tik, hogy intéztessék el ez ügy ; nem intéztetett el, 
hanem ajánlották, hogy igenis az asszony részére 
már az osztrák hatóságok által igért összeget kiad
ják, de a férfi részét a magyar kormány is elkobozta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 
Engedelmet kérek, ez nem igaz ! (Hosszasan tartó 
mozgás bal felöl.) 

Csanády S á n d o r : Utasítsa rendre az elnök 
a közbeszólót: itt nincs miniszterelnök ! 

Csiky Sándor : Utasítsa rendre az elnök! 
(Nagy zaj). 

Andrásy G y u l a gr . m i n i s z t e r e l n ö k : Ké
sőbb leszek bátor felszólalni; de bogy jelenleg köz-
beszólottam, ezt gondolom, a t. ház minden tagja, 
ki a méltányosság elveitől vezéreltetik, meg fogja 
bocsátani, s azt is, ha a házszabályok ellenére cse
lekedtem : mert oly vádat, hogy a magyar kor
mány, különösen ő felsége világos rendelete, a kor
mány által kimondott elv ellenére, ama vagyont 
elkobozta volna : azt kereken tagadnom kell. (Za
jos helyeslés a jobh oldalon). 

S i m o n y i E r n ő : Nem az én kötelességem 
ama szavakat megbírálni, melyeket a háznak bár
mely tagja használ, ez az elnök kötelessége, me
lyet, ha nem teljesít, a ház dolga fölötte határozni. 

A mi különben az esetet illeti, én tökéletesen 
elhiszem, hogy a miniszterelnök urnák nincs tu

domása felőle; sőt még azt is elhiszem, hogy — 
és ezt nem szólási figuraként mondom — a köz
oktatási miniszternek sincs tudomása róla (Felki
áltások jobbról; Akkor mire való a vád?!) Engedel
met kérek, hanem ez eset még is igaz. (Zaj.) Meg
mutatom bizonyítványokkal, hogy igaz. Méltóz
tassék miniszterelnök úr ez ügyet kerestetni a 
közoktatási minisztériumnál, méltóztassék meg
kérdezni Hegedűs miniszteri tanácsost, és ez azt 
fogja mondani miniszterelnök urnák, hogy igaz. 

Ezen esetet csak illustratiókép hoztam fel, 
megmutatni, hogy nem csak jutalom nem oszta-
tik, hanem még hátrányban is vannak azok, kik 
az ország ügyét szolgálták a múlt időkben. 

En azt hiszem, ha a múltnak jutalmazásáról 
van szó, akkor csak az jutalmaztathatik meg, a 
ki a hazát, az országot, a törvényt szolgálta; itt 
pedig az terjesztetik elő, hogy jutalmaztassanak 
azok, kik a törvény lerontására szolgáltak. 

Én tehát e törvényjavaslatot részemről nem 
pártolhatom, és szavazok előttem szólott Nyáry 
képviselőtársammal. 

Deák FerenCZ: T. ház! A minisztérium egy 
más tartalmú törvényjavaslatot adott b e ; az osz
tályok azt tárgyalták is, a központi bizottság pe
dig ezen előttünk fekvő törvényjavaslatot terjesz
tette elő. (Halljuk! Halljuk!) Ezen törvényjavaslat 
egészen más szempontból indul ki, mint a minisz
térium által beadott törvényjavaslat. 

A nyugdijak kérdése nem egyszerű, hanem 
bonyolódott kérdés. Igen sok tagja van a t. ház
nak, ki a minisztérium által beadott törvényjavas
latot pártolni nem akarta, — nem azon szempon
tokból, melyeket Simonyi képviselő úr felhozott, 
mert azon szempontokat már az I. szakasz elfogadá
sával mellőzte a t. ház. Azon szempontok azok, hogy 
csak olyanokat lehessen nyugdíjazni, kik a tör
vényt és alkotmányt szolgálták, nem pedig azokat, 
kik ellene szolgáltak. Az első szakaszban, melyet 
a ház ma már elfogadott, a volt külügyminisz
térium, a központi hadi-számvevőség, a volt rend 
őri minisztérium bizonyos tagjainak nyugdíjaz
tatását, ugyanazon osztály nyugdíjaztatásának te
kinti, mely osztály jelenleg a közös külügyminisz
tériumba van beosztva, Ezek ép ugy nem alkot
mányos alapon állottak, ezek épen ugy nem szol
gálták a törvényt, nem szolgálták az alkotmányt, 
sőt működésükben a mi alkotmányunk és alkot
mányos fogalmaink ellen jártak el : mégis szük
ségesnek tartotta a ház, ezek nyugdíjaztatását el
rendelni , elismerni ezen nyugdíjazást a múltra 
nézve. Tehát azon elvet, melyet Simonyi képviselő 
úr előhozott, a ház, előbbi határozatában, már el
vetette. 

Nem is azon szempontból indult ki a közp. 
bizottság, ugy hiszem, midőn ezen t.-javaslatot elő-
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terjesztette, hogy melyik milyen körülmények 
közt, minő szellemben, minő alkotmányos vagy 
nem törvényes alapon szolgáló; hanem épen azért, 
mert a nyugdijak kérdése igen bonyolódott, épen 
azért, mert ezeknek a nyugdijak minden ágazatá
nak, minden nemének tisztába hozatalára nézve az 
idő rövid, azt kívánta, hogy a dolog jelen helyze
tében hagyatván, a minisztérium a jövő ország
gyűlés elé kimerítő t.-javaslatot terjeszszen ezen 
nyugdijakról. Vannak olyan nyugdijak, melyek 
48 előttiek: ezekre, ugy hiszem, senki sem akarja 
a megtagadás elvét kimondani. Némelyek a ma
gyar kanczellária 1861-ben működött tagjainak 
akartak az osztályokban nyugdijakat adni. Az elv 
ugyanaz. (Nem lehet!) Engedelmet kérek, hogy ezt 
akartak az osztályokban, hogy követelték az osz
tályok némelyikében, azt én határozottsággal 
mondhatom. Az a kérdés, hogy bele ereszked
hetünk-e ezekbe részletesen ? 

Szerettem volna, ha a minisztérium a nyug
dijak kérdését hónapok előtt adta volna elő; sze
rettem volna, ha azt az előterjesztést, mit tőle most 
kívánunk, már előbb beterjesztette volna; de ez 
nem történt. Nincs tehát más választásunk, mint: 
vagy átalában kimondani azon elvet, hogy semmi
féle nyugdijat nem fizetünk; vagy ugy tekinteni 
ezt, mint a közp. bizottság tekintette, mint maga a 
minisztérium tekintette: hogy az államadósságok
kal egy természetű, mely a kiegyenlítés által meg
szüntetett régi jogállapotnak ránk is sulyosodó 
következménye. (Helyeslés jobb felöl!) 

Én azt hiszem, e két mód közöl egyiket kell 
választani. Az első,hogy átalában valamennyi nyug
díj megszüntetését kimondjuk, alig hiszem hogy a 
ház többségének akarata legyen: először azért, mert 
mégis bizonyosan lesznek nyugdijak, melyeket a 
ház is meg akar hagyni; másodszor azért, mert 
Magyarország a magyar királynak szavát bevál
tani mindenütt, a hol lehet, kész leend mindenkor. 
(Helyeslés.) 

Ez a törvényjavaslat nem vágja el a háznak 
azon hatalmát, hogy a nyugdijakat részletesen tár 
gyalja sőt egyenesen főntartja, és ha a névsoro
zat , a szolgálatok ideje, a szolgálatok természete 
az előterjesztésben ki fog fejtetni, akkor szólhatunk 
hozzá, akkor gondoskodhatunk olyan módról is, 
a melylyel ezt leginkább fedezni tudjuk, ugy, hogy 
ez az országnak minél kevesebb terhére legyen. 

Én épen e t.-javaslatot látom olyannak, mely 
azt a legfontosabb ellenvetést kikerüli, melyet a 
miniszteri t.-javaslat ellen föl lehet hozni: azt t. i., 
hogy azt sem tudjuk, kik, azt sem tudjuk, hányan 
vannak, azt sem tudjuk, mennyi átalában. (Felki
áltások balról: És mégis megszavazzuk!) Engedelmet 
kérek, méltóztattak volna ezt tavaly mondani: 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. XI. 

hisz a múlt évben is a minisztériumnak adott fölha
talmazás folytán fizettük őket. 

Tovább megyek. Azon elvet, melyet egyik 
képviselőjgondolom épen Simonyi Ernőképviselő úr 
fölhozott, hogy a kik nem alkotmányos téren, nem 
az alkotmány és törvény mellett, hanem ellene szol
gáltak, azoknak nem kell semmi nyugdijat meg
szavazni ; ezen elvet a t. ház már egy más alka
lommal elmellőzte. Kérdem: a hadsereg alkot
mányosalaponszolgált-e? Kérdem: az mellettünk 
szolgált-e? Felelet: nem. Ha valaki, ez szolgált 
ellenünk, és az országgyűlés, a pensions-fondót, 
melyet az alkotmányellenes időkben elköltöttek, 
ugy tekintvén, mint államadósságot, ezen katona
ságnak nyugdijai alapjára •— én nem tudom hány 
milliót — megszavazott. Kérdem, mi különbség 
van egyik és másik között, elvre nézve? 

Egy valaki azt mondta nekem, hogy a kato
naságot jövőre is meg akarja tartani, s azért meg
adja részére a nyugdijat. Igaz, de nem azoknak 
adja a nyugdijat, a kik jövőre fognak az alkot
mány mellett szolgálni, hanem azoknak, a kik a 
múltban szolgáltak az alkotmány ellen. 

A katonatiszteknek nyugdijai bizonyos pénz
alapból kerültek ki. Ez a pénzalap elköltetett, s 
azt Magyarország is pótolja. A polgári tisztviselők
nek nyugdijai egy más pénzalapból fizettettek j az 
is elköltetett. Nem látom okát, hogy ez más ter
mészetű legyen, mint az a másik, 

Én részletekbe, ezen nyugdijakra vonatkozó
lag, nem tudok bocsátkozni, mert nincsenek előttem 
az adatok. Én óhajtok ebben, minden körülmény
ről felvilágosítva, alaposan határozni. Erre az 
idő rövid. Átalában azt nem mondhatom, hogy 
minden nyugdij megszűnik, mert annyi családot 
szerencsétlenné, özvegyet és árvát kenyértelenné 
tenni, én sem szeretek. En tehát azt hiszem, hogy 
épen ez a javaslata a központi bizottságnak az, mely 
hatalmunkba adja, és számunkra föntartja, hogy 
a dologról kimeritőleg részletesen intézkedjünk, 
addig pedig csak annyit tesz, mint a múlt évi or
szággyűlés tett: t. i. a dolgot jelen állapotában 
hagyja. 

En ezt fogom pártolni, (Helyeslés jobb felöl.) 
Csiky Sándor: T. ház! Ki kell jelentenem, 

hogy én ezen törvényjavaslatnak 2-dik pontját 
ugy ,mint indítványozva van Nyáry Pál által, tel
jesen kihagyatni kívánom. Okom rája, t. ház, az, 
mert ha szegény hazánk . . . (Nagy zaj. Eláll l) 

Elnök; Csendet kérek, hogy a képviselő úr 
szólhasson! 

Csiky Sándor: T. ház! Okaim rája ezek: 
Én a 2-ik pontját ezen törvényjavaslatnak kíha-
gyatni kívánom, mert ha hazánk abban a kedvező 
állásban volna, hogy azon súlyos terheit, melyek 
a közigazgatásra, az anyagi és szellemi jólétnek 

36 
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előmozdítására kívántatnak, könnyedén elviselne 
né, és így saját házi szükségein fölül még marad
na neki jutalmazásokra való feleslege is, akkor 
azon kérdésnek felmerülhetését a házban : vajon 
nagylelkűségből, méltányosságból s embertársa
ink iránti kegyeletes tekinteteknél fogva, adjunk-e 
azoknak valamit, a kiknek semmi nyugdíjfizetés
sel kötelesek nem vagyunk? ha, mondom, ebben 
az esetben merülne fel e házban e kérdés, akkor 
látnék ebben valami olyan alapot, a mely érdemes 
volna arra, hogy figyelembe vegyük azon politi
kai constellatiókat, melyek ezen kérdésnek minden 
oldalróli megfontolását javalják, és ezt követve 
tegyünk e részben czélszerü intézkedéseket; de 
most, a mikor bármit, a mi a nemzet anyagi vagy 
szellemi jólétének előmozdítására szükségeltetik, 
kívánjunk a kormánytól , p . o. a népnevelés
nél, iskolák alapításánál, egyszer ugy mint más
szor, azt a feleletet kapjuk : „jó lenne biz az, de 
sokak levén kiadásaink, nincs ezekre pénzünk, és 
igy ily nemzeti közhasznú czélokra alig fordittat-
hatik valami kis összeg." De tovább menve, ott 
van az igazságügyi minisztérium költségvetése ; 
ebbőlfa rendezett tanácscsal ellátott városokat,mint
ha nem is Magyarország kiegészítő részei volná
nak, teljesen kihagyta, és igy azoknak törvényke
zési költségei fedezésére egyetlen fillér megszava
zását se terjesztette a képviselőház elé, s mikor ez 
megtámadtatott, okul adta, hogy oly roppant az 
ország terhe, hogy ezen tetemes költségeket nem 
képes a nemzet viselni. Ha tehát, t. ház, ily mó
dion az igazságszolgáltatás előmozdítására, a mi 
az államnak kétségbevehetlen s elodázhatlan 
terhei közé tartozik, nincs pénzünk, s igy az ilyen, 
s a többi hason természetű terhektől is, melyeket a 
nemzetnek viselni mellőzhetlen kötelessége, pénz
hiány ürügye alatt menekülni törekszik kormá
nyunk, a k k o r . . {Nagy zaj) 

E l n ö k : Kérem a szükséges csendet, hogy a 
képviselő úr szólhasson. {Halljuk 1 Halljuk!) 

Csiky Sándor: Tehát, mondom, t. ház, dol
gaink ily helyzetében, anyagi állapotunk ily rósz 
lábon állása mellett, hogy azoknak az idegenek
nek, azoknak a hivatalnokoknak, kiknek legna
gyobb része hazánk javára egy keresztül szalmát 
se tettek éltökben, romlására pedig minden tehet
ségüket reáforditották, adjuk oda bünbér fejében 
pénzünket; ha mi ezt tennők, nem csak a müveit 
világi polgároknak botránkozását és kárhoztató 
Ítéletét vonnók e miatt magunkra, de sőt még a 
legértetlenebb, azonban mégis józan észszel biró 
embernek ítélete szerint is, magunk iránti mosto
haságot követnénk el. Vegyük itt figyelembe azt 
is, hogy 184%-ben hazánk alkotmányos önállásá-
nak, függetlenségének védelmére annyi hálás 
emlékünkre méltó fia ragadott fegyvert, a kik 

verőkön s minden vagyonuk feláldozásával vivták 
azt ki, hogy most alkotmányosnak mondott kor
mányunk létezik, hogy ezen ház a népképviselet 
alapján együtt ül, és hogy a haza fenáll, azok ha
zafiúi áldozatkészségüknek köszönhetjük:mert hogy 
ha ők igaz jogunk védelmére sikra nem szállanak, 
hogy ha azon időben, midőn majd az idegen ha
talmaknak zsoldos hadserege, majd az ellenünk 
pártot ütő támadóknak felfegyverzett Ezsaui, kik
nek sorába talán a most nyugdijazandók között is 
nem kevesen állanak, csak egy csoportban is 
40,000-en rontottak reá olyan fegyveres ban
dával , kitűzött czéljok vala a törvényhozó 
házat megsemmisíteni, alkotmányunkat lerom-
bolxii , országunkat rabigába verve kipusztí
tani. Kérdem : nemzetünknek ily veszedel
mes ellenségeit akarjuk, és akarhatjuk-e mi, hogy 
keveset mondjak, önmagunk iránti kötelességün
ket feledve, jutalomra érdemesíteni büntetés he
lyett akkor, a mikor a nemzetnek becsületszavá
val jutalmazni kötelezett honvédeinket, hazafitár
sainkat, részint magukat, részint az elesetteknek 
özvegyeit és árváit nyomorral küzdeni, s a sanya-
ruság könyeit hullatni naponkint látjuk , és a 
kiknek nem csak hogy a törvényhozás által meg
szavazott nemzeti segélyt nem nyújtottunk eddig, 
de sőt azt az erkölcsi vigaszt sem adta meg nekik 
a törvényhozás, hogy elismeri, miként a hazáért 
1848/B-ben hűségesen szolgálták nemzetüket, és 
igy betöltötték hálánkat érdemlő hazafiúi köte
lességüket. 

T. ház! Megvallom, ilyeneket tapasztalva, 
effélékre gondolva, én azt hiszem, hazánk elleni 
bűnt és vétket követnék el, ha az ezen törvényja
vaslatban ajánlottak nyugdíjazását megszavaznám. 

De, t. ház, azt hallottam előttem szóló Deák 
Ferencz képviselőtársam által említtetni, hogy 
ezen kérdés igen bonyolódott; nem tudjuk, hogyan 
áll az ügy, ezt nekünk világosabban kel] átérte
nünk, mielőtt benne valami határozatot hozhat
nánk. Ebből a bonyodalmas állásból kiindulva, a 
fenforgó kérdésben azt hittem, hogy a t. képviselő 
úr nem azt a következést vonja ki, amely az általa 
előzetesen mondottakból épen nem következhetett 
volna; jelesen, hogy valamint a múlt évben a kor
mánynak adott indemnity erejével megszavazta 
a többségnek bölcsesége, ezen alapon a nyugdi
jakat : fizessék ezután is ezen jutalmakat nekik a 
kormány tagjai; hanem azt hittem, hogy azt a követ
keztetést vonja ki, a mi valóságos logikai kifolyá
sa lett volna beszédének: hogy addig, mig ezen 
ügy tisztába hozva nem lesz, és igy a kormány 
világosan elénk nem terjeszti mind. a nyugdí
jazandó hivatalnokok személyzetét, mind azonösz-
Bzegeket, melyek részükre fizetendők lesznek, 

[ mind végre azon forrást, melyből a kivánt kia-
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dást fedezni fogja, hozzá nem szólhatunk s nem 
szavazhatjuk meg a kivánt nyugdijakat, mert 
ellenkező esetben ez nem lenne más, mint a sö-
tétbeni tapogatózás, ilyen módon pedig törvényt 
alkotni én soha nem szándékozom, nem is fogok; 
de a súlyos adózások alatt görnyedő hazánkfiaira 
egy ily illetéktelen teher megszavazásához járulni 
sem hiszem képviselői feladatomnak. 

Azt is mondotta továbbá t. képviselőtársam 
hogy mivel már a ház a hadsereg tisztei részére 
megszavazta a múlt évben a nyugdijakat a kö
zös-ügyes törvények nyomán, ennélfogva a kö
vetkezetesség alapján meg kell azokat szavazni 
a most kérdésben forgó hivatalnokok számára is. 
Erre csak azt felelem: igaz ugyan, hogy megsza
vazta ezeket a többség a múlt esztendőben ; de 
én ezen megszavazásban sem valék részes; azonban 
én még a katonatisztek nyugdijai ezen megsza
vazásából sem tudom következtetni azt, hogy az in-
demnity alapján történt megszavazásnak következ
ménye az lehessen, miként most a Bach- és Schmer-
ling-féle polgári hivatalnokok számára is meg kel
lessen szavazni a nyugdijakat; nem pedig azért, 
mivel érintett közös-ügyes törvények által közös
nek ismerte el a többség a hadügyet és külügyet; 
a midőn tehát ezen közös-ügyes alapon a közös 
hadsereg tisztei részére nyugdíjazást rendelt a 
többség, ezen jutalmazást a közösnek mondott 
hadsereg tisztei részére tette: ámde a Bach és 
Sehmerling polgári hivatalnokait még a többség 
sem ismerte el soha közöseknek lenni: az ő részök
re tehát még ezen alapon sem adhat a magyar 
haza polgárai erszényéből nyugdíjazásokat, és így 
nézetem szerint okadatoltan azt épen nem lehet 
mondani, hogy ha a közös hadsereg katonatisztei
nek megszavazta a többség nyugdijaikat, megkel l 
azt a most kérdésben forgók részére is adni. 

Ezen okoknál fogva tehát, t. ház, én nem 
fogadhatom el ezen 2-dik pontot, s azt Nyáry 
Pál indítványa szerint kihagyatni kérem. {Helyes
lés balfelöl.) 

Gubody Sándor : Feltettem magamban, 
hogy többé egy tárgyhoz sem szólok, nehogy iz
gatott lelki állapotban legyek kénytelen elhagyni 
e házat, melyből — különben is — néhány nap 
múlva zsugorodott szívvel fogok távozni. De azok 
után, miket Pest-belváros igen tisztelt képviselője, 
Deák Ferencz a ház asztalán fekvő átalános nyug
díjazás elfogadhatása mellett, mint — véleménye 
szerint — döntő s győző érveket elsorolt, nemcsak 
hogy a szólástól vissza nem tartóztathatom maga
mat, sőt, ha örökös némán születtem volna is, 
mint Croesus fia, nyelvemet a keserűség és fájda
lom az örökös hallgatás alól felszabadította volna. 

Felelős kormánynak alkotmányra esküt tett 
uralkodó személyét — ki soha miniszterei tetteért 

nem felelős — compromitálni, annak akaratával, 
adott szavával, ígéretével takarózni nem szabad. 
(Helyeslés.) Az idő rövidségével mentegetni azon 
minisztériumot, mely e törvényjavaslat készíté
sével az igen tisztelt képviselő úr állítása szerint 
is már májusban meg volt bizva, valóban nevetség, 
(Helyeslés bal felöl.) mert mindenki tudja, hogy e 
kérdésre vonatkozólag a búza közöl a konkolyt 24 
óra alatt ki lehetett volna szemelni. 

Az akkori osztrák armada tisztjei pedig, ki
ket katonai point d'honneur, eskü, sokszor Schre-
eken-system is kényszerit meggyó'ződésök ellen is 
harczolni, egy categoriába tenni azon független ma
gyarokkal, kik — mint már máskor is mondám — 
midőn mi vérünkkel , vagyonúnkkal áldoztunk a 
hazáért, külföldön Coblentzet kerestek s a haza el
lenségeivel szövetkezve, positiv szolgálataikat a 
haza leigázására, a hatalomnak, a reactiónak oda 
ajánlották: a legszerencsétlenebb, mi mentségül 
felhozathatott ezeknek nyugdíjazására. Higyjék el, 
tisztelt képviselő urak — szomorú dolog, de ugy 
van — sokszor azon osztrák tisztek, kiknek kard
hüvelye vasból volt, s kiket a hatalomhoz eskü s 
feltétlen vak engedelmesség kötött, mentettek meg 
bennünket azoknak a most nyugdíjazandó, elvete
medett magyaroknak üldözésétől, kiknek kardhü
velye bőrből volt. (Helyeslés balfelöl.) 

Vannak cselekmények, melyeket jobb nem 
motiválni: ilyen ezen nyugdíjazásról szóló tör
vényjavaslat. Ha a ház többsége, vagy jobboldala, 
bennünket agyonhallgatott volna, legalább némi 
politikai szemérem jelét látnám azon párfban,mely 
bennünket le szokott lármázni, keblem keserűsége 
árjának szabad folyását fel tudtam volna tartóz
tatni. (Helyeslés balfelöl.) 

T. ház! Az emberiség történelmét tanulmá
nyoztam, életem hosszú évein át keserű politikai 
tapasztalatokkal telve sem jutottam a pessimismus 
azon határáig , hol a hit megszűnik s helyébe a 
kétségbeesés l ép ; sokat hittem, hogy meg fog tör-
történni s fájdalom! valósággal sok megtörtént; 
de azt, hogy alkotmányos kormányunk, mely az 
1848—49-kieseményeknek köszönheti,hogy azon 
vörös bársonyos székekben ülhet, a hazának halálos 
ellenségeit, kik önvédelmi harezunkat irtózatossá, 
a leigázás éveit , napjait meghosszabbítani s minél 
keserűbbé tenni segítettek, a nemzet képviselői ál
tal jutalmaztatni kívánja, s ugyanakkor azon dicső 
harcz bajnokait — kik nélkül a nemzet siratlanul 
enyésznék el a históriában — az élet szükségeivel 
hagyja küzködni, sőt tőlük az egyetlen egy erköl
csi jutalmat, az elismerést is a jobboldallal meg
tagadtatta, soha, de soha nem hihettem. Kebellá-
zitó alkalmazása ez az állítólagos kibékülés alkal
mával kimondott ezen nagy szavaknak: „Vessünk 
fátyolt a multakra." A fátyol alól a kormány se-

36* 
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gitségével kitüntetve, jutalmazva , nyugdíjazva 
emelkedtek fel mindazok, kiknek, Nyáry Pál ba
rátom szavai szerint, csak az érdemlett büntetés 
lett volna elengedendő s a fátyolból szemfedél ké
szíttetett mindazoknak, kik kitüntetést s jutalma
zást érdemeltek volna. 

Azon nyugdíjazások ellen még akkor is nyil
vánítanám ünnepélyes óvásomat, ha hazám hű 
fiainak, bajnokainak, azok Özvegyeinek, árváinak 
egy csepp kőny sem áztatná bus arczáikat; azon 
sokszerü mellőzések, megtagadások után pedig, 
melyekben a haza hű fiai — különbség nélkül — 
egyenkint s testületenkint, ugy a polgári, mint a 
honvédelmi téren részesittettek, csak azért, hogy 
ellenségeinknek kényelmes életére minél több fordit-
tathassék: a javaslott nyugdíjazások elfogadtatá
sára törekvését a kormánynak nem csak bűnnek 
bélyegzem — mint az imént valamelyik képvise
lőtársam monda, — hanem nyíltan kimondom: ezen 
eljárásban oly politikát gyanítok rejleni, mely 
Machiavellit megszégyeníti. 

Én tehát szivemből pártolom igen tisztelt képvi
selőtársam Tisza Kálmán indítványát s osztván 
N y á r y Pál barátom véleményét, az egész 2-dik 
szakasz kihagyására adom szavazatomat. (Elénk 
helyeslés a bal oldalon.) 

K e m é n y I s t v á n b . : A lemondás és önfelál
dozás nélkül, a legkisebb polgári társaságot, egy 
szerény családot se lehet kormányozni, annál ke-
vésbbé lehet egy ország szomorú viszonyait ren
dezni ; és íme, ez, a miből ki akarok indulni. 

Politikai elleneink kimeríthetetlenek azon 
ellenünk szórt vádak körül, hogy a hazát elhor
dozhatatlan terhekkel árasztottuk el. Csak imént 
hangzottak el képviselőtársam Simonyi Ernő 
eme szavai: „a népre uj meg ujabb terheket ro
vunk". Én ezt kereken tagadom. (Felkiáltás bal fe
löl: Nem igaz-e?) Vajon ha a képviselőház nem 
vállalja el Ausztria adósságainak egy részét, azon 
adósság csodálatosképen elenyészett, por és ha
muvá vált volna, melyet a szél mint a perjét elleb-
bentett volna? A bibliai csodák, mythosok ideje 
eltűnt, s a hitelezők kérlelhetlen emberek. Azt 
hiszi-e érdemes képviselő úr, hogy Ausztria fe
ledve azon sértést, melyet a kiegyezkedés meghiú
sulása miatt, ugy a kül mint belpolitikában szén-, 
védett, minket többé ebbe a teherbe nem részesí
tett volna? De bizony rovott volna ebből reánk 
mennyit! (Ellenmondás balfelöl.) Aztán vajon nem 
könnyebb-e a teher elhordozása, ha a mennyiség 
meghatározásához hozzászólhatunk, és ha a jöve
delemforrások nyitása tőlünk függ ? Ugy hiszem, 
ez igy mind jobban van, mintha az osztrák kor
mány rótta volna ránk e terhet. 

A történelem évtizedeken, századokon keresz
tül hízelegve jegyezte fel azon fejedelem nevét, ki 

egy dicsőséges csatát vi vott, s még a kritikus sem so
kat vizsgálja, vajon az a népekre áldást vagy át
kot hozott-e? Én, uraim, azt tartom a legmagasz
tosabb győzelemnek, a melyet saját keblünk, saját 
magunk ellen vívunk győzelmesen ki. Es én min
dig tisztelettel hajlok meg azon király előtt, ki 
Magyarország és Ausztria megmentésére, oda, azon 
magasságba tudott fölemelkedni, a hová minden 
elfogulatlan ember teljes elismeréssel és hódolat
tal tekint fel. De Magyarország is legyőzte saját 
magát, midőn felejtve a multakat, holmi csehor
szági utczai demonstratiók helyett bizalommal 
nyújtotta a fejedelem felé jobbját. 

íme, ez a kiegyezkedés genesise, melynek 
egy kicsiny kicsiny corollariuma a szőnyegen levő, 
körülbelül 400,000 forint megszavazása, melynek 
megtagadásánál nagyon sokat koczkáztatnánk. 
(Helyeslés jobbfelöl.) És ha akadna küldőim közt 
olyan, kinek ez netalán visszatetszenék, ennek 
csak annyit mondanék, hogy ő olyanformán gon
dolkozik, mintha valaki Bécs nevezetességeinek 
megtekintése végett nagy költséggel, fáradsággal 
útra kelvén, annak tövéből, Fischamentböl vissza
térne, hogy már hijába, mert csakugyan igen 
messze van ez a Bécs. (Derültség, helyeslés jobbról.) 
Pártolom a központi javaslatot. 

Berzenczey László: T. ház! A reactió 
drágán capitulál; nem is tudom elhatározni, hogy a 
nemzet vagy ők capitulálnak-e. Nehéz kérdés, sze
retnék nyugodtan szólani hozzá; engedjék meg 
ezt nekem. 

Önöket mindnyájukat hivom fel bizonyságul, 
hogy hosszú számüzetésbőli visszatértemmel — 
a mi ismét a mostani nyugdijazandók munkája 
volt — nem állék elő siránkozó képpel; jó gyermek 
akartam lenni, ki hogy szenvedő anyját a maga 
bajával is ne keserítse, kitörölve a könyet szemé
ből, derült képet csinál, „bonne mine au mauvais 
jeu", jó képet vágtam, és még mulattatni is kívántam 
önöket előadásaimmal. Hanem mindennek meg 
van ha tára : erre jelenleg képtelen vagyok; mert 
tegye bármelyikünk e perczben kezét szivére és 
mondja, hogy nem fáj. Ezen fájdalomra hivom fel 
önöket, ajándékozzanak meg türelmökkel, hogy 
lehessek nyugodt, hogy a félbeszakasztások által 
mérsékletet vesztve ne beszéljek oly igazságokról, 
tényekről, melyekről magam is átlátom, hogy 
jobb halgatni. 

B. Kemény István képviselőtársamnak, egy
koron elvtársamnak előadására egy pár szót. Azt 
monda, hogy azon állításra, hogy mi nagy terhe
ket vállaltunk volna magunkra, ő, ha Erdélyben 
kérdeni fogják, csak azt felelendi, hogy nem igaz, 
azt nem mi vállaltuk, azt mások tették; de adósság, 
államadósság, a melyet a szél el nem fuj, mit a 
hitelezők nem engednek el, stb. í g y tehát akárki 
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csinálhat a mi államunk nevében adósságot, ugy mi 
hasztalan ülünk, erre mi ma még felbátorítjuk 
azokat, kik azt nyakunkba vetették, és hogy a 
creditorok is nem mi vagyunk, hanem ó'k vagy a 
kiknek ők adták, ez utolsókhoz sem tartozunk mi, 
és akár zsebökbe tették, akár elköltötték, mi azt 
fizetjük, a szél nem fujhatja el mint a magyar ban
kot, és végül az az egész államadósság egy rop
pant nyugdij a reactio részére; a mit ma kérnek, 
az csak agió. Ily nagy munkában ki ne fáradt 
volna el? Nyugodni kell, és hogy nyugalmuk 
ne zavartassák, mint a köles tetszésök szerint dí
jazzuk őket. 

Ne kövessünk boszupolitikát, hisz mi nem 
is kérünk büntetést, s mi csak azt kivánjuk nekik, 
a mit magunknak; ne kárpótoljanak minket rop
pant veszteségünkért, denetessenek őket is tovább 
fizetni, ne cultiváljuk a reactió mezejét, ne vessük, 
ne boronáljuk ezen nyugdíjnak nevezett ujabb 
reactiónak magvát. 

Előhozattak elleneink árvái és özvegyei. És 
azon urak mit tevének a mi özvegyeinkkel és árvá
inkkal ? És a száműzöttek, hátramaradott élő fér
jek özvegyei, élő atyák árvái? Miért juttatnak önök 
ily szomorú dolgokat eszünkbe? 

Lovagiasság viszonosságot feltételez; hol ez 
nincs, az egyoldalú lovagiasság hiba, hogy ne 
mondjam, gyávaság. Ezen viszonosságról Simonyi 
képviselőtársam egy példát hozott fel, és igen meg
támadtatott; aztmondták, hogy nem igaz. Remélem, 
hogy e szó vissza fog húzatni ? Azonban mi szolgál
hatunk több ilyesekkel, mik társainkkal vagy ön
magunkkal történtek és állunk bárki elébe, hogy 
igaz ! például ha mi száműzöttek visszatérve, nem 
jutalmat, hanem csak egy részét követeljük vissza 
elvesztegetett magán vagyonúnknak, mi a felelet ? 
„Az ország szegény, nincs pénz ! Önök csak rojják 
fel érdemül, hogy száműzöttek valának; legyenek 
Önök hazafiak.u Ez velünk történik — azért be
szélek magamról is, hogy ne mondhassa senki, hogy 
nem igaz — hogy nem csak nem kárpótoltattunk, 
hanem ezelőtt 19 évvel hátramaradt fizetésünk 
ma kamatostul és perköltséggel együtt vettetik nya
kunkba; ezt ugyan nem visszi el a szél. Folytonos 
a mi büntetésünk, mint amazok fizetésük. Ime; ez a 
viszonosság! 

De ám legyen, nem panaszkép mondám; de 
szabadon és jogosan kérdhetjük : hogy hát érdemül 
tekintik-e ma az absolotismus szolgája lenni, és 
hiszik-e a miniszter urak, hogy ezen nyugdij által 
ezen tisztviselőket lekenyerezzük azokat, kik csak 
hivatalokba lépésök alkalmával nyert conventiók-
ban irt fizetésöket fogják venni, nekünk fogják-e 
köszönni vagy annak, a ki a conventiót irta ? 

Vegyük más oldalát a kérdésnek. Rendén lát
ja-e a magyar kormány, hogy az absolutismus 
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kormányférfiai a mai nap is több nyugdijat húz
zanak, mint a mai kormány tisztviselői ? Volt al
kalmam a múlt alkalommal is felhozni saját 
megyémet, hol a nyugdíjazott főispán és törvény
széki elnökök több fizetést kapnak, mint a mostani 
főispán és törvényszéki elnök. 

Tovább megy a dolog, midőn még olyanok 
is vannak, kik a mai kormányt szolgálva, kettős 
fizetést kapnak: személyes nyugdij t a múltért, ren
des fizetést a jelenért; nem kellene-e valamit a jö
vőért is adni? Mily gazdag ez az ország, midőn a 
reactioról van szó ! 

Elmondottam és újra mondom, hogy nem
csak az állam finantiája tönkre jut ez által, de en
nél fontosabb, a politikai morál; ezen utón mi de-
popularizáljuk az alkotmányos kormányzati rend
szert: mert beszélhetünk mi magas politikai néze
tekről, a hová a köznép nem láthat fel, de épen 
mert láthatja azon érveket, látja, hogy jutalom osz-
tatik a bűnösöknek, nekik adóznak folytonosan, 
bármiként forduljon a világ, a tiszta hazafiak. Ez, 
urak, nem vezet az alkotmány iránti szeretet szi
lárdítására. 

Mint képviselőnek, egy kötelességem van éa 
az mindnyájunk kötelessége: és ez az, hogy meg
mondhassuk, hogy küldőink kinek és miért fizet
nek ? Ebből folyólag, felkérem a tisztelt pénz
ügyminiszter urat, terjeszsze elénk azon nyugdí
jazandó államférfiak névsorát, hogy lássa a nem
zet, hogy kinek és miért fizet. Nem, nincs keb
lemben boszu-politikának helye, nem kívánom, 
hogy elleneim büntettessenek, ne száműzzük őket, 
ne is szegezzük bitófára neveiket, én csak a nyug
díjazottak lajstromán akarom látni neveik figurá-
zását. Nem gondolják-e önök, hogy ez által egy 
részét meggazdálkodhatnók azon nyugdijaknak ? 

Végül — és ez fontos — felkérem önöket, 
hogy ezen vita folytán ne hozzuk fel felséges ki
rályunk nevét, ne állítsuk őket ő felsége mellé, 
kiket ő maga elűzött; ez tiszteletlenség, hálátlatlan-
ság színét viselné azon uralkodó irányában, ki nem
zetünket teljes bizalmával tiszteié meg, maradjunk 
csak a nyugdijasoknál és vigyázzunk, merthigyük 
el, hogy az ő nyugalmok nem halál, még csak 
nem is álom, ha újra megszűnnek nyugodni. 

De ne tovább! Önök megtis zteltek figyel
mükkel, kötelességnek tartom, többet nem monda
ni, mint azt, hogy második pontját az előttünk 
fekvő törvényjavaslatnak kitöröltetni kívánom. 
(Helyeslés a bal oldalon). 

LuZSénSZky P á l b.: T. ház! Kijelentem, 
hogy én Nyáry Pál barátom indítványát pártolom, 
pártolom pedig azért, mivel én ezen törvény elfo
gadásával az egész nemzetre valami szégyenitőt 
nem látok; mert méltóztassanak emlékezni arra, 
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hogy azon hóhér, ki a mi szentjeinket kivégezte, 
az is „Staats-Beamter" volt és annak is fizetnénk 
nyugdijakat. Én e tárgyhoz többet nem szólok, de 
kötelességem volt ezt kijelenteni. [Helyeslés a bal
oldalon.) 

P a t a y I s t v á n : T . h á z ! (Ohó!) Nem egészen 
ohó ! Ha majd tetszik szólam, szólhatnak aztán. 
(Derültség.) Én ugy hiszem, a tisztelt jobboldal né
zeteimet e tárgyban nagyon is ismeri, mert több Íz
ben voltam szerencsés e tárgyban felszólalni. Ez
úttal sem a szólás viszketege bánt engemet, de kép
viselői állásom és lelkiismeretem azt hozza magá
val, hogy pár szóval nyilatkozzam. Rövid leszek 
és csak azt mondom, hogy ha a miniszter úr maga 
azon nyugdíjazottak névsorát elolvassa, melyet 
nekem látnom nem szabad, mert nem adja ide, 
némelyek neveinél bizonyára elpirul, és ha a kö
rülmények megengednék neki szive sugallatát kö
vetni, bizonyosan ő is nyugalmazná őket oda, a 
hova én szeretném, (Derültség), de a mely helyet 
megneveznem a parlamentaris illem tiltja. (Atalá-
nos derültség.) 

B ó n i s S á m u e l : Meg vagyok erősen győ
ződve, hogy eljön hazámnak azon szerencsés pil
lanata, hogy souverain országgyűlésének szavát 
egykor a honvédek irányában beválthassa; azonban 
megvallom, azokat, kik e hazáért oly hősiesen küz
döttek, a jelen kérdéses személyekkel egy catego-
riába tenni, azokkal okoskodni ezek ellenében, nem 
kívánom. (Helyeslés) Sokan vagyunk e házban, 
kik a haza iránti kötelességünket teljesítettük, és 
ezért szenvedtünk is; de kik azt tartjuk, hogy ha 
ezért jutalmat igényelnénk vagy várnánk a nem
zettől, akkor kötelességünk nem lenne önmagunk 
előtt is oly becses, a mily becses most. (Helyeslés) 

En ezen kérdést a honvédkérdéssel, melyet 
elejteni semmi szín alatt nem akarok, összekötni 
nem akarom. (Helyeslés) szólni akarok a tárgyhoz 
tisztán, egyenesen, jogi szempontból. 

Én azt tartom, a háznak ezen törvényjavasla
tot elfogadnia, mielőtt a szükségesadatok előterjesz
tetnének, mielőtt lá tnók, hogy megérdemlette-e 
Péter vagy Pál azon nyugdijat, melyre igényt 
tar t , vagy pedig épen az ellenkezőt ? mondom, 
mielőtt az megtörténnék, véleményem szerint ezt 
elfogadni nem lehet. Ennélfogva én egyszerűen a 
2-dik szakasz kihagyására szavazok. (Helyeslés a 
bal oldalon) 

B o b o r y K á r o l y : Nem szólalnék fel, t. ház, 
de Deák Ferencz képviselőtársam egy-két szavára 
kénytelen vagyok észrevételt tenni. 

Deák Ferencz képviselőtársunk megemlítette 
az indemnityt . . . (Zaj) Felkérem az elnökséget, 
méltóztassék a csendet helyreállítani. 

E l n ö k (csenget): Méltóztassanak türelemmel 
végighallgatni a szónokot. 

B o b o r y K á r o l y : T. képviselőtársam, Deák 
Ferencz megemlítette az indemnityt, mi által mire 
lennének forditandók az ország jövedelmei, mint
hogy egészen felhatalmaztatott legyen minden fe
lelősség nélkül a kormány. Ennek ellenében azt 
mondom, hogy az indemnity a felelősséget nem 
törli el, hanem utólagos felelősséget ruház a kor
mányra, oly felelősséget, hogy az ország jövedel
meit az alkotmány elvei szerint alkalmazza. Az 
indemnity megadatott általunk, de fájdalom, most 
sincs előttünk az 1848-ki törvény által követelt szá
madás az 1867. évre. 

Deák Ferencz t. képviselőtársunk megemlí
tette a fejedelem által adott igéret szentségét. E r re 
nézve lelkemből szólott Gubody képviselőtársam; 
én pedig azt teszem hozzá, hogy épen abban áll a 
legnagyobb bün,mely elkövettetett főkép azok által, 
a kik a múlt rendszer főképviselői és annak főoszlo-
pai voltak,hogy a fejedelmet tévútra vezették.Én azt 
akarom: legyen ez arra példa, hogy maga a hata
lom szava csak ugy erős, ha alkotmányos ala
pon áll. 

Ennélfogva pártolom Nyáry Pál képviselő
társam inditványát. (Helyeslés balfelöl) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sincs felírva. A 
második szakaszra nézve két szerkezet van : egyik 
a központi bizottság javaslata, a másik Nyáry Pál 
képviselő úr módosítása. Nem tudom, kivánja-e a 
t. ház, hogy először az eredeti szerkezetre történ
jék a szavazás ? (Kívánjuk!) 20 képviselő névsze
rinti szavazást kíván. 

Ráday LáSzlÓ gr. j e g y z ő (olvassa a név
szerinti szavazást kívánók neveit) 

Elnök: A kérdés az, hogy a 2-dik szakaszt 
a központi bizottság szerkezete szerint elfogadja-e 
a ház, vagy nem? Méltóztassanak e szerint ,,igen"-
nel vagy . ,nem"-mel nyilatkozni. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a képvi
selők névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., ifj. Am-
hrózy Lajos báró, Andrásy Gyula gróf, Andreánszky 
Boldizsár, Antalffy Károly, Ányos István, Arik-ér 
Hugó, Babes Vincze, Barinyai József, Bay György, 
Bartal György, Bartal János, Bencsik György, Be~ 
rényi Ferencz gróf, Bernáth Lajos, Berzeviczy Tiva
dar, Bethlen Farkas gróf Bethlen János gróf, Beth
len Sándor gróf Bezerédj László, Binder Lajos, 
Binder Mihály, Bittó István, Borcsányi János, Boika 
Mihály, Börnches Frigyes, Branováczky István, Bu-
janovics Sándor, Buocz Kálmán, Barcsay Ákos, Ba
logh Károly, Bedekovits Kálmán, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Csik András, Czorda Bódog, Czár 
Iván, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, Dá
niel Fái, Deák Ferencz, Del'manics István, Dimitrie-
vics Milos^Draskóczy Gyida, Domokos László, Erős La
jos, Fabritzius Károly, Fábián Gábor, Fejér János, 
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Fehdenfeld Frigyes, Fest Imre, Földváry Miklós, 
Freyseysen Gyula, Fridetzky Timőth, Gajzágó Sala
mon, Gál János, Gál Miklós, Geduly Lajos, Glatz 
Antal, Gorove István, Granzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hedry Ernő, Hertelendy Kálmán, Hollán 
Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Horváth La
jos, Hosszú József, Hunfalvy Pál, Huszár István, 
Huszár Károly báró, Hatz Vilmos, Hervoics István, 
Horváth Péter, Ibrányi Lajos, Inkey József, Ivánka 
Zsigmond, Jankovics Antal, Joanovics György, Justh 
József, Jankovics Dániel, Jelasics Kázmér, Kacsko-
vics Ignátz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi 
Ferencz, Kardos Kálmán, Kautz Gyida, Kemény 
Gábor báró, Kemény István báró, Kemény Zsigmond 
báró, Királyi Pál, Kis Jakab, Kuba János, Kurcz 
György, Kapp Gusztáv, Keresztúry Slavolyub, Kis 
László, Králjevics Benő, Kussevich Aurél, Lázár Dé
nes, Lónyay Menyhért, Madocsáwji Pál, Mániu Au
rél, Mátyás József, Mendnyánszky Dénes báró, Melas 
Vilmos, Mihályi Péter, Miske Imre báró, Molnár Jó
zsef, Molnár Pál, Maler Miksa, Miksits Kálmán, 
Nagy Péter, Onossy Mátyás, Paczolay János, Paiss 
Andor, Papp Zsigmond, Perczel Béla, Plachy Lajos, 
Popovics-Desseanu János, Pidszky Ferencz, Pejacse-
vics László gróf, Pejácsevics Nándor gróf, Petrovics 
Lukács, Radich Ákos, Pannicher Jakab, Reviczky 
István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Rudics József 
ifj. báró, Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, 
Semsey Albert, Sigray Fülöp gróf, Siklósy Károly, 
Simon Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Somssich 
Pál, Stefanidesz Henrik, Stoll Károly, S'úmeghy Fe
rencz, Szabó Miklós, Szász Károly, Székács József, 
Székely Gergely, Széles Dénes, S.üágyi István, Szlávy 
József, SzontaghPál (gömöri), Széli Kálmán, Stiglicz 
István, Suhaj Imre, Tanárky Gedeon, id. Teleky Do
mokos gróf, Teutsch György, Tolnay Gábor, Tollnay 
Károly, Tóth Vilmos, Török Dániel, Török Sándor 
(gömöri), Török Sándor {nógrádi), Trauschenfels 
Emil, Trefort Ágoston, Tomasics József, Úrházy 
György, Vadász Manó, Vadnay Lajos, Vay Sándor 
báró, Vesselényi József báró, Vladár Tamás, Wocl-
janer Albert, Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vu-
chetich István, Vakanovits Antal, Zeyk Károly, Zeyk 
József, Zichy Antal, Zichy-Ferraris Vidor gróf, 
Zichy Jenő gróf, id. Zichy József gróf, ifj. Zichy 
József gróf, Zichy Nándor gróf, Zsarnay Imre, 
Zsedényi Ede, Zuvics József; 

Nemmel szuvaznak: Almássy Sándor, Andaházy 
Pál, Bárányi Ágoston, Beniczky Gyula, Benitzky 
Ödön, Bernáth Zsigmond, ifj. Bethlen Gábor gróf 
Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, Bogyó 
Sándor, Bónis Sámuel, Berzenczey László, Csanády 
Sándor, Csernátony Lajos, Csiki Sándor, Desseioffy 
Ottó, Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Sza-
niszló, Eöry Sándor, Eszterházy István gróf, Farkas 
Elek, Fejér Miklós, Gábriel István, GálPéter, Ghyczy 

Ignátz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár, Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jókai Mór,Keglevich Béla gróf Kende Kanut, Kiss La
jos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kupricz Imre, Lovassy 
Ferencz, Lukynich Mihály, Luksics Bódog, Luzsénszky 
Pál báró, Lükö Géza, Madarassy Mór, Majthényi 
Dezső, Makray László, Markos István, Milkovics Zsig
mond, Molnár Endre, Móricz Pál, Nagy Ignácz, Ná-
nássy Ignácz, Nicolics Sándor, Noszlopy Antal, N^áry 
Pál, Odescalchi Gyula herczeg, Oláh Miklós, Olgyay 
Lajos, Ormos Sándor, Pap Lajos, Pap Pál, Pap 
Simon, Patay István, Perczel István, Perczel Mór, 
Pethes József, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes 
báró, Prónay József, Péchy Tamás, Ráday László 
gróf, Ruttkay István, Salamon Lajos, Simonyi Lajos 
báró, Soldos Imre, Somossy Ignácz, Svastits Gábor, 
Szaplonczay József, Széky Péter, Szilády Áron,Szon-
tagh Pál (nógrádi), Simonyi Ernő, Svartz Gyida, 
Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tóth Kálmán, Thury 
Gergely, Thury Sámuel, Tokody Ágoston, Vjfalussy 
Lajos, Varga Antal, Varró Sámuel, Vállyi János, 
Várady Gábor, Vecsey-Oláh Károly, Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Vitolay József, Vukovics Sebő, Zá-
mory Kálmán, Zsitvay József; 

Kijelenti, hogy nem szavaz: Perényi Zsigmond 
báró; 

Nincsenek jelen: Armbruszt Péter, Ács Károly 
Balomiri János, Balomiri Simon, Bánffy Albert báró, 
Bánó József, Bánó Miklós, Beliczey István, Berde 
Mózses, Besze János, Betegh Kelemen, Boér János, 
Boheczel Sándor, Borlea Zsigmond, Boros Bálint, 
Boros Pál, Botka Tivadar, Birabás Sándor, Czeb-
rián Lászlj gróf, Conrád Móricz, Császár József, 
Cseh Sándor, Csernovlcs Péter, Cséry Lajos, Csiky 
István, Csorghe László, Czégl Károly, Damaszkin Já
nos, Deáky Lajos, Decány Károly, Dedinszky József, 
Dégenféld Gusztáv gróf Dobóczky Ignácz, Dohrzán-
szky Adolf, Drotdeff Tamás Vilmos, Dobolyi Sándor, 
Eitel Frigyes, Eötvös József báró, Édes Albert, Fa
ragó Ferencz, Fisser István, Fiilepp Lipót, Fodróczy 
Sándor, Geczö János, Görgey Géza, Gull József Ho-
dosiu József, Horváth Boldizsár, Horváth Károly, 
Hrabovszky Zsigmond, Hoffmann Pál, Iliász Rezső, 
Ivacskovics György, Jámbor Pál, Jendrassik Miksa, 
Justh Kálmán, Jancsó István, Josipovits István, Ka
rácsony János, Kazinczy István, Kálnoky Pál gróf, 
Károlyi Ede gróf, Kerkapoly Károly, Kéthelyi Jó
zsef, Klapka György, Kossuth Pál, Kovách László, 
Kvassay László, Láng Gusztáv, Lator Gábor, László 
Imre, Lázár Kálmán gróf, Lázár Sándor, Lehoczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Macelláriu Illés, Madarász 
József, Majthényi József báró, Manojlovich Milán, 
Maróthy János, Máday Lajos, Medán Endre, Mikó 
Imre gróf Miletics Szvetozár, Miskolczy Lajos, Mo-
csonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Morscher Károly, Missics János, 
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Nagy Károly, Németh Károly, Opitz Sándor, Papp 
Máté, Pap Mór, Pethe András, Petko Lázár, Püler 
Gedeon, Popovics Zsigmond, Puskáriu János, Ráih 
Péter, Román Sándor, Rónay Mihály, R'óser Miklós, 
Simay Gergely, Sipos Orbán, Somssich Imre gróf, 
Stojácskovics Sándor, Szabó Imre (pápai), Szabó 
Imre, Szakái Lajos, Szelestey László, Szemző István, 
Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szentiványi Ká
roly, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széchényi Béla 
gróf, Szitányi Bernát, Szluha Benedek, Szolga Mik
lós, Sztratimirovits György, Tinku Ábrahám, Tisza 
László, Tóth Lörincz, Trifunácz Pál, Tulbás János, 
ürbanovszky Ernő, Vay Béla báró, Varga Flórián, 
Vas Sámuel gróf, Várady János, Wlád Alajos, Vu-
kovics István, Zmeskál Mór, Zsámbokréthy József. 

Ráday László gr. jegyző: A ház igazolt 432 
képviselője közöl távol volt 134, igennel szavazott 
194, nemmel szavazott 102, egy nem akart sza
vazni ; ezt és az elnököt levonván, kijön az iga
zolt képviselők száma. 

Elnök : A szavazás eredménye, hogy a ház 
a központi bizottság által szövegezett 2. szakaszt 
eredeti szerkezetében elfogadta. 

Következik a 3, szakasz. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 3-dik 

szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik Ol
vassa a 4. szakaszt). 

Csengery Imre előadó: A központi bizott
ság következő módosítást ajánl : e szakasz 4-dik 
sorábau kitörlendők eme szavak : „s ő Felségé
nek s a delegatioknak," mig viszont az 5-ik sor
ban álló : „közös" szó elé beigtatandó ez a szó : 
„és.« 

Elnök: Elfogadji a t .Mz? (Elfogadjuk!) 
E szerint a közös nyugdijakról szóló törvényjavas
lat átalánosságban és részletesen elfogadtatott. 

Következik a hadügyi bizottság jelentése, a 
honvédelmi miniszternek a véderó'ró'l és a honvéd
ségről szóló törvényjavaslatok ujabb módosításaira 
nézve benyújtott, és illetőleg élő szóval tett jelen
téséről. 

Zichy Antal előadó (olvassa a hadügyi bizott
ságjelentését) : A 10-ik szakasz 2-ik bekezdése, mely 
igy szól: „A tartalék első évfolyamába lépendő 
hadkötelezettek azon esetre, ha a hadseregbeli 
(hadtengerészetbeli) szolgálat viszonyai, vagy a 
hadi kiképeztetés feltételei elkerülhetlenül ugy 
igényiének, az illető katonai hatóságok által, a kö
zös hadügyér jóváhagyásával, ezen év folyamára 
egészben vagy részben a tettleges szolgálatban 
megmaraszthatok, vagy arra berendelhetők; sz 
ilyenek azután tartalékos kötelezettségök további 
tartamára minden hadgyakorlattól felmentvék 
(36. §.), máskülönben" egészen kihagyandó. 

Elnök : Beleegyezik a t. ház, hogy e 2-dik 

kíkezdés kihagyassék? (Elfogadjuk!) Tehát Ki
marad. 

Zichy Antal előadó : A 17-dik srakasz 5. 
bekezdése után a következő pont lenne fölveendő : 
^Törvénytelen fiúgyermeknek hasonlóan igénye 
van e fölmentésre, ha ettől függ anyja eltartása, 
s ha ő e kötelességét teljesiti is.a 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 17-dik szakasz, 5-dik bekezdése után, tehát 
ekként íog szerkesztetni. 

Zichy Antal előadó : A 19-dik szakasz 
2-dik bekezdése a kivánt módon átalakítandó, il
letőleg bővítendő; azaz, ezen szerkezet : „Az 
ily intézetekben kiképzett díjmentes vagy ala
pítványi növendékek 10 évig, a féldij vagy fizetés 
mellett kiképzett növendékek pedig 7 évig tartoz
nak, az intézetből történt kilépés napjától számít
va, a hadseregben (hadi tengerészetben) folytono
san és valósággal szolgálni, következőleg átalakí
tandó : „Az ily intézetekben kiképzett díjmentes 
vagy alapítványi növendékek 10 évig, a fél dij 
mellett felvettek és kiképzettek 7 évig, az egész 
dij kifizetése mellett; kiképzettek pedig 4 évig tar
toznak, az intézetből történt kilépés napjától szá
mítva, a hadseregben (hadtengerészetben) folytono
san és valósággal szolgálni." 

Elnök: Elfogadja a t, ház? (Elfogadjuk!) 
Tehet a 19. szakasz eként fogadtatik el. 

Zichy Antal előadó : A 21-dik szakasz 
első bekezdése után uj pont veendő fel, mely igy 
szól: „Az ilyenek,ha tanulmányaikat folytatják, a 
katonai állomás helyét, s 25 éves korukig az egy évi 
önkénytes szolgálatévet is, magok választhatják, s 
ha önköltségükön, magánszállást tartanak, lakta
nyai lakásra nem szoríthatók." 

Elnök : Elfogadja a t. ház? (Elfő 
Tehát a 21. szakasz eként fogadtatott el. 

Zichy Antal előadó ; A 26-dik szakasz 
végéhez is következő pont adandó : „Hason ked
vezményben részesittetnek a postai, távirdai s 
vasúti szolgálatban álló egyének is, a mennyiben 
az üzlet folytatására nélkülözhetlenek." 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Zichy Antal előadó : A 28-dik szakasz 
utolsó tétele, mely igy szól: „S rendszerint 3 éven 
tul nem terjedhet" kihagyandó. 

E lnök : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy Antal előadó: Az 5 l ik szakasz e 

szavakkal: „s a 19-ik szakaszban emiitettek közé 
nem tartozik" bővitendő. Lesz tehát az 51-ik sza
kasz igy: „Minden tiszt, a ki mint olyan egy évig 
szolgált, s a 19-ik szakaszban említettek közé nem 
tartozik, béke idején, saját kérelmére de állandó 
illetékeinek megszüntetése mellett, a tartalékba, 
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vagy ha már csak honvéd kötelezett volna, a hon
védségbe tétethetik át." 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva az 51-ik szakasz ekként lesz. 

Zichy Antal előadó: A hadügyi bizottság 
az 53-dik szakaszhoz indítványozott hozzáadást 
némi irályi módosítással ajánlja, mely szerint ezen 
uj pont ekként szólana: „tekintet nélkül szolgálati 
éveik számára hason kedvezményben részesülnek 
a tartalékos és honvédségi, úgyszintén a nyugdí
jazott tisztek és katonai hivatalnokok, valamint a 
rokkant dijasok is, utóbbiak, ha katonai rokkan
tak intézetébe fölvéve nincsenek." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e hozzáadást az 
53-dik szakaszhoz? (Elfogadjuk!) 

Z i c h y Anta l e lőadó : Az 54-dik szakaszra, 
ugy az 58-dikra indítványozott módosítások, s 
végre ugyan az 58-dik szakasz végéhez javaslott 
uj bekezdés elfogadtatik, s a képviselőház elé aján-
lólag terjesztetik be. Lesz tehát az 54. szakasz 
következő. „Addig is, mig a katonai törvények az 
átalános védkötelezettség igényeinek megfelelőleg 
annak utján átdolgoztatnának, előzetesen már 
most kimondatik, hogy a törvény hatályba lépte 
napjától testi fenyiték és rabláncz büntetés az álló 
hadseregben (hadi tengerészetben) és honvédség
ben többé nem alkalmazható." Az 58-dik igy : 
,,A jelen törvény, kihirdetése után, azonnal életbe 
lép, s hatálya kiterjed azokra is, kik a sorhadban 
és tengerészetben jelenleg szolgálatban állanak • 
de az átmenetnek némely fegyvernemeknél na
gyobb nehézségei által kivánt azon megszorítással, 
hogy az 1865-ben és 1866-ban besorozottaknak a 
tartalékba áthelyezése 1870-re lesz halasztható 
ott, hol azt a közös hadügyminiszter, egyetértő-
leg a honvédelmi miniszterrel feltétlenül szüksé
gesnek találandja." Az 58-dik szakasz végéhez 
indítványozott uj pont ekként szól: „Ez esetre 
azok, kiknek elbocsátása tettleg elhalasztatott, tar
talékos kötelezettségűk további tartamára minden 
hadgyakorlattól felmentvék. (36. szakasz)." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Zichy Anta l e l ő a d ó : Ezután a bizottság 

átnézte a honvéndségről szóló tőrvényjavaslatot, s 
abban Horvát-Szlavonország tekintetéből, s ez or
szág követeinek hozzájárulásával, a következő 
módositványokat véli szükségeseknek : 

1. A 6. szakaszban e tétel: „Horvát-Szlavon-
ország kivételével" kitörlendő s az első bekez
déshez hozzáteendő: „melyhez Horvát-Szlavon-
ország 4 gyalog zászlóaljat és 4 lovas századot 
fog állítani*. 

2. A 7. szakasz uj szövege igy szólna: 
KÉPV.H. NAPLÓ. 1 8 6 5 / g . XI. 

„A magyar korona területe hat honvédkerü
letre osztatik, és pedig: 

a) dunáninnenire, 
b) dunántúlira, 
c) tiszáninnenire. 
d) tiszántúlira, 
ej az erdélyire, 
f) Horvát-Szlavonország képezi a hatodik ke

rületet. Ezen kerületek mindegyike több zászló
alj! járást foglal szagában. (8. szakasz)." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva a 6. és 7. szakasz ekként lesz. 

Zichy Antal e l ő a d ó : A 18. szakaszra vo
natkozólag, mely a vezénynyelvről, zászlóról és 
jelvényekről szól, a horvát-szlavón követek hozzá 
járulásával és a kiegyezési, már szentesitett törvény 
61. és 62-dik szakaszainak útmutatása szerint, a 
hadügyi bizottság a következő szövegezést ajánlja : 
„A honvédség vezény nyelve a magyar, zászlója ő 
felsége nevének jelvényei mellett az ország színeit 
és a magyar állam czimerét viseli. Horvát-Szlavon-
és Dalmátországban a honvédség vezénynyelve 
a horvát; zászlója ő felsége ugyan azon névjegye 
mellett Horvát-Szlavón- és Dalmátország egyesült 
színeit és a magyar állam czimerét viseli. Egyéb
iránt a katonai jelvények, rangjelzetek a felszere
lés és felfegyverkezés, valamint a szolgálat^ és 
gyakorlat szabályai a honvédségnél és a sorhad
nál egyenlők lesznek." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Zichy A n t a l e l ö a d ó : Végre a 33-dik sza

kasz, mint a melynek lényege a 7-dik szakasznak 
már a t. ház által elfogadott módosításába fölvé
tetett, a törvényjavaslatból ki lenne hagyandó. 

E l n ö k : Beleegyezik-e a t. ház. hogy a 33-
dik szakasz kihagyassék ? (Elfogadjuk,!) Tehát 
kimarad. 

Nem tudom, kivánja-e a ház, hogy a most 
elfogadott módosítások szerint kiigazított tör
vényjavaslat még egyszer fölolvastassák ? (Nem 
szükséges /)• 

Németh Károly képviselő úr interpellatiót je
lentett be. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Németh 
Károly interpettatióját): „Vajon történt-e az oszt
rák kormány részéről valamely visszafizetés, 
avagy az ország javára szolgált bármely beszámí
tás, azon dijakra és illetékekre nézve, a melyek az 
1868-ik évben visszahelyezett városi törvényha
tóságokat megillették, de az osztrák kormány ren
delkezése alatt állott pénztárakba folyván, ezen 
városi municipiumok segélyezésére nem fordít
tat tak? Ha igen : mely összeg erejéig? Ha pedig 
nem : vajon támasztott-e már ily követelést, s illetö-
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leg van-e szándékában ilyest támasztani az igen t. 
pénzügyér urnák ? a 

E l n ö k : Kiadatik a minisztériumnak. 
A délutáni ülés tárgyai lesznek: először a 

rendezett tanácsosai biró városok törvénykezési 
költségeinek megtérítéséről szóló jelentése a pénz
ügyi bizottságnak .; másodszor: az egyetemi taná
rok fizetésének fölemeléséről szóló jelentése ugyan
azon bizottságnak; végre, ha idő lesz rá, a buda
pesti kisajátításra vonatkozó törvényjavaslat. 

(Az ülés d. u. 2 órakor felfüggesztetik, délutáni 
4 órakor pedig Cajzágó Salán.on által zvjra meg
nyittatik. ) 

Elnök: Napirenden van az erdélyi unió 1 
részletes szabályozásáról szóló törvényjavaslat | 
végleges megszavazása. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa a Ma
gyarország ti Erdély egyesítésének részletes szabályo
zásáról szóló törvényjavaslatot). 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
Magyarország és Erdély egyesülésének részletes 
szabályozásáról szóló törvényjavaslatot harn ad-
szoii felolvastatása után végleg elfogadják, mél
tóztassanak felkelni, (Megtörténik.) A képviselőház 
elfogadta, s Paiss Andor jegyző' úr a végleg elfo
gadott törvényjavaslatot átviendi a főrendekhez. 

Napirenden van az államadó pénzügyi bi
zottság jelentése a rendezett tanácscsal biró váro
sok törvénykezési költségeinek miként pótlása 
tárgyában. 

NicolicS S á n d o r : Az uniótörvényre vonat
kozólag a központi bizottságinak két határozati 
javaslata volt: nem tudom, elfogadta-e azokat 
már a ház? (Már tegnap!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az ál-
landú pénzügyi bizottság jelentését.1) azután Németh ! 
Károly indítványát): . .Tekintve, hogy a szabad 
királyi városok, mint törvényhatóságok támaszta- i 
nak követelést oly javazaíokra, a melyeket szüksé- j 
geikbez mérve, dijakban és illetékekben szedni és I 
emelni joguk van és volt, és hogy ezen követeié- j 
sük ideiglenes avagy végleges megállapításáról, 
sem az előbbi privilegiális állásukból merített bár- j 
mely tekintetbeli kötelezettségek , sem pedig oly ! 
kegyelmi rendeletek, melyek előbbi viszonyaink i 
közt törvény és jog rovására hozattak: hanem 
csakis azon károknak mennyisége lehet jelen állá
sunkban irányadó, a melyeket az illetők részben a 
municipális dijaik és illetékeik vesztesége, részben 
pedig a megyei törvény hatóságoknak már 6 mil
lióra terjedő, s törvény szerint osak azoknak saját 
pénztárait terhelhető, minden kiadásukra való meg
adóztatásuk által szenvedtek; 

..tekintve, hogy ezen szabad királyi városok-

') Lásd az Irományok 394-dik számit. 

TJLES. (December 2. 1868.) 

nak e részbeli kérelmeik csak az előbbi viszonyok 
folytán nyerhettek oly értelmezést. miszerint tör
vénykezési költségek pótlási jogának követelésére 
iránvozvák ; hanem mindenkor a károk és vesz-
teségek pótlása képezé tárgyát kérelmeiknek, 
és hogy ezek csak azért bírják formáját törvény
kezési költségek határozott liquidatiőjának és ezek
re vonatkozó követeléseknek, mert más alakban s 
kellő további kiterjesztéssel ily liquidatióik el sem 
fogadtathattak: 

„tekintve, hogy a folyamodók joga az igény
be vett kártalanításra nézve csak élő törvény-
tulajdon szentsége és a teher-egyenlőség rovására 
volna megtagadható ; sőt, hogy ennek megtagadása 
által még az államnak követelési joga is koczkáz-
tatnék annyiban hogy csakis ezen jogok alapján 
követeltethetik megtérítés ez által is azon osztrák 
kormánytól, a mely saját javára a szabad királyi 
városok dijait és illetékeit önhatalmilag beszedvén, 
ugyanezen városoknál azt törvény szabta rendelke
zésökre nem hagyta ; 

„s tekintve végre, hogy a kérdésben forgó 
igen tetemes veszteségeket a hatalom okozta 
bonyodalmak miatt határozott öszszegben ki
számítani lehetetlenné válván, ezeknek mennvi-
sége csakis azon összes kimutatásokban volna 
fellelhető, a melyek az administratiónak számos 
s minden ágazatában felmerült fogyatkozások
ra vonatkoznak, és, hogy ép azért, a beszá
mításoknak egyedül törvényszéki kiadásokra való 
szorítása. avaerv ezekhez még- a rabtartási költ-
ségeknek való hozzácsatolása olykép, hogy se-
gedelmezési összeg, akár 20 perczentnyi levonás. 
akár egyéb nem királyi városoknak részesítése 
által, ismét a segedelmezés előbbi összegére beol
vasztassák, egyátalában meg nem felelhet, és alap
ját sem teheti fel abban : hogy ezen municipiumok-
nak.ugy mint egyszerű hatóságoknak, lettek volna 
ilyetén kiadásaik, melyek csakis általuk volná
nak fedezendó'k: mert ily állásukban is szabhat
nánk dijakat és illetékeket szükségeikhez mérve: 
de bog'}" ennek ellenében a szabad királyi váro
soknak törvénykezési, és ettől el nem választható 
rabtartási s fogházi minden kiadásaik pótlása, és e 
felett még néhány nagyobb városnak, a hol kü
lönösen államrendőrség] igazgatóságok székeltek, 
még azon rendkívüli költségeik megtérítése által. 
a melyek okoztattak olykép : hogy előbb ezen ál
lamrendőrség kiadásainak egy harmad részét kész
pénzzel fedezni, utóbb, vagyis 1860 óta pedig, 
ezen államrendőrség! minden teendőt s költsé
get kénytelenittettek átvenni: legalább megköze
lítő kártalanítást nyújtana, mely túlságosnak már 
annyiból sem tekintethetnék, mert ép az állam ma
ga csak a dijak és illetékek fejében a megyéknél 
minden költségeket tettleg fedez, a szabad királyi 
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városoknál pedig, az ép oly összegre rugó, s foly
ton nagyobbodó adóbeli túlterhelés és megyei 
költségekre számításba veendő: 

,,inditványozom ; miszerint méltóztassék a t. 
ház határozatilag megállapítani: 

„1-ÖT, hogy a szabad királyi városoknak tör
vénykezési költségeik fejében 690,000 IVt, és a rab
tartási s fogházi kiadásaik pótlására 7(5,000 frt le
gyen az I869ik évi államköltségvetésbe felveen
dő, még pedig jelesen, fentartásával azon állam
rendőrségi, de ez ideig a kormány által ki nem 
számított költségeknek is. a melyek egyes szabad 
királyi városokra az állam rendőrségi igazgatóságok 
megszűntével háramlottak; 

,,2-or, hogy ezen szabad királyi városoknak 
az 1861. évtől 1869. évig felmerült, illetőleg ez 
ideig még téritetlenül maradt törvénykezési, rabtar
tási s íoghíz! költségeit, még egyes városoknak 
azon rendkívüli külön-kiadásait is, a melyek ezek
re az állam rendőrségi teendőkkel, jelesen az ál
lamrendőrségi igazgatóságok megszűntével há-
romoltak: a minisztérium számítsa ki, és mind 
ebbeli kimutatását, mind pedig a mennyiség* s 
visszatérítés módjára vonatkozó javaslatot is a 
legközelebbi államköltségvetéssel okvetlen betér-
jeszsze.'1 

Elnök : Méltóztatik talán hozzászólani, Né
meth Károly képviselő ú r? A szólásjoga őt illet. 

Németh KárOly : Nem szólok a tárgyhoz : 
méltóztassanak indítványom fölött, melyben indo
kaimat előadtam, határozni. 

Csiky S á n d o r : Én ugy tartom . . . 
Elnök : Szólásra Horváth Döme képviselő 

úr vau fölírva. 
H o r v á t h D ö m e : T. ház! Ne méltóztas

sék aggódni . t. képviselőtársaim : megígérem, 
hogy igen rövid leszek, és nagybecsű türelmüket 
nem fogom soká fárasztani. (Halljuk!) 

T. ház! En a pénzügyi bizottság javaslatáért 
elismeréssel tartozom, mert legalább méltányos 
mind a királyi városok, mind a mezővárosok irá
nyában : elismervén a királyi városok irányában 
azt. hogy ezek alkotmányos kötelességöknél fogva 
a provisorium alatt egészen az alkotmány vissza
állításáig törvényszékeidet föl nem adhatták; s 
egyszersmind a javaslatban elismertetik azok tör
vénykezési kölfségeinek jogosultsága, és szerintem 
helyesen, ezen, azaz a jövő évre teljes kárpót
lás és megtérítés javasoltatik. Ugy szintén méltá
nyos a mezővárosok irányában : elismervén, hogy 
a mezővárosok, bárha kiváltságuknál fogva tartot
ták is fön törvényszékeiket, de azok föntartásával az 
alkotmánynak némileg szolgálatot tettek, s szintén 
javasolja, hogy ezek is némi kárpótlásban részesit-
tessenek. Szerintem szintén ez helyes, s én a je

len kártérítéssel teljesen meg vagyok elégedve ; 
de legyen szabad figyelműket egy, alkalmasint fe
ledékenységből eredő, mulasztásra fölhívnom. 

A mint méltóztatik talán emlékezni a t. kép
viselőház, ez év május hó végén a királyi váro
sok képviselőinek nagyszáma által egy inditvánv 
tétetett, mely szerint nemcsak a jelenre és jövőre 
igényeltetik kártérítés, hanem egyszersmind kére
tik a t. ház arra, hogy a királyi városoknak 1 Stíl
től 1867-ig tett törvénykezési költségeik méltá
nyos arányban téríttessenek meg. Ez az indítvány, 
mely, miként méltóztatnak emlékezni reá, nagy
szám n vá-osi képviselők által lett benyújtva. 237. 
szám alatt, az állandó pénzügyi bizottsághoz lett 
utasítva, és ez 399. szám alatt, gondolom, még au
gusztus hó elején a maga javaslatát be is adta. 
Ebben ugyanazt javasolja, mi a jelenre nézve ho-
zatik jelen javaslatba a bizottság által. De ama 
bizottság a múltra nézve elismeri, hogy nem jogo
sult ugyan a muitva nézve a királyi városok t észé
ről támasztott követelés, de a mennyiben sok köz
ségben azok közöl, tapasztalásból legyen mondva, 
magát a törzsvagyont támadta meg a költség, 
méltányossági szempontból, igenis czélszerünek 
találja, hogv a minisztérium rnecrbizatik, h o e r 
érintkezvén és számolván a királyi városokkal, ter-
jeszszen elő javaslatot : hogy ezek a múltra nézve 
mikép és mennyiben volnának kielégitendők'? 

T. ház! Akkor, midőn el kell — ugy hiszem 
— mindnyájunknak ismernünk azt. hogy Magyar
országnak alkotmányos jövője van — pedig sze
rintem v a n — akkor bizonyára azok a nagy közsé
gek tömörségüknél fogva numerikus nép, számuk
nál, műveltségeknél fogva jövőben Magyarország 
nak valódi magkövét képezik; akkor, midőn 1848-
ban azon községek mind vérben, mind pénzben 
aránylag legtöbbet áldoztak a közügyért ; akkor, 
midőn ama nagy községek Bach korszakában a 
provisorium alatt, disect és indirect adók által leg
többet szenvedtek s az nrszágnak állam jövedel
méhez jelenleg is leginkább járulnak; midőn ezt Iá 
tom: legyen szabad nekem a múltra vonatkozó kéré
süket és a pénzügyi bizottságnak még augusztus 
havában ez ügy bei i beadott javaslatát a t. ház be
cses ügyeimébe ajánlani, s legyen szabad kérnem : 
hogy a t. ház méltóztassék határozattá emelni azon 
javaslatot, hogy a minisztérium utasittassék egy a 
pénzügyi bizottság javaslata szerinti törvénynek, 
indítványnak vagy határozatnak beadására. 

Szaplonczay J ó z s e f : T. ház! Ha egybe
vetem az indítványt azon jelentéssel, mely itt föl
olvastatott és napirendre van kitűzve, összefüggést 
a kettőben nem találok s a tárgy egészen külön
böző. Midőn a pénzügyi budget megszavaztatott, 
akkor már a királyi városok részére 650,000 frt 
törvénykezési segitségfeép megajánltatott; ugyan-
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akkor Pest belváros nagyérdemű képviselője tett 
egy indítványt a képviselőház előtt, melyben igaz
ságosnak és méltányosnak találván azt, hogy ne 
csak a királyi városok, hanem egyszersmind a 
rendezett törvényszékkel ellátott mezővárosok is 
részesüljenek, bár csekélyebb segedelemben; ezt 
akkor elfogadta a t. ház és megbízta a pénzügyi 
bizottságot, hogy a minisztériummal egyetértőleg 
adjon e tárgyban javaslatot. E javaslat került 
most a ház elé, erről van itt szó, ezt lehet itt 
tárgyalni. A most beadott indítvány és a tárgya
lás alatt levő tárgy közt tehát semmi összekötte
tést nem találok : ennélfogva alázatosan kérem a 
t. házat, hogy a pénzügyi bizottság előterjesztett 
javaslatát elfogadni és azt határozattá emelni mél
tóztassék. (Helyeslés). 

Csiky S á n d o r : T. ház! A mi a módosit-
ványt illeti, arra tekintve, Szaplonczay képviselő
társammal teljesen, tökéletesen egyetértek, mert 
most nem forog szőnyegen az, és nem a tanács
kozás tárgya, hogy a királyi városok részére az 
állam által törvénykezési, rabtartási kiadásaik fe
jében egy őket illető összeg szavaztassék meg; 
hanem arról van szó, hogy miután ez a közös 
pénzügyminiszter költségvetésében a királyi vá
rosok részére az említésben volt 65,000 forint 
megszavaztatott, akkor a t. ház megrendelte, hogy 
a pénzügyi bizottság az illető' kormánynyal egyet
értőleg oty javaslatot terjeszszen a ház elé, melynek 
értelmében mind azoknak 1861.óta felmerült ;azután 
csak kis részben, mert csak 1867-re kaptak 
400,000 forint kárpótlást ezen óriási költségeknek 
némileg leendő tatarozása fejében, tehát meg volt 
bizva a küldöttség és koimiány, hogy terjeszszen a 
ház elé oly javaslatot, melynél fogva ezen jogos 
követelmeik megadásának módja befoglalva áll
jon. Most itt van a pénzügyi bizottság jelentése, 
melyet a kormánynyal egyetértve a ház elé ter
jesztett. U g y tartom, t. ház, ehhez képest a Né
meth Károly képviselő úr által beterjesztett indít
ványhoz most szólani nem kell, s én sem szólok; 
hanem szólok ahoz, a mi itt e jelentésben fog
laltatik. 

A mi ezen jelentést és az ebben foglalt esz
méket illeti, e tekintetben elvileg én köszönetet 
szavazok, mert a követelésnek jogosságát elvileg 
benne elismerve látom ; hanem ha arról van szó, 
vajon 80,000 forint elengedő-e arra, hogy ezen 
szükségeknek fedezése általa pótolva legyen, oda 
kell nyilatkoznom, hogy akkor e tekintetben ezt 
az eljárást teljesen, tökéletesen hiányosnak látom : 
először az összegnek csekélysége tekintetéből, mi
vel ezen 80,000 forint a törvénykezési költségek 
fedezése fejében alig egy vagy két rendezett ta
nácscsal ellátott városnak szükségei fedezésére 
volna elegendő; pedig tudjuk, hogy az országban 

43 ilyen rendezett tanácscsal biró város van, me
lyeknek évi szükségeinek pótlására legkisebb 
részben sem lesz elég ; más részről azt a nagy hiányt 
látom benne, hogy nincs kimondva benne, hogy 
az ilyen rendezett tanácscsal ellátott városok kö
rülbelül melyek azok, melyek ebből a 80,000 frtnyi 
összegből valami kárpótlást nyernsk, s melyik 
mennyit nyer. Éhez képest én ezt a jelentést tel
jesen hiányosnak találván, arra kérem a t. házat, 
méltóztassék meghagyni a pénzügyi bizottságnak, 
s a pénzügyi kormánynak : miként e tekintetben 
— nem olyan nagy munka ez, talán készen is van 
náluk, mert ha nem volna, hogyan tudták volna 
ezt a jelentést is előterjeszteni ? — mondom, mél
tóztassék meghagyni, hogy ezen hiánynak pótlása 
tekintetéből terjeszszenek javaslatot elő, hogy eb
ből ki lehessen látni, melyik városnak mennyi jár 
azon összegből, a mely kárpótlás végett ajánlhatik ? 
De ez még csak kicsinység, mert 1861-től fogva 
kell a törvényhatóságoknak a követelt illetőséget 
megtéríteni: azért utasittatni kérem a kormányt, 
hogy az összegről, — mert már ezen országgyűlés 
alatt nem történhetik — a legközelebbi törvényho
zás elé terjeszszen olyan véleményt és jelentést, a 
melyből teljesen látható legyen: ezen költség fejé
ben mely városoknak mennyi lesz pótlólag meg
térítendő. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Csiky 
Sándor határozati javaslatát) : „A pénzügyi bizott
ságnak jelentése azon utasítással adassék vissza 
neki, miszerint : egy részről az általa ajánlott 80 
ezer forintokból, melyek azon városok, a melyek
nek törvénykezési költségei fedezendők és minő 
irányban? Ezen kimutatást még a jelen törvényho
zási időszak alatt terjeszsze a képviselőház elé. Ha
tározza továbbá el, hogy a kormány kötelezett 
legyen, érintett rendezett tanácscsal ellátott váro
soknak 1861. év óta felmerült törvénykezési, rend
őrségi és rabtartási költségük pótlékára szolgáló 
összegeket, a legközelebbi törvényhozás elé ter
jeszteni ; ha netalán ezalatt, a szóalatti városokat 
számon venni, azoknak jogos követeléseit közigaz
gatási utón kielégíteni képes nem lehetne." 

Luzsénszky P á l b . : Midőn a t. ház azt 
méltóztatott elhatározni, hogy a szabad királyi 
városoknak kárpótlás igértessék meg, akkor tet
szett egyszersmind elhatározni, hogy 6.700,000 
frttal történjék ezen kárpótlás. Én azt tartom, ezt 
másként nem lehet tenni, hanem csak az illető 
városok követeléseinek következtében. Ennélfogva 
én, részemről, nem tudok bele nyugodni a pénz
ügyi bizottságnak azon indítványába, hogy a mi
nisztériumnak itt átruházási jog adassék. Én azt 
tartom : mindeniknek, a mi az övé, adassék meg, s 
ennélfogva kijelentem, hogy azzal nem tudok egy 
véleményen lenni. 
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N y á r y P á l : T. ház! En azokkal vagyok egy 
véleményben, kik a pénzügyi bizottság javaslatá
nak elfogadásához járulnak; csupán azon megjegy
zésem van, hogy, miután ejavaslatban. meg vannak 
különböztetve a királyi városok azon városoktól, 
melyek törvényszékkel bírnak ugyan polgári ügy
ekre nézve, de nem királyi városok: nehogy az 
értelmezés hiányában a végrehajtásnál zavar jöjön 
közbe, jelentetnék ki határozatilag : hogy királyi 
városok alatt azok értetnek, melyek a törvénybe 
beczikkezvék. Anm'd inkább szükséges ez, miután 
itt a virement, az átruházás, a miniszternek meg 
van engedve. Azt hiszem, a királyi vái'osok részé
re nagyobb összeg levén megszavazva mint a csu
pán rendezett tanácsú községeknek inkább való
színű : hogy ez utóbbiak nagyobb menyiségű segély 
re számithatnak azon esetben, ha csupán a va
lóságos királyi városok részesittetnek az ezek szá
mára külön megszavazott összegben, mint akkor, 
ha azok is a királyi városok közé soroztainak, 
melyek oda törvény szerint nem tartoznak. En te
hát, t. ház ! határozatilag kivánnám kijelentetni: 
kik értetnek a „királyi városok" neve alatt? 

H o r v á t h K á r o l y : Én, t. ház, nem tudom, 
vajon az előttünk fekvő törvényjavaslatnak átalá-
nos, vagy részletes tárgyalásánál vagyunk-e? de 
miután az előttem szólók, ugy látszik, már a rész
letekhez szólottak, én is vagyok bá+or ugyancsak 
a részletekhez szólani. Nekem ezen jelentésre nézve 
ugyanazon észrevételem van, melyet Luzsénszky 
Pál b. kifejtett: nevezetesen én nem találom rend

jén, hogy miután magának ezen jelentésnek szö
vegezése szerint a királyi városok számára oly 
összeg állapittatik meg, amely azok törvénykezési 
költségeinek fedezésére mulhatlanul szükséges: 
ehhez bátor vagyok azt hozzátenni, hogy valóban 
meglehetősen szükkezüleg szabatott meg : igy áll
ván a dolog — mondom — egyátalában nem ta
lálom helyesnek ezen jelentés utolsó részét, 
miszerint a megnevezett összeg, mely ezen rende
zett tanácsú városoknak 80,000 forintban szabatik 
meg, és a szabad királyi városokra nézve megssa-
vazott összeg közt átruházás engedtessék. Méltózta
tott a t. hár-c közelebbi alkalommal, midőn az or
szágos előleges költségvetéseket tárgyalni méltóz
tatott, azon elvet elfogadni s megállapítani, misze
rint a virement csak egy kathegoriába, egy 
osztályba tartozó különböző tételek közt engedte
tik meg. Felfogásom szerint a királyi városok tör
vénykezési költsége a rendezett tanácsú városok 
költségeivel egy sorozatba nem tartozik. Ha arról 
volna szó, hogy valamely törvényszékekkel egy 
sorba, egy kategóriába tartozik-e? akkor csak a 
megyei törvényszékeket látom olyanoknak, me
lyekkel egy sorba tartózhatnék. Megmondom miért. 
Méltóztatnak tudni: ezen rendezett tanácsosai biró 

városok teendői által az illető megyei törvényszé
kek munkái kevesbedtek. A megyei bíróságok 
teendői jöttek át a rendezett tanácscsal biró váro
sokhoz. Ellenben a királyi városok törvénykezé
sével ezen rendezett tanácsú városoknak semmi 
összeköttetésük nincs. Alázatos indítványom tehát 
az : méltóztassék az utolsó pontot vagy teljesen 
kihagyni, hogy t. i. a két összeg iözt virement 
adassék ; különben is méltóztatnak tudni, hogy a 
királyi városoknak fölösleg nem adatott; vagy ha 
csakugyan szükséges e virement, ezen rendezett 
városok szempontjából ezen virement kérem a me
gyei törvénykezési költségekkel közösen mega
datni. (Felkiáltások : Nem lehet.') 

S z l á v y Józse f : Csupán az eszmék tisztá
zása végett kívánok néhány megjegyzést tenni. 
(Halljuk!) 

A mi a királyi városokat illeti, a t. ház ezek 
részére már 690,000 forintot megszavazott; erről 
tehát, nézetem szerint, többé szó nem igen lehet. 
(Igaz!) És igy Németh Károly képviselő úr indít
ványa talán most elkésett, (ügy van!) mert annak 
beadása akkor lett volna helyén, mikor a királyi 
városok törvénykezéséről volt szó. Miután azonban 
— mint mondám — erre a költségek már meg 
vannak szavazva, ez ügyben többé szólani talán 
nem lehet. (Helyedé?.) 

Nyáry Pál képviselő úr azon véleményét, 
mely szerint a királyi városok alatt csakis azokat 
kívánja értetni, melyek be vannak czikkeíyezve, 
részemről egész kiterjedésében nem pártolhatom: 
mert midőn a t. ház a 690.000 forintot megsza
vazta, azt a pénzügyi bizottság előterjesztése kö
vetkeztében szavazta me & a pénzügyi bizottság pe
dig a belügyminisztérium által előterjesztett kimuta
tás alapján ajánlotta ezt. (Igaz!) Ezen kimutatás
ban benfoglaltatnak a királyi városokon kivül 
még fvecskemét, Nagy-Tárad, Versecz és Gölnicz-
bánya. Igaz, hogy ezen négy város nem királyi 
város, de ezekre nézve különös körülmény forgott 
fen. Ugyanis az elmúlt időszakban Nagy-Várad. 
Kecskemét és Versecz nem ugyan királyi, hanem 
önálló városokká lettek 1861-ben. Midőn a kan-
czellária újra felállíttatott, igy találta e városokat 
és meghagyta azokat állásukban ; a rá következett 
provisorium ismét meghagyta ezen állapotukban, 
hogy t. i. a megyei hatóság alatt nem állottak. 
Midőn a minisztérium megalakult, ez is igy találta 
e három várost és sem Pest-, sem Biharmegye nem 
szólalváii fel ezen állapot ellen, ily körülmények 
közt a minisztérium nem érezte magát hivatva 
arra, hogy ezen városokat ismét a megyei hatósá
gok alá helyezze vissza. Ezen három város tehát 
most közvetlenül a minisztérium alatt áll, közvet
lenül vele levelez, és ennyiben némileg hasonlít a 
királyi városokhoz, t. i. nem állnak a megyék ha-



294 CCCXXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 2.1868.) 

tósága alatt. Hasonló helyzetben vau Gölniezbá-
nya is. Kérdés intéztetvén e várost illetőleg is 
Szepesmegyéhez, ezugy nyilatkozott, hogy az már 
1848. előtt is privilégium alapján mind polgári, 
mind büntető ügyekben önálló törvényhatóságot 
képezett, jelenleg pedig telekkönyvi törvényszék
kel is bir, és igy most Szepesmegye beleegyezésé
vel hasonlóképen közvetlenül a minisztériummal 
áll összeköttetésben. Ismétlem, ezen négy város 
némileg kivételes helyzetben van, és benne fog
laltatik azon kimutatásban,melynek alapján a pénz
ügyi bizottság a 690,000 forint megszavazását 
javasolta. Miután pedig a t. ház ez összeget meg
szavazta, és azon kimutatásban, melynek alapján 
ez összeg kéretett, ama négy város is benfoglalta-
tik : ezt mo*t ismét bolygatni tán nem volna he-
Íves. {Helyeslés.) 

A mi a rendezett tanácscsal biró városokat il
leti : ezekre nézve a belügyminisztérium a képvi
selőház meghagyásából a pénzügyi bizottsággal 
közölte az adatokat, a szükség-leteket, és ugv a 
belügyminisztérium niint a pénzügyi bizottság 
azon nézetből indulván ki, hogy a rendezett ta
nácsosai ellátott városok törvényszékei most rög
tön talán meg nem szüntethetők a nélkül, hogy a 
megyei törvényszékek költségei aránylagos ösz-
szeggel ne növeltetnének, és azon reményben, hogy 
a legközelebbi törvényhozás a törvényszékeket 
különben is rendezni fogja: ideig óráig segélyezen
dőknek véleményezte a rendezett tanácscsal biró 
városokat. 

A mi az átruházást illeti ; erre a belügymi
nisztérium azért fektetett súlyt, mert az indítvány
ba hozott összegek nem oly valami bizonyos ösz-
szeget fejeznek ki. melytől eltérni ne lehetne. A 
belügyminisztériumnak ugyanis, a múlt évi ered
ményeket kellett, tekintetbe venni. Ezek között 
vannak olyanok is,melyek a számvevőség által még 
megbírálva nincsenek: meglehet tehát, hogy ama 
690,000 forintból marad vagy 10 —20 ezer forint, 
meglehet kevesebb ; meglehet, hogy a 80,000 fo
rint a rendezett tanácscsal biró városoknak na
gyon sok, meglehet nagyon kevés. Mindezeknél-
fogva, azt hiszem, e virement a méltányosságon 
alapszik: mert az egyes városok szükségleteit azon 
adatok fogják kideríteni, melyeket az 1869-diki 
év folyamában a városok fel fognak terjeszteni, és 
itt a számvevőség meg fog vizsgálni. 

Kérem tehát a t. házat, hogy, tekintvén az 
idő előhaladottságát is, méltóztassék a pénzügyi 
bizottság véleményét elfogadni. (Helyeslés.) 

K u b a János : Midőn a t. ház a szabad ki
rályi városok részére a 690,000 forintot megsza
vazta, megszavazta azt. azon adatokra alapított mi
niszteri előterjesztés folytán, melyeket a szabad ki
rályi városok beküldőitek, és megszavazta azon 

1 Összeget a pénzügyi bizottság ajánlata folytán. Es 
I %yj u g y hiszem, hogy e tekintetben a királyi vá-
| rosok részére megszavazott 690,000 forintról többé 

szó sem lehet. De ezen kivül a t. háznak határo
zata oda terjedt, hogy a rendezett tanácscsal biró 
városok költségeire nézve is szintén előterjesztés 
tétessék. Ezen előterjesztés most szőnyegen forog. 
A pénzügyi bizottság ugy találta, hogy a rende
zett tanácscsal biró városok részére 80,000 forint 
szükségeltetik, most ezen 80,000 forint szükségle
tet a t. háznak elfogadás végett ajánlja a központi 
bizottság. Mindazáltal, midőn én részemről mél
tányosság szempontjából ezen összeget elfogadom, 
nem lehetek egy véleményen a t. államtitkár ur
nák felhozott okaival, melyeknél fogva a rendezett 

| tanácsosai biró városok törvénykezési költségei 
j és a királyi városok költségei közt a virementet a 
i minisztérium részére igénybe veszi. Ha a királyi 

városoknak joguk nem lett volna ezt követelni, 
nem követelték volna; ha a t. ház nem látta volna 
szükségét, nem szavazta volna meg ; megszavazás 
után visszatérni és összezavarni a két összeget, 
egyiknek azt mondani megkapod, de megkapod 

| csak titulusban , vitulusban pedig mást fizessünk: 
ezt, nézetem szerint, tenni nem lehet. A mi az át
ruházás ellen felhozott indokot illeti, azokat már 
Luzsénszky Pál báró és Horváth Károly képvise
lőtársaim bővebben kifejtették, én e tekintet
ben csak egy módositványt vagyok bátor a t. ház 
asztalára letenni, és azt a t. ház pártfogásába aján
lani. 

Ráday László gr. jegyző (ijlmsw Kuba 
János módositványát): ,, Az állandó pénzügyi bi
zottságnak 393. számú jelentéséhez a rendezett ta-

; nácscsal biró városok törvénvkezési költségeinek 
. . . ** .. , 

i mikénti pótlása tárgyában. A.második kikezdés 
i 14-ik sorában foglalt ezen szótól: .,megegyezvén" 

egész végig terjedő s az átruházásra vonatkozó 
szöveg maradjon ki ." 

Deáky LajOS: Midőn az országgyűlés az ál
landó pénzügyi bizottságot, csakis azon városok 
törvénykezési költségeinek miként fedezendő terve 
iránt, melyeknek perei a magyar királyi Ítélőtáb
lára fölebbeztetnek, kiküldötte, már akkor azon 
690,000 forint, mely a szabad királyi városok 
költségvetési rovataiában kijelölve volt, a ház által 
megszavaztatott, s a bizottságnak kijelentetett, hogy 
véleményét ugy igyekezzék előterjeszteni, hogy 
ezen már megszavazott költség csonkítása nélkül 
könnyittessenek a törvénykezési költségek más kir. 
vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben. 
Midőn tehát a pénzügyi bizottság a 80,000 frtot 
segélyül véleményezte, s ezen vélemény mellett a 
jelentés végén a minisztériumnak az átruházási jo
got megadni indítványozta, utasításán tulterjedett: 
mert az átruházási jog már egy korábbi határozat-



CCCXXXJ. ORSZÁGOS ÜLÉS (December 2. 1868.) 295 

nál fogva megsemmisíttetett, megtagadtatott, me- l 
lyet most megváltoztatni nem lehet. En pártolom 
Luzsénszky Pál b. indítványát. mely szerint az 
átruházási jog a. bizottság jelentéséből ne fogad
tassák el; mert az, úgyszólván, a miniszteri önkényt 
segítené elő, és a minisztérium tetszésétől függne, 
hogy azon városok közöl melyiknek és mennyi 
összeget adjon, és így a városok részére megsza
vazott összeg illuzoriussá válnék. Én a bizottság
nak véleményét, mely minden rendezett tanács
csal bíró város törvénykezési költségét pótoltatni 
kivánja, pártolom, és a mint előttem elmondatott 
a Németh Károly úr elkésetten beadott indítvá
nyát mellőzendőnek tartom, s ismételve megjegy
zem, hogy nem csak a megyék s szabad királyi 
városok, de a rendezett tanácscsal ellátott községek 
törvénykezési költségeit is az állampénztárból fi
zettetni óhajtanám, mert mindenki egyformán fi
zetvén a közadót, ez utóbbiak saját erejükön tar
tandó törvénykezési költséggel nem terheltethetnek. 

KiSS Mik lós : Azok után. a miket a belügyi 
államtitkár Nyáry képviselőtársunk előadására 
megjegyzett, igen kevés mondani valóm van, még 
csupán az indítványra teszek megjegyzést. Nem 
tartom egészen helyesnek azon nézetet, hogy a 
segélyben, illetőleg a törvénykezési kárpótlásban 
vagy kártéritésben csak kizárólag azok a, városok 
részesüljenek, melyek már királyi városok, és me
lyek már beczikkelyeztettek. En ezt nem akarom 
vitatni, hogy királyi várossá valamely várost csak 
az emel, ha beczikkelyeztetett, de egészen más jön 
tekintetbe: -az t. i. hogy kétségbe vonhatlan 
tény az, hogy a melyeket előszámlált az államtit
kár a királyi városok közöl, ezekre a terhek szint
úgy nehezednek, mint a királyi városokra s a ren
dezett tanácscsal bíró városokra, melyek polgári 
ügvekben ítélnek. De azon városok mellett több 
ok szól, mert ok egyszersmind rabtartásra is köte
leztetnek és kriminális törvényszékek fentartásával 
is terheltetnek. Kérem, méltóztassék a pénzügyi bi
zottság javaslatát elfogadni és az illető város részére 
azon arányt alapú! venni, amint azt az előíránvzat 
már korábban megállapította. 

Várady G á b o r : Az tlőttünk fekvő javasla
tot egész terjedelmében pártolom. Nem is azért 
szólaltam fel. hanem felszólalok Horváth képvi
selőtársunk azon észrevételére, a melyet az át
ruházási jogra vonatkozólag tett,Nem tudom, jól fog
tam-e fel nyilatkozatát: de. azt nem pártolhatom, 
hogy az átruházási jog megadása ott lenne a ma
ga helyén, a hol a nem hasonló tételek közti át
ruházásról van szó. Ezzel ellenkezőleg az átru
házásnak inkább homogén természetű tételek 
között van helye. Egyébiránt felhozatott itt, hogy 
az átruházási jog ezen pontra vonatkozólag, a kép
viselőházban már tárgyaltatott volna; ez nem 

történt, de nem is volt lehetséges, t. képviselőház, 
mjután a szab. kii', városok ügye külön, önállóan 
tárgyaltatott. A képviselőház előtt még nem volt 
akkor a rendezett tanácscsal bíró városok költség
vetése, és így nem volt tárgya az átruházási jog 
megadhatásának. Most került ez először a. képvi
selőház elé ily alakban. Az átruházási jog meg
adandó azon oknál fogva is, mit Horváth képvi
selőtársunk mondott, ha ugyan áll, hogy a kép
viselőház a szabad kir. városoknak nagyon szűk 
markuan niéi-t volna. Nem vonom kétségbe ezen 
állítását, és nem állítom a.? ellenkezőt, hai;em 
csak azt mondom, hogy ha az áll, akkor bizony
nyal a minisztérium nem fog a szab. kir. városok 
részére megjelölt összegből egy fillért se elvonni; 
de ellenben ha fölösleg merül fel, meg nem fog
hatom, miért kellene ezt a rendezett tanácsi tör
vényszékektőlelvonni. Ugyanezért, az indítványt, 
az átruházási jog megadásával együtt pártolom. 

BÓniS S á m u e l : En pártolom a pénzügyi 
bizottság véleményét ; azonban nem óhajtanám. 
hogy ezen mellékes kérdésből majdan praecedens 
vonassék akkorra, midőn a törvényhatóságok ren
deztetni fognak. Azt sem óhajtanám, hogy azon 
városok, melyek beczikkelyezve ugyan nincsenek, 
hanem tényleg jelenleg' a megyei hatóság alatt, 
nem állanak, ezen kedvezménytől elessenek. En
nélfogva kívánnám kitétetni, hogy a szabad kirá
lyi városok és azon városok részére, melyek jelen
leg tényleg nem állanak a megyei hatóság alatt. 
ajánltatnék meg 90.000 forint, azonban csupán 
ezen évre. a nélkül, hogy abból következtetés vo
nathassák: mert igaz. hogy királyi városoknak 
tekinteni nem lehet más városokat, mint a melyek 
be vannak ezikkelyezve. és igy királyi városok 
czime alá sem Kecskemét, sem Nagy-Várad nem 
jöhet; én tehát ezen praecedenst óhajtanám meg
előzni, és kívánnám, mondassák ki, hogy azon vá
rosok elnevezéséből, melyek tényleg jelenleg 
megyei hatóság alatt nem állanak, a törvényha
tóságok rendezésére nézve következtetés nem vo
nat hátik. 

Szontagh P á l ((fóm'óri) : Nekem csak egy 
csekély megjegyzésem van e tárgyalás alatt levő 
jelentéshez : hogy, t. i. midőn a bizottság 80,000 
forintot hoz javaslatba, hivatkozik statistikai és 
más részletes adatokra. Ezen részletesebb adatok 
közt találok egy névsort a rendezett városokról, 
a melyben sok oly város foglaltatik, mely költsé
get nem is fog igényelni, de a melynek nem is 
lehet megadni, miután számára előirányozva nincs. 
Azonban oly városok is vannak, melyek a segé
lyezést igazságosan igénybe vehetnék, mert tör
vényszékeik vannak, és ezen jegyzékből kimarad
tak, Alázatos kérésem tehát csak oda terjed, hogy 
valamely város csak azért, meri ezen jegyzékben 
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nem foglaltatik, ha egyébként jogosultságát iga
zolja, ezen költségben méltányos részlettel való 
részesítése ne zárassék ki. Ilyen Grömör megyében 
Rozsnyó községe. Egyébiránt a jelentést egész 
kiterjedésében pártolom. 

MiletiCS SzvetOZár : Vagyok bátor a pénz
ügyi bizottság jelentéséhez pótinditványt adni be : 
hogy t. i. ezen szavak után: „illetőleg törvényszék
kel bíró városoknak" tétessék : „és a rendezett 
tanácscsal biró nagy-kikindai kerületnek." Az in
dokok, melyek a rendezett tanácscsal biró váro
sok mellett szólnak, szólnak egyszersmind a nagy-
kikindai kerületre nézve is ; és nem is tudom, 
hogyan történt, hogy Zombor városának képvise
lője beadott módositványában, ezt nem eaili-
tette meg. 

E l n ö k : Miután szólásra senki sincs felírva, 
következik a szavazás. Kivánja a t. ház, hogy a 
szavazás előtt a beadott módosítványok és indít
ványok még egyszer felolvastassanak? (Halljuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a Csiky 
Sándor határozati javaslatát, Kuba János és Mile-
tics Szvetozár módositványait). 

E l n ö k : Miután az előttünk fekvő határozati 
javaslat két részből áll: az egyik, mely a rendezett 
tanácscsal, illetőleg törvényszékkel biró városok 
részére 80.000 forintot állapit meg. a másik j)edig 
az, a mely a 80,000 forint és a szabad királyi 
városok részére már megszavazott 690,000 forint 
közt átruházási jogot kivan a minisztériumnak 
adni, és minthogy ezen utóbbi ellen felszólalás tör
tént : tehát, nézetem szerint, a kérdés felosztandó 
lenne. (Helyeslés.) Először tehát, kérem, méltóztas
sanak íelállani azok. a kik kivánják, hogy a 
80,000 forintnyi összeg és pedig olykép, hogy 
ezen összeg a rendezett tanácscsal, és illetőleg tör
vényszékkel ellátott városoknak addig, mig az 
igazságszolgáltatás uj szervezése Yégleg meg fog 
állapíttatni, a szükséghez képesti részletekben ki
szolgáltassák. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Mal
most méltóztassanak felállni azok, a kik ezen ösz-
szeg és a szabad királyi városok részére megsza
vazott összeg közt, a minisztériumnak a körülmé
nyek szerint szükségesnek bizonyuló átruházási 
jogot szintén megadni kivánják. (Megtörténik.) El
fogadtatott. 

B ó n i s S á m u e l : A ház többsége elfogadta a 
pénzügyi bizottság véleményét. En a többség előtt 
meghajlok; azonban bocsásson meg a t. ház, ha 
ismét felhozom előbbi észrevételemet. Méltóztassék 
a ház jegyzőkönyvében kimondani, hogy ezen 
kir. városok elnevezése által a törvényhatóságok 
rendezésére semmi praecedens nem vonathatik. 
(Aialános helyeslés.) 

E l n ö k : A képviselőház tehát jegyzőköny
vében határozatilag kimondja, hogy , a kir. váro

sok elnevezése a törvényhatóságok rendezésére 
praecedenst nem képez. 

T. ház! Az ekkép elfogadott 80,000 írt. a 
belügyminisztérium költségvetésébe ezen tétel alatt 
be fog soroztatni. 

Napirenden van az állandó pénzügyi bizott
ság jelentése az egyetemi tanárok fizetésének javí
tása tárgyában. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a jelen
tést l). 

E l n ö k : Nincs valakinek észrevétele ? 
Ráday László gr. jegyző: E tárgyhoz 

szólni feljegyeztette magát Sehvarcz Gyula képvi
selő ur. (Felkiáltások:Nincs itt!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) E 
szerint tehát ezen határozat szóról szóra elfogad
tatván, a vallási és közoktatási minisztérium költ
ségvetésébe ezen tétel alatt a 12,000 frt be fog 
jönni. 

Napirenden van továbbá, t. ház, a törvény
javaslat a kisajátításról Buda és Pest fővárosok 
területén. Nem tudom, óhajtja-e a t. ház, hogy az 
egész törvényjavaslat felolvastassák, vagy pedig 
felolvasottnak tekintessék ? (Felolvasottnak tekintes
sék!) Még az a kérésem a t. házhoz, hogy miután 
a központi bizottság ezen törvényjavaslaton igen 
lényeges változtatásokat tett, és e szerint nagyon 
eltér az eredeti szerkezettől, melyet a miniszter úr 
beadott, legyen szives a t. ház a központi bizott
ság által beadott szerkezetet tárgyalási alapul el
fogadni. (Elfogadjuk!) A jelentést óhajtja-e a t. 
ház felolvastatni, melyet a központi bizottság e 
tárgyban beadott? (Oívastassék fel!) 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a jelentést*). 
E l n ö k : Atalánosságban méltóztatnak-e hoz

zá szólani? (Elfogadjuk!) A t. ház e törvényjavas
latot átalánosságban elfogadja a részletes tárgya
lás alapjául. Következik most a részletes tár
gyalás. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czirnét és az 1-sö szakaszt3). 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Egy igen cse
kély styláris módosítást vagyok bátor az 1-ső sza
kaszban inditványozni. Ugyanis Buda és Pest 
városok területe áll bel és kül területből, intra et 
extra villanumból, a mint a közszokásos gyakorlat 
szerint nevezni szokták. Ezen kifejezés, a mint itt 
van, nem fejezi ki egészen azt, a mi itt czéloztatik. 
Bátor volnék tehát itt ajánlani, hogy tétessék: 
„Buda és Pest városok belterülete", mint a mely 
határozottan kijelenti, hogy itt csak az intravillá-
num értetik. 

' ) Lásd az Irományok 402. számát. 
-) Lásd az Irományok 406-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 406-dik számának mellékletét. 
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Horvát Bo ld iz sár igazságügy min i sz 
t e r : Ez igen lényeges módosítás volna; és már 
azért is kénytelen vagyok ellene felszólalni, t.ház, 
mert Buda-Pest emelkedése oly rapid, hogy a mi 
még ma külterület, az holnap már belterület lehet. 
Azért én ezen distinctiót, mely nagy zavart idéz
hetne elő, nem akarnám elfogadni. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a szerkezetet? 
(Elfogadjuk!) Tehát a szerkezet fogadtatik el. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 2—5-
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 6-dikat.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
t e r : E szakaszban sajtóhiba van: ugyanis ezen 
szó helyett: „háttérben", teendő: „hátterében." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6-dik szakasz* 
ezen módosítással? (Elfogadjuk!) A 6-dik szakasz 
el van fogadva. 

Báday László gr. jegyző (olvassa a 7—9. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 10-diket.) 

Z i c h y A n t a l : Nekem azon styláris észrevé
telem van, miszerinteszakasz 3-dik sorábóle szót: 
„meg" méltóztassék kitörölni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 10-dik szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a ll-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 12-diket.) 

H o r v á t h K á r o l y : A 12-dik szakaszra 
nézve bátor- vagyok azon alázatos észrevételt tenni, 
miszerint az, hogy az alább következő szakaszban 
ugy látszik csak ingatlan vagyonról van szó, any-
nyiban, a mennyiben ottcsakatelekkönyvileg biz
tosított jogosultak követeléséről van szó, nincs itt 
befoglalva, mert itt csak annyi mondatik: „a kisa
játítandó ingatlan vagyon birtokosának, képvise
lőjének vagy gondnokának, s illetőleg a gondnoki 
hatóságnak meghallgatása, s a kisajátítandó tárgy 
valóságos értékének előleges megfizetése, illetőleg 
letéteményezése után foganatosítható.''' Tehát itt 
is szükségesnek tartanám megérinteni a telek
könyvijogosultakat. (Közbeszólás -.'Megvan érintve '.) 
Meg van, kérem; de épen arról van sző, hogy 
„ingatlan vagyon" ne álljon ezen szakaszban. 

Horvát Bo ld izsár igazságügyéi*: E sza
kaszban csak az elv van kimondva, mely szerint 
vagy le kell fizetni előleg a valóságos értéket, vagy 
le kell téteményezni; a kivitel a későbbi szakaszok
ban foglaltatik, 

E lnÖk: Elfogadja a t. ház a 12-dik szakaszt 
a központi bizottság szövegezése szerint? (Elfo
gadjuk!) A 12-dik szakasz a szerkezet szerint elfo
gadtatik. 

EÉPV. H. NAPLÓ. 186% XI. 

| Ráday László gr. jegyző (olvassa a 11. foje-
| zetczimétés a 13— 21. szakaszokat, melyek észrevétel 
j nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 22-dik szakaszt.) 

E l n ö k : Van szerencsém a t. háznak figyel
mébe hozni, miszerint Pest városa részéről egy 
kérelem intéztetett a t. házhoz, melyben kéri, hogy 
az oly eset, midőn a minisztérium és a törvényha
tóság közt valamely helybeli érdekre vonatkozó 
intézkedésre nézve nézetkülönbség merül fel. előle
ges elhatározás végett a törvényhozás elé legyen 
terjesztendő. A t. ház e kérelmet együttes tárgya
lásra tűzte ki ezen törvényjavaslattal; miután azon
ban e szakaszban e kérelemnek elég van téve, azt 
hiszem, ezen kérelem megszüntuek tekinthető. 
(Helyeslés.) Elfogadja a t. ház a 22-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) A 22-dik szakasz el van fogadva. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a III. 
fejezet czimét és a 23-dik szakaszt.) 

Horvát Bo ld izsár i g a z s á g ü g y é r : E sza
kasz 4-dik sorában sajtóhibából: „egyéb rovata íé 

áll, mi helyett : „egyik rovata" teendő. (Helyeslés.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház e kiigazítással a 

23-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) A 23-dik szakass 
elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvas sa a, 24. 
szakaszt.) 

K i r á l y i Pál e lőadó : A 24-dik szakaszban 
alulról a 7-dik sorban „mások" helyett „maguk" 
teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t- ház e kiigazítással elfogadja 
a 24. szakaszt. 

Ráday László gr. jegyző (olassa a 25. és 
26. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 

i Olvassa a27. szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e l őadó : A 27. szakasz 2-dik 

sorában „ez" helyett „az" teendő. (Helyeslés.) 
Ráday Lálszló gr. jegyző (olvassa a 28 —30. 

\ szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 31. szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó : Az 1-ső kikezdés 5. 
sorában a 27., 28. szakaszok után, még a 29-ik is 
teendő. (Helyeslés). 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 31 — 36. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak* 
Olvassa a, 37-diket). 

Király i P á l e lőadó: E szakasz 2-dik sorá
ban 18. szakasz helyett 26. szakasz teendő (He
lyeslés). 

Ráday László gr. jegyzőj(ofoassa a 38—40. 
szakaszokat, melyek észtevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az V. fejezet czimét és a 41. szakaszt). 

Királyi Pál előadó: A 2-dik kikezdés első" 
sorában egy sajtóhiba van, ugyan is „hóban" he
lyett „évnegyedben" teendő és a harmadik kikez
dés 4 dik sorában szintén „hóban" szó helyett 
„évnegyedben" teendő. (Helyeslés.) -

38 
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E l n ö k : A t. ház a 4 1 . szakaszt ezen kiigazí
tással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 42—46. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 41. szakaszt). 

H a l m o s s y Endre : E szakasznak 1-ső so
rában előforduló ezen kitétel: „egy hó" helyett : 
„egy évnegyed" teendő. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 48-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Itt a 4-diksorbau 5 1 . 
szakasz helyett 44. szakasz olvasandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a~494k 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e l őadó : Az első sorban 55. 
szakasz helyett 48. szakasz olvasandó. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk .') Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 50. 
61., 52. és 53. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olyassá az 54. szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az első sorból a 
„havi" kimarad. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 55—57 
szakaszat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 58. szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az utolsó sorban e 
szavak helyett : „jelzálagos hitetelezők* teendő : 
„egyéb telekkönyvi." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadnia? (Elfogad
juk .') Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 59. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 60. szakaszt). 

Királyi Pál előadó : Az utolsó e) pont 
alatt „23 . szakasz helyett „28. szakasz" teendő. 

Zichy J e n ő gr. : T. ház! E g y észrevételt 
lehetne tenni oda, hol arról van szó, hogy az el
nök ellen kifogás tehető. Ott felveendők volnának 
a következő szavak : „ha az esküdtszék elnöke 
szomszéd birtokos volna," mert ez esetben ő ér
deklett fél. (Fölkiáltások : Akkor nem lesz elnök!) 
Azt hiszem, midőn vagy feleségének van a szom-
szádban birtoka, vagy maga szomszédja a kér
désben levő jószág birtokosnak, kifogást lehet 
az elnök ellen tenni. 

Elnök : Azt hiszem, nem lehet itt az egyes 
eseteket előszámlálni, melyekben kifogást lehet 
tenni, hanem csak átalánosságban lehet szólani. 

(Helyeslés.) Egyébiránt kivan valaki a tett módo-
sitványhoz szólani ? 

Horvát Boldizsár igazságögyminiszter: 
T. ház! Ezen észrevétel alapos; de megszűnik az a) 
pont következtében: mert ez azt mondja, hogy az 
elnöklő biró szintén ki van zárva, a polgári törvény
kezési rendtartás 56. szakaszában érintett esetek
ben; az 56. szakasz pedig azt mondja, hogy ér-
deklettség esetében lehet kifogást tenni a bíróság 
ellen. Lényegében tehát az észrevétel alapos, de 
ennek az a) pont által elég van már téve. (He
lyeslés). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 60. szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Tehát a 60. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 61., 
62. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 63. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e lőadó : Helyesebb kifejezés 
volna ez: „a biró az esküdtek megállapodását íté
let alakjában kihirdeti." (Helyeslés). 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház e szakaszt, a köz
ponti bizottság előadójának megjegyzésével ? (Elfo
gadjuk!) Tehát a 73. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 74-ik 
szakaszt). 

K i r á l y i P á l e lőadó : Az első kikezdés 3, 
sorában : „jelzálogos hitelezői" helyett : „más 
telekkönyvi érdekeltek" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A 74. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (o vassá a 16—82. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtattak. Ol
vassa a VII. fejezet czlmét). 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A VII . fejezet czinié-
ben : „Buda-Pest hatósága" helyett : „Buda és 
Pest városok hatóságai" teendő'. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 83-ik 

s következő szakaszokat végig.) 
P a p p Zs igmond : T. ház! Az utolsó sza

kaszra nézve észrevételem van. Az egész törvény
javaslat a kisajátításról szólván, kártérítések, te
lekkönyvi bejegyzések és oly intézkedések fordul
nak elő, melyek esküdtszéki eljárást szükségeinek 
és az egész törvény végrehajtása a közmunka- és 
kereskedelmi miniszterre bizatik, nézetem szerint 
ennek igy kellene állani : „az igazságügyi a és a 
közmunka- és közlekedési miniszterek bizatnak 
meg." (Maradjon !) 

E l n ö k : T. ház! A kisajátítási törvényja
vaslat, mely Buda és Pest városokra vonatkozik, 
átalánosságban és részletességben elfogadtatván, 
végleges megszavazása, ha a ház jónak látja, a 
holnap délutáni ülésre lesz kitűzendő. (Helyeslés!) 

A holnapi napra következik még a függő
adósságok ellenőrzéséről és a közös nyugdijakról 
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szóló törvényjavaslatok végleges megszavazása. És 
harmadszor, minthogy ma reggel ellenvetésre té
tetett, a véderő- és honvédelemre vonatkozó tör
vényjavaslatokra beadott módosítások végleges 
megszavazása lesz napirenden. 

Ezek után, ha a ház czélszerünek látja, az 
osztályok lesznek összehivandók, hogy a katonai 
bíróságok hatáskörét illető törvényjavaslatot, me
lyet a jogügyi bizottság a ház elé terjesztett, tár
gyalás alá vegyék. Ha ez befejeztetett és a köz-

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért, később Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9 V* órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Paiss Andor és 
Csengery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a deczem-

ber 2-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Heinrich A. és a fiai pesti nagyke-

reskedő-czég az 1848/9-dik évi függetlenségi harcz 
szükségleteire a magyar kormánynak kiszolgálta
tott vasáruczikkek 18,858 f r t l 5 s / 4 krnyi árának 
megtérítését kéri. 

Vinga város tanácsa és képviselete kéri a 
város kiváltságolt jogait törvénybe igtattatni. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz fognak 
áttétetni. 

Schvarcz Gyula képviselő úr kért szót. 
Schvarcz Gyula : Egy határozati javaslat

tal óhajtok a t. ház elé járulni. Nem fogom felej
teni, hogy az idő rövid. 

s ponti bizottság munkálatával elkészült, az elnök-
- ség ülésre fogja felkérni a házat. {Fölkiáltások í 
- Házszabályok !) A házszabályokat és a ház tisztvi-
3 selőinek fizetését illetőleg a ház elhatározta, hogy 

ezek és a kérvények az utolsó 2—3 napon fognak 
! tanácskozás alá vétetni, mikor törvényjavaslatok -
i kai a háznak többé dolga nem lesz. 

Az ülés végződik délutáni <?3/4 órákor. 

Magyarországnak csak egyetlenegy egye
teme van, és köztudomású, hogy ezen egyetemünk
ben is immár tarthatatlanok az állapotok. Az idő 
rövidsége miatt nem bocsátkozom annak fejtegeté
sébe, mennyiben felel meg vagy nem felel meg a 
magyar királyi tudományos egyetem öröklött tény
leges szervezete a t o r szükségleteinek és a haza 
érdekeinek, csak két körülményre vagyok bátor 
felhívni a t. ház figyelmét. Első az, hogy a magyar 
kir. tudományos egyetemen nagyon sok oly tan
szék hiányzik, minőket az európai tudományos
ság más müveit államok legfőbb tanodáinak nem 
szokott elengedni; másik pedig az, hogy m é g a 
meglevő tanszékek körül igen, sok, kivált a philo-
sophiai facultásnál.nagyon sanyaruan van anyagilag 
ellátva; különösen a mathematikai, nyelvészeti és 
irodalmi tanszékek. Maga egy tisztelt képviselő űr 
monda, hogy e tanszékek ellátása nem egyeztethető 
össze az ország méltóságával, sőt részemről azt 
hiszem, hogy valódi csorbát üt ezen sanyarú ellátás a 
magyar magasabb kimüvelődés egész fejlődésén. 
Hogy e bajon segitni kell, azt maga a t. ház már 
implicite megérintette az által, midőn a pénzügyi 
bizottság jelentésében idézett szavakban azt fejezte 
ki. ho^y minél előbb szerveztessék újjá az egye-

38* 

1868. deezember 3-án 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Schvarcz Gyulaliatározati javaslatot tesz az egyetem iránt. A főrendek üzenik, hogy a 
képviselőház határozatát a gyorsirodára nézve, valamint a népoktatási törvényjavaslatot elfogadták. A vasúti 6 pénzügyi bizottságok je
lentést tesznek vasúti ügyekben, a központi bizottság pedig a svajczi kereskedelmi és postaszerződések iránt. Az államadósságok el
lenőrzéséről, a közös nyugdijakról, s a véderöről és honvédségről szóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A kormány törvényja
vaslatot nyújt be a Lonjskopolje terület iránt. A főrendek üzenik, hogy az átalános kisajátítás iránti törvényjavaslatot módosításokkal 
elfogadták, Szaplonczay József vasúti ügyben interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a 
vasúti kölcEÖn hovaforűitása s a tiszai vaspálya társulat tartozásának törlesztése iránti törvényjavaslatokról. A budapesti kisajátításról 
szóló törvényjavaslat végleg e'fogadtatik. A svájczi kereskedelmi és postaszerzödések tárgyaltatnak s elfogadtatnak. 
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tem. A tanárok nagy része epedve várta, hogy 
még ez országgyűlésen fog törvény hozatni az 
egyetem újjászervezése tárgyában, azonban ez 
nem történhetett meg. Hogy e bajon segíteni kell, 
ezt, miként mondám, maga a t. ház bevallotta. Meg
engedem, hogy azon 12,000 frt,melyet a t .ház teg
n a p oly nagylelkűen szavazott meg a pesti egye
temi tanárok fizetésének emelésére, lendit valamit 
az ügyön ; de azt hiszem, annak, hogy ez ideigle
nes valami nem elégséges mérvű, senki sem fog 
ellenmondani, annyival kevésbé, mert a t. ház idé
zett szavai szerint a magyar kir. tudományos 
egyetemnek mielőbb c?élba veendő újjászervezése 
jelenleg ugy áll, hogy egyátalában egyedül köz
oktatási miniszterünktől függ : mikor fog ez ügy
ben a ház elé törvényjavaslatot terjeszteni. Meg
vallom, igen nagy bizalommal viseltetem az igen 
t. közoktatási miniszter úr egyéni buzgalma iránt; 
azonban a jövő nincs kezeink közt, nem tudhatjuk, 
hogy nem fog-e a közoktatási tárcza időközben 
oly férfi kezébe kerülni, ki talán ellenezni fogja, 
e g y vagy más tekintetből, az egyetem újjászer
vezését, kivált oly alapon, mint azt a t. ház óhajtja; 
mert az egyetem újjászervezésének nehézségei 
valóban nem csekélyek, ha visszatekintünk annak 
cultur-politikai alapjára. Annálfogva én bátor vol
nék a mélyen t. ház figyelmébe ajánlani, miszerint 
méltóztatnék határozatilag kimondani, hogy utasit-
tassék a közoktatási miniszter, tekintettel a kor 
szükségleteire és a haza érdekeire, a magyar kir. 
tud. egyetem újjászervezése tárgyában a legköze
lebbi országgyűlés elé külön törvényjavaslatot 
terjeszteni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Schvarcz 
Gyula határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és a ház t. tagjai 
közt szétosztani. (Nem szükséges lenyomatni!) 

B o b o r y Káro ly : Én ezen határozati javas-
1 atot elfogadom, csupán ezen két szóval szeretném 
megtoldatni: „felekezeti színezet nélkül." 

E l n ö k : Beleegyezik a t. ház, hogy a határo
zati javaslat kinyomassák? (Bele!) A határozati 
javaslat tehát szokás szerint ki fog nyomatni 2) 
és a ház tagjai közt ki fog osztatni. 

Nyáry Gyula b. a főrendek részéről jelentést 
og tenni. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé járul): Mélt. elnök ú r ! t. képviselőház ! 
Van szerencsém jelenteni, hogy a népnevelésre 
vonatkozó törvényjavaslatot a főrendiház a t. kép
viselőház példájára elfogadta; továbbá az ország
gyűlési gyorsiroda rendezésére vonatkozó hatá
rozathoz egész készséggel hozzájárult, mely vég-
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zeményeket vagyok bátor tiszteletteljesen kéz
besíteni. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő ' (olvassa a főren
dek jegyzőkönyvi kivonaiait.) 

E l n ö k : Tudomául vétetik. 
Kiss Lajos képviselő úr a vasúti és pénzügyi 

bizottság részéről jelentést fog tenni. 
Ki8S Lajos e lőadó (olvassa a: állandó vas

úti és pénzügyi bizottságnak több vasutügyi törvény-
, és határozati javaslatra vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : K i f o g nyomatni1) és szét fog osz
tatni. 

Urházy G y ö r g y e l ő a d ó : T. ház! A köz
ponti bizottság tárgyalás alá vévén a svájezi szö
vetséggel kötött kereskedelmi- és posta-szerződése-
ket,azokat,mint hazánkra nézve minden tekintetben 
előnyösöket, átalánosságban és részleteiben elfo
gadta, hasonló elfogadásukat ajánlván a t. háznak. 
A központi bizottság észrevételei csupán stylari-
sok, melyeket a részletes tárgyalás alkalmával 
lesz szerencsém előterjeszteni. 

E l n ö k : Talán szükségtelen lesz kinyomatni, 
s lehetne mindjárt déután tárgyalni ? 

Gajzágó S a l a m o n : Miután a központi bi
zottságnak e szerződésekre észrevétele nincs, nem 
vélem szükségesnek akinyomatást, és igy a t. ház 
a délutáni ülésben leendő tüzetes tárgyalást el
rendelheti. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a délutáni ülésben fog tárgyal
tatni. 

Következik a függő adóságok ellenőrzéséről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

Ráday Lász ló j e g y z ő gr. (olvassa a törvény
javaslatot?) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavasla
tot végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Tehát végleg el van fogadva. 

Következik a közös nyugdijakról szóló tör
vényjavaslat végleges megszavazása. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot .) 

E lnök . - A kik a felolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) E törvényjavaslat végleg el van fogadva. 

Következik a véderő- és honvédségről szóló 
törvényjavaslatokra beadott és elfogadott módosí
tások végleges megszavazása. 

Z i c h y Anta l e l őadó (olvassa az elfogadott 
módosításokat.) 

E í n ö k : A kik a most felolvasott változtatá
sokat a véderőről és honvédelemről szóló törvény
javaslatokban e szerin elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

4) Lásd az Irományok 419-ik számát. ') Lásd az Irományok 420-dik számát. 
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E végleg elfogadott törvényjavaslatokat Paiss 
Andor jegyző úr át fogja vinni a mélt. főrendekhez. 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi'.- Van sze
rencsém bemutatni a Horvátországban fekvő lonj-
sko-poljei terület ármentesitési költségei beszedé
séről, és e területnek az 1868-ikiXXL törvéuyczikk 
7. szakaszában foglalt kedvezmény kiterjesztéséről 
szóló törvényjavaslatot. 

Ráday László gr. jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k . : Ki fog nyomatni1), szétosztatni és az 

osztályokhoz tárgyalás végett áttétetni. 
A holnapi ülés 9 órakor kezdődik ; s minthogy 

addig, mig más tárgy következik, egy kis időköz 
lesz, nagyon kérném a t. házat, méltóztassék a 
ház hivatalnoki személyzetének rendezése iránti 
határozatnak a holnapi ülésben néhány perczet 
fordítni. {Helyeslés) 

BÓnis Sámuel .* T. ház! Az idő nagyon rö
vid, sietnünk kell a teendőkkel. Talán jó lenne, 
ha a ház elhatározná, hogy a katonai bíráskodásról 
szóló törvényjavaslat tárgyalását az osztályok 
most felvennék, ezután pedig a központi bizottság 
tárgyalná és a délutáni ülésben jelentését is meg
tenné, hogy azután holnap mindjárt tanácskozás 
alá vehetné a ház. (Helyeslés.) 

Elnök.* Ha méltóztatnak belenyugodni, az 
osztályok és a központi bizottság most e törvény
javaslatot tárgyalván és a délutáni ülésben erről 
jelentést tevén, a holnapi ülésre napirendül tűzet
hetik ki. 

Délután 5 órakor az ülés folytattatik. 
(Az ülés d. e. IO'/Í órakor felfüggesztenie, d. u. 

6 órakor pedig Gajzágó Salamon által újra meg
nyittatik.) 

E l n ö k : Nyáry Gyula b., a főrendek jegy
zője, üzenetet hozott a t . háznak. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé járul): Méltóságos elnök ú r ! tisztelt kép
viselőház! Van szerencsém jelenteni, hogy a ki" 
sajátitást illető törvényjavaslatot a főrendek elfo
gadták, a tett módositványokat illetőleg pedig 
kérik a t. képviselőház hozzájárulását. Bevégezve 
ezen alázatos jelentésemet, van szerencsém az ide
tartozó irományokat, nevezetesen a főrendek jog
ügyi bizottságának véleményes jelentését, mely 
az elfogadott módosításoknak alapul szolgált, to
vábbá a módosított törvényjavaslatot, végre az 
illető jegyzőkönyvi kivonatot kézbesíteni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvi kivonatot.) 

E l n ö k : A tett módosítások ki fognak nyo
matni*) és szét fognak osztatni. 

' ) Lásd az Irományok 421 ik számát. 
'-) Lásd az Irományok 422-dik számát. 

SzaponCZay József : A t. ház engedelmé
vel a közlekedési miniszter úrhoz van szerencsém 
egy interpellátiót intézni. 

A debreczen-szatmár-szigeti vasút tervei el
készíttetvén, azokban a minisztérium a vasutat a 
Tisza balpartjára tette át. A k i Máramarost ismeri, 
tudni fogja, hogy a Tisza Szigettől a megyén át 
azon pontig, hol a megye határait átlépi, a déli ol
dalon mindenütt magas hegyek tövében foly, és 
igy a jobb parton alig van egypár helység; ellen
ben a bal oldalon feküszik Máramarosnak minden 
községe, onnan van a közlekedés a Tiszához. 
Ugyanezért több község folyamodott a megyéhez, 
és a megye ennek folytán a minisztériumhoz, és 
folyamodott ide a t. házhoz, kérvén, hogy ezen 
vasút bal oldalról a jobb oldalra tétessék át, Tekin
tetbe véve, t. ház, azt, hogy jóllehet ezen vasútnak 
a jobboldalon több hidat kell épiteni, de ha vesz-
szük azon nehézségeket, melyek az építésre fen-
állanak a bal oldalon, azon tömérdek sziklarepesz-
téseket melyek mértföldekig terjednek, a mély 
bevágásokat, melyeket például Remeténél tenni 
kell, azon nehézségeket, melyek fenforognak Visk-
nél és Técsőnél, a Remete és Szaploncza közt levő 
több dombot: utoljára is a nehézség a jobboldalon 
több. Ugyanezért a vállalkozók felvették mind a 
két oldalon a vonalat a költség-előfelvetéseket is 
teljesítették, és, ha jól tudom, ezek már a minisz
tériumhoz vannak terjesztve. Miután tehát a köz
lekedésre nézve sokkal czélirányosabb, ha a bal 
oldalon fog vezettetni a vasút, mert érinti Huszt 
városát, fogyasztási tekintetben Mármarosnak leg
nagyobb piaczát, minden községgel érintkezésbe 
jön e vonal; holott, ha a bal oldalon fog vezettetni, 
akkor csak ugy lehet e közlekedést e vasúttal elő
idézni, ha több ponton a Tiszán át hidak fognak 
épitteteni. 

Ezeket figyelembe vétetni kérvén, bátor va
gyok interpellátiómat a t . háznak ajánlani, kérvén 
azt felolvastatni és a minisztériumnak kiadatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szapbnczay 
József interpellációját) : „Máramarosmegye közön
sége kérvényt adott a közlekedési minisztériumhoz, 
melyben a vasúti vonalnak saját területén való át
helyezését a Tisza bal partjáról annak jobb partjára 
szorgalmazza; 

„s tekintetbe véve azt, hogy a megye legna
gyobb része a Tisza jobb partján fekszik és az itt 
levő széles völgyekben legsűrűbb a lakosság ; 

„tekintve azt, hogy e lakosság a bal parton 
elvonuló vasúthoz jutás végett kénytelen lenne 
számos hidat épiteni a Tiszán á t ; 

„tekintve azt. hogy a vasúti csatlakozási 
pontnak áthelyezése Vekéről—S. A.-Ujhelyre az 
egész vonal hosszát megrövidítvén, annak a Tisza 
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balpartról a jobbpartra való áthelyezéséből szár
mazó több költsége, ezután bőven fedeztetnék : 

„azon kérdést bátorkodom a közlekedési mi
nisztériumhoz intézni: 

„Vajon a szatmár-szigeti vasút áthelyezése 
ellen a Tisza bal partjáról annak jobb partjára Ve-
rőczétől Hosszumezőig forognak-e fen nehéz
ségek? és 

„vajon a kormány ezen vasúti vonal változta
tása iránt a ház beleegyezését még ez ülésszak 
alatt ki fogja-e kérn i?" 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Figyelembe véve azt 
a helyzetet, melybe jutottunk, hogy t. i. már nem 
napvilágnál is tanácskozunk : bátor vagyok a t. 
ház elé egy alázatos inditványnyal járulni. Még 
igen sok fontos tárgy intézendő el, csak e napok
ban is törvényjavaslatok nyújtattak be a pénzügy
miniszter által. H a azt akarjuk, hogy e tárgyak 
még az idén intéztessenek el, czélszerü lesz az idő 
gazdálkodását megszabni. Kérném tehát az elnök 
urat, hogy a holnapi ülésre nézve ugy gazdálkod
junk, hogy 9 órára osztályüléseket méltóztassék 
elrendelni. 10 órára pedig országos ülést, így — 
gondolom — a munkával előbbre haladnánk, kü
lönben kikopunk az időből. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A mi a Szaplonczay képviselő úr által beadott in-
terpellátiót illeti, a közlekedési minisztérium ré
széről a t. államtitkár jelen nem levén, megnyug
tatásul annyit mondhatok, hogy Máramaros me
gyének azonos kívánsága, miszerint a tervezett 
vonal a baloldalról jobboldalra áthelyeztessék, 
jelenleg tárgyalás alatt van, és a mennyiben ezen 
kívánság az állam érdekeivel megegyeztethető, a 
mennyiben t. i. ezen vonal nem lesz hosszabb, 
mint a másik, tehát a kamatbiztositás összegét 
nem neveli, e tekintetben a kívánság teljesítésére 
nézve minden előszámitás megtétetik, és annak 
idejében erről a jövő ülésszak alatt jelentést fog 
tenni a minisztérium az országgyűlésnek. 

Ivánka I m r e : Bátor vagyok e tekintetben 
egy stádiummal tovább menni s megérinteni, hogy 
tegnapi napon az országos vasút építészeti igazga
tóság kijelentette, miként a vasút ezen részének 
áthelyezése iránt nehézség nem forog fen, más részt 
az építési vállalkozó társulat is kész Mármaros-
megye kívánságának megfelelni, a netalán kíván
tató több költséget pedig fedezendi az, hogy az 
összes vasúti vonal, mintegy lVa mértfölddel rö
videbb fog lenni mint eredetileg terveztetett; sőt 
az áthelyezendő rész magában véve rövidebb lesz, 
mert t. i., ha az a Tisza baloldalán hagyatnék, sok 
kanyarulatot kellene a vasútnak követni, a hegyek 
lábain, míg a térségen menve egyenesen halad a 
széles völgyön keresztül. 

E l n ö k : Nem tudom, megnyugszik-e a tiszt, 
interpelláló úr a miniszter úr feleletében ? vagy 
kívánja-e, hogy az interpellátió a minisztérium
mal írásban közöltessék ? 

Szaplonczay Józse f : Én a tiszt, miniszter 
úr válaszával megelégszem, minthogy interpellátióm 
tárgya az volt, hogy ha a minisztérium által ezen két 
vonal felett tárgyalás lesz, az a ház elé terjesztes
sék ; miután ezt igen t. miniszter úr szives volt 
megígérni, köszönettel fogadom. 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság részéről Kautz 
Gyula előadó jelentést fog tenni. 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ság részéről van szerencsém a t. házat értesíteni, 
hogy a hozzá áttett törvényjavaslatok feletti tár
gyalásait befejezte és jelentését különösen két tör
vényjavaslatra nézve ez alkalommal előterjeszteni 
óhajtja. Egyúttal jelentem, hogy az állandó pénz
ügyi bizottság az 1869-dik évre előterjesztett ál
lamköltségvetés felett tárgyalásait befejezte, végje
lentését elkészitette olyannyira, hogy, kivévén né
mely pontokat, melyekhez — legalább a mostani 
pillanatban — véglegesen hozzászólani nem lehet, 
a többire nézve az egész munkálat bevégezettnek 
tekinthető, és a házhoz alkotmányos tárgyalás és 
elintézés végett jelenleg benyújtható. (Olvassa a 
pénzügyi' bizottság jelentését a vasutak és csatornák 
építésére fölvett kölcsön hovafordításáról szőlő, és a 
tiszavidéki vaspálya-társaság tartozása törlesztéséről 
szőlő törvényjavaslatok tárgyában.) 

Elnök: A jelentés ki fog nyomatni1) és a t. 
ház tagjai között még holnap szétosztatni. 

Az ülés végén felkérem majd a t. házat, mél
tóztassék a holnapi ülés napirendjére kerülő tár
gyak sorozata fölött határozni. 

Simoi iy i E r n ő : Erre nézve, ugy hiszem, 
nem tehet a t. ház változtatást, a mennyiben a 
törvénynek ugy kell megalkottatni, a mint azt a 
ház szabályai rendelik. Azt hiszem tehát, hogy 
most ki lehetne mondani, hogy a beadott jelentések 
az osztályokhoz utasíttatnak. 

E l n ö k : Az iránt nem is lehet kétség, hogy 
az osztályokhoz fognak utasíttatni, és ez az én vé
leményem is. Miután azonban az ülések perma
nensek, a t. ház ülés végén fogja elhatározni, hogy 
a holnapi ülésben mik, és hogyan tárgyaltassanak. 
Valamint a ma 9 órakor megnyílt ülés után, a ház 
az osztályokba oszlott el, ugy a holnapi ülés fo
lyama felett fog határozni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Kapcsolatban azzal, a mit a t. előadó úr kijelen
tett, van szerencsém jelenteni, hogy az államkölt
ségvetéssel összefüggő törvényjavaslatot is a pénz
ügyi bizottság, egyetértőleg a minisztériummal 

2) Lásd az Irományok 423-dik számát. 
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már megállapítván, az már nyomtatás alatt van, 
és azt hiszem, hogy ez is holnap ki fog osztatni1); 
csupán csak azon tétel, mely a közös költségekre 
vonatkozik, maradt még nyitva, és ez természete
sen később lesz betöltendő'. 

BóniS S á m u e l : T. ház! Azt hiszem , hol
nap a ház minden esetre nyilvános ülésben össze
gyűl , ha egyéb végett nem is , már magának a 
jegyzőkönyvnek hitelesítése végett is ; akkor mind
járt elhatározhatja a ház, hogy osztályokra oszlik 
és tárgyalja a törvényjavaslatokat. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Napirenden van, t. ház, a Buda és 
Pest fővárosok határain életbeléptetendő' kisajátí
tási törvényjavaslat végleges megszavazása. A 
jegyző úr fel fogja olvasni. 

PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa'ji törvényja
vaslatot) 

E l n ö k : Kérem azon képviselő urakat, kik a 
felolvasott törvényjavaslatot részleteiben a végleges 
szavazásnál harmadszor is elfogadják, méltóztassa
nak felállani. (Megtörténik.) A képviselőház a felol
vasott törvényjavaslatot végleg elfogadta. Az elfo
gadott törvényjavaslatot a méltóságos főrendekhez 
Paiss Andor jegyző úr fogja átvinni. 

Napirenden van az ő felsége az ausztriai csá
szár és Magyarország apostoli királya egyrészről, 
és a svájczi szövetség közt másrészről kötött ke
reskedelmi- és posta-szerződések tárgyalása2). Ki-
vánja-e a t. ház, hogy az átalános tárgyalás meg
kezdése előtt felolvastassanak, vagy felolvasottak
nak tekinti? (Felolvasottahnak tekintjük!) 

Urházy György előadó: T. ház! Már ma 
szerencsém volt jelenteni, hogy a központi bizott
ságnak átalánosságban ezen szerződésekre vonat
kozólag nincsenek észrevételei. Ajánlja azokat több 
szempontból a háznak átalános és részletes elfoga
dás végett. 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház a tárgyalás alatt 
levő kereskedelmi szerződést átalánosságban ? (El
fogadjuk!) Következik tehát a részletes tárgyalás. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a kereskedel
mi szerződésnek, mely az ausztriai császár, Csehország 
királya stb. Magyarország apostoli királya egy részről, 
és a svájczi szövetség között más részről köttetett, c:i-
mét és 1, 2, 5, 4, czikkeit, melyek észrevétel nélkül 
•elfogadtatnak. Olvassa az 5-dik czikket.) 

Urházy György előadó: Az 5-dik czikk-
ben sajtóhiba van, a mennyiben az első sorban 
kétszer fordul elő a „nem* szó; egyszer kihagyat
ni kivánja a bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e kiigazítással az 
V. czikket? (Elfogadjuk!) 

*) Lásd az Irományok 424-dik számának mellékletét. 
2) Lásd az Irományok 386. és 387-dik számáuak mellék-

Jeteit. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 6. 7. czik
ket, a mellékletet a III. czikkhez és a zárjegyzököny
vet, melyek mind észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Következik a posta-szerződés. Elfo
gadja e a t . ház átalánosságban ^(Elfogadjuk!) Most 
tehát következik a részletes tárgyalás. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a posta-szer-
zödés 1., 2., 3. és 4. czikket, melyek észrevétel nélkül 
elfogadtatnak. Olvassa az 5. czikket.) 

Urházy G y ö r g y e l ő a d ó : T. ház! A köz
ponti bizottságban némi aggodalom merült fel az 
iránt, hogy itt, hol rappokról van szó , 10 ujkr. 
vagy 25 rapp mondatik az első czikk bekezdésé
nél, és mindjárt tovább a 4-dik bekezdésben a. 
pont alatt 5 ujkr. és 10 rapp, továbbá 10 ujkr. 
és 20 rapp. E tekintetben a központi bizottság föl
világosítást kérvén az illető miniszter úrtól, vagyok 
szerencsés jelenthetni, hogy tulajdonképen itt sem
mi számadási hiba nem fordul elő. Ugyanis azon 
kifejezés, hogy 10 ujkr. vagy 25 rapp , valamint 
20 ujkr 50 rapp egészen szabatos; itt azonban a 
határvidék közti forgalom könnyítéséről levén szó, 
a két állam közt megállapodás történt, hogy egyik 
fél részéről 5 ujkr. a másik részéről pedig 10 
rapp legyen az összeg, különben akkor lett volna 
hiba, ha 5 ujkr. vagy 10 rapp volna a szerződés
ben. Ennélfogva ez a két állam közt megállapo
dás levén, teljesen szabatos a szöveg. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ságnak ezen kijelentése után az V. czikket ? (Elfő 
gadjak!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 6—24-cftfc 
czikkeket, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 
25-ik czikket). 

Úrházy György előadó: Ezen czikk első 
sorában a közp. bizottság ezen szót: „bécsi'"' kitö
röltetni ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja igy t. ház a 25-dik czik
ket? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 26 és 27. 
czikket, valamint a zárjegyzökönyvet, melyek is ész
revétel nélkül elfogadtatnak). 

E l n ö k : Miután a posta és kereskedelmi szer
ződések a ház által átalánosságban és részleteik
ben elfogadtattak, a végleges szavazás, a t. ház 
beleegyezésével, a holnap délutáni ülésre tűzetik ki. 
Ma napirenden több tárgy nincs ; hanem itt van az 
egyesült vasúti és pénzügyi bizottság jelentése, a 
Podmaniczky Frigyes b . által a kamat biztosítás 
mellett építendő vasutvonalak iránt beadott hatá
rozati javaslat; továbbá a bizottsághoz utasitott 
vasúti törvényjavaslatok ; végre a Horváth Elek 
és több képviselőtársa által a székes-fehérvár-
gráczi vonal tárgyalása iránt beadott határozati 
javaslat tárgyában. Azon kérdést vagyok bátor a 
t. házhoz intézni, hogy : miután már előleg el van 
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határozva, hogy holnap 9 órakor ülés lesz, miu
tán nézetem szerint, ezen határozati javaslatokat 
nem kell az osztályokban tárgyalni, akarja-e eze
ket mindjárt reggel tárgyalás alá venni, és csak 
azután tartani meg az osztályüléseket ? vagy 
pedig 9 óra után azonnal osztály üléseket akar-e 
tartani ? 

Lónyay Menyhért pénzögyér: T. ház! 
Az ülés kezdetén t. barátom Bernáth Zsigmond kép
viselő úr által azon kérés intéztetett a házhoz, 
hogy a pénzügyi bizottság által benyújtott két 
törvényjavaslat holnap reggel az osztályülésekben 
tárgyaltassék : én is hozzá járulok ezen indítvány
hoz, és csak ma kérem a t. házat, méltóztassék elren
delni, hogy miután a jegy zökönyv hitelesítve lesz. 

A kormámj részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért: később Eötvös József báró. Gorove István, 
Horvát Boldizsár. 

j'a ülés kezdődik délelőtt 9',U órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
gjeyzökönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja 
vezetni. A szólani kívánók neveit Bujanovics 
Sándor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a deczem-

ber 3-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Mártonfiy Miklós 25.290 pgő frt 

tőke s ennek 1849. évi augusztus 1-ső napjától 
kielégítéséig folyó 6% kamatai , ugy 500 pfrt 

az osztályok a tárgyalást azonnal megkezdjék; 
az indok az, hogy, e két törvényjavaslat megszava
zásától függ a budget két tétele: már pedig az 
államköltségvetés tárgyalása igen sürgős és min
den esetre bevégzendő. Ennél fogva kérem , hogy 
a jegyzőkönyv hitelesítése után az osztályok ülje
nek össze. (Helyeslés^) 

E l n ö k : Ha a t. ház, beleegyezik, a határo
zati javaslatok tárgyalása a délutáni ülésre tétetik 
át. (Helyeslés.) Reggel tehát az ülés meg fog nyit
tatni és az osztályok azonnal megkezdik a hoz-
zájok utasított törvényjavaslatok fölött a tárgya
lásokat. 

Az ülés végződik délután 67 a órákkor. 

tőke, s ennek 1849. évi június 23-dik napjától 
kielégítéséig folyó 6% kamatai részére haladék
talan kifizettetésének megrendelését kéri. A kér
vény i bizottsághoz tétetik át. 

' Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé járul): Mélt. elnök ! tisztelt képvielőház! 
Van szerencsém jelenteni, miszerint a vegyes há
zassági válóperekről, továbbá a nagy-várad-kolozs
vári vasútvonalról, végül a gyulafehérvári görög-
kath, érsekség s a lugosi és számos újvári görög-
kath. püspökségek beczikkelyezéséről szóló tör-
vényjaslatok a felsőházban kellőleg tárgyaltat
ván, a mélt. főrendek a t. ház határozataihoz min
denben hozzájárultak. Bátor vagyok az illető 
jegyzőkönyvi kivonatokat tiszteletteljesen át
nyújtani. 

1868. deczember 4 én 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Kérvény bemutatása. A főrendek üzenik, hogy a vegyes házassági váló perekről, a magyar keleti vasútról 
s a gyulafehérvári érsekségről s lugosi és szamosujvári püspökségekről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. Ivánka Imre indítványt, 
Simonyi Ernő és társai törvényjavaslatot nyújtanak be a katonai biróságok hatásköréről, Miletits Szvetozár a Szerb nemzetiség ügyében 
interpellálja a kormányt. A középponti bizottság jelentést tesz a katonai bíróságok hatásköre iránti törvényjavaslatról. Határozat a 
ház hivatalnokai s szolgái iránt. A svájezi kereskedelmi és postaszerzödések végleg elfogadtatnak. Tisza Kálmán az államvizsgák, 
Radich Ákos az eszék-fiumei vasútvonal iránt interpellálja a kormányt, mely aa első kérdésre azonnal vá'aszol is. Podmanicsky Fr i 
gyes báró vasutügyi javaslata mellőztetik. A központi bizottság jelentést tesz a tiszai vaspályatársulat adóssága, a vasúti kölcsön hova-
forditása, a Lonjakopolje s az 1869-dik évi államköltségvetés iránti törvényjavaslatokról. Simonyi Ernő a közös hadügyminiszternek a 
hasban kiosztott két levele iránt interpellálja az elnököt, háznagyot és kormányt, s ezek felelnek. A székesféhérvár-gráczi, sátoralja-
ujhely-mezölaborczi, báttaszék-zákányi, komárom-nyitrai s totaesvár-orsovai vasutvonalak iránt határozatok hozatnak. 
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Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvi kivonatokat.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. Ivánka Imre 
képviselő úr előterjesztést kivan tenni. 

Ivánka I m r e : T. ház! E napokban fog 
tárgyaltatni a katonai bíróságok hatásköréről szóló 
törvényjavaslat. Ennek szükségét nem tagadom, 
és valószínű, és remélem, hogy a ház igen lénye
ges és hasznos módosításokkal el is fogja fogadni; 
de miután ezen törvény némi tekintetben eltér a 
védtörvény rendelkezésétől, más tekintetben pe
dig nem eléggé kimerítő: bátor vagyok egy indít
ványt a ház asztalára tenni azon kéréssel, méltóz
tassék ezt is kinyomatni és egyidejűleg a már 
beterjesztett törvényjavaslattal figyelembe venni. 
Nem akarom hosszas előadással a ház türelmét 
igénybe venni, kérem annak kinyomatását. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ö (olvassa az indítványi.) 
E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szétosztatni és az 

illető törvényjavaslattal egyidejűleg tárgy altatni. 
S i m o n y i Ernő : T. ház! Ugyanezen tárgy

ban vagyok bátor a t. háznak egy törvényjavas
latot — azon törvényjavaslat ellenében t. i., mely 
a ház asztalán van és az igazságügyminiszter által 
beterjesztetett — magam és néhány jelenlevő 
elvtársam nevében beterjeszteni. Nem fogók ezen 
törvényjavaslat módositványába bocsátkozni, ha
nem csak azt mondom, hogy [ezt azért teszem, 
mert a^on törvényjavaslat, melyet az igazságügy-
miniszter beterjesztett, részint felesleges, a mennyi
ben már a törvények intézkedtek róla, részint 
ellenkezik az 1848. törvényekkel, ugy mint ellen
kezik az 1867-ki törvényekkel is. A mi pedig újí
tás van benne, azt. én részemről a legveszedelme
sebb újításnak tartom. Annálfogva, miután az 
1848.törvények ez iránt már világosan rendelkeztek, 
hanem e rendelkezés csupán csak a királyi városokra 
terjed ki, azt hiszem, elég lesze téve, ha ugyanazon 
szellemben az 1848. XXIII , törvényczikk rendel
kezése az ország többi törvényhatóságaira is kiter
jesztetik. Ezen szempontból kiindulva, bátor va
gyok egy törvényjavaslatot benyújtani a t. háznak. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslatot) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni 2), szétosztatni, és 
az illető törvényjavaslattal egyidejűleg tárgyaltatni. 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház ! Bátor vagyok 
egy, az ó-becsei szerb nemzetiségi egyházi község
tol érkezett kérvényt a nemzetiségi kérdés tárgyá
ban a ház elé terjeszteni, melyben e község a 
kisebbségi indítványt pártolja, e kérvényét ezzel 
indokolván: „Mi mint egy része a nem-magyar 
nemzetiségnek kénytelenek vagyunk kijelenteni, 

r) Lásd az Irományok 425-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 426-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

hogy a központi bizottságnak a nem magyar nem
zetiségek irányában készített javaslata bennünket 
érzékenyen sért, ki nem elégít, és ha a magas 
országgyűlés a nemzetiségi kérdés eldöntésére 
csakugyan a központi bizottságnak fenébb emii
tett javaslatát fogadná el és venné részletes tár
gyalás alá, azon esetre csak azt vagyunk bátrak 
kijelenteni, hogy tűrni megszoktunk, szenvedni is 
tudunk, s fogunk továbbra is azon szép reményben, 
hogy egykor oly országgyűlés ülend össze, mely 
méltányos követeléseinket és kívánalmainkat el 
fogja ismerni." Noha e kérvény a tárgyalás után 
érkezett, én beadom, mint okmányt és bizonyítvá
nyát annak, hogy a község és választóim, a kisebb
ségi indítványt pártolják. 

Ezzel kapcsolatban kötelességemnek tartom 
interpellatiót intézni a szerb nemzetiségi kérdésben 
az összes minisztériumhoz. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpella
tiót): „Tekintettel arra, hogy a szerb kérdés 
Magyarországban nem tekinthető megoldottnak az 
átalános nemzetiségi kérdéssel, mert nemzetiségi 
átalános alapja mellett a történeti jog különös 
alapjával is bir, mely Magyarország fel szabaditója 
I. Lipót király, és a szerb elődök közt kötött, és az 
1690-dik évi september 6-kán kelt meghívó di
plomában kifejezett nemzetközi szerződésben gyö
keredzik ; 

„tekintettel arra, hogy a szerb nemzet Ma
gyarországban a magára vállalt kötelezettségnek a 
törökök elleni ütközetekben teljes mértékben ele
get tett, és hogy soha sem szűnt meg szerződés
beli jogait nemzeti politikai léte tekintetében Ma
gyarországban reclamálni: 

„tekintettel arra, hogy a magyar törvényho
zás és 174n/0 XXVII . törvényczikk a szerb nem
zetnek adott privilégiumokat annyiban elismerte, a 
mennyiben azok a királyság alap-alkotmányával 
nem ellenkeznek; 

„tekintettel arra, hogy maga ő felsége elis
mervén a magyarországi szerbek érdemeit és jo
gait, 1861-ben a szerb nemzet congressusát Kar-
loviczon egybehivni kiegyezkedett, hogy ez a 
szerb nemzetiség számára a biztosítékokat formu
lázza és ő felségének a. végett fölterjeszsze, hogy ő 
felsége azokat a magyar országgyűlésnek királyi 
javaslat alakjábanterjeszsze elő, mihelyt az ország
gyűlés törvény-alkotási állapotba j ő ; 

„tekintettel arra, hogy ő felsége e magas 
szándékát nem csak a congressusi és más szerb 
küldöttségeknek, hanem az 1861-iki országgyűlés
hez intézett második leiratában magának az ország
gyűlésnek is kijelenteni kegyeskedett; 

„tekintettel arra, hogy az országgyűlés fo
lyamában tett két interpellatióra a magas minisz
térium először a belügyminiszter úr, azután pedig, 
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a miniszterelnök úr szavával kijelenteni méltóz
tatott, hogy annak idején javaslatot fog előterjesz
teni az 1861-diki szerb congressus határozatai 
tekintetében: 

„szándékozik-e a magas minisztérium az 
1861-diki szerb congressusnak a koronához felter
jesztett határozatai tekintetében a magyar ország
gyűlés elé javaslatot terjeszteni, és ha ezt az idő 
rövidsége és az ügy fontossága miatt még ez ország
gyűlés folyama alatt nem teheti: igéri-e a magyar 
országi szerb nemzet megnyugtatása végett, hogy 
ezt a jövő országgyűlésnek az első tárgyak közt 
elő fogja terjeszteni ?" 

E l n ö k : Ki fog adatni az összes minisz
tériumoknak. 

Széli Kálmán képviselő úr a központi bizott
ság részéről mint előadó, jelentést fog tenni. 

Szé l i K á l m á n e lőadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a katonai bii'óságok hatáskörére 
vonatkozó törvényjavaslatról). 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') és kiosztatni. Ha 
ugy tetszik a háznak, holnap tárgyalás alá véte
tik. (Helyeslés.) 

Tegnapi határozata folytán kimondotta a 
ház, hogy a ház tisztei állandósításának ügyét tár
gyalás alá veszi. Most ez van napirenden; azután 
az osztályok fognak tanácskozni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a költ-
ségvetö bizottságnak a ház tiszteire vonatkozó javas
latát 2). 

Várady Gábor .• T. képviselőház ! Azt hi
szem, hogy az első felolvasás szolgálhat az átalá-
nos tárgyalás megkezdésére, s ha az átalánosságra 
nincs észrevétel, akkor következnék a részletes 
tárgyalás. 

E l n ö k : Átalánosságban elfogadja a t. ház? 
Tisza K á l m á n : Én átalánosságban bátor 

vagyok azt a megjegyzést tenni, hogy én nem 
igen látnám azt helyén, hogy most, midőn a ház 
szabályai változtatás alatt vannak, mely változta
tásnak befolyása lesz például a háznagyi hivatal 
rendezésére, most, midőn az országgyűlés csak né
hány napig tart, egy ily organikus rendezést te
gyünk. Én azt óhajtom, hogy rendeztessenek a ház 
tisztviselői; de nem óhajtanám azt most, igy rögtö
nözve megtenni, mert a házszabályok is — mint 
mondám — e napokban tárgyalás alá jönnek és az 
azokban eszközlendő változtatások befolyással le
hetnek a ház hivatalnokaira. Tudom, hogy a ház 
maga is elismerte, hogy tisztviselőinek fizetése na
gyon csekély. Ha tehát most intézkednék az iránt 
a képviselőház, hogy ezúttal az uj képviselőház 

1) Lásd az Irományok 427. számát. 
2) Lásd as Irományok 395 . számát. 

összejöveteléig oly módon, mint eddig tettük, pót
lékutalvány által a tisztviselőkön segítve legyen, 
azt hiszem, a végleges rendezést czélszerübb lesz 
az uj képviselőházra bizni. 

Kovách L á s z l ó : A képviselőháznak a most 
tárgyalás alatt levő jelentésre nézve végzése van, 
mely kimondja a ház tisztviselőinek állandósítását, 
állandó fizetéssel való ellátását. Az előterjesztett vé
lemény ama végzésnek kifolyása, a mennyiben t. i. 
az állandó költségvető-bizottság azzal volt megbíz
va, hogy a részletekre nézve tegyen a háznak jelen
tést. E tárgyban, ugy hiszem, szükséges intézked
ni és ezt három évi gyakorlat után sukkal ezél-
szerübben tehetjük, mint az uj országgyűlés ele
jén. A szerzett tapasztalatok után mind a szolgálat
tevőknek megítélésében helyesen járhatunk el, 
mind a gazdálkodás igényeinek megfelelhetünk s 
azért bátor vagyok az előterjesztett véleményt a 
t. ház figyelmébe ajánlani. 

B ó n i s S á m u e l : Igen szükségesnek tartom, 
hogy a ház intézkedjék a felől, hogy a ház tiszt
viselőinek, kik az országgyűlés együttnemlétében 
is működnek, fizetése emeltessék. De ettől elvá
lasztom a ház tisztviselőinek rendezését, ezt szoro
san egybekötve tartom a házszabályok rendezésé
vel és igy az én véleményem is az, mi Tisza Kál
mán t. barátomé, hogy : vagy a ház szabályainak 
megállapításakor kell a ház tisztviselőinek rende
zéséről is intézkedni a háznak, vagy ha arra idő 
nem lenne, aként intézkedjék a ház : miszerint a 
most szolgálatban levő tisztviselők fizetése a jövő 
országgyűlés összejöveteléig emeltessék föl; hanem 
akkor nem szükséges igy per excerpta a ház 
tisztviselőit rendezni, mert — csak egyet említek 
— pl. a háznagyi hivatalt illetőleg, igen sok osz
tályban — mint én tudom — nem kívánják, hogy 
képviselő legyen háznagy. Ha ez igy áll, ez már 
nagy különbséget fog tenni azon hivatal személy
zetére nézve. Az én véleményem szerint olyan 
rendezést megállapítani, mielőtt a ház szabályait 
megállapítottuk volna, melynél fogva a ház hiva
talnokai végleg nyugdíjra való igénynyel kine
veztetnének, most n e u lehet; hanem a fizetést 
igenis emelni kell, mert azt mag-atn is belátom, 
hogy ebből a fizetésből ily drága időben senki ki 
nem jöhet. (Helyeslés). 

E l n ö k : A véleményt ugy fogom fel, hogy a 
ház nem kívánja magát a rendezést most tárgya
lás alá venni, de más részről elismervén szükségét 
a fizetések szaporításának, ebbe beleegyez, sőt kí
vánja is; csak az a kérdés: a t. ház ezeket a fize
téseket, melyek itt ajánlva vannak, elfogadja-e'? 

Csanády Sándor : Azt hiszem, hogy ideig-
len elfogadhatjuk. 

Tisza K á l m á n : Én részemről azt indítvá
nyozom, hogy a ház hivatali személyzetének vég-
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leges rendezését most nem tartja idején levőnek; 
azonban átlátván, hogy az eredeti fizetések cseké
lyek, a mit a ház azáltal is elismert, hogy a költ
ségvetésben havonkint pótlékokat szavazott meg, 
most nem tehet egyebet, mint hogy ezen igy a 
pótlékokkal fölemelt fizetéseket a jövő képviselő
ház összejöveteléig utalványozza. (Helyeslés). 

E l n ö k : A t. ház tehát hivatalnokai fizeté
séhez az eddig szokásban volt havi pótlékokat 
hozzá kivánja adatni. 

B ó n i s S á m u e l : Ha szabad elnök úr kijelen
téséhez hozzászólanom, ugy fogtam fel Tisza Kál
mán előadását, hogy 6' a költségvető bizottság részé
ről javaslatba hozott fizetéseket nem ellenzi, hanem 
a fizetéseknek ajánlott fölemelését, csak mint ideig
lenes pótlékot kivánja a ház hivatalnokainak meg
adatni. (Helyeslés.) 

Várady Gábor : A részletes tárgyalás alkal
mával — ha ugyan e javaslat átalánosságban el
fogadtatott volna — óhajtottam volna a szolgákra 
nézve megjegyzést tenni. Nem akarom ezt ez al
kalommal is hallgatással mellőzni, inert ha a szol
gák érintetnek is e javaslat végpontjaiban a nyug
dijakra és az alkalmaztatásra nézve, sem azok 
száma, sem azok fizetése a javaslatban elő nem 
fordul, mi annak kétségtelen hiánya. Kérném te
hát kimondatni, hogy a szolgákra nézve az eddigi 
szám és eddig húzott fizetésűk fog a szünetelés alatt 
is gyakorlatban maradni. {Helyeslés) 

E l n ö k : Kimondom tehát, hogy a képviselő
háznak szolgái a szünetelés ideje alatt eddigi fize
téseiket fogják húzni. A ház hivatalnokai a költ
ségvető bizottság által javaslatba hozott felemelése
ket az uj képviselőház összejöveteléig pótlék alak
jában fogják megkapni. 

KoVách L á s z l ó : A jelentésben tollhiba fordul 
elő. Midőn a t. ház hivatalnokai fizetésének állan
dósítását elhatározta, bizonyára nem kivánta e fize
téseket alább szállitani. Eddig a házfelügyelő évi 
fizetése 1440 frt volt. a jelentésből kimaradván a 
40 í r t : kérem azt kiigazittatni. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z : Nem tudom, jól értettem-e 
a t. elnök urat, de én ugy vettem észre, mintha azt 
méltóztatott volna mondani, hogy a ház tisztviselői, 
a jövő országgyűlés összejöveteléig, a javaslatba 
hozott fizetés felemeléseket mint pótlékot fogják 
megkapni. Én ugy értettem az indítványt, a mely 
tétetett, hogy azon pótlékokat fogják megtartani, 
melyek a ház költségvetéseiben eddig is már mint 
pótlékok voltak felvéve. (Ellenmondás.) 

E l n ö k : Ugy hiszem, helyesen fogtam fel az 
indítványt, midőn ugy értettem, hogy a ház hiva
talnokai a bizottság által javaslatba hozott fizetése
ket fogják pótlékul kapni. (Helyeslés.) 

Délután 5 órakor ülés fog tartatni; most pedig 
méltóztassanak osztályokba feloszolni. Az osztá

lyokban felveendő tárgyak következők: főszám
vevő szék felállításáról, a vasutak és csatornák 
építésére felvett kölcsönnek hovafordításáról szóló 
törvény javaslatok. 

Z s e d é n y i E d e : Engedelmet kérek : a főszám
vevőszék felállításáról a bizottság megjelentést sem 
tett, tehát az az osztályokban nem is tárgyalható. 

E l n ö k : Ez tehát az osztályok által felveendő 
tárgyak közöl kimarad. 

Gliyczy K á l m á n : Megjegyzem, hogy tisztá
ba jöjjünk a dologgal, hogy a főszám vevőszék iránt 
előterjesztett törvényjavaslatot illetőleg, a pénz
ügyi bizottságnak több észrevétele van, melyek 
hosszasabb vitatkozást kívánnának. Mig ez iránt 
jelentés előterjesztve nem lesz, az az osztályok
ban nem is tárgyalható. 

Elnök : Tehát ezen tárgy elmarad. 
Továbbá tárgyalandó ez osztályokban a tisza

vidéki vaspályatársulat tartozásának törlesztéséről 
szóló törvényjavaslat, végre aLojnskopolje terület 
ármentesitési költségeinek beszedésére az 1868-ik 
évi XXI. törvényczikk 7. szakaszának leendő kiter
jesztéséről szóló törvényjavaslat. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Most már oly gyor
san mennek a munkálatok, hogy nem csoda, ha 
az ember megzavarodik, hogy mi jön tárgyalás alá 
az osztályokban ? azért tehát jó volna, hogy a szük
séges irományokkal mindenki elláthassa magát — 
ha az elnökség mind a házban, mind az osztályok
ban tárgyalásra kitűzött tárgyakat előtte való napon 
mindig kitétetné. 

Elnök: Jelentem, hogy most is ki vannak 
téve a tárgyak. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
t. elnök úr által előterjesztett három törvényja
vaslaton kivül, ugy hiszem, déli 12 óráig ki fog 
kerülni a nyomdából az államköltségvetés, és mi
után már intézkedés történt, hogy mihelyt meg
érkezik az államköltségvetés, az osztályok t. tagjai 
közt azonnal kiosztassék, folytatólag azt is tárgyalni 
lehetne, mert e tárgy igen fontos. Tehát ezt kérném 
az osztályokban felveendő tárgyul mindenek előtt 
kijelölni. (Helyeslés.) 

Elnök: Tehát ez államköltségvetésről szóló 
törvényjavaslat az osztályokban szintén tárgyalás 
alá fog kerülni. 

Jelentem még, hogy a délutáni ülésben fel
veendő tárgyak már ki vannak téve. 

Végre felkérem ajegyző urakat, méltóztassa
nak délután 4 órakor a gyorsiroda rendezése végett 
a mélt. főrendek ülése termében megjelenni. 

Egyéb tárgy nem lévén, az ülést felfüggesztem : 
folytatása délutáni 5 órakor lesz. 

(Az ülés d. e. 101/* órakorfelfüg'gesztetvén, Gaj-
zágo Salamon elnöklete alatt d. u. 5 órákor újra meg
nyílik) 
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E l n ö k : T. ház ! Napirenden van a svájczi 
szövetséggel kötött kereskedelmi és posta-szerződé
sek végleges megszavazása. Jegyző úr fel fogja 
olvasni a szerződés szövegét. 

M i h á l y i P é t e r jegyzÖ(ofeassa a két szerződést) 
E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak felkel

ni. (Megtörténik.) E l van fogadva. Akét szerződés ha
sonló elfogadás végett a mélfc. főrendekhez fog átvi
tetni. 

Csiky S á n d o r ; Bocsánatot kérek a t. ház
tól, hogy a napirend érdekében egy pár szót 
emelni bátor vagyok. (Halljuk!) 

Én ugy vagyok meggyőződve, miszerint al
kotmányos parlamenttel ellátott törvényhozó tes
tületek körében, normális állapotban, béke idején 
oly tanácskozási modor, a minőt mi vettünk gya
korlatba, alig található fel. (Helyeslés a szélső balol
dalon.) Nem elég az. (Felkiáltások: Nincs szükségünk 
tanítóra .') Bocsánatot kérek, t. ház , nem akarok 
én senki előtt valami oly tanitó-hangot felvenni, 
mely engem nem illet; hanem méltóztassanak 
megengedni, ha én, mint képviselő, meggy őződése-
met nyíl t lélekkel kifejezni bátorkodom. (Halljuk!) 
Nem elég ugyanis az, t. ház! hogy a mint a nap 
felkel ránk . . . . (Atalános derültség.) Méltóztassanak 
nevetni előbb; majd nevetek én utóbb. (Derültség.) 
Azon esetben, ha méltóztatnak megczáfolni okok
kal, alá vetem magamat örömmel a ház határoza
tának. (Dologra!) Hát ne méltóztassanak nevetni 
és beszédemben háborgatni: a dologra megyek. 
(Halljuk!) A dolog ez, t. ház, miszerint nem elég 
az, miszerint nap felkeltétől fogva ugy szólván késő 
estig a különféle foglalatosság alatt, majd országos 
ülésben, majd osztályülésekben, majd bizottsági ülé
sekben vagyunk elfoglalva, azon oknál fogva, mert 
oly számos és fontos tárgya van elintézetlenül az 
országgyűlésnek, a melyeknek elintézetlenül törté-
nendőmaradásakáros hatású fogna lenni az országra. 
(Derültség.) Ez tehát az indok, hogy tartsuk ülé
seinket, és foglalkozzunk, erőnket ugy szólván túlfe
szítve, a közügy érdekében. (Közbeszólás ; On bizo
nyosan nem feszíti tul erejét /) Ha arra szükség 
volna, t. ház, nem hiszem, hogy az összes képvi
selőtestület t. tagjai köréből egyetlen egy léphes
sen fel olyan, a ki élőmbe álljon e téren! En magam 
is ott leszek, követni fogom Őt és első leszek mel
lette, ha azt látom, hogy valódilag a nemzet köz
javára, a hazának boldogitására, a szabadság, al
kotmányosság érdekében állani élőmbe kíván ; de, 
hogy annyi tulhalmozott munkára kényszeríttes
sünk, és annyi mindenféle iromány, annyi min
denféle törvényjavaslat adatik kezeinkbe. 
(Derültség.) En saját meggyőződésemet mondom 
el, és ha szerencsés lehetnék, mindnyájunk érdekét 
akarnám belefoglalni. Annyi mindenféle iratot 
adnak kezeinkbe, a melyeket hogy ha el akaránk 

olvasni, nemcsak megfontolva a körülményeket, 
latba vetve, mint törvényhozónak mindenesetre 
tenni szükséges, képesek alig lehetnénk, hanem 
minden este 9 óráig, sőt az egész éjszaka alig 
elegendő arra, hogy elolvassuk. Másnap reggel 
idejövünk : mit látunk ? Azt látjuk, hogy ki van 
tűzve napirendi'e és érdemleg kell a dologhoz 
szólanunk és a felett határoznunk. Már, tisztelt 
ház, i ly módon, azt hiszem sem a ház méltóságával, 
sem a haza közérdekével az általunk alkotott ha
tározatoknak és törvényeknek hatása nem lehet, 
mert az úgynevezett gőzerővel, sebbel-lobbal alko
tott törvényekről el lehet mondani : quod cito fit, 
male fit; már pedig az oly törvény, mely homlo
kán hordja a sietséget, az oly törvény sem enge
delmességet, sem vonzalmat maga iránt nem kelt. 
(Zaj.) Éhez képest bátor vagyok a múlt hó novem
ber 12-én egész tisztelettel a ház asztalára tett előter
jesztett indítvány alapján, egy uj inditványny al fel
lépni az iránt, hogy ez érdemben a ház bölcsesége 
határozni méltóztassék. (Halljuk!) En reménylem, 
hogy ha ezt figyelemre fogja a t. ház méltatni, nem 
rósz, de jó szolgálatot fog tenni a háznak. (Zaj.) 

M i h á l y i P é t e r jegyzÖ (olvassa Csiky Sándor 
indítványát): „Kötelezze a képviselőház az elnök
séget a r ra , hogy mindazon törvény, tekintve a 
határozati javaslatokat és indítványokat, melyek 
ezen három éves ülésszak folyama alatt illető kép
viselők által tárgyalás végett a ház asztalára leté
tetve és kinyomatva szét is osztatott, de még 
e napig tanácskozás alá nem vétette, sorrendbe 
szedve, a legközelebbi ülésben a ház asztalára le
téve, olvassa fel. Ennek megtörténtével vétessenek 
ezek, valamint a kérvényezési bizottság jelentései 
is tanácskozás a lá ; addig pedig, mig mindezek 
nem tárgyaltatnak, a pénzügyi bizottságnak, az 
1869-ik évi költségvetés iránt 424. szám alatt 
beadott jelentése kivételével, mely az előzetes tár
gyalás alá ; tartozók körébe sorozandó, a még 
bátra levő néhány "nap alatt, semmi más ujabban 
beadott, bár mi szint viselő országgyűlési munkála
tok, tanácskozás alá ne vétessenek." 

E l n ö k : T. ház! Biztositom a t. képviselő 
urat, hogy az elnökség kötelezettségének fogja is
merni, és ismerte volna ezen fölszólitás nélkül is, 
mindazon inditványot és határozati javaslatot, 
melyek kinyomatván, a háztól fölvételi időt vár
nak, a ház elé terjeszteni. Hogy ezt az elnökség 
eddig nem tette, ugy hiszem, azért nem szorul ment
ségre , mert az elnökséget e tekintetben kimenti 
azon körülmény, hogy a ház napról napra önmaga 
határozta meg a napirendet. (Helyeslés.) A mi pe
dig indítványának másik részét illeti, azt hiszem, 
mivel azon indítvány, melyet ~Csiky Sándor kép
viselő úr adott be, ki van nyomva s a ház tagjai kö
zött kiosztva, mikor a ház föl fogja venni, tárgyal-
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tatni fog. Kivánja-e a ház, hogy ezen indítványra 
tárgyalási határidő tűzessék ki ? (Helyeslés.) Az in
dítvány tehát annak idejében tárgyaltatni fog. 

Tisza Kálmán: T. ház! Egy igen rövid 
jnterpellátiót kívánok az igen tisztelt eultusminisz-
ter úrhoz intézni. Tudva lesz a t. ház előtt is, hogy 
az 1848. után következett időkben a jogakademi-
áknál az államvizsgák hozattak be , ezek azelőtt 
nem voltak ismeretesek a Magyarországban divő 
tanrendszerben, mert azon felsőbb tanintézetekből 
kikerült ifjak, kik a jogi tanfolyamot végezték, 
egyszerűen a királyi táblához írathatták be magu
kat mint juratusok. Helyes-e vagy nem ezen vizs
gák fentartása, azt most vitatni nem szándékozom; 
csak azon kérdést szándékozom a t. eultusminisz-
ter úrhoz intézni, hogy: fön szándékozik-e tartani a 
t. miniszter úr továbbra is ezen államvizsgákat, és 
ha igen, szándékozik-e ugy intézkedni, hogy ezen
túl minden jogakademiának tanulói ott, hol a jog
akadémiát végezték, tehessék le az államvizsgát, és 
ne legyenek kénytelenek, mi kivált a szegényebb 
sorsuakra nézve igen terhes, más városba utazni, 
hogy e vizsgát letehessék ? 

Eötvös József b. vallási- s közoktatási-
mini sz t er : A mi az államvizsga kérdését illeti, én 
előbbi, a régi időben létezett azon rendszert, mely 
szeriut semmi államvizsga nem volt, nem tartom 
czélszerünek, de részemről nem tartom szükséges
nek azon módozatot sem, mely szerint az állam
vizsgák most rendszeresittettek. Azt hiszem, arra 
nézve változások fognak szükségesek lenni; addig 
azonban, mig az államvizsgák a mostani formában 
fenmaradtak, gondoskodni fogok arról, hogy a 
protestáns fensőbb tanintézetekben és jogakade-
miákban végzett fiatalok szinte ottan végezhessék 
az államvizsgát, és ne legyenek kénytelenek más 
városba utazni az államvizsga letétele végett. (He
lyeslés.) 

TiSZa K á l m á n : Örömmel jelentem ki, hogy 
fentartva természetesen az államvizsgák iránt ak
kor nyilatkozni, midőn az igen tisztelt miniszter 
úr törvényjavaslatot terjesztend a ház elé, most tel
jesen megnyugtatva érzem magamat. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa Radich Ákos 
interpellatió ját); „Az országgyűlés folyó évi május 
3-án a nagy-várad-eszéki pályának további iránya 
és építésére nézve hozott egyhangú határozatában 
ezeket mondja : „Gondoskodjék a kormány, hogy 
ezen vaspálya Eszékről Sziszeken, Károlyváro-
son át Fiúméig a legrövidebb vonalon, függet
lenül minden más társaságtól és minél előbb épít
tessék ki ." Azóta a t. közmunka- és közlekedés
ügyi minisztérium az eszék-fiumei vasútnak ká-
rolyváros-fiumei vonala részére nézve az előmunká
latokat saját közegei által teljesen végrehajtotta, 
sőt ezen, hónapok óta kész előmunkálatok alapján | 

az illető vállalkozó társaságok múlt hó november 
10-én már az épités iránti ajánlataikat is benyúj
tották. Mi az oka tehát annak, hogy a t. közmun-
ka-és közlekedésügyi miniszterium,ezen legnagyobb 
fontosságú országos vasút kiépítésére nézve mind e 
mai napig sem juthatott végleges megállapodásra. 
S vajon szándékozik-e a t. kormány addig is, mig 
e vasút kiépítése iránt az illető törvényjavaslat s 
az engedélyokmány tervezetét a jövő országgyű
lésnek alkotmányos tárgyalás és jóváhagyás végett 
előterjeszthetné, az épitkezést a vasúti kölcsönből 
adandó államelőleg segélyével tényleg megkez
deni?" 

Hollán Ernő államtitkár: Méltóztassék 
írásban kiadatni a közmunkaminiszterium részére: 
lesz szerencsém rá válaszolni. 

VukOviCS Sebő: Megvallom, ily fontos 
tárgyhoz, minő az, melyre nézve a felolvasott in
terpellatió tétetett, és a mely nem uj tárgy, hanem 
egyrészt az ország egyik régi kivánsága, másrészt 
pedig már ezen országgyűlésnek azon határozatára 
utal, mikor a vasúti kölcsön felvételére a kor
mánynak engedély adatott, mondom, ezen tárgy
ban igen sajnálom, hogy kénytelen a t. ház nél
külözni jelenlétét a közmunka miniszter urnák. 
(Felkiáltás: BetegV) Igen sajnálom, hogy beteg, s 
ily fontos tárgyban — tekintve más alkotmáyos 
országok példáját is — én, a ki szívesen elismerem, 
a t. államtitkár úr tehetségét és képességét, de 
mégis óhajtanám, hogy ily hosszú távollét idejére, 
mely alatt a nemes grófot sajnálattal vagyunk 
kénytelenek nélkülözni, egy másik miniszter úr vál
lalhatta volna magára ezen tárgyban az interpel-
látióra válaszolást. Én azt hiszem , hogy a mit az 
államtitkár úr mondott, az egyáltalában nem elé
gíthet ki senkit, és épen annyit tesz, mintha mon
dotta volna, hogy felelek egy hónap múlva, akkor 
t. i. mikor a t. ház már nem fog együtt ülni. Én 
tehát azt hiszem, hogy az államtitkár úr azon je
les tehetségénél fogva, melyet teljes készséggel el
ismerek, képes lesz e tárgyban talán még ma estve 
kimerítő és kielégitő választ adni. Ezt, ugy hiszem, 
a ház megkövetelheti. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Hollán Ernő államtitkár: Én részemről 
teljesen méltánylotn azon okot, melyre nézve fel
szólalt az előttem szólott t. képviselő úr. Igen fon
tosnak s minden oldalról megvitatandónak tartja 
ezen tárgyat, s annál fogva talán elismeri és meg 
fogja engedni, hogy épen e tárgy fontosságánál 
fogva szükséges, hogy erről a távol levő miniszter 
urnák jelentést tegyek, és az ő meghagyásából 
a közelebbi alkalommal teljesen megnyugtató vá
laszt adhassak, mely az interpelláló urat talán ki-
elégiti. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
T. ház! Az interpellatió egyenesen a közmunka 
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és közlekedési miniszterhez volt intézve ; azonban 
az interpellatiónak van egy része, mely a pénz
ügyi minisztert is közelebbről érdekli. Hivatkozik 
ugyanis az interpellatió, a mennyire egy hallásra 
kivehettem, ezen vonalnak fontosságára és külö
nösen arra, hogy ezen vonal kiépítésére a szüksé
ges intézkedések megtétessenek. Erre nézve bátor 
vagyok válaszképen hivatkozni arra, hogy ezen 
év folytán, mint már a napokban volt szerencsém 
ezt kijelenteni, épen a kölcsönvett összegből e 
vonalnak már most létesíthető előmunkálataira 
már tettleg kiadások tétettek. Továbbá hivatko
zom magára a költségvetésre, melyet szerencsém 
volt előterjeszteni, mely szerint ezen munkálatok 
létesítésére a jövő évre 3 millió forint van elő-
Bzámitva. 

A képviselő úr megnyugtatására kinyilatkoz
tathatom tehát, hogy a kormány ez iránt folyto
nosan gondoskodni meg nem szűnt. 

A m i az interpellatió második részét illeti, 
hogy t. i. ezen vasút kiépitésére nézve több tár
sulattal az egyezkedés megkísértetett: ez áll. A 
kormány részéről kiiratott a concursus, jelentkez
tek is vállalkozók, de miután ezen építésnek fon
tosságát senki sem tagadhatja, miután egy oly 
hegyi pálya épitése forog szóban, mely vonalak
nak megállapítása tekintetében minden irányban 
érett megfontolást igényel; a minisztérium ezen 
ügyet még nem látta azon stádiumban, hogy 
egyik-másik vállalkozóval e vonalakra nézve szer
ződést kössön, és azt a t. ház elé terjeszsze. 

Ez azonban korántsem zárja ki azt, hogy a 
minisztérium addig, míg ezen ügyet a jövő ülés
szak kezdetén a ház elé terjesztheti, e tekintetben 
a szükséges intézkedéseket minden irányban 
megtegye. 

A pénzügyminisztérium e tekintetből, mint a 
pénzügyi bizottságnak élőterjesztett jelentéséből 
meggyőződni méltóztattak, a költségvetésben ezen 
vonalnak tovább-épitésére a jövő évre 3 millió 
forintot praeliminált, azon összeget, mely egy év 
alatt bizton beépithető. Ugy hiszem, ezen körül
mény a képviselő urat meg fogja nyugtatni. Any-
nyival is inkább, mert a kormány a háznak július 
2-án hozott határozata óta. az ezen vonal kiépité
sére szükséges intézkedésekről folytonosan gon
doskodott. (Helyeslés.) 

R a d i c h Á k o s : A t. miniszter úr nyilatko
zatában megnyugszom. 

E l n ö k : Napirenden van az állandó vasúti 
és pénzügyi bizottságoknak jelentése a kamatbiz-
tositás mellett építendő vasutvonalak iránt Pod-
maniczky Frigyes b. által beadott határozati javas
latra nézve. Ezt fogjuk tárgyalni azon sorrendben, 
melyben az állandó pénzügyi bizottság jelentése 
szerkesztve van. Legelőször a Podmaniczky b. ál

tal beadott határozati javaslat fog felolvastatni, 
azután az állandó pénzügyi és vasúti bizottsá
goknak e határozati javaslatra tett véleményes je
lentése." 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Pod
maniczky Frigyes határozati javaslatát'1). 

KiSS LajOS e l ő a d ó (olvassa a vastíti és pénz
ügyi bizottságok jelentését'1). 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b : T. ház! Az ál
landó vasúti és pénzügyi bizottság határozati ja
vaslatomat elvetette ugyan, mindamellett köteles
ségemnek tartom azt röviden indokolni; röviden, 
mondom, mert nem tartom helyén levőnek, hogy 
egy hosszas, talán nem szorosan a tárgyhoz tar
tozó beszéddel untassam a t. házat; röviden külö
nösen azért, mert meg vagyok győződve, hogy 
ha elmondtam azon okot, mely engem ezen javas
lat megtételére birt, elmondtam már annak indoko
lását is. Mielőtt azonban ezt röviden megtenném, 
kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy saját 
szerény meggyőződésem szerint soha a vasutkér-
dés pártkérdést nem képezhet, azon szerintem igen 
egyszerű oknál fogva, mert valamely vasút csak 
egyes vidékeket érint, az ebből netalán káromol
ható kár pedig az egész országra nehezedik. 

Midőn jelen ülésünk végnapjai alatt váratlan 
felmerült a vasúti kérdés, nekem ugy tetszett, 
mintha a képviselőház tagjait bizonyos habozás 
lepte volna el. Ezen habozás , mely utol szokott 
érni bennünket mindannyiszor,ha valamely uj isme
retlen tárgygyal szembesittettünk, annyira ment, 
hogy véleményem szerint valóságos lázzá fejlő
dött; e láz pedig, mint rendesen minden láz, szédel
gést hoz magával, mely állapot legalább szerintem 
nem alkalmatos arra, hogy a vonalakat egész hig
gadtsággal megmérlegeljük és megítéljük. Vélemé
nyem szerint nagy különbség van az országos. 
és ismét országos vonalak közt, mert lehet egy 
rövid vonal ép oly országos érdekű, mint más fe
lette hosszú vonal; hanem lehetséges az is, hogy egy 
rövid vonalnak előbb való kiépitése egy sokkal 
hosszabb vonalnak kiépítését, és igy természetesen 
azon vidéknek forgalmát is, melyen az keresztül 
vonul, megbénítja. De kérdem: a jelen perczben 
van-e elegendő időnk arra, hogy az országos és 
országos vonalak közötti különbséget komolyan 
mérlegeljük? Szerény véleményem szerint nincs, 
mert nem érthetek abban egyet a közlekedésügyi 
minisztérium államtitkárával, ki múltkori ülésünk
ben felemiitette, hogy a képviselőház nem terv 
nélkül, de terv szerint dolgozik, miután a t . házzal 
egy átalános vasúti hálózat tervezete közöltetett. 
Ez igaz,*es én e tervezetet mint anyagot nagyra 

l) Lá.E<3 az Irományok 412-ik számát. 
a) Lásd az Irományok 420-dik számát. 
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becsülöm, de országosan megállapított vasutháló- | 
zatról eddigelé legalább tudomásom nincs. 

Ezek után, mik engem legalább arra birtak, 
hogy épen e jelen perczben lépjek fel határozati 
javaslatommal, csak egyet vagyok bátor még rö
viden mondani: hogy igen téves azok hiedelme, 
kik azt vélik, hogy határozati javaslatomat kizá
rólag csak a sátor-alja-ujhely-premysli vonal ellen 
irányoztam volna; én egyátalában minden terve
zett vonal ellen irányoztam és nem egy ellen, kü
lönösen pedig azon egy ellen nem irányozhattam 
azért, mert például senki inkább nem tudja méltá
nyolni azon fontos okokat, legalább részemről nem 
azon vonzalmat, melynél fogva kívánom, hogy 
minél gyorsabban állítsuk helyre az összeköttetést 
hazánk és Kolozsvár között. És épen ezen oknál 
fogva e tárgyban nem szeretnék elhamarkodott lé
pést tenni, mit lelkiismeretem szerint nem tudnék 
teljesen jóváhagyni. 

Ezek voltak azon okok, t. ház, melyek hatá
rozati javaslatom előterjesztésére birtak. Egyéb
iránt ajánlom javaslatomat a tisztelt ház figyelmé
be. {Helyeslés bal felöl.) 

Deák FerencZ : T. ház ! Ha előttünk nem 
feküdnék a vasúti és pénzügyi bizottság jelentése 
két vasútvonalról vagy talán háromról is, azt 
mondanám, hogy mig valaki bead egy uj vasúti 
törvényjavaslatot, mig az keresztülmegy az osz
tályokon, mig a központi bizottság megvizsgálja, 
mig az ide kerül, lepereg az idő és más haszno
sabbtól veszszük el az időt; én is ennek folytán 
azt mondanám, a mit Podmaniczky Frigyes kép
viselő úr is mondott: hogy ne ereszkedjünk bele 
ennek tárgyalásába; mondjuk ki, hogy nem kíván
juk felvenni; de a dolognak jelen állapotában én 
időnyereséget nem látok. Ugyanannyi fáradság
gal, ugyanannyi szóval vagy elfogadhatjuk, vagy 
elvethetjük a bizottságnak javaslatát. (Helyeslés.) 
Én abban gazdálkodást, hogy előbb egy átalános 
szabályt vitassunk meg, hogy mondjuk ki, hogy 
nem ereszkedünk bele, és ha azt kimondjuk akkor 
újra, p . o. ha kisebbségben marad a vélemény, 
akkor újonnan menjünk annak vitatásába és így 
három fokozaton menjen az ügy, ily röviden és 
mindjárt az első pontra következik a második, 
kimondja a ház : akarja-e vagy nem akarja, 
ugyanannyi beszédbe, ugyanannyi vitatkozásba 
vagy szavazásba kerül. Én tehát Podmaniczky 
indítványában nem időkiméíést, hanem időpazar
lást lá tok; azért azt óhajtanám, vegyük elő a 
pénzügyi bizottság javaslatának további pontjait; 
kiki akkor is megmondhatja a maga véleményét 
akár azért, mert azt hiszi, hogy rövid az idő; akár 
azért, hogy az nincs eléggé kifejtve, akár azért, 
mert az egész irány és feltételek neki nem is tet
szenek, kimondhatja, hogy nem szavaz rá. A kit 

ezen okok nem győznek meg eléggé, azt mondja, 
hogy rászavazok. í g y időt nyerünk és ezzel egy
szerűbb is lesz a dolog. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Tökéletes igaza van az 
előttem szóló képviselő urnák abban, hogy épen 
annyi idó'be kerül a háznak megszavazni,mint meg
tagadni egy vasutat; hanem én, mint a múltkor is 
szerencsém volt a t. ház előtt észrevételeimet meg
mondani, nem tartom azt, hogy oly állapotban 
van jelenleg a ház, hogy most lelkiismeretesen és 
képviselői kötelességünkhöz képest tanácskozhas
sunk a vasutak tárgyában. (Zaj.) Midőn a napok
ban az erdélyi vasút tárgyaltatott, azon különös 
viszonynál fogva, melyben Erdély irányában 
állunk, én legalább részemről nem akartam hát
ráltatni ennek keresztülmenetelét, és azért semmi
féle inditványnyal, semmiféle módosítással fel nem 
léptem; de kijelentettem akkor már, hogy alkot
mányos utón ily módon, ily minden előmunkálat 
látása nélkül, mondhatnám bekötött szemekkel, 
milliókat szavazzunk, meggyőződésem szerint a 
népképviselői kötelességgel meg nem egyez. (He
lyeslés balfelül.) En nem tudom, ugy tűnik fel, 
mintha utánunk a vízözön jőne, mintha ezen né
hány nap alatt nekünk okvetlenül keresztül kel
lene vinnünk törvényt törvényre a nélkül, hogy 
kellőleg megvitathattuk volna. (Helyeslés bal 
felöl. Nagy zaj.) Láttam én példákat alkotmányos 
országokban is, a hol törvények ily nagy sebes
séggel vitettek keresztül a parlamentekben; hanem 
az olyankor volt, midőn veszedelem, vagy elha-
Iaszthatlan szükség kívánta; de itt, kéreui alás
san, hogy egy vasút kiépíttessék — mert nekem 
tökéletesen mindegy, 3—4 hóval előbb vagy 
u tóbb— én abban nem találok nagy szerencsétlen
séget; hanem igen is, szerencsétlenségnek tartanám 
azt,ha a t. ház,nem levén elegendő előmunkálatok
nak és tervezeteknek tudomásában, megszavazna 
oly vasutakat, melyekről későbben bebizonyodnék, 
hogy vagy nem jutányos áron építtettük, vagy 
nem nem ott, a hol arra leginkább szükség lett 
volna. Azt hallottam a múltkor említtetni, hogy 
most a delegatió megszavazott 100,000 forintot 
arra, hogy fedeztessék fel : melyik Magyarország 
stratégiai pontja? hogy az fog azután kiindulási 
pontul szolgálni a vasúthálózatnál. Átnéztem azon 
tervezetet, mely a ház elé terjesztetett, azt hittem, 
hogy már itt feltalálták azon srategikus pontot, és 
láttam itt a Tisza partján egy kis helységet, ame
lyet ugy hívnak, hogy Csap ; soha sem hallottam 
hirét sem (Derültség), hat vasút megy keresztül 
rajta. Itt van, kérem alássan, a Tiszán a kikötő 
hely is, annyi összeköttetés,talán nyolczféle össze
köttetés van mellette, részint vasúton, részint ví
zen, sőt még a tisza-pesti csatorna is közel van 
hozzá. Lehetetlen, hogy ez legyen azon strategi-
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kus pont, melyen ezentúl a világ sorsa forduljon 
meg. (Zaj.) Más kérem alássan, a vasutaknak ily 
módoni épitéaébe, hogy ahoz a képviselőháznak 
sanctiója sem kívántatik, én, mig képviselő leszek, 
mig szót emelhetek a házban, soha nem fogok 
beleegyezni, hogy a nemzet vagyona ily módon 
költessék e l ; azért pártolom Podmaniczky képvi
selőtársam inditványát. [Helyeslés a baloldalon.) 

Tisza Kálmán.* En egyszerűen kijelentem, 
hogy Podmaniczky Frigyes képviselőtársain és 
barátom inditványát pártolom. Nem szándékom 
hosszasabban ezen tárgyhoz szólani, nem szándé
kom tehát valamely nagy erőmegfeszitéssel ezen 
inditvány érvényre-emelését sürgetni. O elmon
dotta az okokat, és lehet, meg fogunk győződni 
mindnyájan arról, hogy valóban lehetetlenség be 
nem látni, hogy oly alapos tanácskozás, a mi
lyen szükséges volna, teljes lehetetlen. Azonban 
meg kell jegyeznem azt, arra a mi itt mondatott, 
hogy, miután a vasúti és pénzügyi bizottság jelen
tése már itt van, ha határoznánk Podmaniczky 
képviselőtársam indítványa felett, ezen határozat 
nem időnyerés,hanem veszteség lenne • erre nézve, 
mondom, meg kell jegyeznem azt. hogy ezen ha
tározat, mint méltóztatik tudni, nem akkor adatott 
be, midőn már a vasúti és pénzügyi bizottság je
lentése itt volt, hanem előbb, és így nem lehet azzal 
szemben idő vesztésnek nevezni az indítványt, mert 
már ezen kérdésnek tárgyalásra kitűzése előbbeni, 
semhogy szembe lehetne a vasúti bizottság jelen
tésével állítani. Továbbá nem is azt értem ezen 
inditványból,hogyne tárgyaljuk a vasutakat.hogy 
időt nyerjünk : mert az azt mondja, kogyíne tár
g y a l j u k é é r t nincs annyi időnk, hogy a vasutakat 
alaposan tárgyalhassuk,és ez — ugy tartom — vég
telen nagy különbség. Egyébiránt, mint mondám, 
a tárgyhoz hosszasabban szólni nem szándékozom; 
a t. háznak tetszésétől fog függni ezen inditványt 
elvetni; hanem előre is bátor vagyok kinyilatkoz
tatni, hogy épen a vasúti és pénzügyi bizottságok 
jelentéséből fog meggyőződhetni arról, hogy ha 
szintén ezen inditványt elvetette is, hogy ez indit
vány jogosult és igazolt volt, mert legjobban a 
pénzügyi s vasúti bizottság jelentéséből tűnik ki, 
hogy csakugyan nem volt meg a kellő idő a vas
utak feletti tanácskozásra. (Szavazzunk!) 

Elnök: .-Nem levén senki felirva, ezen tárgy 
feletti szavazásra a kérdés feltehető. (Halljuk!) Ké
rem a képviselőket, kik a Podmaniczky Frigyes 
b. képviselő lir által beadott határozati javaslatra 
nézve az állandó vasúti és pénzügyi bizottság je
lentését helyeslik, kérem felállani. (Közbeszólások: 
Nem jól volt feltéve a kérdés! Zaj.) T. ház! Bocsá
natot kérek, de ugy hiszem, a kérdést egészen jól 
tettem föl. (Helyeslés bal felöl.) A szokás szerint min
dig a bizottsági jelentés szokott először kérdés alá 

vétetni, ennek következtében ismétlem, hogy azoks 
kik az állandó vasúti és pénzügyi bizottság jelen
tését és véleményét a b . Podmaniczky Fr . képvi
selő úr által headott határozati javaslatra nézve 
helyeslik és elfogadják, méltóztassnnak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja a bizottság je
lentését. 

Engedje meg a t. ház, hogy Bánó József 
képviselő úr a közp. bizottság részéről egy rövid 
jelentést tehessen, hogy az még ma kinyomattat-
hassék és azután folytathassuk a tárgyalást. {Fel' 
kiáltások: Halljuk a végzést!)Bocsánatot kérek, ki
mondottam, hogy a ház b. Podmaniczky Frigyes 
határozati javaslatát nem fogadta el. 

B á n ó József e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését •). 

B e r n á t h Z s i g m o n d : Ezen vasúti kérdésen 
kivül, mint bölcsen méltóztatnak tudni, a t. ház
nak véghetetlen fontos ügyei vannak hátra, t. i. 
az adó kivetési ügye. Ennélfogva, hogy ebben a 
tárgyban annál higgadtabban, annál nyugodtab
ban tanácskozhassunk és végezzünk, bátor vagyok 
indítványozni, hogy ezek a tárgyak, miket épen 
most Bánó előadó úr elolvasott, holnap első tár
gyul tűzessenek ki napirendre. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését az 1869. évi államköltségvetésre 
vonatkozó törvényjavaslatról). 

E l n ö k : E javaslat is ki fog nyomatni 2) és 
holnap reggel a ház tagjai közt szétosztatni. A ház 
Bernáth képviselő úr inditványát elfogadván, tehát 
holnap reggel tárgyalás alá íog vétetni. 

Csanády Sándor : Én azt hiszem, t. ház, 
hogy mindaddig, mig a nyomtatások kezeink közt 
nem lesznek, addig arról, hogy ezen tárgy mikor 
tűzessék ki, a ház nem határozhat. (Ellenmondás). 
Holnap kerülvén csak a nyomtatások kezeinkbe, 
a t. ház nem határozhatja el, hogy ugyanazon 
tárgy felett holnap tanácskozzunk és határozzunk: 
mert az a lehetetlenséggel határos és szabályel
lenes. 

E l n ö k : Azt hiszem, Csanády képviselő ur
nák ellenvetése fontos lenne, ha a központi bizott
ság ezen törvényjavaslatoknak valamelyikén lé
nyeges változást tett volna. Miután azonban e tör
vényjavaslatok az osztályok tárgyalásán átmentek 
és igy a képviselők már ismerik s a háznak már 
e tekintetben egy érdemleges határozata is van, 
csak az van hátra, hogy a háztól engedélyt kérjek, 
hogy az holnap reggel napirendre tűzethessék. 

T i sza K á l m á n : Én igen természetesnek 
tartom, hogy a budgettet minél előbb tárgyalni 

J) Láed az Irományok 429-dik izimát. 
a) Lásd az Irományok 482-dik számát. 
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törekszünk; de azt hiszem, mégis annyira ineg le
hetne tartam a szabályokat, és engedjenek meg, ha 
azt mondom, hogy a tárgyalási decorumot any-
nyira megtarthatnék, {Helyeslés!) hogy ne tűz
zünk ki tárgyalásra oly jelentést, melyet nem 
ismerünk. mert a központi bizottság jelentése 
e tárgyra nézve fel sem olvastatott. Ha e tár
gyat, mielőtt az ki lenne nyomva, napirendre tűz
zük, az nem csak a házszabályokkal, de a tárgya
lási decorummal is ellenkeznék. {Helyeslés bal 
felöl). En tehát arra kérem a t. házat, hogy ha 
majd e jelentés ki lesz osztva, akkor méltóztassa
nak a tárgyalás iránt határozni. {Helyeslés bal felöl.) 

Csiky Sándor : Ellőttem szóló Tisza Kál
mán képviselőtársam elmondván azt, a mit én 
óhajtottam mondani ,elállok a szótól {Helyeslés). 

E l n ö k : T . ház! Nem tudom, vajon a t. 
ház ragaszkodik-e előbbi határozatához, hogy a 
jelentés a holnap reggeli gyűlésben tárgyaltassék, 
vagy pedig a Tisza Kálmán képviselő úr indít
ványát fogadja el? (Zaj). 

B ó n í s S á m u e l : Nem szólaltam volna fel, 
t. ház, most, midőn az idő ily becses és két nézetet 
veszély nélkül összeegyeztetni nem lehetne ; de mi
után holnap a jelentést ki lehet osztani, azt mond
hatja a délelőtti ülésben a ház, hogy a délutáni 
ülésben tárgyaljuk. {Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint holnap reggel kimondja a 
ház, hogy a jelentés délután tágyaltatni fog. 

AlmáSy Sándor : Én Bónis Sámuel indít
ványát nem ugy fogtam fel, hogy ma határozzuk 
meg azt, hogy holnap délutánra tűzessék ki napi
rendre, hanem ugy, hogy holnap reggel az iratok 
ki levén nyomatva, megtehet i a ház, hogy holnap 
nélutánra tűzze ki. {Zaj). 

L ó n y a y Menyhért pénzügyé i ' : Bátor va
gyok emlékeztetni a t. házat, hogy tegnap mél
tóztatott elhatározni, hogy ezen három törvény
javaslat, miután ma reggel azért nem tartatott 
ülés, hogy az osztályok tárgyalhassák, ha pedig az 
osztályok tárgyalása be van fejezve, napirendre 
tűzessék. Azt tartom, miután e két javaslat olyan, 
mely a budget tárgyalásával szorosan .összefügg, 
és miután az előadó jelentése szerint azon szerke
zetben, melyben az az osztályokban tárgyaltatott, 
úgyszólván, semmi lényeges változás nem történt, 
és igy a tárgyalásra tökéletesen megérett, ugy 
hiszem, hogy ha holnapig kinyomva lesz, azt tár
gyalhatja a ház, és igy nem fogjuk elveszteni a 
holnap délelőtti időt. {Nagy zaj. Helyeslés. Felkiál
tások : A házszabályok !) 

Elnök : E szerint a t. ház megnyugszik ab
ban, hogy a holnap délelőtt tartandó ülésben el
határozza a ház : tárgyalja-e délután, vagy ne? 
(Helyeslés.) 

S i m o n y i Ernő : Nem a tárgyhoz akarok 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % . XI . 

szólani. {Felkiáltások : Napirendre!) Egy interpel-
latiót akarok intézni az elnökhöz és a háznagy úr
hoz. Azt kívánom tudni: kinek engedelmével osz
tattak ki azon iratok, melyek Kuhn közös had
ügyminiszter úr aláírását viselik ? (Zaj. Felkiáltá
sok jobbról : Napirendre!) Azért kérdem, kinek 
megegyezésével osztattak ki, mert azok alkot
mányellenes befolyást akarnak gyakorolni a ház
ra. (Ellenmondások. Nagy zaj.) Nem tudom, t. ház. 
az egyike ezen iratoknak nincs czimezve senkihez, 
hanem csak az van mondva, hogy „méltóságod
nak folyó hó 2-kán kelt megkeresésére válaszol
va." Miután ma minden ember legalább is méltó
ságos úr, lehetetlen tudni, kihez van intézve. A 
másik azonban a közmunka-miniszterhez van in
tézve a közös hadügyminiszter Kuhn altábor
nagy úr által .Ez tehát csak a közmunka minisz
térium beleegyezésével nyomathatott ki és kö
röztethetett itt. Én, t. ház, egyátalában akkor, mi
dőn e képviselőház bármely törvény megszavazá
sához fog, tilosnak tartom azt, hogy bárki is ezen 
házon kivül álló befolyást akarjon gyakorolni a 
képviselők szavazatára. (Helyeslés bal felöl, ellen
mondás jobbról.) De itt több van. mint egyszerű be
folyást akarni gyakorolni. A hadügyminiszter 
egyenesen kijelenti, hogy nem egyezik egyik vo
nónál építésébe, hacsak a másik el nem fogadtatik. 
{Felkiáltás jobbról: Ebből semmi sem következik!) 

E l n ö k : A t. képviselő urnák interpellatió-
nalis jogát bizonyára e házban senki sem kívánja 
elvitázni akarni, és ha egyszer interpellatió intéz
tetett az elnökséghez vagy a háznagyhoz, ezek fe
lelni fognak, ha felelni tudnak.. Azonban ezen 
irat napirendre tárgyalásul kitűzve nincs, és igy 
ezen irat nem is tárgyalható. Ha a t. képviselő 
urnák van észrevétele, a mennyiben az elnök 
vagy háznagy feleletével nincs megelégedve, jo
gában állott volna külön indítványt terjeszteni a 
ház elé. {Helyeslés a jobboldalon. Zaj a bal olda
lon.) Ennek folytán nekem kötelességem a t. házat 
megkérdezni: ha a napirendre nem kitűzött tár
gyat tárgyalni akarja-e vagy nem ? (Nagy zaj.) 

S i m o n y i E r n ő : Kérem , az interpellatiőt a 
házszabályok megengedik; ha azonban a t. ház a 
házszabályok ellenére nem akar nekem szót en
gedni, én elállók. (Zaj.) 

Csiky Sándor: Interpellatiót nem lehet gá
tolni. (Zaj.) 

Elnök: Nem is szándékozom; de ez nem 
interpellatió. az már tárgyalás lenne. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Az előttem szóló 
képviselő úr interpellatiónak nevezte felszólalását; 
de az én csekély felfogásom szerint, ha jól hallot
tam . ez hivatkozás a házi rend érdekében; mert 
csakugyan a házi rend kérdése az, hogy itt iromá
nyok osztathatnak-e ki. és kinek engedelmével osz-

4<> 
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tathatnak ki? A t. képviselő úr a ház tisztviselőihez, 
illetőleg az elnökséghez s háznagyhoz a házi rend 
erdekében kérdést intézett. É n azt gondolom, e 
kérdésre felelet adandó, és azután a tárgyalás 
e tárgy felett megkezdődvén, tovább folytattathatik. 
(Helyeslés bal felöl. Zaj a jobb oldalon.) 

K o v á c h LászlÓ h iZI iagy : T. ház ! Ez or
szággyűlés tartama alatt, három év óta az a szokás 
volt, miszerint minden, a képviselő urakat érdeklő 
irat, melynek a képviselők közti kiosztása kíván
tatott, hozzám juttatott kiosztás végett; továbbá 
azon gyakorlat volt, hogy minden nyomtatvány, 
mely illő tisztelettel volt szerkesztve, ha sem az 
egyes képviselő urakat, sem a ház méltóságát nem 
sértette, ki is osztatott. í g y történt ez most is, hogy 
ezen, a képviselő urakhoz iutézett nyomtatvány 
kiosztatott. (Közbeszólások: Ki küldte? Nincs senki 
aláírva!) A szóban levő s Simonyi Ernő képviselő 
úr által annyira neheztelt nyomtatványnak kiosz
tását ped :g épen a képviselő urak közöl többen 
kívánták, igy nevezetesen a zemplénmegyei képvi
selők. A mi pedig a kiosztást illeti, épen a mai napon 
is kiosztattak: Mileties Szvetozár beszéde,egy aBéga-
csatornára vonatkozó nyomtatvány, és Schrecker 
fényképész felhívása; ez ellen pedig az érdemes 
képviselő urnák nem méltóztatott felszólalni. (He
lyeslés a jobboldalon.) 

Elnök: T. ház! Nem tudom, akarja-e a t. 
ház e napirenden nem levő tárgyat tárgyalni ? . . . 

S i m o n y i E r n ő : Nem akarom a t. ház ide
jét azzal elrabolni, hogy hosszas észrevételeket te
gyek; hanem azt hiszem, midőn a házra alkotmány
ellenes befolyás szándékoltatik gyakoroltatni . . . . 
(Elénk dlvnmondások a jobb oldalon: Hol ? Ki által f) 
Engedelmet kérek a t. jobboldali képviselő urak
tól : én in<erpellatiót intéztem az elnökséghez és a 
háznagy úrhoz, egyrészt a kiosztás végett, másrészt 
pedig intéztem a közlekedési miniszter úrhoz a má
sik iromány iránt, mert ez hozzá van ezimezve : 
vajon a miniszter urnák beleegyezésével és tudtá
val adatott-e ki ezen iromány és köröztetett a képvi
selők közt ? Ez volt interpellátiómnak czélja; ezt 
azért tettem, mert — mint mondám — alkotmány
ellenesnek tartom azon befolyást, hogy még e terem
ben is a közös hadügyminiszter rendelkezzék. (El-
enmondások jobbfelöl. Hosszasan tartó nagy zaj.) 

Hollán Ernő államtitkár: T. házi A t. 
képviselő urnák a közmunka-miniszter úrhoz inté
zett interpellátiójára van szerencsém kijelenteni, 
miszerint van tudomásom arról, hogy ily tartalmú 
levél hivatalosan érkezett a miniszter úrhoz ; de ki
jelenthetem egyúttal aa.tis, hogy sem ezen levél le
másolásáról, sem annak kiosztásáról a miniszter ur
nák tudomása nincsen. (Fölkiáltások a bal oldalon: 
Hát hogy jutott ide? Zajos felkiáltások a jobb oldalon: 
Napirendre!) 

G h y c z y K á l m á n : Azok után, t. ház! miket 
az államtitkár úr most itt kijelentett, hogy t. i. a köz
lekedésügyi minisztérium irattárába tartozó egy irat 
a közlekedési miniszter úr tudta nélkül kinyomatott 
ésitt a ház tagjai közt szétosztatott: constatálva van 
egy hivatalos visszaélés. (Felkiáltások a balról: Ugy 
van! igaz! Felkiáltások a jobboldalon: Napirendre!) 
Én ennek folytán arra érzem magam indíttatva, mi
szerint felhívjam az államtitkár urat, hogy ezeü 
hivatalos visszaélés okozóját nyomozza ki, és an
nak idején tudósitsa a házat az eredményről. (Fel
kiáltások a jobb oldalon: Napirendre !) 

SomSSich P á l : T. ház! Meglehet, ugy áll 
a dolog, hogy az eset való, a mit Ghyczy Kálmán 
képviselő úr föltételez, hogy t. i. ezen irat hivata
los visszaélés folytán tétetett közzé ; de meglehet 
más is. (Ellenmondások balfelöl.) Meglehet, hogy 
maga, annak írója, a hadügyminiszter úr nyilvá
nosságra kívánta hozni véleményét, (Felkiáltások 
halfelöl: AH közünk hozzá'! Zaj.) hogy nézetei ezen 
építendő vasút iránt a közvélemény előtt ismerete
sek legyenek. Én, kérem, nem látok ebben semmi 
alkotniáiyrellenes eljárást. (Elénk helyeslés a jobb
oldalon.) Midőn a házban, valahányszor egyes vas
úti, csatornái, vagy bárminő kérdésben, például 
mint a temesvári íakérdésben egész röpiratok osz
tattak k i : volt-e valakinek panasza az alkotmány
ellenes pressió ellen? A nyilvános felszólalás és 
informatió soha sem alkotmányellenes befolyás, 
csak a titkos az. (Elénk helyeslés jobbról.) Volt idő, 
midőn az előbbi absolut kormány alatt az infor-
matiók megtiltattak: magyar biróságok előtt el
tiltva soha sem volt nyilvános informatiókat nyom
tatásban osztani szét. (Helyeslés jobbfelöl.) Reám 
legalább ily informatiók nem gyakorolnak más be
folyást, mint hogy felderittetik, felvilágosittatik ál
tala a tárgy. Ha tehát ily módon jött ide, én rám 
nem gyakorol semmi más hatást , mint hogy felvi
lágosítson , és én szavazatomat ez ügyben is tiszta 
lelkiismeretem szerint fogom adni. 

Hollán Ernő államtitkár: T. ház! Annak 
ellenében, a mit Komárom városa érdemes képvi
selője constatálni kívánt, Somssicb Pál. képviselő 
úr azon lehetőséget tette fel, hogy a jelen esetben 
tán nem hivatalos visszaélés forog fen. Én hajlandó 
vagyok ezen feltevésnek hitelt adni, annyival in
kább, (Mozgás balfelöl) mert a közös hadügymi
niszter urnák hivatalos átirata, mely itt nálam van, 
kezemből ki nem került e pillanatig. Ha tehát a 
szóban álló iratnak egy második példánya ide ju
tott, az ugy történhetett, hogy a közös hadügymi
niszter annak nyilvánosságra hozatalát nem elle
nezte. 

B ó n i s S á m u e l : Előre is kijelentem, hogy 
valamint magamra nézve soha el nem ismerem, 
hogy bár mely irat is rám hasson kötelességem 
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mikénti teljesítésében, ugy azt másról sem teszem 
föl; előre kijelentem, hqgy én stratégiai szempont
ból azon vonalat, a mely itt megjelöltetik, szüksé
gesnek tar tom: de magára ezen iratnak szétter-
jesztésére nézve megjegyzem, hogy azt rendén 
nem találom: mert egészen más dolog az, hogy ha 
a képviselőházban valamely irat fölvilágositás 
végett osztatik szét, és egészen más az, hogy ha 
egy hivatalos irat, a mely nem a képviselőket 
illeti, hanem illeti tisztán és egyenesen valamelyik 
minisztériumot, a képviselők közt osztatik szét, 
mert ezen utóbbi szétosztásának itt semmi helye 
mncsen.(Helyesk's bal, ellenmondás jobb felöl.) Egyéb
iránt ha a közös hadügyminiszter meg akarta az 
országgyűlést arról győzni, hogy egyik vagy má
sik vonal strategikai szempontból szükséges, nem 
a képviselőházhoz kell fordulnia, mert a képvi
selő háznak vele semmi dolga, hanem fordulnia 
kell a delegatióhoz, és a delegatiók által informál
hatja a képviselőházat. (Elhnir,ondós jobbfelöl) 
Igenis, engedelmet kérek, nem azt értem alatta, 
hogy a delegatió itt közvetitő lesz, a képviselőház 
és a közös hadügyminiszter közt, hanem értem 
alatta azt, hogy a delegatió, mint e háznak válasz
tott testülete van hivatva arra, hogy a közösügyi 
miniszterrel értekezzék a közös védelmet érdeklő 
tárgyak fölött. Azonban ha a közösügyi miniszter 
annak szükségét találja, hogy Magyarország kor
mányát bár mely tárgyban fölvilágosítsa, azt te
heti, hanem az ily irat a képviselőház tagjaihoz 
nem lévén intézve, azt itt szétosztatni nincs helyén. 
(Helyeslés balfelöl.) 

T i s z a Kálmán: Részemről is, nem ugyan 
most, midőn ezen irat kiosztatott, de midőn ezen 
tárgyat, melynek érdekében kiosxtatott, tárgyalan-
dottuk, szándékoztam nézetemet ezen eljárásra néz
ve elmondani; most kerülvén azonban a dolog sző
nyegre, eiigedje meg a t. ház, hogy az eddig el
mondottuk folytán én is nyilvánítsam azt, misze
rint azon eljárás, hogy bár mely vasút érdekében 
magánosok, legyenek azok bárkik, a közös had
ügyi miniszter tekintélyétakarják érvül használni, 
helytelen. (Helyeslés balfdöl.) Elhiszem t. ház, a 
mit az államtitkár úr mondott, hajlandó is vagyok 
elhinni, hogy ez a közlekedési miniszter tudta nél
kül történt, de igenis ha ez igy áll is, mint mon
dám elhiszem, mentesiti minden vád alól a köz
munkaminisztert, de a vétséget nem teszi nem léte
zővé. (Ugy van l bal felöl) En, t. ház, ismerem a XII . 
törvény czikk 27-ik szakaszát, mely azt mondja, 
hogy a közösügyi miniszterek az egyes országok 
ügyeire semmi befolyást nem gyakorolnak. Meg
engedem só't talán azt monhatnám, hogy tudom, 
miszerint ezen szakasza a XII . törvényczikknek a 
miniszteri bureau-okbannemtartatik meg, tudom, 
mert a vasúti kérdéseknél, igen jól tudom, a kö-

| zös hadügyi minisztériumnak mindig igen nagy be-
I folyása van. {Helyeslés bal felöl.) Van pedig nem 

csak a vonalak irányának kitűzésénél, de van el
annyira, hogy még az egyes pontok bejárására 
nézve is,midőn már a vasút az országgyűlésektől en
gedélyezve van, az ő véleménye kikéretik. (Föíkiál-
tások: Védelmi szempontból!) Mondom, ezt saját ta
pasztalatomból tudom; ez azonban azon hely
zetben, melyben vagyunk, mentségét találja; 
ez illustrálja szomorúan a helyzetet; de menteni 
azokat, kik e helyzetben ugy járnak el, mert ter
mészetesen a vasutak megszavazásánál és elrende
zésénél a stratégiai szempont egyik fő szempont, 
és miután fájdalom hazánknak oly alkotmányos 
orgánuma nincs, mely ebben végérvényesen nyi
latkozhatnék, a közös hadügyminiszter kérdeztetik 
meg. De ha ez a helyzet szomorúságánál fogva meg
történhetik, azt hiszem, nem volna szabad megtörtén
ni annak, hogy a közös hadügyminiszter nézetei más 
valaki,mint az illető magyar minisztérium utján jóje-
nek ami tudomásainkra: mert ha igy a közös had-
ügyminister az országgyűléssel közvetlenül érintke
zik. (EllenmondásjobbJ'elöl.Jlgaz elismerem hibáztam 
midőn mondottam: hogy közvetlenül érintkezik,mert 
hiszen most is nem ő mondotta el közöttünk nézeteit, 
hanem vállalkoztak erre egyesek, bárkik legyenek, 
ezt nem kutatom, kik a közös hadügyminiszter né
zetét még a magyar minisztérium teljes elkerülé
sével is, mint egy nagy súlyú érvet a ház aszta
laira lökik. Ha ez igy történhetik, akkor jobb lesz 
egyszerűen kimondani, hogy a vasutak megszava-

i zásainál a döntő szót a közös hadügyminiszternek 
| adjuk. Részemről t. ház, ezen eljárás ellen határo

zattan tiltakozom. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Iva i lka I m r e : T. ház! Ha valami fényesei) 

bizonyította, mennyire szükséges t. barátomnak 
Podmaniczky Frigyes indítványának elfogadása, 
bizonyítja a mostani eljárás. Ha méltóztattak 
volna elfogadni azt , hogy nem szavaznak meg oly 
vasutat, melynek iránya az országgyűlés által ki
jelölve nincs, nem történnék meg ilyesmi — hogy 
is mondjam — nem igen jó illatú dolog. (Jobb 
felöl ellenmondá&oh, bal felöl tetszés) A mi Tisza K 
t. képviselő társunk által felhozott azon körülményt 
illeti, hogy íme azon szomorú helyzetben vagyunk, 
miként az 18G7.XII. íörvényczikk daczára aközös 
hadügyminiszter egyenesen befolyást kivan gyako
rolni törvényhozásunkra : (Zaj) ne méltóztassanak 
ezt az esetet mint egy elkülönítetett venni, van erre 
bizonyság egy más irányban, hanem is épen ebben 
a házban, deigen is egy törvényhozásban, és pedig 
oly modorban, mely az én meggyőződésem szerint 
egyenes kijátszása az 1867-iki XII. törvénynek. 
Mit akar jelenteni az, hogy Reust b. tagja a biro

dalmi tanácsnak és, a birodalmi tanács comitéjá-
ban a külügyek felett felvilágosításokat ad, me-

40* 
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lyek Európát lángba bontják. (Jobb felöl: Ohó!) 
Tetszik"? Tessék óbégatni. (Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Kérem a t. képviselőházat, 
méltóztassék az illető csendet és egymás iránti tü
relmet szem előtt tartam, ha csakugyan tárgyalni 
akarják azt a kérdést, mely nincs kitűzve napi
rendre, és melyhez külön belegyezése kívántatik 
a háznak, ha tárgyalni kívánja. Kérem a képvi
selőket akarják-e tárgyalni? (Fölkiáltások: Napi
rendre !) 

Ivánka I m r e : Ha abba méltóztatik hagyni 
a tárgyalást, én nem szólok hozzá. (íölkiáltások: 
Napirendre!) 

E l n ö k : A t. ház átmegy a napirendre. 
Napirenden van az állandó vasúti és pénzügyi 
bizottságnak jelentése a Székesfehérvártól Grácz 
Irányában az ország határáig terjedő mozdony-
vasút sárinak kis Czeltol Győrig vezetendő szárny
vonala épitése és üzlete iránt. Kívánja a t. ház, 
hogy az eredeti törvényjavaslat fölolvastassák ? 
(Fölkiáltások: Nem szükséges!) 

Kiss LajOS e lőadó (olvassa az állandó vasúti 
-és pénzügyi bizottságoknak e tárgyra vonatkozó jelen
tését '). 

E l n ö k : Fölírva nincs senki. (Elfogadjuk!) 
Elfogadja-e a t. ház a vasúti és pénzügyi bizott
ságoknak e vasútra vonatkozó véleményét, vagy 
pedig nem? (Elfogadjuk!) Kérem azon képviselő
ket, kik a vasúti és pénzügyi bizottságoknak a 
Székesfehérvár - gráczi vasútvonalra vonatkozó 
véleményét elfogadják, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) A ház elfogadja, 

KÍSS LajOS e löaúó (olvassa az állandó vasúti 
és pénzügyi bizottságoknak jelentését a Sátoralja 
Ujhely és Szilvafalva között a magyar éjszak-keleti 
vasútvonalból kiágazólag Nagy-Mihályon. Homonnán, 
Mezö-Laborczon, Palotán át Przemysl irányában az 
ország határszéléig vezető gözmozdony-vasut építésé
ről szóló törvényjavaslatok tárgyában.) 

E l n ö k : Méltóztassanak hozzá szólani. 
Bujanovics Sándor jegyző: Föl van 

jegyezve Vay Béla báró. 
Y a y B é l a b .: Elállók. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő : Következik Buja

novics Sándor. 
BujanoviCS Sándor : Ha az utánam követ

kezők elál'anak a szótól, én is elállók. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő : Kazinczy István! 
Kazinczy István: T. ház! 
E l n ö k : Ha a t. képviselő úr nem akar elál-

lani a szótól, ez esetben Bujanovics képviselő urat 
illeti a szólás joga. 

Bujanovics Sándor: T. ház! Én a vasúti 
J) Lásd az Irományok 420-dik siámát-

| és pénzügyi bizottság jelentését pártolom, párto-
[ lom főleg azért, mert ily nagy fontosságú, az állam-
| kincstárt terhelő vasút meghatározásánál, az össze-
| hasonlító tanulmányozást fölöslegesnek nem tartom. 

Én, t. ház, azon vasutvonalak között, melyek a 
Grallicziávalvaló összeköttetés létesítését tervezik, 

i az eperjes-duklait pártolom. Ez azon vonal, melyet 
i a közlekedési miniszter úr vasúthálózati tervezeté-
| ben elfogadott, és az erre vonatkozólag azóta tett 
j tanulmányozások meggyőztek engem arról, hogy 
| ezen vonal ugy kereskedelmi ós forgalmi, valamint 
I hadászati szempontból is a legelőnyösebb; keres

kedelmi és forgalmi szempontból t. ház, azért, mert 
a mint, ugy hiszem, ismeretes önök előtt az eperjes-
duklai országút a kereskedelmi közlekedésnek és 
mozgalomnak fő ere. Hadászati szempontból pár
tolom főleg Khun hadügyminiszter nyilatkozata 
folytán. A tavalyi delegatió hadügyi albizottsá
gának egyik ülésében a közös hadügyminiszter 
kijelentette, hogy a felső magyarországi városok 
közt Eperjes bir legnagyobb hadászati fontosság
gal. (Helyeslés.) Ha már most a hadügyminiszter 
ezen pontot a legfontosabbnak ismerte el, ennek 
következménye az, hogy ezen pont kapcsoltassák 
össze a másik fontosságú ponttal, nem pedig, hogy 
mellőztessék. Pártolom azért is, mert 9 mértföld
nyi vasút épitését tételezi föl csak, mig az ellen
kező 14 mértföldnyi vasutat igényel. Pártolom 
azért is, mert a közmunka minisztérium államtit
kárának egy másut nyilvánosan tett kijelentése 
folytán a duklai vasút 64 öllel alacsonyabb, mint 
a tervezett másik. De nem untatom a t. ház figyel
mét: egyszerűen csak azt jelentem, hogy a vasúti 
és pénzügyi bizottság jelentését elfogadom; elfoga
dom főleg azért, mert meg vagyok győződve, hogy 
az összehasonlító tanulmányozás azon vonal elő
nyét, fogja kimutatni, melyet pártolok. (Helyeslés-
Szavazzunk!) 

Kaz inczy I s tván : Tisztelt ház! Bocsána
tot, hogy most, midőn országos végzendőinknek oly 
nagy halmaza nehezedik a magyar törvényhozás 
vég napjaira rövid, felszólalásommal önök figyel
mét igénybe venni bátorkodom. 

A napirenden levő, imént elolvasott pénzügyi 
és vasúti vegyes bizottság véleményes jelentését 
nem pártolom, nem pedig azért, mert mig egy
részről kereskedelmi vaspályákat engedélyezni 
véleményez, addig másrészről kereskedelmi és had-
tani tekintetben fontos vasúti vonal kiépítés ének 
elhalasztását indítványozza; nem localis érdek 
vezérel, midőn e részbeni erős meggyőződésemet 
követve kijelentem azt, hogy igen is a S.-A.-Ujhely 
Nagy-Mihály, Homonna, Lupíov és prsemislei 
vaspálya egyike ez időszerint a kormány által 
beterjesztett legfontosabb nemzetközi közlekedési 
vonaloknak, mely az országos szempont bármely 
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neméből tekintve, kiállja a birálatok legnagyobb 
szigorát. 

Nem fogom önök kifáradt kedélyét a vaspá
lyák építésének nagy szerepet játszó aprócska mű
szaki és tértani részletezéseivel untatni, megtették 
e tekintetbeni számításaikat az illető szakférfiak, 
kiknek e részben megállapodott vélemények e 
pálya kiépítése tekintetében kedvezően nyilatko
zott, egy vasúti vonal mellett, mely többnyire 
siktéren, szelíden emelkedő tág völgyön vezetvén, 
csak egyetlen vízválasztó nehézségeivel találkozik, 
emelkedése pedig a határszéli átjárásnál rövid 
térre szorítkozik: — és íme, uraim! ez oka annak, 
hogy a garantia mértföldenkint csak 44 ezer 
forintban kéretik akkor, midőn maga a kormány 
azt 45 ezer és 500 forint meunyiségben megálla-
pithatni tervezé; e pályavonal az, mely felső 
Magyarország legtermékenyebb vidékén vonulván 
keresztül, a helyi szükséglet feletti gazdag élet
termelés értékesítését, s az e vidéken dívó első 
rendű marhatenyésztés gyarapodását fokozandja, 
utat nyit az eddig, fájdalom, vonaglásban sinló'dő, a 
haza közös kincsét levő hegyaljai borkereskedés
nek, s már ezen üzletág felvirágzásával is nem 
csak a helyi, de közvetve országos anyagi viszo
nyaink javulására bebatólag müködend. De, elte
kintve mind ezekről, ezen vaspálya leend az, mely 
Fiúmétól Pesten, az ország szivén keresztül, leg
egyenesebb és legrövidebb vonalon közvetítendő az 
országos forgalmat Gáesország felé, legközelebb 
érinti a haza alföldi rónáit, melyek a Tiszaszabá
lyozás folytán nagy dimensióban folytatott élet-
termelésük sokszor bámulatos mennyiségének el-
árusitását ez utón megkönnyítve és biztosítva lá-
tandják. 

De másrészről, uraim, ezen vonal kiépítése 
a szomszéd népek alkotmányos kormánya nézeté
vel is találkozik, melyet pedig e pálya nemzetközi 
természeténél fogva eléggé méltánylanunk nem le
het, sőt elkerülhetlenül szükséges, ha csak zsák
pályákat teremteni nem akarunk. Egy tekintet, 
tisztelt ház ! Gáesország topographikus fekvésére, 
és mindenki meggyőződhetik ajfeló'L miszerint aS . -
A.-Ujhely, Nagy-Mihály, Homonim és Przemysl 
vonala leend az, mely a szomszéd lengyel haza 
szivébe, kellő közepébe vezet, s ez által a gács-
országi kapcsolatot legelőnyösebb módon létesiti. 

Végtére, tisztelt ház! mind ezeken fölül áll 
egy a magyar-osztrák birodalmat vitális érdeké
ben érintő szempont, és ez. a hadászati tekintet, 
mely e részben döntőleg hat. E nézetet vette figye
lembe közös hadügyi kormányunk, midőn e vo
nalra mint nélkülözhetlenre és halaszthatlanra mu
tatott, és e szempont az, uraim, mely — jogot ad 
kimondanom — engemet és a magyar töryénj ho
zás ismert hazafiságát oda utalja, miként elhagyva 

a halogatás szerepét, ragadja meg a pénzügyi 
tekintetben is legkedvezőbb alkalmat a szomszéd 
testvér-népek kormányával egyetértöleg mielőbb 
létrehozni egy vasút vonal t , mely megkönnyíti 
mindenkoron e hős nemzetnek útját állani némely 
kalandos autocraticus vágyaknak, melyek nagy
számú nyers erőre támaszkodva, Magyarország 
határait, s ez által magát a szabadságot megtá
madni merészelnék. 

Kérésem tehát oda járu l : mondja ki a ház, 
hogy a pénzügyi és vasúti bizosttság körülmé
nyes véleménye a grácz-fehérvári vaspályát illető
leg, a s.-a.-ujhely-nagy-mihály-homonna-prsemys-
lei vasuti-vonal kiépitésére nézve is kiterjesztetik. 

Tisza Kálmán: T. ház! Miután én a vasúti 
és pénzügyi bizottságok előterjesztett véleményét 
pártolom, óhajtom azt pár szóval indokolni, annál-
inkább, mert én nem azért pártolom a vasúti és 
pénzügyi bizottságok nézetét, mintha akár a most 
kijelölt vonalnak, akár bármely más vonalnak el
sőbbséget adnék, hanem azért mert, csak azon ja
vaslat folytán lesz majd a magyar törvényhozás 
oly helyzetben, hogy valósággal Ítélhessen a felett, 
hogy Gralieziával való összeköttetésünkre nézve 
melyik vonal lesz az, mely minden tekintetben leg
előnyösebb lesz az országra nézve. (Helyeslés.) Én 
részemről nem ismerem el azt, a mi a t. előttem 
szólottak által mondatott, hogy itt kereskedelmi 
vonalakat szavazunk meg, vagyis hogy a bizott
ság ilyenek megszavazását ajánlja, a legfontosabb, 
cl- Z £L Z éx hadászati szempontokról azonban annyira 
megfeledkezik, hogy az olyan vonalakat nem 
ak >rja megszavazás végett ajánlani. A bizottságot 
nem a kereskedelmi és hadászati szempontok közti 
különbség, még annál kevésbbé a hadászati szem
pontok csekélybe vétele vezette; hanem vezette 
igenis a különböző vasútaknái azokat is, kik, mint 
én ei'edetileg azon nézetben voltak, hogy az idő 
rövidsége folytán legczélszerübb volna egy vasutat 
se szavazni meg, vezette az, hogy: a mennyire le
het, legalább megközelítőleg meggyőződést sze
rezzünk magunknak egyik vagy másik vonalnál 
az iránt, hogy ezen vonal esnem a másik az, mely
nek építése az ország érdekében kívánatos. Épen 
azért tettünk különbséget ezen vonal és a t. ház 
által most elfogadott gráczi vonal közt. hol pár
huzamos és verseny-vonalokról szó sem volt, a hol 
annyi adat feküdt előttünk, hogy meggyőződtünk, 
hogy összehasonlítva más vasút vonalakkal, nem 
mondhatjuk az építést drágának, miután kétségbe 
vonhatlannak találtuk, hogyGráczczal való egyenes 
összeköttetésünk az egész országra nézve előnyös, 
feltételül tűzvén ki egyszermind azt, hogy csak 
akkor, ha ezen összeköttetés biztosítva lesz, kíván
juk, hogy a vasút kiépíttessék. De egéazen máskép 
áll a dolog a galieziai vasútra nézv e. Ezen vasút-
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vonalt illetőleg nem volt és nem lehetett köztünk 
senki, ki azon vonalnak, és egyátalábanagalieziai 
összeköttetésnek roppant fontosságát be ne látta 
volna. De épen ezen fontosságnak belátása tette 
kötelességünkké akkor, midőn több vonalról is lehe
tett ott szólani, a melyeknek hol egyike, hol másika 
már hadászati szempontból is igen illetékes helyek
ről ajánltatott, kötelességünkké tette, hogy a tisz
telt háznak azt ajánljuk, hogy ezen kérdést bővebb 
tanulmányozás tárgyává tegye. {Helyeslés.) Köteles
ségünkké tette ezt annál inkább, mert a vasúti és 
pénzügyi bizottságoknak oly tagja, a kit, azt hiszem, 
a t. házban hadászati szempontból mindenki elfog 
ismerni tekintélynek, előadván ezen vonal iránti 
nézetét, határozottan azt mondotta, hogy: csak azon 
esetben lehetne ezen vonalnak,melyPrzemyslt érinti 
előnyt adni, ha előbb meggyőződnénk arról, hogy 
csak egy vonalt biruak építeni, és ha egyet bírunk 
az, hogy azt Eperjesről vagy Sátor-Alja-Ujhelyről 
épitsük-e, attól függ: hogy melyik fog az ország
nak kevesebbe kerülni, mert czélszerüségi szem
pontból egyformák. Ezen nyilatkozat után fonto
lóra kellett venni, hogy az egyik vonal 9, a másik 
16 mértföldnyi hosszú, és nem tehettünk egyebet, 
miután az összehasoulitó adatok előttünk nem 
voltak, mint hogy ajánljuk, hogy ezen adatok sze
reztessenek be, hogy teljes öntudattal, 8 részrehaj
lás mindpn vádja nélkül határozhasson majd a 
törvényhozás a felett, hogy melyik vonalat kívánja 
kiépítem. Nem hiszem, hogy az által , hogy a 
kormányt ezen tanulmányok megtételére utasít
juk , hogy azáltal, ha ezen vasútnak vagy egy 
másiknak a mely talán czélszerübbnek fog mutat
kozni, kiépítése 3—4 hónappal elhalasztatik, vé
tenénk azon kötelesség ellen, hogy hazánknak 
biztosságáról gondoskodni tartozunk: nem hiszem, 
mert először is igen jól tudjuk, hogy a vasutak 
építése a téli hónapokban nem igen szokott nagy 
haladásokat tenni, de másodszor azért se hiszem, 
mert ha oly imminensoly közelálló volna a veszély, 
melynek hitében tőlünk ezen vagy bármely más 
galicz'ai vasútnak megszavazása rögtönözve kére
tik, minőnek azok. a kik attól félnek, hinni látsza
nak : akkor valóban ezen vasút megszavazásával 
a veszélyt nem fogjuk elhárítani; mert hiszen évek 
szükségesek arra, mig ezen vasút czéljáuak meg 
fog felelhetni. Ha tehát imminens a veszély, minő
nek egyébiránt nem tartom, akkor ne vasútról ha
nem hadseregről gondoskodjunk. Ezeknél fogva 
én ezen kérdés elhalasztásában a hazára nézve 
veszélyt nem látván, a vasúti és pénzügyi bizott
ságoknak jelentését pártolom, és végül még csak 
arra figyelmeztetem a t. házat, hogy az örökös 
éjszaki invásiótól való félelemmelugy fogunk járni 
mint a gyermek, a ki addig kiáltotta a farkast, mig 
csakugyan eljött. (Helyeslés.) 

L u z s é n s z k y P á l báró ; Tisztelt ház! Pár -
tolam Kazinczy István képviselőtársunk indít
ványát és teszem ezt igen kevés szóval, miután ő 
a tárgyot minden tekintetben kimerítette. Bátor 
vagyok mégis figyelmeztetni a t. házat, hogy a 
mező-laborczi vasút bizonyosan sokkal kevesebb 
áldozattal fog járni az ország részére, azaz kevesebb 
kamatbiztositást fog igényelni, minta másik. Mél
tóztassanak elhinni, hogy azon vidéki fuvarozás 
már most is igen jelentékeny és a kereskedelmi 
mininszter úr igen jól fogja tudni, mily jelentéke
nyek azon vidék városainak és helységeinek vá
sárai. Bátor vagyok az inditványt még a Hegy
aljára való tekintetből is a t.ház figyelmébe ajánlani. 
Ezen egykor oly virágzó Hegyaljának állapota 
most minden jó hazafi szivét elszomorítja. Találni 
itt várost, mely valaha virágzó volt, és a hol jelen
leg fél utezák romban feküsznek, és pedig azért, 
mert azon vidék kereskedelme megszűnt. Nem 
akarok az indítvány pártolására többet felhozni, 
hanem ajánlom azt a t. ház figyelmébe. 

B á n ó M i k l ó s : Azon esetre, ha a vasúti és 
pénzügyi bizottságok véleménye elfogadtatik, és a 
tárgyalás nem folytattatik. elállók a szótól. (Fel
kiáltások Elfogadjuk!) 

Hollán Ernő államtitkár: Sokkal fonto-
sabbnak tartom e kérdést, semhogy eldöntése 
előtt röviden ne vázoljam azon álláspontot, mely
ből a kormány kiindult, midőn a tanácskozások-
nak mondhatnám utolsó óraiban, még ezen vasút 
kiépitésére czélzó törvényjavaslatát terjesztette elő. 
Magyarországnak Gralicziával való összekapcsol-
tatása, illetőleg a magyar vasút hálózatnak a Gra-
licziaival eszközlendő összeköttetése oly fontosnak 
ismertetett, hogy már ezelőtt másfél évvel, tehát 
mindjárt a magyar minisztérium megalakulása 
után, a két kormány közt erre vonatkozó tárgya
lások kezdettek meg. 

Legelőbb a két kormány részérói vegyes vizs
gáló bizottság küldetett k i , mely alkalommal a 
hadászati ügyekben szakképességgel bíró egyének, 
illetőleg a hadügyi minisztérium képviselői, Przse-
niyslt jelölték ki azon czélpontul, mely felé e kap
csoló vonalat irányozni kell. így történt, hogy az-
eredeti programúiba, mely a közmunka miniszté
riumban készült, e vonal szintén felvétetett, mi 
mellett meg kell jegyeznem, hogy azon időben 
Magyarország részéről kiinduláspontul Eperjes, és 
nem, mint a most előterjesztett törvényjavaslatban 
foglaltatik. Sátor-Alja-Ujhely lőn felvéve, 

A kiküldött bizottságoknak feladata volt: 
\ összehasonlító tanulmányokat tenni azon két vonal 

között, melyeknek egyike Eperjesnél vévén kez
detét Przemyslbe vezet, másika pedig Sátor-Alja-
Ujhelyből indulván ki, a Laborcz völgyén át ugyan
csak Przemyslbe vezetne. Még a nyáron az átalá-
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nos felmérések megtéttettek, mind a két szakbizott
ság részéről, előmunkálataikban csak barometricus 
észleletekre szorítkoztak, s a befejezett vizsgálat 
eredményeként azt jelentették, hogy az Eperjesről 
kiinduló Przemyslbe vezető vonal elsőbbséget ér
demel a Laborcz völgyön átvezető felett, mert az 
előbbi hosszas kiterjedésénél fogva rövidebb, sőt 
emelkedési viszonyai is tán kedvezőbbek lehet
nének. 

Később & megalakult vállalkozó társulatok 
hozzájárulásával, részletes fölmérések tétettek s 
az ilykép elkészített összes tervezetek, a közmun
ka miniszter urnák hivatalos használat végett let
tek bemutatva, mikből a korábbi észlelésekkel el
lenkezőleg az derült ki, hogy nevezetesen a köz
forgalom tekinteteiéből, a Laborcz völgyén átve
zetendő vonal, előnyösebb az Eperjes-duklainál, 
még pedig azéi*t, mert e vonalon. Sátoraljaújhely
ből kiindulva, a Laborcz völgyön és utóbb a Tár-
cza völgyön át haladva, egész az ország határáig, 
mindenütt oly kedvezők és mondhatni szelídek az 
emelkedési viszonyok, miszerint a legnagyobb ter
hekkel megrakott vasúti vonat, Pestről egész a 
határio- minden fenakadás nélkül haladhat. Mező-
Laborczon tul, attól tán 2 mértföldnyire, hol a pálya 
Gralicziába szakad, fokoztatott vontató erőre és se
gély-gépekre lesz szükség. Ha ellenben Eperjesről 
vezettetik a vonal, az ország határáig 4 vizválasz-
tót kell meghaladni, minek az a következés, hogy 
a scgitő-gépeket az egész vonal hosszában, már 
Eperjestől megkezdve egész Dukláig kell igénybe 
venni. 

Hogy állott már most ezek szerint a kérdés ? 
Egy galicziai vasúti kapcsolat előállításánál, a vé
delmi és hadászati szempont főfigyelmet érdemel. 
Erre nézve a szakközegek ugy nyilatkoztak, hogy 
Pzemysl volna a legalkalmasabb és legkívánato
sabb csatlakozási pont. Választani kellett tehát azon 
irányok közöl, melyek a kijelölt végpont felé leg
kedvezőbb csatlakozást engednek, mire nézve alig 
merülhetett föl további kétség, miután részletes 
fölmérések alapján, a befejezett munkálatok azt 
mutatták, hogy a bár hosszabb, de szelídebb emel
kedésű völgyirány, nemcsak hadászati, de átalá-
ban közforgalmi s kereskedelmi tekintetben is 
elsőbbséget érdemel, még azon esetben is, ha e 
vonalon az első befektetési, illetőleg kiállítási költ
ség, magasabb mint az eperjesi vonalon, mennyi
ben az előbbi vonalon a befektetési tőkének magas
sága mint kamat szerepel, ellenben az eperjesi vo
nalon a vontatási és föntartási költségek állandó 
többlete, a forgalmi kiadások terhére esik. 

Mindezeket fontolóra véve, és tekintve azt, 
hogy a közös hadügyminiszter, nemcsak igen nagy 
súlyt fektetett arra, de ismételve sürgette is, hogy 
a gallicziai kapcsoló vasút létesítésére czélzó tár

gyalások mielőbb befejeztessenek • a közmunka 
miniszter úr nem habozott a közös hadügyminisz
ternek, s az egész lajtántuli kormánynak kijelen
tett óhajtása folytán, a most tanácskozás alatt levő 
törvényjavaslatot a ház elé terjeszteni. 

Tehette ezt aunálinkább, mert a tervek tel
jesen ki voltak dolgozva, a költségek rendesen ki 
voltak számítva. Midőn az ügy a bizottságok elé 
került , csak az ott történt felszólalások folytán 
merült föl a kétely : ha vajon a hadügyminiszter 
urnák további és ujabb nyilatkozata közt van-e 
teljes öszhangzás ? Ezen kétely kiderítésére szol
gált azon irat, mely a tegnapi napon tétetett át 
hivatalosan a közmunka miniszterhez. Magam is 
személyesen intéztem a hadügyminiszter úrhoz ez
iránt kérdést, a mire azt válaszolta nekem, hogy 
a mint kezdettől fogva mindig, ugy a mai napon 
is határozottan ragaszkodik azon nézethez, hogy 
védelmi szempontból leginkább megfelel a prze-
mysli vonal, és mivel ama két irány közöl, melyek 
oda vezetnek,a laborczvölgyi kedvezőbb emelkedési 
viszonyokkal bir, a maga részéről más irányt nem 
pártolhat. (Helyeslés jobb felöl.) 

Egyébiránt csak arról volt még szó, hogy 
mivel a lajtántuli kormány, a laborczvölgyi-prze-
mysli vonal mellett, annak egy kiágázását Mező-
Laborczról Duklán át Tarnovba is tervezte; a 
magyar kormány ezt czélszerünek nem tartván, 
helyette egy másikat kivánt fölvétetni a tervezetbe, 
nevezetesen azt, mely Eperjesről a Poprád és Du-
r.ajecz völgyön át Tarnovba vezetne, a mi el is 
fogadtatván, a közmunka-miniszternek előterjesz
tése ily értelemben történt. 

A mi végre e vonal kiépítésének sürgősségét 
illeti, kötelességemnek ismerem, még egy körül
ményt a t. ház méltatásába ajánlani. 

Senki e házban, maga a két bizottság sem 
vonta kétségbe, a szóban álló ügynek nagy sür
gősségét. S ha csak arról volna a szó, hogy 3—4 
hónappal halasztassék el oly vonal építésének 
meghezdése, melynek befejezése egészben 2 vagy 
3 évet fog" igénybe venni, akkor tán közönyös vol
na a dolog, s nekem ezen elhalasztás ellen észre
vételem nem lehetne. De azon felelősségnél fogva, 
mely, e kérdéssel szemben, terheli az egész kor-
mányre, kénytelen vagyokfigyelmeztetni azon kö
rülményre, hogy nem tudom ugyan, mikor fog a 
jövő országgyűlés összeülni, meglehet pár hó 
múlva, de az világos előttem, hogy mindjárt 
kezdetben más tárgyakkal lesz elfoglalva, misze
rint a vasúti kérdések ismét más fontos kérdések 
által fognak háttérbe szoríttatni, a mi a közmunka
miniszter urat ezúttal is azon kellemetlen hely
zetbe hozta, hogy az országgyűlés vég perczeiben 
tömeges előterjesztésekkel volt kénytelen a t. 
házat fárasztani. 
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Meglehet, hogy az országgyűlés, a mint mon
dám, már 4 hónap múlva ismét össze fog ülni. 
Arról azonban nem kezeskedhetik senki. vajon 
működésének megkezdése után, lesz-e mindjárt 
ideje ily természetű kérdésekkel foglalkozni, a 
mely esetben e vonal építésének megkezdése 
nem csak a következő nyári évszaktól fogna el
maradni, de valószintileg egy egész évvel fog is
mét elhalasztatni. 

Mindezek után a kormány eljárását e kérdés
ben átalában indokolván, az ügy sürgőssége tekin 
tétéből, kötelességemnek tartom arra kérni a t. 
házat, hogy a gallicziai kapcsoló vasútra vonat
kozó előterjesztést hasonlag mint a Székes-fehér-
vár-gráczit méltóztassék elintézni. 

Várady Gábor: T. ház! Nem szólaltam 
volna fel e tárgyban, ha az igen t. államtitkár úr 
egy körülményt fel nem említ, melyet hallgatással 
nem mellőzhetek. Azt mondotta ugyanis, ha jó i 
fogtam föl, hogy ezen s.-a.-ujhely-prsemysli vo
nalra vonatkozó törvényjavaslatot azért terjesztette 
ily későn, mondhatni kapuzárás előtt, a t. ház elé, 
mert az országgyűlés eddig más nagyobb fontos
ságú tárgyakkal volt alkalmazva. Elismerem én 
azt, hogy a t. ház gátolva volt, vagy gátolva lehe
tett volna, az előterjesztett törvényjavaslatok egyi
kének vagy másikának korábbi tárgyalásában; de 
el nem ismerhetem azt, hogy a t. közlekedési mi
nisztérium, ha ugyan ezen munkálattal készen volt, 
gátolva lett volna abban, hogy e munkálatát ko
rábban előtérjeszsze. Ha a t. közlekedési miniszté
rium ezt annak idején előterjeszti vala, ugy az 
eszmék megérlelődhettek volna, és nem lett volna 
a ház egy ily nagy fontosságú törvényjavaslat által 
úgyszólván meglepve. 

Felemiitette a t. államtitkár úr ezen vasútvo
nalnak oly szerfölött sürgős voltát. Az államtitkár 
úr bizonyára tudni fogja, ugy mint én tudom, hogy 
azon alapvonal, a melyre ezen prsemisli sátor-alja-
ujhelyi vonal fektetve leend,az országgyűlés által 
hozott, törvény következtében csak néhány év 
múlva lesz készen. Ezen alap, különösen pedig en
nek legfőbb vonala, a mely Zombortól vagy Sá-
tor-Alja-Ujhelytől Csapon át Tekeházának s rész
ben Munkácsnak nyúlik, 3 esztendő múlva lesz 
készen. Ezen alapvonal sokkal hosszabb, mint 
azon 15 mértföldnyi vonal, melyet az államtitkár 
úr oly szerfölött sürgősnek jelzett, és hogy ezen 
15 mértföldnyi vonal kiépítésére az előttünk levő 
2—3 esztendő alatt nem volna idő, bármikor fogna 
is a jövő országgyűlés összehivatni, ezt belátni 
nem tudom, és pedig annyival kevésbbé, mert a 
zombor-csap-tekeházi vonal is csak két év után 
fog elkészülni. Ez érvet tehát nem fogadhatjuk el, 
főleg ha tudjuk, hogy a túlsó oldalon, t. í. Ma-

| gyarország határszélén túl, ezen vonal még nincs 
I engedélyezve. 

Továbbá azt monda az igen t. államtitkár úr, 
hogy ezen vonal gondosan tanulmányoztatok. Erre 
csak azt jegyzem meg, hogy [ tanulmányoztatott a 
másik vonal is. Nem feladatom, t. ház, hogy a t. 
államtitkár úr által előadattak ellenében ezen két 
vonal közt párhuzamot vonjak: mert, ha jól fogom 
fel, nem is az képezi a tanácskozás tárgyát, hogy 
ítéletet mondjunk a felett, hogy a két vonal közöl 
melyik bir a másik fölött előnynyel ; hanem az, a 
mit a va suti és pénzügyi bizottságok javaslatba hoz
tak, hogy t. i. e két vonal egyike sem lévén még 
kellőleg tanulmányozva, a kormány utasittassék 
oda, hogy, ez iránti javaslatát a jövő országgyűlés 
elé terjeszsze. (Helyeslés.) Es ha oly gondosan ta
nulmányoztatott e két vonal, kérdem én az igen t. 
államtitkár úrtól, miért nem terjesztett a bizott
ság elé minden ezen két vonalra vonatkozó ada
tot ? (Helyeslés.) Megengedem, hogy a przsmysli 
vonal stratégiai tekintetben fontos, de közölünk 
senki sincs jogosítva ezen kérdés alapos tanulmá
nyozása előtt kimondani azt, hogy az eperjes-tar-
novi vagy munkács-stryi vonalak nem épen oly 
fontosak. 

En tehát azon tekintetből, hogy megszerez
zük magunknak azon meggyőződést, mely szerint 
az ország érdekében, különösen hadászati szem
pontból azt határozhassunk, a mi teljes meggyő
ződésünk szerint a lehetőleg legjobb : pártolom a 
vasúti és pénzügyi bizottságok véleményét. (Élénk 
helyezlés.) 

L ó n y a y Gábor: Az előzmények után érzem, 
hogy valóban nem kis feladat fölszólalni; de mi
után én eddig is ugy tapasztaltam, és most is azt 
tapasztalom, hogy mint a vitatkozás is mutatja, 
minden vasút — legyen az bár a legfontosabb or
szágos érdekű is — bizonyos particularis érdekből 
biráltatik meg. Ha szabad particularis érdekből 
valamely vasút ellen, és igy a szóban levő ellen is 
fölszólalni, másrészről bizonyára szabad, sőt kö
telesség mellette is fölszólalni : nem tagadom, 
bizonyos particularis érdekek kötnek engem 
ezen vonalhoz, mert én a Laborcz partján szület
tem, holott más valaki, ki a Tarcza vagy Poprád 
partján született, ismét indíttatva fogja magát 
érezni arra, hogy ellene szóljon. 

Ezeket előreboesátva, én azt hiszem, hogy 
az előterjesztett vasúti vonalnak országos fontos
sága van, s hogy annak kiépítése országos érdekből 
kivánatos, a mint a már előttem szólott által is ez 
ki volt emelve. Csak ismétlem tehát, ha azt mondom, 
hogy oly vasútról, mely két országot köt össze, 
melyek közt eddig vasúti összeköttetés nem léte-

j zett, oly vasútról bizonyára nem lehet mondani, 
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hogy az nem országos esnem nemzetgazdasági ér
dekeket képviselő vasútvonal. 

A vasúti és pénzügyi bizottságok véleményét 
nem pártolom, mert ha tekintetbe veszem azt, hogy 
ezen bizottságok mit mondanak ki,és mire álla
pítják véleményüket, azt lá tom, hogy tisztán 
csak arra : mivel nem tartják megérettnek az ezen 
vasútvonalra nézve beadott törvényjavaslatot, és 
azért annak tárgyalását a jövő országgyűlésre kí
vánják elhalásztatok 

Már most minden elfogulatlan, de megenge
dem particularis érdek által vezérlett embertől, de 
azoktól is, kiket nem particularis érdek vezérel, 
hanem igazságszeretet és a méltányosság és az or
szág érdeke, kérdem: mivel van inkább megérve 
a temesvár-, győr- és gráczi vonal, melyek pedig 
itt tárgyaltattak és elfogadtattak*? (Felkiáltások; 
Igaz!) Kérdem, hogy az előbb elfogadott határoza
tokban kiépíttetni engedélyezett vonalak inkább 
vannak-e megérve, mint az, mely a kormány elő
terjesztése folytán most szóban van ? 

Mondhatom , hogy a szóban forgó vonal ha 
nem többel, de bizonyosan annyival indokolva van, 
mint a fehérvár-gráczi vonal. Ha nagyon sineeri-
zálni akarnánk, utoljára is azt lehetne mondani, 
hogy nem azért nem tárgyaltatik most ezen vonal. 
mert nincs megérve; hanem azon vonalak, melyek 
erre nézve szóba jöhetnek, nincsenek megérve; te
hát, hogy a jövő országgyűlésig azok megérhesse
nek, melyek most csak csecsemő korukban álla
nak. És ezért mondotta ki a vasúti s pénzügyi bi
zottság ezen véleményét. En ezt nem tartom sem 
országos, sem méltányossági, sem igazsági szem
pontból helyesnek, és e szerint a bizottság véle
ményét nem pártolom, hanem — quod uni justum 
alteri aequum — mivel hasonló viszonyok forogtak 
fen a fehérvár-gráczi vonalnál. 

Kérem a t. házat, méltóztassék az arra nézve 
kimondott határozatot a szóban levő vonalra is ki
terjeszteni. 

Bánó M i k l ó s : T. ház! {Eláll!) Az előttem 
szóló példáját én is szeretném követni arra nézve, 
hogy ezen vonalra, melyben egy részről is más 
részről is érdekelve vagyunk, mi érdeklettek ne 
szólaltunk volna fel; de miután épen mi érdeklettek 
tudjuk kimutatni azon előnyöket, másrészt azon 
hátrányokat, melyek felett a háznak határozni 
kell: szükség, hogy felszólaljunk azért, hogy önök 
bölcsesége határozzon. {Helyeslés) Valóban e 
nagyfontosságú tárgyban, ha nem lettem volna 
felhiva az államtitkár által, ki a zempléni vonal 
előnyeit annyira kiemelte, e fontos tárgyhoz, mi
után ugy látom, hogy a szótól többen elállottak 
és tekintvén azt, hogy az idő már előre haladt, 
én magam sem mertem volna szavamat emelni. 

KÉPV. n. NAPLÓ 1865/s- XI. 

Azonban, miután olyanok hozattak fel, mik 
fogalmam szerint egészen ellenkezőleg állanak, 
lehetetlen, hogy azokra, habár röviden némelye
ket fel ne hozzak. (Halljuk!) Midőn ezen vonal
nak kiépítéséről és irányáról tanácskozunk, mely 
egész védelmi operatiónak alapja legyen, ezen 
vonalnak alapját és irányát nagyon megfontolva 
és minden okot és ellen okot egymás ellenébe 
téve kell eljárnunk. Nagyon jól tudjuk , hogy 
épen éjszak felé van a legnagyobb ellenségünk. 
(Zaj. Eláll!) 

Tehát ezt mellőzöm, és áttérek tisztán az 
államtitkár előadására. A t. államtitkár lír két 
okot hozott fel az eperjesi vonal ellen: 1-ör azt 
monda, mint hamarjában feljegyzem, hogy a La-
borcz völgy nagy forgalma tekintetéből kedvezőbb 
a sárosmegyei vonalnál. Ha csak a helységeket 
tekintem, a népességét, azt, hogy Sáros megyének 
három királyi városa van és nagy népességű la
kossága, ha figyelembe veszem, hogy Galiczia 

] felé minden irányban csere kereskedésben állunk, 
és pedig nem olyanban, minőben Zemplén áll, 
hanem olyanban, hogy nyugot Galiczia legna
gyobb részét élelemmel ellátjuk, hogy röviden 
kimoudjam, forgalmunk sokkal élénkebb, mint a 
másik vidéké : ez igen nyomós indok, mely a mi 
vidékünk mellett szól. 

De nem az a fő érv. A mi az eperjesi vonal 
hadtani fontosságát illeti, ennek ellenében felhoza
tott az, hogy hullámzó vidék, hogy hegyeken, 
alagutakon és több vízválasztón kell az erre 
vezető vonalnak átmenni. Ha ez csakugyan így 
volna is, azon végtelen előny, mely Eperjes mel
lett szól, már abból is látható, hogy 9 mértfölddel 
rövidebb, mint a másik, és ha e vonalnak több 
előnye nem volna is, már ez is elég. Ha néhol 
kellene is alagutakat létesíteni, azon körülmény, 
hogy 9 mértfölddel közelebb vagyunk a végpont
hoz, a határszélhez, végtelenül felülmúlja a la-
borczvölgyi vonalat. 

Vidékünknek figyelmet érdemlő másik elő
nye az, hogy az eperjesi áthágó némelyek szerint 
64, de legkisebb számítást véve fel, 40 öllel ala
csonyabb, mint a zempléni áthágó. A ki tudja, 
milyen fontos a hadjáratoknál nagy tereken át
emelkedni nagy katonai csapatokkal, ugy hiszem, 
az fogja a hátrányokat Zemplénben és az előnyö
ket Sáíosban méltányolni. 

Különben csak arra hivatkozom, a mire a 
bizottság is hivatkozik, mely azt mondja, hogy az 
előttünk fekvő okmányokból nem győződött meg 
egyik vagy másik vonal előnye felől. Ha a bi
zottság előtt nem feküdtek oly adatok, melyekből 
kiindulhatott és határozhatott volna, hogyan sza
vazhatunk mi meg egyik vagy másik vonalat, 

41* 
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mikor még a bizottság sem birt elég adattal arra, 
hogy ide vagy oda döntse a kérdést. 

Ezeknél fogva a bizottság javaslatát pár
tolom. 

Molnár P á l : Röviden és szerényen leszek 
bátor nézetemet a pénzügyi s vasúti bizottságok 
véleményére nézve elmondani. 

Az első sorban azon kérdés áll elő: vajon 
szükségesnek tartja-e a tisztelt ház országos szem
pontoknál fogva az állam nem hallogatható vé
delme érdekéből agalicziai összeköttetésnek minél 
hamarabb eszközlendő létesítését? Azt hiszem, e 
kérdésre nézve e házban nem nagy véleménykü
lönbség van. 

A másik kérdés az: vajon melyik vonal volna 
az, melyre nézve, eltekintve minden egyes vidéki 
magán természetű érdek specialitásától, csupán és 
különösen országos tekintetekből, indulván ki a 
képviselőház törvényhozói,mondják ki a szentesítést. 
En részemről nem hiszem, hogy a közlekedési 
minisztérium, midőn az országgyűlés elé e tárgy
ban terjesztett törvényjavaslata, az országgyűlés 
határozatánál fogva a pénzügyi és vasúti vegyes 
bizottságokhoz utasitatott azon határozattal, hogy 
e vonal ott érdemlegesen tárgy altassák, és a vas
úti és pénzügyi bizottság ezen törvényjavaslatot 
bővebb tanulmányozás végett a közlekedési mi
nisztériumhoz visszautasította, — mondom, nem 
hiszem és nem tételezhetem fel azt, hogy a köz
lekedési minisztérium érdemes és szakértő tagjai 
oly törvényjavaslattal léptek volna a ház és az 
ország küzvéleménve elé, melyre nézve minden em
berileg lehető' és hatalmukban álló módot a ta
nulmányozásra meg ne kísértettek s meg ne tettek 
volna. 

Ennélfogva én azt hiszem, nem ez oka annak, 
miért odáztatik el eaen vasút, hanem annak ott 
van az oka, uraim, hogy e házban, midőn vasútról 
van szó, sok esetben a magán érdek tűnik fel. 
Most is több vasút van conbinatióban: az egyik az 
eperjes-tarnovi. Vannak képviselők, kik vállalatok
nak élén állanak, és így természetes, hogy mindig 
ezeknek fogják pártját, meglehet, az ország 
érdeke ellen is. Mások az eperjes-duklait pártolják, 
így Bánó Miklós stratégiai tudományával. (Derült
ség.) Harmadik a S.-A.-ITjhelyből Zemplénnek ve
zető vonal : vajon ezen vonal megfelel-e stratégiai 
szempontból az országos érdeknek? szakértők 
kihallgatása után, igen természetesen, az ország
gyűlés eldöntésétől függ. Negyedik a Beregen ke
resztül vezető vonal, melynek szintén van párto
lója. Ezek tehát azon nagyfontosságú okok, miért 
szenved halasztást e kérdésnek elintézése. 

Én a bizottság véleményét nem pártolhatom. 
P a c z o l a y J á n o s : Azon véleményben va

gyok, hogy a szóban levő vasút jelenleg e házban 

nem is tárgyalható. Az 1867. XII . törvényczikk a, 
két államnak védelmet közösnek határozta el, és 
ez okból a védrendszert is megfelelő' kölcsönös 
elvekre rendelte alapitatni. Ebből következik , 
hogy valamint a hadsereg ugy a védmüvek is 
közösen külön-külön az országgyűlések által álla
píttassanak meg először, és az országgyűlés által 
megállapított védmüvekhez szükségelt vasutak 
azután építtessenek. Mert mi történnék azon esetben, 
ha más eljárást követnénk, és ha Galicziának, ille
tőleg azon tartományoknak, melyek a birodalmi 
tanácsban vannak képviselve, nem fog tetszeni a 
prsmysli vég pontot megerősíteni és erődítési mü
vekkel ellátni ? Ez esetben mi oly vonalat építe
nénk, mely előbb-utóbb tökéletesen haszontalanná 
válnék. (Hát a gráczif) A Gráczra való hivatkozás 
ez alkalommal nem alkalmazható. Megmondom 
okát, miért. Mert a napokban, midőn az államtitkár 

j úr a szóban levő vonalra vonatkozó törvényjavas-
I latot előterjesztette, világosan kimondotta, hogy e 
| vonal kereskedelmi tekintetben figyelmet nem ér

demel, és igy ezen vonal egyedül hadügyi tekin
tetből jön jelenleg tárgyalás alá : holott a gráczi 
vonal egyedül kereskedelmi szempontból hozatik 
javaslatba. E két vonal között tehát nagy a kü
lönbség. Azért sem tartom czélszerünek, hogy a 
s.a-.-ujhely-prsmysli vonalt jelenleg tárgyalás 
alá vegyük, mert mint előttem szólott Várady 
Gábor képviselőtársam fölemiitette, még a ga-
licziai vonal sincs megállapítva, melylyel az ösz-
szekötend. Filius ante patrem volna tehát, ha oly 
vonalat határoznánk, melyet nem tudnánk össze
kötni azon vonallal, melynek szempontjából akar
juk épiteni. 

Ezen és az előttem szólottak által felhozott 
okok arra birnak, hogy e vasút tárgyalásának 
elhalasztására adjam szavazatomat. (Helyeslés.) 

B e s z e J á n o s : Most épen négy napja, hogy 
szóba hozatott ezen vasút. Deák Eerenez képviselő 
úr azt mondta, figyelembe kell venni a kereske
delmi tekintetek mellett a hadászati szempontokat 
is. Felszólította az illető miniszter urat, adna fele
letet arra nézve : minő megállapodásra vezettek e 
tekintetben a hadászati irányban tett tanulmányok ? 
Az államtitkár úr akkor azt felelte, hogy hosszas 
tanulmányozások és hosszabb ideig tartott ingado
zások után valahára a katonai tudományosság ha
dászati terén működő személyek, ahhoz értő embe
rek megállapodtak abban, hogy a minisztérium 
által javaslatba hozott vonal leginkább kívánatos. 
Ma ezt ismételte az államtitkár úr. Ennek ellené
ben nem hallok mást felhozatni, mint azt. hogy ta
nulmányozni kell e kérdést. Azt kérdem Tisza és 
Várady képviselő uraktól : ha mi a mai naptól 
kezdve mindig arra járnánk és tanulmány oznók e 
vonalat, jobban ki fogjuk-e tanulmányozni, mint 
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azon katonai tekintélyek, kiknek feladata volt ezt 
hivatalosan és lelkiismeretesen tanulmányozni? 
Az országgyűlés tanulmányozása mindig okmá
nyokból indul ki. Az okmányokat pedig a szak
értő emberek szokták elkészíteni. Miután két évig 
tanulmányozták szakértők a szóban forgó vonala
kat, e czélból töméntelen költségeket tettek, és 
most a közös hadügyminiszter, kinek hivatása a 
közbátorság és a haza közbiztonsága fölött őrködni, 
azt mondja a szakértőkkel egyetértőleg, hogy e 
vonalban állapodtak meg. Szeretném tudni, melyik 
képviselő volna képes ezt superrevideálni s authen-
t i iálni . Azon felszólítás tehát, hogy tanulmányoz-
tassanak e vonalak, nézetem szerint, csak annyit 
tesz, hogy: halaszszuk el. Ennek más értelme nincs. 
Azon megjegyzésre, hogy mi nem kezdhetjük meg az 
építést, mert túl a határon még meg nem kezdet
ték : ismét azok részéről az lehetne a felelet, hogy]: 
mig Magyarország meg nem kezdi, minek kezd
jék ők. Ez oly csizió féle dolog, hogy az egyik a 
másikhoz utasítja. Az kezdje meg, a ki előbb be
látja annak szükségét. A közös hadügyminiszter s 
a hadügyi bizottság hosszas tanulmányozások után 
szükségesnek tartják e vonal kiépítését. Vajon 
czélszerü-e e vonal ezen tekintetekből, azt mi képvi
selők más okmányokból tanulmányozni nem tudjuk. 
mint azokból, melyek a szakértők által elénk ter
jesztettek. Hány vasút engedményeztetett "már; 
hány consortium tudott szépen, ügyesen , okosan 
kinyerni concessiót egyik és másik vonalra. Egyéb
iránt én nem kárhoztatom azt, ki a haza ér
dekével karöltve járó saját érdekét tartja szem
előtt , és Széchényivel tartok , ki azt monda: 
í?Igyekezzél magadnak szerezni, de ugy, hogy 
hazádnak is hasznára légy." Midőn tehát min
denfelé hemzsegnek az engedélyekért folyamo
dó emberek, és mi már annyi engedélyt adtunk, 
e vonal ellenében annyi nehézséget emelni tán 
nin cs helyén. Vagy tán azt hiszik sokan, kiknek vas-
utjokat már concedáltuk, hogy azért, ha e vasút ki
épít ését engedélyezzük, kevesebb lesz a dividenda? 
A szóban forgó vonalat az ország érdeke kívánja. 
Szakértők szükségesnek tartják, és így párt- vagy 
magán érdekből annak engedélyezését megtagadni 
a nemzet jóléte elleni tett volna. 

Pártolom tehát Kazinczy Istvánt. 
E l n ö k : Szavazás előtt Kazinczy képviselő 

úr inditványa még egyszer iel fogna olvastatni. 
BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a Ka

zinczy István indítványát). 
E l n ö k : Szavazási kérdés véleményem szerint 

a következő: Elfogadja-e a t. ház a vasúti és pénz
ügyi bizottságok véleményét a S.-A.-Üjhely és Szil
vafalva közt a magyar északkeleti vasútvonalból 
kiágazólag Nagy-Mihályon, liomonnán, Mező-La-
borczom Palotán át Przemysl irányában az ország 

határszéléig vezető gőzmozdony-vasút kiépítéséről 
szóló törvényjavaslat tárgyában? (Helyeslés.) Fel
kérem azon képviselő urakat, kik a vasúti s pénz
ügyi bizottságok véleményét pártolják, méltóztas
sanak felállani. (Megtörténik. Felkiáltások: Ellen-
próba.) Méltóztassanak felállani azok, kik nem fo
gadják el. (Megtörténik.) Minthogy a többséget biz
tosan nem vehettem ki, még egyszer kérem azo
kat, kik a bizottságok véleményét elfogadják, mél
tóztassanak felállani, s mindaddig állva maradni, 
mig a jegyző urak összeszámolják. (Megtörténik,) 
Most kérem méltóztassanak felállani és állva ma
radni azok, kik a vasúti és pénzügyi bizottságok 
véleményét nem fogadják el. (Megtörténik.) A ház 
a Sátor-Alja-Ujhely és Szilvafalva közt a magyar 
északkeleti vasútvonalból kiágazólag N.-Mihályon, 
Homonnán, Mező-Laborczon, Palotán át az ország 
határszéléig vezető gőzmozdony-vasut kiépítéséről 
szóló törvényjavaslatra nézve a vasúti és pénzügyi 
bizottságok véleményét 121 szavazattal 96 ellené
ben elfogadta. 

Kiss LajOS e lőadó (olvassa az állandó pénz
ügyi és vasúti bizottságok véleményét az eperjes-
tarnow-. bátta^zék-dombóvár-zákányi, érsekujvár-^ 
nyitra-trencséni és temestár-kái ávsebesi vasút épí
téséről szóló, és a Horváth Elek és több képviselő társa 
által a sz.-fehérvár-gráczi vasút tárgyalása iránt 
beadott határozati javaslat tárgyában.Ezután olvassa a 
vasúti és pénzügyi bizottságok szövegezése szerinti ha
tározati javaslatot a báttaszék-dombóvár-zákányi, a 
Komáromtól Ersek-Ujváron. Nyitrán át a, kassa-
oderbergi vaspályáig vezetendő; végül a Umesvár-
káránsebes-orsovai vasutvonalak építése tárgyában1) 

Lónyay Menyhért pénzügyér: A mi a szó
ban forgó vonalt illeti,erre nézve két javaslat fekszik 
a t. ház előtt. Egyiket a minisztérium nyújtotta be. 
melyben elismervén ezen vidéknek kereskedelmi 
szempontból fontosságát e vonal irányára nézve, 
az érsekujvár-nyitra-trencséni és Trencséntol a Mor
vaországon keresztül vonuló éjszaki pályába vezető 
vonalt hozta javaslatba ; holott a pénzügyi bizott
ság ezzel ellenkezőleg, Érsekújvártól Nyitrának 
vezető és a kassa-oderbergi vonallal összekötő vo
nalt hozta javaslatba. Bátor vagyok a t. házat fi
gyelmeztetni, hogy a minisztérium által javaslatba 
hozott vasútvonal, ama vidék érdekeinek is legin
kább felel meg. Továbbá igen fontos körülmény az, 
hogy, Pest az ország fővárosa, lehetőleg rövid vo
nal által köttessék össze Oderberggel, azaz a kassa-
oderbergi vonallal. Ennélfogva sokkal többet szól 
a mellett, hogy miután a kereskedelmi, központ 
érdekéből ezen vonal létesítése égető kérdés, ne 
állapítsunk meg oly vonalat, mely a másikkal 
párhuzamos volna. Különben is a vidék nyers-

!) Lied a? Irományok 420-dik számai. 
41* 
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termékeinek kivitele tekintetéből is kívánatos a 
minisztérium által ajánlott vonal létesítése. Fi
gyelmeztetem végül ismételve, a t. házat, hogy 
nem volna helyes, egy az országra nézve kereske
delmi szempontból fontos vonal mellé parallel vona
lat megállapítani. Ennélfogva kérem, hogy a mi
nisztérium által előterjesztett törvényjavaslatban 
kijelölt vonalat méltóztassék megtartani. 

N é m e t h K á r o l y : Ha mi ily egyes nyilatko
zatok és nem közlött okmányok s kimutatások alap
ján akarunk a kérdésben forgó trencsén-érsekujvári 
vonalra nézve döntőleg határozni: akkor termé
szetesen mindazon bejelentett tervek, a melyek 
nem épen ezen javaslott irányt követték, habár 
még oly ezélirányosak lehetnének is , már magában 
elesnek. Tudtomra, ezen vonalnak a Vág völgyén 
Trencsintől Nagy-Szombat s Pozsony felé való 
vezetésére nézve, egyesült társulatok által az illető 
minisztériumnál, kész előmunkálatokon alapuló s 
minden szükségelt kimutatással ellátott terve
zet lett beadva; melyről a tárgyalás alatti jelen
tésben s miniszteri javaslatban még csak szóval 
sem tétetik említés, és melyről azt, vajon nem-e 
inkább felel meg a közérdeknek ? megbírálnom, 
okmányok hiányában, e helyen jelenleg csak
ugyan nem lehet; ámbár a javaslatba hozott irány
nak elfogadása által, az e helyen tudva sem 
levő más tervezet felett is dönt a határozat. Nem 
magán avagy provincziális érdekből szólok tehát, 
hanem tisztán közérdekből, kívánván azt átalá-
ban, hogy bármely társulatoknak, a melyek egye
nesen a minisztérium engedé yezése folytán készí
tettek tervezeteket s előmunkálatokat és a minisz
tériumnak azon saját elismerése alapján, hogy sa
já t tervezetét nem tartja másithatatlannak, bo
csátkoztak materiális áldozattal s közérdekben is 
ily tervezetekbe, ezen tervezeteiket s előmunkála
taikat, mind a kormány egyaránt megbirálja s vé
leményezését mindegyikére indokolva kiterjeszsze, 
mind pedig a tisztelt ház is oly állásba tétessék, 
miszerint mindezen tervezetek felett adatok alap
ján hozhasson határozatot és a tervezetek közti vá--
tasztási jogától el ne essék azáltal, hogy a határo
zat tárgyát képező véleményezés csakis egy 
tervre vonatkozik és más nyilt kérdést fel sem 
lételez. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassaNémeth Ká
roly határozati javaslatát): „Minthogy a vasutak 
engedélyezési joga, főleg midőn ezek subventióval 
járnak, a törvényhozást ilieti és ezen törvényhozás 
ebbeli jogával, az ország érdekének megfelelőleg 
csakis akkor élhet biztosan, hahogy a jelentkezett 
vállalkozóknak különféle tervezeteit és feltételeit 
eleve megbírálva állapítja meg azon vonalt,a mely 
a közérdeknek leginkább megfelel; 

„s minthogy az igen tisztelt közlekedési minisz

térium is e vasúti hálózatra vonatkozott s térkép
pel is ellátott előterjesztésében nyiltan elismerte, 
hogy ezen tervezetét változhatlannak nem tekint
vén, ezáltal csakis irányt kívánt szolgáltatni a vál
lalkozási szellem részére; és hogy ép azért még 
netalán tervezendő más vonalaknak is, mind az 
irány és előterv, mind pedig a mütani kiví-
hetó'ség tekintetében gondos tanulmányozására 
szükség leend; 

„minthogy a zsolna-érsekujvári vonalra néz
ve (ide nem értve az érsekujvár--komáromit, melyet 
a tisztelt minisztérium az előterjesztésnek IX. pont
jában, mint különállót és már az államvasuttársa-
ság által tanulinányozottat sorolt fel). GrófDegen-
feld Adolf és gróf Eszterházy Antal urak által egy 
ujabb tervezet lett benyújtva, mely minden elő
munkálattal s kimutatással ellátva , július hó
nap óta a t. minisztérium birtokában van és a 
melyre nézve sem a terv, sem pedig valamely 
miniszteri avagy illető választmányi véleménye
zés ez ideig a tisztelt házuak benyújtva nem lett : 
indítványozom : méltóztassék a t. ház a zsolna-
érsekujvári vasúti tervezetet a tisztelt minisztéri
umhoz visszautasitani, azzal: hogy az errevonat
kozó s általa birt két rendbeli tervezetre nézve 
kimerítő és indokolt véleményezését a legközelebbi 
országgyűlésnek terjeszsze be." 

G h y c z y K á l m á n : T.képviselőház! Az áta-
lános tárgyalás megkezdve és igy bevégezve sem 
volt; én tehát ezen javaslatnak átalános tárgyalá-
sához^kivánok hozzászólani. 

Én e javaslatot a tárgyalás alapjául nem fo
gadom el. Ezen határozati javaslat fontosabb, mint 
első tekintetre látszik, 

E határozati javaslat elfogadása esetében 
mindazon vonalakra nézve, melyeki t t említtetnek, 
már az irány meg lesz határozva ; más részről e 
határozat elfogadásával ezen vonaklaknák elsőbb
ség adatik a többi vonalak felett, melyek netán 
még ezentúl jelentetnének be. Ez pedig, t. ház, oly 
kérdés, melyet csak igy eldönteni, a nélkül, hogy 
a többi vonalak viszonyai is tekintetbe vétessenek, 
nézetem szerint, czélszerüen nem lehet. Mutatja azt 
a tapasztalás is, hogy változván a conjuncturák, 
bővebben fejlődvén ki a körülmények, sokszor oly 
pályák, melyek kezdetben kevesebb tekintetet ér
demeltek, későbben foutosabbakká lettek és meg
előzik azokat, a melyeknek azelőtt nagyobb fon
tosság tulajdoníttatott. I gy pl. azon vasúthálózat
ban, melyet a közlekedési minisztérium készített. 
a buda-fehévar-gráezi vonalnak említése sem fog
laltatik, melynek fontosságát a t. ház pedig az 
imént ismerte el. Most a közmunka-minisztérium 
részéről a sátoraljaujhely-przemysli vonal ajánlta-
tik, holott azon hálózatban, mely előbb előterjesz
tetett, az eperjes-prsemisli, vonal volt ajánlva. Ezt 
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én csak azért hozom fel, hogy igy változhatván a | 
körülmények és a tekintetek, nem jó eléje vágnia 1 
jövőnek s előre határozni oly dologról, mely fölött | 
ezélszerübben fog a jövő határozni, mely minden 

körülményt jobban megfontolhat, mint mi 
ezt ma, már csak az idő rövidsége miatt is, tehet-
nők. Mennyire különbözők lehetnek a nézetek, 
mutatja az, hogy tüzetesen hallottam vitattatni azt, 
hogy ezen érsekújvári vonal Nyitrának Szucsány 
felé legczélszerübben mehet az oderbergi vonalba; 
most pedig a t házban erre nézve más vélemény 
nyilvánult. Ki fogja az adatok ismerete és kellő 
tájékozás nélkül e kérdést közöttünk elitélhetni? 
Most tehát rögtönzött határozattal oly intézkedést 
ne állapitsunk meg, mely tán jövőre káros lehetne, 
(Helyeslés hal felöl) s miután azon esetben is, ha ezen 
vonalakra nézve határozat nem hozatik is, a mint 
már a minisztérium jogosítva van az előmunkálatok
ra az engedélyt kiadni, a mint már más esetekben 
ki is adta, sőt miután a minisztériumnak joga van 
az illető vállalkozókkal a ház határozott utasítása 
nélkül egyezkedésre lépni, a mint ezt 'meg is tette 
az arad-teaesvári és egyéb vonalakra nézve: azt 
hiszem, határozatra semmi szükség sincs, s azért a 
javaslatot tárgyalás alapjául el nem fogadom. 

Hollán Ernő államtitkár: Nem tudom, 
kiván-e még valaki ezen kérdés átalános tárgya
lásához szólani? Ha mem, akkor bátor leszek Grhy-
czy képviselő úr'észrevételeire némely ellenészre
vételeket tenni. (Helyeslés). 

Helyesen méltóztatot t hivatkozni arra. hogy 
a közmunkaminiszterium nem egy alaposan ki
dolgozott tervet, de oly prospectust terjesztett a 
ház elé, mely mindenki előtt világosan felderíti azt, 
hogy mely vonalak képeznék átalános irányukra 
nézve, s melvek combinative az összes országos köz-
lekedésnek összevágó hálózatát. Ezt tette a köz
munka minisztérium másfél évvel ezelőtt azon vi
lágosan kijelentett czélból, hogy nem csak a ház
nak minden tagja, de egyszersmind az egész ország 
belevonassék ezen fontos kérdés megvitatásának 
érdemébe. Indokolta minden egyes vonalra nézve 
az előterjesztést; kimondotta minden egyes vonalra 
nézve: miért vette fel azt a hálózatba ; kifejtette néze
teit; és azon biztos hitben élek, hogy a háznak igen 
számos tagja annyira figyelemre méltatta ezen 
előterjesztést, hogy az egyik vagy másik vonalra 
nézve tett módosítások iránt e vonalak legnagyobb 
részére nézve a ház többsége tájékozva van. 

Á mi illeti azon három vonalat, melyekről itt 
szó van, azok szintén benne foglaltatnak azon pro-
spectusban, melyet 18 hó előtt a közlekedési mi
niszter közrebocsátott. Hogy azon idő óta változ
tatások történtek, igen természetes: mert az egész 
közrebocsátásnak az volt czélja, hogy a hol hibák 
vannak, azok kiigazittassanak. Igy történt azon ki

igazítás is, hogy a kormány nagy hézagokat kí
vánván kipótolni, nem egyedül csak a győr-grátzi 
vonalat vette figyelembe, hanem, mások által fi
gyelmeztetve, de saját meggyőződése is oda vezé
relte, hogy a tervet igy nyomtatta k i : ezen vonalat 
Székesfejérvárnál az ország szivébe kivánta beve
zetni. Hasonló történt a mező-laborczi vonalnál. 
Két vonal volt, mely egymással versenyzett; a 
pontosabb felmérések kimutatták, hogy melyik 
vonal helyesebb a kettő közöl. En tehát részem
ről azon indokot, hogy a vonalak összefüggésére 
és helyességére nézve a szükséges ismeretek 
hiányzanak, és hogy azoknak összefüggését és 
czélját megítélni nem lehet, részemről el nem fo
gadhatom-! mert a miniszter gondoskodott annak 
idejében arról, hogy azokkal, kik érdeklődnek, ezt 
alaposan megismertesse. Ennél fogva, kérem a t. 
házat, hogy a vasúti és pénzügyi bizottság által 
szövegezett határozati javaslatot átalánosságban 
a részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóztas
sék azon kijelentéssel, melyet a pénzügyi bizottság 
ezen vonalra nézve indítványozott. (Helyeslés.) 

J u S t h József : Engedelmet kérek, t. ház, 
hogy e tárgyhoz én is szóljak valamit. Tudom, 
hogy a t. háznak türelme ki van merülve, de kö
telességemnek tartom, hogy részemről előadjam a 
történteket. 

Méltóztatnak jól emlékezni, hogy midőn min
den vidék kívánalmakkal fordult a házhoz, mily 
kellemetlen vita támadt: mert mindenki érvényesí
teni kivánta provinciális érdekeit. Akkor mi, kik 
érezzük, hogy saját vidékeinknek is vannak ér
dekei, azokat érvényesíteni akartuk; azonban oda 
voltunk utasítva, hogy a minisztérium maholnap 
egy térképet fog kidolgoztatni, metyben ezen ér
dekek jóformán ki leszenk egyenlítve. Bevártuk ezen 
időt s a terv csakugyan megjelent. Közöltetett az 
nem csak velünk, hanem a törvényhatóságokkal 
is, ésNyitra megye annak alapján, miután maga a 
minisztérium tűzte ki azon vonalat, melyet a pénz
ügyi és vasúti bizottság javaslatba hozott, nem 
késett küldöttséget bízni meg ezen ügygyei. A kül
döttség az egész vonalra nézve nem csak Zsolna 
vagy Szuesán felé, de Trencsin felé is Morvaország 
határáig egy tervet dolgozott ki, és mivel mindig 
azt hallottuk, hogy egy vasúti vonal szükségességét 
leginkább az határozza meg, vajon, a hadtani ki- , 
vánalniaknak megfelel-e, és mivel maga a kormány 
kirajzolt vonalán Komoromtól Érsekújvárig vezeté 
azt; azt hittük, hogy a kormány egy ennek meg
felelő vasutvonalat fog a tisztelt háznak bemutatni: 
azonban azt látom, hogy azóta nagyon megváltoz
tak a nézetek, még pedig a nélkül, hogy módunk 
lenne meggyőződni arról: miért kell Komáromnak 
kimaradni a combinatióból? Én ezt nemtudom, nem 
értem, annyival kevésbbé, miután nem hallót-
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iam, hogy az előbbi combinatio ellen érvek hozat
tak volna fel. 

Azt mondotta ugyan a pénzügyminiszter úr, 
a mi véleményem szerint fontos érv, hogy azon 
vonal a losonczi vasútnak bizonyos paralelláját 
képezi. Ez az érv állana akkor, hogyha egészen 
más vidéknek összeköttetése czéloztatnék; és én 
meg vagyok győződve, hogy ha Komáromból in
dul ki ezen vonal, az absolute semmi ártalmára 
nem lesz a pest-losonczi vonalnak, mert ennek is 
elég kivitele lesz. annak is. Teljesen rnéltánylom 
azon nézetet, hogy a parallel vonalaktól óvakod
nunk kell; de ha egyik vonal a másiktól majdnem 
20 mértföldnyire van, (Zaj) és utoljára bizonyos 
ponton összejönnek, ez, kérem, nem parallel vonal. 
Különben is hazánkban, hol annyi parallel 
vonal van, a nélkül, hogy szólt volna valaki elle-
nök, véleményem szerint az volna legczélszerübb 
és az ország érdekeival leginkább megegyező, 
hogy ha ezen vonal összekötné hazánkat Morva
országgal ésOderberggel. Ismételve mondom, meg 
vagyok győződve, hogy a két vonal semmi paral-
lelát nem fog képezni; de miután erre nézve ma
gam is azon nézetben vagyok, hogy azt tanulmá
nyozás tárgyává szükséges tenni: bátorkodom is
mételve azt ajánlani, méltóztassanak a vasúti és pénz
ügyi bizottságok javaslatát elfogadni. (Szavazzunk!) 

Urbanovszky Ernő: T. ház! Az állandó 
vasúti bizottság javaslatából azt látom, hogy az ér-
sekujvár-nyitra-trenesini vonalra nézve, a kor
mányétól merőben eltérő határozati javaslatot ter
jeszt a ház elé, a menyiben anyitrai vasutivonal 
folytatását egészen más felé indítványozza. Engem, 
t. ház. a felszólalásra nem helyi érdek vezet, mert 
meg vagyok győződve, hogy a t. ház minden tagja 
azon alapelvből indul ki, hogy bármely vasúti 
vonal kiépítésének szükségét egyedül és kizárólag 
csak országos érdek indokolja és határozza meg. 
(Helyeslés.) Ezen szempontból indult ki maga a 
kormány is, midőn az általa előterjesztett vasúti 
hálózatba az érsekujvár-nyitra-trencsini vasút vo
nalat felvette. Azt mondotta ugyanis, hogy : „az 
érsekujvár-trencsini vonal Nyitrán és Szucsányon 
át folytatva Zsolnáig, hol nem csak közforgalmi, de 
honvédelmi szempontból is annyira fontossá válik, 
hogy stb." mint a közlekedési miniszter úr által 
1867-ben kiadott országos vasúti j hálózat 8-ik 
pontjában olvasni. 

Ezekután, t. ház, tekintve a rövid időt, és 
nem óhajtván a t. ház kimerült türelmét hosszasan 
igénybe venni, rövid leszek. 

Azon számos indok közöl, melyek az ál
talam védett vasúti vonal mellett felhozhatók, csu
pán három föindokot akarok kimemelni, és ezekre 
a tisztelt ház figyelmét felhivni. 

Először: ez az egyedüli vasúti vonal, mely a 
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gyors kivitelben a függetlenséget minden tekintet
ben biztosítja, és két világvonallal érintkezik. 

Másodszor: Trencsin vármegye, Morva-, Szilé
zia- és Gácsországokkal határos levén, ezekkel üz
leti összeköttetetésben áll, tehát a rentabilitást ki
látásba teszi; de főleg 

Harmadszor.- ezen vasúti vonalat a hadászati 
szempont, mely az utóbbi időben és hadjáratok
ban emelkedett fölényre, leginkább teszi kívána
tossá, mit senki sem fog kétségbe vonni, ki terüle
tünket ismeri és tudja, hogy a Trencsin vármegyét 
hosszában átszelő Vág vize a legelső védvonalat 
képezi a külellenség berohanása ellen, mint az 
utolsó hadjáratban megyénknek a Vág völgybe 
vezető drjetomai, ulárai, turzovkai, csattkai és 
szkaltei passusai leginkább bizonyítottak. 

Mindezeknél fogva csatlakozva pénzügymi
niszter úr előterjesztéséhez, az állandó vasúti bizott
ság határozati javaslatának mellőzésével, én is a 
kormány által benyújtott eredeti határozati javas
latot fogadom el átalánosságban a részletes vita 
alapjául, és ázta t , háznak is elfogadás végett aján
lom. (Zaj. Szavazzunk!) 

Andaházy P á l : T. ház! Én a vasúti és 
pénzügyi bizottság határozatát átalánosságban el
fogadom, s csak egy módositványt van szeren
csém benyújtani, mely a komárom-érsekujvár-
nyitra-zsámbokrét-trencsini, a kassa-oderbergi 
vasúthoz vezető vonalnak kiépítését czélozza. 
Ezt indokolom azzal, hogy ha Trencsin vidéke 
és Trencsin kihagyatnak, akkor közel 3000 em
berből álló lakosság lesz elkülönítve a fővárostól, 
pedig a főérdek az, hogy az országnak távol
levő lakosai minél közelebb hozassanak a központ
hoz. Nem akarok sem hadászati, sem kereskedel
mi tekintetbe bocsátkozni, hanem egyszerűen a. t. 
ház figyelmébe ajánlom a vasúti bizottság határo
zati javaslatát. (Zaj. Szavazzunk!) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa Andaházy 
Pál mődositványát) : „a Komáromtól Érsekúj
váron Nyitrán, Zsámbokréten, Trencsinen át, kas
sa-oderbergi vasutba vezetendő vasútvonalaknak.4* 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Talán én vagyok 
mindnyájunk közöl az, ki legkevésbbé vagyok 
érdekelve egyik vagy másik vasútvonal által; épen 
azért részrehajlatlanul fejezhetem ki igénytelen vé
leményemet. Minden oldalról azt tapasztalom, 
hogy befolyásos egyének oda akarnak működni, 
hogy előleges tanulmány nélkül szavazzunk meg 
valamely vasutvonalat. Engem, megvallom, keve-
«et érint, akár a Vág innenső, akár túlsó oldalán 
megy a vonal, de mindenesetre érintse Nyitrát. 
De midőn arról van szó, hogy a pénzügyi és vas
úti bizottság javaslatát tárgyaljuk, mely azt ajánlja, 
hogy a jövő országgyűlés elé terjesztessék egy ki
merítő javaslat: azt hiszem, ha ezt elfogadjuk s kellő 
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tanulmányozáson megy ez ügy keresztül, minden 
érdek ki lesz jövőben elégítve. Azt hiszem, ha 
most valamely vasútvonalra nézve engedélyt 
adna a törvényhozás, ez által praeoccupálná a jö
vő országgyűlést. Én ennélfogva a vasúti és pénz
ügyi bizottság jelentését fogadom el. (Zaj). 

E l n ö k : A kik a vasúti és pénzügyi bizott
ság határozati javaslatát átalánosságban részletes 
vita 'alapjául elfogadják, méltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik). A ház a vasúti és pénzügyi bizottsá
gok javaslatát elfogadta. 

Mihály i P é t e r j e g y j z ő (olvassa a bizottsági 
javaslat czimét és Ivácskovics György mődositványát, 
a báttaszék-dombóvár-zákányi, a kornárom-kassa-
oderbergi, végül a temesvár-orsovai vasutvonalak épí
tési tárgyában tett határozati javaslathoz). „A czim-
ben a „vasutvonalak" szó után tétessék „és Béga-
csatorna." A határozat vége pedig következő sza-
kaszszal bővíttessék: „Hasonlóképen megbízás ada
tik a minisztériumnak arra nézve is, hogy a Béga-
csatorna szekrény-zsilipekkel és kikötőkkel a vál
lalkozók által — de kamatbiztositás nélkül — eb 
láttassék és szabályoztassék." 

IváCSkoviCS G y ö r g y : Felolvasott módo-
sitványomat bátorkodom a t. ház figyelmébe aján
lani, és pedig azért, mert a Béga-csatorna kiépíté
sére vállalkozók az államtól semmi kamatbiztosi-
tást nem kérnek; mivel továbbá Temes és To
rontál megyék, úgyszólván, az ország gabonatárá
nak tekinthetők, melyek a Béga-csatorna kiépítése 
által anyagi érdekeik tekintetében rendkívül gya
rapodnának. Bátorkodom módositványomat a t. 
ház figyelmébe ajánlani. 

Zsedény i Ede : Erre nézve csak azon ész
revételt bátorkodom tenni, hogy e kérdés itt már 
eldöntetett, {Ugy van!) midőn a közlekedési minisz
térium a javaslatokat visszavette. Ez tehát tanács
kozás tárgyát többé nem képezheti. (Helyeslés). 

K o v á c h LáSZlÓ : Tisztelt ház ! Miután a ja
vaslat czimében már mind a négy vasútvonal meg-
határoztatik; miután továbbá, ha a t. ház ezen vas-
utvonalakra netalán a miniszter előterjesztését ki-
váuná elfogadni és a bizottság javaslata fogadtat
nék el, ezen vonalakra nézre az többé változás alá 
nem jöhetne : bátorkodom a t. elnök urat kérni, 
szíveskedjék a kérdést ugy tenni fel, hogy minden 
vasútvonalra nézve külön szavazhassunk, (He
lyeslés) 

NicoliCS Sándor : Azon körülmény, melyet 
Zsendényi képviselő úr felhozott, nem zárja ki a 
lehetőséget, hogy a Bégacsatorna a czimbe felvé
tessék, éz ez szükséges is, hogy igy egyúttal a 
Béga-csatorna kiépítésére nézve megtéfcessenek az 
előmunkálatok. A Béga-csatornát a vállalkozók 
ki akarják építeni, minden kamatbiztositás nélkül 
hajózhatóvá akarják tenni és 70 év múlva az ál

lam birtokába bocsátani. Én azt hiszem, ily körül
mények között az ország érdekében áll, hogy az 
előmunkálatok mielőbb megtétessenek. Pártolom a 
módosít ványt. (Helyeslés.) 

Elnök: A czimre nézve azért kellett meg
kezdeni a discussiót, mert Ivácskovics képviselő" 
urnák egy Írásban beadott indítványa volt. A kér
dés az : vajon megtartja-e a t. ház az eredeti szer
kezetet, vagy Ivácskovics képviselő úr mődositvá
nyát fogadja el ? (Felkiáltások : Hagyjuk utoljára!) 
Ennélfogva következik az első kikezdés. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa az első, má
sodik és harmadik kikezdést). 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r . E tekin
tetben bátor voltam módositványt benyújtani, mely 
szerint az eredeti szerkezetet, melyet a minisztéri
um beterjesztett, kívánnám megtartani, t. i. a czim-
ben ezen szavak: „Komáromtól Érsekújváron, 
Nyitrán át a kassa-oderbei'gi vaspályáig vezetendő12 

kihagyatván, e helyett tétessék: „érsekujvár-
nyitra-trencsini." 

E l n ö k : Legelőször a vasúti és pénzügyi bi
zottság által beadott szerkezetre nézve történik a 
szavazás, ha ez nem fogadtatik el, jönnek a módo-
sitványok. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Andaházi 
Fái mődositványát.) 

Ivánka I m r e : Itt az eredeti szerkezetben 
ez nagyon jól van, mert nincs meghatározva : me
lyik pontjával az oderbergi vasútnak köttessék 
össze ezen vasútvonal, hanem csak annyi van 
mondva: „Nyitrán át a kassa-oderbergi vaspá
lyáig vezetendő." 

Justh József: Jog ont van-e még nekem az 
indítványokhoz szólani? (A kérdéshez igen!) Két 
indítvány adatott b e : az egyik be van adva a 
pénzügyminiszter által, a másik Andaházy Pál 
által. Sokan vannak, kik nem tudják, mi történik. 
A pénzügyminiszter azt kívánja, hogy Komáromot 
mint kiindulási pontot ki kell hagyni és restrin-
gálni kell az itt projectált vonalat, hogy t. i. csak 
annyi mondassák k i : „érsekujvár-nyitra és trencsi-
ni. A pénzügyminiszter úr módositványa azt ia 
mondja, hogy a trencsinit nem akarja összekötni 
az oderbergi vasúttal, hanem Morvaországgal; An
daházy azt mondja, hogy igen is, ezen vonal álla-
pittassék meg, hanem ugy, hogy Trencsin jójön 
bele. 

Zsedény i E d e : Én azt hiszem, a kérdést 
két részre kell osztani: először a felett kell sza
vazni : Komárom vagy Érsekújvár legyen-e az 
első, vagy Oderberg-Trencsin ? azután Nyitra és 
Oderberg. 

NiCOliCS Sándor: Azt gondolom, mindenek
előtt a szerkezetre kell szavazni. 
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E l n ö k : Először mindenesetre a szerkezetre 
kell szavazni. Kérem azon képviselőket,kik a 3-dik 
kikezdést: „Komáromtól Érsekújváron, Nyitrán 
át„ elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik azon szövegezés, melyet a minisz
ter úr indítványozott, és mely a határozati javas
latban meg volt említve, úgyszintén a közleke
dési miniszter által beadott törvényjavaslatban is 
t. i .: Ersekujvár-Nyitra-Trencsin. Akkora szer
kezet igy hangzanék.- „érsekujvár-nyitra-trencsini 
vasutvonalaknak." 

N é m e t h Káro ly : Ez volt az én indítvá
nyom is. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, a kik a har
madik kikezdést a pénzügyminiszter által javaslatba 
hozott szövegezéssel, t. i. : „érsekujvár-nyitra-tren
csini vasutvonalat" elfogadják,méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) A többség elfogadja. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a határozati 
javaslat 4., 6. kikezdését. Elfogadjuk!) 

I v á n k a I m r e : Az utolsó bekezdés első so
rában csak egy szót kérek változtatni, e helyett: 
„a brasső-galaczi összeköttetés előbb biztosítva 
lesz," tétetnék „„elkészítve lesz." Méltóztassanak 
figyelembe venni, hogy itt más országról van szó, 
és ha felépíttetik a vasút elébb, Karán-Sebesig és 
Orsováig, akkor az erdélyi vasút előre el van 
temetve. (Nem áll!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérők, már el van fo
gadva. Most az a kérdés, hogy a t. ház az Ivács-
kovics képviselő úr által beadott indítványt kíván
ja-e ezen határozati javaslathoz hozzáadni, vagy 
nem ? Kérem azokat, a kik hozzá akarják adni, 
felállani. (Megtörténik) Ivácskovics György úr 
módositványa elfogadtatott, és igy a javaslat czime 
is változni fog, a mennyiben t. i. a Komáromtól 
„érsekujvár-nyitrai" meg fog hagyatni, s végül 
hozzátétetik Ivácskovics Györgynek a Béga-csa-
tornára vonatkozó módositványa. Hasonlóképen 
fog változni a javaslat vége, ezen módositvány ér
telmében. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
T. ház ! A holnapi napra a katonai bíróságok ha
táskörére vonatkozó törvényjavaslatot méltóztatott 
tárgyalásra kitűzni; mivel azonban halaszthatlan 
teendők miatt nem lehet szerenesém a házban jelen 
lennem, méltóztassék annak tárgyalását a holnap 
délutáni ülésre halasztani. (Helyeslés) 

Elnök: E szerint, t. ház, a holnap reggeli 
ülés napirendjére ki lehet tűzni a házszabályokat. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Tán lehetne a három törvényjavaslatot kitűzni ? 

Elnök: Hosszas vitatkozás után a ház ab
ban állapodott meg, hogy ki fog nyomatni, és a 
holnap reggeli ülésben határozza meg a ház r ki-
tüzze-e délutánra, vagy nem? 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 

CCCXXXIY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. deczember 5-dikén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A főrendek üzenik, hogy az erdélyi unió foganatosításáról szóló törvényjavaslatot elfogadták. A képviselő 
összeférhetlenségröl szóló törvényjavaslat az osztályokhoz utasittatiir. Deák Ferencz Pest város köicsönéröl törvényjavaslatot nyújt 
be, mely szintén az osztályokhoz utaaittatik. Kérvény bemutatása. A kéryényi bizottság megbizatik, terjeszsze elő a kérvények kettős 
jegyzékét. A házszabályokról szóló javaslat, átalánosságban elfogadtatván, részletes tárgyalása elkezdődik. A főrendek üzenik, hogy a 
védelmi törvényjavaslatokban tett módosításokat, valamint a budapesti kisajátítás iránti törvényjavaslatot, az utóbbit némi módosítá
sokkal, elfogadták. Az arad-temesvári vasútról, a népoktatásról s a gyulafehérvári görög kath. érsekségről s a lugosi és szamosujvári püs
pökségekről szóló törvények szentesittetvén, kihirdettetnek. A főrendek üzenik, hogy a közös nyugdijakról s az államadósságok ellen
őrzéséről szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A tiszai vaspálya-társulat tartozásáról, a vasuíi kölcsön hova fordításáról, a Lonjsko-
polye területről, végre az 1869-dik évi áliamköltségvetésröl szóló törvényjavaslatok tárgyaltataak 8 megállapittatnak, A közpoflti 
bizottság jelentést tesz az osztrák törvényeket Erdélyben megszüntető törvényjavaslatról. A kormány törvényjavaslatot nyújt be az 
1868, XXÍII-ik törvényczikk 30. szakasza kiterjesztéséről. A vederőröl, honvédségről és népfölkelésről szóló törvények szentesittetvénj 
kihirdettetnek. 

A kormány részéről jelen vannak: Lónyay 
Menyhért; később Andrásy Gyula gróf, Eötvös József 
báró. Gorove István, Wenckheim Béla báró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9V4 órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve-
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zetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sándor 
jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a deczember 

4-én tartott ülés jegyzökönyvét). 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel hitelesíttetik. 
Nyáry Gyula b. a felsőház részéről izenetet 

hozott. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): Mélt. elnök, t. képviselőház! A 
nemzeti egyenjogúságra és a magyar- és erdély
országi unióra vonatkozó törvényjavaslatokat a 
felsőház a képviselőház példájára elfogadván, van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatokkal 
tiszteletteljesen azt átnyújtani. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a jegyzőkönyvi 
kivonatokat.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
B o b o r y K á r o l y : T. ház! A napirendhez 

kívánok szólni. 
Midőn valamely indítvány vagy törvényjavas

lat a t. háznak bemutattatik, egészen a t. ház tet
szésétől függ : akar-e a t. ház annak tárgyalásába 
bocsátkozni vagy nem; és ha a t. ház annak tár
gyalásába bocsátkozott, ismét a t. ház bölcseségé-
től függ, azt elfogadni vagy nem. Azonban, hogy 
a t. ház arra nézve határozzon: vajon akarja-e tár
gyalni vagy nem a beadott indítványt ? szükséges, 
hogy az bemutattassék az elnök által a t. háznak. 
Hogy valamely indítvány, vagy törvényjavaslat 
egyedül az elnöknek önkényétől függjön, vagy 
épen netaláni örök időkre elhallgattassák: ez sér
tené a ház méltóságát, és megsemmisítené a kép
viselőháznak és a képviselőházban minden egyes 
tagnak indítványozó jogát. 

Van egy törvényjavaslat, mely ezelőtt 2 év
vel és 11 hónappal terjesztetett a képviselőház elé, 
és mind e mai napig fel nem vétetett azon kérdés: 
vajon akarja-e a t. ház azt tárgyalni vagy sem, mind
amellett, hogy ezen törvényjavaslatot én ezelőtt 
körülbelől egy hónappal azt magamévá tevén, ismét 
a ház elé hoztam. Ezen törvényjavaslatot — mely 
azt tartalmazza, hogy a képviselő ne lehessen egy
szersmind tisztviselő — először fontos azért, mivel 
a képviselőnek függetlenségét akarja biztosítani. 

Ezen törvényjavaslat számos törvényható
ságtól sürgettetett, beadott kérvények által. Ezen 
törvényjavaslatot helyesnek találta a t. ház is, mi
dőn azon követelményt állította fel ezelőtt közel két 
évvel, hogy a ki tisztviselőnek választatik a kép
viselő házból, uj választásnak vesse magát alá. 
Annál fogva, azt hiszem, semmi méltánytalanságot 
nem kérek, ha kérem elhatároztatni — a szerint, 
a mint a ház szabályai kívánják — : akarja-e ezen 
törvényjavaslatot a t. ház tárgyalni vagy nem ? 

KÉPV. H. NAPLÓ 186% XI. 

Én, t. ház — elodáztatva az utóbbi alkalommal 
a t. elnök úr által, azon időre, midőn majd a képvise
lőháznak nagyobb és sürgősebb teendői bevégeztet
nek — már tovább nem várakozhatom azért, mivel 
e törvényjavaslatnak — ha azt a t. ház tárg\7alni 
akarja — osztályok elé is kellene kerülni; s mint
hogy azon tárgy, mely a t. ház mai napirendjére 
kerül, az általam beadott törvényjavaslattal rokon
ságbanvan: annál fogvakérem, ezen tárgyat meg
előzőleg, felvétetni azon kérdést: vajon akarja-e a t. 
ház ezen törvényjavaslatot tárgy altatni vagy nem ? 
és ha akarja tárgyalni, azt az osztályokhoz kellene 
utasítani. 

Deák FereilCZ: T. ház! Bobory képviselő 
úr előadása folytán azt jegyzem meg, hogy az én 
nézetem is az, hogy semmi indítványt vagy tör
vényjavaslatot, mint mondani szokás, agyon hall
gatni nem lehet: mert valamint joga van minden 
képviselőnek indítványt tenni és törvényjavaslatot 
beadni : ugy ezen jognak megfelelő kötelessége a 
háznak e felett határozni. Vagy azt határozza el a 
t. ház, hogy nem tárgyalja, vagy azt, hogy tár
gyalja ; de határoznia kell fölötte, azt hallgatással 
mellőznie nem lehet. Épen ezért az incompatibili-
tásról szóló törvényjavaslatra nézve azt óhajtom, 
hogy az, ha még nem adatott ki, azonnal tétessék 
át az osztályokhoz. Hisz az egyik és a másik ülés 
között találunk néhány órát, melyben azt tárgyal
hatjuk. (Helyeslés.) 

Jelenleg nem tárgyaljuk ugyan e törvényja
vaslatot, és így fölösleges róla szólanom; de ha 
fölösleges is, mégis kimondom, hogy én elvben az 
incompatibilitást egész szigorában pártolom. (Elénk 
helyeslés.) 

A körül fordul meg a dolog: meddig terjesz-
szük azt k i : mert pusztán egy szóval azt kimon
dani nem lehet. í gy például a miniszterekre sem
mi esetre sem terjeszteném azt ki. Nagyon megfon
tolandó kérdés az is, hogy a megyei hivatalnokokra 
is kiterjesztessék-e? (Fölkiáltások: Igen!) és ez bő
vebb vitatkozás tárgya lesz. A mellett, hogy az 
mcompatibilitás a kormányhivatalnokokra nézve 
mondassák ki, két ok szól. Egyik az, hogy a kor
mányhivatalnokoknak dolguk is sok van, ás ke-
vésbbé lehet őket mégis gyakorlatilag teljesen füg
getlennek mondani. Az első tekintet áll a megyei 
hivatalnokokra i s ; de a másik tekintet már a me
gyei tisztviselőkre kevésbbé ál l : az t. i., hogy 
nem függetlenek: mert a megyei hivatalnokok ál
lásuknál fogva mégis függetlenebbek, mivel a kor
mánynyal kevesebbé vannak összeköttetésben. 

De mindezekről ne most beszéljünk, és talán 
jobb lett volna, ha én is ezeket elő nem hozom. 
Azt kérem tehát : vegyük fel e tárgyat, és ha nem 
mutatkoznának nagy nehézségek, próbálkozzunk 
meg vele, ha keresztül tudnánk-e rajta menni. Ha 

42 
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nagy nehézségek mutatkoznának — mit előre 
nem tudok — akkor a jövőben is ha előfordul, azt 
óhajtom, hogy az incompatibilitás elve főelv le
gyen, és csak a részletek alkalmazására nézve kell 
határoznunk. (Helyeslés.) 

É n is bocsánatot kérek a t. háztól, hogy, ugy 
szólván, a 12-dik órában járulok egy törvényja
vaslattal a t. ház elé ; de nem tehetek ró la , mert 
csak ma kaptam a felszólítást Pest városa részé
ről. A dolog ebben á l l : Pest városa két vagy há
rom millió forintnyi kölcsönt akar felvenni, 6 per-
czentre 33'évnyi törlesztéssel. Ezen kölcsönt illető
leg, arra szólított fel: adjak be törvényjavaslatot, mit 
igen szívesen teljesítek, mert igazságosnak tartom, 
hogy azon kedvezmények, melyek a földhitelinté
zetnek a kamatszelvények adómentességére s egyéb 
ilynemüekre megadattak, a város által felveendő 
kölcsönre is kiterjesztessenek. Azt hiszem, az or
szág fővárosa ennél kevesebb kedvezményben alig 
részesülhet. (Helyeslés.) Bátor vagyok e törvényja
vaslatot , mely nagyon rövid , felolvasni, és kérni 
a t. házat, méltóztassék ezt minél előbb kinyomatni 
és tárgyalni. (Helyeslés.) 

A törvényjavaslat ennyiben áll (olvassa): 
„Törvényjavaslat a Pest városa által felveendő 
kölcsön tárgyában. Azon kölcsönre nézve, 
melyet Pest városa halasztást nem szenvedő köz-
épitkezések végett 2 milliótól 3 millióig terjedő 
összegben, 6 százalék kamat s 33 évi törlesztés 
mellett felveend, a kamatszelvények adómentes
sége s átalában mindazon kedvezmények, melye
ket a magyar földhitelintézet törvény szerint élvez, 
ezennel megadatnak." 

Ivánka I m r e : A mint az előttem szólott 
mélyen t. képviselő úr előadása fogadtatásából 
látom, igen szívesen veszi ezen indítványt a kép
viselőház ; csak azon észrevételt vagyok bátor 
hozzátenni, hogyt . i, Buda városa is, mely ha
sonló ügyben fáradozik, ha ugyanazon feltételek 
mellett köthetne kölcsönt, ezen jótéteményben 
szintén részesittessék. (Atalános helyeslés.) 

Elnök: A mi Bobory képviselő úr indítvá
nyát illeti, sem eszében, sem akaratában nem volt 
senkinek elhárítani a tett indítványt a tárgyalás 
alól, a mit bizonyitok azzal is, hogy épen ma 
intézkedtem arra nézve, hogy minden beadott in
dítvány , törvényjavaslat és határozati javaslat 
egy lajtstromba foglaltassák össze. Ezt még 
ma délután vagy holnap délután a ház elé fogom 
terjeszteni, hogy a t. ház méltóztassék arra nézve 
intézkedni : vajon ezen törvényjavaslatok közöl 
melyeket kívánja tárgyalás alá venni. Már most 
ha a t. ház méltóztatik beleegyezni abba, hogy 
addig is, míg ezen lajstrom a ház elé terjesztetik, 
Bobory képviselő úr indítványa napirendre jőjön. . . 
(Az osztályokhoz!) Kérem alásan, én tökéletesen 

nem emlékszem reá, hanem ugy tetszik, hogy az 
indítvány a nélkül tétetett, hogy törvény hozatalát 
czélozná. (Fölkiáltások: De törvényjavaslat!) Ha a 
t. ház beleegyezik, most mindjárt ki lehet mon
dani, hogy menjen az osztályokhoz. (Helyeslés.) 

A Deák Ferencz képviselő úr által beadott 
törvényjavaslat szintén ki fog nyomatni Y) és 
kiosztatni. 

N y á r y P á l : Bövid az idő, gazdálkodnunk 
kell vele. Indítványozom tehát : méltóztassék a t. 
ház Bobory képviselő úr törvényjavaslatát, vala
mint azt is, melyet Deák Ferencz t. képviselőtár
sunk előterjesztett, a d . u. 3 órakor tartandó osz
tály-ülésekhez utasítani. A t. ház e mellett 5 óra
kor nyílt ülést tarthat, és a központi bizottság hol
nap reggel mindkét törvényjavaslat tárgyában 
jelentést tehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Kérem az osztályok t. tagjait, mél
tóztassanak d. u. 3 órakor összejönni. (Négy órakor !) 

Csiky Sándor : T. ház S Ezzel kapcsolatban 
áll azon indítványom, melyet a ház asztahíra a 
múlt nov. hó 22-én letenni bátorkodtam. Azon 
indítványban foglaltatik különösen egy pont olyan, 
mely a törvényhozás rendezésével és annak a 
népképviselet alapján történendő létrehozásával 
választhatlan kapcsolatban áll ; ez pedig abban 
központosul, miszerint szólittassék fel a kormány, 
hogy a legközelebbi ülésszak elé a felsőháznak 
népképviselet alapján történendő rendezése iránt 
törvényjavaslatot terjeszszen elő. Ennélfogva ezen 
indítványt is felvétetni kérem azon lajstromba. 

E l n ö k : Ez is felvétetik az előterjesztendő 
lajstromba. 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház! Adács községe 
Heves megyéből egy kérvényt nyújt b e a t . házhoz. 
Miután az idő rövid, csak azon indokokat kívánom 
elősorolni, hogy a nevezett község miért járul az 
igen t. országgyűléshez ezen kérvény nyel. Nem aka
rok vonatkozni a ben foglalt panaszokra és sérel
mekre, melyekkel Adács községe magát illetve 
véli. A nevezett község folyamodott a minisztérium
hoz sérelmeinek igazságos orvoslásáért; azonban a 
minisztériumtól nem kaphatván végzést, folyamo
dást nyújtott be Heves megye központi bizottságá
hoz, hogy pártolólag lépjen fel mellette. Heves
megye bizottsága küldöttséget küldött ki, meg
vizsgáltatván a dolgot a főmérnökkel együtt; a 
főmérnök jelentése szerint, melyet a bizottsághoz 
beadott, az adácsiak panaszát igazoltnak nyilvání
totta. Minélfogva szintén Heves megye pártolólag 
felirt a minisztériumhoz; ennek következtében a 
minisztérium kiküldött egy küldöttséget, mely kül-
dötség miként járt el, a község sérelmeit a panasz
ban jelenti ki. Nem hagyhatom felemlités nélkül 

J) Lásd az Irományok 4.3 0-dik számát. 
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t. i., hogy ezen küldöttség az adácsi községnek 
tudtára nem adta csak 24 órával előbb, hogy ki 
fog jönni, és igy a községnek nem volt alkalma 
szakértőt, a főmérnököt oda rendelni; de a meg
jelentek oly durván, oly gorombán viselték mago
kat, hogy semmiféle hivatalnoktól ily durva eljá
rást nem lehetett volna várni ; összeszamarazták 

és mindenféle illetlen c zimekkel illették a község-
bélieket, és ha a biró erélyes lett volna, per schub 
küldte volna őket el. Ez foglaltatik a kérvényben. 
Kérem, méltóztassék a t. ház azt a kérvényi bizott
sághoz utasítani. 

D e á k FerencZ: T. ház ! Természetesen, nem 
ehhez a kérvényhez szólok, hanem átalában a 
kérvények ügyére kívánom a t. ház figyelmét for
dítani. 

Száznál több a beadott és nem tárgyalt kér
vények száma; ezeket lehetetlen, hogy most tár
gyaljuk. De ezen kérvényeknek egy igen neveze
tes része olyan, melyeket ha tárgyalnánk is, a mi
nisztériumokhoz utasítanánk. Nem volna-e jó, ha 
a kérvényi bizottság elnöke ezen kérvényeket 
beadná és azokat oly határozattal tennők át a 
minisztériumhoz, hogy azon kérvényeket, melyek 
egyenesen a minisztérium köréhez tartoznak, in
tézze el és vegye tárgyalás alá, és végezze el azo
kat : azon kérvényeket pedig, melyekre nézve 
országgyűlési határozat szükséges, a legközelebbi 
országgyűlés elé terjeszsze. Minthogy még csak 
néhány napig leszünk együtt, ezt mielőbb meg kell 
tenni, mert igen sok jót teszünk az által a kér
vén j ezőkön, ha oly kérvényeket, a melyek a 
minisztérium köréhez tartoznak, és melyeket mi 
is, ha egyébként a kérvényeket tárgyalnék, oda 
utasítanánk, a minisztériumhoz teszszük át, hogy 
ez azokat adőig is intézze el. Ezt a hatáx'ozatot az 
országgyűlés kimondhatja, és azt hiszem, ez által 
semmi jogtalanságot nem követ ei. (Helyeslés.) 

JuSth űózsef: Ugyané tárgyban akartam 
felszólalni a t. ház előtt. Valamennyi beadott kér
vény tárgyalása a bizottság részéről be van fejez
ve, és ha méltóztatnak azt elfogadni, a mit Deák 
Ferencz indítványozott, nekem az ellen semmi 
kifogásom nincs. 

Tisza K á l m á n : Én ugyan azt hiszem, hogy 
miután a törvényjavaslatokat a legutolsó egy-két 
nap ugy sem tárgyalhatjuk, miután azoknak ter
mészetesen, a főrendekhez át kell menni a tárgya
lásra, azoknak is időt kell hagyni. Azt hiszem, 
mondó QI, hogy az országgyűlés legutolsó előtti 
gyűlésében ezen kérvényeket tárgyalni lehet; de 
azon esetre is, ha nem lehetne, azt óhajtanám, hogy 
ugy mondassák ki a végzés, hogy a kérvényi bi
zottság osztályozza, és nem a minisztérium a 
kérvényeket, és tegye az egyes minisztériumokhoz 

át azokat, a melyeket odateendőknek tart, s utalja 
a többieket a jövő országgyűlésre. 

Justh József: Arra nézve, hogy valameny-
nyi kérvényt tárgyaljuk, már az időből ki fogytunk; 
különbséget pedig a kérvények között nem lehet 
tenni. 

BÓniS S á m u e l : Én sem tartom lehetséges
nek, hogy a ház ezen kérvényeket tárgyalja: 
hanem talán jó lenne, ha a ház azt mondaná ki, 
hogy maga a [kérvényezési bizottság segregálja 
az actákat, és a melyek a minisztériumokhoz va
lók, tegye oda át, a többieket a háznak intézke
désére hagyja fel a jövő országgyűlésnek. (He
lyeslés.) 

JuSth JÓZSef: Az lehetetlen, hogy mi most 
e kérvények kiszemelésével foglalkozzunk. Ez 
legalább is egy napi munkát ad, és mi nem vol
nánk képesek a ház tanácskozásaiban részt venni, 
és azokból ki volnánk zárvav 

HaláSZ B o l d i z s á r : Én azt gondolom, ez 
indítvány abban öszpontosul, hogy miután a kér
vények tárgyalására az időből kifogytunk, és a 
kérvényi bizottság véleményét ugy is megállapí
totta, csináljon jegyzéket, hogy melyek azon kér
vények, a melyek ugy is határozat által a minisz
tériumokhoz utasíttatnának, és melyek nem azok. 

Elnök : Ugy hiszem, a t. ház belenyugszik 
abba, ha kimondom, hogy a kérvényekre nézve 
Eónis képviselő úr indítványa fogadtatik el. (He
lyeslés.) 

Napirenden van a házszabályok tárgyalása. 
Mielőtt a tárgyhoz hozzáfognánk, engedje 

meg a t. ház, hogy jelentsem be azokat a tárgya
kat, melyek a délutáni ülésen tárgyaltatni fognak: 
a tiszavidéki vaspálya-társulat tartozása törleszté
séről, a vasutak és csatornák építésére fölvett köl
csön hovafordításáról, a Lonjsko-polje terület ár-
mentesítési költségei beszedéséről, s e területre az 
1868. XXV. törvényezikk 7. szakaszában foglalt 
kedvezmény kiterjesztéséről és az 1869. évi 
államköltség vetésről szóló törvényjavaslatok tár
gyalása. A holnapi ülés napirendjére a katonai 
bíróságok hatásköréről szóló törvényjavaslat van 
kitűzve. 

Most következik a házszabályok tárgyalása. 
Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A házszabályok ki

dolgozására kiküldött bizottság jelentésében két 
hiányt emelt ki, olyanokat, melyeknek pótlását 
sürgetően szükségesnek tartja. Az egyik hiány 
vonatkozott a ház alakulására, a másik az igazolási 
eljárásra. A ház alakulásából származó nehézséget 
a bizottság az által vélte elhárithatónak, ha a ház 
alakulását száz oly képviselő jelenlétéhez köti, a 
kiknek megbizó levelök minden kifogáson felül áll. 
Az igazolási eljárást pedig az által vélte ugy ren-
dezhetőnek, hogy a törvényhozási munkálatok-
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tói a ház ideje el ne vonassák, ha az egy ön
állóan működő kilencz tagú biráló bizottsághoz 
uíasittatik. A bizottságnak ezen munkálata az 
osztályok tárgyalása alá bocsáttatván, az osztályok 
által tett észrevételek alapján a központi bizottság 
a szervezetet a mint van, elfogadta; azonban két 
lényeges módosítást tett azon. Nevezetesen az 
alakulásra vonatkozó részét a bizottság munkála
tának elvileg változtatta meg akképen, hogy a ház 
alakulására nézve nem tartotta szükségesnek száz 
oly képviselőnek jelenlétét, kiknek megbízó levele 
minden kifogáson felül áll, hanem a ház alakulá
sára jogos befolyást enged, minden képviselőnek, 
legyen bár ellene kérvény beadva, a kinek meg
bízó levele ugy van kiállitva, hogy az a törvény 
rendeletének megfelel; kizárva tehát az alakulásból 
olyan képviselő lenne, kinek jegyzőkönyve akár 
tartalmára, akár szerkezetére nézve a törvény 
rendeletének nem felel meg. De midőn a központi 
bizottság az osztályok alakitására ezen elvi módo
sítást teszi, akkor egyszersmind szükségesnek tar
totta kijelenteni, hogy ezen esetben, miután a ház 
alakulására minden képviselő befolyhat, szükséges 
oly szám megállapítása, mely minden esetre 
biztositéka legyen annak, hogy a ház által a ház 
alakulásakor választandó tisztikar a többség ki
folyása legyen. És ennélfogva az ilyen választás
nál és alakulásnál jelenlevő képviselőknek az 
összes képviselők számának átalános többségét 
teszi szükségessé. 

A mi az igazolási eljárást illeti, az osztályok 
jegyzőkönyvének alapján megtartotta azon terve
zetet, melyet a bizottság javasolt. Ellenben a 
mennyiben a bizottság munkálata a háznagyot 
képviselő minőségében megtartotta: a központi 
bizottság-, az osztályok többségének véleménye 
alapján, a bizottság munkálatának ezen pontját 
megváltoztatta akkép, hogy a háznagy nem lehet 
képviselő, (Helyeslés) hanem a ház körén kívül 
álló egyének közöl választassák. Egyebekben a 
bizottság elfogadta a munkálatot. Az egyes változ
tatásokat az egyes pontoknál lesz szerencsém 
előadni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (kezdi olvasni aházsza-
bályokra vonatkozó javaslatot.1) Fölolvásottnak te
kintjük !) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. háza javaslatot áta-
lánosságban ? (Elfogadjuk!) 

Paiss Andor jegyző (olvassa az 1—5-dik 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak, 
Olvassa a 6-dikat.) 

Halász B o l d i z s á r : Ezen szakasz ellen azon 
észrevételem van, hogy miért kellene koxdátozni és 
szorítni a képviselőt arra, hogy csak képviselőtársa 

l) Lásd ai Irományok 350 dik számát. 

által adhassa be megbízó levelét? Miért ne küldhetné 
ezt be posta utján. Meglehet, hogy a képviselő be
teg, s távol van tőle egy másik képviselő, miért 
korlátozzuk őt e tekintetben ? Elég ha a megbízó 
levelet bemutatja : az az ő dolga, miként mutatja 
be. Azért e korlátozást én részemről szükségtelen
nek tartom. (Maradjon!) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A bizottságot, midőn 
ezen szerkezetet javaslatba hozta, azon tapasztalás 
vezette, hogy történtek esetek, midőn a képviselő 
megbízó levelét posta utján az elnökséghez be
nyújtotta, a t. ház tárgyalta ezen esetet s az illető 
képviselőt igazolta is. Később azonban az illető 
képviselő a házat arról értesitette, hogy a válasz
tást nem fogadja el. Hogy tehát ily esetek ne for
duljanak elő, ezt a bizottság az által kívánta elke
rülni, hogy minden képviselő személyesen adja 
be megbízó levelét, és ez által kijelenti, hogy a 
választást elfogadja. (Maradjon!) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a 6. szakaszt. 
PaíSS Andor j e g y z ő : olvassa a 7 — 13-dik 

szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. Olvassa 
a 14-dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Azon elvi módosítás
nál fogva, melyet a ház a 12-dik szakasznál elfo
gadott, ezen szakasznak megváltozása válik szük
ségessé. E szerint a b) pont ilyen szerkezetet kap
na : „Külön jegyzékbe foglalják azon választásokat, 
melyeknek jegyzőkönyve megfelel a törvény ren
deletének,de amelyek ellen kérvény van beadva." 
A b) pont, mint ac) pont, meghagyatik, s a d ) pont 
első sorában előforduló ezen szavak „megbízó 
leveleik" e szóvei cserélendő fel: „választásuk;" 
az utána következő „kifogástalanok" szóból az 
utolsó rag kimarad. 

ElnÖlt: Méltóztatnak a központi bizottság 
szerkezetét elfogadni'? (Elfogadjuk!) Tehát elfo
gadtatott. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 16-dik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 15. szakasz hete
dik sorában a „kifogástalan" szó elmarad s he
lyette e szavak igtattatnak b e : „a 14. szakasz a) 
és b) pontjában érintett megbízó levelekre." 

E l n ö k : Méltóztatnak a központi bizottság 
szerkezetét elfogadni? (Elfogadjuk^Elfogadtatott. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a 16. és 11. 
szakaszokat, melyek észrévétel nélkül elfogadtatnánk. 
Olvassa a 18. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz egészen 
megváltozott a 14. szakasz azon szerkezeténél fog-
va,hogy nem száz képviselő jelenléte szükséges,ha-
nem minden képviselő részt vesz a ház alakulásában. 
E szerint e szakasz egészen uj szerkezetet kap. A 
központi bizottság a 18. szakasz helyett követ
kező szerkezetet javasol: 
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„Az osztályok jelentései a ház által tárgyal
tatván, a ház 

„a) a kifogástalan megbizó levelek bemuta
tóit igazolt képviselőknek jelenti k i ; 

„b) kijelenti, hogy mindazon képviselők, kik
nek választási jegyzőkönyve a törvény rendeleté
nek megfelel, habár ellenök kérvény adatott is be, 
a ház alakulásával s utána tagsági jogukat gya-
korlandják; 

„c) kijelenti, hogy azon választási jegyző
könyvek érvényessége felett, melyek akár tartal
mokra, akár kiállításukra nézve törvényes kifogás 
alá vehetők, a ház megalakulása után fog intéz
kedés tétetni; 

,,d) a fentebbi a) és b) pontokban emiitett 
képviselőket a ház tisztviselőinek megválasztására 
hivja fel : szükséges azonban, hogy ezen képvise
lők számának átalános többségét képezze." 

B o b o r y K á r o l y T. hág! Arra vagyok 
bátor a t. ház figyelmét fordítani, hogy a 48-ki 
5-ik törvénynek 24. szakasza a b) alatt azt ren
deli, hogy a választás napja az országgyűlés meg
nyitását legalább 4 héttel megelőzze ; én tehát azt 
indítványozom, hogy addig csak föltételesen ké
pesítessenek a különben kifogástalan jegyzőköny
vet előmutató képviselők is, míg a választás után 
4 hét be nincs töltve. (Felkiáltások: Van erről 
provisto!) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Hiszen mikor a meg
bizó leveleket a háznak bemutatják, s az igazoló 
leveleket az osztálvok a korelnökhöz átteszik, ezek
nek alapján történik a ház alakulása : ezeket ki
mondja a ház igazoltaknak. Ha megengedtetik, 
hogy mindig kimutatás történjék arról, hogy melyik 
választás mikor történt, az esetben a háznak azou 
határozata nem mondathatnék ki, hogy igazolt 
képviselők, mert ezek akkor válnának igazoltakká, 
midőn ni ár a 30 nap tettleg lefolyt. A bizott
ságot e tekintetben azon föltevés vezette, hogy 
minden választás a törvény értelmében történt, 
vagyis 30 nappal az országgyűlés összehívása vagy 
megnyitása előtt. (Helyeslés. Maradjon!) 

Tisza K á l m á n : Én ezen észrevételt, mely 
tétetett, részemről sem pártolhatom. Épen az által, 
hogy a törvénynek meg kell tartatni, a mi a ké
sőbbi választásokat illeti, mint emlékszem, ez ki 
van mondva. Hanem nekem egy más észrevételem 
van, még pedig az ujonan alkotott 18-ik sza
kasznak b) pontjára. Ott ugyanis az mondatik, 
hogy mindazon képviselők, kiknek választási 
jegyzőkönyve a törvény rendeletének megfelel, 
habár ellenök kérvény adatott is be, a ház alakulá
sánál, és utána, tagsági jogukat gyakorolják. Ez 
azon magyarázatra adhatna alkalmat, hogy mind
végig gyakorolják; meg kell tehát mondani, hogy 
meddig gyakorolják, azaz addig, mig a beadott kér

vényre határozat nem hozatik. (Felkiáltások-' Hisz 
az természetes!) Igaz, hogy ez természetes, de itt 
mégis kétértelműség van, melyet sokkal jobb lenne 
kikerülni. 

Madarász József: Én helyeslem az előttem 
szólott képviselőtársam nézetét, mert a ház szabá
lyairól lévén szó, bizonyára minden kétértelmű
séget vagy kétséget el kell oszlatni; azonban meg 
fog bocsátani a t. ház, ha e pontnak utolsó szavait 
a szerint kívánom kiigazittatni, hogy a mint a szö
vegezésben ál l : „ a ház megalakulása után fog in
tézkedés tétetni* e helyett a t. ház szíves volna el
fogadni : „fog intézkedni." 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E két szó már elvi 
különbséget tenne; mert a szabályok szerint az 
igazolási ügyben nem a ház közvetlenül intézke
dik, hanem az igazoló bizottság által; ha pedig itt 
az mondatnék, hogy a ház fog intézkedni, akkor 
a háznak közvetlen magának kellene az igazolási 
ügyben intézkednie ; tehát jobbé kifejezés: „intéz
kedés tétetni," t. i. a bizottság által. (Helyeslés. 
Marad !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 18-dik szakasza központi bizottság fogal
mazása szerint elfogadtatik. 

Pai s s Andor j e g y z ő (olvassa a 19-ik szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e lőadó : E szakasz 3-dik sorá

ban e szavak helyett: „az igazolt tagok" ezek te
endők: „a 18-dik szakasz a) és h) pontjaiban em
iitett képviselők." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 19-dik szakasz a központi bizottság véle
ménye szerint elfogadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 20. és 21. 
szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 22. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint e szakasz első sorában az „arány
lagos" szó helyett „viszonylagos'' teendő; ugyan
ezen szakasz 3-dik kikezdése pedig elhagyandó. 

SomSSich P á l : Én a háznagy iránt kívánok 
észrevételt tenni. Tudjuk, hogy e részben az alkot
mányos országokban különböző szokások vannak: 
van olyan, hogy a háznagy tagja a képviselőház
nak, s van ismét, a hol nem tagja. Én ez utóbbit 
ezélszerünek nem tartom, mert teendői között van
nak olyanok, melyek a követek irányában is meg
kívánják, hogy ne alárendelt hivatalnoka legyen 
a háznak, hanem tagja. Én ezt a ház méltóságával 
jobban megegyezőnek tartom. (Helyeslés) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Én a bizottság vé
leményét pártolom. Ha egyebet nem hozok fel, 
csupán felhozom azt a nehézséget, hogy midőn a 
ház működése megszűnik, a háznagyi hivatal ak
kor is megmarad, mivel a ház vagyonára és a 
házra felügyelni a szabályzat szerint a háznagy 
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kötelessége; már pedig, hogy a képviselő akkor 
többé nem az elnöknek főfelügyelete alatt legyen, 
hanem a minisztériumé alatt, az igen furcsa. 0 
mint képviselő többé nem szerepelhet, mert man
dátuma megszűnt. Hogy ő, ki ugy választatott, 
mint képviselő, az országgyűlés feloszlása után is 
megtartsa ezt a hivatalt, abban nem látok logikát. 
Azért a központi bizottság véleményét pártolom. 
(Helyeslés.) 

Csiky Sándor : T. ház! Én is elfogadom a 
központi bizottság javaslatát, de azzal a módosí
tással, hogy az elnök által választassák a háznagy. 
[Nagy zaj. Felkiáltások: Nem tartozik az most ide! 
az későbbi szakaszban fordul elö !) Tehát majd ak
kor fogok felszólalni. 

Deák Ferencz : T. ház! Én is sokkal czél-
szerübbnek tartom, ha a háznagy ezentúl is a kép 
viselők tagjai közöl választatik : mert ha ez nem 
történik — ne teljesedjék be jövendölésem — félek, 
hogy azon háznagy valóságos cseléd lesz; talán 
kissé tiszteségesebb cseléd; meglátják az urak, a 
tapasztalás meg fogja mutatni, hogy azzal min
denki kénye-kedve szerint fog bánni , jobbra-balra 
fog disponálni, azért semmi tekintélye nem lesz, 
mert ő nem élvezi azt a tekintélyt, a mit a képvi
selő élvez ; ezt pedig a ház, azt hiszem, nem akar
ja. A dolgot átalában ugy méltóztassék felvenni, 
hogy a ház maga körében magát souverainnak te
kinti , szabályait maga alkotja meg, másnak 
beleszólása nincs; maga a ház vigyáz a rend
re, a nyugalomra , a tanácskozások meg nem za
varására. És sokkal inkább megegyez a ház mél
tóságával, hogy ha erre a felügyeletet egyik tagjára 
bizza, mintha egy tisztviselőt — hát ne nevezzük 
cselédnek — erre megfogad. Magát az ilyen nieg-
fogadást is igen furcsának tartom: mert ha tisztvi
selőt akarunk állítani, nem képviselőt, akkor nem 
tartom azt, hogy a ház azt szavazással válaszsza, 
hogy a ház szavazzon arra. hogy ki legyen ex 
universo mundo, hogy kit válaszszunk tisztviselő
nek, akkor ezt az elnökre kell bizni. (Így van ja
vasolva !) Tudom, hogy így van javasolva; hanem 
épen azt nem tartom helyesnek: mert én a rend 
fentartásának kötelességét s ezen kötelességnek 
gyakorlati teljesítését mindig a háztól származónak 
tartom, és így azt kívánnám, hogy ez ne felfogadás, 
hanem egyenes választás által történjék. (Hel es-
lés.) Ha a háznagy nem lesz a képviselőház tagja, 
én attól tartok, hogy rövid időn meg fogjuk bánni: 
mert meg fogjuk látni, hogy a mint említem, se 
tekintélye nem lesz, se egyenes kifolyása nem lesz 
a ház hatalmának, és nem ezen kifolyás alapján 
fogja gyakorolni hivatalát, és annak kötelességeit; 
és igen-igen alacsony fokra fog lesülyedni. A 
külföld példájára bajos e tekintetben hivatkozni, 
mert sokféle a gyakorlat. Magyarországra nézve 

azonban egy körülményt nem lehet felejteni: azt 
a körülményt, hogy velünk egy kissé nehezebb 
bánni, mint némely országokban a törvényhozó 
testület tagjaival, és hogy a háznagynak köztünk 
is ismert, velünk szívesebb viszonyban álló ember
nek kell lennie. És ez nagy fontosságú a hivatal 
tekintélyére és a rend fentartására nézve. Én tehát 
azt tartom, hogy ezentúl is, mint eddig, a háznagy 
a képviselők közöl választassák. 

Zsedény i Ede : Magam is azon vélemény
ben vagyok, mint az előttem szólott képviselő ú r : 
hogy t. i. a háznagy kötelességének csak akkor 
felelhet meg, ha tagja a képviselőháznak, mely-
lyel szoros viszonyban áll. Egyetlen egy kifogás 
volna az, hogy pártember lesz. De, kérem, az min
den választásnál így van, és nem hiszem, hogy a 
tapasztalás is azt mutatta volna, hogy az általunk 
választott háznagy pártnézetekből indult ki. Azt 
hiszem legalább, í o g y midőn valami igazságtalan
ságot vagy helytelenséget tesz, interpellálhat
juk őt, mert tagja a háznak, és így elégtételt ve
hetünk rajta. Tehát magam is pártolom, hogy a 
háznagy a képviselőház tagja is legyen. (He
lyeslés). 

Halász Boldizsár : T. ház! (Eláll! Eláll!) 
Ha a többiek is elállnak, akkor én is ráállok, 
hogy szavazzunk. 

E l n ö k (csönget) : Kérem a t. házat, hallgas
sák a t. képviselő urat, többen is vannak felirva 
a szólásra. 

Halász Boldizsár ; T. ház! Igen röviden 
mondom el, mit e tárgyban mondani akarok. Azt 
hiszem, a háznak vannak tisztviselői és tisztjei, én 
a tisztviselőket megkülönböztetem a ház cselédei
től, mint méltóztatott Deák képviselő úr is meg
különböztetni. A ház tisztviselői egyenjogúak a 
ház tagjaival, ilyenek a jegyzők és az elnök. Én 
részemről a képviselőház souverainitásával nem 
tudom összeegyeztetni, hogy egy képviselő tiszt 
legyen, azaz alárendelt hivatalt viseljen és számol
nia kelljen, sőt még, a mint Bónis képviselő úr 
igen helyesen megjegyezte, a szünetelés alatt is 
a háznagy hivatalban legyen, midőn már képvi
selő lenni megszűnt. Hogy tekintélyes embernek 
kell lennie, az igaz ; de hát, t. ház, a ház tagjain 
kívül nincsenek tekintélyes férfiak, a kik ezen hi
vatalt épugy viselni tudnák? En is tehát részem
ről a háznagy képviselőségét megszüntetendőnek 
tartom. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én arra a térre nem 
akarok menni, a melyre igen t* képviselőtársaim 
közül egyik ment: mert, azt gondolom, itt nem 
arról van szó, hogy valaki hogyan vagy miként 
teljesitette háznagyi tisztjét; hanem hogy jövőre 
miként kelljen czélszerüen intézkedni. Én sem aka- , 
rok a külföld példájára hivatkozni, mert tökéletesen 
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igaza van Deák Ferencz képviselőtársamnak, hogy 
•ott különböző példákat találunk. Egyet azonban 
kénytelen vagyok megjegyezni a t. képviselő 
urak azon állítása ellenében, mely szerint a ház 
souverainitásával megegyeztethetőbbnek tartja azt, 
hogy a háznagy a képviselők egyike legyen; meg
jegyzem, hogy azon parlamentnél, mely vala
mennyi parlament között a legsouverainebb, az 
angol parlamentnél ezjiem igy van,mert annak tiszt
jei vannak és azok vezetnek mindent. De továbbá 
azt hiszem, azon érv sem egészen alapos, miszerint 
azért kell. hogy a háznagy képviselő legyen, mert 
egy képviselőtársunktól, a kivel, mint ilyennel, 
collegialis viszonyban vagyunk, szivesebben elfo
gadjuk azt, ha irányunkban valamiben rendelke
zik. Én azt gondolom, hogy akár képviselő le
gyen a háznagy, akár nem, a képviselőkkel ren
delkezni soha sem foghat: arra nem volt, nem is 
lehet joga soha sem. Különben pedig mivel azt 
tartom, hogy épen azért, mert képviselőtársunkkal, 
a kivel collegialis és baráti viszonj^ban állunk, 
nem rendelkezhetünk, megforditva a dolgot, ugy 
a mint a jó rend érdekében kellene, hogy a ház-
nagygyal rendelkezni lehessen: kivánom, hogy 
fogadtassák el a központi bizottság javaslata, mely 
szerint a háznagy képviselő ne legyen. 

N y á r y P á l : T. ház! Én a helyes kormány
zat elvéből indulok ki. Kétségtelen, hogy két kor
mányzó soha sem fog oly jól, oly czélszerüo in
tézkedhetni, mint ha a kormányzat egy kézbe ada
tik. A ház kormányzata nem csak a tanácskozá
sokra nézve, hanem átalában mindenben, mi a kép
viselőházat illeti, az elnöknek van átadva. Annak a 
ház minden tisztje és igy a háznagy is alárendelvék. 
Én azonban a képviselői állás méltóságával nem 
tudom összeegyeztetni azt, hogy a képviselő a 
házszabályok körén kivül alárendeltje legyen még 
az elnökségnek is. Már pedig a háznagy az elnök
nek alá van rendelve, mint olyan egyén, ki neki 
számadással tartozik. I ly minőségben tehát két
ségtelen, hogy a számadás alól a háznagy, ha kép
viselő is, ki nem vonhatván magát, e minőségben az 
elnöknek alárendelt tiszviselővé degredáltatnék. És 
itt megforditva az előttem szólónak okoskodását, 
mi történhetnék egyéb, mint az, hogy a számadás
kérdésében a képviselő-háznagy irányában az el
nök, de maga a ház is elnézőbb lévén, ebből nem a 
nagyobb rend, hanem a nagyobb rendetlenség 
következnék. Én ez okból nem tartván czél-
szerünek, hogy a háznagy képviselő legyen, a 
központi bizottság véleményét pártolom, 

D e á k y L a j o s : T. ház ! Én valamint az előt
tem szóló képviselő úr azon véleményben vagyok, 
hogy egy képviselő méltóságával és független 
állásával ellenkező lenne, ha ő az elnöktől függő 
állapotban tartatnék. Véleményem szerint a szabad 

választás jogát nekünk inkább ki kell terjesztenünk, 
mintsem korlátoztatnunk. Ha a képviselőház azt 
határozza, hogy a háznagy csak is a képviselők 
közöl választassák, azon esetben saját választása 
jogát szorítja meg. De már csak azért sem fogadom 
el azt, hogy a háznagy képviselő legyen, mert a 
képviselők közöl választott háznagy több joggal 
képzeli magát felruházva, mint más, a ki nem kép
viselőből választatott volna, és meglehet, hogy 
hatáskörén túlterjeszkedik, a mint azt a tegnapi 
napon tapasztaltuk is ; annál fogva én teljességgel 
nem szavazhatok arra, hogy képviselőből válasz
tassák a háznagy. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, 
a kérdés az, hogy a 22. szakaszt ugy a mint szer
kesztve van elfogadja-e a ház ? (Nem helyes a kér
dés. A központi bizottság szerkezetére szavazzunk!) 
A központi bizottság véleményét kívánja a ház 
szavazás alá venni ? (Helyeslés) Tehát a központi 
bizottságnak a 2'2-ik szakaszra vonatkozó szerke
zetét elfogadja-e a ház? (Közbeszólás: Halljuk a 
szerkezetet!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a bizottságnak 
a 22. szakaszra vonatkozó szerkezetét): „Ugyan 
azon módon de egyszerű viszonylagos szavazat 
többséggel választatik 6 jegyző. A ház utóbb a 
szükséghez képest a jegyzők számát szaporíthatja." 

„A következő pont, mely a háznagy válasz
tásról szólt kihagyandó." 

E l n ö k : A kérdés tehát az, hogy a központi 
bizottságnak a háznagyra vonatkozó véleményét 
elfogadja-e a t. ház? 

Deák FerencZ : T. ház! A kérdést egysze
rűen és tisztán kell feltenni. A dolog az, hogy a 
központi bizottság azon pontot, mely a háznagy
nak választásáról szól, kihagyatni indítványozta .; 
tehát azok, kik a háznagyot továbbra is meg akar
ják tartani oly módon, hogy a képviselőház tag
jaiból választassák, természetesen a központi bizott
ság szerkezetét nem fogadják el. Midőn tehát azon 
kérdés tétetik föl, hogy a központi bizottság szer
kezete erre nézve elfogadtatik-e vagy nem ? azt 
hiszem, mindenki felelhet rá igennel vagy nemmel: 
azaz, a kik a háznagyot akarják ugy, hogy a kép
viselők közöl választassák, azok nem fogadják e l ; 
a kik pedig nem akarják a háznagyot a képviselők 
közöl választani, a központi bizottság véleményét 
elfogadják. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a központi 
bizottság szerkezetét elfogadják, felállani. (Meg
történik.) A központi bizottság szerkezetét a ház 
nem fogadja el. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : T. ház! E szakasz 
első sorában ezen szó helyett: „aránylagos" , „vi
szonylagos" lenne teendő. (Helyeslés.) 
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PaíSS Andor j e g y z ő (olvassa a 23 és 24. 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 26. szakaszt.) 

Csengery I m r e : Az imént hozott határozat
nál fogva, mely szerint a háznagy a képviselők 
közöl fog választatni, okvetlenül szükséges, hogy 
ezen szakasz 4-dik sorába, a hol az alelnök és a 
jegyzőkről van szó, és a hol elerndeltetik, hogy ezek 
minden ülésszak elején választassanak, már most 
a háznagy is befoglaltassák, vagyis a 4-dik sor igy 
lenne szerkesztendő: „az alelnök, jegyzők, és a 
háznagy" ; a többi aztán megmaradna. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Annálfogva a 4-dik sorba belete
endő : „és a háznagy". 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a II. fejezet 
bevezetését s a 26-dik szakaszt.) 

Édes A l b e r t : T. ház! Én azt hiszem, az 
eskü az erkölcsi hiánynak pótléka, legalább keresz
tyéni fogalom szerint az eskü nem is egyéb mint 
erkölcsi hiány pótléka. A keresztyén vallás nagy
mestere azt mondta, „a ti szavatok legyen: ugy és 
nem ugy" , azaz minden eskü nélküli egyszerű 
állítás v a g y tagadás. Ezen fogalom szerint az 
eskü ezen ház méltóságának nem felel meg, és 
ezen ház tagjait lealacsonyítja: mert ezen foga
lom szerint mit gondolnának otthon a mi válasz
tóink? Azt mondanák: „Mi megbíztuk képviselő
inket, rajok biztuk a pénzünk, vagyonunk, országos 
ügyeink feletti intézkedést: mi hiszünk, hittünk 
bennök; és Ők nem hisznek egymásnak. Bizony 
csak hamis emberek azok a nadrágos urak, mert 
egymásnak sem hisznek." (Derültség.) Én tehát 
ezen keresztyéni fogalom szerint az esküt a 26 és 
3 1 . szakaszból kihagyatni kívánom. 

Besze J á n o s : Én sem tartom rendin levőnek, 
hogy az illetők megeskessenek, mert hogy ha mi 
a néptől átvett mandatariusi hatalmunknál fogva 
a haza ügyeit és sorsát rendezzük a nélkül, hogy 
a nép tőlünk hitet követelne, nem látom helyén le
vőnek, hogy akkor, midőn ezt vagy azt igazoljuk, 
midőn kimondjuk, hogy igaz volt-e választása 
vagy nem? hitet követeljenek tőlünk. Ezen indok
bői ezen szakasz rendelkezését, melyet sem 1848-
ban. sem 1861-ben sem a mai napig senki tör
vénybe iktattatni nem kivánt, a házszabájokból 
kihagyatni kívánom. 

BÓniS S á m u e l : Én azt hiszem, ha majdan 
a törvényhozás ugy fog intézkedni, hogy az eskü 
mindenünnen maradjon el, és a helyett a fogadás
tétel a becsületszó hozassék be, én akkor igenis 
azokkal fogok szavazni, kik az esküt ki akarják 
hagyni; de most itt, hol bíráskodásról van szó, a 
hol azok a választottak nem tekintethetnek ugy 
mint törvényhozók, hanem mint birák, ezektől 
pedig a törvény mindenütt megkívánja az esküt, 
én azt megtartatni kivánom. 

| Deák FerenCZ: T. ház! Az igazolási eljá-
| rásra nézve az én nézetem első kiindulási pontja 
| egészen más, mint a mely itt követtetik. Csak 
j röviden említem meg, mert hiszen ugy is késő és 
I sikertelen volna afelett hosszasan vitatkozni. Azt 
I hiszem, a ház azon sonverainitási hatalommal, 

melyet a maga körében gyakorol, igazolja a maga 
képviselőit; azt a souverain hatalmat átruházhatja 
másra is ; hanem én az átruházásnak azon csep-
penkinti módját, mely itt javasoltatik, nem szere
tem : mert íme itt a ház legelsőben az osztályokat 
bízza meg, hogy egy-egy embert válasszanak 
meg, az tesz 9-et, és ezen kilenczre ruháztatik a 
hatalom, hogy bíróságokat válaszszon, arra a bíró
ságra ruháztatik azon hatalom, hogy Ítéljen. Sok
kal egyszerübnek és a jog gyakorlatával — értem 
ezen jog használatával — megférőbbnek tartottam 
volna azt, hogy ne járjunk ily tekervényes utón. 
(Helyeslés), e kitételt „tekervényes út" becsületes 
értelemben véve : Jazaz ne járnánk ily fokozatos 
választások utján, hanem választaná meg a ház 
az illetőket. Ha ez még nem késő, mert valamely 
előbbi szakaszban volt már erről szó, akkor óhaj
tanám ennek elfogadását. 

A mi az esküt illeti: én azt a ház méltóságá
val ellentétben levőnek nem tartom, mert hiszen 
vannak olyan államok, hol a képviselők magok is 
esküt vagy becsületszó melletti fogadást tesznek. 
Tehát a ház méltósága itt talán nem jöhetne te
kintetbe; hanem épen azt nem tartom, mit Bónis 
mondott: hogy ezek birák : mert hiszen ezen ja
vaslat szerint ama 9 épen nem bíráskodik, hanem 
választja a bírákat, és igy ezek csak bizottságot 
képeznek. Epén a magyar törvény szerint a birák, 
a rendes tisztviselők leteszik az esküt, de átalában 
a bizottságok, melyek valamivel meg vannak bíz
va, nem szoktak esküt tenni, és igy ezen esküfor
ma legalább is fölösleges. Ha a ház biróságokra 
bízza az igazolást, azok letehetik az esküt, mert 
Magyarországban minden biró leteszi azt; de ha 
a t. ház megmarad a mellett, hogy ama kilencz 
bizottsági tag az osztályok választottja legyen, 
nem látom át, miért tegyék le ezek, kik ném bí
ráskodnak, az esküt. 

Ha még lehetséges, hagyjuk el azon rendel
kezést, mely szerint az osztályok választanak ki
lencz egyént , kik a bíróságokat alakítják, és 
mondjuk ki, hogy egyenesen a ház választja meg 
a bíróságokat; ha pedig ez már nem volna lehet
séges, legalább az esküt kívánnám kihagyatni. 

G h y c z y K á l m á n : Azon elv, melyet Pest 
belváros igen t. képviselője most felemlített, ille
tőleg megtámodott, már a t. ház által el van in-

s tézve s elfogadva: mert egy előző szakaszban, a 
| mely a t. háznak jóváhagyását már megnyerte, 
' jelesül a 45. szakaszban kimondatott és elfogad-
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tátott, hogy az igazolási bizottság tagjai titkos 
szavazással az illető osztályok által választassanak. 
Elvben tehát már az igazolási bizottság el van, 
nézetem szerint, a ház által fogadva, és lehet is a 
mellett alapos indokokat felhozni: miért nem akar
ja ugyanis a t. ház, hogy az igazolási eljárás oly 
módon történjék, a mint történt eddig, t. i. az 
összes ház által, nyílt ülésben? Ennek két oka 
lehet: először az, hogy kerültessenek azon kelle
metlen viták, melyek ilj? alkalmakkal felmer ülni 
szoktak, másrészről pedig az, hogy a mennyire 
lehetséges az igazolási tárgyaknak megbirálása, 
elintézése nem csupán pártszempontbői vagy leg
alább ne kiválólag pártszempontból, hanem az 
igazság érdekében a törvényesség szempontjából 
történjék. Már most t. ház, igaz, hogy soha sem 
lehet a többségnek befolyását egészen kizárni — 
ez lehetetlen; de némileg korlátozni azt még
is lehet. 

Ha az történik, a mit Pest belvárosa érdemes 
képviselője mondott, hogy a biráló bizottságokat 
egyenesen a ház maga válaszsza: ez'esetben mi fog 
történni? Tudjuk, hogy a választások, miként 
szoktak eszközöltetni. A választás ezen esetben 
tisztán a többség önkénye, akarata szerint fog tör
ténni, és a többség a kisebbség irányában valósá
gos ostracisniust fog gyakorolhatni. (Felkiáltások: 
Ez bármely indítvány elfogadása esetében ugy tör
ténhetik.) I ly mértékben ez nem történhetik meg 
akkor, ha az igazolás nyílt ülésben történik: mert 
az eljárás nyilvánossága, számos tagnak jelenléte 
és felszólalási joga, azon vitatkozások, melyek az 
igazolás alkalmával kifejlődni tzoktak, mégis 
korlátot szabnak annak, hogy oly önkénynyel 
történhessék az igazolás, mint ha azt titkos szava
zással önkény szerint választott 9 tag, félre vonul
ván a nyilvánosság elől, teljesiti. Áz igaz, hogy a 
ház bíráskodási jogának átruházása a javaslat 
szerint nem az igazolási, hanem az úgynevezett ál
landó biráló bizottságokra történnék. De méltóztas
sanak figyelembe venni azt, hogy midőn a képvi
selő, ha titkos szavazás utján választ és szavaz, telje
sen önkénye szerint szavazhat: akkor azon 9 igazoló 
bizottsági tag, kik az osztályok közbizalma által 
választatnak meg, az erkölcsi felelősség súlya által 
kényszerítve vannak arra, hogy a ház tagjai közöl 
azokat válaszszák és nevezzék meg biráló bizottsági 
tagokul, kiknek igazságos törvényszerű eljárásá
ra nézve tökéletesen megvannak győződve. (Felki-
áltásojc: Hisz valamennyire nézve állnak ezek!) Er
kölcsileg kötelezve vannak arra. mert saját repu-
tatiójok függ tőle. 

Annak is van oka, t. ház, miért kell az állan
dó igazoló bizottság tagjainak nem a ház, hanem 
az osztályok által megválasztatni: mert hogy 
azon esetben, ha a ház által választatnának, mi-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/S . XI. 

ként ütne ki a választás, arra nézve — példáként — 
előttünk vannak a ház által történni szokott vá
lasztások. A többség ez esetben sokkal önkénye
sebben járhat el. mint ha az osztályokban történik 
a választás, a hol, mivel az osztályok sorshúzás ut
ján alakittatnak, mégis megtörténhetik az, hogy 
egyik vagy másik osztályban csakugyan a ház ki
sebbsége jut érvényre, és igy a kisebbség a maga 
részéről is választhat tagot az igazoló bizottságba. 

Én tehát ezen eljárást az igazság érdekében 
czélszerübbnek tartom. {Helyeslés a bal oldalon.) 

A mi az eskü letételét illeti: meg van annak 
is az oka. Ámbár az állandó igazoló bizottság nem 
biráskodik, de van oka annak is, hogy miért kí
vántassák tagjaitól az eskü letétele, és ez az, hogy: 
ha ezek nem bíráskodnak is, de gyakorolják a 
biróság összeállításának jogát, ezek alakítják a 
biráló bizottságokat, attól a részrehajlatlanságtói, 
melylyel ők ezen biráló bizottságokat összeállítják, 
függ a biráló bizottságok bíráskodásának ered
ménye is leginkább. És ezért, ha ők nem bírás
kodnak is, azért mégis igen fontos, a legfontosabb 
jogot gyakorolják. Ennélfogva, ha ;i t. ház eskü 
helyett fogadást találna szükségesnek, ez talán 
nem volna valami fontos módosítás. Én azonban 
azt hiszem, hogy miután az igazolási állandó bi
zottság tagjai oly fontos jogot gyakorolnak, hogy 
a biráló bizottságokat, kiktől egyes képviselőknek, 
kik ellen kérvények adatnak be, sorsa függni fog, 
ők alakítják ; igen helyes, hogy az esküt tegyék 
le, és nem hiszem, hogy ez a képviselő méltósá
gának derogálhasson, miután a legmagasabb ál
lású hivatalnokok, a legmagasabban álló birák is 
niindig_ leteszik az esküt. 

Én, tehát e mellett szavazok, és azt hiszem, 
hogy ezen kérdés a ház által már meg van halad
va, s részemről csak bővebb felvilágosi!ásul vol
tam bátor ezeket előadni. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Nyáry P á l : Két okot arra, miért nem ta
nácsos meghagyni az előbbi gyakorlatot, elmon
dott Ghyczy Kálmán képviselőtársam; de nem 
emiitett egyet, mely, azt hiszem, a legfőbb : azt t. 
i., hogy, ha az igazolások eseteire visszatekintünk, 
látni fogjuk a mtdtban, hogy a ház mint bíró 
többlegcs ugyanazon esetekben háromfélekép is 
ítél. Ez előttem a legfontosabb ellenvetés az eddigi 
eljárás ellen, és kérdem: azon módozat által,mely 
a tervezett uj szabályokban foglaltatik, biztosítva 
vagyunk-e ez ellen, vagy nem ? Teljességgel nem, 
mert e szerint 9-féle biróság fogna ítélni, sőt azt 
hiszem, nemcsak biztosítva nem lennénk, hanem 
el lehetnénk rá készülve, hogy független levén 
egymástól ezen 9-féle biróság, több ilyen, sőt 
mondhatnám még tán botrányosb eset is fogna 
ily biróság^eljárásából feltűnni, a képviselői igazo
lás körül. Én ezért helyeslem azt, mit Deák Fe= 
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rencz képviselőtársam mondott, mivel azt mind a 
biróválasztás, mind a bíráskodás fogalmával in
kább megférhetőnek tartom, mint a mit a központi 
bizottság szerkezete tartalmaz. (Helyeslés.) 

Nem lehet kétség abban, hogy sokfélék a 
választások; lehetnek kettős, hármas, közvetett 
választások is : de az mégis lényeges minden vá
lasztásnál, bár mily korlátolt legyen az, hogy a 
választók száma nagyobb legyen, mint a válasz
tottaké. Ez azonban itt megfordítva van, mert az 
előttünk fekvő munkálatban 9 tag által 63 tag 
javaltatik választatni. (Helyeslés.) 

A mi a bíráskodás helyes fogalmát illeti, a 
szerkezet azzal sem egyeztethető össze,mert ugyan
azon tárgyakban 9 külön bíróság, és így rneges-
hetőleg kilenczféleképen fogván ítélni, Ítéleteiben 
az elvi egység alig lenne feltételezhető. 

Azon ellenvetés tétetik és tétethetik Deák Fe
rencz indítványa ellen, hogy a bíróságnak a ház 
által választása esetében szabadabb tér nyittatik a 
pártok működésére. Igaz ; de ezt el lehet távolítani 
az által, hogy ha a mennyi tagot kivan választatni 
a ház ezen bírósághoz, aunyi tag neve vonatik ki 
a kifogás alá nem eshető képviselők nevét tartal
mazó urnából, és ily módon a pártok befolyása a 
választásban teljesen lehetlenné tétetik. Utóvégre 
is minden biróválasztás kisebb nagyobb mérték
ben compromissum. A comprornissumnak egy neme 
lenne az is, ha a bíráskodás joga az igazolási ügy-
ben azon 15, vagy akárhány tagra ruháztatik át a 
ház által, kiknek neve az urnából ki fog húzatni. 

Van ezen szabályok közt egy felette üdvös 
szakasz, nevezetesen az, mely szerint a ház magá
nak tartja fen az itélet kimondását oly esetekben, 
midőn nem arról van szó : adatott-e be kérvény a 
választás ellen? hanem arról, megtartattak--e vagy 
nem a választásnál a törvény által kivánt formasá
gok? Miután minden ily eset felett bíráskodást 
magának tartja fen a ház, ha ezen eseteket a töb
biek közöl, melyek a választások érvényességére, 
vagy érvénytelenségére vonatkoznak, kiveszszük, s 
hozzá teszem : ha a választások egészen a törvény 
értelmében fognak történni, t. i. ha a választás 
után a 30 nap az országgyűlés megnyitásáig ki fog 
telni, ami eddig már három ízben nem telt k i : azt 
hiszem, sokkal kevesebb lesz a kérvények esete, s 
kevesebb lesz az még az által is, hogy — ugyancsak 
a szabályok szerint — a kérvényezőknek egy bi
zonyos pénzösszeget kellvén biztosítékul letenni, 
alig fog megtörténhetni ezután az, a mi megtörtént 
eddigj: hogy a kérvényezők legtöbbje privát gyű
lölségből vagy könnyelműségből oly kifogásokkal 
lépjenek fel a képviselők megválasztása ellen, 
melyek azoknak képviselői állására semmi vonat
kozással nem lehetnek. 

En ezeknél fogva pártolom t. képviselőtársam 

Deák Ferencz indítványát, azon hozzátétellel, hogy 
kikerülése végett annak, hogy a pártok befolyásá
nak a választásra szabad tér nyittassák, az igazoló 
biróság választása akkép történjók, hogy azon 
képviselők nevei, kiknek választása kifogás alá 
nem esik, egy urnába tétetvén, a megválasztandók 
nevei abból húzassanak ki. 

Z i c h y A n t a l : T. ház! Megvallom, az én 
nézetem az igazolásra nézve elvileg lényegesen 
eltér a bizottság nézetétől. Az én fölfogásom sze
rint az igazolás nem házszabályba, hanem tör
vénybe való. Ezen nézetnek volt ugyan e terem
ben más alkalommal már előttem is szószólója ; 
legyen hát szabad, csak mintegy az elv fentar-
tása tekintetéből, habár kissé későn, részemről is 
az akkor kifejezett nézethez csatlakoznom. Az an
gol parlament a világon a legfélték enyebb őre volt 
mindig úgynevezett privilégiumainak, és mégis 
már rég elfogadta azon rendszabályt, miszerint az 
igazolási kérdésekben vagyis szabatosabban szól
va, a tagjainak választatása ellen beadott kérvények 
felett ne a ház közvetlenül, nem is házszabályok 
utján, hanem e czélra alkotott külön törvény ren
delkezései szerint, s valóságos bírói eljárás utján 
intézkedik. 

Minthogy ezen nézetünktől már elüttettünk, 
és a képviselőház ezen igen nagy fontosságú és 
valóban tüzetesebb megvitatást érdemlő tárgyban, 
jónak vélte előre házszabályok utján rendelkezni : 
nézetemhez és felfogásomhoz akkor közelebb áll 
mégis a központi bizottság javaslata a közvetett 
bíróságra nézve, melyet nagyérdemű kepviselőtár-
sam Ghyczy Kálmán tolmácsolt, mint a közvetlen 
választás. Ugyanis, mi a czélja az egész igazolási 
eljárásnak? Bizonyosan az, hogy a kisebbséget 
biztosítsuk s védelmezzük a többség ellen, azaz: a 
többség netaláni elnyomási vágyai ellen. Mert fe
lette érdekében áll a képviselőháznak, s a képvi
selet elvének, útját állani azon netaláni szemrehá
nyásnak és aggálynak, nehogy bármely része 
az országnak vagy bármely véleményárnyalat egy 
a házban unalomra vergődött többség zsarnok
sága folytán kizárassék s képviseletlenül maradjon. 

| A közvetlen választás, mely indítványba hozatik, 
igaz, nagyon egyszerűsíti az eljárást, sokkal egy
szerűbbé fogja azt tenni; de félek, hogy egyúttal 
részrehajlóbbá is: mert azon választások kifolyásai 
lesznek a házban uralkodó többségnek, és igen 
bajos lesz kifogást tenni az illető feleknek a válasz
tottak ellen ; ha pedig kifogást tesznek az érdek
lettek — mely jogot tőlök bizonyos esetekben meg
tagadni alig lehetne — olyankor megint uj vá
lasztásokat kellene eszközölni, és így azon előny
től is elesnénk, melyet a közvetlen választás egy
szerűbb volta nyújt. Ezért folyamodtak a prakti
kus angolok is a közvetett választás eszméjéhez, 
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mert önök tudják, hogy az angol úgynevezett 
Grenv lle-actból van átvéve ezen eszme, melyet 
imént Ghyczy képviselőtársam is védelmezett. A 
közvetett választásnak, t. i. még egy nagy előnye 
van, azon kivül, melyet ő méltóztatott kiemelni: 
t. i. a morális felelősség érzete, mely nagyobb 
mértékben nehezedik azon az előkészületekkel 
megbízandó egynehány emberre, s ezen nagy 
előny a birák ellen teendő kifogások fentartásá-
ban és lehetőségében áll. A birák részrehajlatlan-
sága jobban kitünhetik, s azok ellenőrzése, kik 
bíróul lesznek föléjök állítva, a képviselőkre nézve 
megkönnyittetik. 

Én tehát bátor voltam ezen tekintetből néze
tem e rövid nyilvánítását a közvetett választások 
mellett koczkáztatni. 

Különben a most épen szóban levő szakaszra 
nézve, a mi t. i. az esküformát illeti: én is azt 
hiszem, ha meghagyatnék is a közvetett választás, 
ezen esküforma egyszerű fogadássá is át volna 
alakitható, mert azok bíráskodni nem fognak ma
guk, hanem ők csak kiszemelik a bíráskodásra 
hivatott tagokat, s igy ezeknek kellend íeten-
niök a bírói esküt. Én tehát e tekintetben hozzájá
rulhatok a tett indítványhoz annyiban, a meny
nyiben az csak az esküformának e szakaszból ki-
hagyatását czélozza. De a közvetett bíráskodás 
eszméjében az eljárás részrehajlatlanságára nézve 
több biztosítékot látok. 

Várady Gábor : T. ház ! A mit Nyáry Pál 
tisztelt barátom ja-vaslatba hozott és indokolt, 
én azt már túlhaladottnak tekintem az által, hogy 
a képviselőház a 14-ik szakaszt elfogadta, mely 
szerint az igazolási bisottság 9 tagja titkos szava
zás utján választassák. Meggyőződésem szerint 
ezen tárgy a házban vita tárgya már nem is lehet. 
Ghyczy Kálmán képviselőtársam nem is azért 
hozta fel indokait, mintha feltette volna, hogy 
a t. ház egy már megállapított szakaszt meg akar 
változtatni; hanem csak elő akarta sorolni azon 
érveket, melyek a házszabályok szerkesztésére ki
küldött bizottságot, s a központi bizottságot ezen 
szerkezetnek ily módon javaslatba hozatalára ve
zérelték. 

A mit Zichy Antal képviselőtársam felhozott, 
hogy az igazolási eljárás nem házszabályba, ha
nem törvénybe való: én ezt nem pártolhatom, 
mert az igazolási eljárás a képviselőháznak kizá
rólagos joga, s éhez a felsőháznak semmi hozzá
szólója nincs. (Helyeslés.) Ha törvényt alkotunk az 
igazolási eljárásról, akkor jogot adunk a felsőház
nak, hogy ezen törvényszerkesztésnek részese le
gyen. Egyébiránt, hogy az országnak tudomására 
jussanak azon pontok, melyek nem csupán a kép
viselőházat és az igazolási bizottságot közvetlenül 
érdeklik, hanem érdeklik a választókat is, arra 

nézve gondoskodott a bizottság, midőn a 99. sza
kaszban kimondja, hogy az 1-ső és 2-ik fejezetben 
foglalt szabályokat a belügyminiszter a törvény
hatóságoknak köztudomás végett megküldi. Ez azon 
vonal, a meddig a képviselőház igazolási eljárásnál 
mehet és mennie kell, de ezen vonalat átlépni né
zetem szerint nem lehet. 

A mi pedig az esküt illeti, e tekintetben is 
pártolom a központi bizottság s a javaslatot szer
kesztett bizottság javaslatát. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

Tisza Lász ló : T. ház! Nézetem az. hogy 
a 14-dik szakasz elfogadása után e tárgy tüzetes 
vitatására többé tér nincs. Csak rövid megjegyzé
seket akarok tenni legelőször ar ra : üdvös volna-e 
a sorsra bízni az igazoló-bíróságok megválasztá
sát? 

Felfogásom szerint a minden eljárás között 
legkevesebb biztosítékot nyújtó véletlenre bíz
ni a háznak egyik legnevezetesebb ügyét helyesen 
nem lehet. Az, hogy Angliában törvény szabá
lyozza az igazolás eseteit, való ugyan ; de ezzel 
szemben ugyancsak való az is, hogy ezen ügyet 
az angol törvény épen ugy szabályozta körülbelül 
a legközelebbi időkig, a mint e szabályokban ter
veztetik, t. i. ugy, hogy a központi bizotfság ala-
kitja meg magokat a bíróságokat, a mely eljá
rásnak már csak az erkölcsi felelősségnél fogva is 
czélszerüségére, ugy hiszem, mások már elegendő-
leg rámutattak. Ha elfogadtatnék azon indítvány, 
hogy maga a ház nyilvános ülésében alakítsa 
meg ezen bíróságokat, ennél a mostani eljárást, 
minden hiánya mellett is sokkal jobbnak, sokkal 
helyesebbnek tartanám, helyesebbnek ugyanis: 
mert ezen eljárásnál a visszeélések ellen legalább 
a nyilvánosság védelmez; mig azon esetre, ha 
a t. ház — melynek érdeke pedig az, hogy a 
többség ellen, mely hihetőn nem mindig lesz 
ugyanaz, védelmezze a kisebbséget — azt hatá
rozná, hogy nyilvános ülésben történjék a bírósá
gok választása, a többség bizonyára gyakorolna 
túlnyomó hatalmat és az ezáltal alakitott párt-
bíróságok a nyilvánosság elől elvonulva, épen azt 
tehetnék, a mi nekik tetszik. Ha tehát csak e két 
eljárás között: a most gyakorlatban levő és a Pest 
belvárosa érdemes képviselője által indítványozott 
között, kellene választanom, mindenesetre a mos
tani eljárás mellett maradnék. 

Ezek voltak, t. ház, körülbelől azok, a miket 
e tárgyban mondani óhajtottam, s végzem igény
telen szavaimat annyival is inkább, mivel, mint 
már kifejtettem, e kérdésen tul vagyunk. (Nem 
vagyuk tul!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! Abban a kér
désben, hogy tul vagyunk-e már vagy nem? én 
egyátalában nem tartok azokkal, kik azt mondják, 
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hogy tul vagyunk. Nem csak azért nem vagyunk 
tul, mert a gyakorlat c da mutat, hogy sokszor, 
midőn a 20. szakasznál észrevevén, hogy ez az 5. 
szakaszszal összefüggésben van, hogy összhang-
zásba hozzuk ezzel, visszamentünk az 5. szakaszra. 
De ez előttem nem ok, mert nem estünk át a 27. 
szakaszon ; pedig ez határozza meg a teendőt: me-
diate vagy immediate történjék-e a sors általi kijelö
lés ? H a azt hinnők, hogy ez befejeztetett, egy szót 
sem szólanék; miután azonban a 14. szakasz azt 
mondja, hogy az osztályok válaszszanak 9 igazoló 
tagot, de nem mondja meg, hogy miért : annál
fogva, miután én azt hiszem, hogy a sors által vá
lasztott biró alig felelhet meg a maga hivatásának, 
már látjuk, hogy a bizottsági kiküldöttnek miért 
kell figyelni szakértőkre. Méltóztassak megen
gedni, igaz ugyan, hogy régente a táblabírónak 
a harang öntéshez is kellett értenie, de nem hiszem, 
hogy most azt követeljük valalakitől, hogy mert 
képviselő, minden kellékével birjon az igazságszol
gáltatásnak. Azt hiszem, ezt magával senki nem is 
akarja elhitetni. S uraim ! e bíráskodás a legnehe
zebb bíráskodás, a melyet csak a képzelet kigon
dolhat. Nem arról van itt szó, hogy valaki kép
viselő lehet-e vagy sem? hanem azon választások 
jogosságáról van szó, hogy az ő képviseletük mi
ként állapittatik meg. De miután ez nagyfontos
ságú kérdés, s miután határozottan kimondja a 
ház, hogy ezen jogot maga akarja gyakorolni: én 
azt hiszem, hogy a ház ezt csak ugy gyakorol
hatja, ha maga választ és nem bizza sem a sorsra, 
sem egy 9 tagú bizottságra. Már méltóztassanak 
megengedni, azért, hogy egy 9 tagú bizottságból 
alakult, sorshúzás . . . . (Zaj. Ellenmondás.) Enge
delmet kérek, nem arról beszélek, hogy a 9 osztály 
sorshúzás utján alakul, hanem, hogy itt azt mond
ják, hogy a kisebbség mégis képviselve lesz : 
igen, de 8 áll ellen a 9-diknek, sa pártok többség
ben vannak. 

Ha tehát mindezeket meggondolom, azt óhaj» 
tom, hogy ha bíróságokat kell alkotni, alkossuk 
magunk szabad választások utján. Ennélfogva 
Deák Ferencz indítványát elfogadom. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Nekem, ez az egész 
munka ugy tűnik elő, mintha mi azt hinnők ma
gunkról, hogy örökké fogunk élni. Gyakran elő
hozatott, s különösen Pest város nagyérdemű kép
viselője által több izben kiemeltetett, hogy egyik 
országgyűlés a másiknak törvényt nem szabhat. 
Én nem egyeztem bele ebbe a nézetbe, ellene mon
dottam, midőn azt mondám, hogy a törvény min
dig jövőre alkottatik, s kötelező, mig meg nem 
változtatik. De nem vagyok ezen nézetben a ház 
határozata iránt. Én a ház határozatait ezen ter
men kívül senkire kötelezővé nem tartom ; én a ház 

j határozatait akkor, midőn egy másik ház alakul, 
a melyben meglehet, hogy közölünk egy sem lesz, 
arra nézve, hogy jogait korlátolni akarjuk, köte
lezőknek nem tekintem. Erre nézve a törvény vi
lágosan rendelkezik vagy rendelkezett; határozat 
által pedig a törvényt megváltoztatni nem lehet. A 
törvény azt mondja, hogy: ,,A házszabályokat ma
ga a ház az ülés elején alakítja meg," hogy minden 
ülés végén azokat módosíthatja, de hogy egy par
lament a másiknak házszabályokat készhsen, az 
lehetetlen. (A házszabály nem ezt mondja! Tessék 
felolvasni! Olvassa') ,,Az előbbi szakaszokban em
iitett szabályokon kívül a legközelebbi évi ülésen 
legelsőben is mindenik tábla magának rendsza
bályokat készít, melyekben a tanácskozás és sza
vazás módja és rendje, és átalában véve a tábla 
belügye meg fog határoztatni, de melyeknek a szo
rosabb értelemben vett tanácskozási rend illető ré
szei csak az évi ülések végével, s csak a törvény
javaslatok tárgyalásainak bevégezése után fog mó
dosíttatni." (Tehát itt az idol Hisz ezt feszszük mi 
is!) Az én felfogásom szerint ez annyit jelent, hogy 
a parlament összejövetelekor alakit mindenik tábla 
magának házszabályokat; ha a gyakorlatban azt 
találná, hogy egyik vagy másik szabály nem ki
elégítő, azt az ülésszak végével megváltoztathatja 
addig-, a meddig a parlament tar t ; de hogy a há
rom év végével fogjon hozzá a ház más szabályok 
alakításába a jövő országgyűlésnek, én ezt ré
szemről a most felolvasott törvény értelmével 
megegyezőnek nem tartom. Annálfogva én ezen 
munkát, a mely most teljesíttetik, csak olyannak 
tartom, a mit a jövő országgyűlés elfogadhat, vagy 
nem: a mint neki tetszeni fog. Többször mondatott 
még az is, hogy a képviselőház magát a maga kö
rében souverainnek tartja. De épen azért nem fogja 
a jelen képviselőház határozata a jövő souverain 
testületet kötelezni;, a jövő képviselőház elfogad-
hatja.hatetszikneki,vagy nem, amint neki tetszeni 
fog, és a mint határozni fog. Azt hiszem, hogy irá
nyul szolgálhat neki, és ezen esetben, miután 
sok időnk van még hátra, talán érdemes is tanács
kozni. 

A mi magát az első czikket illeti, arra nézve 
azt volnék bátor nyilvánítani, hogy a képviselők 
igazolására nézve ugy járjunk el, hogy abból min
den pártoskodás kimaradjon; mert itt nem arról 
van szó, hogy egyik vagy másik véleményt hatá
rozza el a többség, hanem hogy a törvényt ma
gyarázza , mondja ki véleményét a felett: vajon 
egyik vagy másik választás törvény szerint hajta
tott-e végre, vagy nem ? Mást nem határozhat. Mi
után a tapasztalás azt mutatja nemcsak Magyaror
szágban, mert nem csak Magyarország az egyet
len, hanem mindenütt, a hol a képviselőházba az 
igazolások teljes házban történnek: hogy ez eljárás 
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sokkal igazságosabb. Annálfogva e részben ha 
szabályt akarunk hozni, különösen mikor a jövő 
számára akarunk határozatot hozni, egyik párt 
sem követelheti, hogy az jövőre érvénynyel birjon. 
Ezt meg fogja határozni a választásoknak többsé
ge; hanem mindenesetre oly szabályt alkossunk^ 
a mely szabály egy pártnak sem ad kezébe abso-
lut hatalmat,hanem amely az igazságszolgáltatást 
a lehető legpártatlanabban és legigazságosabban 
biztositja. 

Az előadottakból, a miket elmondtam, az kö
vetkezik, hogy pártolom Grhyczy képviselő űr vé
leményét. 

En azt hiszem, minden képviselőnek van. 
annyi felfogása, hogy megtudja itélni, hogy vala
mely választás törvény szerint történt-e vagy nem ? 
hanem azt sorsra bízni nem tartom czélszerünek. 
És én részemről azt hiszem, hogy ha nem fogadjuk 
el azt, hogy ez törvény által szabályoztassék, elfo
gadhatunk egy oly rendszert, mely meglehetősen 
biztositja a pártatlan igazságszolgáltatást. Ha pl. a 
központi bizottság, mint jelenleg, véleményt ter
jesztett a ház elé az egyesválasztásokra nézve és 
azt mondja, hogy mi ezen választást érvénytelen
nek tekintjük: akkor, kérem, a megtámadott képvi
selő, már t. i. a kinek megválasztása megtámad
tatott, választ magának két bírót, a bizottság is 
nevez ki két bírót. Ezek határozzák el, hogy ér
vény es-c a választás, vagy nem? Ezt én részemről 
a legpártatlanabb és legigazságosabb módnak tar
tom. [Helyeslés balfelöl.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az előttem szólott 
t, képviselő urnák meg kell jegyeznem, hogy azon 
észrevétele, miszerint az 1848: IV. törvényezikk 
15. szakasza, mely a házszabályok módosítására a 
képviselőházat felhatalmazza, most nem tárgyal
tathatván, olyan, melyet az átalános vitában kel
lett volna előhozni; most már ezen túlestünk,most 
már tovább mentünk a tanácskozásban. De van 
egy javaslata a t. képviselő urnák, mely a részle
tesre megy át. 0 t. i. azon tervvel lép fel e dolgo
zat ellenében, hogy ha a bizottság a választást meg
semmisíti, akkor nevezzen ki az igazoló bizottság 
két bírót, az illető képviselő is kettőt, és e négy 
bíró nevezzen ki egy ötödiket, az elnököt; de a ta
pasztalás azt már bebizonyította, hogy — ez eset
ben — mindig az az ötödik fogna határozni, és így 
természetes, hogy ezen indítványt részemről nem 
fogadhatom el. Azonban azon módosítás, melyet a 
másik bizottság javaslóit, mindenesetre annyi 
figyelemmel volt ezen bíráskodási eljárásra, hogy 
ha a t. ház ezen elvet megváltoztatná, a tárgyalás 
további folyama, alap hiányában, meg nem történ
hetnék. (Helyeslés.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Én nem vagyok 

azon véleményben, hogy a 14. szakasz elfogadása 
által e kérdés el lenne halasztva: mert, méltóztassék 
a szöveget megtekinteni, abban ez ál l : „Kebelük
ből. . . egy tagot az állandó igazolási bizottságba 
titkos szavazással választanak." Ezen pont, azt 
mondom, némileg ellentétben áll a 22-ik szakasz-
szal, mert itt teendője nem az igazolás, hanem a 
9 tagnak megválasztása. Azt gondolom, ezzel 
nincs elvonva a további discussió által ezen igazo
lási tagok eljárásának meghatározása. Azon véle
ményben vagyok, t. ház, hogy, ha a discussió 
folyama alatt olyan valami merülne fel, a mit a 
ház ellentétben lát az azelőtt már megállapított szö
veggel, hogy azt a később kifejtett eszméhez és 
nézethez ne alkalmazhassuk, nem hiszem. A mi 
pedig a szóban levő tárgyat illeti, megvallom, sem
miképen sem látom indokolva, hogy ily fokozatos 
módon alakittassék az igazoló bizottság, mert nem 
látom semmiképen igazolva, hogy miért bizná meg 
a ház a 9 tagot a bíróság kinevezésével, inert azok 
nem lesznek többé választott bírák, hanem kine
vezett bírák, s ez némileg ellenkeznék a szabad vá-
lasztás eszméjével. En tehát a központi bizottság-
előterjesztéséhez semmikép sem járulhatok. 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Legelsőbben is arra 
nézve mondom el véleményemet, a mit Simonyi 
képviselő úr arra vonatkozólag mondott, hogy 
nem tartja jogosnak azt, hogy mi a házszabályok 
felett határozunk. Ha ezen elv elfogadtatnék. 
akkor az alakulásra és igazolásra nézve soha 
többé más szabály nem lehetne, mint a mely most 
van g így soha sem lehetne uj igazolási szabályo
kat alkotni! (Mindenországgyűlés elején!) Engedel
met kérek. Az alakulás előtt a ház nem határozat
képes, sikkor szabályokat nem alkothat. Egészen 
más volt 1848-ban, mikor semmi szabály nem léte
zett. De miután már szabály van, és ezen szabály 
szerint alakulás előtt a ház határozatképességgel 
nem bír, Simonyi Ernő képviselő társam felfo
gása szerint — ismétlem — semmiféle igazolási 
vagy az alakulásra vonatkozó szabályt hozni nem 
lehetne. (Igazi) 

A mi a kérdést illeti, én részemről a központi 
bizottság javaslatát pártolom, s nem látom azt 
ellentétben a 14-ik szakasz kifejezéseivel, mint 
azt t. előttem szóló felhozta. Lenne ott igenis ellen
tét, ha ugy, mint ő mondta, igazolási tagok válasz
tásáról volna szó. De itt az igazolási tagok válasz
tásáról egy betű sincs, hanem van az állandó iga
zolási bizottság megválasztásáról, a mely hogy 
igazoló bizottság, miután ő alakítja az egyes iga
zoló testületeket, kétségbe vonni nem lehet. 

Arra méltóztattak hivatkozni, hogy a ház sou-
verainitásával mi egyezik meg, mi nem. Ha a ház 
snoverainitását tetszik kizárólagos szempontul 
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•enni, akkor nincs más mód, mint meghagyni a 
régi szabályt: verificáljon a ház maga ; de ha ugy 
tartjuk, hogy épen a lehető részrehajlások elkerü
lése és időnyerés végett máskép kell intézked
nünk, akkor én azt. hogy azon biróságokat, melyek 
verificálni fognak, a ház válaszsza szavazás utján, 
részemről el nem fogadhatom: mert ez nem egyéb. 
mint tért nyitni a pártoskodásoknak, a nyilvános
ság kizárásával. [Helyeslés.) Én a szerkezetet 
pártolom. (Helyeslés.) 

VukovicS S e b ő : T. ház! Én szintén a suve-
rainitásra nézve bátorkodom egy rövid észrevételt 
tenni. (Halljuk!) Ezen ház vagy tulajdonképen az 
országgyűlés minden esetre részese a souveraini-
tásnak, melyet a fejedelemmel együtt gyakorol; 
de vannak tárgyak, melyekben a ház is gyakorolja, 
és majdnem kérelesztőleg, ejogot. Ilyen pl. az adó 
megszavazása. A souverainitás azonban mindig az 
akaratnak szabad működését teszi fel: mert a kinek 
souverain joga van, az azt, a mi tőle kívántatik, 
vagy megadja vagy megtagadhatja. De itt, hol az 
igazságkiszolgáltatásról van szó, itt a souveraini
tás szóba nem jöhet. A ház nem gyakorolhatja 
souverainitását egyik tagja irányában sem. 

A kérdés az, jobb-e a központi bizottság ja
vaslata, mely szerint egy 9 tagból álló bizott
ság neveztetnék ki az egész ház által azon 
czélra, hogy azon 9 tagból álló választmány későb
ben az egyes esetekben nevezze ki a biróságot? 
vagy pedig félre vetvén azon jogot, magára a ház
ra bizassék-e az illető biróság kinevezést ? 

Már, t. ház, én azt gondolom, két szempont
ból kell ezen kérdést illetőleg, a két javaslat közti 
különbséget megítélni: az első a pártatlanság; a 
másik pedig azon jogos követelése az illető képvi
selőnek, kinek választása kérdés alá vétetett, hogy 
a lehető legrészrehajlatlanabb ítélőszék elé kerül
jön ügye. 

A mi az elsőt illeti: bocsánatot kérek a t. 
háztól, de vannak igazságok, melyek alkalmatla
nok ugyan, de melyeket mégis ki lehet mondani, 
sőt előforduló alkalommal a követnek kötelessége 
is kimondani. Én jelenben nem csak a fenlevő töb-
ségről szólok, hanem átalában minden parlament
ről és azt jelentem ki. hogy semmiféle parlament
nek összességére vagy többségére részrehaj latlan-
ság szempontjából az ily bíráskodást rábízni nem 
lehet, mert valahányszor bármilyen ház ily kérdé
seket bírálás alá vett, mindjárt pártoskodással járt 
el benne. (Úgy vanl balról.) Azért,kérem aláza
tosan, azon ^országokban, hol már a parlamentáris 
élet teljesen kifejlődött minden ágazatában, 
mindig arra volt intézve a törekvés, hogy minél 
elébb vétessék el a háztól a kétség alá vett képvi
selő-választásoknak megbirálása; és én azt gon

dolom, hogy midőn a mi központi bizottságunk 
ezen kötelességében eljárván, javaslatába még 
ezen előterjesztést is bevette, azáltal azon utón 
indult, a mely kétségkívül czélra fog vezetni: 
mert én megvallom, még ezt sem tartom teljesen 
kielégítőnek, és azt hiszem, hogy a jövő ország
gyűlés ezen téren még bizonyosan tovább fog 
menni, azon országnak példájára, melyre t. barátom 
Zichy Antal hivatkozott, hogy t. i. ott egész 
tavalyig, a reformbill tárgyalásáig, némi módo
sítással épen azon rendszer mellett harczoltak, 
melyet most a mi központi bizottságunk előter
jesztett, sőt ez még azon is tul ment, követvén 
azon czélt, hogy a lehetőségig- részrehajlatlanul 
ítéltessenek meg a kétség alá vett követek válasz
tásai, és e tekintetben azt határozták, hogy ezen 
kérdés egyenesen a rendes bíróságok elé utasít
tassák. 

Mi jelen körülményeink közt természete
sen ezt nem vihetjük ki, miután nálunk kétség 
kívül sokkal kevésbé nyílik tér a pártoskodási 
szellemnek, és legkivánatossabban járunk el akkor, 
hogyha mi a magunk kebléből 9 tagot választunk, 
és megvallom, akkor még az által is moraliter 
kényszerítve van a biró,*hogy esküt tesz le : mert, 
kérem, az eskü nem olyan tény, a mit szégyenleni 
kellene, mert az eskü oly hatással van az emberi 
életre, hogy midőn oly dolgot kell tennie, melyre 
esküt tett, sokkal jobban meggondolja mint ren
desen, midőn valakinek saját tetszésére vagy jó
akaratára van bizva valamit tenni. Annál fogva 
azt hiszem, a pártoskodásnak sokkal inkább eleje 
lesz véve, hogy ha a 9 tag így választatik, és az 
minden egyes esetre alkalmazza a biróságokat. 
Már kérem alássan némelyek azt tanácsolták, hogy 
az elnök vegye ki az illetők nevét az urnából .Vegyük 
practice a dolgot: sok oly választás ellen lehet kifo
gás, melyre nézve magában a házban oly követek, 
kik nem valami megvesztegetésből, de saját hasonló 
körülményeiknél fogva lehetnek érdekelve; már 
pedig kétségtelenül épen arra lesz intézve ezen 9 
tagú bizottságnak figyelme, mikor az illető biró
ságokat szemeli ki, hogy leginkább távol tartas
sanak azok, kiknek vagy sympathia, vagy barát
ság, vagy bármi más viszonynál fogva legkevésbé 
is érdekökben áll a megválasztás ellen kérvényt 
adni be, vagy legalább kérvényt beadatni. 

A másik szempont, a melyből pártolom a 
bizottság előterjesztését az, hogy én azt gondolom, 
miszerint kívánatos, hogy a legkisebb tárgyban 
is követelhessék a honpolgárok azt, hogy a lehető
ségig pártatlan bírósággal láttassák el a törvény
hozás, és hogy biztos kezekben legyen ügyök le
téve, és annálfogva minden honpolgárnak, ki arra 
tehetségekkel bír, joga van ambitiálni, törekedni, 
hogy az országgyűlésnek tagjává választassák, és 
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midőn azt elérte, hogy akár hiba, akár rósz akarat 
következtében az ellene benyújtott panasz megité-
lése oly kezekre bizassék, mely ránézve a pártat
lanságnak teljes biztosítékát nem foglalja magában, 
azt nem tartom igazságosnak. Én azért annyira 
értékesnek tartom a benyújtott javaslatnak ezen 
részét, hogy ha azt a t. ház egészen kihagyná, 
akkor valóban kár lenne az időt vesztegetni a töb
bi szakaszok tárgyalására. 

Pártolom Ghyczy Kálmán véleményét. {He
lyeslés balfelöl. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy mielőtt 
a szavazás megtörténnék, Nyáry Gyula báró a 
méltóságos főrendek részéről tehessen jelentést. 
(Halljuk!) 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki-
szék elé járul): Mélt. elnök, t. képviselőház! Van 
szerencsém jelenteni, hogy a főrendek a képvise
lőháznak a védrendszerre és^a honvédségre vonat
kozó határozatához szintén hozzájárultak; úgy
szintén bátor vagyok jelenteni, hogy a budapesti 
kisajátításra vonatkozó törvényjavaslat tárgyal
tatván, ahhoz a főrendek elvileg hozzájárultak, a 
tett módosításokra vonatkozólag pedig kérik a t. 
képviselőház szives hozzájárulását. Bevégezve je
lentésemet, van szerencsém az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvi kivonatokat tiszteletteljesen át
nyújtani. 

Paiss Andor jegyző (olvass a a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

Elnök : Az észrevételek ki fognak nyo
matni'). 

A 26. szakaszra nézve ugy veszem észre, 
hogy e szakaszt némelyek meg kívánják tartani. 
A kérdés tehát az, hogy a 26. szakaszt kivánja-ea 
t. ház megtartani, vagy[nem? Akik a 26. szakaszt 
meg kívánják tartani , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Most, a kik kihagyatni kívánják 
ezen szakaszt, méltóztassanak felkelni (Megtörté
nik.) Ugy látom, a többség kihagyatni kívánja. 
(Helyeslés). Ezen 26. szakaszt kimaradván, a kö
vetkező 28. lesz a 27. szakasz. 

K i r á l y i P á l e lőadó : A tárgyalás ezen az 
alapon tovább már nem folytatható, a mennyiben 
az igazolási bizottsághoz vannak kötve e további 
"megállapodások. 

Deák Ferencz : Engedelmet kérek, még 
most ezen az alapon folytathatjuk a tárgyalást ; 
mert a 26. szakasz csupán az esküről szól, az es
kületételt pedig nem kívánja a többség; ezt elha
tározhatja a többség akkor is, ha meg is marad az 
igazoló bizottság működési körében, akkor is, ha 
nem marad meg: mert nem azt mondjuk ki, hogy 

l~) Lásd az Irományok 431-dik számát. 

a 26. szakaszra vonatkozik a szavazás, hanem 
csupán az eskületételre. Most következik a 27. 
szakasz, hol meritorialiter tárgyalva lesz az, hogy 
azon igazolási bizottságnak mi lesz a dolga. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 27-dik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Mielőtt e szakasz felett tanácskoz
nánk, a miniszterelnök néhány szentesitett törvényt 
kivan benyújtani. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: Ő 
felsége az arad-temesmári vasút kiépítése tárgyá
ban, továbbá a gyula fehérvári gör. kath. érsekség 
és a lugosi és szamosujvári gör. cath. püspökségek 
beczikkelyezése iránt, végre a népiskolai, közokta
tás tárgyában hozott törvényczikkeket szentesit
vén, van szerencsém azokat átnyújtani: méltóztas
sanak kihirdetésöket elrendelni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a szentesitett 
törvényczikkeket.') 

E l n ö k : A napi renden levő tárgy feletti ta
nácskozást folytatjuk. Következik a 27-ik szakasz. 

Paiss Andor jegyző (olvassa a 27-dik 
szakaszt.) 

Deák FerenCZ: A 14-dik szakaszra helye
sen jegyezte meg Ghyczy Kálmán képviselő úr, 
hogy d) alatti pontjában világosan ki van mond
va: „Kebelökből azok közöl, kiknek megbízóle
velei kifogástalanok, egy tagot az állandó igazoló 
bizottságba titkos szavazással választanak. Mind
ezekről a háznak jelentést tesznek." Ezt már a ház 
elhatározta, és midőn felszólaltam, már el volt hatá
rozva ; ez ellen többé — visszamenőleg — kifogást 
tenni nem lehet. E 14-ik szakaszban azonban nincs 
megmondva azon 9 tagra nézve, hogy nekik mi 
minden joguk lesz, erről a 27-ik szakasz szól, 
mely még nem tárgyaltatott, tehát még el nem fo
gadtatott, tehát még szó fér hozzá. (Helyeslés.) És 
épen erre nézve az itt kifejezett azon jogára nézve 
az említett 9 tagú bizottságnak, „hogy a ház iga
zolt tagjai közöl 9, egyenkint hét-hét tagból álló, 
s egymástól leendő megkülönböztetésök végett fo
lyó számokkal megjelölendő bíráló bizottságot oly 
módon áliitsanak össze, a mint ezt letett hitök alatt, 
lelkiismeretük meggyőződése szerint, az ezen bi
zottságok által gyakorlandó bíráskodás törvényes
ségének s igazságosságának érdekében legczélsze-
rübbnek vélik, s ez iránt a ház alakulását követő 
három nap alatt jelentést tegyenek ;ft erre nézve 
kell kijelentenem, hogy ez azon pont, melyet nem 
tartok czélszerünek, és melyre nézve kimondám 
elébb, hogy sokkal egyszerűbbnek, természetesebb
nek tartom, hogy a ház maga alakítson választásr 
egyenes választás által biróságot. 

s ) Lásd &Í Irományok 432-~434-dik számait. 
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Nem indokolom hosszasan, mert hisz némely 
érveket már előbb felhoztam ; csak azon ellen ve- | 
test akarom figyelembe véve czáfolni, mintha így | 
sokkal tágabb tér nyílnék a pártoskodásnak, amúgy 
pedig a pártoskodás ki lesz zárva, ha fekeszszük az 
emberekről apártoskodást, a mint fájdalom, a gya
korlat kényszerít rá, hogy néha bizony tegyük fel. 
Vajon nem épen oly módon történhetik-e meg ezen 
pártoskodás amott a másik inditvány elfogadása 
esetében is, ha az osztályok választják a 9 tagot. 

Ha pártoskodni akar az egyik párt, arra tö
rekszik, hogy az osztályokba mindenik osztályból 
olyan embert válaszszon a 9 tag közé, ki az ő 
pártján van és a többség ezt, kivált ha egy kissé 
nagyobbacska, ha akarja, keresztül is viszi. Már 
most azon 9 embernek kezében van letéve a biró-
választás. Ez a 9 ember, ha nem is mind, de ex 
suppositione többségében azon párthoz tartozik, 
mely az osztályokban többségben volt , vagyis 
melyhez a számosabb osztályok többsége a maga 
pártjabeli 9 tagot választotta. Ez választja meg a 
bírákat. Ha kettő, három, négy van is a másik 
pártból a bíróság közt, az öt mindig többséget 
tesz 9 közöl, s ez az öt olyan birót választhat, a ki 
egészen kirekeszti a másik pártot; mig a szavazás
nál még sem történhetik meg oly nagy mértékben. 

Egyébiránt ha ezeket az eszméket teszszük 
fel: pártoskodás, többségszerzési vágy : akkor sem 
egyik, sem másik módon meggátolni nem tudjuk, 
mert ennek meggátlására törekedni annyit tesz, 
mint valami hosszasabb kerülővel keresztül vinni 
azt, hogy a többség egyes esetekben ne legyen 
többség. 

En azt gondolom, az egyenes választás sok
kal jobban megfelel a dolog természetének, sokkal 
inkább méltó a házhoz, mint hogy a ház annyi 
fokozaton vigye keresztül a maga elhatározási jo
gának átruházását. 

A ház bír azon joggal , hogy a választások 
íolött határozhat, és az előbbi igazolások igy tör
téntek. Ez volna logice a legtermészetesebb. Két 
baj volt vele. Nagyon hosszú ideig tartottak, és 
sok keserűséggel jártak. Ezt akarja a ház elke
rülni. Azt hiszem, a háznak ezen jogát átruházni 
teljes joga van ; hanem kérdem: helyes-e ezen át
ruházást három fokozaton keresztül vinni ? Először 
az osztályokra bízni, hogy 9 tagot válaszszanak, 
azután arra a kilenczre bízni, hogy bíróságokat 
válaszszanak, és ez a harmadik biróság gyakorolja 
azt a jogot, a mi a házat illeti, és a mit eddig a ház 
gyakorolt. 

Nem indokolom bővebben , hanem Tisza 
László képviselő űr példájára én is azt nyilvání
tom, hogy mindamellett hogy elismerem azon ne
hézségeket , melyekkel j á r , hogy itt pláne iga

zoltassanak a képviselők; mindamellett , hogy 
tudom azon sok keserűséget, melyeket az iga
zolások előidéztek: mégis ha a kettő köaől kel
lene választanom hogy tudniillik az osztályok 
9 embert, az a 9 ember 9 bíróságot válaszszon, 
vagy az igazolások eddigi módja maradjon meg, 
mit szintén nem tartok j ó n a k : inkább az ed
digi módot tartanám meg, mintsem azt fogad
nám el, mely itt terveztetik. Az igazolások eddigi 
módja csak gyakorlati nehézségekkel jár ; de 
aaon elv, hogy a ház maga gyakorolja az őt meg
illető jogot, tisztább, mint as, hogy nem tudom, 
hány fokozaton keresztül ruházza azt másra. 

E szakaszt tehát nem fogadom el ; hanem azt 
óhajtom felállíttatni, hogy a ház maga válaszsza a 
bíróságot, mely ítéljen az igazolások felett. 

NicoliCS Sándor: T. ház! Arra nézve, mit 
a t. előttem szóló mondott, hogy csak olyan pár
toskodás lesz, hogy ha 9 tagot választanak az osz
tályok, és ezek választják ismét meg a birákat, 
mintha az egész ház választja azokat, nem lehetek 
vele egészen egy véleményben : mert még akkor is, 
hogyha a biróság mind a 9 tagot a többség kebeléből 
választaná is meg, ebben nagyobb személyes fele
lősség van arra, hogy azok olyanokat választanak 
birákul, kikről meg vannak győződve, hogy rész-
rehajlatlanck; mig a többség senkinek sem fe
lelős választásáért, és itt természetesen nem 
lehet arról szó, hogy egyik vagy másik párt lehet 
többségben, mert megtörténhetik, hogy nem min
dig ugyanazon egy párt lesz többségben. Tehát 
ez mindegyikre áll. Készemről azt hi?zem, miután 
az eddigi eljárásnál legalább nyilvánosság van 
és igy bármely párthoz tartozzék is az iga-

i zolandó, a nyilvánosság némikép mindig korlá
tozza a többséget: a következő indítványt vagyok 
bátor a ház elé terjeszteni, azon esetre természete
sen, hogy ha a szakasz szerkezete nem fogadtatik 
el. (Olvassa:') „Mondja ki a ház határozatilag, hogy 
a ház-alakításra nézve a központi bizottság véle
ményét elfogadván, az igazolási eljárás jövőre is 
az eddig gyakorlatban volt módon történjék.* 

N y á r y P á l : Mindnyájan egy s ugyanazon 
elvből indulunk ki, nevezetesen a ház souveraini-
tásának elvéből. A souverainitásnak átalában 
egyik attribútuma a birói hatalom. Akár egy sze
mélyben legyen a soiiverain hatalom összponto
sítva, mint a monarchiákban, akár pedig az egész 
nemzet összege által gyakoroltassák az.mint például 
a köztársaságokban, a birói hatalom nem gyako-
roltathatik másként, mint delegatió által. Mi mó
don történik e delegatió kiküldése, az változó, min
den állam vagy testületindividualitása szerint. Ma
gyarországon egy ideig a nemzet maga választotta 
biráit, vagy egy részben átadta e jogot a fejedelem-
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nek. Sőt az egyénnek is meghagyta azon jogot, 
hogy maga válaszsza biráit. Ezek az eszmék mind
azon egy eszmére vonhatók s vezethetők vissza, 
és abban öszpontosulnak, hogy a birői hatalom a 
független, souverain állam vagy testület joga, me
lyet a delegatió utján igy, vagy amúgy gyakorol. 
Ha bíráink oly függetlenek volnának, mint Ang
liában, és akként volnának rendezve, mint ott; ha 
továbbá ugy, mint ott, századok hosszú során át 
hozzászoktunk volna, hogy biráinkba teljes bizal
mat helyezzünk, nem kétkedném azt mondani, 
hogy a ház delegálja az őt illető jognak gyakor
lására azon bíróságot, melyet nem ő nevezett ki, 
hanem a fejedelem. Tökéletesen megnyugodnám 
ebben, ugy, mint megnyugszanak Angliában; de 
minthogy a bíróságok nálunk még végleg rendezve 
sincsenek, nekünk kell magunknak egy független 
bíróságról gondoskodnunk. Az elvet, azt hiszem, 
mindegyikünk elfogadta, hogy egy független biró 
legképesitettebb arra, hogy a választások köríti 
előforduló kérdésekre nézve ítéljen. A központi 
bizottság munkálatában e czélraegy nagyon com-
plicált bíróságot ajánl, melyben én részemről nem 
nyugodhatom meg, azért sem, mert minden com-
plicatiónak ellensége vagyok, ezért óhajtom a dol
got egyszerűsíteni; de minthogy oly rendezett bí
róságaink nincsenek, melyekre magát a képviselő
házat illető jog gyakorlását nyugton bízhatnék, 
azt kívánom, hogy gondoskodjék maga a ház ily 
bíróságról. 

T. képviselőtársam oly módot ajánl ott, mely 
a bírói fogalommal tökéletesen megegyez ; igen. 
de nem egyez meg azon fogalommal, mely szerint 
a bíróság kell, hogy pártatlan, részrehajlatlan is 
legyen. 

És ennélfogva, mit előbbi mellesleg történt 
felszólalásom alkalmával mondottam, ismételve 
ajánlom, t. i . : hogy a ház a már igazolt, és az 
oly módon igazolt tagoknak neveit, kiknek vá
lasztása ellen még csak kérvény sem adatott be, 
egy urnába tétetvén, az elnök húzzon ki abból 
annyi nevet, mennyi a bíróság megállapított szá
mának megfelel, és az ily módon nevezett tagok 
függetlenül ítéljenek a választási kérdésekben. Ha 
a t. ház nem fogadná el a központi bizottság által 
tervezett módozatot, természetesen ezt az egész 
munkálatot át kellene alakítani, mert ennek leg
nagyobb része csak kifolyása azon elvnek, melyet 
itt a 27. szakaszban elfogadás végett terjeszt a bi
zottság a ház elé. 

Ha e szerkezet el találna esni, akkor nem te
hetnénk egyebet, mint elfogadva Deák Ferencz 
indítványát, vagy pedig az általam ajánlott ja
vaslatot, a bizottsághoz vissza kellene utasítanunk 
az egész szabályzatot, hogy ez vagy amaz elv 
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szerint alakítsa át e munkálatot. Utasítsuk tehát 
vissza. {Helyeslés.) 

Tóth LőrinCZ: T. ház! Alázatos vélemé
nyem szerint is a pártszellemnek bizonyos befo
lyását a választás feletti biráskodásra alig lehet 
elkerülni mindaddig, mig azt a bíráskodást maga 
a ház gyakorolja ; gyakorolja azt aztán akár 
egészben mind eddig, akár azon formában, a mint 
Deák F . tisztelt képviselő úr által javasoltatott: hogy 
t. i. maga a ház egyenesen válaszsza meg a bí
róságot, akár pedig történjék-e választás a javas-
lott reformok utján. A pártszellem befolyását erre 
az ügyre csak ugy lehetne kikerülni, ha a képvi
selőház külön, s a házon kivüli bírákra bizná ezt 
a dolgot. Azonban, miután nálunk a bírákat a 
közvélemény nem tekinti még oly rendezetteknek, 
függetleneknek, s oly bizalmat érdemlőknek, mint 
Angliában: természetesen ezs a módot a ház még 
most el nem fogadhatja. Én nem is abban látom 
főokát, hogy a ház ne egészben gyakorolja a vá
lasztások feletti bíráskodást; hanem abban , hogy 
az összes ház teljesen képtelen a biráskodásra: 
mert 400 tagból álló bíróság nem képzelhető; 
lehetetlen ennek az actákat kellőleg átvizsgálnia, 
sőt csak meg is hallgatnia a nagy zajban, a mint 
azt mindenkor tapasztaljuk. Éz tehát fő oka 
annak, hogy kevés számú delegált tagjára kell 
bízni tagjainak igazolását. 

A 27-ik szakaszban javaslott mód ellen azon
ban nagy kifogásom van : hogy a kilencz biróság-
nál lehetetlen elérni azt az egységet, a melyet 
megkiván a czél, s a ház méltósága : hogy t. i. az 

I igazolás elveiben egység, öszhangzás legyen. 
Én a pártoskodás ellen ha nem is teljes, de 

némi garantiát abban látnék, ha az összes ház vá
lasztana nem 7, hanem 21 tagból álló bíróságot 
és azután a felek mindegyike, a vádló és védő, a 21 
tagból 7-eí visszavethetne, s a íenmaradt 7 tag 
gyakorolná azután a biráskodást. Nem mondom, 
hogy ez által is tökéletesen meg volna felelve min
den kívánalomnak ; de ebben mégis némi garantia 
lenne a felekre nézve, a pártszellem nyomása ellen. 
Természetesen, e szerint át kellene a többi követ
kező szakasznak is alakíttatni, és e czélra kí
vánnám a javaslatot a bizottsághoz visszautasit-
tatni. {Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Több nézetmerült 
fel a központi bizottság szerkezetére nézve, mely 
ellen különben, mint tudom, fő érvül az hozatott fel, 
hogy complicalt. Bizonyos, hogy a túlságos com-
plicatió minden intézményben rósz ; de először az 
a kérdés : vajon tulságos-e ? és másodszor : hogy 
több idejébe kerül-e a háznak, ha ugy jár el, mint 
ha imigy jár el, a mint javaslatba hozatott? Túl
ságosnak a complicatiót részemről nem tartom, 
mert azt hiszem, hogy arra, hogy az igazolási 
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eljárást a mennyire lehet ne párt, hanem birói 
eljárássá tegyük, szükséges az : hogy magu
kat azon bizottságokat, melyek itélni fognak, oly 
9 ember válaszsza, a kik egyénenkint és sze-
mélyenkint már erkölcsi felelősséggel birnak arra 
nézve a mit tesznek; mig ha az egész ház vá
lasztja azokat, azzal egyátalában senki sem bír. 
Különben azon eljárást, melyet t. előttem szólott 
képviselő úr előadott, épen nem tartom helyesnek: 
mert igaz az, hogy ha 9 biróság lesz, megtörtén
hetik, hogy ezek nem fognak mindenben egyfor
mán eljárni: de ez eset megtörténhetik, akár 9 bi
róság alkottatik, akár a képviselőház választja 
azt ; de ha, mint ő akarja, egy biróság alkottatik, 
szeretném tudni, hány hónap alatt fogna a ház a 
verificatióval elkészülni ? Azt hiszem, egy ülésszak 
nem volna reá elegendő. Én tehát, mert a compli-
catiot túlságosnak nem tartom : mert meg vagyok 
győződve, hogy ha csakugyan azt akarjuk, hogy 
itt a mennyire lehet birói és ne párt eljárás le
gyen, kevesebbet ennél nem tehetünk: mint mon
dám, részemről az eredeti szerkezetet pártolom és 
egyfelől bátor vagyok azt megjegyezni, hogy, mi
ként az imént is mondám, azon változás, mely itt 
ajánltatik, nem fog másra vezetni, mint hogy ép-
ugy meg fog maradni a pártoskodás, mint megma
radhat , ha az egész ház intézi az igazolást ; csak
hogy amott a nyilvánosság ellenőrzése hiányozni 
fog. És még azt kivánom megjegyezni, hogy an
nak, ha ily lényeges változást teszünk, a mely az 
egész rendszabály átdolgozásának szükségét vonja 
maga után — miután azt hiszem, nem is lehetne 
követelni azon bizottságtól, mely azt beadta, hogy 
ezzel most ellenkező elvből kiindulót készítsen, 
hanem ez esetben uj bizottságot kellene e czélból 
alakítani — eredménye nem lesz más. mint, hogy a 
házszabályokat nem leszünk képesek kijavitani, s 
maradni fogunk a régieknél. 

Bóni s S á m u e l : A 9 tag választása ellen 
leginkább az hozatott fel, hogy az által a pártbe
folyás nem akadályoztatik meg. De engedelmet 
kérek: a fokozatok között különbség van. Miért 
nem akartuk, hogy a ház maga intézze az igazo
lásokat ? Mert az eddigi eljárás a bíráskodásnak 
mintegy pasquillja volt. a mennyiben többnyire a 
pártérdek határozott. 4 indítvány adatott be, köz
tük olyan, mely azon esetre, ha a szerkezet elvet
tetnék, a réginek megtartását kívánja. De én , t. 
ház, a régit a legroszabb módnak tartom, mivel 
a többségnek mindig túlnyomó befolyást ad és 
pártoskodásra vezet. Azon ellenvetést hozzák fel a 
kilenczes választás ellen, hogy az által nincs ki
zárva a pártoskodás. Megengedem, hogy e mellett 
is van annak kis tér nyitva; de mégis kevésbbé, 
mint ha a ház maga választ. Annál fogva azt hi
szem — miután semmi időnk nincs már arra, hogy 

uj szabályokat készítsünk, és mivel az ajánlott 
mód a pártoskodásra mégis kevesebb alkalmat 
nyújt — hogy a szerkezetet meg lehetne hagyni . 

Tárady Gábor: T. ház! A szerkezet meg
tartása mellett csak egy érvet hozok még fel, a 
mely, mint tudom, említve még nem volt. Felhoza
tott, hogy a kilencz osztály által választandó bi
zottság megválasztása esetében is lehet bizonyos 
pontig pártoskodást gyakorolni. Figyelmeztetem a 
t. házat, hogy azon kilencz osztály sorshúzás ut
ján választatik, és igy ez nem zárja ki annak le
hetőségét, hogy egy-két, sőt több osztályban is a 
képviselőháznak kisebbsége lesz nagyobb szám 
által képviselve, és nem a többség, mint az a je
lenleg alakult osztályokban is megtörtént; és igy 
nem lehet érvül felhozni azt, hogy minden esetben 
mind a kilencz osztályból a többség választottjai 
fognak ama kilencz tagú bizottságba megválass-
tatni. Miután tehát én, a kösponti bizottság szer
kezete elfogadása esetében, a pártoskodás lehetősé
gét inkább kizárva látom, mint a javaslatba hozott 
módok bármelyike által, a központi bizottság ja
vaslata mellett szavazok. 

E l n ö k : Szólásra senki felírva nem levén, a 
kérdés az, hogy a 27-ik szakaszt, ugy a mint az 
szerkesztve van, elfogadja-a a ház ? [Felkiáltások 
jobbról: Nem fogadjuk el!) Á kik elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik!) A 27-ik sza
kaszt a ház el nem fogadja. Most következnének 
az indítványok arra nézve : mi jönne helyére '? 

D e á k FerenCZ: Hogy helyére mi jöjjön, 
arra nézve különbözők a nézetek. Egyik nézetet 
én voltam szerencsés előterjeszteni, azt t. i.. hogy 
a ház maga választja a bíróságot; a mint erre 
nézve külön beadtam indítványomat, melynek 
tartalma ez: „A ház alakulása után azon képvise
lők, kik a 18. szakass értelmében abba befolytak, 
hét-hét tagból álló kilencz, megkülönböztetés vé
gett folyó számokkal megjelölendő, biráló bizott
ságot titkos szavazattal "választanak azon képvise
lők közöl, kiknek választása ellen semmi kérvény 
nincs beadva s választási jegyzőkönyveik is kifo
gástalanok. u Ez az egyik. A másik módot Nyáry 
képviselő úr ajánlotta, a ki ezen bíróságot nem 
választás, hanem sorshúzás utján akarja bizonyos 
számban alakitani. A harmadik módot — ha jól 
tudom — Nicolics képviselő úr hozta javaslatba, 
ki az eddigi gyakorlatot akarja mégtartani. Ez 
utoljára is természetes következése lesz annak, ha 
épen semmi megállapodásra nem juthatunk : mert 
ez esetben az eddigi gyakorlat marad meg. Ezen 
véleményeknek szavazásra kell bocsáttatni. Az
után, ha a szavazás által eldől a kérdés, az elfoga
dott indítványt ki kellene adni vagy a központi 
bizottságnak, vagy a házszabályok megvizsgálására 
kirendelt bizottságnak, hogy ezen az alapon ké-
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szitse el a többit; mert annak keresztül kell menni 
az egészen. {Helyeslés.) 

Besze J á n o s : T. ház! Minthogy már a t. 
ház elfogadta a 14-dik szakaszt, mely szerint a 9 
osztály választ egyet-egyet, az ekként választan
dókra nézve kell valamit határozni. A 14-dik sza
kaszt a t. ház a bizottság szerkezete szerint elfo= 
gadta, arra vissza még nem mentünk; annálfogva 
katározatilag már kilencz tagnak az osztályok 
által eszköziendő választása el vau rendelve, és én 
ezt czélszerünek is tartom. Nem indokolom, hanem 
egyszerűen felolvasom indítványomat. (Olvassa:) 
„A 14-ik szakasz értelmében választandó 9 igazoló 
bíróhoz sorshúzás által még 18 tag rendeltetik, és 
az eképen alakitott 27 tagú bíróságból az érdek= 
lettek mindegyike kilencz ellen kifogást tehet, és 
kilencz végérvényesen biráskodandik." Ezt tarta
nám czélszerünek. hogy a pártoskodásoknak 
ekép vége lenne egyszer. 

E l n ö k : T. ház! Miután a 27. szakasz kima
rad, már most a tett indítványok kerülnek szavazás 
alá. Mindenekelőtt a beadott inditvánvok fognak 
elolvastatni. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa Deák Ferencz 
indítványát) 

Elnök: Először is erre kellene szavazni. 
(Felkiáltások l Halljuk a többit is V) 

PaisS Allűor j e g y z ő (olvassa Nicolics Sándor 
és Besze János indítványait.) 

N y á r y P á l : T. ház! Nekem is van egy mó* 
dositványom. Tudva van a t. ház előtt, mert már 
kétszer is előterjesztettem. Mindjárt leirom és be
adom. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál in
dítványát :) „ A képviselőház azon tagjaínak nevei, 
kik ellen kérvény nincs beadva és választási jegy
zőkönyveik is kifogástalanok, egy edénybe tétet
vén, abból annyi név huzassék ki, a mennyi a 
bírák megállapított száma, és ezek az esküt leté
vén a ház előtt, a választások ellen beadott kérvé
nyek és választások tárgyában függetlenül ítél
jenek." 

Z s e d é n y i E d e : Azt vagyok bátor az indít
ványozó úrtól kérdezni: kizár-e minden képviselőt, 
ki el!en kérvény beadva van, habár jegyzőkönyve 
rendben van is ? 

Nyáry P á l : Keítö kívántatik attól, ki vá
lasztható legyen: először, hogy jegyzőkönyve' 
rendben találtassák; másodszor, hogy kérvény el
lene beadva ne legyen. Ha részrehajlatlan egyén
ről szólunk, a logika azt hozza magával, hogy ezek 
tartassanak legrészrekajlatlanabbaknak. 

BÓniS S á m u e l : Jó lesz az indítványok iránt 
tisztába jönni. Ugy hiszem. Deák Ferencz képvi
selő úr indítványa is kizárja azokat, kik nem egé
szen kifogástalan képviselők. 

Zsedényi E d e : A ki kérvényt nyújt be, 
1,000 forint biztosítékot tartozik letenni; de miután 
csak az igazoló bizottság fogja megvizsgálni, vajon 
tényleg letette-e az illető ez összeget: ezen indít
vány következtében minden haszontalan kérvény 
folytán kizárnánk képviselőket, és nem lenne 50 
képviselő, ki ellen kérvény nem adatnék be. 

Deák F e r e n c z : T. ház ! Az ellenvetés, ugy 
hiszem, nem alapos. Előbb a ház nem alakulhatott 
meg mindaddig, niig a ház absoluttöbbsége oly 
képviselőkből nem állott, a kiknek sem jegyző--
könyveik ellen kifogás nem tétethetett, sem pedig-
ellenök kérvény beadva nem volt. Ezt az első fe
jezetben megváltoztatta a ház, mert attól tartott, 
hogy könnyen jöhet circulus vitiosusba: ha t. i. a 
többség ellen kérvény van beadva, soha sem ala
kulhat meg a ház; tehát azt határozta, hogy a 
ház alakulásába, befolynak mindazok, kiknek vá
lasztási jegyzőkönyveik rendben vannak, habár 
ellenök kérvény adatott is be. Ezt igen természe
tesen mondhatta a ház, mert a praesumtio a 
választás jogossága mellett szól,; az pedig nem va
lószínű, hogy a választottak absoltit többségének 
jegyzőkönyvei rendetlenségben legyenek. Ezekre 
nézve tehát nem forog fen kétség az iránt, hogy 
a ház alakulásába befolynak. De most arról van 
szó : micsoda biróság Ítéljen a beadott kérvények 
fölött? Már ezen bíróságnak tagja csakugyan nem 
lehet oly ember, kinek választása ellen kérvény 
adatott be : mert ez könnyen a részrehajlás g3"a-
nuja alá vonathatnék. Ugyanazért, mind a Nyáry 
Pál indítványa, mind az én indítványom azt mond
ják, hogy a ház alakulására befolyó képviselők — 
tehát azok is, kik ellen kérvény adatott ugyan be, 
de jegyzőkönyveik kifogástalanok — választa
nak, de birák csak azok közöl választatnak, kik
nek jegyzőkönyveik is rendben vannak, és kér
vény sem adatott be ellenök. (Helyeslés.) Azt hi» 
szem, ebben nem lehet semmiféle scrupulust ta
lálni. 

E l n ö k : Legelőször is szavazás alá kerül 
Deák Ferencz indítványa. Kívánja a t. ház, hogy 
még egyszer felolvastassák '? (Fölkiáltások : Fölös
leges!) Méltóztassanak azok, kik Deák Ferencz in
dítványát elfogadják felállani. (Megtörténik.) A t. 
ház elfogadja. 

Deák Ferencz : Már most kérem a t, házat, 
méltóztassék elfogadott indítványomat a központi 
bizottsághoz a végből utasitani, hogy a többi ide 
vonatkozó szakaszt az elfogadott határozathoz al
kalmazza. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A központi bizottsághoz utasitíatík. 
Négy órakor osztályülés. 5 órakor délután 

országos ülés fog tartatni, 
(Az ülés d. -</. 2 órakor felf üqgesztetvén, d. u. 5 
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érakor Gajzágó Salamon elnöklete alatt újra meg
nyílik.) 

Elnök : T. ház! A méltóságos főrendektől 
üzenet jött átal. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék élé járut): Méltóságos elnök úr ! T. ház S A 
függő államadósságok ellenőrzéséről s a közös 
nyugdijakról szóló törvényjavaslatokat a főren
diház érdemleg tárgyalván , a főrendek a kép
viselőház határozatához mindenben hozzájárultak. 
Van szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonato
kat tiszteletteljesen átnyújtani. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendek jegyzökönyvének kivonatait). 

E l n ö k : Napirenden van a tiszavidéki tár
sulat tartozása törlesztéséről szóló törvényjavaslat 
s a központi bizottságnak e törvényjavaslatra szóló 
jelentése. Nem tudom, ha a t. ház kivánja-e a tör
vényjavaslatot fölolvastatni, vagy fölovasottnak 
veszi ? (Fölolvasottnak veszszük!) Akkor csak a köz
ponti bizottság jelentése fog fölolvastatni. 

Bánó József e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését. v) 

E l n ö k : Méltóztassanak az átalános tárgya
láshoz szólani. (Felkiáltások: Elfogadjuk!) Tehát a 
t. ház a törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat czimét és az 1-sö szakaszt,t) 
B á n ó Józse f b izot tsági e lőadó : A köz

ponti bizottság a két szakaszt egy szakaszszá kí
vánja alakitani. 

Simonyi Ernő : Lehet szólani ? 
E l n ö k Szólani lehet, csak az a megjegzé-

sem van, hogy a két szakaszt egygyé foglalván 
a központi bizottság, várjuk meg annak is fölol-
vastatását. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ífe 
szakaszt). 

B á n ó Józse f e lőadó : A két szakasz a kö
vetkező szövegezéssel volna beteendő : „1 . sza
kasz. A tiszavidéki vaspályatársulat részére 1861-
től 1867-ig kamatbiztositásfejében adott4,566.978 
forint 31 krajczárnyi előlegnek, valamint az ezen 
előleg után folyó év november hó 1-sö napjáig já
ró 742.202 forint 34krajczárramenő 4 százalékos 
kamatoknak ésigy összesen a társulat 5,309,180 
forint 65 krt tevő tartozásának törlesztése iránt 
elfogadtatik az emiitett társulat részéről a pénz
ügyminiszternek tett azon ajánlat: miszerint a tár
sulat 26.545 drb 200 forintról szóló társulati rész
vényt fog névszerinti értékben átadni a kincstár-

l ) Lásd az Irományok 42 9. számát. 
4) Láad aü Irományok 415 . számát. 
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nak; a fönmaradfc különbözet pedig készpénzben 
egyenlítendő ki.* 

E l n ö k : Miután senki a szólásra följegyezve 
nincs, nem tudom, kivánja-e a t. ház a szavazást, 
vagy pedig egyszerűen elfogadja ? (Elfogadjuk i) 
E szerint az 1-ső és 2-dik szakasz a központi bi
zottság elfogadott szövegezése szerint fog a tör
vénybe illesztetni. 

Következik a 3-dik, most már 2-dik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3. 

és 4. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa az 5. szakaszt.) 

Bánó József előadó : Az 5-dik, az ui 
szövegezés szerint 4-dik szakasz második so
rában ezen szó u t á n : „vonatkoznak"' ezen szó 
helyett : „mint szintén" kívánja betétetni ezen 
szavakat : „ugy szintén azok.41 ,Továbbá a 6-dik 
sor elején igy kezdődnék : „ S ebez képest a tár
sulat a mutatkozó tiszta jövedelem feleslegének 
felét" stb. Továbbá a 9-ik sor végén ezen szó he
lyett : „fordítsa" jönnének e szavak : „köteles 
fordítani.u A czikk végén pedig a legutolsó ezen 
két szó : „a társulat" kimaradna. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság szövegezését? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 6. 
sz akaszt,J 

Bánó József előadó: A központi bizottság 
a 6-dik, most 5-dik, szakasz második sorában elő
forduló ezen szavak: „közelebbiülésszak"helyébe 
ezeket kívánja tétetni : „legközelebbi országgyű
lés alatt." 

Zichy Nándor gr . : A t. ház engedelme el a 
6-dik szakasz ellen némi észrevételem van. A 6-ik 
szakasz 'azon princípiumból indult ki, miszerint a 
vasúti kaniat-biztoritásokból eredhető tehernek 
könnyebb viselhetése s az ezekből eredő fizetések 
fedezete érdekében bizonyos tartalék alakíttassák. 
Nem akarom ily tartalékalap szükségét, vagy pe
dig czélszerü- vagy czélszerütlenségót az alkalom
mal bővebben taglalni; azonban azt vélem, hogy 
ez olyan elv, a melyhez több szó is férne. Hanem 
épen azért, mivel szerintem ezen elv felállítása 
bővebb megvitatást igényel; nem szeretném, hogy 
ily mellékesen és egészen más természetű kérdés 
vitatása alkalmával döntetnék e l ; annál kevésbé 
szeretném pedig ezt, mivel azt hiszem, hogy ellen
mondásba jönnénk magában jelen eljárásunkban 
azon elvekkel, a melyeket ezen szakaszban kife
jeztünk. Meglehet, hogy azon összeget, a mely 
ezen szerződésből az állam rendelkezésére kerül, 
más czélokra kivánnók később fordíthatni: ekkor 
ujabb törvényben kellene másítanunk azt,a mit most 
siettetve ezen törvényben megállapitánk. Továbbá 
talán még e törvénykezésnek tartama alatt — a 
költségvetés tárgyalása alkalmával — azon hely-
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aetben leszünk, hogy egy hasonló eredetű összeg- | 
ről kellend rendelkeznünk és pedig egészen eltérő | 
irányban, más czélokra, mint a minőkre azt a jelen | 
tőrvény szelleme szánná. Ez pedig azon összeg, a j 
mely a magyar-éjszaki vasút államsegélyezéseiből 
származó, és 2 millió és néhány száz ezer forintra 
menő' elsőbbségi részvényekből ered, melyek e 
pálya megvásárlása által rendelkezhetó'kké váltak. 
Én azonban a 6-dik szakaszt leginkább azért kí
vánom kihagyatni, mivel kihagyása által a jelen 
törvény czélja nem veszélyeztetik, inig megszava
zása által ellenkezőleg csak egy átalános elv ve
szélyeztetik ; a melyet bővebb megfontolás után 
utóbb is elfogadhatunk, ha elfogadását szükséges
nek vagy czélszerünek látnók, lnditványozom te
hát, hogy a 6-dik szakasz a szőnyegen levő tör
vényjavaslatból hagyassék ki. 

K o v á c h Lász ló : T.ház! Kétségtelen, hogy 
a megszavazott vasutak egy némelyike igénybe 
fogja venni az ország kamatbiztositását; kétségte
len az is, hogy ily tehernek elviselésére kivánatos 
volna egy fedező alapot előállitani. Jelenben kínál
kozik is alkalom, habár nem is minden kamatbizto-
sitásra szolgáló összeget, de bgalábbannak egy 
részét biztosítani. Miután pedig a t. előttem szólott 
képviselő úr e javaslat ellen azt hozza fel, hogy 
azért nem kívánja most az összeget megállapitani, 
mert ez által a törvényhozás megkötné kezét arra 
nézve, hogy ez összeget szükség esetén másra is 
fordíthassa : erre nézve bátor vagyok azt felelni, 
hogy alkotmányos kormánynak — fogalmam sze
rint — semmiféle összeget másra fordítania nem le
het, mint a mire a törvényhozás rendeli. (Helyes 
lés.) Ha tehát az alapul szolgálandó tőkét e czélra 
fordítja a törvényhozás, s ha később a kormány
zat más czélra kívánja majd fordítani, lesz alkal
ma azt a törvényhozás előtt indítványba hozni. 
Ebből kiindulva, a központi bizottság javaslata 
mellett szavazok. (Helyedéi.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: T-
ház ! Bátor vagyok megjegyezni, hogy Zichy 
Nándor gr. aggodalmait alaposaknak nem tekint
hetem. Mi mondatik a 6. szakaszban? Az. hogy a 
pénzügyminiszter a jövő törvényhozás elé ez 
iránt javaslatot terjeszszen. A jövő törvényhozás 
ezen előterjesztendő javaslat alapján fog majd ha
tározni, és igy teljes határozati szabadsága fen van 
tartva. Minthogy ezek szerint e kérdés miként el
döntése semmi tekintetben sincs praejudicálva, 
a képviselő úr e részbeni aggodalmait nem osztha
tom, és bátor vagyok a 6. szakasz szerkezetét el
fogadás végett ajánlani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 6. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk! 
Méltóztassanak tehát azon képviselő urak, kik el

fogadják, felállani. (Megtörténik.) A 6. szakasz elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7. 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik.) 

E l n ö k í Napirenden van a vasutak és csator
nák építésére felvett kölcsönnek hovafordításáról 
szóló törvényjavaslat. A központi bizottság jelen
tése fog felolvastatni. 

Bánó József előadó (oh ássa a központi bi
zottságnak a vasutakra és csatornákra felvett kölcsön 
hovafordításáról szóló törvényjavaslatra tett jelen
tését. ') 

E l n ö k : Miután nincs senki szólásra felirvá, 
azt hiszem, kimondhatom, hogy átalánosságban e 
törvényjavaslat a részletes4tárgyalás alapjául elfo
gadtatott. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Mielőtt a tárgyhoz 
szólanék, egy kérdést vagyok bátor az igen t. pénz
ügyminiszter úrhoz intézni. (Halljuk !) Midőn má
sokkal együtt e törvényjavaslatok beterjesztettek, 
akkor egy előterjesztést tett a pénzügyminiszter 
úr élőszóval a kölcsönre vonatkozólag-. Ez előtér-
jesztést a t. ház kinyomatni rendelte, s épen most, 
midőn a délutáni ülésbe jöttünk — épen most — 
meg is kaptuk. Én azt a kérdést vagyok bátor a 
t. miniszter úrhoz intézni: ezen előterjesztést, 
ugy tekinti-e, mint oly végleges beszámolást, me
lyet a törvény értelmében tennie kell ? Ezen nyi
latkozattól függesztem fel, hogy szóljak-e tovább, 
vagy ne. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! Midőn szerencsém volt e tárgy iránt nyi
latkozni, már azon irányban fejeztem ki nézetemet, 
hogy a törvény értelme szerint a végleges száma
dás ideje akkor kerül elő , midőn a törvény által 
megállapított összegre terjedő kölcsön egészen k i ' 
bocsáttatott, ennélfogva a számadások teljesen ba-
rekeszthetők lesznek. Ugy hiszem, ezen kérdésre 
maga azon előterjesztés, melyet ez ügyben tenni 
bátor voltam, és a rne yben ezt határozottan ki
emeltem , kielég.tő feleletet adott. Ennélfogva arra 
hivatkozva nem mondhatok most sem mást, mint 
a mit az előterjesztésben mondottam. 

Tisza K á l m á n : Megeshetik, hogy ez elő
terjesztésben benne foglaltatik az, de sokkal fon-
tosabb e tárgy, mintsem egyszeri hallás után 
biztosan elindulhatnánk; de különben is szolgál
jon mentségemül, hogy akkor, midőn ez előter
jesztést méltóztatott tenni, a vasúti bizottságban 
voltam elfoglalva, elolvasni pedig az előterjesztést 
idő hiányzott, mert bár 5 vagy 6 napja , hogv 
méltóztatott a t. ház a kinyomatást elrendelni, az 
mégis csak e perczben osztatott szét. Miután azon
ban e miniszteri nyilatkozatból megértettem, hogy 

' ) Lásd az Irományok 429-dik ez4máf. 
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ez csak előleges előterjesztés volt, nem pedig vég
számadás, ez alkalomra nézve nincs többé meg
jegyzésem. 

BujanOViCS Sándor jegyZő (olvassa a tör
vényjavaslat első szakaszát.1) 

E l n ö k : Azt hiszem , a tanácskozás czélsze-
rübb folyamu lehet, ha pontonkint veszszük az itt 
érintett vasutvonalakat, és a melyre nézve netalán 
észrevétele van valakinek, azt az illető' pontnál elő
adja ; és a mit bele akar tétetni az illető pontba, 
azt indítványozhatja. Először is tehát az a) poot 
lenne felveendő. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 1. 
szákasz a) alatti pontját.) 

El i l ök : Elfogadja a t. h á z ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatik. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az l. 
szakasz b) alatti pontját.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Erre nézve nekem 
csak az a megjegyzésem van, hogy miután a tör
vényhozás együtt van, én az alkotmányos formák
kal megférönek tartottam volna, ha a miniszter 
úr előlegesen kikérte volna a ház beleegyezését. 
Nem akarom a vételnek jutányos és hasznos vol
tát kétségbe vonni; hanem azt hiszem, hogy ott, 
a hol absolute lehetetlenség nem esik közbe, az al
kotmányos formákat meg kellene tartani, és e sze
rint a miniszter úr ily eket előbb jelentsen be a ház
nak, mintsem a szerződést megköti. Ezen szempont
ból kiindulva, azon észrevételt vagyok bátor tenni, 
hogy én óhajtanám, hogy a vasutakra és átalában 
a közmunkákra vonatkozó törvényjavaslatokat a 
közlekedési miniszter úr terjesztené elő, a ki azokért 
azután felelős : mert a pénzügyminiszternek ezen 
törvényjavaslatban, ngy hiszem, egyéb dolga sincs, 
mint hogy ha a ház megszavazza és az törvénynyé 
válik: ő az utalványozott pénzt a közlekedésügyi 
miniszternek, vagy annak, a kinek ez utalványoz
za, kifizesse, de magúkért a vasutakért a közleke
dési miniszter levén felelős, azt hiszem, ilynemű 
törvényjavaslatok az ő nevében volnának előterjesz-
tendők. (Helyeslés balfelől.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! A mi Simonyi Ernő képviselő úr kérdé
sének első részét illeti, arra nézve csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogyha valamely az állam ér
dekében kötendő alkunál mielőtt az egyezkedés 
megkezdetnék, mindig a törvényhozás intézkedése 
volna szükséges, azt hiszem, hogy az alku nemcsak 
meg nem köttetnék, de sok esetben megkötése le
hetetlenné is tétetnék. A minisztérium, és pedig 
nemcsak a pénzügyminisztérium, hanem az összes 
minisztérium, meg levén győződve arról, hogy az 
ezen társulatnak előbb adott előlegek biztosítása 

5) Lásd a» Irományok 416 dik számát. 

csak ez utón eszközölhető; hogy e vasúti vonal 
megvétele mellett nagyfontosságú forgalmi és nem
zetgazdasági érdekek szólanak, és hogy e szerint a 
szerződés megkötése az államra kedvező: saját fe
lelőssége alatt az egyezkedés megkötésére intézke
déseket tett, fentartván természetesen a ház utóla
gos jóváhagyását. 

A mi a másik kérdést illeti, azt t. i., hogy az 
összeg egészen ismeretlen ; arra nézve bátor va
gyok kijelenteni, hogy az a költségvetésben meg-
emlittetett. 

Végre a mi a t. képviselő úr azon megjegy
zését illeti, hogy ily törvényjavaslatot a közleke
dési minisztériumnak kellett volna előterjesztenie : 
e tekintetben bátor vagyok hivatkozni azon tör
vényre, mely magáról a kölcsönről szól, a mely 
azt rendeli, hogy a hovaforditás iránt a miniszté
rium terjeszszen elő javaslatot, és midőn e tárgy
ban felszólalok, nemcsak a magam, azaz a pénz
ügyminiszter, hanem az összes minisztérium nevé
ben szólalok fel: mert bármely tárgyban terjesz
tetik elő törvényjavaslat, az nem az egyes minisz
ternek, hanem az összes minisztériumnak törvény
javaslata. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Ha az összes minisztérium 
elvállalta a felelősséget, akkor nincs szóm. 

E l n ö k : A t. ház az első szakasz b) alatti 
pontját elfogadja. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa az 1. 
szakasz c) pontját.) 

Bánó József előadó: A központi bizottság 
szintén meg akarja tartani a c) pontot , hanem 
előbb kivan egy másik pontot betétetni. Az első 
szakasz b) alatti — és nem, mint a központi bizott
ság jelentésében sajtóhiba következtében mondatik, 
a 6-dik pontja — után jönne, nem az, a mi most 
van, hanem a következendő tétel: „az alföld-fiumei 
vasút károly város-fiumei részén megkezdett mim-
Jíálatok folytatása." Ezt kívánja betétetni külön 
pontban a központi bizottság. 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bánó József előadó: A c) és az uj sorozat 

szerint d) pont a következendő módon lenne ala
kítva: ,,d) a magyar-északi vasutvonalak Salgó-
Tarjántól Losoncz és Beszterczebánva felé foly
tatása, csatlakozásul a kassa-oderbergi vasútvo
nalhoz." 

Bnjanovics Sándor jegyző: Erre nézve 
módositvány adatott be Várady János , Rud-
nyánszky Flórián, Paczolay János és Botka Ti
vadar urak által. (Olvassa;) KA magyar éjszaki vas
útvonalnak Salgó-Tarján és Beszterczebánya, vagy 
a Garam völgyén Esztergom-Nána és Besztercze
bánya között megállapítására behatóbb észlelések 
igényeltetvén,mint a minőkkel eddigelé bírunk: a 
közlekedési minisztérium utasittatik ezen mindkét 



CCCXXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 5. 1868.) . 351 

vonal kellő tanulmányozására és felvételére, és e 
részbeni eredményének a legközelebbi országgyű
lés elé terjesztésére/' 

Várady János: T. ház! A kérdéses salgó-
tarján-besztercze-szucsányi vonal 21 mértföldre van 
felvéve, és a mint a napokban a pénzügyminiszter 
úr előterjesztéséből megértettük, arra 18 millió frt 
szükségeltetik. Ez olyan nagy összeg, amiíyen drá
ga mértföldes vasút még nincs Magyarországban, 
mert mértföldje mintegy 900,000 forintba kerül. 
É n azt hiszem t. ház, hogy midőn a közlekedési 
minisztérium ezelőtt 18 hóval vasúthálózati terve
zetében kimondotta azt, hogy ezen összeköttetést 
az északkal vagy Salgó-Tarján-Besztercze felé, 
vagy ha máshol, t. i. a Garam-völgyén olcsóbban 
lenne eszközölhető, mind a két útnak teljes tanul
mányozását fogja megtétetni, és azt, mely legczél-
szerübbnek találtatik, fogja a ház elé terjeszteni. 
Ezek után bizton lehetett várni, hogy mindkét 
vonalt tanulmányozni fogják, annyival inkább, 
minthogy — a mint látjuk — mértföldenkint 
900,000 frtba kerül a minisztérium által előtér-
jesztett vonal. En ez ügyben nem kívánok magán
érdekből szólam; de meggyőződést óhajtok ma
gamnak szerezni, annyival inkább, mivel — mint 
emlitém — Magyarországnak még eddig nincs 
vasútja, melynek mértföldje 900,000 frtba került 
volna. El lehetett tehát ezek után várni azt, és el 
is vártuk a közlekedési minisztériumtól, hogy a 
garam-völgyi vonalat vegye fel, és hogy azon 
esetben, ha az hasonlólag megfelelt volna a köz
érdeknek és építése kevesebbe került volna, azt 
terjeszsze a ház elé. Minthogy azonban e vonal 
nem Ion felvéve, előttünk semmi eszköz és mód 
nincs, melynek alapján elhatározhatnék: melyik 
vonal kiépítése czélszerübb. Ha tekintetbe vesz-
szük, hogy azon 60 milliónyi kölcsön, melyet az 
ország vasúti czéloki'a felvett, kimeríthető valami; 
ha tekintetbe veszszük, hogy maga a fiumei vasút 
több mint felét nyeli el ezen összegnek; hogy ma
ga a losonez-hatvani vasút igen nagy részét igény
be fogja venni: valóban tekintetbe veendő, vajon 
olyan vasúti vonalak terjesztetnek-e a ház elé 
megszavazás végett, melyekre vállalkozók várha
tók : mert én ugy tekintem a 60 millió alapot, 
mint oly valamit , mi által az ország kezdemé
nye, és kedvező alkalom nyujtatik a vállalkozók
nak, hogy az országtól átvehessék. Azonban ne
kem semmi kilátásom sincs az iránt, hogy ezen 
22 mértföldnyi vasutat , mely mértföldenkint 
900,000 frtba''kerül, vállalkozó átvegye; tehát na
gyon méltó, hogy e tekintetben a közlekedési mi
nisztérium vasúti hálózata tervezetének 7-ik pont
jában foglalt azon előterjesztés, hogy a másik al
ternatíva is figyelembe fog vétetni, Teljesíttessék. 

Azért voltam bátor a t. ház előtt ezen módosit-

ványt kijelenteni és arra kérni, hogy tekintettel 
arra, hogy e vonal mily rop pánt árba kerül, uta
sítsa a közlekedési minisztériumot, hogy a másik 
vonalat is vegye fel, hogy a ház csak azután, ha 
meggyőződött arról, vajon nem felel-e meg a má
sik vonal épen ugy a szükségnek? és ha mind a 
két vonalat combinálhatja, határozzon. 

L ó n y a y Menyhér t p é n z ö g y é r : Méltóztas
sanak megengedni, hogy az idő rövidsége mellett 
is ezen vonalra nézve némelyeket előadhassak, és 
az épen most mondottakra néhány észrevételt 
tehessek. Sokkal fontosabb e vonal az ország 
kereskedelmi érdekei és a vasúthálózat kiépítésének 
tekintetéből, semhogy megszavazása előtt néme
lyeket meg ne említsek. (Halljuk!), 

Mindenek előtt azon észrevételem van a t. 
képviselő úr által előadott számokra nézve, hogy 
ezen vonalra nézve, mely körülbelül 22 műdet 
tesz, a közlekedési minisztérium építészeti osztálya 
által részletes tanulmányozás után a költség elő-
számitás nem tétetett többre, mint 15 millióra; 
miután azonban ezen pálya nagy része hegyi 
pálya, hol az akadályokat előre biztosan és minden 
részletükben kiszámítani nem lehet, tekintetbe vé
tettek a felmerülhető körülmények, melyeknél 
fogva a vonal ezen részének kiépítése nagyobb 
összeget vehetne igénybe, és ezen okból vétetett az 
előszámitásba pár millióval több, ez okból tétetett 
az öszeg 18 millióra, mi azonban, meglehet, hogy 
kevesebbe fog; kerülni. Azon számítás, melyet, a t, 
képviselő úr felemlíteni méltóztatott, és a mely sze
rint e vonal mértföldenkint 9 százezer forintba 
kerülne, nem egészen correct. miután 9 százezer 
forintot vévén 22 mértföldre, ez nem 18 millió. 
hanem 19.800,000 irtot tesz. 

Egyébiránt méltóztassanak tekintetbe venni, 
hogy, haván pálya, melynél nagyfontosságú azon 
kérdés, hogy az lehetőleg rövid vonalban érje el 
a kiviteli végpontot, azaz Oderberget: kétségtelenül 
ezen pálya az. Méltóztassanak felvenni, hogy a 
múlt évben—a mely, igaz, rendkívüli kiviteli év 
volt — a Magyarországból kivitt nyers termények 
nagyobb része, majdnem két harmada ezen irány
ban ment ki, még pedig hasonlítva az indítványba 
hozott vonalnak hosszához, 15—16 mértföldnyi 
kerülővel. Miután jöhetnek évek, s jönni fognak, 
midőn a magyarországi kivitel csak az által lesz 
eszközölhető, ha terményeinket a jelenlegi árakhoz 
hasonlítva, olcsóbb piaczi árak mellett vihetjük k i ; 
oly évek. melyekben Európa egy és más részében 
terményekre oly nagy szükség nem lesz; midőn 
arra hogy Angliában és Európa egy részében — hol 
évenkint bizonyos mennyiségű uyers termény be
vitelére van szükség — piaczot szerezhessünk ma
gunknak, a magyarországi kivitel egyik fő és 
lényeges feltétele az leend, hogy lehető rövid vo-
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nalon és lehetőleg olcsón érjük el a fogyasztási 
helyeket: ezen indoknál fogva is ajánlom a t. ház
nak a kormány előterjesztését. 

Ha ezen pálya épitése, a néhol felmerülő 
nehézségek folytán mértföldenkint, összehasonlítva 
más pályákkal, tán többe is kerülne, a t. háznak 
e mellett figyelembe kell vennie, hogy nem csak 
jövedelmi, de átalában nemzetgazdasági s kiviteli 
tekintetben nagy fontosságú körülmény az, hogy 
e pályán terményeink kivitelére a legrövidebb s 
legolcsóbb út nyilik. Miután pedig az ország érde
kére nézve igen fontos, hogy e pálya minél előbb 
létesíttessék : hozta a minisztérium e pálya kiépítését 
javaslatba, és pedig azon czélból, mint már emii
tettem, hogy ez által a Magyarország kiviteli ke
reskedése előmozdításának eszközlésére szolgáló 
vasúti hálózat fő pontját minél rövidebb vonalon 
és minél elébb kösse össze a fővárossal. 

PaCZOlay JánOS : Ha az országgyűlés elé 
a vasúthálózatra nézve eddig tervezet nem lett 
volna előterjesztve, megvallom, nem bátorkodtam 
volna a t. házat előadásommal fárasztani; de 1848-
ban az országgyűlés elé nagy hazánkfia, Széchenyi 
István egy vasúthálózati tervet terjesztett, ki Ma
gyarország gazdasági politikáját bizonyosan leg
alább is oly magas szempontból látta, mint a jelen
legi minisztérium és már Széchenyi nagy hazánkfia 
a pest-oderbergi összeköttetést korántsem Hatvan-
Losonez-Beszterczének, hanem a Garamvölgyén 
vezetendőnek indítványozta ; s épen azért, t. ház! 
minthogy nagy hazánkfia a vasúthálózatra nézve 
ezen tervet előterjeszté a ház elé,nem tartotta a je
lenlegi minisztérium magát hivatva arra, hogy 
ezen általa terjesztett összeköttetési vonalt egysze
rűen mellőzze, hanem a maga előterjesztéséből is 
azt mondja, hogy mindenesetre előlegesen tanul
mányozandó: vajon a garam-völgyi vasútvonal, 
vagy pedig a hatvan-losonczi vonal ad-e előnyö-
sebb, rövidebb és czélszerübb összeköttetést Oder-
berggel? Azonban mindamellett, hogy maga a mi
nisztérium szükségesnek látta a tanulmányozást, 
sőt az előttem szólott igen tisztelt érdemes minisz
ter úr akkor, midőn több megyei küldöttség ké
réssel járult hozzá, biztosította azokat, hogy 
semmi esetre sem fog más vasút építtetni, mint 
a mely az országnak legkevesebb költségébe fog 
kerülni, és mi ezek után méltán elvárhattuk, hogy 
ezen tanulmányozás, melyet két miniszter ígért, 
valóban eszközöltetni is fog : látjuk, t. ház, hogy 
e tanulmányozásból semmi sem lett. Én is azt állí
tom, t. ház, hogy azon vasútvonalnak, melyet mi 
megszavazunk, legrövidebb utón kell Pestet Oder-
berggel összekötni. Hanem épen az a kérdés, hogy 
Pestről a Garam völgyén keresztül Oderberghez 
nem lehet-e közelebb eljutni, mint Pestről Hatva
non, Losonczon, Beszterczén keresztül? Ezt csak 

kellő tanulmányozás után lehet megtudni és e sze
rint méltányos és alapos azon indítvány, mely 
szerint ezen tanulmányozás tétessék meg, és e.,Je-
kintetből pártolom a határozati javaslatot. 

Hollán Ernő államtitkár; T. ház! Az 
előttem szólott Paczolay képviselő úr azon óhajtá
sának adott kifejezést: vajha a minisztériumnak 
ezen előterjesztését a két versenyző vonalnak ala
pos összehasonlító tanulmányozása előzte volna 
meg! Én a t. képviselő úr megnyugtatására szol
gálhatok azon kijelentéssel, hogy a kívánt müve
let megtétetett; azt is elmondhatom, hogy a telje
sített tanulmányozásnak mi volt eredménye. Az 
derült ki ugyanis e tanulmányozásból, hogy a vo
nalnak költségessége nem azon részből ered, a 
mely Beszterczebányán innen, hanem inkább ab
ból, a mely Beszterczebányán tul fekszik. Már 
pedig akár a Garam-völgyén megyünk fölfelé, 
akár más utón, Beszterczebányán tul találkozunk 
mindenesetre azon területi nehézségekkel, melyek 
e vonalat rendkívül költségessé teszik. 

A mi azon további észrevételt illeti, melynél
fogva t. képviselő úr nagy hazánkfiára, Széche
nyire hivatkozott, én bizonyára azok közé tarto
zom, a kik tisztelettel hajolnak meg a nagy férfiú
nak emléke előtt; de arról is meg vagyok győ
ződve, hogy ha ma tervezte volna nagy hazánkfia 
e vonalat, szintúgy figyelembe vette volna a je
lenben fenforgó körülményeket? mint tette azt a 
minisztérium. {Tetszés). 

Végre, a t. képviselő urnák óhajtása szerint, 
indokolni és kijelenteni kívánom, hogy a miniszté
riumnak országos szempontból igenis fontos okai 
voltak, melyek arra indították, hogy az irány 
megállapításánál ne a garamvölgyi, hanem más 
utat válaszszon, mert nem tekintve a nagyobb költ
ségeket, azon kiváló fontosságú vonalat, mely Ma
gyarország kivitelében előreláthatólag nagy sze
repre van hivatva, nem az államtársaságtól függő
ségben, mondhatnám, annak dominiuma alatt, ha
nem attól teljesen függetlenül, az ország igényei
nek megfelőleg kivánta kiépíttetni. (Tetszés.) 

E l n ö k : T. ház ! A szavazás előtt, mind a 
központi bizottság által benyújtott szövegezés, 
mind a módositványok fel fognak olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a d) 
pontot a központi bizottság szövegezése szerint, és Vá— 
rady Jánosék módositványát). 

ElnÖk ; Kérem azon képviselőket, kik a 
központi bizottság által szövegezett d) pontot el, 
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A képviselőház elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az l-sö 
szakasz eredeti d) pontját). 

Bánó József előadó; A központi bizottság 
javaslata szerint a d). most e) pont következőleg 
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lenne szerkesztve : ,,Az éjszaki vasútvonal Hatvan
tól Jászberényen át Szolnokig vezetendő szárny
vonalának elkészítése.'' 

Zichy Jenő gr . : Köztudomású dolog, hogy 
hazai pénzintézeteink egyik legtekintélyesebbje 
épen a 12 és V2 mértföld hosszú vonal kiépítésére 
vállalkozott és az országtól arra sem állambiztosi-
tékot. sem subventiót nem igényelt; tette ezt azon 
felette fontos és kedvező hozzátételleLniiszerint kész 
e vonalnak 11 kormány által kijelölendő bármely 
pontjától be Pestre egy szárnyvonalat építeni és 
így a testvér fővárosokat e közlekedési vonallal 
direct összeköttetésbe helyezni. Én nem ismerem 
az indokokat, melyek a kormányt vezették, a mi
dőn ezen ajánlatot elvetendó'nek találta; de kérni 
fogom a pénzügyminiszter urat, az iránt nekünk 
fölvilágosítást adni. Én tehát e vonalat magánvál
lalkozó utján kívánom kiépíttetni és ezért a dj 
pontot kihagyni óhajtom és e szerint egy módo-
sitványt volnék bátor a t. házhoz beadni. Szerin
tem a kölcsön elfogadásánál azon elv vezette a t. 
házat, miszerint oly vonalak építtessenek rajta, me
lyek az országos erők hozzájárulása nélkül nehezen 
volnának létesíthetők, és a melyek akár nemzetgaz-
dasági,akár stratégiai,akár kereskedelmi szempont
ból lettek volna szükségesek. Én e kölcsönt nem te
kintem oly üzlettőkének, mely által azt 5%-ra fel
véve, azt7°/0-ra lehetne kiadni és így jógeschaft-et 
lehessen csinálni. De még ha ez lett volna is egy
részt az indok, én mégis azt óhajtanám, hogy e 
kölcsönön egy uj és tökéletes valamit, egész közle
kedési vonalt alkossunk, ilyen pl. a nagyvárad-
fiumei vonal, melynek kiépítése szükséges volt és 
a ház meg is szavazta, és az Eszéktől Fiúméig fog 
az ország költségén kiépíttetni. De azt, hogy ezen 
vonal valami egész és tökéletes legyen, ezen rnódo-
sitványommal reménylenéni elérni. 

Erre nézve a következő módositványt vagyok 
bátor tenni : „A d) pout kihagyatván, helyébe 
tétessék: ,.a Duna rendszeres szabályozása és a 
nagyvárad-fiumei vonalon Erdődnél egy állandó 
vonóhid vasúti áthidalására fordítandó." Ezen hi
dat azzal indokolom, hogy igy e vonalon a köz
lekedés szakadatlan leheíend, Tapasztaltuk, hogy 
Pesten mi történt, hogy a Duna szabályozatlansága 
miatt összekötő vasút és híd nem létezhetvén, hóna
pokig vesztegeltek a Duna egyik partján oly áruk, 
melyek egy nap alatt lettek volna tova szállitandók. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : „Méltóz
tassanak megengedni, hogy a t. képviselő iirnak 
egyenesen hozzám intézett kérdésére válaszoljak. 
(Halljuk !J 

Legelőször is azt kérdezte a t. képviselő űr, 
minő indokok vezérelték a minisztériumot arra, 
hogy ezen törvényjavaslatba ezen vonalat is fel
vegye ? én viszont kérdést intézek a t. képviselő 

KÉPV. H. HÁPLÓ. 186%. XI. 

úrhoz, s azt kérdem: minő indokokból alakult azon 
társulat, mely e vonalra nézve az államtól semmi 
nemű segélyt, semminemű biztosítékot nem kért ? 
Bizonyára azért, mert meg volt arról győződve, 
hogy a mint ezen vonal kiépül, az egész forgalom, 
a mely jelenben már létezik, és az oderbergi vasút 
megnyíltával még nagyobb leend, ezen a társulat 
által kiépittetni kért vonalra fog átmenni. 

Ez még nem lett volna elegendő indok a 
kormányra nézve arra, hogy maga vegye kezébe 
a dolgot; de az egyik indok, mely a kormányt 
arra vezette az, hogy, ellenkezőleg a t. képviselő 
lír nézetével, megfontolandónak és irányadónak 
tekintette azon szempontot, hogy miután a törvény
hozástól függ egyes vonalaknak mi módon építése 
iránt határozni, azon vonalok, melyek mindjárt 
első kezdetben nevezetes jövedelmet hoznak, azért, 
mert a forgalomnak főerei: a felvett kölcsönből 
létesíttessenek. 

Tette ezt a kormány nemcsak azon szempont
ból, hogy a felvett kölcsön kamatai az által, hogy 
a kölcsönből a legjövedelmezőbb pályák építtetnek, 
fedeztessenek: nem csak azért, hogy az i ly biztos 
jövedelmű pályák jövedelem-feleslegeit, melyek az 
építési költségek kamatainak fedezése után fenma-
radnak, ne egyes vállalkozók, de az állam húzza ; 
hanem tette azon szempontból: mert az ország ki
viteli kereskedésének legnagyobb előnyére válik 
az, hogy a fővonalokon az áruszállitási szabály
zat megállapítása a kormány rendelkezésétől füg^g, 
holott ha e vonal vállalkozók által építtetik, az or
szág ezen előnytől elüttetik. (Helyeslés.) 

Van még egy nevezetes indok, melyet köte
lességemnek tartok ehelyüt t felemliteni. Ugyanis, 
ha e vonal irányzatát méltóztatnak tekintetbe ven
ni, látni fogják, hogy az az ország nyers termelé
sének főhelyét, t. i. a tiszai vidéket és a tiszai vas
pályát hozza kapcsolatba az oderbergi vonallal, 
Pest kikerülésével. Már pedig az országnak érdeké
ben fekszik, hogy ezen vonal építésénél az áru 
szállítási szabályzatnak az állam részéről leendő 
megállapítása mellett Pest, a főváros, a főkereske--
delmi hely forgalmi érdekei biztosíttassanak. És 
én azt hiszem, hogy Pestnek e részben érdekei nem 
közönyösek, hanem figyelembe veendők. 

Helyesen cselekedett tehát nézetem szerint a 
kormány, midőn ezen vasút kiépítésére nézve, mi
után az jövedelmező, miután sok más szempont 
szól mellette az állam részéről eszközlendő 
kiépítését hozta javaslatba, 

A tett módositványt annyival kevésbé fogad
hatom el,miutáu a t. képviselő úr abban oly költsn 
geket kíván tétetni a kölcsönből, melyek a törvény 
rendeletével egyenesen ellenkeznek. A törvényben 
ugyanis világosan ki van jelentve, hogy a kölcsönt 
csak vasutak s csatornák építésére, nem pedig fo-

45 
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lyam szabályozására, mint azt a t. képviselő úr 
indítványában kívánta, lehet használni. Ezen szem
pontból is a módositványt nem fogadhatom el. 

Ivánka I m r e ;, Ha e vonal érdekében nem 
történt volna felszólalás, bizonyára nem fáraszta
nám a t. ház figyelmét mostani előadásommal. 

Mindenekelőtt örömömet fejezem ki a felett, 
hogy a kormány ezen vasutvonalat azon vasutak 
közé sorozta, melyek egyátalában kiépítendők; 
mellőzve azt, hogy ez az államkölcsönből építtetik, 
vagy bárki más által: mert én e vasutat a magyar
országi vasutak egyik legfontosabbikának, és hoz
zá teszem, a legjövedelmezőbbek egyikének tartom. 
Csak egyre nézve. t. ház, nem hallgathatom el 
csodálkozásomat: hogy azon nagy búvárkodás 
közepett, melyben a közlekedési minisztérium el 
volt merülve, midőn a különböző vasutvonalakról 
terveket készített, kikerülte figyelmét az, hogy a 
szolnok-hatvani v m a l kiépítése mennyire czélszerü 
-és mennyire jövedelmező, (Derültség.) és hogy e 
vonalat nem sorozta az első sorban kiépítendő 
vasutak közé. hanem csak akkor keltette fel figyel
mét, és csak akkor győződött meg e vonal kiépí
tésének czélszerüségéről, midőn egy magántársu
lat annak tervét elkészítvén, kamatbiztositás nél
kül ajánlkozott e vonal kiépítésére. (Derültség.) 
Ismétlem, kiváló örömömre szolgál e vasút kiépí
tése : örülök annak, különösen katonai szempont
ból. De azon kis boszuság, mely minden vállal-
kozó emberben meg van, ha valamely vállalatától 
elesik, elmondatja azt velem ; hogy boszant, midőn 
látom, hogy akkor, midőn e vasút a vállalkozók 
részéről 22 mértföldnyi hosszúságban kiépíttetett 
volna az állam minden terheltetése nélkül — mert 
ama társulat a vasutat Pestre is ajánlkozott kamat
biztositás nélkül behozni — neki megy az állam, 
és az ingyen kiépíttetni ajánlott vasút helyébe 
8 százalékos pénzzel építi azt. 

Azt hiszem, t. ház, az állam nem azért kötötte 
a vasúti kölcsönt, hogy azzal spekuláljon, hanem 
azért, hogy oly vonalakat építhessen, melyekre 
megfelelő vállalkozók egyátalán nem találkoznak. 
és nem olyanokat, melyeknek kiépitését ingyen 
készek elvállalni. 

Hallottam oly ellenvetéseket, hogy azon 
esetre, ha ezen vasút idegen kézbe megy át, el 
fogja kerülni a kereskedelem Pestet, s hogy továbbá 
az állam nem fogja a tariffát szabályozhatni. Ez 
állítást, t. ház. oda vetni igenis lehet, de komolyan 
venni nem. Hivatkozom a t. államtitkár úrra : vajon 
azon árúk, melyeknek megvásárlása Pesten történt 
ugyan , de a melyek az alföldön, Szegeden vagy a 
Bánátban rakatnak fel, hogy Stettinbe vagy Ham
burgba menjenek, ma: megállnak-e Pesten? Ko
rántsem ; hanem a városliget megett levő összekötő 
vasútvonalon tovább mennek, és Pestre nézve tö

kéletesen közönbös, ha ez elkerülés akár ez egy 
félmértfölddel, akár öttel megy Pesttől távolabb. 

A mi azon okoskodást illeti, hogy azon eset
ben, ha vállalkozók építik a vasutat, ezek a tarif
fát felrugtathatták volna, mig az állam azt leszál-
littathatja, mi által a szállítás olcsóbbá válik, ez 
pedig a termelő előnyére van, a mennyiben annyi
val drágábban veheti meg a kereskedő a termé
nyeket, a mennyivel olcsóbban szállít, s a többi : 
erre azt felelem, hogy hisz az államnak mindig 
jogában áll a tariffa-szabályzatokba betekinteni 
és intézkedni arra nézve is, hogy a tarifa szükség 
szerint és megfelelőleg csökkentessék. Ezen ellen
vetés tehát önmagában meg van czáfolva. 

Hallottam még azon ellenvetést is, hogy a 
vállalkozó társulat az engedély kinyerésével jó 
üzletet csinálván, a szóban levő vasutat más társu
lat részére nyereséggel átengedte volna. Mire való 
t. ház a társulattal kötött szerződés'? Hiszen ebben 
az állam kikötheti magának az elővételi jogot. Ezen 
joga az államnak egyébiránt mindenütt és minden
ben a dolog természeténél fogva úgy is meg van, és 
ezt bizonyára a szerződésbe bele is tette volna. 

De mindezeket mellőzve, csak még egy kö
rülményre vagyok bátor a t. ház figyelmét 
felhíni. A vállalkozó társulat felajánlotta volt 
azt, hogy az uj vasutat bármely pontról, a hol a 
kormány kívánni fogja, egyenesen, még pedig ka
matbiztositás nélkül, fogja Pestre vezetni. Kérdem 
már most: mivel kárpótolja a kormány Pestmegyé
nek azon részét, melyen e vasút végig ment volna, 
a nélkül, hogy az az államnak egy garasába ke
rül, azon veszteségért, hogy most vasutat nem 
kap? tán le fognak szállíttat ama v i d é k adói? 
mert hiszen ö is a többi vasutak kamatbiztositásá-
hoz szintén járul, akkor, midőn megfosztatik azon 
jótéteménytől, hogy ingyen kapott volna jó köz
lekedési utat! 

Ezek észrevételeim, melyeket el nem hallgat
hattam. Egyébiránt ismétlem: nagyon örvendek 
e vasút felépülésén, örvendek, hogy az állam maga 
építi épen e vonalat: mert azt az államra nézve 
hasznosnak tartóin, és örülök annak is, hogy az 
állam ezzel jó üzletet csinált. 

Hollán Ernő államtitkár; A t. előttem 
szólott képviselő úr egyenesen hozzám intézett egy 
kérdést, melyre bátor vagyok azt válaszolni, hogy 
a jó tanács soha sem jő későn. A tisztelt képviselő 
úr a feletti örömét fejezte ki, hogy a közmunka-mi
nisztérium, mely eredetileg e vonal vasúthálózati 
tervezetéből kifeledte azt, a vállalkozók által adott 
útmutatás következtében abba felvette. Mindazon. 
fontos körülmények, melyeket a t. képviselő űr 
e vonal előnyösségére nézve kiemelt, elég indokul 
szolgáltak a kormányra nézve, hogy e vonalt ne 
magánvállalkozóknak adja át, hanem egyenesen 
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megtartsa az ország részére. (Helyeslés.) De mind
azon előnyök, melyek e vonal jövőjét oly kedvező 
gzinben tüntetik fel, az államra nézve esetleg ár
talmasakká válhatnának, különösen ott, a hol lát
juk, hogy Magyarország összes keleii részének ex
portja Czeglédtől Pestig egy társaság monopóliu
ma alatt van, melynek eljárása ellen nem egy íz
ben volt a közönségnek oka panaszkodni. A kor
mánynak tehát, véleményem szerint, kötelessége, 
mihelyt arra kedvező alkalom nyilik, azt megra
gadni, hogy az ország és az ország fővárosa vala
hára ezen monopólium nyűge alól felmentessék. 
Ez pedig a szóban levő vonalnak az előterjesztés 
szerinti kiépítése által megtörténhetik: mert a pest
hatvani vonal már az állam birtokában levén, ha 
még a szóban álló ág is kiépíttetik, ez az ország 
közforgalmi, és Pest kereskedelmének emelkedése 
tekintetében főfontosságu momentumot képez.Ezek
nél fogva azt hiszem, hibáztatni kellene a kor
mányt, ha e kínálkozó kedvező alkalmat elmulasz
totta volna. (Helyeslés.) 

S i n i o n y i l r i l ö : Én csak néhány szóval aka
rok pár észrevételt tenni azokra, mik a kormány 
részéről mondattak. 

Én kétségbe vonom azt , ha vajon szüksé
ges-e , és közgazdászat! szempontból hasznos-e az, 
hogy a kormány akárminemü vállalaton nyerész
kedjék. Azt elismerem, hogy a kormánynak olyan
nak kell lenni, hogy az országban hatalom legyen; 
hanem azt tagadom, hogy a közgazdaság elveivel 
megfér, hogy a kormány az industria és kereske
delem terén is hatalom legyen. Mert ha a kormány 
az ipar és kereskedelem terén mint hatalom lép 
fel, bizony akkor az országban az ipar és kereske-
deleni felvirágozni soha sem fog, mivel sok eszköz 
van a kormány kezében, melylyel minden egyes 
vállalkozót elnyomhat. 

Ha a t. államtitkár űr azt akarta bebizonyí
tani, hogy annyi előnyt szerez az országnak e vo
nal létesítése által a kormány, mint a mennyit 
ama vonal azon társulatnak hozott volna: akkor azt 
is hozzá kellett volna tennie, hogy kamatbiztositás 
nélkül, vagy legalább oly biztosítással, hogy a 
kamat meg fog téríttetni, ki fogja építeni azon vo
nalat is, melyet — mint Ivánka képviselő úr mon
dotta —- ugyanazon consortium Pestig építeni 
ajánlkozott. Ha a kormány csak azon csekély részt 
fogja kiépíteni, mely okvetlenül jutányos és jöve
delmező, akkor még nincs azon színvonalon, me
lyen lett volna a consortium, mely a másik vona
lat is ingyen építette volna. 

A mi Zichy Jenő gr. képviselő úr módosítását 
illeti, igaza van a pénzügyminiszter urnák, midőn 
azt mondja, hogy itt e helyen egyenesen a tör
vénybe ütközik másra fordítani a pénzt, mint vas
utak és csatornák építésére. Azonban én megval-

I lom, csodálkozom, hogy midőn Magyarország köz
lekedési eszközei rendezéséről, szabályozásáról 
van szó, mindeddig sem e házban, sem a kormány
nál szóba nem hozatott a Duna-szabályozás. Hiába 
kecsegteti az ország magát azzal, hogy e vasuta
kon a losoncz-oderbergi vonalon valaha Angliába 
csak egyetlen egy szem is fog szállíttatni, kivéve 
azon eseteket, ha egész Európában szűk termés 
van, midőn gabonát akármi áron szállítani kell. 
Nálunk, t. ház, nyers termékeink kivitelére a vas
utak segíteni fognak, igen is, de azok bennünket 
a világpiaczra vinni nem fognak. Kivételes ese
tekben, a milyen volt a múlt év, s a milyen a je
len, igen is, szállíthatunk vasúton is gabonát és 
más nyersterményeket; de midőn Európa gabna-
termelő országaiban csak átalános rendes termés 
van, akkor bizony vasutakon nem szállíthatunk. 
Egyetlen kiviteli út, melyen a világpiaczra jutha
tunk, csak a Duna. Ennek szabályozása tehát né
zetem szerint igen fontos, és ezen tekintetben igen 
is méltánylom Zichy Jenő gr. képviselő úr módosít -
ványát : hanem elismerem, hogy e tárgy e helyre 
nem tartozik. 

Z i c h y Jenő g r . : Mint inditványozó jogom
mal kívánok élni, hogy még pár szót mondhassak. 

A hatvan-szolnoki pályával egészen ugy va
gyok, mint Ivánka képviselőtársam: igen örülök, 
hogy megépült. Jobban örültem volna, ha garan-
tia nélkül épült volna, azon hozzátevéssel, hogy 
annak fontosságát elismerem, de lehetőségét is 
képzelhetem, hogy annak tariffája megállapítására 
a kormánynak szerződésileg egészen szabad ren
delkezése és befolyása lehetett volna. 

A mi azt illeti, hogy én a Duna-szabályozást 
bátorkodám szóba hozni, ezt azzal indokolom, 
hogy ezt ezen pontnál tennem kellett, a jövőben 
pedig már nem tehettem volna, holott abban lap
pangva létezik. Mert engedje meg a t. ház, ha az 
urak azt képzelik, hogy állandó hidat építhetnek 
a Dunán a nélkül, hogy azt szabályozzák, téved
nek, és én még azt mondom, hogy: vajon honnan 
fogják erre a pénzt venni, ha csak a hidat szavaz
zák meg, azt én nem tudom. 

Ennélfogva ajánlom módositványomat. 
E l n ö k : Szavazás előtt a központi bizottság 

által előterjesztett szövegezés és a módosítás fel 
fog olvastatni. 

Bujanov ics Sándor j e g y z ő (olvassa a köz
ponti bizottság szerkezetét, aztán Zichy Jenő gr. mó
dosítását) 

E l n ö k ; A kik a központi bizottság szerkeze
tét elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Megtörté
nik.) A bizottság szerkezete elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa azi. 
szakasz eredeti e) pontját és Zsedényi Ede módosit-
ványát:) „Miután azl867-kí XIII . törvényczikk 6. 

45* 
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szakasza szerint a kölcsön egyedül csak vasutak 
és csatornák építésére fordítandó, azok közé pedig 
oly állóhid nem sorozható, mely a Duna két part
ját magántársulatok vasutai számára öszszekötné: 
alólirt indítványozza, hogy a törvényjavaslatnak 
e) pontja ezúttal kihagyatván, a minisztérium oda 
utasíttassák, hogy e tekintetben külön törvényja
vaslatot az illető tervezettel és költségvetéssel együtt 
a jövő országgyűlés elé terjeszszen.ft 

Zsedényi E d e ; T. ház! Mint a pénzügyi bi
zottság tagja, belső meggyőződésem szerint nem 
fogadhatom el ezen javaslatba hozott dunai álló-
hidnak e kölcsönből való kiépítését, és szoros kö
telességemnek tartom, most, itt, az ország színe előtt 
indokolni nézetemet. 

Legelőször is azért nem pártolom, mivel egye
nesen összeütközik az 1867-ik XlII-ik törvény ez. 
6. és 3. szakaszaival: mert ezen törvény szerint csak 
vasutakra és csatornákra lehet ezen kölcsönt fordí
tani. Á 3-ik szakasz szerint pedig ezen kölcsön 
biztosítására szolgálnak az építendő vasutak és 
csatornák. Ha meg is engedem, hogy a hol maga 
az állam vasutat épít, és ennek folytatása közben 
híd kellene, mint például Bezdánnál. az annak épí
tésére szükséges költségek is a vasúti költségek 
közé sorolhatók; de ott, hol nem az állam épiti, hol 
az egyik részről , az állam vasúttársaság , a 
másik részről a déli vasutak vannak, s ezen két 
vasútnak összeköttetésére szolgáló álló hidról van 
szó, mely milliókba kerül, azt hiszem, hogy ezt nem 
lehet e kölcsönből építeni. 

Másodszor nem pártolom azért, mert mint 
maga a minisztérium eredeti javaslatában szüksé
gesnek tartotta említeni, azon privilégiumnak meg
váltása, a melylyel a lánczhid bír, és a mely sze
rint Pesten jobbra és balra a lánczhidtól egy mért
földnyi távolságra nem szabad hidat építeni: mil
liókba fog kerülni, s azt hiszem jól meg kell bí
rálni azon javaslatot, míg a törvényhozás ezen 
építkezést elrendeli. 

Harmadszor nem pártolom azért, mert a 
Duna szabályozása nélkül hidat építeni lehetetlen; 
tehát azon költségeket is számba kell venni, me
lyeket a Duna szabályozására fordítani kell. Már 
most kérdem, vajon az országgyűlés alapos bírá
lás kellékeivel össze tudja-e egyeztetni azt, hogy 
minden előleges költségvetés nélkül, nem is tudva 
hogy mennyibe fog az egész kerülni, rendelje azt 
el. De egy álló bidnak építését nem is sorolhatom 
azon tárgyak közé, a melyeknek rögtöni elrende
lését a rendkívüli szükség parancsolja. 

Ennek elrendelését, t. ház, a költségvetés min
den ismerete nélkül, vélekedésem szerint, egyáta-
lában nem lehet egy jól rendezett fináncz-oecono-
mia elveivel megegyeztetni, s azért, hogy ha a 
ministerium ennek ezélszerüségéről meg van győ-

ÜLÉS. (December 5. 1868.) 

zödve, s meg van győződve arról, hogy az álló híd 
okvetlen'szükséges, terjeszszen a jövő országgyűlés 
elé tervezetet és egy költségvetést. Akkor beható 
megbirálásután, igen is nem a kölcsönből, de más jö
vedelmekből azokat resolválni fogjaaz országgyűlés. 
De hogy minden költségvetés és minden további 
megbirálás nélkül a kölcsönből, melynek rendel
tetése egészen más, milliók szavaztassanak meg: 
azt én jónak nem tartom, s azért indítványomat 
ajánlom a t. ház figyelmébe. 

Hollán Ernő államtitkár : Én a t, kép 
viselő urnák érveit és indokolását nem helyeslem; 
annál fogva az ezekre támasztott javaslatot sem fo
gadhatom el. 

U g y vettem ki előadásából, hogy az állandó 
vasúti hídnak Pesten való fölállítását ő sem el
lenzi ; de ha ezen hídépítésnek szükségességét kel
lőleg indokolva nem látná, bátor leszek annak 
fontosságát röviden kiemelni. (Halijuk!) 

Midőn a t. ház intézkedése folytán azon va
gyunk, hogy az országos vasúti hálózatot minéí 
előbb kiegészítsük s az abban mutatkozó nagy hé
zagokat kitöltsök, ennek következtében legköze
lebb oly országos hálózat fog előállni, mely a 
Duna által elválasztva, az országnak egyetlen egv 
pontján sincs összefoglalva. Ez oly állapot, mely
ről — a nélkül, hogy ezt bővebben indokolnám — 
elég kijelentenem azt, hogy tarthatatlan. Az elvá
lasztott két országos hálózatot össze kell foglal
nunk már csak azon viszonosságnál fogva is, 
melyben egymáshoz állnak ; de össze kell foglal
nunk azérfeás, mert a mai állapot, jelesül déli irány
ban, Fiume felé a kivitelt annyira terheli, hogy 
azt külkereskedésünk érzékeny károsítása nélkül 
tovább tűrnünk nem lehet. Méltóztatnak közönsé
gesen tudni, hogy egy mázsának vagy egy mérő
nek a pesti indóházról átszállítása a budai in
dóházhoz majdnem 15 krajezárba kerül, mi 15 
mértföldnyi vasúti szállításnak aequivalense. Azt 
hiszem tehát, hogy a szóban levő vasúti hid épí
tésének szüksége bővebb magyarázatot nem igé
nyel. (Tetszés.) 

Második sorban már most az a kérdés: vajon 
érdemes képviselő társunk felfogása szerint oly 
tárgynak tekinthető-e ezen vasúti hid, melynek 
költség'ei a vasúti kölcsönből fedezhetők, vagy 
nem? A vasúti hid, legyen az nagyobb vagy ki
sebb, mindenkor a vasútnak kiegészítő részét ké
pezi, épen ugy, mint valamely közönséges hid a kö
zönséges útnak folytatása, illetőleg kiegészítése. A 
kettő között nincs semmi különbség, sem azon te
kintet itt figyelembe nem vehető, vajon a vasút, mely 
a hídnak folytatásába esik.nehány mértfölddel hosz-
szabb vagy rövidebb-e? Az a vasúti hid. mely Pes
ten készülni fog és mely az országnak ké t hálóza-
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tát összekapcsolja, nem csak ezen kis kapcsoló vas
útnak, hanem az egész országos hálózatnak fog 
közvetítőjéül szolgálni és igy nemcsak ezen össze
kötő vonalnak leend kapcsoló része, hanem tulaj
donképen az országos vasúti hálózatnak kiegészítő' 
része, s mint ilyen, igenis azon tárgyak sorába 
tartozik, melyeknek költségei a vasúti kölcsönből 
fedezhetők és fedezendők. 

Az érdemes képviselő úr továbbá azt jegyezte 
meg,hogy a minísterium a ház helybenhagyását oly 
költekezésekre kéri ki, a melyeknek összegét előre 
meghatározni nem lehet. Ezen állítását egyszerűen 
tagadom. Köszönjük a mai tudománynak, a kifej
lett technikának, hogy ma már^nagy összegeket 
igénylő hidak költségeit a legszorosabb határok 
közt, igen nagy valószínűséggel, meg lehet állapí
tani és a minisztérium ezen hid költségeit már elő
irányozta is, és nem kétkedem benne, hogy az azon 
összegért, mely praelininálva van, ki is építhető. 
(Felkiáltások : Halljuk az összeget!) A pénzügyi 
bizottság jelentéséből, a praelimináréból kivehető, 
hogy a szóban levő hidnak kiépítésére a kapcsoló-
vasuttal együtt 5 millió lett előirányozva. A tisz
telt képviselő urnák állítása tehát, hogy a képvi
selőház azon esetben, ha a minisztérium javaslatát 
fogadná el. tán széltében milliókat decretálna, 
melyekről azt sem tudja, hogy mennyi lesz, nem 
áll : mert a mint említem, e czélra 5 millió van 
praeliminálva, s én azt hiszem, hogy ez azon ha
tár, melyen belől a hidnak építési költségei fedez
hetők. 

A mi a lánczhid-társulatnak törvényesen 
megállapított szabadalmát illeti: kétségtelen, hogy 
e hidat vagy expropriálni kell, vagy a létező pri
vilégiumot pénzül megváltani. Téved azonban a 
tisztelt képviselő úr, ha azt hiszi, hogy azon költ
ségek, melyek a lánczhid-társulat privilégiumá
nak megváltására kívántatnak, kizárólag csak 
azon ezélra szolgálnának, hogy a fönálló lánezhid 
mellett, még egy vasúti hidat is lehessen építeni, 
miszerint a fölállítandó vasúti hidnak amúgy is 
nagy költségeit, még a fönálló lánczkid-szabada-
lom megváltásának költségei is növelnék, mintha 
a lánezhid megváltásának szüksége kizárólagosan 
csak a vasúti hid építésének czéljából eredne. Én, 
tisztelt ház, azt tartom, hogy a lánezhid privilé
giumának fönállása valóságos országos calemitás, 
mert a mig az fönáll, a két testvér-főváros keres
kedése föl sem virágozhatik. A lánczhid-társulat 
szabadalmának megváltását tehát országos érdek 
parancsolja és ha más vasúti hidat nem építünk 
is, a privilégium megszüntetése a közforgalom te
kintetéből elodázhatlan. 

Ha jól értettem, arról volt még szó, hogy mi
után a fölépítendő vasúti hid két országos hálóza
tot kapcsol össze, olyanokat, melyeknek birtokosai 

idegen társulatok,ezekeHs be kellene vonni a költsé
gek viselésébe. E nézetet, tisztelt ház, részemről he
lyesnek nem tartom. Mert, ha a kap csoló vasút és 
állóhid létesitéséhez s annak költségeikez az álla
mon kivül más is járul, igen természetes, hogy 
ugy a tariffák szabályozásában, mint a jövedelem 
részeltetésében joguk, befolyásuk lesz azoknak, 
kiket épen kizárni akarunk. Az országos érdek 
ellenkezőleg azt parancsolja, hogy semmiféle ide
gen befolyás ne gyakoroltassák azon közlekedési 
eszközre, melyet kell hogy saját közegei által 
szabad rendelkezése alatt kezeljen az ország. 

Az országos érdek szempontjából tehát indo
kolva látom azon kérést, hogy a hid és kapcsoló-
vasút országos költségen épittessenek. 

Kérdés lehet még az : vajon nem időelőtti-e 
intézkedni a tisztelt háznak, mielőtt a tervek elké
szültek s a költségvetés előterjesztetett ? 

Szerintem a kormány által történt előterjesz
téssel nincs kívánva az,hogy a t.ház az előterjesz
tett tervek és költségvetések alapján intézkedjék 
véglegesen. De ha a minisztérium, megfelelő hatá
rozatok hiányából, nem lesz arra képesítve, hogy 
a kívánt előkészületek megtételére a téli hónapo
kat fölhasználhassa; senki sem határozhatja meg 
előre, hogy a jövő országgyűlés mikor lesz azon 
helyzetben, hogy e fontos tárgyat érdemlegesen 
elintézhesse, miszerint esetleg ismét egy évet ve
szíthetünk, a mi bizonyára csak az országos köz
forgalom kárára volna. 

Ezek voltak azon indokok, melyek a minisz
tériumot arra birták, hogy a javaslatot az előter
jesztett alakban mutassa be a t. háznak. 

G h y c z y K á l m á n : Előre bocsátom minde
nekelőtt, t. ház, hogy részemről sem helyeslem 
Zsedényi képviselőtársam azon nézetét, miszerint 
azon összekötő-vaspálya, mely a budai és pesti 
pályaudvarokat összekötné, egy állóhid közbejöt
tévelne legyen olyan, mely az államkölcsönösszeg
ből fedezhető. Tökéletesen igaza van, nézetem sze
rint is állomtitkár urnák, hogy ez is azon vállala
tok közé tartozható, melyek az államkölesönből a 
törvény értelmében is fedezhetők. 

Előrebocsátom továbbá azt is. hogy az én né
zetem szerint is a két pályának ezen összekötése 
igen hasznos, sőt szükséges vállalat, a melynek 
előbb-utóbb mindenesetre létesíttetni kell. Ha e 
tekintetben mégis a törvényjavaslat ellen vagyok 
bátor szólani, azt egyedül csak az opportunitás 
szempontjából teszem; mert, a mint már előttem is 
említve volt, mielőtt ezen összeköttetése a két pá
lyaudvarnak létesíthető lenne, okvetlenül szüksé
ges előbb a lánezhid-társulattal tárgyalásokba bo
csátkozni. Ha már most, t. ház, az ország törvény 
által kötelezőleg kimondja, hogy ő ezen összekötő
pályát mindenesetre felállítani akarja, miután a 
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iánczhid-társulat is a maga jogait ismeri: nem fog
ja-e azon hatást gyakorolni, hogy a lánezhid-
társulat követelései aránytalanul feljebb esigáz-
tassanak? (Tökéletesen igaz!) E tekintetből sokkal 
üdvösebbnek tartanám, hogy a ház végső elhatá
rozását ne mondja ki előbb , mintsem a lánezhid-
társulat privilégiuma folytán ezen terv létesítése 
ellen szolgálható akadályok elháritva nem lesznek. 
En részemről nem tartok azon időveszteségtől, a 
melye 11. államtitkár úr emiitett: mert csakugyan 
áll az, hogy addig, mig tisztába nem jön a lánez-
hidtársulattal e tá rgy: nem is tanácsos, nem is 
czélszerü már azon előmunkálatokat megtenni, a 
melyeket t. államtitkár lir már most rögtön ren
deltetni óhajt. És abból. t. ház, hogy az ország
gyűlés most végnapjaiban meglepve levén a leg
különbözőbb nemű törvényjavaslatokkal, egy ily 
tárgynak megfontolására kellő időt nem fordithat, 
egyátaíában nem következik, hogy a jövő ország
gyűlés, melynek kezdetben annyi elfoglaltatása 
nem lesz, vagy ha volna is annyi elfoglaltsága, 
bizonyosan több ideje lesz, több hónapja lesz, 
mint nekünk napjaink vannak, mindjárt összejö
vetele után ezen ügyben czélszerüen ne intézked
hessek. 

Ebez még két tekintet járul : először, hogy 
t. államtitkár úr előadásából csakugyan nem vet
tem ki azt, hogy már valamely részletes kidol
gozott terv és költségvetés készen s megalapítva 
lenne ; hozzájárul még azon tekintet is, hogy ha 
számba veszszük mindazon összegeket, melyek a t . 
ház által ezen t. javaslatban már felemlített vaspá
lyákra fordítandók lesznek, azon összegek legna
gyobb részét az államkölcsönnek már különben 
is kimeritenék és igy könnyen azon eset adhatja 
elő magát, hogy ezen ujabb vállalatra talán más 
segédforrásról kellene gondoskodni. Én nem mon
dom ; hogy az ország annak idején meggyőződbe lé
vén ezen vállalat hasznosságáról, még azon eset
ben is, ha az államkölcsön nem volna erre elegendő, 
más segédforrásokról ne gondoskodjék; de azt hi
szem, hogy az országnak fel kell tartani azon jogot, 
hogy a tárgynak tökéletes ismeretével s minden 
körülménynek tudásával, tehát annak is tudtával, 
hogy netalán ujabb terheket szükséges az ország
nak magára vállalni, intézkedhessek. Megjegy
zem még, hogy azon költségekhez, a melyek a 
vasúti kölcsönből íedezendők, semmi esetben sem 
sorolandók olyanok, melyek netalán azon ezélra 
fognak kívántatni, hogy a lánczhid-társulattal bi
zonyos egyesség köttessék. De mivel ezen költsé
gek ugy sem lesznek a vasúti kölcsönből fedezhe
tők, már e ezélra okvetlen szükséges más segédfor-
rásokról gondoskodni és miután annyi teendőnk 
van. mielőtt e tárgyban az országgyűlés véglege
sen intézkedhetnék, alázatos véleményem az len

ne, hogy itt e szakasz kihagyatván, határzatilag 
bízatnék meg a minisztérium azzal, hogy a pesti 
és budai pályaudvaroknak gőzmozdonyu vasúttal 
és dunai álló hiddal való összeköttetése és Pesten 
egy központi pályaudvar építése iránt részletesen 
kidolgozott terv és költségvetés kísérletében kü
lön törvényjavaslat terjesztessék a legközelebbi 
országgyűlés elé (Atalános helyeslés) és addig is a 
lánczhid-társulattal eg} ezkedést kezdhessen és an
nak eredményéről is jelentést tegyen. 

Zsedényi E d e : Mellőzöm azt, hogy Grhy-
czy képviselő úr indítványa tökéletesen megegyez 
az általam beadottal; hanem hallgatással nem mel
lőzhetem azon ellentétet, mely az államtitkár úr 
mai előadása, és a közlekedési minisztérium egész 
eljárása közt létezik. A t. államtitkár úr ugyanis 
azt mondotta, hogy igen könnyen meg lehet szá
mítani azon költségeket, melyekbe az álló híd ke
rül technikai tekintetben is, és ime, másfél évi idő 
volt a tervezet kidolgozására, és még a pénzügyi 
bizottság elé sem terjesztettek semminemű terve
zetek. Ha ez oly könnyű, miért nem terjesztettek 
a tervezetek a pénzügyi bizottság elé ? Bizonyára 
azért, mert maga a kormány sem volt tisztában 
magával az iránt, hogy mennyibe fog a dolog 
kerülni. A lánczhidról is azt mondották, hogy 5 
millióba fog kerülni, és 6 millióba került. Lehet 
azt mondani, hogy a privilégium megváltása 2 
millióba fog kerülni, és fog kerülni 7 millióba, és 
az esetben a kölcsön nem lesz elégséges. Vélemé
nyem szerint tehát okvetlen szükséges, hogy az 
országgyűlés a tervezeteket és a költségvetést is
merje, midőn ez ügyben határoz. 

G h y c z y Kálmál l : Bátor leszek javaslatomat 
még egyszer felolvasni, mert kissé bővitettem. 
{Olvassa-') „Megbizatik a minisztérium, hogy a 
pesti és budai pályaudvaroknak gőzmozdonyu 
vasúttal és dunai állóhiddal való összeköttetése, és 
Pesten egy központi pályaudvar épitése iránt — 
részletben kidolgozott terv és költségvetés kísére
tében — külön törvényjavaslatot terjeszszen alegkö-
zelebbi országgyűlés elé, s addig is a lánczhid-
társulattal egyezkedést kezdhessen, és annak ered
ményéről is jóváhagyás végett előterjesztést 
tegyen." 

E l n ö k : A központi bizottság szövegezése még 
egyszer fel fog olvastatni; és azután fel fog olvas
tatni még egyszer a Ghyczy Kálmán úr által bea
dott határozati javaslat. 

B u j a n o v i c S Sándor j e g y z ő (olvassa a szer
kezetet és Ghyczy Kálmán javaslatát.) 

Csengery I m r e : Csak egy éjszrevételern van 
Ghyczy Kálmán úr módositványára : azt . i . ,hogy 
ha a t. ház azt magáévá fogja tenni, az e helyen 
nem állhat meg, hanem külön szakaszba lesz fog
lalandó. 
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GhyCZy K á l m á n : Én mint határozati javas- , 
latot adtam be. 

E l n ö k : T. ház! A szavazás, nézetem szerint, 
mindenesetre először a szerkezetre történik ; ha a 
szerkezet nem fogadtatnék el, azután jön Ghyczy 
Kálmán úr javaslata szavazásra. Kérem azonképvise-
lőket ,akikaz 1-ső szakasznak e), illetőleg most már 
f) alatti pontját eredeti szerkezetében elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) Most kérem, 
álljanak fel azok, a kik el nem fogadják. (Megtör
ténik.) Kérem azokat, a kik el nem fogadják, mél
tóztassanak állva maradni, míg a jegyző urak meg
olvassák. (Megtörténik.) Most kérem azon képvise
lőket, kik az eredeti szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak felállani és mindaddig állva maradni, 
mig a jegyző urak összeszámítják. (Megtörténik.) 
A képviselőház 118 szavazattal 111 ellenében 
nem fogadta el a szerkezetet. (Felkiáltások a jobb ol
dalon : Név szerinti szavazást kérünk!) 

Deák F e r e n c z : Nem tartanám szükséges
nek a kérdést, habár nem nagy is a szám, mely a 
többséget képezte, névszerinti szavazás által eldön-
teni. Csak néhány napunk van, ne vesztegessük 
tehát az időt, hiszen az elfogadott határozati ja
vaslat sem veszi ki a ház kezéből a határozás jogát. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Annyival inkább megmaradhat a t. ház az elnök 
úr által kimondott határozat mellett, miután Ghy
czy Kálmán képviselőtársunk indítványa épen 
annyira belátja a ezél hasznosságát; csakhogy 
határozati javaslatában kijelöli a módot is. Annál
fogva a kettő között lényeges különbség nincs, 
mert ha a minisztérium által előterjesztett javasla
tot fogadta volna el a t. ház, a minisztérium ez 
esetben is, a mint a ház elé terjesztett javaslatban 
benfoglaltatik, az előleges lépésekkel kezdette 
volna meg ez irány báni működését. Miután ennél
fogva akár a törvényjavaslat,akár a határozati javas
lat fogadtatik el, az a czél elérésére nézve egyenlő 
hatású. Kár volna névszerinti szavazás által a már 
ugy is rövid időt vesztegetni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. Ghyczy Kálmán képviselő űr 
határozati javaslatát a jegyző úr még egyszer fel 
fogja olvasni. (Elfogadjuk!) Ha a t. ház engem 
mentésit attól, hogy a szabályokat megtartsam, 
miután a szabályokban az van, hogy szavazás előtt 
az illető tárgy mindig felolvastassák . . . . (Halljuk a 
kérdést!) Tehát kérem azon képviselőket, kik a 
Ghyczy képviselő úr által beadott határozati ja
vaslatot elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) Ezen határozati javaslat el van fogadva, 
és külön, nem pedig ezen első szakaszba beleszőve 
fog a jegyzőkönyvbe igtattatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 3. 
szakasz f) alatti pontját.) 

Szntagh P á l (gömöri ) : Magyarország vas • 
uti ipartermelő megyéi egyikének legfőbbike Gö-
mör. Hogy ne csak az utolsó időben, hanem a szük
ségnek megfelelő mértékben jussunk a vashoz, ez 
csak akkor lehet, ha a gömöri vasút ki fog épülni; 
ha ez nem lenne, akkor ezen hazai vastelep kizárat
nék azon vasúthálózatból — ez mint e*rv 5—'8 
mértföldnyi kerület — és nem volna képes annak 
legalább 50— 60.000,000 frtra rugó nevezetes 
összeget megtakarítani. Ha pedig nem olyan vas
utat kapnánk, mely összeköti a szenet az érczczel, 
a vasat az érczekkel, akkor annak jövendő kifej-
lése komolyan veszélyeztetve volna. Tudva levő, 
hogy a külföld óriási vasúti ipara naponkint rop
pant fejlődést tesz, de a szomszéd osztrák ország 
saját ipara érdekében a lehető erőfeszítéseket teszi. 
Az ö befolyása következtében érvényesíttetett a 
pécs-kanizsa-marburgi vonal, azonkívül épülő fél 
ben van egy 50.000,000 frtba kerülő hegyi pálya,az 
úgynevezett Rudolf-pálya. Ha már ezentúl ki fog 
épülni a kassa-oderbergi pálya, továbbá a szé-
kes-fehérvár-grátzí pálya, akkor a külföldnek még 
tetemesebb verseny nyittatik. Es ha ily körülmé
nyek közt a közlekedési eszközök miatt annyira 
sinló'dő ipar magát ki nem fejlesztheti, arra lehet 
szorítva, mint jelenleg, hogy csak drágán termelhet. 

Annálfogva egy csekély módosítást vagyok 
bátor előterjeszteni, mely nem támadja meg azon 
elvet, mely itt le van téve, s nem érintve az egyes 
vidékeknek eltérő érdekeit, csupán határozottab
ban fejezi ki azt, mi itt foglaltatik; egyszersmind 
lényeges annyiban, hogy ez bizonyos támpontot, 
erkölcsi buzdítást lesz képes adni azon vállalatok 
megindítására. Ajánlom tehát módositványomat 
annyival inkább, mert a miniszteri javaslat azon 
czélnak, hogy a vasipar kifejlesztessék, nem fog 
egészen megfelelni. 

Nem szándékozom ezúttal Gömör megye ér
dekében a t. ház figyelmét hosszasabban igénybe 
venni, sem az ottani vasipar tárgyalása végett 
most, az utolsó időben oly indítványt tenni, mely
nek tárgyalásira már idő nincs; csak arra figyel
meztetem a t. házat, hogy, ha indítványom elfogad-
tátik, s a vasút Putnok helyett Rozsnyó felé ve
zettetik, a putnok-gömöri vasgyártó vidék is, mely 
most 8 —10 mértföldnyire esik a vasúttól, kap 
alig félrnértföldnyi távolságra vasutat. 

Módositványom abból áll, hogy az 1. szakasz 
f) pontjában e helyett: „Putnok felé;< tétessék: 
„Rozsnyó felé ;í£ mikor is az illető pont így fog 
hangzani: „Abányaipar előmozdítása végett, Mis-
kolcztól Rozsnyó felé azon pontig vezetendővasut 
épitése, melyből a vasiparral foglalkozó bányavi
dék egyes völgyei kiágaznak." 

D a p s y VilmoS: T. ház ! Elismerem magam 
is, hogy a miniszteri javaslat nem fogja avasipart 
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tökéletesen kielégíteni; de mivel a módosítás 
egyedül egy vidéknek kívánja megadni a 
vasút jótékonyságát, azt igazságosnak nem ismer
hetem el, annál kevésbbé, mert Grömörnek négy 
főága van, mely egyiránt veheti igénybe az ál
lam segélyét. Azért kész vagyok a szerkezetre 
szavazni. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a szerke
zet f) pontját elfogadják, méltóztassanak feláílani. 
(Megtörténik.) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 2-ik 
szakaszt). 

Deák Ferencz : T. ház! E 2-dik szakaszt 
egész terjedelmében elfogadom; végéhez azonban 
szeretném a következő toldalékot tétetni: „A nyir-
egyháza-ungvári gőzmozdony-vaspálya építésére 
kamatbiztositás nélkül vállalkozó részvényesek, a 
minisztérium által jóváhagyandó építési költségek 
egy harmad részének erejéig, hasonló feltételek 
mellett lesznek segélyezendők.'' Ezen toldalékot 
ajánlom a t. ház figyelmébe. Ez csak előleget ki
van nyújtani, miáltal az állam nem terheltetik. 
(Helyeslés). 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa Deák 
Ferencz módositványát). 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Ezen indítványhoz magam is szívesen hozzájáru
lok, annyival inkább, miután az államkincstárnak 
is nevezetes hasznot tesz a módositvány elfogadásá
val a ház. Az ungvári kincstári uradalomnak ne
vezetes, mintegy 100,000 holdnyi erdeje esik a 
vonal közelében s azt ez indítvány elfogadása ese
tében értékesítheti majd a kincstár. Ennélfogva 
szívesen hozzájárulok. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e hozzáadással a 
2-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 3-ik 
szakaszt). 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
El van fogadva. 

Bnjanovics Sándor jegyző (olvassa a Lonj-
sko-polje terület ár mentesítésére vonatkozó törvényja
vaslatot. v) 

Elnök ; Elfogadja a t. ház a felolvasott tör
vényjavaslatot átalánosságban a részletes vita 
alapján? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olv ássa szaka-
szó akint s minden tétel észrevétel nélkül elfogadtatik), 

E l n ö k : A Lonjskopolje terület ármentesi-
tésére vonatkozó törvényjavaslat ugy átalános-
ságb*ü, mint részleteiben elfogadtatik. 

Mielőtt az államköltségvetési törvényjavas
latra áttérnénk, engedje meg a t. ház. hogy Paiss 

') Lásd az Jromáriyok 421 . számát. 

ÜLÉS (December 5. 1868.) 

Andor előadó rövid jelentést tegyen a központi 
bizottság részéről. 

PaíSS Andor e lőadó (olvassa a központi hi-
zottsógnak az osztrák törvényeknek Erdélyben leendő 
megszüntetése tárgyában több képviselő által előter
jesztett törvényjavaslatról szóló jelentését). 

Antalfy Károly előadó : A 9-dik osztály 
megbízásából kötelességem annak e tárgyban 
adott külön véleményét előterjeszteni. (Felol
vassa) 

Elnök : Ki fog nyomatni,1) szét fog osztat
ni és napirendre ki tűzetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyér : Az 1868, 
évi XXVII. törvényczik 30-ik szakasza az egyes, 
Magyarország területén fönálló intézetekre nézve 
a bélyegmentség tekintetében hozott szabályokat 
csak ezen év végéig terjeszti ki, utasítván a mi
nisztériumot, hogy ez iránt javaslatot terjeszszen 
a ház elé. A javaslat elkészült, de miután hosszabb 
részletes tárgyalást kivánt volna, bátor vagyok 
kérni a házat, hogy ezen meghatározását az idő 
rövidsége miatt, meghosszabbítani méltóztassék. 
Erre vonatkozó javaslatomat bátor vagyok a ház 
asztalára letenni. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot) . 

E l n ö k : A fölolvasott törvényjavaslat kinyo-
matik,2) szétosztatik és azon utasítással tétetik át 
az osztályokhoz, hogy mielőbb vegyék tárgyalás 
alá. 

Az 1869-diki államköltségvetés van napiren
den. Kivánja-e t. ház, hogy a j'elentések felolvas
tassanak ? 

Tisza K á l m á n : Azt gondolom, a központi 
bizottság jelentésében határozati javaslat is fog
laltatván, miután arra a háznak nyilatkoznia kell, 
felolvastatása szükséges. (Helyeslés.) 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentésének a nyugdijakra vonatkozó 7-dik 
kikezdését3) s a pénzügyi bizottság illető javaslatát. *) 

E l n ö k : A törvényjavaslat tárgyában a köz
ponti bizottság részéről határozati javaslat terjesz
tetik elő. Ha senki ellene szót nem emel, talán ha
tározatikig kimondhatom, hogy a ház azt magáévá 
teszi. (Helyeslés.) 

Következik a központi bizottság jelentésének 
második ága. 

Cse ngery Imre előadó (olvassa a középponti 
bizottság jelentésének 8—10. kikezdéseit. 5) 

^) Lásd &z Irományok 435.. számát és mellékletét. 
-) Lásd az Irományok 436. számát. 
:i) Lásd az Irományok 428. számát. 
*) Lásd az Irományok 424-dik számának 14—17. kikez

déseit. 
i) Lásd az Irományok 428. számát. 
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Nyáry P á l : A költségvetés tárgyalásának 
kezdetén hasonló határozati javaslattal léptem fel 
és azt Ígértem, hogy a tárgyalás befejezése után 
kérésemet meg fogom ujitani; de miután a köz
ponti bizottság javaslatában, ha nem is egészen 
azon határozat, de ahoz igen hasonló javaltatik, 
kijelentem, hogy e határozatba tökéletesen be
leegyezem. [(Helyeslés). 

Eí l lök: Miután el méltóztatnak fogadni ezen 
liatá rozati javaslatot is, ez a háznak e tárgyban 
második határozatává lett. 

Nem tudom, kiván-e még valaki az átalános 
vitáh oz szólani ? (Elfogadjuk!) Következik tehát a 
részletes tárgyalás. 

BlljanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat élsö szakaszát, *) 

L ó n y a y Menyhért pénzügyéi- . - Értesit
tetvén a közös minisztérium által, hogy a delega-
íió rnegállaj)odása folytán a közösügyi kiadá
sokból a magyar korona országaira eső rész tesz 
22.554,600 forintot, igy tehát, miután az összeg 
megvan állapítva, a végösszeget is ki lehet szá
mítani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a II. 
szakasz „rendes kiadások" czime alatti I. és II. feje
zetet). 

Eí l lök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Ili. 
fejezetet). 

Csengery Imre előadó : A Hl. fejezetre 
nézve a központi bizottságnak azon észrevétele 
van, hogy ,,a kamatjárulék" helyett, mely kitétel 
e pont alatt előjön, az 1867-ki XV. törvényezikk-
ben használt „évi járulék" tétessék. (Helyeslés). 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) 

Bnjanovics Sándorjegyző (olvassa a IV. 
fejezetet, mely változatlanul marad. Olvassa az V.fe
jezetet). 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Ezen ÖSZ-
szeg 22,554,499 frtot tesz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
V-dik fejezetet.) 

E l n ö k : í g y fog bevezettetni. Méltóztatnak 
elfogadni? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
VI—Xll-ik fejezeteket, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a Xlll-dik fejezetet.) 

Eötvös J ó z s e f b. közokta tásügy i mi
n i sz ter : T. ház! Midőn a vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium költségvetését a pénzügyi bí
zottság elé terjesztette, költségvetésébe felvette 
azon költségeket is, melyek a népnevelési törvény 

•j Lásd az Irományok 424. számának mellékletét. 
KÉPV. H. NAPÍ.Ó 1 8 6 % XI. 

életbeléptetése esetén a minisztériumra háramolni 
fognak, melyek a népnevelési tanfelügyelök az 
egész országban leendő' organisatiójára nézve 
163,500 írttal praelimináltattak. A pénzügyi bi
zottság azon nézetből és elvből indulva ki, hogy 
miután a népnevelési törvény, mely ezen kiadá
soknak alapját képezi, még törvénynyé nem vált, 
ezen praeliminált költségek nem vétethetnek fel 
az állam költségvetésébe. E szerint e tétel a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium budgetjéből kima
radt. Miután a népnevelési törvény ó' felsége által 
is szentesítve a t. házban kihirdettetett, ezen költ
ségek most valósággal szükségessé váltak : mert 
ezen költségek nélkül a ma kihirdetett törvény 
életbe nem léphet. En tehát kérem a t. házat, 
méltóztassék ezen 163,500 forintot a vallás- ésköz-
oktatásügyi minisztérium költségvetésének 6-dik 
cziméhez hozzátoldani. (Helyeslés.) 

E l n ö k ! E szerint a 6-dik ezim alatt a nép
nevelés szükségletei még 163,500 írttal megtol
datnak. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter .* 
A hatodik szám alatti népnevelés tételére megvan 
szavazva 232,700 forint. Ha éhez a törvény szen-
tesitése folytán szükségessé vált összeget 163,300 
forintban veszszük fel, ez kerekszámban 396,000 
forintot tesz. 

E l n ö k : E szerint a 6 tétel alatt összeadva 
lesz a 6-dik ezim összege 396,000 forint. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a XI V-dik 
fejezetet.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nem örömest szólalok fel, t. ház ! hanem az igaz
ságkiszolgáltatás érdekében kénytelen vagyok 
egész őszinteséggel kijelenteni, hogy a justitiat 
nem vagyok képes azon levonások mellett admi-
nistrálni, a melyeket a t. pénzügyi bizottság tett ; 
mindamellett azon esetre, ha a 2. és 3-dik ezim 
között az átruházás megadatik, az igazságügy mi
niszternek a pénzügyi bizottság által javaslott ösz-
szegek emelése iránti kérelmemtől el fogok állani. 
Kérem a t. házat, méltóztassék e kérdést addig 
függőben tartani, míg a törvényezikk 7. szakasza 
jön tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a XV., XVI. 
és XVII-dik fejezeteket, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : E szerint tehát a rendes kiadások 
összege 151.867,099 forintban megállapíttatik. 

Miniszterelnök űr kíván szólani. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: 

Méltóztassanak megengedni, hogy a tárgyalás 
megszakításával bemutassam az ő felsége által 
legkegyelmesebben szentesitett törvényezikkeket a 
véderőről, a honvédségről s a népfelkelésről. (Elénk 
éljenzés.) Kérem, méltóztassanak kihirdettetni. 
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E l n ö k ; A szentesitett törvényczikkek ki fog
nak hirdettetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a véd-
eröröl, a honvédségről s a népfelkelésről szóló tör-
vényczikkeket.'1) 

E l n ö k ; Az itt kihirdetett törvény csikkeket 
hasonló kihirdetés czéljából Bujanovics Sándor 
jegyző úr a mélt. főrendekhez át fogja vinni. 

Most folytatjuk az államköltségvetési törvény
javaslat tárgyalását. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (oltassa a 2. szakasz 
B) rovatának I. fejezetét.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Az 1869-re megállapított közösügyi rendkívüli 
kiadásokból a mag3Tar korona országaira esik 
1.843,206 forint. 

Eli lök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Be fog igtattatni. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a II. és Ill
áik fejezetet, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
iV-ik fejeze*et. Olvassa a rendkívüli kiadások V-dik 
fejezetét.) 

H o l l á n Ernő á l l a m t i t k á r : Engedelmet 
kérek, nem szívesen teszem, hogy felszólalok, de 
kötelességem. A közmunka-minisztérium rendkí
vüli költségvetésében útépítésekre 630,000 forintot 
hozott javaslatba, mely összeget a pénzügyi bi
zottság 400,000 forintra szállította le. Kénytelen 
vagyok e tételnél a t. ház méltánylásába a követ
kező körülményt ajánlani. A közmunka-miniszté
rium még a múlt kormány által megkötött szerző
déseket vett át, melyek magánjogi szerződések 
levén, az azokból eredő kötelezettségek kiterjednek 
még néhány évre, oly képen, hogy az 1869-ikévre 
szóló kötelezettségek ebből a 400,000 forintbői 
egyátalán nem fedezhetők, a minek következtében 
a közmunka-minisztérium ki van téve annak, hogy 
a szerződők birói utón keresetet indíthatnak ellene. 
Azonban mellőzve ezen szerződésekből háramló 
kötelezettséget, ha a t. ház a 400,000 forintot 
500,000 forintra emelné, a közmunka-minisztérium 
eleget tudna tenni e kötelezettségeknek. (Felkiáltá
sok: Hiszen 600,000 forint van e czélral) Engedel
met kérek, itt ut- és vízépítésről van szó, és a kettő 
összefoglalva tesz 600,000 forintot. Ebből a 
600,000 forintból esik útépítésekre 400,000 forint. 
Kérném, hogy a közmunka-minisztérium kötele
zettségeinek teljesen megfelelhessen, ezen összeget 
még százezer forinttal méltóztassék megtoldani, 
hogy e czim alatt 700,000 forint ajánltatnék. 

Z s e d é n y i Ede.- Ezen kérdés fenforgott a 
pénzügyi bizottságban, tőle kéretett az összeg azon 
utakért, melyeknek áthelyezése lett volna szüksé
ges, és akkor, midőn a pénzügyi bizottság részéről 
felhozatott, hogy ez tavaly is igy volt és minded-

' ) Lásd az Irományok 437 — 439-dik számait;. 

dig nincsenek az utak áthelyezve, azt mondotta az 
államtitkár úr, igen is, mert ezek csak szerződési 
összegek. Ekkor azt kérdeztük: vajcn a szerződő 
felek megtartották-e a magok részéről ezen felté
teleket '? mert hiszen, midőn az első budget meg-
vizsgáltatott,azt hallottuk, hogy bizonyos idő múlva 
elkészitik. Ha tehát nem tartották meg a kötött-
szerződést, akkor az állam sem köteles a szerződést 
irányukban megtartani. 

Hollán Ernő államtitkár. Engedelme! 
kérek, nem egészen helyesen méltóztatott a dolgot 
felfogni. Még a múlt kormány kötött bizonyos 
utakra nézve szerződéseket, melyek azután a mos
tani kormányra szállanak át és azon kötelezettsé
get foglalják magokban, hogy ama vállalkozók 
bizonyos évi cyclusokban bizonyos utakat kiegé
szítsenek. 

Z s e d é l y i Ede : De nem építettek! 
H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : De építik foly

vást, építettek tavaly, és építenek ez idén: és meg 
vannak állapítva bizonyos részletek, melyek a kö
tött szerződések értelmében azon vállalkozóknak 
járnak. Ha már most a minisztérium részéről ezen 
fenálló szerződések félrevettetnek, azon vállalko
zóknak, kikre nézve a szerződések érvényesen fen-
állanak, kártérítési igényök van a kormány irá
nyában. Itt folytatandó munkákról van szó, és ha 
a t. ház e tételt 100,000 forinttal fel nem emeli, a 
minisztérium nem lesz képes a fenálló szerződé
sekből folyó kötelezettségeinek megfelelni. 

Zichy N á n d o r g r : Engem nem annyira ezen 
szerződések létele, mint azon körülmény indítana 
e csekély összeg megszavazására, miként azon 
mérven alól leszállítani az utak és közlekedési 
ügyek előmozdítására szánt összegeket, melyek az 
előbbi időkben arra fordíttattak, én czélszeriinek 
nem tartom. Mert azzal, hogy vasutakat építünk, 
még a közlekedésügy kívánalmainak eleget nem 
tettünk. Az utak sok helyütt oly siralmas állapot
ban vannak, hogy e részben megtakarítás annyi, 
mint a legczélszerübb beruházások elmulasztása. 
Minden habozás nélkül oda szavazok tehát, hogy 
a kért százezer forint megadassák. 

G h y c z y K á l m á n : Igaz, t. ház ! hogy as 
államháztartás oly állapotban van, hogy igen 
szükséges kiadásokat sem lehet fedezni. Okát 
ennek nem szükség bővebben fejtegetni; mind
nyájan tudjuk, melyek azon súlyos terhek, melyek 
az államháztartást terhelik. Miután tehát a háztar
tásban a kiadásokban ily hiánylat mutatkozott, 
szükséges volt még a legszükségesebb kiadásokat 
is, a mennyire csak lehetett, megszorítani. A t. 
államtitkár úr a pénzügyi bizottság előtt igen 
panaszosan fogadta leszállítását a rendkívüli költ
ségvetésnek, melyet benyújtott. Meglehet, emlékeze
tem csal, de ugy emlékezem, hogy in specie azon 
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körülményt, hogy régitejesitendő szerződések létez
nek, államtitkár úr nem emiitette föl; valamely ha
tározott, ilynemű szerződést pedig bizonyosan nem 
mutatott egyátalán fel. A pénzügyi bizottság tehát 
azon szerződéseket, melyek a régi időből mint 
mondatik, még fen vaunak, tekintetbe nem vehette, 
hanem azon elvből indult ki a közlekedésügyi mi 
mszterium költségeinek megállapításánál, hogy 
azon czélból, hogy a már meglevő utak jó karban 
vagy legalább meglehetős karban fentartassanak. a 
szükséges költség a t. háznak megszavazás végett 
ajánltassék már azon tekintetből is, hogy az ily 
utak elromlását megengedni, a tőkének volna meg
semmisítése, mely azon utakba van befektetve. 
Egyébiránt azon nehéz körülmények között, 
melyekben az állampénztár van, uj utak építése, 
a mennyire csak lehetséges mellőztessék. Nem is 
lehet a dolgon máskép segíteni, mint hogy az uj 
utaknak valamint folytatása ugy megkezdése is 
mindenütt, a hol csak lehetséges, tovább halasztas-
sék, és mivel a rendkívüli kiadások között csak
ugyan fordulnak elő ily utak, e szempontból, az 
ily utak folytatásának halasztását a pénzügyi bizott
ság lehetségesnek találta,és én hiszem azt, ha némely 
ily utaknak folytatásával a minisztérium felhagy, 
az így megtakarítható összegekből kikerülhetnek 
azon összegek, melyek régi szerződések teljesítésére 
szükségesek; de hanem kerülnének ki, a közlekedési 
minisztériumnak így is módjában áll póthitelt kérni 
oly kötelezettségek teljesítésére, melyeket magától 
el nem háríthat. De hogy a t. ház, az ide vonat
kozó szerződések ismerete, bemutatására, szám
ba vétele nélkül, ehelyütt valami uj sommát utalvá
nyozhasson, részemről nem vélem lehetségesnek. 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Nekem a tör
tént felszólalás következtében alkalmam nyílik 
megjegyezni, hogy a közmunkaminiszter úr azon 
esetre, ha elleDe a felemlített szerződések czime 
alatt csakugyan követelések támasztatnának, min
denesetre fentartja magának, hogy póthitel által 
e bajon segíthessen. {Helyeslés) 

Nyáry P á l : Az államtitkár úr és t. képvi-
viselőtársam, Zsedényi Ede közt folyt párbeszéd
ből az tűnik ki, hogy azon alkalommal, midőn mi
niszter úr a költségek összeszámítására nézve a 
jegyzékeket felmutatta a pénzügyi bizottságnak, 
az államtitkár úr által most említett szerződéseket, 
melyek az államot a folyamatban levő útépítési 
munka költségeinek fedezésére kötelezik, előter
jeszteni elmulasztotta: mert különben,ha a bizott
ság erről tudomással bír, lehetetlen, hogy ezt mint 
tényt vette volna figyelembe. A kérdés tehát az : 
Elő voltak-e mutatva a kérdéses szerződések, vagy 
nem? Ha nem voltak előmutatva, nagyon termé
szetes, hogy nincs egyéb hátra, mint az, hogy az 
illető minisztérium, ha ; mint mondotta, ezen költsé

gek a most megszavazott összegből nem fedezhetők, 
póthitel iránt később tegyen a ház elé előterjesz
tést ; de már ekkor a szerződéseket is elő kell mu-
mutatni. Atalában én nem csodálkozom, és senki 
sem csodálkozhatik közölünk azon, hogy valóság
gal sem a költségnek előterjesztése, sem annak 
tárgyalása jelenben nem történik ugy, mint kellene. 
Ezen jövőben segitend a központi bizottságnak 
általunk legközelebb elfogadott határozata, mely
nek következtében meg fogjuk kivánni a minisz
tériumtól, hogy ne csupán a költség jegyzeteket 
mutassa elő, hanem terjesztessenek elő minden 
egyes pontjára a költség-jegyzéknek a bizonyít
ványok, és akkor aztán ily jelenetek, mint most, 
riiva. fognak előkerülni. 

H o l l á n ErnÖ á l l a m t i t k á r : Van szerencsém 
erre megjegyezni, hogy a minisztérium nem vo
nakodott s nem is vonakodik mindazon adatokat, 
melyek a pénzügyi b'zottság által kívántatnak, elő
terjeszteni. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a rendkívüli ki
adások IV. fejezete alatti tételét? {Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az V-dik•fe
jezetet.) 

Gorove István közgazdasági miniszter; 
Én tisztelettel hajlok meg ugy a pénzügyi bizott
ság, mint a háznak azon törekvése előtt, hogy az 
ország bevételei és kiadásai közt az egyensúlyt 
létrehozni, tulajdonképen fentartini igyekeznek, 
és annálfogva bármily nehezen esik ezen czim 
alatt „távirászat" a pénzügyi bizottság által javas
lóit törlesztésbe belenyugodnom, kénytelen vagyok 
azt elfogadni. Azonban ezen pontnál egy más czi-
met akarok szóba hozni, mit állásom, az ország 
érdekei, jelesen a földmivelési érdekek, melyek ná
lunk kiváló figyslmet érdemelnek, hallgatással 
mellőznöm nem engednek. (Halljuk!) 

Én a múlt országgyűlés alatt a földmivelés 
érdekeinek előmozdítására 80.000 frtot hoztam in
dítványba , mely összeget a pénzügyi bizottság-
előterjesztése alapján a t. ház legnagyobb részben 
megszavazott. Jelenleg azonban a pénzügyi bizott
ság jónak látta ezen összeget, melyet én 20,000 
írttal 100,000-re felemeltem, 50,000 frtnyi levo
násnak alávetni. Mivel nem volt alkalmam a pénz
ügyi bizottságban ez iránt nyilatkozni, engedje meg 
a t. ház, hogy indítványomat ugy tehessem és for-
mulázhasssam, hogy a földmivelési érdekek eme
lésére általam indítványozott 100,000 frt akár a 
rendes kiadások között az 50,0000 frtnak még 
50,000-rel leendő fölemelése, akár a rendkívüli 
kiadások közt uj 50,000 frtnak bevétele által az 
említett czélramegszavaztassék. Azt hiszem, t. ház, 
nem szükséges kérésemet indokolnom. Azok közé 
tartozom, kik meddő, terméketlen kiadásoktól ir-
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tőznak, és soha nem f< gnék azok szaporítása iránt 
tanácsommal a nemzetes a t. ház elé járulni. Azon
ban ugy Ítélem meg az ország pénzügyi és fejlődés
ben levő közgazdasági helyzetét, hogy a nemzet 
termékeny kiadásokat és beruházásokat óvatosan és 
vigyázattal bátran tehet meg. A t. ház szintén igy 
ítélte meg az ország pénzügyi és közgazdászati 
helyzetét, midőn vasutakra és csatornákra kölcsön 
felvételét határozta el. Ugyanazon rovat alá— bár 
szerényebb mértékben — tartozik azon 50,000 frt, 
melyet én a t. háztól kérek. Kérem azt az ország 
földmivelési érdekei nevében, kérem azon osztály 
nevében, mely épen e budgethez 34 millió frtnyi 
földadóval já ru l ; kérem különösen azon tekintetnél 
fogva: mert alig van ily aránylag csekély összeg, 
mely annyi tevékeny erőt és munkásságot képes 
ébreszteni, mint azon összeg, melyet e részben kérni 
bátorkodom. A gazdaság emelésére szolgáló esz
közök, a lótenyésztésre, a szarvasmarhák- és juhok
ra kitűzött dijak, a hasznos gépek előállítására 
szolgálandó összegek, a gazdasági irodalom elő
mozdítása, utaztatás, szóval mindazok, melyek a 
költségvetésben részletesebben elő vannak szám
lálva. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék ezen 
csekély összeget, akár mint rendkívüli kiadást, 
akár a rendes kiadások közt megszavazni. 

G h y c z y K á l m á n : Meglehet, csal emléke
zetem, miután nem voltam készen arra, hogy e 
tárgy előfordul, de ugy emlékszem, hogy 1868-ra 
gazdasági czélok előmozdítására csak 47,000 frt 
volt megajánlva. Mielőtt azonban a ház e kérdés 
felett szavazna, bátor volnék azon kéréssel járulni 
a t. házhoz: méltóztatnék azon fejezetet, a melyből 
a kérdéses levonások tétettek, felolvastatni; azon 
czélokból, melyekre az ily költségek követeltet
nek, legjobban meg lebetend Ítélni, hogy ezen ro
vatban a felemelés megengedhető-e, vagy nem ? 

Gorove István közgazdasági miniszter 
(olvassa) 1. A földmivelés emelésére átalában, úgy
mint : a gazdasági egyletek által tartandó kiállítá
soknak segélyezésére, gazdasági eszközök és gép
versenyek díjazására, pályakérdésekre, vegyészeti 
vizsgálatokra, szakbeli utaztatásokra, ösztöndi-
jakra, jutalmazásokra stb. 15,000 frt. 2. Gazdasági 
irodalom emelésére, úgymint : tudományosan rend
szeres . valamint népszerű gazdasági munkák 
szerzésére és kiadására, szaklapok segélyezésére, 
a miniszteri közlemények szerkesztése és kinyoma-
tására 6000 frt. 3. A kereskedelmi növénytermelés 
érdekeinek előmozdítására, különösen : a dohányt 
illetőleg 10.000 frt., a kendert 6000 frt , a lent, 
komlót stb. 2400, összesen 18,400. frt. 4. A borászat 
emelésére, különösen : a) a hazai borvidékek sző-
lőmivelési érdekeinek előmozdítására megkezdett 
tanulmányozási utazásoknak folytatására és mo-
nographiák készítésére 2400 frt.,b) a pinczekezelési 

2 tanfolyamnak megalakítási és fentartási költsé
gei 2600 ft. c) a borkezelés és export érdekében 
külföldön teendő tanulmányozások, kutatások s in
tézkedések költségeire 5000, öszszesen 10,000 ft. 
5. A kerti ipar emelésére 10,000 ft. 6. Lótenyész
tési czélokra, nevezetesen érmek és jutalomdijak, 
az eddigi összeg 7152 ft. 7. Állattenyésztés elő
mozdítására, nevezetesen a gazdasági egyletek ut
ján tartandó kiállításokon alkalmazandó jutalma
zások- s ösztöndijakra, szarvasmarhákat illetőleg 
8000 frt, juhokat 800 frt., sertést, baromfiat, méhé
szet 2500 frt. Öszszesen 18,500 frt. 8. A selyemte
nyésztés emelésére, különösen pedig a termelés 
biztosítására most már nélkülözhetlen eredeti ja
páni selyemmagnak hozatalára, s a yamai tölgy
hernyóval való kísérletre fordítva 6000 frt 9. Minta
haltenyésztés segélyezésére 2000 ft. 10, A budai 
szőlőiskola segélyezésére 1500 frt. 11. Ahegyaljai 
bormivelő társulat segélyezésére 400 frt. 14. A kas
sai Gleviczky Sándor-féle kerti magtermelő inté-' 
zetnek gyámolitására és fejlesztésére 1000frt. 

E l n ö k : T. ház! A közgazdasági miniszter 
még 50,000 frtot kér megállapittatni. Azok, kik a 
közgazdasági miniszter által . . . . 

Tisza Kálmál l : Azt vagyok bátor kérdezni, 
habár a kérdés feltételénél vagyunk is — mert ez 
iránt tisztába kell jönnünk — hogy a rendkívüli 
vagy rendes budgetbe kivántatik-e ez tétetni ? 

E l n ö k : Ha a t, ház beleegyezik, ez öszsze-
get azon esetre, ha a t. ház megszavazza, a rend-
ki vüli költségvetésbe lehet tenni. 

Tisza K á l m á n : Egészben véve átlátom e 
tételnek, mint ilyennek hasznosságát; de azt is 
látom, hogy ezen budgetnek a végén egy tetemes 
deficit van. Ha a pénzügyi bizottság által eszkö
zölt törlesztések daczára, mi ismét viszszaigta-
tunk kiadásokat, a deficit ismét nagyobbra és na
gyobbra fog nőni. Sajnos, de igaz, igen sok tétel, 
majdnem minden tétel olyan, melyet nemcsak szí
vesen megszavaznék, de több tételnél a kért ösz-
szegnél többet is szeretnék megszavazni. Ezt azon
ban meg kellett volna gondolni akkor, midőn oly 
nagy terheket magunkra vállaltunk. (Helyeslés a 
bal oldalon.) De ha ama nagy terheket magunkra 
vállaltuk, és ha akkor azoknak szavát, kik a defi
cittől féltek, alaptalannak méltóztattak nyilvání
tani, most, midőn a deficit itt van, legalább ugy 
igyekezzünk gazdálkodni, hogy azt ne neveljük. 
Egyébiránt hogy ne legyek kénytelen e tárgyhoz 
többször szólani, megjegyzem,hogy ha a ház kimon
daná a költségeknek ily utón szaporítását, akkor 
azt kérném, hogy ezen öszszeg ne a rendkívüli, 
hanem a rendes budgetbe jó'jön : mert azok nem 
rendkívüli kiadások, hanem olyanok , melyeket a 
miniszter évenkint szükségesnek tart, és ha tel
nék, e költségek valóban olyanok is. 
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Elnök : Kötelességem a kérdést az indít
ványra feltenni, a t. háztól függvén azt el-, vagy 
el nem fogadni. Azon képviselő urak, kik az indít
vány következtében a gazdaság különböző ágai
nak emelésére még 50,000 forintot megajánlani 
óhajtanak, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
Most kérem, méltóztassanak felállani azok, kik meg 
nem ajánlják az 50,000 frtot. (Megtörténik.) A több
ség nem szavazza meg. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a VI és 
VII. fejezetet, melyre nem történik észrevétel. Olvassa 
a VIII. fejezetet.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter; A 
8-dik fejezetre nézve azon megjegyzésem van, hogy 
az ez alatt eredetileg megállapított összeghez hoz
zájön a hatvan-szolnoki vonalra a közlekedési mi
nisztérium által előirányzott két millió. De levo
nandó e fejezet alatti összegből azon két tétel, 
mely Grhyczy Kálmán képviselő úr indítványa 
folytán a pénzügyi bizottság jelentéséből kiha
gyatni rendeltetett, t. i. a pesti központi pályaud
var 600,000 frttal, és a pesti és budai indóházak 
összekötő vasutjára szánt egy millió frt. Deák Fe-
rencz képviselő urnák a nyíregyháza-ungvári vas
úti vonalra nézve előterjesztett indítványa elfo
gadtatván, hozzájön e fejezet alatti összeghez az 
erre praeliminált 400,000 frt. Mindezek folytán a 
VIII. fejezet alatti összeg 22.229,000 frt, 

Elnök: Megszavazza a t. ház ezen össze
get? (Megszavazzuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : A rendkívüli kia
dások összege ezek szerint 33.641,206 forin
tot tesz. 

Elnök l Megszavazza a t. ház a rendkívüli 
kiadásokra megállapított 33.641,206 frtot? (Meg
szavazzuk !) 

S i m o n y i E r n ő : Bocsánatot kérek, ha bátor 
vagyok, a t. ház figyelmét a rendkívüli kiadások 
azon két pontjára felhívni, mely az által tündök
lik, hogy nincs ott. 

A t. ház ugyanis megbízta a minisztériumot, 
hogy vegyen fel egy vasúti kölcsönt, és hogy ezen 
vasúti kölcsön fejében évenkint 1.650,000 frt ezüst
ben fizettessék. Én kérdem a miniszter urat, hogy 
miután ezen költségnek kamatjaira nézve semmifélz 
tételt sem a rendkívüli, sem a rendes kiadásokban 
nem találok, mi módon kívánja a miniszter úr ezen 
kamatokat fizetni ? Á m u l t évi július 1-ső napján 
letelt kamatok, a mint a miniszter úr jelentéséből 
kitetszik, betudandók a részvényekbe, melyek a 
kölcsönre nézve kibocsáttattak. De január 1-én 
ismét kamatok lesznek fizetendők, ugy szintén as 
1869-ik év jan. 1-én és dec. végével, illetőleg 1870. 
január elsején. Azt hiszem, ezen kamatokat vala
mely módon szintén fizetni kell, és minthogy a 
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költségvetésben semmi nyomát nem látóra, bátor 
vagyok ez iránt felvilágosítást kérni. 

Másrészt, hogy ne keljen ismét felszólalnom, 
egyszersmind azon felvilágosítást is kérem, hogy 
hol van azon bevétel, a mi azon pénznek a mi
niszter urak kezeiben levő jelentése szerint kama
taiból bejön ? Azt hiszem, e két tételt valami mó
don be kellene számítani. 

Van még egy más észrevételem, mely szintén 
oly pontra tartozik, mely itt nem találtatik, A t. 
ház tudja, a hírlapok tele voltak vele. sőt nyil
vános törvényszékekben is felhozatott azon tény, 
hogy a kormány sok lapot fizet. Én az egész költ
ségvetésben nem találok erre nézve semmiféle 
kiadást tervezve. (Zaj, ellenmondások. Nem áll!) 
Bocsánatot kérek, nem tudom, áll-e, nem-e ? de fel 
volt hozva mindenütt s tagadva nem volt. (Felkiál
tások: A Magyar Újságban!) Én tehát kénytelen 
vagyok felvenni, hogy tény: ha pedig tény, ter
mészetes következést von maga után, és ennek a 
költségben meg kell valahol jelenni. Én most 
nem fogom arra nézve nyilvánítani véleménye
met, mert nem akarom a ház türelmét fárasztani, 
hogy mi a nézetem a felől, hogy a kormány hír
lapokat subventionál. s különösen oly hírlapokat, 
minőket itt jóformán qualificálni nem is lehet. 
Nem akarok hosszas lenni e tekintetben, ámbár 
annyit mindenesetre kötelességemnek tartok kije
lenteni, hogy én azt semmikép helyeselhetem, és 
semmiféle országban nem látom, hogy a kormány 
oly élezlapokat subventionáljon, mint minő ama 
botrányos lap, a „Borsszem Jankó." (Derültség.) Én 
ugy hiszem, ez magával a kormány méltóságával 
nem fér meg. 

Különben én e helyen a költségvetésre nézve 
kívánok felvilágosítást, s miután az idő rövid, a 
ház megengedi, hogy többé ne legyek kénytelen 
fölkelni, ha még egy kérdést vagyok bátor intézni. 
(Halljuk!) A kormány előterjeszti ezeket törvény-
czikk formában , mely végre is megszavazandó és 
törvénybe igtatandó lesz. Én azt hiszem, erre nézve a 
fenálló törvénynek rendeletét meg kell tartani. As 
1848. törvényezikk b)szakasza azt mondja: „Az évi 
ülés az utolsó évrei számadásnak, és a következő évi 
költségvetésnek a minszterium által leendő előter
jesztése, az irántok való határozat meghozatala előtt 
pedig nem rekesztethetik be az országgyűlés/ 'és fel 
nem oszolhatik. Kérem a kormányt, miután a pénz
ügyminiszter úr tudtommal a múlt évi számadást be 
nem terjesztette, és aziránt a háznak aminiszerium 
által fölmutatandó határozata nincs, tehát szükséges 
hogy az alkotmányos forma megtartassák, hogy e 
törvénynek elég tétessék : hogy vagy a miniszter 
úr beterjeszsze a számadást vagy a törvényhozás 
oly intézkedést tegyen, mely a minisztert ez alól 
felmenti : különben a törvénynek nincs elég téve. 
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Kérem a kormányt,méltóztassék az iránt nyilat
kozni : minő intézkedést kivan, hogy e törvénynek 
elég tétessék, a nélkül, hogy ezt az idő rövidsége 
nem engedvén, a számadás átvizsgáltatnék, a nélkül, 
hogy az alkotmányos formát megsértsük ? 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y ér : Én a kép
viselő urnák felszólalását annyiban neme tárgyhoz 
magáhoztartozónak tekinthetem, amennyibenmosta 
rendes fedezet egyes tételeinek megszavazásáról 
van szó ; a mennyiben azonban oly fontos tárgyat 
hozott elő, melyre nézve bárkit is, ha hozzám kér
dést intéz, megnyugtatni és felvilágositani köteles
ségemnek tartom : fogok válaszolni a tett kérdésre, 
ámbár nem tartozik a rendes tárgyhoz. 

SimOnyi Ernő :Én a rendkívüli költségekhez 
iratt am fel magamat. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y ő r ; Méltóztas
sék azután válaszolni s engem félbe nem szakítani 

Az egyik kérdés ,melyet hozzám intézett, az, 
hogy nem látja a költségvetésben a vasúti költség 
fejében fizetendő kamatokat. Ha arra méltatta 
volna képviselő úr előadásomat, hogy figyelemmel 
kisérje, bizonyára meggyőződött volna: minő eljá
rást szándékozik e tekintetben a minisztérium 
követni? a mely t.i. épen nem tér el azon eljárás
tői, mely bár miféle "vállalatnak kamatbizlositása 
körül követtetik. Ha azon tárgyalásokra méltóz
tatott volna figyelni, melyek az interkalaris kama
tok megállapítása és a biztosítási összegben való 
fölvétele iránt hasonlókép folytak, tudná, hogy az 
átalános szokás, hogy, a mint ezt előadásomban 
szintén megemlítettem, ennek tárgyalása nem a 
költségvetéshez való, hanem akkor történhetik, 
midőn a berekesztett évi számadások tételei kerül
nek elő, és mindazon kamatok, melyek a rövid 
időre elhelyzett pénzekből befolynak, az illető 
vállalat javára lesznek, terheltetik pedig az illető 
összeg. 

A másik kérdésre nézve, melyet hozzám mél
tóztatott intézni, t. i. a számadásokat illetőleg, van 
szerencsém megjegyezni, hogy nagyon sajnálom, 
h o g y a t. képvselő úr épen akkor jelen nem mél
tóztatott lenni, külföldi útjában tartózkodván, 
midőn szerencsém volt az államköltségvetés bea
dása alkalmával az 1867-dik évi számadásokra 
vonatkozólag minden adatot a t. háznak bemu
tatni, megjegyezvén,hogy, a mennyiben még a kö
zös activák iránti leszámolás s az 1868-dik év 
végével meglevő pénztári készletek iránt a két 
minisztérium közti megállapodás véghez nem me
hetett, az 1867-ki számadásnak végbezárása be 
nem következett; hanem minden egyes miniszté
rium bevételeit és kiadásait nem csak beterjesztet
tem, hanem a t. ház azokat ki is nyomatta, minek 

folytán a t. ház minden tagja megkapta azokat, és 
hogy ha a t. képviselő úr annyi fáradságot vesz 
magának, a ház irodájában ő is megkaphatja. 

Harmadik kérdését illetőleg azt jegyzem meg, 
hogy nem e tárgyhoz tartozik a dolog, s így ter
mészet szerint választ arra nem adhatok. Egyébi
ránt a mi a hírlapokat illeti, én e tekintetben nem 
hoztam számításba semmit, s a t. ház arra sem
mit sem szavazott meg. 

Gál J á n o s : Mielőtt ezen 2-ik szakasznál tovább 
mennénk , {Nagy zaj. Eláll l) bátor vagyok egy kis 
sajtóhibára figyelmeztetni a t. házat, mit, azt 
gondolom, hogy az igazságügyminiszter úr is mél
tóztatott a t. ház előtt hasonlólag ki n yilatkoztat-
ni. A 4-dik lapon van ezen sorban: eredetileg: 
„sz. k. v. (szabad kii", városok) törvényszékei." 
Csak ezen három betűt, mint sajtóhibát, kérem ki
hagyni, mert azon 68,000 frt nem a szab. kir. vá
rosok számára, hanem átalában a városok szá
mára van a költségvetésbe felvéve. (Helyeslés.) 

Ghyczy K á l m á n : T. ház! Azokra vonatko
zólag, miket most a t. pénzügyminiszter úr előter
jesztett, magam is u g y emlékezem, hogy az 1867-
dik évi kiadások és bevételek iránti kimutatás itt 
a házban kiosztatott és jelentette is azon alkalom
mal a t. pénzügyminiszter úr a háznak, hogy 
nem levén még ezen számadások tökéletesen befe
jezve, a végszámadást még nem terjesztheti be. 
Ezt csak azért kívánom megjegyezni, hogy azon 
k mutatás, melyet a t. pénzügyminiszter úr a ház 
elé terjesztett, nem azon számadás az állam jövedel
meiről, melyet az 1848-dik III . törvényczikk éven-
kint az országgyűlés elé terjeszteni rendelt; de 
azért, hogy ezen számadás az 1867-ik évről még 
beadva nem volt, nem áll az, a mitSimonyi képvi
selő úr mondott, hogy az országgyűlés nem osz
lathatnék fel, mivel azon törvényczikk, melyre ő 
hivatkozott, t. i. az 1848-dik évi IV. tör vény czikknek 
6. szakasza a múlt esztendei X. törvényczikk által 
megváltoztattatván, ezen utóbbi törvényczikkben a 
befejezett számadásnak előmutatása kívántatik, s az 
1868-ki számadás még befejezve nincs. Ennélfogva 
ennek megvizsgálása iránt csak jövőre fog az or
szággyűlés intézkedhetni. [Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (oh ssa a 3-dik 
szakasz czime alatti fejezeteket, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvasza a B) czim fejezetét.) 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : I t t ugyan
azon összeg teendő ki, mely a kiadások közt fog
laltatik, t. i. 1.843,206 frt. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azt én is Játom, 
hogy azon összeg, mely a kiadásokban foglaltatik, 
van itt a bevételben is kitéve ; de ez ki nem elé-
gi t : mert, azt hiszem, már nagyon jó volna, hogy 
egyszer valahára tisztába jőjünk ezen közös pénz-
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ügyi pénztár készleteinek, követeléseinek összegé
vel, s megtudjuk, mi illet abból bennünket; én te
hát kérdezem a t. pénzügyér urat: méltóztatott-e 
ugy intézkedni, hogy valahára tisztába jő-
jünk e kérdéssel? mert igen szép dolog az, hogy 
valahányszor rendkívüli közös költség jön, min
dig nyújtanak valamit, hogy tudassák, hogy van 
ebből a közösből még; de már egyszer jó volna azt 
is tudni, hogy mennyi hát az a közös és mennyit 
lehet abból még kapni? (Helyeslés Lalfelöl.) 

Lónyay Menyhért pényügyminiszter: 
Méltóztassék a t. képviselő úr az iránt mennyu-
godva lenni, hogy a mi a közös activák tisztábaho
zatalát illeti, e részben a magyar pénzügyminisz
térium részéről minden lépés megtétetett és már 
régebben folynak ez iránt a két minisztérium közt 
a tárgyalások, melyek, ugy hiszem, a törvényho
zási időszak szünetelése alatt e kérdést tisztába 
fogják hozni. Azon tételek iránt, melyeket a ma
gyar kincstár részére kell számításba venni, a 
számadások elkészültek, azok eredménye a bécsi 
minisztériummal közöltetett : ezen minisztérium 
megtette a maga részéről észrevételeit az egyes 
pontok ránt; azonban a két minisztérium közt bi
zonyos nézetkülönbség miatt az egyezmény még 
meg nem köttetett. A mi egyébiránt az ez évben 
eszközendo fedezetet illeti, t. i. az 1.843,206 
fonnto, erre a fedezet megvan, a nélkül, hogy az 
activák iránti visszasKámolást be kellene végezni, 
í g y például a Dunagőzhajótársulat által fizetendő 
illeték egyenesen a kijelölt czélra fordítható, tehát 
ezen összeg leszámolás előtt is fedezendő. 

Tisza K á l m á n : Bocsánatot kérek: a kér 
dés nem az volt: van-e fedezve jelenleg a kiadás ? 
hanem az : tisztába fog-e hozatni ezen közös acti
vák állása? Miután most a t. miniszter úr előadta, 
hogy a szünetelés alatt tisztába fog hozatni, 
nem óhajtok egyebet, mint, hogy ez jegyzőkönyv
be igtattassék. (Helyeslés hal/elöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyér : T. ház! 
Ha már volt volna eset, melyben, mint pénzügy
miniszter, tett Ígéretemet be nem váltottam, u g y 
természetesnek látnám az előttem szólott képviselő 
úr indítvány át s az esetben helyén volna, ha azok, 
a kik a tett ígéret beváltásán kételkednek, ezen 
figyelmeztetést a jegyzőkönyvbe felvétetni kíván
nák ; a jelen esetben azonban a jegyzőkönyvi 
figyelmeztetést annyival kevésbé tartom indokolt
nak, miután több izben kijelentettem a t. ház előtt, 
hogy a beszámolás iránt minden ^intézkedés meg
tétetett, sőt midőn az 1867-dik évi államkiadások
ról a számadásokat beterjesztettem, az erre vonat
kozó körülményeket is elősoroltam. Igen óhajta
nám, ha a t. képviselő úr magának annyi időt ve
hetne, hogy ezen leszámolás iránti előmunkála

tokat megtekinthetné: mert bizonyára meggyő
ződnék arról, hogy az ily fontos leszámolást, ha 
azt az ország érdekeivel megegyezőleg akarjuk 
keresztülvinni. 24 óra alatt bevégezni nem lehet. 
(Tetszés). 

E l n ö k : Kivánja a t. ház Tisza Kálmán kép
viselő úr indítványára a pénzügyminiszter úr igé
retét jegyzőkönyvbe ígtatni? (Nem kívánjuk!) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a B) czim 
11—IV. fejezeteit, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az V. fejezetet. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ezen té
tel, a szükségletnél megállapított tételhez képest, 
22.229,000 forintban teendő ki. (Helyeslés) 

Mihályi Péter jegyző (olvas sa a 4-dik sza
kaszt.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter : 
A különbözet 4.327,499 forintra rúgván, ez beig-
tatandó. (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (ol vassá az 5. sza
kaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 6-dikat) 

Csengery Imre előadó: A „XXV.ftután az 
„és" szó kihagyatván, az „XXVI." után még-
„XXXIV. és XXXV." lenne beillesztendő. (He
lyeslés.) 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-dik sza
kaszt.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Tisztelt ház ! Mindazon tételek iránt, melyek be
ruházásokat képeznének az igazságügy minisztéri
umban, nem emelek észrevételt. Ha az országnak 
ilynemű czélokra nincs pénze, a beruházásokat 
kénytelenek vagyunk késö'bbre halasztani. í gy el
hallgatom azt, hogy a pénzügyi bizottság a curia 
építésére szükséges 200 ezer forintot a rendkívüli 
költségvetésből kitörölte: de így áll a dolog, az 
igazságügyminiszterium rendes kiadásainak rova
taira nézve. 

A rendes kiadásokat a pénzügyi bizottság 
négy czimre osztotta. 

Az első czim alatt a központi igazgatás, a má
sodik alatt az országos törvénykezés, harmadik alatt 
az országos fegyintézetek és a negyedik alatt a te-
Jekköny vezés költségei foglaltatnak, és a tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslat 7-dik szakaszában ki-
mondatik, hogy átruházás a megállapított kiadá
soknak sem fejezetei, sem czimei közt nem enged
tetik meg. 

A központi igazgatás czime alatt 4815 forin
tot vont le a pénzügyi bizottság. Ez összeget né
mely üresedésbe jött ^hivatalok be nem töltése 
által meg tudtam gazdálkodni: de nem igy áll a 
dolog az országos törvénykezésre nézve. 
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Méltóztatnak tudni, hogy erre nézve ugy a 
hivatalnokok létszáma, mint a fizetések, meg van
nak állapítva, s mindamellett a pénzügyi bizottság 
e czim alatt 70 ezer forintot vont le. Ez összeget 
nem vagyok képes máskép megtakarítani, mint 
vagy a létszám leszállitása, vagy az ugy is a mi
nimumra szállított fizetéseknek csökkentése által. 

A létszám leszállításáról szó sem lehet. Mél
tassanak fölvenni , hogy a váltó-törvényszékre 
megállapított összegből 3257 forint vonatott le. A 
váltó-törvényszék tagjai évenkinti fizetése 1200 
forint és igy 300 forinttal kevesebb, mint a me
gyei törvényszékek tagjaié. A fizetések leszállításá
ról tehát szó sem lehet. 

Ha oedig a létszámot veszszük tekintetbe, a 
vidéki váltó-törvényszékek egy elnök és két köz-
biróból állanak; tehát azonrQÍnimumból,a mennyi 
jogérvényes itélet hozatalára szükséges, ngy, hogy 
azon esetben, ha a törvényszék egyik vagy másik 
tagja megbetegszik, zavarba jő a bíróság és nem 
képes jogérvényes ítéletet hozni. 

A t. ház ezekből meggyőződheti 'k, hogy a 
pénzügyi bizottság által levont 3257 forintot ki 
kell fizetnem, hogy abból egy garast sem vagyok 
képes meggazdálkodni. 

• Es igy van ez a többi tételeknél ?s, mert azok 
is mind bíróságokról szólanak. 

A telekkönyvezés költségeiből ^a pénzügyi 
bizottság 30 ezer forintot vont le. Erre nézve ma
gam on ngy segíthetek, hogy azon telekkönyvezési 
teendőket, melyek Erdélyben megindittattak és 
melyekre nézve reményünk volt, hogy 4—5 év 
alatt be fognak fejeztetni, 7—8 év alatt fogjuk jbe-
fejezni. Ez legfölebb egy reform elhalasztása. 

A 3-dik czim, mely a fegyintézetekről szól, 
az egyetlen pont, melynél meggazdálkodásra ki
látás van. Mig ugyanis a bíróságoknál meghatáro
zott fizetések vannak, ugy, hogy az interealaris 
jövedelmeken kivül semmit megtakarítani nem 
lehet, a fegyintézeteknél kénytelen a miniszter bi
zonyos latitade-öt föntartani, azért, hogy a rend
kívüli esetekre készen legyen. Például, hogy azon 
esetben, ha a fegyenczek szaporodnak, azokat ne 
legyen kénytelen a törvényhatóságokhoz vissza
utasítani. Itt már ez okból is van kilátás arra, 
hogy e czim alatt valamit megtakaríthatok. De 
azért is, mert a börtönügy reformja tekintetéből 
a házi kezelés behozatalára az előirányzatban 40 
ezer forint vétetett fel, melyet azon esetre megta
karíthatok, ha a házi kezelést 1869-ben még nem 
hozom be, hanem ezen valósággal szükséges re
formot 1870-re halasztóm. Csakis azon remény
ben, hogy e czim alatt eszközölhetek megtakarí
tást, fogadhatom el a pénzügyi bizottság javaslatát, 
mely szerint az országos törvénykezés költségei
ből 70 ezer forint vonassák le. 

Azon kéréssel fordulok tehát a t. házhoz r 
méltóztassék e négy czim helyett kettőt megálla
pítani, még pedig ugy, hogy az első czim alatt a 
központi igazgatás költségei foglaltatnának ; a má
sodik czim alá pedig tartoznának az országos tör
vénykezés, az országos fegyintézetek és a telek
könyvezés költségei. (Fekiáltások : Kérjen a mi
niszter póthitelt!) 

Ne méltóztassék azt mondani, hogy az esetre, 
ha nem érem be a megszavazott költségekkel, 
póthitelt fognak nyújtani. Ezt, t. ház, részemről 
nem tartom alkotmányos és szabatos eljárásnak. 
Ne méltóztassék a minisztert póthitelre szoktatni. 
A póthitelnek akkor van helye, ha rendkívüli ese
tek jönnek közbe, oly esetek, melyeket a minisz
ter előre nem láthat, s melyekre az előirányzatban 
költségeket fel nem vehet. De ha oly esetekben, 
mint az, minő jelenben fönforog, midőn a hivatal
nokok létszáma, fizetése meg van határozva, póthi
telre utaljuk a minisztert, ha éhez szoktatjuk, a mi
niszter könnyen könnyelművé válhatik. Ez eljárást 
én, t. ház, nem szeretem. 

Ha volna kilátásom arra, hogy az igazság
kiszolgáltatás fönakadása nélkül képes leszek 40 
ezer forintot megtakarítani, szót sem szólanék; de 
miután vannak oly tételek, melyeknél, mint elő
adtam, egy garast sem vagyok képes megtakarí
tani : kérem a t. házat, méltóztassék a kért átru
házást megadni. 

Tisza Kámán ; A póthitelnek sem én nem 
vagyok valami túlságos barátja, sem más, mert 
az mindenesetre oly eszköz, melylyel néha élni 
kell, de gyakran élni nem szabad. Ezt megemlítve, 
bátor vagyok megjegyezni, hogy, ha jól foghattam 
fel az igazságügyminiszter úr beszédét, azt monda, 
hogy ő nem jöhet ki a levonások után a hazai tör
vénykezésre szánt költségekkel, s hogy az egye
düli, a miből e költségeket fedezhetné, a miből e 
költségek fedezésére valamit meggazdálkodhatnék, 
a börtönügyre, a fegyintézetekre adott költségek. 
Ha ez, t. ház, igy van — miben sem okom, sem 
jogom kételkedni—én ugyan, megvallom, nagyon 
fogom sajnálni, ha azon összegből, mely a fegy
intézetekre adatott, még valamit le kell vonni, de 
ha nincs más választás, mint hogy az ezekre meg
szavazott költségekből kell a másikra szükségelt 
összegnek meggazdálkodtatni, részemről sokkal 
inkább óhajtom, sokkal helyesebbnek és sokkal 
szabatosabbnak tartom, hogy mondjuk ki egysze
rűen, hogy ezekre kevesebb és a másik czélra több 
fordittassék azon összegből, mintsem hogy ezen 
igen helyes, szép és alkotmányos törvényt egy ki
vételes virement beszövésével megzavarjuk. Ha 
tehát a t. igazságügy miniszter úr, a mint előadta, 
azon meggyőződésben van, hogy a törvénykezési 
költségekre megszavazott összeggel nem bir ki-
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jönni, hogy semmi másból nem g-azdálkodhatja 
meg a hiányzó ös szege mint a fegyintézetek téte
léből, méltóztassanak a fegyintézetekre szánt költ
ségből a másikra szükséges összeget levonni és te
gyük azt oda; de a törvényt hagyjuk ugy, a mint 
van. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Elfogadom Tisza Kálmán képviselő úr indítványát: 
mert, mint előadtam, a törvénykezén czim alatt 
vannak oly tételek, mefyeknél egy garast sem va
gyok képes meggazdálkodni. 

T i s z a K á l m á n ; azon szempontból akarom 
némileg felvilágosítani, tisztelt ház, melyből a 
pénzügyi bizottság ezen levonásokra nézve kiin
dult. Régi tapasztalás az, hogy számosabb tag
ból álló hivatalos testületeknél egy éven át közbe
jövő üresedések a költségekből 2°/0-nyi levonást 
engednek. Lehet ez iránt törvényhozó testületekre 
hivatkozni, a melyeknek e részben már sok évi 
tapasztalatuk van. E 2%-tot találta a pénzügyi bi
zottság levonaadónak azon összegből legtöbb he
lyeken, melyet a tisztelt igazságügymíniszfcer költ
ségvetésében előirányzott. Van azonban még két 
oly positió is itt, melyekben tán nagyobb megta
karítások is lehetségesek. A kerületi táblák meg 
fognak most szüntettetni, meg fog szűnni a n.-sze-
beui főtörvényszék; ezeknél a testületeknél, miután 
most ezen hivatalok meg fognak szűnni, nagyobb 
megtakarítások lesznek lehetségesek. Nem találnám, 
jónak, ha az országos fegyintézetekre fordítandó 
költségek nagyon fogyaszthatnának, mert azokból 
már is történtek levonások; ha egyébként 40,000 
forint megtakarítható a* által, hogy a házi kezelés 
az idén nem hosatik be, ez esetben az országos 
fegyintézetek rovata 40,000 forinttal csökkentet
hetnék ugyan, de nem találjuk annak helyét a 
budgefcben, hová ezen megtakarítás által tétet
hetnék. Az országos törvénykezésnél, minthogy 
az annak több czime vann, nagyobb számmal 
vannak a rovatok összefoglalva, ép azért, hogy ily 
nagyobb számú hivatalnoki testületeknél a 2°/0-os 
íevonás lehetséges legyen s ez leteéges is lesz. Azt 
hiszem tehát,hogy az igazságügyminigter úr nem 
Í gészen alaposan aggódik és meg vagyok győződve, 
hogy ezen levonások mellett is lehetséges lesz, az 
igazságszolgáltatás hátránya nélkül, ezen költség
vetéssel kijönni. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter; 
Méltóztassanak megengedni, de az országgyűlés 
utolsó perczeiben, és akkor , midőn, őszintén 
megvallva, magam is ki vagyok merülve, bizo
nyára nem emeltem volna szót, ha a kényszerűség 
arra nem indítana. 

Azt méltóztatott mondani, hogy például a 
kerületi tábláknál, minthogy azok fel fognak osz
tatni, megtakarításnak lehet helye. Az álláspontra 
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nézve van közöttünk véghetetlen nagy különbség. 
Mert én e költségvetést csupán csak addig tar tom 
irányadónak, míg a régi bíróságok fönállanak, és 
azon pillanattól fogva, midőn az uj bíróságok lép
nek életbe, uj költségvetésnek kell irányadónak 
lenni. A kerületi táblák részére egy egész évre 
megszavazott összegnek csak egy negyed részét 
kökhetem tehát el, ha a jövő negyedben a kerü
leti táblák megszűnnek. 

A nagyobb bíróságoknál, igaza van a tisztelt 
képviselő urnák, lehet intercalaris megtakarítások 
által valamit meggazdálkodni. Ott van a királyi 
tábla, melynek körüleblülöO — 70 tagja van. Igen, 
de annak költségvetéséből 8,400 forint vonatott le ; 
ellenben, ott vannak a váltó-törvényszékek, az 
első bíróságok, melyeknél egyetlen egyénnel sincs 
több, mint a mennyi absolut szükséges arra, hogy 
jogérvényes ítéletet hozzanak, és a kik nagyon 
roszul vannak fizetve. Itt tehát megtakarítást esz
közölni nem lehet, pedig a pénzügyi bizottság e 
tételből 3257 frtot vont le. 

Kérdem a tisztelt képviselő u r a t : hogyan pó
toljam ez összeget ? De egyébként is oly ország-
bau, hol a legfelsőbb bíróságoknál 6—7 —8QÜÖ 
per vau restantiábau, nem szabad calculálui arra, 
hogy intercalaris jövedelmek legyenek, és igen 
szomorú dolog, mikor az igazságügyminisíter oda 
van szorítva, hogy pl. epidémiáért imádkozzék, 
hogy budgetjével kijöjjön. 

Döák PereilCZ: A költségvetési törvény egy 
alapeszméből indult k i : abból, hogy a virementet 
nem fogadta el, és azt nem engedi meg, kivévén 
az ugyanazon csínt alatti költségekre. Az igazság
ügyi miniszter úr felszólalt az iránt, hogy miután 
az általa előirányzott költségvetésben tetemes le
vonások tétettek, azzal nem éribe'; azért kívánja, 
hogy a virement két külön czim közt engedtessék 
meg neki. Én ezt igen veszedelmes, káros módnak 
tartom, mert ha egy helyen megbontjuk a vire
ment elvét, nehéz lesz a többi helyen mellőzését 
feníartani. 

Azt sem igi-n tanácslom, hogy az országos 
fegyintézetekre előirányzott 644,960 forintból bi
zonyos összeg tétessék a második czimmei vala
mely pontja alá, mert méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy az országos fegyintézeteknél eszköz-
lendő meggazdálkodás, föltéve, hogy a/, arra elő
irányzott költség nem volt fölöslegesen számítva, 
vagy az emberiség, vagy a közbiztonság rovására 
történnék. Ez pedig mindegyik káros. 

Hogy a bajon segítsünk, arra van alkotmányos 
u t : az alkotmányos ut pedig a póthitel. Nem áll az, 
hogy a póthitel nem alkotmányos mód : mert al
kotmányos mindenütt, hol rendkiviili költségek 
állanak elő, és hol az indokolva van. A jelen eset
ben maga a miniszter azt mondja, hogy a törvény-
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székek uj rendezése folytán, uj költségvetésre lesz 
majd szüksége; ugyanakkor póthitelt kérhet, és 
ha azt indokolja, az országgyűlés valószínűleg meg
fogja szavazni, sőt felteszem a jövő országgyűlés 
méltányosságáról, hogy bizonyosan meg fogja 
szavazni. 

É n a három kellemetlenség közöl, t. i. a kö
zöl, hogy virement-t engedjünk, vagy, hogy a 
fegyintézetekbe szánt költségekből bizonyos össze
get tegyünk át a második czim alá, avagy, hogy 
annak idején póthitel nyújtassák: e harmadikat 
tartom legkevésbé veszélyesnek; épen azért azt 
óhajtom, s a törvénynek jelenlegi oekonomiáját, 
és az általam emiitett elvet nem szeretném meg
bontani. Azt hiszem tehát, tartsuk meg a törvényt 
ugy, a hogy van, és a miniszter úr majd akkor, 
midőn új költségvetést fog előterjeszteni, a jövő 
országgyűlésen póthitelt fog kérni, és ha a fegy
intézeteknél, akítr a közbiztosság, akár az emberi
ség rovása nélkül meglehet valamit gazdálkodni, 
ezt a miniszter, mint indokot a póthitel mellett 
felhozhatja ; de a virement-t nem engedném meg. 

N y á r y P á l : Én egy negyedik módot va
gyok bátor ajánlani. Azt hiszem ugyanis, midőn 
a miniszter kijelenti, hogy a költségvetéssel be nem 
éri, azt póthitelve utalni, előttem legalább megfog-
hatlan, hanem logikai dolog, hogy szavazzuk meg 
a valósággal szükséges összeget, és az esetben nem 
lesz szükség sem arról gondoskodni, hogy enged
jünk-e virement-t, sem a minisztert póthitelre Utal
ni. Minthogy a miniszter úr előterjesztésében nincs 
okunk kételkedni, én ezt a negyedik módot va
gyok bátor indítványozni. 

Horvát Boldizsár Igazságügy miniszter: 
Ha a tisztelt ház Nyáry Pál képviselő rir elő
adásában megnyugszik, átlagos számitás szerint 
körülbelől 50,000 frt azon összeg, melyre még ok
vetlenül szükségem van ; bátorkodom tehát kérni, 
hogy ez összeget méltóztassék megszavazni. (Fel
kiáltások : Megszavazzuk!) 

E l n ö k : Az a kérdés, nézetem szerint, hogy 
elfogadja-e a tisztelt háza 7-ik szakaszt ? $ ha ezen 
keresztül estünk, szavazás alá kerülne Nyáry Pál 
képviselő indítványa, mely szerint az igazságügy-
minisztérium részére még 50,000 ftot szavaztat
nék meg. 

D e á k PerenCZ : Kérném a 7-ik szakaszt 
szavazás előtt még egyszer felolvastatni. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 7-ik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház a 7-dik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a 7-ik szakasz 
elfogadtatik. 

Most következik Nyáry Pál képviselő úr in
ditványa. 

G h y c z y K á l m á n : A költségvetés egyes 
pontjain már keresztül mentünk és az igazságügy-
minisztériumra nézve minden egyes kiadási tétel 
meg van már állapítva. Most ezen megállapított 
tételeket, szerintem, megváltoztatni nem lehet. 

N y á r y P á l : Különös helyzetben vagyunk a 
fenforgó tétel irányában. Az igazságügyi miniszter 
úr kijelenti, hogy a pénzügyi bizottság által meg
szavaztatni ajánlott összeggel be nem éri, és ezt 
belátja Ghyczy Kálmán némileg, de belátja Tisza 
Kálmán is : mert azt mondja, hogy ő abba bele
egyezik, hogy a kért összeg a fegyenczeknek 
szánt összegből vonassék le, de nem egyezik bele, 
hogy virement engedtessék; Deák Ferencz nagy
érdemű képviselőtársunk pedig feláll s azt mondja, 
utasitsuk oda az igazságügyi minisztert, hogy 
azon szükséglet fedezésére, melyet mi valóságos
nak ismerünk el, póthitelt kérjen. ,; 

D e á k F e r e n c z : Nem azt mondottam! 
N y á r y P á l : Én azt tartom, ily körülmények 

közt leghelyesebb az egyenes ut követése, neveze
tesen az, hogy a szükségelt összeget ne a fegyen-
czek részére megszavazott összegből vonjuk le, se 
ne utasitsuk a minisztert póthitelre: hanem miután 
az általa előadottak után nincs okunk kételkedni 
azon, hogy a kért összegre valósággal szüksége van, 
szavazzuk meg az 50,000 forintot. (Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Komárom városa érdemes képviselőjének előadá
sára bátor vagyok megjegyezni, hogy az igazság
ügyi miniszter, költségvetése tételeinek felolvasta
tása után kijelentette, hogy fentartja magának 
költségvetése egy tételének elégtelenségére vonat
kozó kérését a 7-dik szakasznál előadni. Miután 
már most a t. ház,az átruházás eszméjét elejteni 
méltóztatott, az igazságügyi miniszter visszatér 
fentartására, és Nyáry Pál képviselő úr indítványa 
következtében, melyet az igazságügyi miniszter ur 
sajátjává tett, a szóban levő tétel fölemelését kéri. 
Kérem tehát, méltóztassanak a kérdést Nyáry 
Pál képviselő úr indítványára feltenni. (He
lyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Nyáry Pál képviselőtár
samnak tartozom felelettel, és erre nézve a t. házra 
vagyok bátor hivatkozni, hogy én egyátalában 
nem ismertem el azt, hogy azon levonások folytán, 
melyeket a pénzügyi bizottság, tett, az igazságügy
miniszter a költségvetéssel ki ne jöhetne. Most is 
azon véleményben vagyok, és ezt csak annyiban 
kívántam megjegyezni, hogy Nyáry Pál engem 
ok nélkül vádolt következetlenséggel. 

E l n ö k : A kik Nyáry Pás képviselő úr azon 
indítványát, miszerint az i^ay>ájü«vmmiszternek 
a törvénykezési költségekre még 50,000 forint 
szavaztassák meg, elfogadják, méltóztassanak fel-
állam. (Megtörténik: FelktáXmuii: Aj gij^ö.'c olvassák 
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meg a képviselőket! Megtörténik.) Most kérem, méltóz
tassanak fölállani azok, a kik nem fogadják el, és 
mindaddig állva maradni, míg a jegyzők össze
számítják. (Megtörténik.) Az összeszámítás után ki
nyilatkoztatom, miszerint a többség elfogadta az 
50,000 forintot. Ez tehát a 2. szakasz XIV. fejezete 
2-dik czime alá, mint törvénykezési pótlék fog be-
igtattatni. 

Mihály Péter j e g y z ő (olvassa a 8-dik sza
kaszt, mely észrevétel nékül elfogadtatik.) 

E l n ö k : A holnapi ülés napirendjén lesz : a 

vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova
fordításáról, a tiszavidéki vaspályatársulat tartozása 
törlesztéséről, a Lonjsko-polje terület ármentesítés! 
költségeiről és végre az 1869. évi költségvetésről 
szóló törvényjavaslatok végleges megszavazása ; 
továbbá napirendre fog kerülni a katonai bírásko
dás hatásköréről szóló törvényjavaslat és azután az 
átalános kisajátításról szóló törvényjavaslatra a mél
tóságos főrendek által tett módosítások. 

Az ülés végződik esti 9 órakor. 

CCCXXXV. OESZAGOS ÜLÉS 
1868. deezember 6-án 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : A ház értesíttetik, hogy a király deezember 10-én fogja az országgyűlést ünnepélyesen berekeszteni. Kei-vé
nyek bemutatása. Fodróczy Sándor a horvát-szlavón ujonczok, Ivánka Imre éj társai pedig az 184% diki honvédek alkalmazása iránt 
interpellálják a kormányt. Várady János határozati javaslata a hűbériségből fenmaradt birtokviszonyok rendezése iránt. A központi bi
zottság jelentést tesz a pestvárosi kölcsön, továbbá a képviselői összeférhetlenség iránti törvényjavaslatról. A tiszai vaspályatársulat 
tartozása törlesztéséről, a vasúti kölcsön hovaforditásáról, a Lonjsko polje ármentesitéséröl, végre az 1869-diki államköltségről szóló 
törvényjavaslatok végleg megszavaztatnak. A központi bizottság ujabb jelentést tesz a házszabályok iránt. A katonai biróságokról 
szóló törvénytavaslat átalánosságban elfogadtatik s részletes tárgyalása elkezdődik. A függő adósságokat ellenőrző bizottság tagjainak 
megválasztása elhatároztaiik. A kormány felel Podróczy Sándor interpellatiójára. A kisajátításról átalában, úgyszintén a budapesti 
kisajátításról szóló törvéavjavaslatokra tett főrendi módositások elfogadtatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötsvös Jó
zsef báró, Festetics György gr.,]Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Wenkheim Béla b. • később Andrasy Gyula 
gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik délelőtt Ilyt órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni, a szólani kívánók neveit Bujánovics Sándor 

jegyző úr jegyzi. 
A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
BujanoViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a de

ezember 5-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : T. ház! Andrásy Gyula gróf, mi

niszterelnök úr értesiti a t. képviselőházat, hogy 
ő csász. és apóst. kir. Felsége a jelenleg ülésező 
országgyűlésnek ünnepélyes berekesztését folyó 
hó 10-re határozta; az óra, melyben az történni 
fog, később fog a képviselőház tudomására juttatni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a miniszter
elnök levelét:) „Méltóságos elnök úr ! A jelenleg 

ülésező országgyűlésnek ünnepélyes berekesztése, 

a budai királyi várlak nagy teremében folyó évi 
deezember hó 10-én ő csász. és apóst. kir. felsége 
által fogván megtörténni, erről méltóságodat a 
képviselőház értesítése végett oly megjegyzéssel 
van szerencsém tudósítani, miszerint az ünnepélyes 
berekesztés óráját utólagosan fogom méltóságod
dal közölni. Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem 
nyilvánítását. Budán, 1868. évi deezember hó 
5-dikén." 

E l n ö k : Bemutatom a t. háznak az időközben 
beérkezett kérvényeket. 

Újvidék város közönsége, a város képviselői 
testülete és tisztviselőinek felfüggesztése miatt a 
belügyminiszter urat feleletre kéri vonatni. 

Ernst Mihály, beodrai lakos és érdektársai 
kérik, hogy 1848—49-dik évi honvédállitáskor 
Marienfeld község által határozatilag részökre biz
tosított 200 pengő forint katonahelyettesitési díjnak 
kifizettetése eszközöltessék. 

Premelic Albert kir. pénzügyi tiszt Eszéken 
a dohány-egyedáruság megszüntetését czélzó fü
zetkéjének öt példányát vizsgálat, s esetleg tár
gyalás végett benyújtja. 

47* 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

F o d r ó c z y S á n d o r : T. ház! Engedje meg a 
t. ház, hogy a miniszterelnök úrhoz, mint honvé
delmi miniszterhez interpellatiót intézzek, az ezer 
horvát és sziavon ujonez ügyében. (Halljuk!j 

Mihályi Péter jegyző (olvassa Fodróczy 
Sándor interpcUatióját:) „Tekintettel arra, hogy a 
horvát és szlavón királyságok választmánya még 
az unió-tárgyalás alkalmával kifejezte azonkivána-
tát, hogy a magyar, mint közös országgyűlés, szí
veskedjék pártfogása alá venni azon ügyet, misze
rint azon ezer ujonez, kik az 1867-dik évben a 
szokott járulékon tul Horvát- és Szlavonországok 
részéről adattak, az idei járulékba beszámíttassa
nak ; tekintettel arra, hogy Horvát- és Szlavón-
országok határőrvidéki testvéreik által ugyanis 
túlzott vérdijt áldoznak az állam fentartására, s en
nek következtében nem csak méltatlan, hanem 
igen is jogtalan eljárás volna, ha a polgári Horvát-
és Sziavon országok része e tekintetben több terhet 
viselne, a mint azt aránylag Magyarország viseli 
(Helyeslés), mely elvet maga a tisztelt ház is hatá-
rozatilag elismerni méltóztatott: bátor vagyok a 
dalmát, horvát és sziavon országgyűlés követei, 
mint ezen tisztelt ház tagjai nevében a iőméltóságu 
miniszterelnököt, mint honvédelmi ügyért felkérni: 
méltóztassék hazám megnyugtatására választ adni 
arra nézve : mily állapotban van jelenleg ezen, a 
képviselt országokat illető fontos ügy'? „(hlénk 
helyeslés.) 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Sajnálom, t. ház, hogy a honvédelmi miniszter, 
ki egyedül volna képes e tárgyra nézve kielégítő 
felvilágosítást adni, nincs jelen. Kérem, méltóztas
sanak ezen interpellatiót a honvédelmi miniszter 
úrral közölni, hogy arra a holnapi ülésben vála
szolhasson. 

E l n ö k : Ez interpellatió a miniszterelnök 
úrral, mint honvédelmi miniszterrel, közöltetni fog. 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Miután ő Felsége a 
király szentesitésével ellátott honvédségi törvény 
tegnap kihirdettetett, kötelességemnek ismerem 
kijelenteni azon örömömet, hogy e módon a két
kedés utolsó csirái is kitépettek keblemből; egy
szersmind kötelességem, mint "honvédbajtársaim 
egyik megbízottjának, t, i. a központi egylet meg
bízásából kijelenteni azt, miként az 1848 —49-ki l 
honvédség — áthatva a haza iránti kötelesség ér-
zetétől — kész erejét és életét a haza. a törvények i 
és a trón védelmére feláldozni. (Elénk éljenzés.) 

Vagyok egyszersmind bátor több képviselő-
társam aláírásával ellátott interpellatiót benyújtani 
a t. háznak, hogy azt szintén a honvédelmi minisz- j 
er urnák megfelelés végett kézbesíteni méltóz- i 

. M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
I és társai interpellatióját .•) „Álólirottak következő 

kérdést bátorkodunk a miniszterelnök úrhoz, mint 
honvédelmi miniszterhez intézni: tett-e oly intéz
kedést, mely az 1848 — 49-dik évi honvédségnek 
— tanúsított áldozatkészséghez mért — alkalmazá
sát czélozza? Beadják: Klapka György, Urházy 
György, Pap Lajos, b . Szentkerepzty Zsigmond, 
Borcsányi János, Hollán Ernő, gr. Károlyi Ede, 
Hertelendy Kálmán, Czorda Bódog, Revitzky Ist
ván, Molnár Pál, "Várady János, Boros Pál. Ivánka 
Imre, Patay István, Domahidy Ferenez. Kiss Mik
lós, Podmaniczky Frigyes, Gajzágó Salamon, Ko-
váeh László, Saabó Imre, Várady Gábor, Thala-
bér Lajos, Luksich Bódog, Tisza László, Kál 
noky Pál. 

E l n ö k : A felolvasott interpellatió a minisz
terelnök úrral, mint honvédelmi miniszterrel kö
zöltetni fog. 

Várady JánOS : T. ház ! Az országgyűlés 
végnapjait éli, és sok terhes feladatot megoldott, 
de az ország nagy részének azon óhajtását, misze
rint a birtokviszonyok rendezése, és az ebből eredő 
kérdések tisztába hozassanak, sok jóakarata mel
lett, de sok foglalatossága miatt nem volt képes 
megoldani. A hazára nehezedő terhek napról-napra 
szaporodnak. Az utolsó napokban a költségvetésből 
láttuk, hogy az országgyűlés mint gondoskodik 
arról, hogy a szükségek tehetségünk szerint fedez
tessenek, de arról nem gondoskodott, hogy a bir
tokviszonyok ezen terheknek megfeíelőleg javulja
nak. Minthogy pedig ez ugy az országgyűlésben 
sokszor kifejezett óhajtásaink által sürgettetett, 
mint a kormány részéről több nyilatkozat al
kalmával megígértetett, de nem teljesíttetett: én 
ugyan ismerem az idfí rövidségét, s tudom azt, 
hogy ezt teljesíteni majdnem lehetetlen volt, de 
kell, hogy az országgyűlés e részben az ország 
legnagyobb részét megnyugtassa, s e részbeni tör
vény hozatala iránt a nemzetet biztosítsa, ilyen 
törvénynek a jövő országgyűlés elején a miniszté
rium általi beterjesztése iránt. Van szerencsém e 
tekintetben a tisztelt háznak határozati javaslatot 
benyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Várady Já
nos luúározati javaslatát.) 

ElnÖk : Ki fog nyomatni J), és a képviselőház 
tagjai közt szétosztatni. 

A központi bizottság részéről Csengery Imre 
képviselő úr fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
liztoU'g jelentését a Pest városa által felveendő köl
csön tárgyában benyújtott törvényjavaslat iránt.) 

') Lásd az Irományok 440-dik számát. 
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Elnök: Ki fog nyomatni1), s a képviselőház 
tagjai közt szétosztatni, és tárgyalására napirend 
fog kitüzetni. 

Széli Kálmán előadó (olvassa a központi 
lizottfág jdentését a törvényjavaslatról, az ország
gyűlési képviselői áálls Összeférhetlensége iránt akor-
mánytól függő hivatalokkal.) 

Elnök: Szintén ki fog nyomatni és osztatni.2) 
N y á r y P á l : T. ház! Azon törvényjavaslatra 

nézve, melyről a központi bizottság jelentése szól, 
én egy módositványt kívánok a t. ház elé terjesz
teni. Miután a központi bizottság véleménye ki fog 
nyomatúi és tárgyalásra ki fog tűzetni, kérném a 
t. házat, méltóztassék azon alkalommal az én mó-
dositványomat is tárgyalás alá venni. Ha méltóz
tatnak jjarancsolni, felolvasom a módositványt. 
I[Felolvassa.) 

Elnök: A Nyáry Pál képviselő úr által be
adott módosított törvényjavaslat is ki log nyo
matni"), szét fog osztatni, és a központi bizottság 
jelentésének fölvétele napja meghatároztatván, az
zal együtt tárgyalás alá fog vétetni. 

Napirenden van a tiszavidéki vasuttársulat 
tartozásának törlesztéséről szóló törvényjavaslat 
végleges megszavazása. 

BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a tör
vény ja vasi, a tot.) 

Elnök: Kérem azon képviselőket, a kik a 
tiszavidéki vasuttársulat tartozásának törlesztésé
ről szóin törvényjavaslatot a 3-szori felolvasásnál 
végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. {Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Következik a vasutak és csatornák építésére 
felvett kölcsön hovafordításáról szóló törvényja
vaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényjavaslatot.) 

Elnök : Kérem azon képviselőket, a kik a 
vasutak és csatornák építésére felvett kölcsön hova 
fordításáról szóló törvényjavaslatot a harmadszori 
felolvasásnál végleg elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörténik.) Elfogadtatott, 

Bátor vagyok kijelenteni, hogy azon határo
zat, mely Ghyczy Kálmán képviselő úr indítvá
nyára tegnap a ház által elfogadtatott, ezen tör
vényjavaslattal együtt a méltóságos főrendekhez 
át fog küldetni. 

Következik a Lonsjko-polje terület ármente-
sitési költségeinek beszedéséről szóló törvényjavas
lat végleges megszavazása. 

BujanOViCS Sáltdor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

') Lásd BZ Irományok 441-dik számát. 
'-') I.átd sz hcrnávyók 442-dik szánKf, 
3 ) I.áed az Irományok 4 4 3-dilí számát. 

E l n ö k : Kérem azon t. képviselőket, kik a 
Lonjsko-polje terület ármentesitési költségeinek 
beszedéséről, és az 1868. XXV.törvényczikk ked
vezményeinek kiterjesztéséről szóló törvényjavas
latot végleg elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) Elfogadtatott. 

Következik az 1869. évi államköltségvetésről 
szóló törvényjavaslat végleges megszavazása. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a tör-
vényjavadaott) 

E l n ö k : A kik az 1869. évi államköltségve-
tésró'l szóló törvényjavaslatot a harmadszori felol
vasásnál végleg elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. 

G h y c z y Kálmán : A. t. elnök úr előbb egy 
kérdést intézett a házhoz, melyre nézve még ha
tározat hozva nincs : azt kérdezte ugyanis, vajon 
azon határozat, melyet a t. ház tegnap a pesti és 
budai pályaudvarok összeköttetése iránt hozott, 
átküldessék-e a főrendekhez vagy ne ? Ha a tör
vényjavaslat ngy maradt volna meg. a mint elő 
volt terjesztve, hogy t. i. abban a d) pont, mely 
ezen összeköttetésre vonatkozott , benhagj-atott 
volna, természetesen át kellett volna küldeni az 
egész tárgyat a főrendekhez; de miután ezen d) 
alatti pont a törvényjavaslatból kihagyatik, ennél 
fogva a határozat már a törvényjavaslathoz nem 
tartozik, s azt hiszem , ezen határozat csak magá
nak a t. képviselőháznak határozata s intézkedése 
levén , szükségtelen, hogy a főrendekhez is átvi
tessék. Mivel tehát ez oly tárgy, mely iránt a ház 
csak maga intézkedik, és csak akkor lesz a főren
dekhez átteendö, ha ennek folytán azután vala
mely oly tény adja magát elő, mely iránt a tör
vényhozásnak magának is kell intézkednie; véle
ményem az, hogy e határozat a főrendekhez ne 
küldessék át. (Helyeslés.) 

ElnÖk : Tehát a Ghyczy képviselő úr indít
ványa következtében hozott határozat nem fog át
küldetni a főrendekhez:. 

Még két határozata van a háznak kapcsolat
ban az államköltségvetésre vonatkozó törvényja
vaslattal: t. i. a nyugdijakra és a költségvetés 
mikori előterjesztésére vonatkozók; tehát ezek sem 
fognak a főrendekhez átküldetni, és a hozott hatá
rozatok csak a képviselőház határozatai. 

Legyen szíves a t. ház meghallgatni a végleg 
elfogadott törvényjavaslatokra vonatkozó jegyző
könyvet , hogy az hitelesíttetvén, a főrendekhez 
még ma átküldethessék, 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyvnek a végleg elfogadott törvényjavaslatokra, vo
natkozó pontjait.) 

E l n ö k : Ha nincs kifogás ellene, a jegyző
kön^ v ezen része hitelesitve van, és Paiss Andor 
jegyző tír át fogja vinni a méltóságos főrendekhez. 
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Királyi Pál előadó: A t. ház tegnap mél-1 
tóztatott a házszabályi javaslat 27-dik szakaszát ' 
megváltoztatni, és megállapítani, hogy a bíráló bi
zottságokat a t. ház maga válaszsza. Ez által• szüksé
gessé vált némely következő szakaszoknak ezen ha
tározathoz való idomitása, a mivel a t. ház a köz
ponti bizottságot bízta meg. Ez eljárt küldetésé
ben és mindjárt magát a határozattá vált indítványt 
a f. indítványozónak hozzájárulásával, némely stilá
ris módosításokkal következőkép fogalmazta: „A 
ház alakulása után azon képviselők, kik a 78. sza
kasz értelmében abba befolytak, 7 — 7 tagból álló, 
megkülönböztetés végett folyó számmal megjelö
lendő, három bíráló bizottságot titkos szavazattal vá
lasztatván azon képviselők közöl, kiknek választása 
ellen semmi kérvény sincs beadva s választási jegy
zőkönyveik is kifogástalanok." Ezen határozat ér
telmében most már három szakasz fordul elő 
olyan, hol lényeges változtatást kellett tenni. Ilyen 
először a 31 . szakasz, mely így kezdődnék a rnó-
dositás szerint: „A 27. szakasz szerint megválasz
tott bírálóbizottsági tagok," stb. Azután következ
nék a 48. szakasz, hol az állandó igazoló bizottság 
helyett, minthogy a ház maga gyakorolja közvet
lenül a választást, a „képviselőház" teendő. Végre 
az 50. szakasz első sorában e szó „akár", mint fe
lesleges a 26. szakasz értelménél fogva kima
radna. 

Elnök: Kívánja a t. ház, hogy a felolvasott 
módositványok kinyomassanak, vagy pedig szük
ségtelennek tartja ezt a t. ház? 

Halász B o l d i z s á r : Elvben e módositványok 
már elfogadtatván, az által, hogy a szerkezet át
alakíttatott, az elv változást nem szenvedett. Az 
idő rövidségét tekintetbe vévén, fölöslegesnek tar
tom a kinyom atást. 

E l n ö k : A módositványok igen rövidek,ugy 
hogy könnyen kinyomathatnak1). (Helyeslés) 

Mielőtt a napirendre áttérnénk, bátor vagyok 
az osztályok tisztelt elnökeit kérni, hogy a pénz
ügyminiszter úr által az 1868. évi XII I . tör-
vényezikk 30-dik szakaszának az 1869. év vé
géig leendő kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot 
méltóztassanak mielőbb felvenni, hogy a házban 
tárgy altathassák. 

Napirenden van a katonai bíróságok hatás
köréről szóló törvényjavaslat. Kívánja-e a t. ház, 
hogy maga a 1 örvényjavaslat felolvastassák? (Fö
lösleges!) Ha a t. ház a törvényjavaslatot felolva
sottnak veszi, az Ivánka Imre és Simonyi Ernő 
képviselő urak állal beadott két indítvány fog fel
olvastatni. 

Mihály i P é t e r jegyző? (olvassa Ivánka Imre 

Lásd az Irományok 444-dik számát. 

módbsitványál, aztán Simonyi Ernő és társai tör~ 
vényjavadatát1). 

Széli Kálmán előadó: A központi bizottság 
a kormány által beadott törvényjavaslatot5) áta-
lánosságban a részletes vita alapjául elfogadás vé
gett ajánlja. 

E l n ö k : Méltóztassanak a tárgyhoz átalános-
ságban hozzá szólni. 

I v á n k a I m r e : T . ház! Az idő oly drága, 
hogy nem szándékom hosszas szónoklattal indo
kolni indítványomat. 

Indokaim lényege magában az önök előtt 
nyomtatásban fekvő inditvány indokolásában ben 
foglaltatik; csak egyre vagyok bátor figyelmez
tetni a t. házat, miszerint nem lehet szándéka az, 
hogy most, midőn az átalános védtörvény életbe 
lép, az összes fiatalság 20 éves korától 32 éves 
koráig— minden viszonyban, még akkor is, 
midőn zászló alatt nem áll — katonai biróságok 
alá helyeztessék, bizonyos még szorosan körül sem 
irt, és meg nem határozott esetekben. Ez, a mint 
azt indítványomban említeni bátor valék, ellentét
ben áll a védtörvény 45. szakaszával, a mely már 
magában rendeli azt, hogy a szabadságon levő és 
szolgálatban nem álló katona, a rendes bíróság, 
illetőleg a rendes polgári hatóság alatt áll. E te
kintetből adtam be indítványomat, annyival in
kább, mert igen szükségesnek tartom azt, hogy 
mind azon katonai törvények revideáltassanak, 
melyek most alkalmazásban vannak, mind pedig, 
hogy azon két törvény, melyek egyikére hivatko
zik a védtörvény 54. szakasza, t. i. meghatározása 
azon eljárásnak, mely akkor alkalmazandó, 
hogy ha a katona elmaradna a behivastól, az or
szággyűlés által szabályszerüleg tárgyaltassék és 
a hadiszolgálat szigorának megfelelő, de nem becs-
telenitő és megszabott büntetések határoztassanak 
meg, a másik pedig az, hogy az ostrom- vagyis 
a kivételes állapot életbe léptetésének esetei iránt 
szorosan körülirt határozatok hozassanak, a me
lyek minden félremagyaráztatást lehetetlenné 
tesznek. Azt vélem, nem fogok csalatkozni, midőn 
azon reményemet fejezem ki, hogy legalább ezen 
harmadik indítványra nézve a minisztérium azon 
ígéretével fogok találkozni, miként ajövő törvény
hozás elé ezek iránt törvényjavaslatokat fog elő
terjeszteni ; a jelenlegi törvényre pedig, ha a több
ség nem fogadná el azt, hogy ennek tárgyalása 
halasztassék el azon időre, midőn ama három tör
vényjavaslattal egyidejűleg fog tárgyaltathatni. 

Az illető pontoknál leszek bátor módosításai
mat előterjeszteni. 

S i m o n y i E r n ő : A miniszter ur által beter-

-) Lásd az Irományok 425. éi 426-dik számát. 
-) Lásd az Irományok 397. számát. 



CCCXXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 6. 1868.) 375 

jesztett javaBlat ellenében kötelességemnek tartot
tam azon törvényjavaslatot beadni, melyet a t. ház 
imént hallani méltóztatott. (Hangosabban!) Bocsá
natot kérek, kissé rekedt vagyok; de oly hango
san fogok beszélni, a mint lehetséges. 

T. ház! Az állandó katonaság behozatala óta, 
mint az már egy más vita alkalmával itt igen szépen 
s igen helyesen kifejtetett a vallás- és közoktatási 
miniszter ur által, íogyni kezdett a polgári szabad
ság. Ezen szabadság megfogyásának egyik ered
ménye volt az is, hogy időről időre a katonai bíró
ságok hatáskörüket kiterjeszteni igyekeztek a pol
gárok fölött i s ; másika pedig az volt, hogy a ka
tonák akár minemű kihágásokért magokat a pol
gári bíróságoknak alávetni nem akarták. Mind 
ez számtalan visszaélésre, számtalan nehézségre 
adott alkalmat. Európának minden miveltebb or
szága igyekezett lassankint kibontakozni ezen 
nehézségekből, igyekeztek menekülni azon zsar
nokság alól, mely alatt szenvedtek az állandó ka
tonaságnak kiterjesztett hatalma és annak hatal-
maskodássá fajuláta alatt számos éven át. Azon 
országokban a hol a szabadság legfőbb kiterjedést 
nyert, a katona máris csak a fegyelmi vétségekre 
és bűnökre nézve áll a katonai bíróságok alatt, 
minden más esetben a rendes törvény, a rendes 
polgári bíróságnak van alávetve. Ez volna tehát 
nézetem szerint a czél, rnely felé a magyar tör
vényhozásnak is törnkednie kellene. 

Megvallom, sajnálattal látom a magyar fele
lős kormány által előteijesztett tör vényjavaslatban, 
hogy ezen fő kellék hiányzik, sőt nem csak hiány
zik, hanem cly ujitást boz be, a mely ellen a ma
gyar törvényhozás századok óta küzdött s mely a 
legnagyobb visszalépést képezné, melybe a jelen 
korban egy alkotmányos országnak törvényhozása 
eshetik. 

Nem indokolhatom azon törvényjavaslatot, 
melyet bátor voltam beterjeszteni, a nélkül, hogy 
előbb ne mutassam meg azt, miszerint azon tör
vényjavaslatnak elfogadása, melyet az igazság
ügyi minister úr beterjesztett, nem kivánatos. 

Én ellenzem az igazságügy minister ur által 
beterjesztett törvényjavaslatot először azért, mert 
nem orvosolja a bajt, melyet főleg kellene orvo
solnia ; másodszor azért, mert a kor igényeinek 
meg nem felel: harmadszor azért, mert ellenkezik 
a polgári szabadsággal; de ellenzem azonkívül 
azért is, mert kivéve azon egy ujitást, mely benne 
foglaltatik és melyet én a legveszedelmesebbnek 
tartok, kivé. e, mondom ezt, felesleges is, amennyi
ben már Magyarország törvényei rendelkeznek 
mindezekről. Lássuk, mire vonatkoznak ezen tör
vényjavaslatnak szakaszai. 

A mi az első szakaszban foglaltatik, az vilá
gosan meg van rendelve az 1847/s-dik 23-ik tör-

vényezikk 8-ik szakaszában. E szakasz rendel
kezik arról hogy a katonák, a hadi szolgálatban 
álló katonák, szorosan vett személyes és bűnvádi 
keresetekben —a szolgálati vétségeket kivéve—-a 
polgári biróságok alá tartoznak. Ezen törvény-
czikk rendelkezése, az igaz, csupán a szab. kir. 
városokra és rendes tanácscsal6biró városokra terjed 
ki, de a törvénynek szelleme világosan kitűnik 
belőle. A törvényhozás nem akarhatta azt, hogy a 
városokban ezen ügy másképen intéztessék el mint 
a megyékben ; ha tehát ezekre, a székekre, kerü
letekre s.a.t, ki nem terjesztetett e rendelkezés, 
ennek egyedüli oka az, hogy ezen kérdés azon 
rövid idő alatt midőn e törvények készültek, föl 
nem merült, de a szellem már ki van jelölve ezen 
törvényczikkben. En azt hiszem, azon kormány
nak, melynek elnöke még csak nem régiben a ház 
előtt azt mondotta, hogy ^ők a 48-asok, hogy ők 
állanak a 48-diki törvények alapján, kötelessége 
lett volna az 1848-diki országgyűlés törvényeinek 
szellemét követni mindenkor, midőn ezeket pó
tolni szükségesnek tartja. 

A mi azon rendelkezéseket illeti, melyek a 
polgároknak vagyonáról és más egyéb polgári 
viszonyairól rendelkeznek, ezekről az 1741-dik 
38, az 1785-dik 8-dik, az 1830-dik 9-dik, az 1740-
dik 2-dik törvényczikk bőségesen rendelkezik. 
Ezekre nézve tehát uj törvényt hozni felesleges volt. 

Van néhány czikk e törvényjavaslatban, 
melyek azon módot szabják meg: miképen tétes
sék át egy vagy más okmány az egyik hatóságtól 
a másikhoz. Ezt nézetem szerint miniszteri rende
let által is meg lehetett volna tenni, ez törvény
nek tárgyát nem képezi szükségképen. 

Azonban a mi a legfőbb ezen törvényjavas
latban az a 6-dik szakasz. Ezen 6-dik szakasz 
három kikezdésből áll. 

Az első kikezdésben előre bocsáttatik, hogy 
kémkedés, az ellenséggel való oly egyetértés, mely 
a két állam hadseregének vagy tíz ezzel szövet
séges hadseregnek ártalmára, az ellenségnek pedig 
hasznára czéloz ; továbbá minden ily czélu merény
let, valamint jogtalan toborzás, valamely kato
nának elcsábítása, szolgálati kötelességének meg
szegésére, vagy valamely bűntett elkövetésére 
segélynyújtás, miképen büntetendő. Én azt hiszem, 
hogy a minister úr ezen vétségeket, kivéve talán 
a kémkedést, valamennyit az 1723. 90. törvény-
czikkből irta ki, mert azok ott mind elősoroltatnak. 
És igen helyesen mondja ezen szakasznak első 
kikezdése: hogy ezen büntettek a polgári hatóságok 
elé tartoznak. 

De a harmadik kikezdés bizonyos esetekben 
a melyek a törvényjavaslatban ugy vannak meg
határozva, mint a belzavarok, a háború esete, vagy 
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a külháboru veszélyével való fenyegetés, a pol
gárokat is katonai bíróságok elé utasítja. 

T. ház! En azt hiszem, hogy alkotmányos 
kormányok közt alkotmányos országokban az 
újkorban ez az első eset, midőn egy népképviselet 
felszólittatik arra, hogy a polgárok feletti bírás
kodást katonai törvényszékekrebízza. (Igaz! a szél
ső balon.) Azzal akarjuk eat védelmezni, hogy ezek 
csak belzavarok, csak háború eseteire szólanak 
kérem a t. házat méltóztassanak visszatekinteni 
Magyarország történetére, és azt fogják látni, 
hogy a mohácsi vész óta Magyarország csak az 
uralkodó házzal is, Magyarország Austriának 
absorbeáló tedeutiái ellen is együtt véve összesen 
közel 100 évig állott háborúban, nem egy huzam
ban ugyan, hanem megszakítva, különféle hossza-
ságu periódusokban. Ezen szomorú hosszan tartó bei-
háborúk ideje alatt számtalan eset merült fel, me
lyek irányadóul szolgálhattak a törvényhozásnak 
oly törvények alkotására, melyek jövőre ezen eset
ben alkalmazhatók lennének. De t. ház, mind ezen 
zavarok daczára Magyarország országgyűlése oly 
törvénycikket, sohasem hozott, melyben egybetü-
vel is megengedte volna, hogy a polgárok felett 
katonai bíróságok Ítéljenek. Az 1791-iki törvény-
czikk pedig, a mely ugy tekinthető, mint a mely 
mind ezen zavarokat befejezte, mert az utolsót, az 
1848 diki forradalmat kivéve, ezentúl a hazában 
komolyabb csendháborítás nem volt. E törvény-
czikk mindazon tapasztalatok után. melyeket egy 
század nyújtott, ezen vétségeknek megítélésére 
melyek e szakaszban fölemlitetnek egyenesen a 
királyi táblát jelölte ki. Ott van elősorolva a nyílt 
pártütés, a nyílt lázadás, fegyverfogás, sat. mind
ezek elő vannak sorolva az 1723-diki VII. törvény-
ezikkben, még sem mondja ki a magyar törvéuy, 
hogy háború esetében a polgárok élete a katonai 
bíróságoktól függjön, hanem egyenesen a királyi 
táblát jelöli ki ezen bűntények birájául. 

Ez, t. ház, nem volna egyéb, mint törvényesí
tett ostromállapot. (Igaz! a szélső balon.) 

Néhány év előtt egy más országban egy nagy 
európai statusférfin halálos ágyán feküdt. Már esz
méletlen volt, csak a nagy lélek élt még benne. 
Az ágyát körülállók időről időre hallották felkiál
tásait: „Nem, nekem nem kell ostromállapot; ost
romállapottal minden ember kormányozhat! Nem 
nem, nekem nem kell ostromállapot!" Alig szük
ség mondmom, uraim, hogy ezen statvisférfiu Ca-
vour vob. 

Önök tudják, hogy Cavour politikája mire 
vezetett: önök tudják .uraim, hogy Cavour kiin
dulva a kicsiny, de alkotmányos szabadsággal 
biró Szardiniából, egyesitette Olaszországot, befe
jezte azon nagy müvet, melyet száz dok alatt elérni 
nem volt képes az olasz nemzet. (Hát Napokon!) 

Önök tudják, uraim, hogy 1848 óta Ausztriád 
ban és Magyarországban alig volt pillanat, mikor 
az egész térületnek egyik vagy másik része nem 
volt ostromállapotban, kivételes állapotban, contu-. 
maicrozásbau,provizóriumban: szóyal.minden név
vel nevezhető ostromállapotban. És, uraim ! azon 
statusférfiak a kik a fejedelemnek ezen eljárást taná
csolták, a t. ház tudja, hova vitték Ausztriát. A t. 
ház tudja, hogy Ausztria 1848-ban Európának 
egyik leghatalmasabb birodalma volt, hogy Auszt
riának fináncziái 1847-ben többletet mutattak fel. 
(iío/.)Hol van most Ausztria? hová jutottunk most V 
Ausztria elvesztette olaszországi tartományait, nem 
mondom, hogy sajnálom ezen veszteséget, hanent 
sajnálom a módot, melylyel azt elvesztette, mert 
azt hiszem, hogy s >kkal nagyobb előnyére vált 
volna, ha ezt más módon adja át az olasz nemzet
nek, melynek arra sokkal jogosabb igénye volt. 
(Felkiáltások: A dologra!) Tudja n, t, ház, mivo l t 
következése a prágai békekötésnek. Ismételve azt 
mondom, nem sajnálom, hogy Ausztria megvált 
Németországtól, mert ez legalább a mi hazánkra 
nézve kívánatos volt, mégis szomorúnak tartom, 
hogy 24 német császárnak utódja a német biroda
lomból ily módon záratott ki. Ez azon politikának 
következése, mely ostromállapottal kormányzott. 
(Helyes'és a szélső bal oldalon.) Csak tegnap men
tünk át az államköltségvetés végmegszavazásán, 
és önök tudják uraim, milyen rémitő pénzösa-
szeg az, melyet csak mi magunk a mi részünkre 
vagyunk kénytelenek fizetni azon államadósságok 
kamatai fedezéséhez, melyekkel ezen silány politika 
terhelte a birodalmat. Az volt az ostromállapotos 
politika következése, hogy Ausztria elvesztette 
Olaszországot, kirekesztetett Németországból és 3 
milliárdnyi adóssággal terheltetett. (A dologra!) 

T. ház! A minisztérium által előterjesztett 
törvényjavaslat 6. szakaszának harmadik kikezdó-
sében arra szólittatik fel a képviselőház, hogy tör
vényesítse az ostromállapotot. Midőn tehát én az 
ostromállapotnak szomorú következéseit taglaltam 
a t. ház előtt, azt hiszem, jobban a dologhoz nem 
szólhatok. (Zaj.) 

Uraim! ez megint egyike azon törvényjavas
latoknak, melyekről meg vagyok győződve, hogy 
nem egyenesen a magyar kormánytól erednek, 
hanem a melyek azon viszonynak következései, 
melyet a múlt évben hozott XII . törvényezikk lé
tesített. Ez ismét egy közösügyi vívmány, uraim ! 
Ezen törvényjavaslatot a bécsi minisztérium adta 
a magyar kormánynak, hogy vigye azt keresztül 
a magyar országgyűlésen, hogy azután, mikor ez 
Bécsben a, törvényhozás elé kerül, ott azon egy 
argumentummal több legyen, hogy íme a magya
rok is már elfogadták. így volt ez a honvédelmi 
törvény táro-valááa alkalmával is. E házban eré-
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lyesen szó emeltetett a bofbtintetés eltörléne mel
lett, de a többség mégic megszavazta. 

Deák FerenCZ: Nem szavazta meg. 
S i m o n y i E r n ö : Ismétlem, hogy ezt meg

szavazták ; és én nem hiszem, hogyha ezt itt meg
szavaznák is, a birodalom másik részének törvény
hozása azt elfogadhassa. A kik a botbüntetést meg 
nem szenvedték a katonaságnál s azt eltörölték, 
nem fogják elfogadni a polgárok feletti ostromál
lapotot sem; de ha nem fogadtatik is el ezen tör
vény ott, mi pedig megszavazzuk, nekünk az 
nyakunkon marad, és mi nyögni fogunk alatta. 

És mit mond ezen törvényjavaslat? Ezen tör
vényjavaslat azt mondja, hogy ezen ostromálla
potnak meghatározása, a területnek és idjének 
megszabása addig, míg a törvényhozás erről nem 
intézkedik, a minisztérium belátásától legyen fel
tételezve. Bár ki legyen a miniszter, bár mennyi 
bizodalommal viseltessem is iránta, én a minisz
tert ennyi hatalommal felruházni soha sem fogom. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

Ez, uraim! megint egyike azon törvényjavas
latoknak, mely által az 1848-diki törvényhozás
nak egyik tagját le akarják vágni. Imént olvastam 
fel azon törvényezikkeket, melyekben ki van mond
va, mily intézkedések tétessenek az igazságszol
gáltatás körében a katonák, és ismét a katonák és 
polgárok között. Ez, ismétlem, ezen 23-ik szakasz 
lerontására törekvő törvényjavaslat. 

De nemcsak a 48-diki törvényeknek lerontá
sára törekszik e törvényjavaslat, hanem ellenke
zik azzal is, melyet a mnlt évben megszavazott 
a t. ház. Mert a XII . törvényczikk 14. szakasza azt 
mondja, hogy a hadsereg egyes tagjainak mind
azon polgári viszonyai, jogai és kötelességei felett, 
melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a 
magyar törvényhozás, illetőleg a magyar kor
mányzat fog intézkedni. (Igaz! a bal oldalon.) E 
törvényjavaslatban pedig még a nem tettleges 
szolgálatban levő katonák, tehát az otthon levők 
is, s még azok is, kik a nem rég megszavazott véd-
rendszeri törvény szerint nem állanak aetiv szol
gálatban, hanem a tartalékhoz számittatnak, kato
nai bíróság hatósága alá tartoznak. 

Arra hivatkoznak, hogy a katonai vétségek 
meg vannak határozva a katonai codexben. De 
kérdem, ismerjük-e mi e katonai codexeket? tudja 
a t. ház, mit szavaz meg, midőn e törvényt megal
kotja? Kérdem, nem volna-e az alkotmányos fo
galmakkal inkább megférő az, ha a magyar kor
mány terjesztene elő törvényjavaslatot, mely a 
katonai vétségek felett itélő kotonai törvényszéke
ket szabályozza? Mert a hazának minden egyes 
tagja a hazának polgára, s azért, mert a haza 
oda szólítja, hogy őrt álljon védelmére, életével 
és vérével : azért az polgári jogait elveszítse, s 
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egy Magyarországtól semmiben nem függő, az 
országgyűlés felelőssége alatt nem álló önkéntes 
törvényszék által Ítéltessék el? Ez, azt hiszem, 
hogy azon jutalom helyett, a melyet ezen embe
rek megérdemelnek, azért hogy éjjel nappal fegy
verben állanak s életüket, vérüket áldozzák, ha 
szükség, nem a legméltányosabb kárpótlás. 

De nemcsak azon törvény nyel van ez ellen
kezésben, melyet a t. ház megszavazott a múlt év
ben, hanem ellenkezik még azzal is, a mely itten 
tegnap ő felsége szentesítésével kihirdettetett. El
lenkezésben van az ezen törvény 54. szakaszával, 
a mint azt Ivánka Imre képviselő úr is kiemelte. 

Én uj találmánynak tekintem azt, hogy az 
országgyűlés behozta az úgynevezett en bloc tör
vényhozást, hogy en bloc megszavaztatik a bud-
get, en bloc megszavaztatik a törvénykezési rend
szer ; azt is újításnak látom, hogy oly villany
sebességgel haladjon keresztül az országgyűlés 
törvényjavaslatokon, melyek legnagyobb fontos
sággal bírnak ; hanem az, hogy ezen országgyű
lés által meghozott törvényeket, hogy a csak teg
nap szentesitett törvényeket ma változtassuk, ma 
már módosítani akarjuk : az minden képzelhető 
legislatiói sebességet fölül halad, a mit én életem
ben láttam. (Zaj jobbról, helyeslés bal felöl.) 

Mindazon okoknál fogva, t. ház, én nem pár
tolhatom, s a részletes tárgyalás alapjául sem fo
gadhatom el azon törvényjavaslatot, mely a kor
mány részéről itt az igazságügyminiszter úr által 
előterjesztetett. 

Nem fogom hoszszasan indokolni azon tör
vényjavaslatot, melyet nekem volt szerencsém elő
terjeszteni. Ezen törvényjavaslat t. i. nem egyéb, 
mint az l84 ? / s . XXIII-dik törvényczikk 2-dik sza
kaszának a királyi városokról az egész országra 
való kiterjesztése. Szóról szóra idézi az első sza
kaszt. „A valóságos hadiszolgálatban álló katonák 
a szorosan vett személyes s bűnvádi kereset kre 
s szolgálati vétségekre nézve katonai bíróságok 
elé tartoznak." A második szakasz aztmondja : min
denmás esetben az 1848 : XXIII . törvényczikk ren
delése az öszszes magyarországi törvényhatósá
gokra kiterjesztetik. 

Én azt hiszem, ha a miniszter úr nem elégli 
meg azon törvényeket, a melyeket az imént volt 
szerencsém idézni, t. i. az 1741-től 1 74%-ig hozott 
törvényekkel, s az 1848-ban hozott törvényt, a 
mely e tárgyban a királyi városokra nézve ren
delkezik, akkor azt hiszem, hogy azon törvény
javaslat, melyet szerencsém volt felolvasni, tö
kéletesen megfelel mindazon kelléknek . a me
lyek szükségesek arra. hogy a katonáklés polgárok 
közötti súrlódások megszüntettesstnek , tökéletesen 
meghatározza a polgári és katonai bíróságok ha
táskörét. Erre vonatkozólag elmondottam az imént 
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nézetemet, és retnénylem : hogy a miniszter úr sem 
fogja sürgetni a házat, hogy szavazzon meg egy 
oly törvényt, mely bizony a magyar törvényho
zásnak diszére válni nem fog, s mely a polgárok 
életét a katonai bíróságoktól teszi függővé. 

Bátor vagyok kérni a t. házat, hogy azon 
törvényjavaslatot, melyet elvtársaimmal benyúj
tani szerencsém volt, elfogadni méltóztassék. (He
lyeslés a baloldalon.) 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház! Simonyi Ernő képviselőtársam azzal kez
dette beszédét, hogy az állandó katonaság beho
zása óta a polgári szabadság hanyatlani kezdett. 
Hivatkozott más országok példájára, a melyekben 
a katonai bíróságok hatásköre a katonákra még 
bűnvádi esetekben sem terjed k i ; ellenezte ennél 
fogva a kormány javaslatát azért, mert szinte nem 
orvosolja a bajt, mert a kor igényeinek nem felel 
meg, s mert a polgári szabadságot általa veszélyez
tetve látja. 

Ha már most a t. képviselő' ár ezen aggodal
mai folytán azt ajánlotta volna, hogy szüntessünk 
meg minden hadbiróságot, mint a mely a polgári 
szabadság érdekeivel ellentétben ál l : akkor érte
ném legalább a logikát; hanem mikor a t. képvi
selő úr oly javaslatot tesz a ház asztalára, a mely 
a kormány javaslatának határvonalán innen ma
rad, a mely a hadbiróságokat nagyobb hatáskör
rel ruházza fel, mint a kormány javaslata, akkor 
nem csak az átala annyira féltett érdekeknek nem 
tesz jó szolgálatot, hanem a logica követelményei
nek sem tesz eleget. (Helyeslés jobbfelöl.) 

Legyen szabad, t. képviselőház, elemezés alá 
vennem a t. képviselő úr és társai által beadott 
törvényjavaslatot. 

Ez rövid két szakaszból áll. 
Az elsőben kimondja, hogy a valóságos hadi

szolgálatban álló katonák, csak a szorosan vett 
személyes, továbbá a bűnvádi keresetek és szol
gálati vétségek tekintetében álljanak a katonai bí
róságok alatt. 

A második szakasz ugyanazt mondja, a midőn 
az 1847/s. XXIII . törvényczikk második szaka
szára hivatkozik, melyből az ő törvényjavaslatuk 
első szakasza szóról szóra ki van irra, ugy, hogy 
a törvényjavaslat mindkét szakasza ugyanegy 
dolgot, vagyis az 18478. XXII I . törvényczikk 2-
dik szakaszát tartalmazza. 

Van azonban mégis egy eltérés e törvényja
vaslatban, a melyet a t. képviselő urak előadtak, 
az 1848. XXIII-dik törvényczik 2-ik szakaszától 
a mennyiben ezen szakasz csak a városi hatósá
gokról intézkedik. Elismerték ugyanis a t. képvi
selő urak, hogy itt a törvényhozásnak nagy hézaga 
van. és hogy e hézagot betöltsék, ki akarják most 
terjeszteni ama szakasz rendelkezését a többi tör-

i vényhatóságokra is. De ha már e hézag miatt 
ujabb törvényhozási intézkedésre van szükség: 
akkor ne állapodjunk meg ez egy bajnál, hanem 
terjeszszük ki az orvoslást ama másik nagyobb 
bajra is, a mely abban áll, hogy az 1848-ki tör
vény a hadbiróságok hatáskörét, a katonák sze
mélyes polgári pereire is kiterjeszté, s itt tér el a 
kormány javaslata attól, a melyet a t. képviselő 
urak indítványoztak. 

E részben tehát nevezetes előlépési te sz a 
kormány által előterjesztett törvényjavaslat, a mi
dőn kimondja, hogy a katonák semmi nemű pol
gári pereikre nézve többé nem fognak hadbirósá
gok alatt állani. 

Kérdem: ez megtámadása-e az 1848-ik évi 
törvényhozásnak, s nem inkább tovább fejleszté
se-e ama törvényhozás elveinek ? — Azt hiszem, 
midőn a 48-diki törvényhozás szellemében járunk 
el, habár annak határvonalán tul megyünk, ez 
nem megtámadása, hanem megerősítése, szilárdí
tása azon alapnak, a melyet ama törvényhozás 
alkotott. (Elénk tetszés a jobb oldalon.) 

A kormány javaslata tehát a szabadelvüség 
terén minden esetre tovább megy, mint az 1848-ki 
törvényhozás , a mennyiben a polgári perekre 
nézve a hadbiróságok illetőségét teljesen meg
szünteti. 

A mi pedig a bűnvádi kereseteket illeti, ezekre 
nézve legalább nem tesz viszszalépést az 1848-ki 
törvényektől: itt a közönséges bűntényekre nézve 
csak a tényleges szolgálatban álló katonákat, el
lenben a szabadságosokat csak a szoros értelem
ben vett katonai bűntényekre és vétségekre nézve. 
hagyván meg továbbra is a hadbiróságok illető
sége alatt. 

Azt mondja a képviselő úr, hogy ezt rendelet 
utján is lehetett volna eszközölni. I gaz ; hanem a 
kormány súlyt helyez arra, hogy a törvényhozás e 
téren az első kezdeményezést megragadja, hogy a 
törvényhozás parlamentáris működésének hatáskö
rébe belevonjon oly tárgyakat is, melyekről eddig 
soha sem rendelkezhetett. (Tetszés a jobb oldalon.) 

Kifogása van a képviselő .úrnak e törvényja
vaslat 6. szakasza ellen, és fölöslegesnek, mondja 
azt, miután az 1723. törvényczikk eléggé rendel
kezik e tárgyban. Az 1723. törvényczikk rendel
kezik a hűtlenség eseteiről, és szab azokra több
nyire halálbüntetést. A kormány e pontban is 
tovább ment a humanismus terén törvényjavasla
tában, s azon bűnökre, a melyeket a t. képviselő 
úr a hűtlenséggel egy categoriába akarna sorozni, a 
a büntetést 1 — 5 évig terjedhető fogságra redu-
cálta. 

Azt mondja t. képviselő úr, hogy eddig Ma
gyarországon nem volt törvény, mely a polgári 
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dalom, t. ház, hogy midőn háború közelgett, vagy 
belháború űzte pusztításait e hazában, fájdalom, 
hogy nem volt törvény, mely a katonai bíróságok 
hatáskörét szabályozta, és kellő korlátok közé 
szorította volna; hanem önkény ütötte fel ily ese
tekben hazánkban táborát, és ezen önkénynek jö
vőre korlátokat szabni, a mi feladatunk. {Helyeslés 
jobbjelöl.) 

Hivatkozott a t. képviselő úr egy nagy állam-
férfiura, a ki azt mondotta, hogy ostromállapottal 
könnyű kormányozni, de hogy ő ezen eszközt 
magától ellöki. Hát, t. képviselő úr, vajon ön azt 
hiszi, hogy az ostromállapotot a haza polgárai el
len tartjuk szükségesnek? En sokkal inkább hi
szek ezen nép hazaszeretetében, mintsem hogy 
lehetőnek tartsam azon esetet, hogy az ostromál
lapotot a haza polgárai ellen kellene életbeléptetni. 
(flelyeslés jobb felöl. Nagy mozgás a szélső bal olda
lon.) Hanem mondja meg a t. képviselő ú r : nem 
lehető-e azon eset, hogy mozgalmas időkben a haza 
ellensége küldi ide kémjeit? Ugyan kérdem : visz-
sza íogja ezeket küldeni az ellenséghez azon kére
lemmel, hogy otthon polgári biróságok elé állíttas
sanak ? Mindaddig, mig ily eshetőségek lehetősége 
í'enforog, fájdalom, az ostromállapotról elvben 
lemondanunk nem lehet. 

Nem akarom a t. képviselő urat a magas po
litika terére követni, a melylyel a fenforgó tárgy 
semmi rokonságban nem áll. Csak azt csodálom, 
hogy calamitásnak tartja, s mintegy vádul emiitette 
fel azon kapocs szétrombolását, a mely a birodal
mat Németországhoz fűzé, s ez által azon gyanú
nak nyitott tért, mintha a prágai békekötés előtti 
helyzet visszafoglalása Magyarország aspiratiói 
közé tartoznék, holott a mi politikánk a béke, s 
holott a magyar érdekeknek abban, hogy a biro
dalom a maga súlypontját saját kebelébe helyezte 
át, semmi sérelmünk sincs. (Helyeslés johbfelöl.) 

Azt állítja a t. képviselő úr, hogy a kormány 
javaslata az 1867.XII. törvényczikkel is ellentétben 
áll. Miután azonban az 1867. XII . törvényczikk 
csak polgári viszonyokról szól, a fenforgó törvény
javaslat szerint pedig polgári viszonyaikra nézve a 
tényleges szolgálatban álló katonák sem fognának 
a katonai biróságok alatt állani: tehát az emiitett 
törvényből vont érvelés tévedésen alapszik. 

Hivatkozott továbbá a védtörvény 54. szaka
szára. A védtörvény 54. szakasza azt mondja, 
hogy : „a szabadságon levő katonák, a tettleg 
szolgálatban nem álló tartalékosak és honvédek 
polgári, bűnvádi és rendőri ügyekben a polgári 
törvények és hatóságok alatt állanak, és csak azon 
megszorításoknak vannak á t v e t v e , melyek a nyil
vántartás czéljából szükségesek." Ugyanaztmondja, 
a mit ezen törvényjavaslat is ismétel; tehát a véd

törvény 54. szakasza és az uj kormányjavaslat 
közt semmi eltérés nincs. 

T. ház! Ha e javaslat, melyet a kormány elő
terjesztett, megtámadná a polgári szabadságot, sőt 
ha nem nyújtana az alkotmányos életnek ujabb 
garantiákat, hanem képezne ujabb térfoglalást, az 
alkotmányos és parlamenti működés terén: soha 
sem terjesztettem volna azt a t. ház elé, és bárki 
terjesztene oly valamit elő a mi koczkáztatná az 
alkotmányos szabadság érdekeit, azt szavazatom
mal soha sem támogatnám ; de itt, t. ház, ennek 
épen ellenkezője történik. A parlamenti és alkot
mányos működés hatáskörét kiterjesztjük oly 
tárgyra, mely eddig intézkedéseink határvonalán 
kivül állott. Megszüntetjük a hadbiróságok hatás
körét a katonákra nézve, a polgári kéréseteket 
illetőleg, teljesen és végkép, tehát tovább megyünk, 
mint az 1848-ki törvényhozásnak intézkedése, és 
ez kétségtelenül nagy politikai és lényeges alko -
mányos vívmány. 

Szükségessé teszi egyébiránt, t. ház, e t.javaslat 
elfogadását még azon körülmény is, hogy a tör
vénykezés terén az 1848-ki törvények alapján 
eddig fenállott állapot, tömérdek súrlódásra ve
zetett, polgári és katonai biróságok között, épen a 
polgári kereseteket illetőleg. E súrlódásoknak vége 
lesz vetve az által, ha kimondatik, miszerint a 
hadbiróságok hatásköre polgári keresetekre egyá-
talában ki nem terjed. 

Figyelmeztetem a t. házat, még azon körül
ményre is, hogy kincstári érdekben a hadbh'ósá-
gok legnagyobb részének felosztása el van ren
delve ; de e feloszlatás csak akkor lesz eszközöl
hető, ha a katonai biróságok hatáskörének egy ré
sze, t. i. a polgári perekre vonatkozó, elesik; 
különben kénytelenek volnánk a költségvetésnek 
erre vonatkozó tételét, az államháztartásnak roppant 
terheltetésére, továbbra is fentartani. 

Kérem tehát a törvényjavaslat elfogadását: a 
rendezett törvénykezés, az államháztartás és az 
alkotmányosság egyesült érdekében. (Helyeslés a 
jobboldalon. Nagy mozgás a szélső baloldalon.) Igen, 
hangsúlyozva ismétlem : az alkotmányosság érde
kében kérem a t. házat, hogy a kormány javasla
tát a részletes tárgyalás alapjául elfogadni méltóz
tassék. 

Ha a részletes tárgyalás alkalmával az alkot
mányos garantiákra nézve kedvezőbb módosítások 
fognak javaslatba hozatni, állásom és hazaliuságom 
kötelességénél fogva azon módositványokat, a 
mennyiben a gyakorlati lehetőség határait nem 
fogják tullépn , elfogadom és magamévá teszem. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Deák FerenCZ: T. ház! A minisztérium ál
tal beadott törvényjavaslatot a hadbiróságokra nézve 
átalánosságban a részletes tárg}Ta3ás alapjául elfo-
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gádora, de nem azért, mintha én annak minden 
részét, minden rendeletét helyeselném, hanem 
azért, hogy alkalmam legyen az egyes pontoknál 
megmondani, mit nem helyeslek, és mit szeretnék 
máskép alakíttatni. Mert ha részletes tárgyalás alap
jául nem fogadtatik el e törvényjavaslat, akkor 
kiesik kezünkből azon mód, mely szerint azt 
jobbá, czélszerübbé és az ország közjogára kedve
zőbbé vagy épen nem károssá tennünk lehessen. 

Czáfolo'atásokba nem bocsátkozom ; csak azt 
jegyzem meg, hogy az ostromállapot, mint min
den kivételes állapot, szerencsétlenség; de való
ban nem most találták fel. Emlékeztetem azokat, 
kik velem együtt 1848-ban a képviselőház tagjai 
voltak, arra, hogy engem, mint akkori minisztert, 
a ház sürgetett, készítsek szabályokat az ostrom
állapot mikénti behozatalára nézve; azokat el is 
készítettéin ; nagy részben a szerint lett behozva, 
és ott fekszik a 48-diki acták között. Az ostrom
állapot szomorú kényszerűség; Isten mentse a ha
zát, hogy rá szüksége legyen; de az ostromálla
potnál még súlyosabb állapot az. ka nincs törvény, 
mely azt szabályozza, és ha az ostromállapoti tör
vény helyett önkény lép a sorompóba. {Elénk 
helyeslés.) 

De a mint mondom, czáfolgatásokba nem 
ereszkedem; rá nem érünk arra, hogy akár tkeore-

tikus, akár praktikus vitatkozásokba és elmélke
désekbe a magasabb vagy nem magas politika 
felett beereszkedjünk. Egyszerűen csak azt mon
dom ki, hogy igen is. a törvényjavaslatot a részle
tes tárgyalás alapjául elfogadom. 

Jelezem most mindjárt néhány pontját a javas
latnak, melyeket különösen nem szeretek. {Halljuk!) 

Egyik például a 2-dik szakasz, hol a katonai 
bűnök vaunak említve, de nincsenek elsorolva, 
ezt pedig múlhatatlanul szükségesnek tartom. {He
lyeslés.) Mert az átalános kifejezés kétségkívül igen 
sok önkényre, s a magyarázatok által sok bajra 
adhatna okot. 

A másik, a mit nem szeretek, az, hogy ha va
laki a katonaság alatt, azaz akkor, midőn még 
fegyveres szolgálatban volt. követett el úgyneve
zett katonai bűnt. azért még akkor is üldözőbe 
vétethessék végtelenül, mikor már a katonaságot el
hagyta. En is minden criminalitásnál szükséges
nek tartom az antiquálást, itt pedig ez esetben az 
elévülésnek, vagyis az antiquálásnak lehető rövid 
idejét kívánom. {Helyeslés.) 

A harmadik, a mi bennem legtöbb aggodal
mat keltett, és a mire nézve sok tekintetben egyet
értek Simonyi Ernő t. képviselőtársammal, a 6-ik 
szakasz, m elvet ő is leginkább kiemelt. 

Egyik kifejezés, a mit nem szeretek abban a 
szakaszban: a „fenyegető háború." Ki tagadja, 
hogy jelenleg is mát' fenyegető háború korában 

élünk, mert majd innen, majd onnan tartank a há
borútól ? A „kiütött háború* ez nem elég praeeit, 
mert a kiütött háború már akkor van, mikor egy
mással verekedik a két ellenséges sereg. Van a 
fenyegető és a kiütött háború között valami kö
zép : mikor már kétségtelen a háború kiütése, a 
nélkül, hogy még ágyúztak volna. 

Másodszor nem tartom tisztának e szakaszban 
a ,,belzavai*okft kifejezését. Belzavarok sokfélék 
lehetnek. 

Egyik lehet a lázadás. Már ez, kérem, belhá
ború épen ugy háború, mint a külháboru; s mind
azon szabályok, melyek a külháborunál állanak, 
a valósággal kiütött lázadásnál szintén alkalmaz
hatók. 

Másik nemeabelzavaroknak, mint a törvény
javaslatban is említtetik, olyan, mely még fegyve
res lázadássá nem fajult, de mégis oly mérvű, hogy 
csak ostromállapottal lehet rajta segíteni, s az a 
szomorú kényszerűség áll elő, hogy gyors, erős, 
és csak is az ostromállapotnál alkalmazható esz
közök által nyomható el vagy csillapítható le. 

Ilyen eseteket én nem szeretnék akár a minisz
tériumnak, akár a katonai hatalomnak önkényére 
bizni, hanem szükségesnek tartom, hogy ezen 
szomorú kényszerűség eseteit is a törvény szabá
lyozza. {Helyeslés.) Törvény mondja meg : mikor 
lehet ostromállapotot hirdetni? meddig terjedhet 
az ostromállapot ? és melyek azon szabályok, 
melyek szerint az ostromállapot megrendelendő ? 
Magában a törvényben kell meghatározva lenni a 
biróságnak; ez pedig, rendesen legalább, nem 
tisztán katonai bíróság; például 48-ban is vegyes 
bíróságok állitattak föl, a törvény által állitattak 
föl. s csak azon területre, melyre az ostromállapot 
ki volt terjesztve. Mert azt épen nem látom szük
ségesnek, hogy: ha az ország egyik szegletében 
zavar van és akkor ott ostromállapotot hirdetnek ki, 
ugyanakkor az ország1 másik szélén is ostromálla-
pot alatt leg3renek a polgárok. 

Harmadik neme a zavaroknak olyan, melyek
nél még ostromállapot sem szükséges. Az ilyenek 
rendes törvényes eszközök által is lecsillapíthatok, 
s itt már csakugyan nem látom okát annak, hogy 
a polgárok bármi czim alatt a rendes bíróság alól 
elvonassanak. (Helyeslés.) 

Én tehát, hogy rövidebb legyek, föl fogom 
olvasni, a mint a 6-ik szakaszt módosítani azeret-
ném.{Halljuk!) Nem azért olvasom föl, mintha itt 
látnám ennek helyét, hanem előre is bejelentem, 
hogy midőn a 6.ik szakaszra kerülünk — föltéve, 
hogy a ház a javaslatot részletes tárgyalás alap
jául elfogadja— akkor elő fogom adni, mint ak
kor tárgyalás alá veendőt. Szerintem ezen 6-ik 
szakasznak alkotmányos szempontból is igy kel
lene hangzani: 
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(Olvassa:) „Küiháboru és bellázadás eseteiben, 
•a ha a küiháboru kiütése már kétségtelen, a jelen 
szakaszban elsorolt büntettek miatt a polgári sze
mélyek is katonai bíróságok alatt állnak. Olyan 
béka varoknál, melyek még nyilt lázadássá nem 
fajultak, ha a zavarok olyan mérvűek, hogy os
tromállapotot tesznek szükségessé, a polgári sze
mélyek fölötti bíráskodást is az ostromállapot! 
törvény fogja megállapítani. Ugyan azért megka-
gyatik a minisztériumnak, hogy a legközelebbi 
országyülósre az ostromállapotot illetőleg részletes 

•és kimerítő törvényjavaslatot terjeszszen elő, mely 
jövendőben állandó szabályul szolgáland. Olyan 
belzavarok eseteiben pedig, melyek ostromállapot 
nélkül is rendes és törvényes eszközökkel lecsilla
píthatok, senkit rendes bírósága alól elvonni nem 
lehet. Addig, mig az ostromállapotról szóló rész
letes törvény a legközelebbi országgyűlésen vég
leg el nem határoztatik. a minisztérium az ostrom
állapotot, a kezdet idejének, a követendő eljárás
nak, a területnek, melyre az ostromállapot, kiterjed, 
a bűneseteknek, melyek az ostromállapot szabályai 
alá esnek, részletes és pontos meghatározása mellett 
ha az országgyűlés együtt van, annak hozzájáru
lásával, ha pedig az országgyűlés együ.t nincs 
saját felelőssége alatt kihirdetni, de ez esetben azt 
indokolva, a legközelebbi országgyűlés kezdetén 
haladék nélkül bejelenteni köteles." 

Ha a 2-ik szakasznál a katonai büntettek 
határozottan kijelöltetnek; ha az elévülés azon 
bűntettekért, melyeket valaki akkor, midőn fegy
vert viselt, követett el, rövid időre határozottan 
kimondatik: ha a 6-ik szakasz az általam felolva
sott szerkezet értelmében átalakittatik: e törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

Csanády Sándor: T. ház! (Zaj. Halljuk l 
Hosszantartó mozgás,) Az elnök kötelessége a csen
det helyre állítani, és mig csend nem lesz. addig 
nem fogok szólani. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, legyenek szí
vesek a szónokot kihallgatni. (Halljuk!) 

Csanády Sándor : Engem nem annyira ma
ga a kormány által előterjesztett jelenleg tárgya
lás alatt levő törvényjavaslat, mert hiszen uraim. 
ily szellemű irányú törvényjavaslatokkal a legkö
zelebb lefolyt 3 év alatt gyakran volt szerencsém 
találkozni, mint inkább a jogügyi bizottság azon 
nyilatkozata ejtett megdöbbenésbe . mely szerint 
nemcsak üdvözölni kívánja, de örömmel üdvözli 
is a kormány ezen javaslatát. Borzasztó . . . (BT!) 
Mondom ismételve, borzasztó . . . (Ur! Zaj.) Har
madszor is mondom. (Br! Mozgás) Most követke
zik negyedszer. (Br!) Valóban, t. ház, nem fér 
össze e ház méltóságával, hogy ily obégatásokat 

lehet itt hallani, és az elnök az illetőket még sem 
utasítja rendre. 

E l n ö k : T. ház! Nagy sajnálattal vagyok 
kénytelen kijelenteni, hogy némi részben a t. kép
viselő úr jogosan korhol engem azért, hogy nem 
akarom a szabályokat használatba venni; de ha a 
tanácskozásokat folytatni akarjuk, legyenek szí
vesek kihallgatni aszónokot, különben a folytonos 
zaj miatt kénytelen volnék a t. házat arra kérni, 
hogy függeszsze fel ülését. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : Borzasztó mélység vá
laszthatja el ma már ezen sokat szenvedett haza 
polgárait egymástól, ha lehetséges, miszerint egy 
részről örömmel üdvözlik azon tényt, mely tény 
létrejöttéért gyászba kellene borulni és aggoda
lomba esni a haza sorsa felett a nemzetnek. 

Jól tudom én. miszerint százados jogaink kö
zé tartozik az is. hogy az osztrák katonaság a ka
tonai biráskodás ürügye alatt iszonyú dulásokat 
vitt véghez 'időnkint e házban. Jól tudom azt 
is, miszerint mindig találkoztak emberek, kik 
ezen katonai dulásokat azzal igyekeztek menteni, 
hogy nem létezik oly törvény, mely a katonai és 
polgári biróságok hatáskörét szabályozza. Azon
ban uraim, én erre csak azt mondom, hogy nincs 
oly gonosz dolog, melynek elősegítésére emberek 
ne találkoznának. 

A katonai és polgári bíróságok közötti kelle
metlen súrlódásokat a katonai hatalomnak bíró 
sági formában átöltöztetett kicsapongásait lehetet
lenné tenni, alkotmányos formák közt — nézetem 
szerint — csak egyetlen egy mód van: és ez a 
mód az, hogy ha a jelen országgyűlés kimondja, 
miszerint a katonai bíróság hatásköre tisztán és 
egyedül csak az activ szolgálatban levő katonák 
fegyelmi büntetésére terjesztetik ki. A katonai bi
róságok kezébe bitor hatalmat adni annyit tesz, 
mint megölni a szabadságot, annyit tesz, mint meg-
semmisiteni a polgári és egyéni szabadságot, any-
nyit tesz. mint felforgatni a társadalom alapkövét, 
legfőbb alapelveit. Iszonyú betetőzése ez azon 
épületnek, mely az ország önállóságának szétszórt 
köveiből akkép emeltetett, hogy ezen épület fen-
tartására a szegén}* nép kénytelen beszolgáltatni, 
összes keresményét, s kiszolgáltatni száz-ezerekre 
menő gyermekeiben erkölcsi és anyagi erejének 
javát. 

Az mondatik a törvényjavaslatban, hogyha 
a most tárgyalás alatt levő törvényjavaslat 
elfogadtatik, a jövőre nézve meg fognak szűnni 
mind e kellemetlen súrlódások a polgári és kato
nai biróságok közt. Én ezt nem hiszem; hanem 
igen is azon meggyőződésben vagyok, hogy, ha a 
törvényjavaslat elfogadtatik, e nemzet az osztrák 
katonai hatalom bitorlása alá bocsáttatik s annak 
szolgáltatik át. (Hü!) 
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A tárgyalás alatt levő törvényjavaslatnak 
két lényege van. 

Első lényege az, miszerint a katonai hatalom 
ráteheti kezét a haza mindazon polgáraira, a kik 
katonai kötelezettség alatt állnak. Már pedig 
uraim, a katonai és honvédelmi törvények meg
szavazása után katonai kötelezetség alatt áll a 
haza polgárainak nagyobb része, sőt a törvény 
egyik szakaszában az is mondatik, hogy a haza 
polgárai közöl még azok is, kik a katonai köte
lezettség alól már kiléptek, ha katonáskodásuk 
korszaka alatt követtek el valami bűntényt, annak 
megbüntetésére katonai bíróság által eszközlendő. 

Másik lényege az, hogy a kormány felhatal
maztatok arra, hogy e hazának egy részét, vagy ha 
neki ugy tetszik, az egész hazát az osztrák katonai 
hatalom önkénye alá vetheti. Hogy a jelenlegi kor
mány is mily erősen ragaszkodik az alkotmány
hoz, azt hiszem, bebizonyitotta a legközelebbi 
időben történt azon eljárása által, miszerint a haza 
egyes polgárait lövette. (Felkiáltások: Kit?) délegy
házán többeket. Ha a jelenlegi kormány, vagy a 
mi könnyen megtörténhetik, ha ez leszorittatik 
helyéről s helyébe ennél is osztrákabb kormány 
fog kineveztetni — mi alig eszközölhető, a törvény 
által felhatalmaztatik arra, hogy belzavargások 
ürügye alatt az osztrák katonai hatalom törvény
hatóságát proklamálja, alig lesz polgára e hazának, 
ki a legnagyobb kellemetlenségeknek ne lenne alá
vetve, kinek személye biztositva lenne az ellen, 
hogy a következő piíanatban, a katonai hatalom 
bíráskodásának áldozatul ne essék. 

Én tehát, t. ház, e törvényjavaslatot a haza 
és szabadság ellen intézett merénylőnek tartván, 
felkérem a házat: hogy most, midőn már különben is 
— hála a magyarok istenének !—az országgyűlés 
napjai megszámitvák, ne igyekezzék eddigi műkö
dését a jelenlegi törvény elfogadása által tetőzni 
be. (Zaj.) Hiszen, uraim, ugy is feladta már az 
ország önállását és függetlenségét. (Nagy zaj. Rend
re!) Idegen kezekbe tette le a nemzet pénze és 
vére feletti rendelkezés jogát. 

Elnök: Minden képviselőnek teljes jogában 
van oly politikai nézettel birni, milyennel épen 
természete és felfogása szerint birhat; kérem azon
ban a képviselő' urat, legyen szives másoknak oly 
gyanúsítások által, hogy az ország alkotmányát 
és önállóságát feladták, kedélyét ingerültségbe 
nem hozni. (Helyeslés) 

Csanády Sándor: Én, t. ház, senkit sem 
gyanúsítok, senkit meg nem nevezek; én a ma
gam politikai véleményét n.ondóm el a nélkül, 
hogy valakit sérteni kívánnék. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : A jelen tanácskozás 
mutatja, t. ház, hogy e tárgy nem oly könnyű, j 
hogy róla az idő rövidsége miatt tanácskozni ne ; 
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kellene : azért, ha elfogadja a ház azon indít
ványt, hogy e tárgy ne most tárgyaltassék, akkor 
elállók ; ha pedig nem, akkor nem tartom maga
mat jogositva véleményemet elhallgatni. 

Én e helyen nem vagyok a minisztériummal 
egy értelemben, hogy ezentúl mi fogunk törvényt 
hozni. Én azt hiszem, mint Deák képviselő úr mon
dotta, hogy a mint az ostromállapot is kimerítve 
elő lenne terjesztve, beszélhetünk akkor az ostrom
állapotról, hogy ez nem áll, mert nem lehet oly 
dologról beszélni, a mi nincs körvonalozva. És 
nincs is nevetni való azon kitételen, hogy borzasztó 
az ostromállapot : mert azt megmutatta történe
tünk többször, s azt hiszem, ha valaki azon, hogy 
ez borzasztó, nevet, vétkezik. (Dologra!) Ha a tör
vény alapul előterjesztetik, elfogadom azt; de mi
előtt körvonalozva lenne, átalában bele menni ve
szélyesnek tartom ; s erre nézve bátorkodom egy 
példát felhozni, mert életünkben a személy és pol
gár elválasztása kényes dolog, mert ha engem sze
mélyesen felakasztanak, a még ugy polgári jogok 
is itt maradnak. (Derültség). Egy példát hozok fe 
a Székelyföldről. Nekünk volt törvényünk, hogy 
csak személyes ügyekben dönthet a határőrvidéki 
katonai hatóság. Mi lett belőle? Az, hogy elválasz
totta a katonaságot egészen a polgároktól, mert a 
személyes ügyekben a katonai elöljáróságnak min
dig hatalmas befolyása volt, mert ez tétetett a pol
gári helyébe. 

Az én véleményem röviden az, hogy a kato
nai dispositió tekintetében a parlament nem fog 
törvényeket hozni vagy ha hoz is, azt az ostromálla 
pot behozó császári katonaság nem fogja szemre 
venni. Ezt én megtanultam és ismerem a katonai dis-
ciplina szükségességét, láttam, hogy maga a new-
yorki parlament megengedte a matrózok korbácso-
lását az állam hadi hajóin. Csodálkozom, de megtör
tént. Láttam még szabadabb államban is, mint 
itt; hanem azt, hogy a katonai bíróságot bevigyen 
családokba, azt, hogy a szabadságra ment katona
ság ösvényt nyisson a katonai hatalomnak a csa
ládokba , ösvényt nyisson egyátalában : nem he
lyeslem. 

Én nem mondom, hogy milyen legyen ezen 
katonai bíráskodás , hanem csak azt mondom, 
én magamat nem tartom képesnek, nem tartom 
jogosítottnak arra , hogy ezen dologhoz hosz-
szasabban szóljak; hanem igen röviden csak 
azt jegyzem meg, hogy Deák Ferencz indítványát 
elfogadom azon tekintetből, hogy a minisztérium 
a legelső alkalommal terjeszszen elő kimerítő tör
vényjavaslatot, és a mint Deák Ferencz maga 
mondta, miszerint rá bizták 48-ban — emlékszem 
rá, mert volt szerencsém jelen lehetni — hogy az 
ostromállapotról törvényt terjeszszen elő, ő, mint 
a 43-ki kormányszék egyik tagja, nem tartotta ma-
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g á t arra felhatalmazottnak, hogy maga az ostrom
állapotról egy átalános törvényt terjeszszen elő az 
országgyűlés beleegyezése nélkül. 

Vegye tekintetbe t. képviselőház, hogy az 
akkori országgyűlés is, melynek szintoly rövid 
ideje volt, a védtörvényt nem hamarkodja el, hanem 
megtette az intézkedéseket a védelemre, és a véde
lemre nézve törvényjavaslatot terjesztett a ház elé 
tárgyalási elfogadás végett. Ha tehát nincs oly nagy 
veszedelem, s minthogy nincs is, ue hamarkodjuk 
el e fontos tárgyat, hanem hagyjuk a jövő ország
gyűlésre s hagyjunk fel az átalános tárgyalással. 

BÓn is S á m u e l : Nem szólottam volna a 
tárgyhoz, mivel a bizottságnak magam is egyik 
tagja voltam, ha előttem egy szó nem ejtetett volna, 
a mely, megvallom, engem vérig sértett. 

Én a törvényjavaslatot minden részletében 
jónak és helyesnek magam sem tartom; jobban 
szeretném praecisirozni azon vonalakat, midőn a 
katona megszűnik katona lenni és mint polgár 
tekinthető; azt tartom, hogy ezen törvénynek 2. 
szakasza ezt nem egészen körvonalozza, sőt talán 
zavarra is adhat alkalmat ; azonban az előterjesz
tett javaslat felett itélni a háznak kötelessége. 

Midőn egy bizottság tárgyalás végett egy 
törvényjavaslatot ajánl a háznak, teszi azt csak 
átalános nézpontból.*: Átalános nézpontból véve a 
dolgot, én, megvallom, lelkem meggyőződéséből 
szükségesnek tartom azt, hogy egyszer valahára 
megszűnjenek azon örökös eontrosversiák a ka
tonai és polgári hatóság közt, melyek a bírói illeté
kesség tárgyában léteznek {Helyesléi); szüksé
gesnek tartom azt, hogy a törvényhozás aként in
tézkedjék, miszerint a hazának egy polgára se 
vonassák el illetékes birájától semmi szin alatt. 
Midőn e törvényjavaslatot a bizottság tárgyalás 
alapjául ajánlotta, okvetlenül e szempontból in
dult ki. 

Már most a bizottságnak e véleményére azt 
mondani, hogy ak ik tanácskozás végett e törvény
javaslatot ajánlották, a haza elleni merényletet kö
vettek e l : oly állítás, melyre azt mondhatom az 
érdemes képviselő urnák, hogy egész éltein múlt
ját tekintve, nem hittem, hogy lehessen e hazában 
egy ember, ki személyemet azzal illesse, hogy e haza 
ellen merényletet követttem el. {Igaz! Ügy van!) 
Emelt fővel mondom, hogy e hazának jógáiért küz
döttem, e haza jogaiért oda vittem afogamat akkoris, 
mikor nem tudom, hogy a képviselő úr szép nyugod
tan nem ült-e odahaza. {Elénkhelyeslés.) Isten színe 
előtt merem mondani,hogy azon perezet,midőn ezen 
vád méltán megfog illetni, elérni soha sem fogom ; 
és ha elérném, akkor feljogosítom e honnak minden 
polgárát, hogy legyen gyilkosom. {Élénk helyeslés 
Taps,) 

Csanády Sándor.- Valóban nagyon sajná
lom, {Nincs joga szólani! Szűnni nem akaró zaj!) 
hogy az általam igen t. képviselő úr igy magya
rázta el nyilatkozatomat. {Zaj.) Én kinyilatkozta
tom, miszerint alig van tagja a háznak, a ki irányá
ban több tisztelettel viseltetnék, kinyilatkoztatom, 
hogy mondataimban senkit egyenkint sérteni nem 
akartam; {Felkiáltás: Hanem mindenkit!) azonban 
kinyilatkoztatom, miszerint fen kívánom magam
nak tartani azon jogot, hogy e teremben meggyő
ződésemet minden körülmény között, mindig sza
badon kimondhassam (Zaj.) 

Én tehát, t. ház, ismételve felkérem a házat, 
hogy ezen, a hazát katonai táborrá átalakító, a 
a nemzetre vészt hozó, a kormány által előterjesz
tett törvényjavaslat elvetése után méltóztassék az 
általam is aláirt törvényjavaslatot elfogadni. 
{Szavazzunk!) 

Schvarcz Gyula: Megenge dem é n , hogy 
vannak egyes pontok e törvényjavaslatban, me
lyek jótéteménynyé válhatnak a hazára nézve az 
által, hogy az eddiginél élesebb határt szabnak a 
polgári és katonai bíróságok határai közt; de nem 
hiszem, hogy kárpótolnának azon szenvedésekért, 
melyekbe e javaslat, törvény erejére emeltetvén, 
nemzetemet dönteni fogja. {Zaj, elnök csenget.) 

Nem szólok tüzetesen e törvényjavaslat 2. sza
kaszához; csak azt jegyzem meg,hogy én nem látom 
e javaslatban egyenkint elősorolva a katonai bűn
tetteket és vétségeket, és nem lehetek oly szeren
csés megnyugodni ebben,miután nem biztosit semmi 
a felől: vajon az osztrák katonai codexben, — 
mert magyar katonai codex nincs — elő vannak-e 
sorolva a katonai büntettek, vétségek, vajon az 
osztrák katonai codexben elősorolt katonai büntet
tek és katonai vétségek nem foglalnak-e magokban 
oly kategóriákat is, melyek annyira félremagya
rázhatok ; hogy gátoltassék a magyar állampolgá
rok alkotmányos jogainak szabad gyakorlata. 

Egyátalában óvakodom elfogadni, oly elasti-
cus kifejezéseket, melyek nem csak egyeseket, 
hanem száz és ezer lakót dönthetnének veszélybe. 
(Folytonos zaj.) 

Nem fogadhatom el részemről a miniszteri tö r-
vényjavaslatot a részletes vita alapjául, már csak 
azért sem, a mi a fi-ik szakaszban foglaltatik. A ha
todik szakasz kiterjeszti a katonai bíróságok hatás
körét még a politikai személyekre is , háború 
esetén, vagy miként mondja, belzavarok esetében, 
vagy ha a háború veszélye fenyeget. Mit jelentsen. 
ez a kifejezés belzavar? Vajon jelentsen-e zendü-
lést, minő: a mesterségesen szítottagrariaimozgal
mak a vidéken vagy a nagyobb városokba i az; 
élet drágulásával szemközt, mit azon körülmény 

i idézett elő, hogy péld. a sütők kisebb mennyi-
í ségben szolgáltatják ki a kenyéraemüeket, (Ugy 
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van!) vagy jelentsen-e lázadást, mely alatt nem 
érthetek egyebet, mint oly zendülést, melyben az 
összecsoportosult embertömeg a hatóság első fel
szólítására sem oszolván szét, ké*z az ellene kiren
delt katonaságnak ellenállani. Vagy jelenfsen-e 
lázadást — és én részemről nem akarom a jelen 
kormányt gyanúsítani, csak egyátalában hozom 
ezt fel — jelentsen-e oly városi vagy munieipalis 
mozgalmakat, melyek az ellenzék felülkerekedését 
helyezik kilátásba ? (Derültség jobbfelöl.) Nem gya
núsítom, nem óhajtom gyanúval illetni a jelen kor
mány tagjait, de egyátalában beszélek, és kérdem, 
(Nagy zaj) vajon ily törvényjavaslat . . . . 

Madarász Józse f : Kérem a társalkodásokat 
megszüntetni! 

Schvarcz G y u l a :Vajon ily törvényjavaslat. 
ha törvénynyé válik, nem csábitaná-e el a legloyali-
sabb kormányt is arra, hogy azzal igyekezzék bizto-
sitni a többséget,hogy agráriai mesterségesen szí
tott, vagy bármi egyéb mozgalmak ürügye alatt ha 
kell, összefogdostatja az ellenzéki követjelölteket 
{Elénk derültség) és a katonai bíróságok elé állítja. 
(Igaza van ! a szélső balon.) És most történik ez, 
most kívánják a magyar törvényhozástól, hogy 
ily törvényt hozzon, midőn Európa alkotmányos 
államai még a katonai egyénekre is a polgári 
törvényhatóságok jogait terjesztik ki. OttvanOlasz-
ország. (Nagy zaj.) Mindegyikünk emlékszik azon 
tényre, mely ezelőtt két évvel történt, olvashattuk a 
lapokban. A brigántok ellen levén kiküldve egy 
olasz őrnagy, a brigántik bemenekülték egy ma
gánházba, és a katonák ostrom alá vették a házat 
és miután a brigántik ügyesen és hősiesen védel
mezték magukat, a katonák felgyújtották, illetőleg 
lövés által felgyújtották a házat és a brigántikon 
kívül más ártatlan emberek is benne égtek; az 
őrnagy és a katonák a j u ry elé állíttattak, és az 
őrnagy halálra ítéltetett, és ez ügy Viktor Emánuel 
király elé kerülvén, az neki megkegyelmezett. Mi
dőn tehát Európa mivelt államaiban ily mozgal
mat látunk, akkor kiváoják a magyar törvényho
zástól, hogy az egész ifjú nemzedékét a nemzetnek 
katonai bíróság elé állítsa. (Élénk helyeslés a szélső 
bal oldalon. Szónok szava a folytonos zajban nem 
hallható.) Megengedem, hogy ott a tul oldalon van
nak hazafiak, kik szorult kebellel fogják elfogadni 
e javaslatot (Élénk derültség a jobb oldalon.) és csak 
azért is el fogják fogadni e javaslatot, mert azt 
fogják gondolni, hogy nem érzelmi politikát, ha
nem észpolitikát kell űzni. (Ugy van!) mert a haza 
java igy kivánja; de kérdem, észpolitikát tíz-e a 
felvilágosult hazafi, észpolitikát tíz-e a ki mindig 
a néptől kíván áldozatot, és nem figyelmezteti a 
hatalmat arra, hogy a mérték betelhetik ? (Nagy 
zaj.) Vajon észpolitikát tíz-e az, ki ily törvény 
alkotásává] akarja a müvet betetézni, melyet önök 

kibékülésnek neveznek? (Folytonos zaj. Eláll! El 
áll!) Vagy talán azt teszi ez, hogy vessünk fátyolt 
a multakra ? Ha önök ily törvények alkotásával 
idézik fel az Újépület, Haynau és az aradi vérna
pok emlékét: én ezt nem nevezhetem a felvilágo
sult ész politikájának; azért nem fogadom el a 
törvényjavaslatot. (Élénk helyeslés a szélső bal ol
dalon.) 

Halász B o l d i z s á r : Arról van szó. lehet-e,, 
van-e a haza olyan állapotban, hogy vésztörvé
nyekre van szükség ? En azt mondom, jelenleg 
nincs ; de lehet rövid idő alatt. Arról van szó, hogy 
ezen törvényjavaslat alapján alkalmat vegyünk-e 
arra, hogy ily törvény ékről beszéljünk-e, vagy ne ? 
Uraim ! azok után, miket Deák Ferencz képviselő 
úr mondott, és mondhat akárki a részletes tárgya
lásnál, én abban semmi veszedelmet nem látok, 
hogy vésztörvényekró'l gondoskodjunk; de pl. 
ezen törvényjavaslatban nekem már maga a ezim 
nem tetszik, hogy : „katonai bíróságokról;" én azt 
mondanám,hogy: „vésztörvényről." Hátmulhatla-
nul szükséges az,ha a haza veszedelemben van,hogy 
a katona ítéljen? Egyátalában nem ! í gy volt 1848-
ban ; volt vészbiróság, de nem volt katona. Ezeket 
előrebocsátva, miután azt hiszem, hogy az ostrom
állapot kétféle, például mint most Pestvármegyében 
a rablók ellen ostromállapot van, és igy van ez, ha 
a hazában belzavarok ütnek ki, vagy háború ve
szélye fenyeget, vagy az épen megszüntetett, miéit 
ne lennénk készen azon esetre, ha ez megtörté
nik? Miután tehát kilátásba van téve , ha az 
átalános tárgyalásba belemegyünk, és a részletes 
tárgyalás nem ugy ütne ki, mint egyikünk, vagy 
másikunknak véleménye kívánná, még akkor is 
ellene lehet szavazni, és én, hogy ha azon nézetek, 
melyekre nézve el vagyok határozva, az ostromál
lapotot illetőleg meg nem szavaztatnának, az utolsó 
szavazásnál is ellene fogok szavazni e törvényjavas
latnak ; most nem ellenzem, hogy a vésztörvények 
irányában törvényt alkossunk. 

Csiky Sándor: T. ház! (Nagyzaj. Majd dél
után ! Már két óra !) 

E l n ö k : Kérem a t. házat, ha az idővel élni 
akar, méltóztassék aszónokot. csendben meghall
gatni. Most elvégezhetnők az átalános vitát, és 
délután folytathatnók a részletest. 

Csiky Sándor: Azt, a mi ezen tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslatnak első fejezetében fog
laltatik, hogy a katonai bíróságoknak a polgárok 
ügyeiben meddig terjedőségét akarja szabályozni, 
ha ez a törvényjavaslat, ennek a kitételnek meg
felelne, s ehhez képest azokat az eseteket, (Nagy zaj. 
Elnök csenget) melyek az eddigi tapasztalás szerint 
felmerülvén, a hazában igen sok szerencsétlenséget 
idéztek elő, ha ezeknek a szerencsétlen eseteknek 
korlátozása, s éhez képest a katonai hatóságnak 
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& polgárok ügyében való akadályozását akarná 
korlátolni és egy demarcationális, oly vonalat álla
pitana meg, a melynél fogva efféle eseteknek, me
lyek a polgári jólétet, személy- és vagyonbátorsá-
got és szabadságot romba döntenék, ha ezeket 
akarná, mondom, korlátolni, én bizony nem lát
nék semmi okot sem abban, hogy ezt a törvény
javaslatot a részletes tárgyalás alapjául mért ne 
fogadjuk el. Én elfogadnám. De, t. ház, a mint itt 
felmerült, ellenkező véleményű képviselőtársaim 
előadásából, hogy ezt nem lehet elfogadni azért, 
mert ennek egyik pontja sem világos, és oly kéte
lyek vannak benne, mint, erre nézve például fel
hozhatom a 4-ik pontot. 

De felhozhatom a 6-ik pontot is. a mely nincs 
semmi határozottsággal fogalmazva, mert itf bel
zavarok, lázadás és egyéb rendetlenségek felmerü
léséről van említés téve, a mely esetekben a kato
nai biróságnak hatalom adatik; már most azt, hogy 
mi hát az a belzavar, a lázadás esete, mi az a bei-
rendetlenség, a melyben a katonai biróságnak 
hatalom ada:ik, ez szabályozva, meghatározva, 
kifejezve nincs: ezt tehát ki lehet terjeszteni min
den olyan esetre. En nem akarok gyanúsítani 
senkit • de a hatalomnak igen sok lehetőség van a 
kezében, s a hatalom a maga erejének érzetében, 
olykor tul is lépi a korlátot, ha a mostani nem is, 
de lehet, hogy a jövő kormány tul fogja lépni; 
és ha látom, hogy mik történnek a jelen kormány 
időszakában is alkotmányos életünk korában Ung
váron, a hol 6 ember a katona golyója alatt meg
halt, számosabban megsebesültek ; ha nézek Fél
egyházára, hol szintén egy ember agyonlövetett. 
s a lapokban naponkint ugy szólván olvasunk 
eseményeket. hol a polgári szabadság elnyomá
sára a katonai kényuralom fel-felüti fejét, s reá 
példát nem tudok, hogy az ilyen visszaélések s az 
ilyen embertelen szabadság- és jogtipró elnyomá
sok megbüntettethettek volna : akkor ilyen tör
vényt nemzetgyűlésen alkotni, a melyekben, ha 
ugy tetszik, hát rá lehet mondani, bárha gyerekek 
perlekednek is össze az utezán, és néhány csoport 
fogjon hozzá s ha még egy kis szaladás történik, 
hát rá lehet mondani, hogy zavar van, s ha ez van, 
már ezen törvény értelme szerint az ostromállapot 
is kimondathaik. Vajon ily alkotmányos parla
mentben ülő képviselőtestületnek lehet-e ilyen ha
tározata? Vajon ez a nemzet elégületlenségét az 
innen keletkeztethető zavart ne idézne-e elő? 

De tovább megyek, t. ház ! Van még itt egy 
pont, a melyben a kincstári ügyésznek az eddig 
adott vagy fenálló utasítások szerint hatalom ada
tik, hogy ez is a katonai bíráskodást azon utasí
tások nyomán tárgyalásba veheti. Már hogy minő 
azon kincstári ügyérnek utasítása, az előadva nincs; 
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ez is tehát egy nagy homály, a mely homály még 
a törvényjavaslat minden szakaszában megvan. 

Én tehát, t. ház, ezt ezen oknál fogva alapul 
a részletes tárgyalásnál el nem fogadhatom. 

De bocsásson a t. ház! hogy még egy pár 
előttem szóló által mondott észrevételre nézve 
én is kijelenthessem érzelmemet. 

Előttem szóló Deák Ferencz képviselőtársam 
azt mondotta, hogy ostromai íapotot helyeselni 
lehet, mert 1848-ban is ez történt. 1848-ban épen 
ő volt megbízva mint akkori igazságügyminiszter, 
hogy vésztői-vényeket alkotva, azokat tárgyalás vé
gett aház elé terjeszsze. Hal848-iki időszakban él
nénk, midőn egy részről külháboru, más részről 
belháború dúlt, s ha ekként volna, ilyen eset merül
hetne fel a haza megmentésére nézve, ily végső esz
közhöz nyúlni kénytelenek volnánk. Ebben az 
esetben igen is helyén látnám hogy a képviselőház 
ugy intézkedjék, mint intézkedett 1 848-ban. hogy 
az ilyen belháború, lázadások s a kül ellenségek
nek irányunkban intézett elnyomása s legyőzése 
akadályozva legyen az ily törvénynek meghozása 
által. 

De most egészen más esetben vagyunk: most 
nincs háború, most nincs bellázadás, nem fenyeget 
külellenség, legalább tudva nem. Ily törvénynek 
alkotása és ily hatalomnak adása tehát helyén 
nincs. 

De akkor sem bizta meg, mint itt tervezve van, 
a képviselőtestület a minisztereket, hogy belátásuk 
szerint intézkedjenek; nem bizta a katonaságra sem, 
pedig akkor csak honvédségbői állott a sereg saz a 
haza alkotmányára volt felesketve; de még akkor 
sem bizta a bíráskodást a katonai biróságokra, 
hanem a rögtönitélő bíróságoknál polgári egyé
neket alkalmazott; mondom, polgári egyének vol
tak alkalmazva, a nemzet bizalmát bíró férfiak 
voltak annak tagjai. Most az terveztetik, hogy itt 
katonai bíróságokat állittsunk. Micsoda katonasá
gunk van ? vau-e nemzeti hadseregünk ? ki rendel
kezik felette ? saját hadügyminiszterünk ? Hiszen 
hadügyministerünk nincs is, hanem honvédelmi 
miniszterünk; tudjuk, hogy honvédelmi miniszte
rünk a katonaság felett nem rendelkezik. A tanú
ság itt van Pest városa eseténél is, a mely város 
24 katonát kért, saját honvédelmi miniszterünk 
nem rendelkezvén a hadikormányzóhoz, az oszt
rák kormányhoz kellett folyamodni, hogy enged
tessék meg neki, és még sem engedtetett meg 
neki. (Elég volt! Szavazzimk!) 

Kérem, komolyabb a dolog, tehát kimondom 
véleményemet a felett. Méltóztassanak megczá- , 
folni, ha nem mondok helyeset, ha túlzott aggo- j 
dalmam van. Adja Isten1! hogy ne legyen igaz, 
óhajtom. De én attól félek, hogy aggodalmam nem 
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túlzott, és ahoz képest ha helyt nem adnának 
beszédenmek, még később megbánjuk többen. 

Még azt is hallottam említeni, hogy ha hábo
rúval van fenyegetve a haza, ha háborúnak félelme 
van, már akkor is van az ostromállapot kihirde
tésének helye. Engedelmet kérek, ha fenyegetve 
van a haza külháboru által, azt nem mi idéztük 
elő, a kik nem is szoktuk azt előidézni ugy szólván 
soha; előidézték azt a diplomaták, az idegen sere
gek s fejedelmek, de a népnek abba beleszólása 
nincs, hogy legyen-e háború vagy ne legyen.; ily 
módon a magyar nemzetnek, a törvényhozásnak 

- joga volna a békekötésbe és hadüzenetbe beavat
kozni, de nincs, A fenyegető háború ^nincs sehol 
nem is látom. 

En mindezen okoknál fogva, t. ház, e törvény
javaslatot a részletes tanácskozás alapjául el nem 
fogadom. 

I v á n k a I m r e : T. h á z ! Mindig szem előtt 
tartva az idő rövidségét, nem untatom a t. házat 
hosszas előadással. Igen sajnálom, hogy a minisz
térium részéről nem találkozhattam azon Ígérettel, 
miszerint az elősorolt törvényjavaslatokat a jövő 
törvényhozás elé terjeszteni fogja; ezt tartom a 
leglényegesebbnek és legszükségesebbnek: és 
miután ezen ígérettel nem találkozhattam, a jelen 
törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. 

E l n ö k : T. ház! Azon kérdést vagyok bátor 
a t. házhoz intézni, miután szólásra feljegyezve 
senki többé nincs, csakis az illető indítványozó 
urak, a kik közöl már Ivánka Imre képviselő úr 
el is végezte zárbeszédét. Egyedül Simonyi úr van 
még hátra. Kern tudom, vajon az átalános vitát át 
akarják-e vinni a délutáni4ülésre, vagy pedig még 
most végezzük be? (Végezzük be!) 

S i m o n y i ErnÖ: Meg fogja engedni at . ház, 
hogy néhány észrevételt tegyek, válaszul azokra, 
melyek itt elmondattak, részint az igazságügymi
niszter által, részint Deák Ferencz képviselő úr 
által azon törvényjavaslat ellenében, melynek elfo
gadására bátor voltam a t. házat felkérni. Hacsak 
egyes szavak módosításáról, vagy értelmének kö
rülírásáról és magyarázatáról lenne szó, akkor 
igenis elfogadnám azon expedienst, a mit Pest bel
város érdemes képviselője javasolt, hogy t. i. a 
módosításokat a részletes tárgyalásoknál terjesz-
szük elő, és akkor vitassuk; de én elvben eltérek 
az ezen törvényjavaslatban tervezettektől, és azért 
szavazok arra, hogy részletes vita alapjául se fo
gadtassák el, és ezért terjesztettem elő a háznak 
egy más törvényjavaslatot. 

Az igazságügyminiszter úr azzal méltóztatott 
indokolni törvényjavaslatát — a mennyire hal
lottam, mert mindent, a mit mondott, hallani ké-
jjfcö nem voltam, — bogy az edd;gs törvényekben 

hiányt látott, nem látja tökéletesen megfelelőnek 
az eddigi fenálló törvényeket azon czéínak, a me
lyet elérni óhajt, én nem mondom, hogy minden 
szükségnek megfelelnek az eddigi törvények. Ha
nem nem értek egyet a miniszter úrral abban, hogy 
azon hiányt ostromállapottal kell kitölteni. 

Azt mondja továbbá az igen t. miniszter úr, 
hogy az általam beadott törvényjavaslat még ke-
vésbbé szabadelvű, mint az övé. Ennek sem 
taglalásába, sem vitatásába bocsátkozni nem fogok; 
csak azt mondom, hogy én. bár elvbarátimat és 
engem szélső baloldalnak nevez a ház, azon álla
potban látom magamat majdnem mindenkor,hogy 
nem a haladás eszméje, hanem a törvény megtar
tása mellett, tehát ugy kell felszólalnom, mint egy 
conservativnek, s arra kellé kérnem majdnem min-
den*felszólalásomban a t. házat, hogy ne engedjen 
lerontani egy vagy más törvényt. Én nem licitá
lok a szabadelvüségre, s nem is követelem, hogy 
az én törvényjavaslatom szabadelvűbb, mint a 
miniszter által előterjesztett; hanem azt mondom, 
hogy ez a mi fenálló törvényeink szellemében 
van, s hogy elégséges megfelelni azon czélnak, 
melyet elérni óhajtunk. 

Azt mondja a miniszter ár, hogy azon törvé
nyek, melyeket én idéztem, a G-dik szakaszban 
felszámolt vétségekre egész a halálbüntetésig ter
jednek, az ő általa előterjesztett törvényjavaslat 
pedig egy évtől ötig szabja meg 1 tatárát a bünte
tésnek. Igaz, hogy e büntetés kevesebb, mint az, a 
mi a mi törvénykönyvünkben foglaltatik. De mit 
mond a miniszter úr atörvényjavaslatban V Azt,hogy 
ezen büntetés csak akkor alkalmazandó, mikor 
valaki béke idejében ellenséggel czimborál. Hiszen 
kérem, béke idején ellenség nincs; kémkedés, el
lenséggel való egyetértés béke idejében nem tör
ténhetik. Azon liberalismus tehát, melyet, itt em
leget az igazságügyminiszter, félek, hogy olyan, 
melyet alkalmazni soha nem lehet. 

En azt mondom : minden civilizált államban 
el van fogadva az, hogy például a tetten kapott 
kémeket, azonnal kivégeztetik. Ez szokás minden 
államban; de hogy törvény határozzon e fölött, 
az más kérdés, s az én nézetem szerint törvény
hozás rajok fogja bízni, meghatározását annak, 
hol kell ilyen ostromállapotot hirdetni. Már én 
azt mondom, hogy ezt nem egyik vagy másik 
minisztériumra, hanem minden minisztériumra al
kalmazandónak vélem. A törvény nem ahoz képest 
alkDttatik, hogy ez vagy amaz a minisztérium 
ilyen vagy amolyan fokával bir a hazafiságnak. 
Ez nem bizalmatlanság a jelen minisztérium iránt, 
hanem tiltakozás az iránt, hogy a kormányhata
lom kellő határon tul ne terjedjen. Mert m örök 
tapasztalás azt mutatja, hogy minden kormány, 
tehát nem a mi minisztereink, hanem minden kor-
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mány és mindenki; ki hatalmat kezel, hajlandó 
azzal visszaélni. Meglehet ugyan, hogy a mi mi
nisztereink épen kivételt fognak képezni ezen sza
bály alól, de ezt a törvényhozásnak előre tudnia 
nem lehet. Ne méltóztassék ezeket személyes meg
támadásoknak venni, én megtámadom, ha szüksé
gesnek látom, az egyes minisztert is, vagy az 
egyes miniszternek eljárását, hanem itt nem sze
mélyekről, itt elvekről van szó, s ezek megczáfo-
lására, a saját hazafiságára, a saját érzelmeire való 
hivatkozás nem argamentum. 

Azt mondja a t. miniszter űr, hogy én calami-
tásnak neveztem azt, hogy az osztrák dynastia 
Olaszországot elvesztette, és Németországból kire
kesztetett. (Halljuk! Nagy zaj.) Nem tudok hango
saidban beszélni, bocsánatot kérek,mert elvagyok 
rekedve. {Elég!) Tudom, hogy önöknek elegebből 
ennyi ; hanem azért még is csak folytatom. 

Csanády Sándor: Kérem az elnök urat, 
méltóztassék helyre utasitani a kün állókat. 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Az igazságügymi
niszter félreértett engem, midőn azt hiszi, hogy én 
azt mondtam volna, hogy calamitásnak tartom 
azt, hogy a dynastia ki ment Olaszországból. Ezt én 
nem mondottam, hanem mondottam azt; „hanem 
igy még legnagyobb calamitásnak tartom azt, hogy 
oly módon ment ki, mint a hogy kiment," Aztnem 
tartom calamitásnak, hogy Németországból ki
ment, de hogy Szadova után, és nem egyezkedés 
utján ment ki, azt már calamitásnak tartom, mert 
ő vele együtt mi is szenvedtünk, és szenvedni fo
gunk sokáig. 

Nem akarom már most a házat sokáig fárasz
tani, (Helyeslés) s ha félbeszakításokkal nem aka
dályoznának, még sokkal hamarább elvégezném. 

Azt mondotta a miniszter úr, hogy a kor-. 
Hiánynak nem áll érdekében e törvényjavaslatot 
előterjeszteni. Remélem, ezzel nem azt akarta mon
dani, hogy én és elvtársaim a magunk érdekében 
terjesztjük elő javaslatun kat. Legalább nem tudom, 
ki magyarázna ki működésünkből más érdeket, 
mint azon óhajtást, hogy a haza oly törvények ál
tal kormányoztassák, melyek a korkivánalmainak 
és szellemének minden tekintetben megfeleljenek. 
Mert, a mi engem illet, t. ház, én semmi nemű tör
vényektől nem félek. Vagy olyanok azon törvé
nyek, melyek mellett én megélek egy országban, 
és a mig azon országban élek, azon törvények 
rendeleteinek alá vetem magamat ; vagy pedig ha 
olyanok, hogy alattok meg^ nem élhetek, kiván
dorlók, elmegyek másfelé. Én tehát részemről nem 
látom, hogy mi módon érdekeltetném személyesen 
ezen törvény elfogadásában vagy el nem fogadá
sában. 

A Pest belvárosának t. képviselője által benyúj
tott módositvány csak bizonyos mértékben orvo

solja a bajt, melytől én félek, hogy a törvénybe 
beigtattassék. O ugyanis egyes^ kifejezéseket vál
toztat, de az elvet megtartja. 0 határozottabban 
kívánja kijelölni azt : mi az a belzavar, és mily 
természetűek ezen belzavarok ? hanem sajnos , 
hogy az ostromállapotra nézve mégis az esetek 
megítélését, a terület meghatározását, és az idő 
megszabását a minisztérium önkényére bizza min
denkor és mindaddig, mig az országgyűlés ebben 
nem határoz. Ez az,a mit én nemcsak a jelen minisz
tériumra nézve, hanem egyátalában elvben ellen
zék, hogy akárminemü kormányra kiterjesztessék. 
Ugyan kérem, oly közel áll-e tehát a veszély,hogy 
még a fenyegető háborúra is ki akarják terjeszteni 
az ostromállapotot? mert azon kettő között, a mi
dőn a háború fenyeget, vagy a mikor a háború 
kiütése bizonyos, de ínég meg nem történt, én e 
kettő közt semmi különbséget nem látok. Hiszen, 
ha szükséges volna is valami kivételes törvénye
ket alkotni háború esetében, azt csak a már kiütött 
háború esetében, és csak azon földre, mely az ellensé
ges seregek által tettleg el van foglalva, lehetne ki
terjeszteni. Itt pedig arról van szó. hogy, ha a kül
földdeli háború már bizonyos, a k k o r a koimány 
jelölje ki azon területeket, melyeken az ostrom
állapotot behozni akarja. A belzavaroknak meg
határozása, természete szintén egyenesen a minisz
térium belátására levén bízva, én azon módosítás
sal sem elégedhetem meg, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr előterjesztett; hanem újra felkérem 
a házat, hogy méltóztassék ezen nagy fontosságú 
tárgyat jól meggondolni, mielőtt szavazatával 
ahoz járulna, mielőtt törvénykönyveinkbe nem 
ismert, minden eddigi törvényhozásunk által leg
nagyobb erélylyel ellenzett hadbiróságoknak a 
polgárokra való kiterjesztését most beigtassa. 

Ennélfogva ismételve kérem a t. házat, hogy 
mellőzvén a miniszter űr által beadott törvényja
vaslatot, fogadja el azon törvényjavaslatot, melyet 
én magam és elvbarátaim nevében voltam bátor 
beadni. (Helyeslés a bal oldalon. A kérdést!) 

E l n ö k : Miután többé Benki szólásra felírva 
nincs, következik a szavazás. A t. ház előtt a sza
vazásra le van téve : először a törvényjavaslat a 
katonai bíróságok hatásköréről a központi bizott
ság szövegezése szerint, továbbá a katonai bíróság 
hatásköréről szóló törvényjavaslathoz Ivánka Imre 
képviselő úr indítványa, és végre a törvényjavas
lat a katonai bíróságok hatásköréről, beadva 
Simonyi Ernő és több képviselő által. Nézetem 
szerint legelőször a központi bizottság állal beadott 
törvényjavaslatra nézve teendő fel a kérdés. (He
lyeslés.) Elfogadja a t. ház átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául a központi bizottság javas
latát? Azok, a kik elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta. 

'X J 
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Van szerencsém jelenteni, hogy azon indít
vány, melyet Deák Ferencz képviselőtársunk a 
részletes tárgyalás alkalmára beadott, azon nagy 
fontosságnál fogva, melylyel az bír, ki fog nyomat
ni1) és a képviselő urak közt délután, a részletes 
tárgyalás megkezdése előtt, szét fog osztatni. 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök : 
E perezben közöltetett velem azon interpellatió, 
melyet egy tisztelt képviselő intézett hozzám az 
iránt : hogyan intéztetett el Horvátország azou 
követelése, mely szerint az 186 7-ik évben a szokott 

járulékon tul állított ezer ujoncz, az idei ujonczo-
zás alkalmával betudassék? Van szerencsém vála
szolni, hogy : bár a szám teljes alaposságát egészen 
kimutatni az illetőknek nem sikerült, a nevezett 
kérdés ugy döntetett el. hogy Horvátország kivá-
nata értelmében az ezer ujoncz be legyen számí
tandó (Helyeslés.) 

Fodróczy S á n d o r : Köszönetemet nyilvání
tom miniszterelnök urnák a megnyugtató fele
letért. 

E l n ö k : Á pénzügyi bizottság elnöke felkéri 
áll alám azon bizottság tagjait, legyenek szívesek 
holnap 9 s fél órakor a szokott helyiségben meg
jelenni. 

Deák EerenCZ : A függő adósságok ellen
őrzésével megbízandó küldöttséget is meg kell még 
választani. Jó volna talán erre nézve még' ma be
adni a szavazatokat. (Holnap!) 

Elnök : Az ülést most felfüggesztem ; délután 
5 órakor folytatjuk. 

(Az ülés d. u. S órakor felfüg geszté ívén, d. u, 
6 órakor uján megnyílik.) 

E l n ö k : T. ház! Először is felkérem az osz
tályokat, hogy a holnapi ülés előtt 8 s fél órakor 
méltóztassanak szokott helyiségökben megjelenni 
és a még hozzájok utasított törvényjavaslatot tár
gyalás alá venni. 

Berzenczey László képviselő úr interpellátiót 
kivan benyújtani. 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház ! Reménylem, 
hogy az utolsó interpellátiót intézem a miniszte-
terimuhoz, még pedig az összes minisztérium
hoz, és ez az, hogy: miért nem tetszett több in-
terpellátiónkra felelni ? Az utolsó napokban va
gyunk, tehát kérdem, hogy azon interpellátiókra, 
melyek felelet nélkül maradtak, hol fogunk fele
letet kapni? 

E l n ö k : Ha méltóztatik írásban beadni, ki 
fog adatni a minisztériumhoz. 

Berzenczey László: Interpellátióm rövid. 
a mihez nem kell irás, mert írásban már két hónap 
előtt beadtam, és mai najiig feleletet nem kaptam. 
Ez abból áll , hogy. mi Maros-Vásárhelytt még 

*) Lásd aj Irományok 445-dik számát 

mindig ostromállapotba vagyunk helyezve a vár 
által; tehát csak azt bátorkodom kérdezni: mikor 
k ipok feleletet r á? 

V á l l y í J á n o s : T. ház! A legközelebbi ülés
ben az elnökség részéről azon kijelentés tétetett, 
hogy mindazon törvényjavaslatok, melyek eddig
elé a ház elé terjesztettek, sorozatba véve elő fog
nak terjesztetni, hogy a ház belőlök azokat, me
lyeket fontosabbaknak és tárgy alandóknak vél, ta
nácskozás alá vehesse. Azonban, t. ház! a tanács
kozási idő végéhez közelget, és az elnökség még 
eddigelé sem terjesztette elő a beadott törvényja
vaslatok sorozatát. A mennyiben pedig Pest bel
városa t, képviselője, Deák Ferenez úr méltóztatott 
kijelenteni, hogy bármily törvényjavaslatot is, mely 
beadatott, nem lehet agyonhallgatni, hanem azok 
felett a háznak ítéletet kell mondani: azért figyel
meztetem a t. házat, hogy 1867-dik év márezius 
27-kén több képviselő aláírásával két rendbeli 
törvényjavaslat terjesztetett a ház elé. Az egyik 
Magyarországnak 184%-ki honvédsége ellátásáról 
szól, és az özvegyekre, a nyugdijakra, és az ille
tőknek az alakulandó honvédseregnél leendő al
kalmaztatására vonatkozik. Miután a honvédség
ről szóló törvény is szentesítve előttünk van, na
gyon helyes és időszerű volna, ha a t. ház e felett 
is véleményét kijelentené. A másik törvényjavaslat 
a magyar nemzetnek 184%-dik évi önvédelmi 
küzdelmei alatt elvérzettek emlékének megörökí
téséről, politikai okok miatt külföldre menekültek 
hazatérhetéséről, börtönben letartóztatottak szaba
don bocsáttatásáról és az elkobzott vagyonok visz-
szaadatásáról, illetőleg kártalanításáról szól. Ezen 
törvényjavaslat is olyan, melyre nézve a t. ház — 
véleményem szerint — nem járna el helyesen, ha 
szétoszlása előtt nem nyilatkoznék, és átalán nem 
tartanám helyesnek, hogy az agyonhallgattassék. 
Azért kérem a t. házat, méltóztassék e két tör
vényjavaslatot az osztályokhoz utasítani, hogy az 
osztályok véleményt adván, a ház felettük még 
ez ülésszak alatt határozhasson. (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) 

E l n ö k : T. ház ! Részemről is kötelesség-em 
nek tartom múltkori Ígéretemhez képest a t. ház 
figyelmébe ajánlani azon részint törvényjavas
latokat , részint indítványokat, részint határo
zati javaslatokat, melyek a t. ház elé tárgyalás 
végett egyes képviselők vagy több képviselő által 
beadattak. Ha a t. ház kivánja, a sorozatot most 
terjeszthetném elő, vagy ha kívánja, az ülés bere
kesztésével. (Felkiáltások: Halljuk!) Ha óhajtja a 
t. ház a sorozatot meghallgatni, azon törvényja
vaslatokon kivül, melyeket Vállyi képviselő úr 
felemlített, fel fogom olvasni azon határozati ja
vaslatokat, melyek a ház asztalán vannak, hogy 
ha netán volna oly határozati javaslat, mely vétség-
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bó'l kimaradt a sorozatból, az illető képviselő lenne 
szíves azt bejelenteni. (Feblvassa a sorozatot). 

MissiCS JánOS: T. ház ! Határozati javaslat 
adatott be a Temesben Krassóban és Erdélyben 
fönlevő utvámok iránt. Ezen határozati javaslatot 
nem hallottam ^felolvastatni; kérem tehát azt is 
bevétetni. 

E l n ö k : A t. képviselő úr felvilágositásául 
annyit van szerencsém válaszolni, hogy a pénz
ügyminiszter költségvetésével együtt ezen kérdés 
is tárgyaltatott és a többség által elvettetett, (Fel
kiáltás.- Csak Erdélyre nézve!) 

S i m a y Gerge ly : T. ház! Bátor vagyok 
az elnöki kijelentésre megjegyezni, hogj^ e té
tel a költségvetésnél tárgyaltatott , de maga az 
52 képviselő által beadott határozati javaslat tü
zetesen nem tárgy altatott. Nem is volt napirendre 
kitűzve és igy nem is távgyaltathatott; hanem 
igenis tárgyaltatott a jelenlegi elnök által önálló-
lag előterjesztett indítvány, de nem maga a hatá
rozati javaslat, melyről Missics János úr szólott, a 
mely még napirendre kitűzve nem volt. sem mai 
napig nem tárgyaltatott. 

B ó n i s S á m u e l : Felhívom a t. ház figyel
mét azon körülményre, hogy a most emiitett hatá-
tozati javaslat nem érdemleg vettetett el, hanem 
az mondatott a ház által, hogy a budget tárgya
lásánál helye sincs. 

S i m a y Gerge ly : Ezzel megelégszem. 
Tisza Kálmán : T. ház ! Nem azért, hogy 

most tárgyaltassék. mert meg vagyok arról győ
ződve, hogv bármilj fontos legyen valamely tárgy, 
hogy az most még tárgyalás és megoldás alá vé
tessék . az lehetetlen; hanem azért, hogy ha 
sorozat készül, abból ki ne maradjon, óhajtanám 
belevétetni a képviselőház 7-dik osztálya által be
adott t. javaslatot. Ez beadatott akkor, mikor az 
izraeliták egyenjogositásáról szóló törvény alkot
tatott. Beadatott t. i. egy törvényjavaslat akkor a 7-
dik osztály által minden e hazában létező felekezet 
egyenjogúsításáról. Kivánom tehát, hogy ennek 
legalább a sorozatban nyoma maradjon. 

E l n ö k : Napirenden van a hadbiróságok 
iránti törvényjavaslat részletes tárgyalása. Jegyző 
úr fel fogja azt olvasni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslat czimét, mely ellen nem történik észrevétel, aztán 
1-sö szakaszát, az ereddi miniszteri szöveg szerint. *) 

Horvát Boldizsár igazságügy ér: T. ház! 
Miután a minisztérium a központi bizottság szöve
gezését elfogadta, kérném tárgyalás alapjául a 
közp. bizottság szövegezését elfogadtatni, nem pe
dig a minisztérium által eredetileg beadottat. (He
lyeslés) 

}) Lá«d az Iromány ok 391. aaámát. • ,. 

Széll Kálmán előadó . Az I-SŐ szakasz 1) 
alatti pontjának végéhez a központi bizottság ja
vaslata szerint jönne : „a mennyiben a jelen tör
vényhez csatolt sorozatban foglaltatnak ;" 2) alatti 
pontjában pedig e szó után : „a helyzet" közbe 
volna szúrandó: „ vagy a monarchia határán kivül 
álló." 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Én csak egy kife
jezést akarok megváltoztatni. Részemről meglehe
tősen bírom a magyar nyelvet, de azt, h o g y : „kü
lönös esküt letettek" nem értem. Ennek megma
gyarázását kérem. Minden katona esküt tesz le. 
Én kérem ezt a szót „különös" kihagyatni, mert 
ezt nem értem. (Felkiáltások : Maradjon!) Tessék 
megmagyarázni: akkor elfogadom ; különben ké
rem a „különös a- t kihagyatni. 

Halász B o l d i z s á r : Én meg egyátalában az 
„esküt" kivánom kihagyatni, mert miután a ház
nak tudomása nincs arról a katonai esküről, azt 
törvénybe igtatni nem lehet. Elégség-esnek tartom, 
ha az mondatik : „kik tényleges hadi szolgá
latban állanak.''' Az esküt azonban átalában kiha
gyatni kérem a törvényből, mert csak ha tudnók, 
hogy miből áll azon eskü, akkor igtathatnók be. 

Tisza Ká lmán : T. ház! Magam is azon 
véleményben vagyok, hogy itten, erre a különös 
erküre hivatkozni, egyátalában nincs helyén. Elő
ször bajos hivatkozni egy törvényben oly esküre, 
melyet a törvény nem ismer; ha nvilatkozni aka
runk esküről, azt ismernünk, kell, tudnunk kell. 
hogy mi van abban. Másodszor nem látom he
lyén itt ezen szót azért sem, mert a törvényjavas
latnak ezen része ugy lenne értelmezhető, mintha 
kétféle tényleges szolgálatban álló katonai egyé
nek lennének: olyanok, kik letették a különös es
küt és olyanok, kik nem tették le. En pedig nem 
hiszem, hogy a tényleges katonai szolgálatban az 
a különbség léteznék, hogy az egyik letette az 
esküt, a másik nem. En tehát kérem ezt kiha
gyatni. 

Deák FerenCZ : T. ház ! Ez a „különös" szó, 
véleményem szerint épen nincs helyén, mert hadi 
szolgálati eskü annyi, mint hadi szolgálati eskü, 
az tehát nem lehet különös meg átalános, an
nak egyformának kell lenni. Azért nyilvání
tom, hogy ezt a szót, mint épen nem ide valót é s 
olyat, mely az értelmet könnyen megzavarhatja, 
hagyjuk el. Az értelem ugyanaz marad, ha kihagy
juk. Elfogadom Patay képviselő ür véleménvét. 
(Helyeslése) 

E l n ö k : Megnyugszik a t, ház benne, hogy 
ezen szó „különös" kihagyassék ? (Elfogadjuk í) 
Tehát e szó kimarad és a szakasz a központi bi
zottság szerkezetével fogadtatik el. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 2-dik 
szakaszt.) 
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BóniS S á m u e l : T. ház! Vélekedésem Esze
rint ezen 2-dik szakaszt egészen ki kellene hagy
ni, mivel ezen 2-dik szakasz az 1-ső szakasznak 
1-ső sorával tökéletesen ellentétben van. Az 1-ső 
szakasznak t. i. ezen szavai: „először emiitik, a 
kik tényleges katonai szolgálatban vannak." Ezen 
szakasznak vége is mindenütt azokról szól, kik 
tényleges katonai szolgálatban vannak , ezen 2-ik 
szakasz pedig visszavisz azokra is, habár tényleges 
katonai szolgálatban nem lennének. Ebből az a 
confusió fog eredni, hogy mindazok, kik hosszabb 
szabadsággal odahaza vannak, el fognak vonatni 
tökéletesen a polgári bíráskodás alól, és ez egyébre 
nem fog alkalmat szolgáltatni, hanem arra, a mit ki 
akarunk kerülni, hogy a birói illeték felett örökös 
controyersia legyen a polgári és a katonai hatóság 
közt. Én azért ezen szakaszt, mint a mely töké
letesen felesleges, mert más esetet nem is említ, 
kihagyatni kivánom. 

I v á n k a I m r e : Valóban azt hiszen, hogy e 
házban senki sem lehet, a ki engem azzal vádol
hatna, hogy bármi tekintetben az átalános véderő 
vagy a védkötelezettség életbeléptetését hátráltatni 
kívánnám, sőt azok közé sorozom magamat, a kik 
ezt minden időben a leghatályosabban sürgették; 
de épen azért, mert azt kivánom, hogy ez oly in
tézmény legyen, melyet a nemzet teljes lélekből 
felkarol, épen azért szükségét látom annak, hogy 
e törvény egészen világos és félremagyarázhatlan 
legyen. Nem osztom azon véleményt, melyet ma 
reggel hallottam kifejezni, hogy t. i. a most előt
tünk fekvő törvényjavaslat baladás épen nem 
lenne. Igen i s , ezen törvényben, az én felfogásom 
szerint, van haladás, azon haladás, hogy elkülöníti 
a polgári hatóságok hatáskörét a, katonai hatósá
gok hatáskörétől. De habár haladást is látok benne, 
nem látom még elérve a czéit, melyre törekedni 
kell. Az én felfogásom szerint a katonának akkor, 
a midőn zászló alatt áll, azon szoros fegyelem alatt 
kell lennie, melyet fegyverre! ellátott tömörített 
erőnél fen kell tartani. A subordinatióra nézve 
igaz, szükséges , hogy szigorú törvények létezze
nek, de azon perezben, midőn a katona a tettleges 
szolgálatot elhagyja és polgári körébe visszalép, 
ezen szigorú fegyelemre többé nincs szükség, s 
nem lehet azt követelni, hogy most, midőn az egész 
nemzetnek minden hadképes fia 20-ik évétől 32-ik 
évéig fegyverben áll, akkor is, midőn tűzhelyénél 
tartózkodik, nem ugyan a káplárpálcza alatt, ha
nem mégis sok tekintetben a szigorú katonai bíró
ság alatt álljon. Ha a t. ház elfogadja Bónis Sá
muel képviselőtársam indítványát, azt legczélsze-
rübbnek tartanám; ha el nem fogadná a t, ház, 
az esetre bátor vagyok módositványomat ezennel 
beadni. 

B e r n á t h Z s i g m o n d : A perczekkel gaz

dálkodnunk kel l ; én tehát ugy hiszem, mielőtt a 
módositvány felolvastatnék, talán szavazni lehetne 
Bónis Sámuel indítványára. Ha ez el nem fogadta
tik , akkor kerül elő a másik módositvány. (Nem 
lehet!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
módositvániját): „2. szakasz. A jelen törvény 1-ső 
szakaszának 1. pontjában elősorolt katonai egyé
nek azon naptól kezdve, a melyre tényleges szol
gálat teljesítésére behivatnak: a katonai bíróság 
hatósága alatt állanak azon napig, a melyre az 
abból való kilépés elrendeltetik. (Védtörvény 54, 
szakasz.)" 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Igen méltánylom azon indokokat,melyekből Ivánka 
Imre t. baráiom módositványa származott; de 
magát a módositványt nem fogadhatom el. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Benne van a törvényben, 
Horvát Boldizsár ígazságügyminlsKtcr: 

Mitidenek előtt ki kell emelnem a különbséget a 
törvény első és második szakasza közt, mert, ugy 
látszik, erre nézve van félreértés. A törvény első 
szakasza kimondja, hogy a-közönséges bűnté
nyekre nézve a katonai személyek addig, mig ac-
tiv szolgálatban állanak, a hadbíróság illetékessége 
alá tartoznak. Ez átalános törvény. A 2. szakasz 
nem a közönséges bűntényekről szól, hanem szól 
a speciális katonai bűntényekről és vétségekről 
(Melyek azok?) Épen azért intézzük az eszméket, 
s ugy hiszem, az egyetértés köztünk létra fog joni 
A 2. szakasz szól a speciális katonai bűntények
ről s vétségekről, melyek közt olyanok is foglal
tatnak, taeiyek a közönséges büntető törvény sze
rint nem esnek büntetés alá. Habár katonáink 
egy része évenkint szabadságra bocsáttatik is, 
habár ekkor activ szolgálatban nem áll, ugy hiszem, 
nem álFérdekünkben , hogy a katonai fegyelem! 
akkor lazuljon, midőn az elbocsátott katona csa
ládi tűzhel) éhez tér vissza. 

Á katonai bünténj-ek és vétségek juridikua 
! értelemben csak 11 számból állanak. Lesz szeren

csém a t. ház előtt felolvasni. (Olvassa:) „A fegye
lem áthágása, lázadás, felkelés, ellenszegülés a ka
tonai őrség ellen, szökés, összeesküvés a szökésre, 
az őrségi szolgálatra vonatkozó szabályok áthá
gása, gyávaság, a fegyelem s rend megzavarása, 
a katonai szolgálati szabályok mellőzése, öncson
kítás, s a katonai becsületet sértő cselekvény." 

Bizonyos az, t. ház, hogy ezen úgynevezett 
katonai-bűntények és vétségek közt foglaltatnak 
olyanok, melyeket a szabadságra bocsátott katona 
el sem követhet Ilyen a fegyelem, a rend megza
varása, ilyen a gyávaság, melyről csak akkor le
het sző, ha ellenség előtt á l l ; de vannak közöltük 
olyanok is, melyeket a katona, midőn szabadságra 
van bocsátva, ezen időben is elkövethet; az or-
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adagnak pedig nincs érdekében, hogy ezeket bün
tetlenül hagyja. Pedig büntetlenül hagyatnának, 
mert a közönséges büntető törvénykönyvben ezekre 
semmi büntetés nem szábatik. Ilyen p. o. a szö
késre való összeesküvés, ilyen az öncsonkítás. 

Épen azért teljesen méltányolva azon kiindu
lási pontot, melyet t. képviselőtársaim, Bónis és 
Ivánka urak választottak, én azt hiszem, hogy ha 
a második szakasznak szabatosabb formulázást 
adunk s világosan kimondjuk0, mely katonai bűn
tények és vétségek azok melyekre nézve a sza
badságra bocsátott fcatonais, katonai hatóság alatt 
ál l? akkor a félreértés köztünk mellőzve lesz. Ezen 
okból bátor vagyok a 2. szakaszra nézve a követ
kező módosít ványt előterjeszteni. 

Mihályi Péterjegyző (nfoassa Eowít 
Boldizsár iga:s<íg'igymiisztar mődositványát): „A 
jelen törvény első" szakaszában elsorolt katonai 
egyének az alább következő bűntények és vétsé
gek tekintetében mindaddig katonai bíróság alatt 
maradnak, míg a katonasághoz tartoznak, habár 
azokat akkor követték volna is el, mikor nincse
nek tényleges katonai szolgálatban. Ezen katonai 
bűntények és vétségek a következők: a) a fegye
lem áthágása akkor, mikor a katonai egyenruhát 
viseli; b) zendülés és felkelés a katonai felsőbbség 
ellen; c) a katonai őrség elleni ellenszegülés, bán
talmazás vagy tiszteletlenség; dj szökés, vagy ösz-
szeesküvés a szökésre; e) öncsonkítás ; f) a behi-
vási rendelet elleni engedetlenség; g) a katonai 
kar becsületét koczkáztató cselekvények." 

TiSZa K á l m á n : T. ház! Én'részemről , a 
miniszter úr által előadottak daczára , sőt némi
leg azok után, miket tőle hallottam, pártolom Bó-
nis képviselőtársam inditványát. hogy a 2-ik sza 
kasz kihagyassék. 

A miniszter űr előterjesztette a bűntényeket, 
melyekért a katona katonai bíróságok alá van ren
delve, ha nincs is tényleges szolgálatban, vagyis ha 
akkor követte is el azokat, mikor nincs tényleges 
szolgálatban, a mi az átalános védkötelezettség 
elfogadása után nem tesz egyebet, mint azt, hogy 
igen sok bűntényre nézve a hazának minden fia 
19 évestől 32 éves koráig katonai bíróság alatt 
áll. En részemről ily módon az országból kaszár
nyá t alakítani nem akarok. (Élénk luliieslé$ bal-
felöl) 

Az mondatik, hogy csak a katonai bűnté
nyekre nézve van ezen törvény 2-ik szakaszában 
intézkedés téve. De hiszen az iránt az 5-ik szakasz 
rendelkezik, hogy ha valaki tényleges szolgálat
ban követ el oly bűntényt, ha szintén későbben 
£ön is tudomásra az, a katonai bíróságok alá tar
tozzék, g ci'o.jára ezt kés* vagyok elfogadni, 
mert a tényleges szolgálatban követtetett el a vét
ség; de ha megtekintjük azon vétségeket, melye

ket a miniszter ár felolvasott, minő vétségek van
nak otfc ? ott van a tiszteletlenség a katonai felsö-
ség ellen; ha tehát egy szabadságos katona, vagy 
valaki, ki nincs szolgálatban, elfeledi tisztjét kö
szönteni, e katonai vétségért a katonai törvényszék 
alá tartozik. A fegyelem áthágására nézve a mi
niszter úr ugy fogalmazta, hogy csak ha egyen
ruhában van; de az ellenszegülésre vagy tisztelet
lenségre nézve ezen cíausula is kimaradt, hanem 
csak átaJánosságban van az mondva. A mi az öneson-
kitást, illeti, erre nézve nem gondolom, hogy kü
lönös rendelkezésre lenne szükség, hisz erre nézve 
a \édtörvény már rendelkezett; a mint a védtör-
vény szerint megbüntetik a besorozandót, ha ön
csonkítást követ el, épen ugy meg lehet büntetni, 
hogy ha azt azután követi el. Fel van l iowa, hogy: 
„a ki nem engedelmeskedik a behívásnak." Azt gon
dolom, a szökésnek nem lehet, helye máskor, 
mint mikor zászló alatt van: mert a mikor nincs 
zászló alatt, az nem szökés, hanem ellenszegülés a 
behívás ellen. Erre nézve pedig, valamint ily eset
ben a szökésre nézve is ismét a védtörvény intéz
kedik, itt tehát semmi különös intézkedésre nézve 
szükség- nincs; de ott van az elsorolt katonai bű
nök közt az utolsó, az, ha katonai becsületet sértő 
cselekvényt követ el valaki. Már kérem, nincs oly 
bűntény, mely a katonai becsületet ne sértse; mert 
hiszen lopás, rablás, s minden ilyen cselekmény 
sérti a katonai becsületet. 

E szakasz szerint tehát a katona minden 
bűntényre nézve a katonai bíróságok alatt áll, és 
így teljesen igazolva van azon állítás, hogy ha el
fogadnék azon 2-dik szakaszt, mindenki 19—30 
vagy 32 éves koráig katonai biróság alatt állana, az 
ország nem lenne más. mint egy nagy kaszárnya; 
ezt pedig én nem akarom, s azért a kihagyásra 
szavazok. 

N y á r y P á l : Midőn a védrendszerre vo
natkozólag készített törvényjavaslat elfogadásá
ra felhivattunk, azért tulajdoníttatott előny a véd-
rendszernek, mert ez az eddigi katonai rendszer 
szellemét megváltoztatván, a katonát polgárrá és a 
polgárt katonává teszi. (Helyeslés) Igen nagy vál
tozás ez már elméletében is, t. ház, és ha valóság
gal ez volt czélja a védrendszerről szóló törvény
nek, nem pedig az, hogy csakugyan oly természetű 
katonaságot, mint régen, de nagyobb mennyiség
ben állitson ki az ország : ebből magából önként 
következik az, hogy ezen uj rendszernek megfe
lelően kell átalakitni a katonai törvényeket is. 
Hogy a védrendszer megalakításánál ez volt a 
vezéreszme, kitetszik abból, hogy az 54. szakaszban 
vi'ágosan mondatik, h o g y : nA ggabadságosak sza
badságuk ideje alatt, a tettleg szolgálatban nem álló 
taitalékosak és a honvédek tisztjei és a legénység 
minden polgári viszonyukra nézve, ugysaintén min-
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den bűnvádi és rendőri ügyben polgári törvé
nyek és hatóságok alatt állanak. Már ez addig is, 
mit felolvastam, ellentétben van a kérdés alatt le
vő 2-dik szakaszszal; de hogy ama vezéreszme a 
védrendszerről szóló törvény alkotásakor össze 
volt kötve azon eszmével is, hogy a katonaságot 
ezután kötelező törvények sem lehetnek ugyan
azok, melyek azelőtt voltak, kitetszik abból, hogy 
ugyanazon szakasznak következő pontjaigy szól: 
„Addig is, mig a katonai törvények az átalános 
védkötelezettség igényeinek megfelelőleg annak 
utján átdolgoztatnának, előzetesen már most ki-
mondatik, hogy a törvény hatályba lépte napjától 
testi fenyíték és rabláncz büntetés az állandó had
seregben (hadi tengerészetben) és honvédségben 
többé nem alkalmazható." így tehát már elvben 
ki van mondva, minők kell, hogy legyenek a véd-
rendszer szerint kiállítandó katonaságot kötelező 
törvények, s miután azok még meghozva, meg
állapítva nincsenek, ebből önkényt foly, hogy 
ezen törvények nem lehetnek azon régi törvények, 
melyek az előbbi rendszer szerint kiállított katona
ságot kötelezik. Ez maga elég arra, hogy Bónis 
képviselőtársam inditványa-ik szerint a 2 szakasz 
kihagyása el fogadtassák. 

Berzenczey L á s z l ó : Az igen tisztelt igaz
ságügyminiszter oly törvényjavaslatot terjesztett 
elő, mely tökéletesen elég arra, hogy vele hazánk 
legszentebb érdekei, a polgárok, sőt egész csalá
dok kitétessenek a leglelkiismeretlenebb zaklatá
soknak, ha a katonai hatalomnak épen ugy tet
szik. Mert, kérem, ha mi nem specifikáljuk azon 
bűnöket és vétségeket, melyeket e törvényjavas
lat egész átalánosságban előad; ha nem határozzuk 
meg, melyek azon kihágások, mik a katonai tör
vényszékek hatásköre alatt állanak : az átalános 
hadkötelezettség behozatala által tönkre teszszük 
azon polgári biztosságot, melyre a polgár méltán 
jogot és igényt tart. Azt mondottuk.]íegyen a katona 
ép olyan polgára a hazának, mint bárki más, osz
tozzék a nemzet örömeiben, bújában és fájdalmá
ban, vegyen részt a polgárok jogaiban, kötelessé
geiben, és midőn ezt teszszük, oda dobjuk őt min
den esetben a katoni karhatalomnak, mely saját 
kénye-kedve szerint járhat el velők. Ks ezt teszi 
azon országgyűlés, melyre a nemzet legszentebb 
jogait bízta, melytől a polgárok, e haza összes né
pe megvárja, hogy saját sorsa felett ugy intézked
jék, mint azt a haza üdve, boldogsága s a polgárok 
egyéni biztossága kívánja és pai'ancsolólag köve
teli. Katonai karhatalom alá helyeznők ez által 
az ország minden egyes polgárát annyiszor, a 
mennyiszer nekik tetszik, s tért engedne az or
szággyűlés arra, hogy az auditorok belenyúlja
nak szentségtelen kezekkel a családi élet legszen
tebb belsejébe, s visszaéljenek az ily tág körre sza

bott törvény rendelkezésével. Hisz e szerint, ura
im, oly korszakba vettethetünk Vissza, mely mél
tán vetekedni fog a haynaui rémuralommal, s 
melynek markába maga a töWény, maga az or
szággyűlés fogja adni az eszközt, mely a családok 
békéjét zavarhatja meg. 

Én tehát, uraim, részemről ezen törvényja
vaslatot, mely oly határozatlan, hogy tágas tért 
nyithat a leghajmeresztó'bb önkénykedésre, mely 
nem szabja meg a határt, a hol a polgári bírás
kodás végződik s a katonai Tfenyiték kezdődik, 
semmi szin alatt nem fogadhatom el. ' 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter: 
Sajnálom, de kénytelen vagyok a második sza
kaszra nézve beadott módositványomhoz ragasz
kodni. ! 

Nem akarom a besorozott katonáknak polgári 
jogait kétségbe vonni, őket polgári jogaik gyakor
latában akadályoztatni; ' de !lehetetlen tagadásba 
venni azt, hogy a ki be van sorozva, mindaddig, 
mig a katonai szolgálatra nézve törvény által 
meghatározott évek le nem járnak, a katonasághoz 
tartozik. 

Nem akarván a katonákat polgári jogviszo
nyaiktól elvonni, azon időre, mely alatt ők a 
zászló alatt nélkülözhetők, hazaeresztjük; de szük
séges, hogy azon önérzetet, mely a katonát lelke
síti, otthon is keblökben hordozzák. 

Módositványomban kihagytam az úgyneve
zett katonai bűntények és vétségek közöl mind
azokat, melyeket a szabadságra bocsátott katona, 
a helyzet természeténél fogva, nem követhet e l ; de 
kénytelen vagyok, mint lényeges pontokhoz, azok
hoz ragaszkodni, melyeket a szabadságra bocsátott 
katona is elkövethet és melyekre nézve a közönsé
ges büntető törvények semmi büntetést magukban 
nem foglalnak, ha ilynemű bűntényeket sem a ka
tonai bíróság, sem a közönséges biróság nem fe
nyíthetne 5 a szabadságra bocsátott katona pél
dául két ujját vághatná el, hogy többé katonai 
szolgálatra képes ne legyen. (Mozgás.)Mindaddig, 
mig ennek lehetősége fönforog — pedig ezt néni 
vonhatja senki kétségbe — minden lehető esetről 
tartoznak önök gondoskodni. 

Vagy példán! : ha a szabadsággal hazabocsá
tott katona megunván a katonáskodást , idő 
közben megszökik, vagy például, ugy vélvén, •• 
hogy az alatt, mig ő a zászló alatt volt, valame
lyik elöljárója által bizonyos séreleai követtetett 
el rajta, szabadságidejét arra használja fel, hogy 
katonai elöljárója ellen boszuját büntetlenül töltse. 

Vannak, t. ház, bizonyos vétségek, kihágá-' 
sok, melyekre a közönséges büntető törvény setix-í 
mi büntetést nem szab; ilyen például az, ha1 

valaki megittasodik és a közuton találtatik, ily ki-5 

, hágásra á kftstörvény nem. szab böntetéét, .'é$ 
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mégis, ha tiszt találtatnék ily állapotban, lehetet
len, hogy a katonai kar ez ellen fel ne szólaljon, 
és hogy ő fegyelmi eljárás alá ne vonassék. 
(Mozgás). 

Fölösleges ezt bővebben indokolnom • a ki-
nincs meggyőződve róla, hogy a fegyelmi eljárás 
a katonai önérzet föntartására okvetlenül szüksé
ges, azt hiába igyekezném capacitálni. 

Nekem kötelességem kijelenteni,hogy kény
telen vagyok ebez, mint lényeges ponthoz, ragasz
kodni ; és kérem a t. házat, hogy módositványo-
mat elfogadni méltóztassék. 

S i m o n y i Ernő Igaza van t. igazságügy
miniszter urnák, hogy felesleges neki beszélni azon 
érvek ellen, melyek itt felhozattak : mert minden 
tehetsége mellett sem sikei'ült neki csak egyet
len egy érvet is megdönteni azok közöl, melyek 
Bónis, Tisza és Nyáry képviselő urak által előho
zattak. Nem akarok azok isméfl'ésébe bocsátkozni, 
csak azt mondom : fontolja meg a t. igazságügyi 
miniszter úr, mennyire fér össze a kormány az or
szággyűlés méltóságával, és mennyire compromit-
táltatik maga ő felsége neve, midőn oly törvénye
ket akarunk módosítani, melyek csak néhány hét 
előtt megszavaztattak, és szentesítve csak tegnap 
adattak a ház elé. Fontolja meg a t . igazságügy
miniszter úr, mi lesz annak következése, ha a 
világ megtudja, hogy egy törvényt ma megszava
zunk, és holnap már módosítani akarjuk. Nem az 
lesz-e a következés, hogy az ily villámtehetséggel 
haladó legislatió csakugyan nem olyan, a milyent 
az ország függetlensége megkíván. Nem kell-e 
tehát elismerni, hogy azon törvényjavaslat, me
lyet csak a minap fogadtunk el, éretlen törvény
javaslat volt, és azon tanácsot adják ő felségének, 
hogy szentesitvén azon törvényjavaslatot, most 
ismétujra életbe hozzák a szavazást,és azt módositani 
akarják. Én ez okoknál fogva azt hiszem, magának 
a kormánynak érdeke és a t. képviselőház méltósága 
azt kivánja, hogy Bónis képviselő úr indítványát 
elfogadjuk, és ezen szakaszt kihagyjuk. (Helyedét 
bal felöl.) 

Várady Gábor : T. ház! Csak arra nézve 
vagyok bátor megjegyzést tenni, a mit az igen 
tisztelt igazságügyminiszter úr mondott a szigorúan 
katonai vétségekre és bűntényekre nézve, különö
sen a katonai kar becsületét koczkáztató cselekvé
nyeket illetőleg. (Halljuk!) Nem csak azt sorolják, 
a mit az igen tisztelt miniszter úr mondott a kato
nai kar becsületét koczkáztató és büntethető cse
lekvények közé, hanem igen sok mást is, és épen 
ezért veszedelmes, mert igen tág, a törvényjavas
latnak erre vonatkozó kifejezése. Csak egy példát 
hozok fel. Ha a szabadságon levő katona egyen
ruhában, tehát fegyverben insultáltatott, vagy 
ezen katona azt hiszi és ráfogja, hogy insultáltatott, 

KÉPV. H. NAPLÖ. 1865 l s XI. 

ha a katona azon polgári egyént, ki őt insulálta, 
— főképen ha ez nyilvánosan történt — össze 
nem vagdalta, akkor a k atonaságnál feleletre von
j ák őt. De hát ha összevagdalta az illetőt, kérdem, 
t. ház. hogy ezen büntetendő cselekvényeért is a 
katonai bíróság bíráskodása alá tartozik-e a katona ? 

Átalános panasz az országban, hogy béke 
idején a katona fegyveresen jár, és ezzel felzavarja 
a polgárok nyugalmát; és íme, most törvényt aka
runk alkotni: hogy a katona, midőn a békés pol
gár nyugalmát otthon felzavarta, midőn testileg is 
bántalmazott, ily cselekvényeért a katonai törvény
székek bírósága alá tartozzék ! (Igaz ! balfelöl.) 
Egyébiránt azt mondotta az igen t. igazságügy
miniszter úr, hogy a katonában növelni kell azon 
önérzetet, hogy ő katona. Hisz eddig is az volt a 
szerencsétlenség, hogy a hadseregben ezen önér
zetet növelték; én óhajtanám, hogy azon önérzet 
neveltetnék a katonában, hogy ö is a haza egyik 
polgára, akkor erős fogna lenni a hadsereg! (Za
jos helyedes hal felöl.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Eláll!) Azt majd 
magam fogom mondani,hogy elakarok-e állani,vagy 
sem ? mert én prókátornak nem fogadtam fel sen
kit ! (Derültség) Tehát, t. ház! Én teljesen meg 
vagyok győződve, hogy midőn az igazságügymi
niszter úr ezen törvényjavaslatot a képviselőház 
elé elfogadás végett terjesztette, bizonyos erkölcsi 
pressio, magasabb hatalom alatt állott: mert az ő 
hazafiúi érzelme, mert az ő szabadsághoz vonzó 
szelleme nem engedi róla feltenni, hogy ő ily tör
vényjavaslatot terjeszszen a ház elé elfogadás vé
gett, különösen most, mikor az átalános védtör-
vény ö felsége által szentesitve van; nem lehet 
róla feltennem, akármiként akarom lelkem meg
győződését scrutininm alá venni, hogy ez az ő 
valódi meggyőződésének kifejezése. Hiszen ha a má
sodik pontot ugy, a hogy a törvényjavaslatban áll. 
a törvényhozás sajátjává teszi, akkor minek al
kotjuk a polgári törvénykönyvet? Hiszen a hon
nak minden fia katonai hatóság és bíráskodás alá 
fog tartozni mindaz ideig, míg a hosszas szolgá
lati idő alatt fiatal, virágzó korukat le nem élték, 
miután az átalános hadkötelezettségi törvénynél 
fogva katonáskodni köteleztetnek. En tehát ezt 
sem az alkotmányos élettel, sem a szabadsággal, 
sem a fejedelmi ház érdekével, de magának a kor
mánynak tekintélyével sem lehetvén képes össz-
hangzásba hozni, oda nyilatkozom, hogy untatni a 
t. házat tovább ne:u akarván, ezen 2-ik szakaszt, 
mely minden erőteljes honfitársunkat egész ifjú 
korára a katonai kivételes bíróság alá helyezi, 
Bónis Sámuel kénviselőtársunk indítványa szerint, 
hagyjuk ki. 

S o m o g y i L á s z l ó : Engedje meg nekem a t. 
ház, hogy én a jogismeret terén annyi sok bő ta 

50 
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pasztalást tanúsító Bónis képviselőtársunkhoz né
hány kérdést intézhessek. (Halljuk! Derültség.) 
Felkérem a t. képviselő urat, elismeri-e, hogy e 
törvényjavaslat által a katonai bíróságok hatás
körét akarjuk körülírni? Azt hiszem, elismeri. Má
sodszor felkérem a t. képviselő urat, hogy midőn 
ezen szakaszban elfogadtuk, hogy a hadi szolgá
lati esküt letett katona, mig szolgálatban áll, ka
tonai bíróság alá tartozik, ha szabadságra bocsát
tatik is ? Azt hiszem, elismeri; vagy azon idő alatt, 
mig a rendes szolgálatban nincs, kérdem: felte
hető-e róla, hogy ő katonai bűnöket és vétségeket 
követhet el? Azt hiszem, bevallja, hogy igen is, 
követhet el. Ha tehát követhet el, és ezt a második 
szakaszt kihagyjuk, én nem tudom, micsoda bíró
ság fog a felett ítélni ? 

BÓniS S á m u e l : T. képviselőház! Szokatlan 
ugyan, hogy egyszerű képviselőhöz interpellatiót 
intéznek (Derültség) • de a mennyiben ugy is in
dítványomat rövid szavakkal indokolni akartam, 
egyszersmind ezen interpellatióra is, bár^nem mint 
miniszter, bátor leszek egy pár szóval felelni. 

Midőn ezen törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadhatónak véltem, engem 
azon ok vezetett, mivel szükségét láttam annak, 
hogy valaha a katonai hatóság és polgári hatóság 
birói illetékessége felett a controversiákszüntettes-
senek meg. Elfogadtam azért, mivel hasznosnak 
tartottam azt, hogy a magyar törvényhozás hozzá
szólván egyszer már a katonai biróságok illeté
kességéhez , reméltem azt, hogy a részletes tár
gyalásnál sikerülend 'a háznak olyan törvény
javaslatot létrehozni, mely körül fogja irni azon 
eszmét, miszerint mig a katona tényleges szolgá
latban van, katonai törvények alatt áll, midőn pe
dig tényleges szolgálatok alatt nincs és a polgári 
tűzhelyhez visszatér, a polgári hatósághoz tarto
zik. (Helyeslés.) Ezen eszmét kell a háznak szem 
előtt tartania. 

Ez nem ellenzéki kérdés, a mint Berzenczey 
barátom felhozta. 

Megemlítem, hogy mi, e háznak tagjai, több
nyire apák s testvérek vagyunk. Tegyük fel, hogy 
az uj védrendszer folytán a magyar polgár bizo
nyos évekig katona. Ha ezen törvényjavaslat el-
halasztatik, ha az én indítványom keresztül nem 
megy is, akkor kevesebb veszedelem van benne : 
mert az uj katonai törvények megalkotásakor gon
doskodni fog a törvényhozás a katonai bűnökről 
is. Azonban, ha ezen törvényjavaslat ezen 2-dik 
szakaszával keresztülmegy, mi történik akkor? 
Minden polgár, korának bizonyos évéig azon ka
tonatörvények alatt fog állani, melyeknek al
kotásában az ő törvényhozásának semmi szava nem 
volt. Ez sokkal szerencsétlenebb dolog volna, ha 
törvényhozásilag megengedtetnék, mintha azon 

j ideig, mig az kész leend, törvény által segédkezet 
nyújtanánk azon visszaélések fentartására; mert 
akkor életbe hoznók azon eszmét, hogy a magyar 
hadsereg — pedig én a magyar hadsereget nem 
akarom feladni, habár az jelenleg közös védelemre 
használtatik is — a magyar hadseregben oly tör
vények alatt álljon a magyar polgár még idehaza 
is, mikor t. i. a katonafegyelem alatt nincs, mely 
törvényeket nem a magyar törvényhozás hozott 
létre. En készebb volnék arra állani, hogy a jövő 
törvényhozásig a katonai biróságok hatásköréről 

I szóló törvényjavaslat halasztassék el (Helyeslés), 
mint oly eszmét megörökíteni, hogy a ki egyszer 
katonaköteles, katonai törvény alatt álljon akkor 
is, midőn a katona tényleges szolgálat alatt 
nem áll. 

Az előttem szóló képviselő úr azt a kérdést 
intézte hozzám, ha figyelmemet ki nem kerülte: 

i megengedem-e, hogy a katona követhet el tényle
ges szolgálat-idején,, kívül katonai bűnöket, sze
rintem tehát vétkes cselekedeteket? Ezeket meg 
kell róni a törvényeknek, ezekre a büntetés súlyá
nak kell háramolni; ebből azonban nem az a kö
vetkezés, hogy azon vétkes cselekedetek oly tör
vény által büntettessenek, melyek a magyar 
polgárt nem kötelezik ; már pedig ez — az én véle
kedésem szerint, és ezen törvény első szakaszának 
világos értelme szerint is — akkor, midőn tényleges 

i szolgálatban nincs, habár katonaköteles is, polgár, 
! tehát a polgári törvények alatt áll. 

Ennélfogva én rövideden oda nyilatkozom, 
i hogy ha a törvényhozásnak nem sikerül keresztül-
i vinnie, hogy a második szakasz kimaradjon; ha a 
i tisztelt igazságügyminiszter oly akadályokat lát, 
! melyek ennek kihagyását lehetetlenné teszik: ké-
| rem Őt, inkább vegye vissza ezen törvényjavaslatot 
j addig, mig a törvényhozás a katonai büntető tör-
j vényt is elkészítette. semhogy közremunkáljon 
| arra, hogy fiaink, testvéreink akkor is, rnikosi 
| tényleges szolgálatban nincsenek, katonai törvény 

alatt álljanak. 
Elnök: T. ház! A tárgyalás be lévén fejezve, 

következik a szavazás. Először a szavazati kérdés 
a 2-dik szakaszra történik ugy, mint azt a központi 
bizottság előterjesztette 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
Nem szeretném az országgyűlés vég napjaiban 
azon egyetértést, mely köztünk fenállott, megza
varni ; és noha lelkem mélyében meg vagyok győ
ződve, hogy azoknak, kik módositványomat aka
dályoztatják, nincs erre elegendő alapos okuk: 
mindamellett kérném az igen tisztelt elnökséget, 
méltóztassék az ülést félórára felfüggeszteni, vagy 
ha a t, ház beleegyezni méltóztatnék, a tárgyalást 
e kérdés felett holnapra elhalasztani. 

I Mig azonban a kormány is egy részről szűk-
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ségesnek tartja, hogy ezen kérdést a maga kebe
lében még egyszer tüzetesen tárgyalás alá vegye: 
másrészről nem árt, ha a képviselőháznak tagjai 
is komoly megfontolás alá veszik ; ép azért, anél
kül, hogy távolról is akarnám valakinek meggyő
ződését erőszakolni: méltóztassanak megengedni, 
hogy csak néhány itt felmerült ellenvetésre adhas
sam elő megjegyzéseimet, (Halljuk!) 

Méltóztatott a védtörvények 54-dik szakaszát 
felhozni, mint mely etörvényjavaslat 2-dik szaka
szával ellentétben állana. Bocsánatot kérek, el nem 
ismerhetem ez ellenvetés alaposságát, mert a véd-
törvény 54-ik szakasza a közönséges bűntényekről 
szól, mint például a lopás, rablás, gyilkosság a 
éhez hasonlókról, de a speciális katonai bűntények
ről a védtörvény 54. szakasza nem szól. Méltóz
tassanak figyelembe venni, hogy a hadseregnél a 
fegyelem fentartására mindenesetre szigorúbb ren
delkezések szükségeltetnek, mint a polgári társa
ság egyéb tagjainál; hogy továbbá vannak bizo
nyos katonai bűntények, melyeket a fegyelem meg-
lazitásának veszélye nélkül büntetlenül hagyni 
nem lehet, és melyekre nézve most fenálló büntető 
törvénykönyvünk, vagy a praxis criminalis semmi 
rendelkezést nem foglal magában: ilyen a szökés, 
ilyen a gyávaság vagy az öncsonkítás. 

Ha azon indítvány, mely szerint a hadi bíró
ságok külön bíráskodása fen nem tartandó, akkor 
keletkeznék, midőn rendezett büntető törvény
könyvünk van. szó nélkül megadnám magamat; 
de abban ma a legnagyobb aggodalom nélkül nem 
nyughatom meg. 

Kérem tehát a i. házat, méltóztassék ezen 
okokat figyelembe venni, és ezen kérdés felett a 
tanácskozást a holnapi ülésig elhalasztani. 

Deák F e r e n c z : T. ház! A második sza
kasz fogalmazását én sem tartom olyannak, amely 
kielégítő volna. 

A hadsereg áll zászló alatti rendes katonák
ból, a kik folyton zászló alatt vannak ; ezekről, 
ugy hiszem, itt nincs szó. Ali ezenkívül szabadsá-
gosakból, a kik ideiglen szabadságra hazabocsát
tatnak, áll harmadszor a tartalékseregbőJ. Ha 
szabadságos behivatik. ismét zászló alá kerül s 
: zon kategóriába esik, melyet a zászló alatt áUó 
katonák képeznek. A tartaléksereg behivatik 
időnkint gyakorlatra: s azt hiszem, mindaddig, a 
mig a gyakorlat tart, a szoros katonai fegye
lem alatt áll. 

A kérdés valóságos lényege tehát az, hogy 
a szabadságos és a tartalékos seregbeli katonák 
micsoda bíróság alá tartoznak akkor, mikor nin
csenek fegyverben, mikor otthon vannak ? 

Az elősorolt hadi büntettek — a mint nevez
tetnek — igen tágasak, s én olyan tág értelemben 

soha sem vettem volna a hadi bíróság alá tarto
zást. 

Én a szabadságosakra, midőn otthon vannak, 
s a tartalékseregre, kivévén a gyakorlatok idejét, 
alig látok más esetet, midőn az hadi bíróság alá 
tartozhatnék, mint: először ha megtagadj* az en
gedelmességet, midőn berendeltetik, másodszor ha 
elszökik vagy összeesküszik a szökésre, harmad
szor ha magát a katonáskodás alól elvonni akar
ván, szándékosan megcsonkítja valamely tagját. 
Ezek pedig, ugy tudom, már a véderőről szóló 
törvényben mint büntettek, ki vannak jelölve. 

A többi esetet nem tartom olyannak, melyre 
nézve hadi bíróság alá kész volnék minden sza-
badságost, annál kevésbé minden tartalékost állí
tani (Helyeslés.) Ha például valaki megrészegszik, 
midőn zászló alatt van, bizonyosan megbüntet
tetik ; nem szép tulajdon ugyan a részegeskedés, 
hanem már mégis midőn nincsen szolgálatban, mi
kor otthon van, midőn kenyerét keresi, mint bé
res, mint cseléd, ha ez a szerencsétlenség megtör
ténik rajta, nem tartom méltónak arra, hogy ka
tonai biróság elé állittassék, (Helyeslés.) Ha két 
szabadságos vagy két, a tartaléksereghez tartozó 
katona a kocsmában , a bucsun vagy akármi 
alkalommal összevesz, s ha véletlenül az egyik 
káplár, s a közlegény erősebb talál lenni s megveri 
a káplárt: ezt sem tartom hadi törvényszék alá 
tartozónak (Derültség); ámbár, igen természetesen, 
a tényt magát nem helyeslem, még akkor sem, 
ha a káplár verné meg a közlegényt. (Derültség.) 

Én tehát nem gondolom, hogy a hadi bíró
ságokról szóló törvény valami nagy hiányt szen
vedne, ha a második szakasz kimaradna. 

Azonban a miniszter tudja legjobban, mik lé
nyeges részei a törvényjavaslatnak, a melyiknek 
elbukása mellett a törvényjavaslatot talán nem is 
óhajtja még ezen országgyűlésen keresztül vinni: 
azért a minisztériumnak kell, hogy ideje Jegyen 
értekeznie. Nekem az ellen legkisebb kifogásom 
sincs, hogy fügeszszük fel a határozatot (Élénk fel
kiáltások a szélsőbal oldalon: Csak végezzük be ma!), 
míg vagy a minisztérium megjelenik oly módosí
tással, a melyet elfogadhatunk, vagy beleegyezik 
a mi véleményünkbe, vagy visszavonja a törvény
javaslatot, a mit tőle megtagadni nem lehet. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a t. ház bele 
egyezik abba, hogy ezen törvényjavaslatnak rész
letes tárgyalása halasztassék el a holnapi napra. 
(Helyeslés a jobb- és a bal oldalon. Felkiáltások a 
szélső hal oldalon: Végezzük be ma!) E szerint a tör
vényjavaslat részletes tárgyalása a 2. szakasztól 
áttétetik a holnapi napra. 

A mai napirenden vannak még, t. ház. a fő
rendektől áttett módosítások, az átalános kisajátL 

50* 
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tásról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. A jegy
ző úr fel fogja olvasni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (/dohossá1) {Nagy 
zaj) 

E l n ö k : Ha a képviselő urak azt akaiják, 
hogy holnapra halasztassék, akkor kötelességem
nek tartom az ülést feloszlatni; de ha tovább akar
ják folytatni, kérem, legyenek figyelemmel. {Foly
tassuk !) Felolvastatván a módosítások, melyeket a 
felsőház az átalános kisajátitási törvényre tett, 
kérdem a t. házat és az igazságügyminiszter urat. 
van-e észrevételük ellene? 

Horvát Boldizsár igazságiigyminiszter: 
T. ház! Azon módosítások, melyeket a felsőház 
az átalános kisajátitási törvényre nézve tett, több
nyire csak stylaris módosítások. Azt hiszem, azo
kat K t. ház elfogadhatná. Kérném rögtön tárgya-
jás a lá vétetni, és pedig pontonkint. 

Mihályi Péter jegyző: (olvassa a módosított 
szakaszokat, melyek egyenkint s észrevétel nélkül el
fogadtatnak). 

E l n ö k ; Miután a képviselőház ezen módosí
tásokat elfogadta, erről a főrendek a szokott mó
don fognak értesíttetni. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő {olvassa a főrendek 

! ) Lásd az Irományok 42 2. számát. 

módosításait a buda-pesti kisajátitási törvényjavas
latra vonatkozólag.1) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Elfogad
juk !) Ennélfogva elfogadtatott, s erről is a mélt. 
főrendek a szokott módon értesíttetni fognak. 

T . ház! A holnap 9 órakor tartandó ülés na
pirendére legelőször is a katonai biróságok hatás
körét illető törvényjavaslat részletes tárgyalásá
nak folytatása tűzetik k i ; továbbá ha a t. ház ezen 
keresztülmenne, a házszabályok; ezek után elő
vétethetnék azon törvényjavaslat, melyet az erdé
lyi képviselők adtak be az iránt, hogy Erdélyben 
a perrendtartás bevitelével egyszersmind a ma
gyar törvények is bevitessenek; továbbá a központi 
bizottságnak az incompatibilitásról szóló törvény
javaslat iránti jelentése, és Nyáry Pálnak erre vo
natkozó módosítása; végre mindazon határozati 
javaslatok és jelentések, melyek eddig beadattak; 
továbbá a központi bizottság jelentése Pest város 
kölcsönére nézve. Jelentem még a t . háznak, hogy 
ki fognak függesztetni mind a két oldalon a kép
viselőház folyósóján mindazon inditványok, határo
zati javaslatok, melyek eddig beadattak, s melye
ket a t. ház, ha az idő engedi, még tárgyalni fog, 
s melyeket mindig napirendre tüzötteknek tekint, 

Az ülés végződik esti 7% órakor. 

') Lásd aa Irományok 431. számát. 

1868. deczember 7-dikéa 

Gr a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t , 

Tárgyai : Jelentés és kérvények bemutatása. Zsarnay Imre a aóáruláa iránt interpellálja a kormányt. Szavazás az állam
adósságot ellenőrzendő bizottság képviselőházi tagjaira, s utóbb e szavazás eredményének kihirdetése. A főrendek üzenik, hogy a 
vallásfelekezetek viszonosságáról ssóló törvényjavaslat, egy pont kihagyásával, elfogadták. A pestvárosi kölcsönről szóló törvény
javaslat eifogadtatik, utóbb végleg megszavaztatok. A képviselői Összeferhetlenségröl szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetik. A 
központi bizottság jelentést tesz az 1888. XXlI r . törvéuyszikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről. A főrendek üzenik, hogy a svajezi 
kereskedeJmi- és posta-szerződéseket s a sxékesfehérvár-gráczi vasút iránti határozatot elfogadták, A kormány a katonai biróságokról 
szóld tör vényjavaslatot visszaveszi. Ivánka Imre postai ügyben interpellálja a kormányt, mely azonnal válaszol is. A főrendek üzenik, 
h^gy a vasúti kölcaöu hovafordításáról, a tiszai vaspályatársalat tartozása törlesztéséről, a Lonjsko-polje ármentesitóséröl s az 1869 
államköltségvetésró'l szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A képviselői összeferhetlenségrűl szóló törvényjavaslat név szerinti azavazás-
sal elvettetik. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a kereszthegyi vízvezetékről. Az 18S8. XXIII dik törvényezikk 30. szakasza ki
terjesztéséről szóló törvényjavaslat eifogadtatik. A vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvényjavaslat a főrendek indítványa sze
rint módosittatik. AK osztrák törvényeknek Erdélyben meJsaüntetéséröl szóló törvényjavaslat mellőztetik. Az erdélyi unió foganatosí
tásáról, a függő adósságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a nemzetiségi egyenjogúságról, a válóperekről s a keleti vasútról szóló 
törvényjavaslatok szentesittetvén, kihirdettetnek. 

A kormán-j részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gróf, Eötvös József báró, Festetics György gróf 

Gorove István, Horvát Boldizsár, 
Wenckheim Béla báró. 

Lónyay Menyhért, 
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Az ülés kezdődik délelőtt 9 V4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a] szólani kívánók neveit Paiss Andor és 
Radich Ákos jegyző urak jegyzik. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 

Mihályi Péter jegyző {oh a?sa a deczem-
ber 6-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Pest megye középponti választmánya 
jelenti, hogy az Orczy Béla b. képviselő ur lekö-
szönése folytán üresedésbe jött n.-abonyi választó
kerületi képviselői állás betöltését, az idő rövidsége 
miatt, az 1848. t. ez. értelmében eszközölni nem 
képes. Tudomásul vétetik. 

Kraszna megye közönsége, hivatkozva a múlt 
évben beadott kérelmére, ujabban is elhatároz
tatni kéri, hogy az 1848-iki törvények által meg-
csonkitott, századokig fenállott joga, az országgyű
lésre két képviselőt küldhetni. újra életbe léptet-
tessék. 

Szepes megye közönsége a Fiume tengerparti 
kikötő-város és kerületének Magyarországba leen
dő visszakebeleztetését az országos küldöttség és 
a képviselőház által is kéri végleg kieszközöl
tetni. 

Ugocsa megye közönsége, Bihar megye felter
jesztését, a Nagyvárad és Ér-Mihály falva közt or
szágos kamatbiztositás mellett kiépítendő vasútvo
nal megállapítása iránt pártoltatni kéri. 

Buda város közönsége, Szakolcza városának 
felterjesztését a határából elfoglalt területnek, mint 
az ország határszélének visszafoglaltatását kéri 
eszközöltetni. 

Debreczen sz. kir. város közönsége, Szakol-
cza városának, a saját területéből a morvaországi 
strasniczi uradalom által elfoglalt résznek, mint 
az ország határszélének visszafoglaltatását kéri esz
közöltetni. 

Tarnov városa közönsége és érdektársai a 
Gralicziát Magyarországgal összekötő és a Poprád 
völgyön vezetendő palocsa-tarnowi vasútvonal ki
építésére és használhatására engedélyt kérnek 
adatni. 

J u s t h J ó z s e f : Kegyes parancsuk következ
tében a kérvényi tbizottság a kérvényeket rendbe 
szedte és ma vagy holnap elő fogja terjeszteni; bá
tor vagyok tehát figyelmeztetni a t. házat, hogy a 
most bejövendő kérvényekre nem lehet határo-
zatilag kimondani, hogy a kérvényi bizottsághoz 
utasittatnak, hanem azokat le kell tenni a képvi
selőház levéltárába, majd a jövő országgyűlés fog
ván fölöttük intézkedni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát ezen kérvények le fognak tétet
ni a képviselőház irattárába és a jövő országgyű
lésnek elő fognak terjesztetni. 
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K u b a J á n o s : T. ház! Épen ezen kérvények 
közt két vagy három rendbeli olyan van, melyek 
Szakolcza város érdekére vonatkoznak; azon aláza
tos kéréssel járulok tehát a t. ház elé, miszerint 
ezen kérvények szintén azon kérvényekhez csa
toltassanak véleményadás végett, melyekről a bi
zottság legközelebb fog jelentést tenni. (A levél
tárba !) 

Zsarnay I m r e : T. ház! A panasz, mely 
miatt szókásom ellenére a pénzügyminisztériumot 
interpellálom, és a melyet a ház előtt fel akarok 
hozni, az ország számtalan lakosának ajkairól szár
mazó panasznak hű viszhangja. T. ház ! méltóz
tatnak emlékezni azon átalános hazafiúi örömre, 
melylyel elvoltunk telve, mikor a só árát leszállító 
törvény meghozatott, és ő felsége által szentesitetett, 
és mint minden emberre kötelező kihirdettetett. 
Jelenleg oly állapotban vannak az ország több 
vidékén, de különösen a Sóvárhoz közelebb fekvő 
vidékek lakói, még azok is, kik a máramarosi kő
sót használják, hogy nehezebben és drágábban 
juthatnak sóhoz, mint jutottak addig, mig a tör
vény le nem szállította a só árát. Mint magam ta
pasztaltam, ezelőtt az én megyémből több lakos 
ment el szekerekkel és hozott sót. Most 10 — 20 
szekér megy el Sóvárra: és vissza jön üresen, egy 
mázsa sót sem kap. Nem kap azért — én nem mon
dom, hogy a sóház közegei szándékosan teszik ezt— 
mert nyerészkedők oda vitték a dolgot, hogy meg
vesznek minden sót és drágábban adják el. Inter
pellálom tehát a pénzügyminiszter ura t : tett-e czél-
szerü intézkedéseketarra nézve, hogy ezen vissza
élések szünteílessenek meg és a törvény jótékony
ságát a hon minden lakója egyaránt élvezhesse. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Zsar-
•may Imre interpellatióját) : „Van-e tudomása a 
kormánynak az a miatti átalános panaszról, hogy 
különösebben a sóvári főzött sót használó vidékek 
lakói, de még azok is, kik a kősót használják, 
most, midőn a só ára törvény által leszállittatott, 
nagyobb bajjal és drágább áron juthatnak sóhoz, 
mint a törvény szentesítése előtt jutot tak? H a v á n 
tudomása : tétettek e intézkedések, s mit kíván tenni 
a kormány a végett, hogy miután a só árát leszál
lító törvény a haza minden sorsú lakosainak köny-
nyebbsége végett hozatott és szentesittetett meg 8 
felsége által: a törvény jótékonyságát a hon min
den lakosa érezhesse és szüntettessenek meg a vissza
élések, melyek által egyes nyerészkedők a tör-
vsny jótékonyságát kijátszani merészkednek?" 

ElnÖk : A felolvasott interpellatio a pénz
ügyminiszter úrral közöltetni fog. 

Almásy Sándor : T. ház! Egy kérésem 
volna ezen ügyben. Én is igen óhajtanám, hogy 
a pénzügyminiszter úr felvilágosítást adna e tárgy
ban. De történt itt már interpellatio, mely 6 hét 
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óta sem jutott a miniszter kezébe. Ennélfogva- j 
felkérem az elnök urat, hogy ugy intézkedjék, | 
hogy ez interpellátió még ma a miniszter kezébe | 
jusson. 

E l n ö k : Ez csak akkor lehetséges, ha a t. ház 
a jegyzőkönyv ezen pontját mindjárt hitelesiti. 
(Nem szükséges!) \ 

Napirenden van a közös függő államadóssá
gok ellenőrzésére kiküldendö bizottságba négy 
rendes és két póttag megválasztása végett a sza
vazati czédulák beadása. Jegyző úr fel fogja ol
vasói a névsort, méltóztassanak szavazni, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kép
viselők névsorát, kik egyenkint beadják szavazati je
gyeiket.) 

E l n ö k : T. ház! A szavazatok összeszámlál
tatván, eredményük a délutáni ülésben ki fog hir
dettetni . 

Nyáry Gyula báró úr a főrendek részéről 
üzenetet hozott. 

Nyáry Gyula o. iörendi jegyző: (az elnöki 
szék elé járul): Mélt. elnök úr, t. képviselőház ! Van 
szerencsém jelenteni, hogy a bevett keresztyén val
lásfelekezetek viszonosságára vonatkozó törvényja
vaslatot a főrendiház érdemleg tárgyalván, azt a 9-
dik szakasz módosításával elfogadta s erre nézve 
kéri a t. képviselőház szives hozzájárulását. Van 
szerencsém az illető jegyzőkönyvi kivonatot, va
lamint a törvényjavaslatnak módosított szövegét 
tiszteletteljesen átnyújtani. 

BujanOviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a fő
rendi jegyzőkönyv kivonatát). 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, miután a főren
dek semmi uj módositást nem tettek, csakis azt in 
ditványozzák. hogy a 9-dik szakasznak 3-dik be
kezdése kihagyassék, kinyomatni való nincs, és 
ezen tárgy tán holnapra napirendre volna kitűzhe
tő ? (Felkiáltások: Ma délután !) Tehát a délutáni 
ülésre tüsetik ki. 

Kérem a t. házat, hogy a napirendre kitűzött 
tárgyak sorozatát szíveskedjenek megváltoztatni. 
Ugyanis a katonai bíróságok hatáskörére vonat
kozó törvényjavaslatra nézve azon fontos okból, 
mivel e tekintetben végleges megállapodás nincs, 
a minisztérium arra kéri a t. házat, hogy ezt ké
sőbben méltóztassék tárgyalni. (Helyeslés). A ház
szabályokat illetőleg pedig arra kérem a t. házat, 
hogy miután még törvényjavaslatok vannak, kü
lönösen az is, melyet Pest belvárosa érdemes kép
viselője beadott, tekintetből ezeket előzetesen tár
gyalni méltóztassanak. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Deák 
Ferencz törvényjavaslatát, a Pest városa által felve
endő kölcsön tárgyában. ]) 

' ) Lásd az Irományok 480-dik számít. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bizott
ságnak jelentése erre nézve következő. (Fela
vassa. ') 

Deák Ferencz: A központi bizottság által 
előadott szerkezetet énisszivesen elfogadom s ma
gamévá teszem, miután az határozottabb, világo
sabb : mert azon kedvezmények, melyek a hitel
intézetnek adattak, ide ugy sem alkalmazhatók. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház a központi bizottság szer
kezetét íbgadja el. 

A végleges megszavazás a délutáni ülésre tű
zetik ki. (Helyeslés.) 

Következik a Bobory úr által beadott tör
vényjavaslat. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a Bo
bory Károly által megújított törvényjavaslatot.4) 

Széli Kálmán előadó (olvas sa a központi 
bizottság jelentését3). 

Bobory Káro ly : Midőn én ezen törvény
javaslatot, mely közel három éve a t. ház elé ter
jesztetett, a t. háznak emlékébe hozni bátorkodtam, 
tettem ezt azon meggyőződésből, hogy alig van, 
alig lehet egy tagja e háznak, ki elvben ezen tör
vényjavaslatot ne pártolná ; tettem ezt indíttatva 
azon számos kérvény által, melyek az ország 
különböző törvényhatóságaitól ez érdemben elő
terjesztettek ; tettem azon meggyőződésből, hogy 
a képviselők és képviselőháznak függetlensége biz
tosítására alig lehet, alig van valami szüksége
sebb, alig lehet valami üdvösebb, mint ezen tör
vényjavaslat. 

A képviselőháznak egyik magas hivatása, 
hogy a kormány hatalma ellenében képezzen és 
gyakoroljon ellenőrködést. Lehet-e feltenni oly 
képviselőkről, hogy ellenőrködést képezzenek, a 
kik közvetlenül a kormány hatalmától függenek 
egész állásukra, mindennapi kenyerökre nézve ? a 
kik a kormány közvetlen hatalma alatt állanak ? 
azon képviselőkre nézve, a kiknek érdekei a kor
mány érdekeivel oly szoros kapcsolatban vannak ; 
lehet-e, mondom, feltenni ezekről oly erkölcsi 
erőt és oly erélyt, hogy ezen ellenőrködést egész 
szigorral gyakorolhassák ? 

T . képviselők! Midőn én épen ezen napok
ban, midőn a képviselőház tul van halmozva a 
különféle tárgyakkal, megújítottam ezen törvény
javaslatot, tettem azt azért, mivel óhajtom, hogy 
ezen tárgy még a legközelebbi országgyűlési vá
lasztásokon alkalmazásba jőjön; tettem ezt meg
győződésem szerint, magának a kormánynak ér-

!) Lásd az Irományok 441. számát. 
a)Lásd az Iromány oh 13. és 443. számát. 
3) Lásd az Irományok 442-dik számát. 
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dekében, mert a kormánynak van érdekében, ne
hogy azon látszat legyen, hogy a számos tisztvi
selő a képviselők közői azért vétetett fel oly gaz
dag fizetéssel az ország pénztárából, hogy a kor
mány magának azokból egy engedelmes tábort 
képezzen ; tettem azt azon meggyőződésből, hogy 
ez érdeke azon népnek, melynek nevében ezen 
ellenőrködés gyakorlandó; tettem azt épen most, 
mert épen ezen napok mutatják a legszembetű
nőbben, hogy a képviselő, ha egyszersmind tiszt
viselőképen hivatásának meg akar felelni, nem 
lehet egyszersmind jó képviselő és egyszersmind 
jó tisztviselő, mint a kinek egész ideje kora reg
geltől késő estig el van foglalva. 

T. ház! Én, ki ezen törvényjavaslatot meg
újítottam, szövegében változtatást nem tettem, 
mert azt ugy tekintem, mint sajátját azon képvi
selőtársaimnak, kik azt először a háznak benyúj
tották ; azonban, midőn a kormány kinevezésétől 
függő hivatalnokot nem akarom egyszersmind, 
hogy az képviselővé is választathassák, akkor 
ezen törvényjavaslat által nem akartam és nem 
akarom kizárni magát a kormányt, t. i. a minisz
tereket és a kik a kormánynak legközelebbi he
lyettesitői ; nem akartam másodszor kizárni az 
országos képviseletből azon tisztviselőket, kik vá
lasztások alapján lesznek tisztviselőkké ; harmad
szor, t. képviselőház, én ugyan óhajtandónak lá
tom azt , hogy a képviselőtől távol legyen a 
kecsegtetés kormányhivatalra nézve, a mire e 
törvényjavaslat 2-ik szakasza czéloz, de egyszer
smind figyelembe vévén azt, hogy ex által 3 évre, 
oly hosszas időre megvonatnának a kormány se
gélyezésétől épen a legjobb erők: a törvényjavas
latnak ezen szakaszát egész szigorral védelmezni 
nem akarom. Elismerem ezen szövegnek hiányait, 
melyeket a központi bizottság felmutatott, elisme
rem ; de örülök, hogy épen ezen törvényjavaslat 
megujitása alkalmat adott arra, hogy egy máso
dik teljesebb és czélszerübb szövegezés hozassék 
javaslatba — értem t. barátom Nyáry képviselő
társunk! módosítását — melyet én teljes mérv
ben elfogadván, a szót barátom Nyáry Pálnak át
adom. (Helyeslés a baloldal m). 

N y á r y P á l : T. ház! Vannak eszmék és fo
galmak, melyek a nemzetek keblében és közvéle
ményében előbb megérnek, mint törvényszöveg
be igtatva vannak. Ezek közé tartozik az, hogy 
a képviselőház magas rendeltetésének csak ugy 
felelhet meg, hogy ha annak minden tagja füg
getlen és a felsőbb hatalomnak minden lehető be
folyásától szabad. 

Ez némi féltékenység szinét viseli magán a 
képviselő-testület és a végrehajtó hatalom közt; 
de, t. ház, vajon nem jogosult-e ezen féltékenység, 
ha csak a legközelebbi eseményekre — értem a kül

földi eseményeket —tekintünk is. Miután az abso-
lutismus napjai megszámittattak, midőn az abso-
lutismus, úgyszólván, önmagát kiélte, az alkotmá
nyosságnak álczáját vette föl és az alkotmányos
ság álczája alatt folytatja még most is sok helyen 
régi mesterségét. Ez nem lenne másképen lehető, 
mint ugy, ha a nemzet által választott népképvi
selők csak névleg lennének azok, de valósággal 
kifolyásai volnának a végrehajtó hatalomnak. 

T. ház ! Ha az alkotmányosságnak feladata 
az, hogy nyugalmat, bizalmat és erőt kölcsönöz
zön a nemzetnek, hogy az erejét nyugodtan, aka
dálytalanul fejthesse k i : szükséges, hogy a nem
zet biztositva legyen arról, hogy a kik őt képvise
lik, azok tökéletesen függetlenek. És, ugy látjuk, 
hogy a hol ezen függetlenség biztositva van, ott 
az emberiség szabad nem csak politikai tekintetben, 
hanem szabad annyiban is, hogy erejét a legmaga
sabb fokig szabadon fejlesztheti. Például hozom 
fel Angliát. Angliában a fejedelemnek neve nem 

j emlittetik máskép senki által, mint a legnagyobb 
tisztelettel fFelkiáltások: Nálunk is!); és épen 
Angliában tiz ok van arra törvényben kijelölve, 
hogy valaki, ha megválas«tatik. képviselői állásá
ról lemondani tartozzék, és ezen tiz ok közó'l a 
íeg nagyobb szám a kormánytól függésre vonat-

I kozik% 

En ez alkalommal nem akarom mind azokat 
az eseteket előszámlálni, melyekben követelném, 
hogy a képviselő kötelezve legyen vagy hivata
lától, vagy képviselői állásától megválni. Csu
pán azon eseteket kívánom ezúttal törvénybe ig-
tatni, melyeket módosított törvényjavaslatomban 

j előszámláltam. Az mondatliaíik, hogy több eset 
, is lehet, melyekben a képviselői függetlenség két-
I ségbe vonathatik. Én megengedem; de, t. ház, én 

a mi kormányunkat alkotmányosnak és erősnek 
akarom, azonban meggyőződésem az, hogy csak 
ugy lehet erős, ha eljárásához gyanú nem férhet 
az iránt, hogy csak saját emberei pártolják, mert 
ez a kormányt nem erősiti, hanem gyengíti. En 
nem hozom kétségbe, hogy vannak, lehetnek a 
képviselők között, kik mindamellett, hogy a kor
mány kinevezettjei, mindamellett, hogy a koroná
tól nyugdijat vagy más czim alatt fizetést húz
nak , megtartják függetlenségöket. De, t, ház, 
nem kozzájok, de a kormányhoz magához férke-
zik a gyanú és ez esetben a kormány semmi esetre 
sem oly erős, bármily nagy többség pártolja, mint
ha mindenki meg van győződve, hogy a kormányt 
pártoló többség tökéletesen független, és a kor
mánynak minden lehető befolyásától, ment. Itt te
hát nemcsak a nemzet jogaina biztosításáról, ha
nem valósággal egy alkotmányos kormánynak 
saját jól értelmezett érdekéről is van szó. 

Ennélfogva én bátor vagyok elfogadás vé-
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gett a t. háznak ajánlani módositott törvényjavas
latomat. 

Miért módosítottam a 18-dik számú törvény
javaslatot, okát röviden elmondom. Mindjárt első 
tekintetnél mindenki megütközhetik az előbbi fo
galmazáson, mennyiben az valósággal a választók 
jogaiba látszik avatkozni. Mert azt mondja, hogy 
azok, a kik kormányhivatalban vannak, nem vá
laszthatók. Az én módosításom oda állítja ezen 
követelményt, hol az véleményem szerint megáll
hat, nevezetesen menten hagyja a választók válasz
tási jogát; csak azután, ha a választott képviselő a 
képviselőházban megjelent, lehet kérdés arról, 
nincs-e kötelezve igy vagy amúgy a kormánynak ? 
Én azt hiszem, hogy erre nem lesz szükség kény
szeríteni a képviselőket, mert ha a törvény meg 
lesz hozva, önmaguk le fognak mondani hivata
laikról, vagy ha hivatalaiktól megválni nem akar
nak, le fognak mondani képviselői állásukról. Ez, 
vélekedésem szerint, sem a választók jogát nem 
korlátolja, sem pedig a megválasztott képviselő
nek egyéni jogába nem avatkozik. 

Bátor vagyok ennélfogva a törvényjavasla
tot a t . ház pártolásába ajánlani. 

Deák FerenCZ: T. ház! Mindig azt hittem, 
hogy az incompatibilitási törvény szükséges s hit
tem egyszersmind, hogy ez igen fontos, hogy 
nagy óvatossággal kell benne a részleteket meg
állapítani, s hogy nem lehet három sorral elvé
gezni, hogy ez nem lehet egyoldalú ; s hogy ez 
nem lehet olyan, mely csak ugy darabokban ho-
zatik, majd erre, majd arra, hanem elvből kell ki
indulnia és átalánosnak lennie. Még inkább meg
győződtem erről az utolsó napokban. 

Igen természetes, hogy ha az ember oly tör
vényjavaslatot vesz fontolóra, melyhez hasonló 
más országokban is, alkotmányos országokban lé
tezik, olyan országokban. melyeknek gyakorlati 
parlamenti élete régibb: azt nem azért teszi, mintha 
nem tudná, hogy a viszonyok különbözősége egyik 
és másik országban módosítja a hozandó törvé
nyek elveit, hanem azért, mert mégis óhajtaná 
az ember a legjobbat választani, és azt alkalmazni 
a mi viszonyainkra. En átnézve a más országok
ban létező efféle incompatibilitási törvényeket, lát
tam, hogy azok rendkívül bonyolódott kérdéseket 
oldottak meg; de nem találtam egyetlen egy 
olyan megoldást sem, mely engem kielégített vol
na. Az egyik igen messze megy, a másik sokat 
elhagy, a harmadik pedig századokon keresztül 
időnkint alkottatott, és a mit régebben alkottak, 
fonál] ugyanrfnost is, de senkinek sem tetszik. 

Azon meggyőződésre jutottam, hogy pár szó
val a dolgot elvégezni nem lehet; arra nagy és 
fontos tanulmányozás szükséges. (Ugy van!) Meg
erősített e hitemben magam tapasztalása .; hivat

kozom a 6-dik osztály tagjaira. Mi ezt a kérdést 
komoly megfontolás alá akartuk venni, elkezdet
tünk tanácskozni, s mielőtt mélyebben bemerül
tünk volna a tanácskozásokba, a többi osztályok 
elvégezték, a központi osztály kimondotta véle
ményét, s a mi tanácskozásunk félbeszakadt. 

Azt mondhatná valaki, hogy ha nem lehet 
mindent, legalább tegyük meg egy részét. Ez épen 
a törvényhozásnál nem mindig alkalmas elv; mert 
midőn a törvénynek több ágának s részének kell 
lenni s ezek egymással összefüggenek, akkor az 
átalános elv egyes kivételeket, részleteket kizárván, 
több kárt tesz, mint hasznot. 

Az előttünk levő .[törvény javaslatnak, vala
mint a módositványnak is, ugy , a mint szerkeszt
ve vannak, én részemről tartalmához nem járul
hatok: mert az nem határozott : részint kevés,ré-
szint sok. 

Nem határozott, mert átalános kifejezésekkel 
él, s azt mondja, hogy képviselővé ne legyen vá
lasztható, a ki királyi kinevezéstől függő birói, 
miniszteri, pénzügyi vagy bármely néven neve
zendő hivatalt visel, vagy a koronától nyugdijat, 
vagy bármi czimen fizetést huz. Ezt sem szövege
zésében nem látom határozottan formulázott-
nak , sem tartalmában nem vélem elfogadható
nak : mert messzebb megy, mint én menni sze
retnék, s mert nem minden pontját lehet azon 
elvvel, melyből — ugy látszik — kiindult, in
dokolni. 

Például , én részemről nem fognék abba 
egyezni, hogy a képviselőházból kizárjuk a taná
rokat, a közintézetek felügyelőit, például a Mú
zeum igazgatóját, a polytechnikum igazgatóját, ta
nárait. Nem látom át, hogy az ország ez által 
nyerne, pedig ezen fogalmazásban ez is benne 
volna. 

Itt azonban a birói hivatal is ki van véve, 
ezt pedig a függetlenség hiánya miatt nem lehet 
kivenni: mert ha van állás független, a birói állás 
valóban az. A bírák elmozdithatlanok: tehát nem 
látom át, mért félünk attól, hogy kineveztetésök 
után is a kormánytól fognak függni ? Ha lélekta
nilag fogjuk fel a dolgot, sokkal kevésbé függet
lenek azok, a kik akarnak hivatalba lépni, mint 
azok, a kik benne vannak. (Derültség.) Nem is 
szeretném, ha az országgyűlés a birói állást azzal 
bélyegezné meg, hogy az nem független a kor
mánytól. A közigazgatási tisztviselő nem teljesen 
független a kormánytól, annak parancsolnak, az 
a kormány rendelete alatt á l l ; s habár a törvény
hozás körében nem függ a kormánytól, mégis 
igen nehéz az egyiket a másiktól az életben elvá
lasztani. De a birákról ne mondjuk ki soha, hogy 
nem függetlenek a kormánytól : mert először tör
vényeink kimondották, hogy függetlenek legye-
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nek • másodszor alapelv, hogy függetlenek legye
nek : tehát azon okból, mert függenek a kor
mánytól, nem lehet őket kizárni. Ha jiedig más 
okok vannak, a miért a bírákat kizárják, mint pl. 
Angliában is kizáratnak, akkor azon okot kell 
felvenni alapul, s azon ösvényen járni ; akkor 
nem látok különbséget a királyi kinevezéstől füg
gő s a választott birák között; sőt a választott bi-
ró sokkal kevésbé független bizonyos emberektől, 
mint a kormánytól kinevezett. {Élénk helyeslés.) 
Akkor meg kell fontolnunk: vajon azon bírákat, 
a kik nem királyi kinevezéstől veszik állásukat, 
ne zárjuk-e ki ? Nem állítom, hogy ezt megtegyük; 
de meg kellene ezt fontolnunk, vitatnunk. 

Továbbá van még valami a függetlenséget 
illetőleg, mit igen fontosnak tartok. (Halljibkí) 
Óhajtom, hogy független legyen az országgyűlés 
minden tagja ; átalában szeretném, ha e részben 
a törvényhozás részletesen intézkednék. Hogy leg
közelebbi tapasztalásunk e részben, nem erre az 
eredményre vezetett volna, azt tagadni nem lehet; 
mert van e házban kormányhivatalnok, és pedig 
nem egy, a ki az egész országgyűlés alatt épen nem 
azon elvek mellett szónokolt, melveket a miniszte-
num követett. Megnevezni nem szükséges ; ugy is 
tudjuk, kik azok az urak.(Zaj.Ellenmondás balfelöl.) 
Tudtomra ezt még eddig a korm'ny se szemükre 
nem vetette, se egyet azért állomásitól meg nem 
fosztott. Óhajtom, hogy ilyen okból ne is tegye. 
Hanem, a mint mondom, én a ház függetlenségét 
meg akarom óvni; e függetlenségnek azonban 
nemcsak a kormányban látom — hogy ugy szól
jak — ellenségét, hanem látom máshol is, és pe
dig oly ellenségét, a ki veszélyesebb s mondjuk 
ki az igazat, botrányosabb lehet. (Helyeslés) Én 
például nem tudnék abban megegyezni, hogy ha 
incompatibilitási törvényt hozunk, abból kima
radjon azok kizárása, a kik akármely vállalatra 
nézve az országgyűlés beleegyezését sürgetik tőle. 
engedélyt várnak.(Helyeslés.)Ez nagyobb ellensége 
a függetlenségnek annál még is, a mi a kormány
tól származhatik. (Igaz!) 

Ezeket azért hoztam fel, hogy röviden ábrá
zolj ám, hogy ily incompatibilitási törvény nem egy 
óra munkája, nem egy-két sorral elvégezhető; de 
minden agaboga megfontolandó. (Ugy van!) 

Vannak például országok, hol a papok ki 
vannak zárva. (Helyeslés halról.) Én nem vagyok 
abban a nézetben, hogy a papságot átalában ki kell
jen zárni; más ok abban a nézetben lehetnek. 
Vannak továbbá országok, hol a katonaság nem 
egészen, hanem csak részben van kizárva. í g y pl. 
Olaszországban ; ugy emlékszem legalább, hogy 
ott egy részben ki van zárva és specializálva van, 
hogy kik vannak kizárva. Még Angliában sem áta-
lános a kizárás, még a hivatalnokokra nézve sem, 
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hanem a kizárandó hivatalnokok ott is speeificál-
va vannak. Angliában meg se választják a hiva-
tatalnokot; de nem azért, mert incompatibilitási 
törvény van, hanem, mert másokban van a biza
lom és azokban nincs. 

Nyáry Pál képviselőtársunk azon érvének, 
hogy a kormányt a bizalom által erősnek óhajtja 
és több bizalom lesz irányában, ha tagjai nem 
lesznek az országgyűlésen és függetlenek fogják 
helyeselni a kormány eljárását, van egy részben 
súlya; de más részben épen ugy lehet súlyul fel
hozni az ellenkezőt, t. i. : ha a kormánynak hi
vatalnokait a nép megválasztja, az bizalom nyilat
kozata, (ügy van!) Tehát az egyik a másikat el
lensúlyozza. (Helyeslés jobbfelölj. 

Egyébiránt én azt mondom ki, a mit mindig 
kimondottam: óhajtom az incompatibilitási tör
vényt, de abban részletesen kivánom megvitatni, 
elhatározni, hogy kik azok, kik kizáratnak ? a 
hivatalnokok mind-e, vagy csak egy részök? és 
mely részök ? 

íme , a módositvány sem zár ki minden 
hivatalnokot: mert nem zárja ki a minisztert, nem 
az államtitkárt. Pedig ezek legszorosabban képe
zik a kormányt, ezeknek legtöbb érdekök van a 
kormány mellett szavazni ; tehát, ők sem szavaz
hatnak e szerint függetlenül. Én tehát osztályozni 
akarom : minő hivatalnokok választhatók, minők 
nem *? vagy minő hivatalok viselése fér meg a kép
viselőséggel, minő nem fér meg'? 

Például, a mint emiitettem, soha sem tud
nék beleegyezni abba, hogy akkor, midőn más 
országokban példa van arra, hogy az egyetemek, 
mint választó-testületek, külön állanak, mi az 
egyetem tanárait, a közintézetek minden tagját 
kizárjuk a képviselőségből. Oly nagy bőségében 
vagyunk-e mi a tudományos műveltségnek az 
egész országban, hogy azokat nélkülözhessük'? 
En azt gondolom, midőn túlságos félelmünkben 
függetlenségünk miatt magunkat épen a legjobb 
erőktől a tudományos szakokban megfosztjuk, nem 
teszünk hasznot az országnak. Ha valaki, midőn 
egy ablak nyitva van, nagyon takaródzik, mert 
eo-y kis légvonat van, arról bizonyosan elmon
dom: hogy hajlandó a rlieumatismusra: a ki a füg
getlenséget minden kicsiségtől félti, arról azt kell 
mondanom, ha nem is magára, hanem az egészre, 
hogy nem bizik azon testület független érzésében. 
a melyhez tartozik. (Helyeslés.) 

Tegyük meg, a mi szükséges: csináljunk 
törvényt az incompatibiiitásról. Ez elvet én is el
fogadom, valamint a központi bizottság is elfo
gadta, De készitsünk részletes, kimerítő törvényt, 
mely nem egyoldalú, ne egy tárgyról szóljon, ha
nem az egészre kiterjedjen, hogy a függetlenséget, 
mely mindenesetre szükséges, leginkább megóvja, 

51 
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Ha időnk volna, ez órában mindjárt segédkezet 
nyújtanék a kidolgozáshoz; de mivel előrelátha
tólag az holnap nem történhetik, holnapután pe
dig már késő: én elfogadom a központi bizottság 
javaslatát. (Helyeslés jobbfelöl.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én tökéletesen 
egyetértek annyiban a t. előttem szólóval,hogy arra, 
hogy e tekintetben kimeritö törvény alkottathassák, 
több idő kell, mint a mennyivel már rendelkezhe
tünk. Nem akarom vizsgálni : mi az oka, hogy 
ezen fontos ügynek tárgyalása ily későre halasz-
tatott, holott hetektől hetekig voltunk együtt, mi
dőn semmi dolgunk nem volt. és ezen törvény 
megalkotása, mind petititiókban, mind a ház keb
lében többször sürgettetett ? Nem lehet mondani, 
hogy nem hozatott elő, mert mind egyes petitiók 
utján, mind e házban számtalanszor előhozatott. 
Azonban igen természetes, ha a többség valamit 
tárgyalni nem akar, a kisebbség nem tehet ellene, 
(Felkiáltások jobbról: Nem áll!) Mondom, ha egyet
értek is abban, hogy ma már nincs elég időnk 
erre nézve kimeritö törvényt alkotni, de igen is 
azt hiszem, hogy minden esetre lehetséges és csak 
jó eredményit lehet, ha megalkotjuk e törvényt 
azokra nézve , melyek felett elvileg kérdés többé 
nem lehet. 

Én részemről azt tartom, hogy akár a sok he
lyütt divatozó gyakorlatot vegyük, akár magának 
a dolognak elméleti helyességét, tehát elméletet és 
gyakorlatot, egyszersmind az iránt tisztában kell 
hogy legyünk, hogy a ki biró, az egy parlament 
küzdelmében és politikai küzdelmekben helyesen 
részt nem vehet. (Helyeslés.) Nem az az oka, mint
ha a birót tartanám kevésbé függetlennek, mint 
mást. Tökéletesen igaz az, hogy a biró mint elmoz-
dithatlan, függetlenebb más hivatalnokoknál; bár 
itt is megjegyzem, hogy valamint nem független 
azaz igen tisztelt előttem szóló szerint, ki hivatalra 
vágyik, épen ugy nem teljesen független e szem
pontból a biró sem, mert az még előmenetelre vá
gyik, mit nehi a kormány adhat meg ; de, mondom, 
erre nem is tekintek , hanem azt tartom , hogy a 
ki egyszer arra van hivatva, hogy az igazságot 
részrehajlatlanul kezelje, annak a politikai küz
delmektől minél távolabb kell maradnia; mert ha 
felveszszük az emberi kedélyt és emberi természe
tet a nélkül, hogy bárkiről is roszat tennénk fel, 
ha a biró a politikai pártok küzdelmeiben részt 
vesz, öntudatlanul is, bizonyosan sokszor véteni fog 
az igazságszolgáltatás szigora ellen. 

PulSZky F e r e n c z : Ez áll a megyei birákra 
nézve is. 

T i s z a K á l m á n : A mit Pulszky Ferencz 
képviselő úr által hallottam közbekiáltatni, hogy 
ez áll a megyei birákra nézve i s : arra csak azt 
felelem, hogy hiszen ha a szerkezet ellen ugy, mint 

fogalmazva van, valakinek kifogása van, az nem 
azt teszi, gondolom, hogy ne mondjuk ki egyáta-
lán a birákra nézve az irjcompatibilitást, hanem 
azt teszi, hogy pótoljuk ki annak hiányait. 

E g y tehát szerintem kétségbevonhatlan : hogy 
a bíráknak a politikai küzdelmektől kizárva kell 
lenniök. 

A másik, a mit kétségtelennek tartok, és 
kétségtelennek tartom ezt, nem semmi néven ne
vezendő politikai vagy pártszempontból . a mit 
igyekezni fogok megmagyarázni, hanem kétség
telennek tartom a jó administratió szempontjából, 
és ez az, hogy a képviselő egyszersmind miniszteri 
hivatalnok nem lehet, kivévén természetesen azon 
sommitásokat, a kiknek jelenléte a házban szük
séges, épen a kormányzat és a törvényhozó testü
let közti összeköttetés miatt. Én nem csak azon 
érvet veszem fel, hogy a miniszteri hivatalnok ha 
szükséges, akkor nem ér rá arra, hogy a képvi
selői teendőknek megfeleljen; ha pedig nem szük
séges, akkor ne fizesse őt az ország: mert utoljára 
ez ellen fel lehet hozm, hogy vannak egyes ese
tek arra, hogy valaki megfeszített szorgalommal 
képes mind a kettőnek megfelelni, hanem veszem 
a parlamenti kormányforma természetét és egy jó 
administratió szükségességét. En azt hiszem, par
lamenti felelős kormány oly közegekkel, a kikkel 
a törvényhozás teremében ellentétben áll, nem kor
mányozhat (Helyeslés a balon) ; mert lehetetlenség 
helyes, jó és tökéletes összmüködést várni ott, a hol 
az alárendelt és az ő főnöke minduntalan mint po
litikai ellenek állanak egymással szemben, és én itt 
őszintén megvallom, hogy nem osztozom azon néze
tében az előttem szólónak, hogy nem tartja helyes
nek, hogy a kormány csak egy intő szót is szól
jon valamelv hivatalnoknak a miatt, hogy vele 
ellentétbe helyezi magát. Teljes joga van min
denkinek magát a kormánynyal ellentétben he
lyezni ; de én viszont azt tartom, hogy a kor
mánynak joga van oly tisztviselőkkel kormá
nyoztatni, a kik az ő elveit vallják és legalább 
nem helyezik magukat ellentétbe vele : mert kü
lönben a kormány felelősséget nem vállalhat, sem 
pedig arról garantiát nem nyújthat, hogy alá
rendeltje teljesíteni fogja kötelességét ugy, a mint 
kell, vagy legalább ugy, a mint teljesítette volna 
akkor, ha nézetei nem lettek volna ellentétben a 
kormányéival. Bár most az administratiónak jó
sága és czélszerüsége még megkövetel okvetlenül 
egyet, és legalább így van ez ott, a hol a parla
mentaris kormányforma legrégibb, t . i . Angliában, 
megköveteli t . i . azt, hogy ha változnak azok, a 
kik a politikának irányát és jellegét kitűzik, 
kell, hogy azok, a kik a mindennapi adminisztra-
tiót végezik, folytonosan és így minduntalan ne 
változzanak; kell, hogy a nagy politikai változá-
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sok ne járjanak mindig aa ország összes adminis-
tratiójának felzavarásával. (Helyeslés.) Már kérem, 
ha a miniszteri hivatalnok, egyszersmind képviselő, 
akkor mi a következés ? Az, hogy vagy a fenálló 
kormánynyal jön ellentétbe, és akkor utoljára 
is nem lehet azon kormánytól követelni, hogy őt 
megtartsa, nem lehet a kormány azon jogát elven
ni, hogy a vele ellentétbe jött tisztviselőt elbocsát
tassa . Ez által pedig a tisztviselő, mint képviselő bi
zonyosan nélkülözi a függetlenség azon kellékét, 
melylyel bírnia kell. De ha ezen tisztviselő mind 
egy véleményben van a kormánynyal, akkor jól 
megy a dolog addig, mig a kormány ál l ; de buk
jék meg a kormány, és okvetlenül váitozni kell 
mindannyi tisztviselőnek; mert azt egy uj kor
mánytól követelni nem lehet, hogy azokkal, a kik
kel még tegnap az országházban ellentétben ál
lott, kormányozzon. í g y minden miniszteri vál 
tozás egyúttal az összes administratió felzava
rásává válnék, a mi az országnak érdekében nem 
áll. (Helyeslés a baloldalon.) Hallottam az osztály
ülésekben, hogy ez nem áll, mert a parlamenti 
kormányformának egyenes kifolyása az, hogy min
dig változnak a hivatalnokok, egyenes kifolyása 
az, hogy midőn egy pártnak fejei miniszteri tár-
czákat vállalnak, akkor az egész kormányzatból 
söpörjék ki az egész másik pártot, és üljenek bele a 
hivatalokba. Én megvallom részemről, ezen nézetet 
egyátalában nem helyeslem, és ez ellen példát is 
hozhatok fel. még pedig nem külföldi példát, ha
nem egy igen közel állót: a példa abban rej
lik, a mi most szemünk előtt történik; én azt 
gondolom, hogy a mostani igen t. minisztérium 
maga se indult ki egészen ezen elvből; mert ha 
csakugyan azt hitte volna, hogy a kormányzatnak 
nem egyik feladata az administratió folytonos
sága, hanem feladata, hogy az elvbarátok együtt 
foglalják el a kormányt, akkor nem gondolom, 
hogy mindazon régibb és ujabb provisoriumok-
ból megmaradt tisztviselőket megtartotta volna, 
mert azt hiszem, hogy politikáját szókkal azono
sítani nem akarja. Tehát okvetlenül kellett azon 
elvnek hódolnia, melyet én szerencsés voltam fel
állítani. De egy igen fontos érvet is hozhatok fel 
még erre, és ezen érv az, hogy kétségtelen, misze
rint a parlamentaris kormányforma bizonynyal 
mindig némi küzdelemmel jár. Ezen küzdelem 
addig üdvös és addig hasznos, mig a parla
menti küzdelem oda nem fajul, hogy ez valóság
gal ezrekre menő embereknek kenyérkereseti kér
désévé válnék. (Ellenmondás.) Bocsánatot kérek, 
a mely perczben oly módon állíttatnék fel a par
lamenti kormányforma, hogy minden miniszteri 
változás ezer meg ezer emberre a kenyér elveszté
sének, és más emberekre nézve a kenyér megnye
résének kérdése volna, akkor megszűnnének a 

parlamenti alkotmányos pártok, hanem akkor 
egymással dühösen és szenvedélyesen kenyérért 
küzdő pártok állanának szemben. (Helyeslés a bal
oldalon.) Senki, sem a kormányzás, sem egyátalá
ban az ország politikai fejlődése szempontjából ezt 
bizonyosan nem kivánhatja. 

En tehát ezen okoknál fogva helyén látoxi 
lenni azt, hogy minden további időhaladék nélkül 
kimondassák, hogy a birák és a miniszteri hiva
talnokok helyzetével a képviselői állás össze nem 
egyeztethető. 

Óhajtanám tehát, hogy a t. ház fogadná el a 
részletes tárgyalás alapjául Nyáry Pál t. képviselő
társam inditványát; a részletes tárgyalásnál hozzá 
lehet ahhoz tenni, vagy ha jónak látja a ház, el le
het venni abból. 

Egyet részemről — mert magam is, miként 
beszédem elején mondám, osztozom azon nézetben, 
hogy most teljes kimerítő törvényt alkotni nem 
lehet — egyet, mondom, magam is óhajtanék ki
mondatni, jelesen, határozottan és tisztán azt, hogy : 
nem tekinthetjük azt ugy, mi nt a kérdés vég
leges megoldását, hanem mint oly intézkedést, me
lyet addig is életbe kívánunk léptetni. Meglehet, 
nem csak meglehet, hanem valóban jobb is lenne 
végleges törvényt alkotni ; de miután már arra 
időnk nincs, minek, ismétlem, okai sem én, sem 
azok, kik most ezen törvény meghozása mellett 
szólunk, nem vagyunk. De ha áll is az, hogy jobb 
volna alkotni, mindig kötelező végleges törvényt, 
de mint eddig épen a többség vezérlete alatt gya
koroltuk, smás tárgyakban addig is alkottunk tör
vényt, mig az végleges lehetett volna, tehetjük azt 
most is s nem hiszem, hogy ez ellen épen a t. 
jobboldalnak valami kifogása lehetne. 

Az előttem szólott igen t. képviselő úr hason
latot hozott fel azon emberről, ki fél a rheumától, 
ha az ablak nyitva van. Uraim ! e hasonlat igen 
tetszetős és sok tekintetben találó; de itt nem azon 
emberről van szó, ki fél a rheumától, hanem arról, 
ki már érzi magában a rheumát, és azt tartom, 
hogy ennek igen is kötelessége nem annyira beta
karózni, mint azon ablaknyilást, melyen bejött 
azon fuvalom, melytől rheumát kapott, becsinálni. 
Ezt akarjuk tenni ma. (Helyeslés, derültség a bal
oldalon.) 

PulSZky FerenCZ: T. ház! Nézetem sze
rint minden incompatibilitási törvény a választási 
jognak némi megszorítása. A parlamenti kormány 
azon alapul, hogy a nemzet azokat választja kép-
viselőkü], a kikben megbízik, hogy azoknak több
ségéből alakul a kormány, és hogy ezen kor
mány e szerint nincs ellentétben a nemzettel, ésa 
nemzet akaratával. Ugyanazért, mert a kormány 
nincs ellentétben a nemzet akaratával, és a par

lamenti kormány csak eszköz, és csak addig tart
o l* 
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hatja fen magát, míg a nemzet akarata szerint és 
aDnak megelégedésére kormányoz, semmiképen 
sem akarom megbélyegezni a kormány hivatalno
kait, nem akarom rólok mondani, hogy egyetlenül 
ők azok, kikre nem szabad a népnek szavaznia, 
kikre nézve a bizalom előre is kárhozatosnak mon
datik ki. Mint már mondottam, minden incompati-
bilitási törvényt a választási jog némi megszorítá
sának tekintem. 

Egyébiránt átlátom én is, hogy mindamellett 
szükséges incompatibilitási törvényt alkotni, átlá
tom, hogy a jó administratió tekintetéből vannak 
egyének, kiket a képviselőházból ki kell zárni; de 
épen azért, mivel ez a választási jognak megszo
rítása, igen óvatosan kell e kérdés eldöntésénél el
járnunk és ugy, hogy specialiter megjegyezzük 
azokat, kik mindenesetre kiveendők. 

Ezt, ugy tudom, elismerte előttem szólott 
Debreczen városának képviselője is. Azt mondotta 
azonban, hogy habár jól tudja is. hogy az incom
patibilitási törvénynek sokkal tovább kell terjesz
tetnie, mint az előttünk fekvő javaslat terjeszti, 
jelenleg mégis megelégszik azzal, és jelenleg csak 
is azokat kívánja kizáratni, kik a kormánynyal 
•összeköttetésben állanak. Ha mi ezt kimondjuk, 
ez által csakugyan megbélyegezzük azokat, kik a 
kormánynyal öszszeköttetésben állanak, a kik pe
dig csak azt akarják, mit a nemzet képviseletének 
többsége akar, és én e szerint egyátalában nem 
látom át: hogyan adhatnánk magunk magunk ellen 
ily bizalmatlansági szavazatot? (Nyugtalanság bal
ról; helyeslés jobbról.) Megértettem volna én e fel
fogást azon időkben, melyekben régebben éltünk, 
akkor, midőn a kormány és az országgyűlés egy
mással ellentétben élő két íestület volt. Igen jól 
tudom, hogy akkor mindenki, ki a kormányhoz 
állt, egészen más nézeteket vallott, mint az ország
gyűlés, másokat sokszor, mint a nemzetnek 
többsége. 

Ez azonban most nem történik, nem történ
hetik, mert parlamenti kormány alatt élünk, és 
épen azért azt óhajtom, hogy vagy alkossunk az 
incompatibilitásról kimerítő törvényt, vagy azt, a 
mely előttünk fekszik, vessük el. 

Az előttünk fekvő törvényjavaslat sokkal 
tovább megy azoknál is, miket l'isza Kálmán kép
viselőtársunk előadott: mert hiszen világosan ki
zárja azokat, kik bármily czim alatt fizetést vagy 
nyugdijt húznak a kormánytól. Reménylem, hogy 
mostani védrendszerünk és honvédszervezetünk 
következtében sok jó hazánkfia tábornok, ezredes 
lesz, kik talán a hazát is meg fogják menteni, és 
ezek már most azért, mert nyugdijt fognak húzni, 
nyugdijt, melyet nekik minden ember szívesen 
megszavaz, mert kötelességöket lelkiismeretesen 
teljesítették, mert szolgálataik a hazára nézve üd

vösek voltak, mert talán hazájukat is megmentet
ték, az előterjesztett törvényjavaslat elfogadtatása 
esetében örökre ki lesznek zárva a képviselők ter
méből (Élénk helyeslés job'felöl); pedig ugy látom, 
hogy Nyáry Pál képviselőtársunk indítványa sze
rint örökre ki volnának zárva e teremből. 

Engedje meg a t. ház, hogy még egy példát 
hozzak fel. (Halljuk!) 

Igen sok kisebb helyen postamester alig lehet 
más ember, mint a földes ú r ; mert e czélra azon 
helyeken alig találni más alkalmatos egyént. Már 
most, ha a kormánya földes urat 20, 30 frtnyiéví 
fizetéssel e hivatalra kinevezi, ez örökre ki lesz 
zárva a képviselői teremből? a mi méltóztassanak 
megengedni, képtelenség. (Helyeslés jobb felöl.) 

Az mondatott és szépen bebizonyíttatott, hogy 
a bíráknak a politikai küzdelmekben semmi esetre 
sem szabad részt venniök. Ez szent elv, de ha ezt 
elfogadjuk, azt akarom, hogy ne csak azon bírákra 
nézve mondassék ki, kikről ott szó van, hanem 
terjesztessék ki mindazokra is, kik megyei válasz
tásoktól függenek. (Helyeslés jobb felöl.) Annál in
kább megkívánom ezt, mert megtörténhetik, hogy 
a szolgabíró saját kerületében akarván magát meg
választatni, tiszti állásának egész befolyását is a 
mérlegbe veti; ezt pedig sokkal veszélyesebb nyo
másnak tekintem, ez sokkal inkább megingatja a 
bizalmat, mint az, ha a kormányhivatalüok kép
viselőnek választatik, a kiről minden ember előre 
tudja, hogy a kormány hivatalnoka és a ki oly 
közel összeköttetésben nem áll választóival. (He
lyeslés jobbról; nyugtalanság balról.) 

Mindezeket nem azért hoztam fel, mintha azt 
akartam volna bebizonyítani, hogy nem szükséges 
az incompatibilitásról törvényt alkotni. Igenis szük
séges az; noha, megkell vallanom, hogy e házban 
még egyátalában az eddigi gyakorlat nem mutatta 
ily törvénynek szükségét; (Nyugtalanság ba'ról) 
nem mutatta: mert először is nem látom, hogy az 
országgyűlésnek egy tetemes része hivatalnokok
ból állana; nem látom, hogy a köztünk élő hiva
talnokok mind egy oldalon ülnének ; látok hiva
talnokokat baloldalon épen ugy, mint a jobbolda
lon, és láttam nem egyszer, hogy hivatalnokok, 
kik ezen az oldalon ülnek, nem egyszer egyenesen 
miniszterük ellen opponáltak ; és így nem lehetne 
állítani, hogy azok nem mutatták volna meg, hogy 
tökéletesen függetlenek. 

Mint mondám, ezeket csak annak kimutatása 
végett hoztam fel: minő sok ága van ezen törvény
javaslatnak ; hogy megmutassam: hogy csak a ta
pasztalásból merített példák megvizsgálása, és csak 
hoszszas tanulmányozás után lehet e kérdéshez 
hozzányúlni. 

Nézzük a külföldi törvényhozásokat, tekint
sük : mik ott a legfőbb kivételek ? 

« 
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Van példa, hogy a felsőtábla tagjai, azok, [ 
kiknek a törvény már itt helyet adott, nem lehet- | 
nek az alsóház tagjai. Ez, azt hiszem, helyes e lv; 
erről azonban egy szót sem hallottam. 

Másutt az a törvény van, hogy a papoknak 
nem szabad képviselőknek lenniök. Ez nézetem 
szerint nem .helyes elv. (Felkiáltások baloldalon: 
Igenis az!) Részsmről szívesen látom őket itt. Ha 
azonban a papokat, is ki akarjuk zárni, mert azt 
hiszszük, hogy más eszközökkel, más fegyverekkel 
t. i. állásuk pressiója által ki tudják magoknak vivni 
a választók bizalmát, az esetben oly autonomicus 
országban, mint a minő a miénk, az egyházi cu-
rátorokat is ki kellene zárni; ki kellene zárni : 
mert azokról is áll az, a mi a papokról, és ha az 
egyiket ki akarjuk zárni, ki kell zárnunk a mási
kat i s ; noha én. mint mondám, egyet sem zár
nék ki. 

Angliában pl. mindenki, ki a kormánynyal 
szerződést köt, akár legyen az bérletre vagy köz
munkára vonatkozó, eo ipso megszűnik képviselő 
lenni, vagy meg sem választatik. Ezt nálunk is 
meg kellene fontolni. 

Ha a bíróságokról szólunk, meg kellene — 
mint már emiitettem — fontolni: vajon az incorn-
patibilitást ne terjeszszük-e ki a vármegyei bírákra, 
a választott bírákra is? Ha ig'az az, hoyry jó ad-
ministratio nem képzelhető ott, hol minden conci-
pista, seeretarius megválasztathatja magát képvi
selőnek, hogy ez állását magasabb hivatal elnye
résére grádusnak tekintse, kérdés támadhat: vajon 
lehetséges-e jó administratió oly vármegyében, 
melynek mind két alispánja, főjegyzője, tehát fő
tisztviselői két esztendeig Pesten ülnek ? Ez utóbbi 
esetben a vármegyék administratiója más kezekbe 
kerül, és jobban tennék a tisztviselők, ha a helyett, 
hogy helyettesittetik magukat, lemondanának me
gyei hivatalukról. Ez is oly kérdés, mely megér
demli, hogy gondolkozzunk felette. 

Szóval, az incompatibilitásnak annyi ága vau, 
hogy azt pár szóval könnyedéti elintézni nem 
lehet. 

Ellenben részemről nem nyughatnám meg 
abban, hogy a nyugdíjas, ki előléptetést nem re
mélhet, kinek nyugdiját senki el nem veheti a 
nélkül, hogy bűnt követne el, ki a lehető legfüg-
getlenebb ember, mert sem földjét a jég el nem 
verheti, sem háza el nem éghet, e helyről kizáras-
sék. En, mint mondám, azt helyeselni nem tudom, 
hogy ily nyugdíjasak, kik már nem várnak sem
mit, nem vágyódnak semmi után, kizárassanak; 
ellenben részemről szükségesnek tartanám azon 
kérdés megfontolását, hogy: vajon némely orszá
gokban fenálló törvény példája szerint ne zárjuk-e 
ki azt, ki infammans bűntett miatt el volt zárva, 

ha képzelhető oly képtelenség, hogy ily egyén 
megválasztatnék. 

Mindezek oly kérdések, melyeket bővebben 
meg kell vitatnunk, ha az incompatibilitásról tör
vényt akarunk alkotni. 

Ugyanazért : miután ezen kérdésnek annyi 
ága van ; miután azt néhány szóval el nem végez
hetjük ; miután az esetben, ha Nyáry Pál képvise
lőtársunk indítványát elfogadnók, kizárnánk olya
nokat, kiket pedig, mint például az egyetemi taná
rokat, kizárni nem akarunk: véleményem szerint 
jelenleg egyebet nem tehetünk, mint hogy elfogad
ván a központi bizottság véleményét, ezen kérdést 
a jövő országgyűlésnek hagyjuk fen. (Élénk helyes
lés jobbról; nyugtalanság balról.) 

Berzenczey László: ügy látszik, hogy aa 
ablakokon ugyancsak fűj a szél. En nem is vádo
lom ezért az ellenvéleményüeket mint itt Tisza 
Kálmán képviselő társunk mondta, tegyék be az 
ablakot; ők szívesen betennék , hanem mi nyitva 
tartjuk, az a közvéleményé, mi nem engedjük be
zárni. Azt mondom, hogy ezen az utón nem fog
ják bezárni az ablakot. (Derültség.) 

Ezek után bátor vagyok legelőbb is, az igaz, 
megfordítva, mert ő legutóbb szólott, Pulszky 
képviselőtársamnak felelni. 

Nagy baj, mikor az embernek nincs argu
mentuma, s azt mondja, hogy ma nincs, de hol
nap majd lesz. 

Nagy baj, ha valaki midőn itt felhozatott a 
honvédek nyugdíjaztatása, és Pulszky úr is egyi
ke volt azoknak és nem akart nyugdijat adni a 
honvédeknek. Igen, de hát még honvédek nincse
nek ; elfeledte, hogy voltak, és ha lesznek, akkor 
azok kaphatnának gyugdijt. (Helyeslés balról.) 

Árra nézve hogy a kormányhivatalnok vagy 
pedig a választott hivatalnok függetlenebb-e csak 
azt felelhetem, hogy minden kormánytisztviselő 
őszintén bevallja, hogy neki függnie kell a kor
mánytól, és azt hiszem, senki sem fogja e házban 
mondani, hogy ő terjesen független, én legalább 
kinyilatkoztatom, hogy én a közvéleménytől, 
választóimtól és azok érdekeitől igenis függni 
akarok és a ki népképviselő, bátran mondhatja 
magát függőnek a nép érdekeitől, és azt hiszem, 
hogy ilyetén függés épen feladata azon törvény
hozó testületnek, mely a nép érdekeit képviseli. 
De ez nem megszoritása a függetlenségnek. En is 
függni akarok, és azt hiszem, a ki népképviselőnek 
mondja magát, annak feladata a függés a nép 
érdekében ; s a mint ez áll egyes népképviselőkről, 
ugy áll azon törvényhozótestről is, mely a nép ér
dekét képviseli. Ez nem megfordítása a kérdé
seknek. 

Hanem tovább fogok menni (Felkiáltások: Kár !) 
Azt mondják, nincs elég idő reá, mert annyi ága 
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van e törvénynek. Ugy-e kérem tegnap előtt 
midőn az ostromállapotot tárgyaltuk, nem méltóz
tattak azt mondani, mennyi ága van annak? 
pedig annak ugyan sok ága van. 48-ban is sokat 
dolgoztunk rajta, hanem azt mondották hogy 
siessünk vele, és méltóztattak azt meghozni. 
(Nincs meghozva!) Nohát kérem, az utolsó napok
ban igen sok törvényt hoztak, s midőn semmit se 
csináltak, örökké azt mondották, hogy nincsen a 
kormány készen vele; most az a kérdés, hogy 
lehessen-e a kormányi tisztviselő képviselővé? erre 
nem voltak elkészülve ; kérvények nyújtattak be 
e tárgyben az országgyűléshez, melyek azt sür
gették ; és kérem, most azt mondják, hogy nem 
vagyunk vele készen! Ez előtt midőn valaki követ 
lett, péld. Erdélyben, megeskették, hogy öt évig 
tisztséget el nem vállal. (Az nem volt parlament!) 
Nem volt parlamentáris kormány, nem is volt 
rendezve; de parlament volt az is. {Eléül) Azt 
monda Pulszky képviselő ur, hogy ugy sem 
választják meg Angliában; de kérem, ők megmu
tatják: ugy lesz hogy nem kell választani, Lemegy 
a vidékre egy kis miniszteri tisztviselő, az mindig 
a kormány nevében beszél, azt mondja hogy ő a 
kormány részéről van kiküldve és meg akarja 
magát választatni. Hát ez nem pi'essió? {Elállí) 
Ne akarjanak rám is pressiót gyakorolni közbeki
áltásaikkal. Vannak ott is a választásnál, a kik
nek ha azt mondják: eláll, el fog állani: mert nincs 
elég ereje ; hanem némelyek el nem állanak. {Eláll!) 
Még most nem állok el, hanem engedjék, hogy egy 
rövid befejezést tegyek. 

Első felszólaló volt Deák Ferenez. Bizonyo
san tiszteli őt minden ember ez országban, és az 
egész ország, mert ő az az ember a ki nagy hazafi 
érdemeiért semmi kitüntetést semmi jutalmat nem 
vár. így tesz az igaz hazafi, {Éljenzés) Lám, önök 
éljeneznek: méltóztassanak már most e törvény
javaslatot is, hogy következetesek legyenek, 
megéljenezni. (Elénk tetszés éljenzés balfelnl.J 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Igen röviden fogok a késdéshez szólani, s nem fo
gok a ház becses türelmével visszaélni. (Halljuk!) 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy 
épen ez a kérdés nem pártkérdés. Hála Istennek, 
olyan állapotban vagyunk, hogy ez pártkérdés 
nem is lehet; miután végre a hazának parlamen
taris kormánya van s a kormány nem valami 
egyes pártnak tulajdona, hanem tulajdona az egész 
törvényhozásnak (Helyeslés); az, a mi most kor
mány, lehet holnap ellenzék, és a mi ma ellenzék, 
lehet holnap kormány. (Helyeslés). Hogy tehát 
ezen kérdést jól és czélszerüen intézzük el, az tel- i 
jes meggyőződésem szerint egyiránt érdekében 
fekszik a ház minden egyes tagjának. ' 

A kérdés tehát először az : vajon e kérdés 
magában véve oly fontos-e, hogy ezélszerü meg
oldását kívánatosnak sőt szükségesnek tartsuk? 
Erre, meggyőződésem szerint, csak egy lehet a fe
lelet : az, hogy alig képzelhető fontosabb kérdés : 
mert e kérdésnek egy vagy más módon eldön
tése hatással van a törvényhozó-testre, mely a 
dolgok természeténél fogva minden hatalomnak 
kifolyása alkotmányos országban, és hatással van 
a közigazgatásra, melynek ezélszerü vezetése szin
tén minden egyes polgárnak érdekében fekszik. A 
tárgy tehát kétségkívül legfontosabb. 

A másik kérdés az : vajon érezzük-e magun
kat képeseknek a jelen pillanatban ezen kérdést 
czélszerüen megoldani ugy, hogy saját lelkiisme
retünk előtt elmondhatjuk : a kérdés elvek alap
ján úgy van megoldva, hogy az ország érdekeit 
minden tekintetben, mind a törvényhozó-testek 
függetlenségét tekintve, mind a jó administratiót 
tekintve, helyesen van megoldva? Én részemről 
magamnak is feltettem ezen kérdést, és ámbár 
igen sokat foglalkoztam e kérdéssel életemben — 
hiszen nem mindig ültem a kormány padjain — 
nem vagyok képes e kérdésre nézve a jelen pilla
natban, bővebb tanulmányozás után, ugy nyilat
kozni, hogy magam lelkiismerete előtt meg legyek 
győződve arról, hogy a kérdés czélszerüen van 
megoldva. 

Mindazok, miket én itt a függetlenségről hal
lottam •— méltóztassanak megbocsátani azok, kik 
az argumentumokat felhozták — teljes meggyőző
désem szerint nem bizonyitanak semmit. A füg
getlenség tisztán a jellemben fekszik. A függet
lenség az én teljes meggyőződésem szerint nem 
fekszik a helyzetben, az állásban, hanem fekszik 
az ember saját belső becsében. Azon ember, ki 
midőn egy fontos kérdésről, melytől hazájának 
jövője függhet, az által tartatja magát vissza sza
vának nydt kimondásától, hogy ez által egy pár 
száz vagy ezer forintnyi jövedelemtől fosztatik 
meg, az nem volt éi'demes soha, hogy e házban 
helye legyen, de nem is volt érdemes arra, hogy 
köztisztviselő legyen; s é.i részemről, ha valakit 
tisztviselőim közöl ismernék, a kiről ezt felteszem, 
azt az nap mint képtelent egy közhivatal viselé
sére, elbocsátanám. 

De oly térre ment a vitatkozás, melyre men
nie jelenben nem kell és nem ezélszerü. 

Ismétlem, én e kérdést a legfontosabb alkot
mányos kérdések közé számítom, de ezen kérdés 
ezélszerü megoldására magamat a jelen pillanat
ban képesítve nem érzem ; mert ha valahol min
den egyes országnak külön viszonyai irányadókul 
ugy itt ezen kérdésnél a külföldi példák vak után
zása nem alkalmazható. Én tehát épen azért czél-
szerünek tartom, hogy ezen igen fontos kérdés 

• 
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megoldását hagyjuk azon időre, midőn ezen kér
déssel tüzetesen foglalkozhatunk. [Helyeslés. El-
ienzés.) 

Simonyi Lajos b.: T. ház! Nem osv.tozha-
tom a központi bizottság azon nézetében, hogy 
azért, mert ezen törvényj avaslatnak több része 
lehet, azt jelenleg ne tárgyal juk; mert tárgyal
tunk igen sok törvényjavaslatot, melyeknek ha
sonlókig, mint ennek, igen sok, sőt ennél is több 
része volt. Nem tartom eléggé indokoltnak az idő 
rövidségének felemlitését: mert azt figyelembe 
nem vettük más törvényjavaslatok tárgyalásánál 
sem. Mint látom, sok képviselő azon eljárást akarja 
követni, hogy azon törvényjavaslatokat, melyek 
inyökre vannak , tárgyalni óhajtják, mert 
azokra van idő; ellenben azon törvényjavaslato
kat, melyek nekik nem tetszenek, nem akarják 
tárgyalni, mert már arra nincs idő. 

Nem csak felvilágosító, hanem intő szavak is 
intéztettek hozzánk : hogy nagy óvatossággal kell 
eljárnunk, midőn az incompatibilitásra vonatkozó 
törvényjavaslatot akarjuk megállapítani. Elisme
rem ennek helyességét; hanem van még eg3^ intő 
szó, amely még határozottabban nyilvánul felém : 
hogy a legnagyobb óvatossággal kell eljárnunk 
azon irányban, hogy ezen parlamentnek független
sége s az országnak ebben helyezett bizalma leg
kevésbé se csonkittassék s megingatva ne legyen. 

Az mondatott továbbá, hogy sok országnak 
ez irányban eljárása nem egészen helyes. Ez 
meglehet, mert semmi tökéletes nincs a nap alatt; 
de mindenesetre sokkal kielégítőbb azon országok 
helyzete, a hol e tekintetben történt már intézke
dés, mint jelenleg a mi parlamentünké, a hol ez 
irányban semmi intézkedés még nem történt. 

A mi Isjávy Pál tisztelt barátom áital beter
jesztett törvényjavaslati ellen felhozatott, hogy 
nem egészen határozott, az nem áll; mert ezen tör
vényjavaslat kimondja azt, hogy az illetők hiva
talukról vagy nyugdijokról s azok után járó fize
téseikről, a mint képviselőknek megválasztattak, 
tartoznak lemondani, én ezt igen határozott kife
jezésnek tartom ; azért azt, mint minden félreértést 
kizárót, elfogadandónak ajánlom. 

Az mondatott továbbá, hogy ezen javaslat 
egyes részei olyanok, a melyek módositandók. Az 
minden benyújtott törvényjavaslatnál előfordul, 
s ha módosítani akarjuk azt, leginkább a részletes 
tárgyalás alkalmával tehetjük azon ecetben, hogy 
ha azt tárgyalás alapjául elfogadjuk. Én is elisme
rem azon módosítások szüségességét. hogy ne csak 
a hivatalnokokra történjék ezen kizárás vagyis 
határozat, hanem mindazokra, a kik bizonyos vál
lalatokban és consortiumokban lekötve vannak ; 
mert, a mint egy időben nem e parlamentben, ha
nem másikban egy képviselő igen helyesen meg-

jegyezé: a vasutakra van az országnak szüksége; 
de bizonyos nemű consortiumokra nincs. 

Továbbá, mint igen tetszős ellenérv, kimon
datott az, hogy nem annyira felemlitendők azok, 
kik hivatalban vannak, mint inkább azok, kik hi
vatalba lépni akarnak. De ha ezen aspiransoknok 
kettős dijat tüzünk ki, t. i., hogy hivatalnokak 
és képviselők is lehetnek, még inkább fogjuk azo
kat arra buzdítani, hogy számuk növekedjék, mi 
a haza érdekében bizonyára legkevésbbé sincs. 

Deák Ferencz tisztelt képviselő úr példát ho
zott fel egy nyitott ablakról. Én azt hiszem, ezen 
nyitott ablak itt a parlamentben nem egészen al
kalmazható : mert itt nem eg y nyitott ablakról 
van szó, hanem, jelenlegi helyzeténél fogva, egy 
tárt kapuról, a melyen a kormány hivatalnokai 
és a különféle nyugdijasok légiója tetszésök sze
rint ki- s besétál. Igen tisztelt képviselőtársam 
szintén, igaz csak a jövőben, be akarja hozni az 
incompatibilitási törvényt, és ez által bebizonyítja, 
hogy ö is, mint mi, be akarván zárni a vészthozó 
ablakot, velünk hasonló rheumatismusban szenved. 

En részemről osztozom a közoktatási minisz
ter azon nézetében, hogy ez nem pártkérdés, mert 
a*parlament tekintélyét, az irántai bizalmat s min
denek felett azt, hogy a ki i t t helyet foglal, az a 
képviselő minden irányban független lehessen, 
megrendíteni nem akarom. S ezen indokoknál 
fogva Nyáry Pál képviselő úr indítványát a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadtatni ajánlom. 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Csak az a kér
dés, hogy haiasztható-e e törvényjavaslat tárgya
lása, vagy nem? Ha azt hinném, hogy halasztható, 
nem is szólaltam volna fel. 

En azt mondom, igazsága van a cultusminisz-
ter urnák abban, hogy ez nem pártkérdés, de nem 
azon indokból, melyet felállított ;t. i. azt mondotta, 
hogy a oarlamentáris kormány nem a többségé, 
hanem az egész törvényhozásé. Engedelmet kérek, 
minden parlamentáris kormány a többség kifolyása; 
de miután a többség soha sem biztos, hogy fen-
tartja-e magát a jövő választás alkalmával, azért 
nem pártkérdés. 

Én tehát arra, hogy halasztható-e vagy nem? 
azt mondom: nem. 

Abból, hogy bizonyos elvet bizonyos tör
vényben a legkisebb részletekig keresztül nem 
vihetünk, nem következik az, hogy épen semmit 
ne csináljunk. Erre elegendő példa van. Itt van 
az ősiség, az urbériség eltörlése, és a jelen ország
gyűlés alatta szőlődézsma eltörlése. En ugy hi
szem, hogy mindig jobb valami a semminél. Mert 
az, hogy a kormány ne csak maga, mint Nyáry 
Pál indítványozza módosítványában, hanem cum 
accessoriis appertinentiis jelenjen meg az ország
gyűlésen, az valóban ellenkezik azon elvvel, hogy 
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a parlament ellenőrzi a végrehajtó hatalom mű
ködését. 

Nem hiszem én, de alkalmasint alig hiszi azt 
valaki, hogy ezen törvénynek megszavazása meg
bélyegzése volna a kormányhivatalnokoknak. Hi
szen világos törvényeink vannak, a tanukra és bí
rákra nézve bizonyos fokozat van megállapítva, a 
tanukra nézve is, s meg van határozva, hogy va
laki biró és tanú nem lehet. Igen sokszor meges
hetik, hogy testvértestvér ellenében igazságosabb, 
mint más idegen i rányában; de a törvény felte
szi róla, hogy érdekelt fél. Én is felteszem a 
közhivatalnokról, hogy nézeteiben független, de 
bocsánatot kérek, még ha feltenném is, miután bi
zonyos kinevezéstől függő hivatalt visel, azt hi
szem, némi pressió alatt áll. 

Mivel pedig N y á r y P á l úr csak a kinevezés
től függő hivatalnokokat jelölte k i módositványá
ban, véleményem szerint a választási szabadság 
nincs megszorítva, mert ki van mondva, hogy mi
után valamely hivatalnok meg van választva, ha 
képviselői állását meg akarja tartani, hivataláról 
mondjon le, vagy ha később, miután megválasz
tatott, nj^er hivatalt, mondjon le képviselői állásá
ról. E házban nem újság ez. Hiszen a t. ház hatá-
rozatilag mondta ki, hogy megvárja azon képvise
lőktől, a kik megválasztatásuk után kormányhiva
talba léptek, lemondjanak képviselői állásukról. 
De ez csak morális kényszer volt; most azonban 
határozottan ki akarják mondani, hogy a kormány
hivatalt a képviselő állásával nem tartjuk compa-
tibilisnek. 

Méltóztassanak visszaemlékezni az uriszékekre. 
Nem anomália volt-e, hogy ha a jobbágy panaszt 
emelt földesura ellen, a földesúr, ha akarta, maga 
praesidtált azon törvényszéknél, a hol be volt pa
naszolva, maga hivta meg a bírákat, igazságot 
szolgáltatott, ha tetszett neki. maga ellen, de több
nyire maga mellett.. 

En így képzelem némi részben a mostani kö
rülményt is, és azt tartom, ha akkor, midőn arról 
van szó, hogy feleletre vonjuk a kormányt, az 
maga lesz a biró saját eljárása felett, közvetve azok 
által, kiknek kineveztetése vagy előterjesztése 
egyedül tőle függ. 

Én tehát, miután meg vagyok győződve, hogy 
jobb valami, mint semmi; de miután azok, kik elv
ben elismerik ezen törvény szükségét, azt mond
ják, nincs reá elég idő, hogy a legkisebb részlete
kig kidolgoztassák: nem bánom, ha elhalasztjuk; 
hanem mondjuk ki az elvet ugy, amint az tNyáry 
képviselő úr módositványában kifejezte. Mert én 
azt akarom, hogy a jövő országgyűlésen ne szere
pelhessenek. Nem tudjuk, hogy a jövő országgyű
lésen mikép fog alakulni a többség. A jövő Isten 
kezében van, azt senki sem tudja. 

Ennélfogva én Nyáry Pál képviselő úr indít
ványát elfogadom, fentartva azonban magamnak, 
hogy, ha netalán azon meggyőződésben lennék, 
mint Pulszky Ferenez, ki azt mondta, hogy me
gyei hivatalnok ne lehessen képviselő, az ellen 
megtenni észrevételeimet. Akkor lesz az ország
gyűlés független, ha semmiféle hivatalnok itt nem 
ü l ; mert a függetlenségen kivül még áll azon elv 
is, hogy a hivatalnoknak teljesiteni kell a maga kö
telességét : a ki pedig képviselő is, hivatalnok is, 
vagy egyiket, vagy másikat fogja elhanyagolni. 
Annálfogva én Nyáry Pál képviselő úr módosit-
ványát elfogadom, 

H o r v á t h D ö m e : Tisztelt ház ! Ha jól értet
tem indítványt tevő t. követtársam, Nyáry Pál ur
nák szavait, mert ide át az Ő szavai nem min
denkor teljesen érthetők, oda nyilatkozott, hogy 
vannak kérdések, melyekben a közvélemény és 
közérzület oly élénken és követelőleg nyilatkozik, 
miszerint azokat az országgyűlés többé nem igno
rálhatja ; a tételt elismerem. Nyilvánitá, hogy az 
incompatibilitás kérdése is az égető kérdések egyi
ke ; ezt is elismerem. De azon hozzáadással, hogy 
az incompatibilitás égető kérdésének szükséges 
megoldása a közvélemény és közérzület által nem
csak felfelé,a kormány által kinevezendő tisztvise
lők irányában, hanem szemközt és lefelé a muni-
cípális tisztviselők irányában is egyenlően és mél
tán követeltetik. 

Hogy e kérdésnél megértessem magamat, en
gedje meg a t . ház, hogy leginkább a tapasztalat
ból meritett érveimet és meggyőződésemet e rész
ben nyilváníthassam. 

Én az incompatibilitás kérdését három szem
pontból szoktam tekinteni: a bizalom, a jog és 
megfelelési lehetőség szempontjából. 

Ha a bizalmat elvontan, tárgyilagosan tekint
jük, attól senkit, se. kormány-, se municipális tiszt
viselőt szorosan véve meg nem foszthatunk. A bi
zalom mindenkor a nép, a választók többségétől 
származik, s azokat képtelenség korlátolni, hogy 
tetszésük és meggyőződésük szerint, ne például 
egy kormány- vagy municipális tisztviselőben ta
lálkozzék bizodalmuk. 

Jogilag aligha lehet egyebet felhozni, és mást 
ez ideig nem is hallottam feltímlittetni, mint, hogy a 
kormány által kinevezett tisztviselő, itt az ország
házban nem teljesen független: hivatalos állásánál 
fogva, igen sokszor a kormány érdekében fog 
szavazni. 

De ez a kétség, ez a tétel, megforditva, a vá
lasztott, a municipális tisztviselővel szemközt is 
áll. Megengedem, hogy a kormánytisztviselő, itt 
az országházban, talán olykor jobb meggyőződé
sét politikából, hivatalos állása iránti tekintetből 
elhallgatja, s talán jobb meggyőződése ellenére a 
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kormány érdekében szavaz, és igy egyéni és kép
viselői függetlenségét nem érvényesiti. De a ta
pasztalás, az élet nem azt mutatja-e, hogy olykor 
a választástól függő a munieipális tisztviselő is. 
Itt az országházban nem azt tekinti-e, hogy muni-
cipiumában, megyéje- és városában melyik a nép
szerű politika, s népszerűsége fentartásából, mert 
hivatalban maradásának népszerűsége az alapja, 
jobb meggyőződését olykor agyonhallgatja; s a 
municipiumában népszerű politika kedvéért jobb 
meggyőződése ellenére olykor nem szavaz-e ? Le
hetőség, és ez okok mind a két irányban talál
hatók. 

A megfelelési lehetőség előttem nagyobb 
horderővel bír. S a mennyiben, ha ez incompatibi-
litás kérdése, nemcsak a kormány, de a munieipá
lis tisztviselők irányában is tiltólag fogna megol
datni, e kérdés ezúttal engem is közelről érdekel. 
Őszintén, tapasztalatból mondhatom, hogy kevésbé 
munkás, úgyszólván heverő napokban — miként 
oly ideje ez országgyűlésnek is volt önhibáján 
kivül — a követ tisztviselő egy helyben kétféle fel
adatának megfelelhet ugyan ; hanem ha ez or
szággyűlés folyton ugy működik, miként működ
nie kell, ugy egy időben mind a két feladatnak 
oly tűzzel és eredménynyel, mintha csak egy hi
vatásnak élne, a legjobb akarat és igyekezet, 
mellett sem felelhet meg. 

Azt hiszem, e tétel igazságát, a kik velem 
együtt két, vagy Isten tudja, hányféle állást fog
lalnak el, sziveikre tévén kezeiket, bizonyosan el 
fogják ismerni. 

Itt mindezekből önként következik, hogy az 
incompatibilitási kérdések felismerése és megoldása 
égető szükség, de egyenlően égető szükség, felfelé 
a kormánytisztviselők, mint lefelé a munieipális 
tisztviselők irányában. S épen azért én is elvben 
elfogadom ez indítványt. 

Haliam felhozatni, hogy a kormánytisztvise
lők el nem választhatásának megoldási kérdése az 
ujabban, Isten tudja, mikor előterjesztendő követ
választási törvényjavaslat tárgyalása idejére tarto
zik. Továbbá haliam felemiittetni, hogy a muni
eipális tisztviselők megválaszthatási kérdése tisz
tán a municipiumok hatásköréhez, azoknak 
önkényére, vagy legalább is a municipiumok ren
dezése iránti törvényjavaslathoz tartozik. 

Mindez lehet egyéni meggyőződés. És én 
tisztelem másoknak e részbeli meggyőződését; de 
nem oszthatom. 

Az egyedül helyes ut és mód a középponton 
van, tisztelt követtársam. Deák Ferencz nagyobb 
körtí indítványában. 

Az incompatibilitós kérdését per tangentem 
megállapítani nem lehet; azt jobbra és balra tör-
vényhozásilag, külön törvényezikkelyben kell a 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/s- X I . 

legkisebb részletig kimondani és érvényesíteni 
mert itt sok tekintetnek kell figyelembe vétetni, 
mert itt sajátságos helyzetünk, a municipiumok, 
azoknak eddig, tényleg gyakorolt joga a felelős 
kormány, az országtesttel közvetlen kapcsolatban 
levő üzletvilág, s minden szempont elmulhatlanul 
és szükségesen szem előtt lesz tartandó; mert itt 
jobbra és balra, felfelé és lefelé egyenlően nagy 
kérdések lesznek megvitatandók, és mindezek 
hosszabb tanulmányozást igényelnek; én t. kö
vettársam. Deák Ferencz által szélesebben körvo-
nalozott javaslatát a központi bizottságnak, hogy 
az incompatibilitásra nézve a minisztérium már 
legközelebb tüzetes törvényjavaslatot adjon be, s 
erre határozatilag köteleztessék, ezúttal elfogadom. 

Engedje meg a t. ház, hogy egy képviselőtár
samnak egyes érvére észrevételt tehessek. 

Itt kővettársam, Berzenczey László által nagy 
ostentantióval hozatott fel. hogy ő bizony egyes 
vidék képviselője, s ő bizony a maga vidéke és 
választóinak érdekeit mindenkor képviseli. 

Én ugy tudom, t. ház, hogy itt miazország-
! házban nem egyes vidék képviselői, de az 1848-ki 

törvények szellemében, országos népképviselők 
vagyunk, ü g y tudom továbbá, hogy a népképvi
selőnek nem feladata, hogy a vidéket kizárólag 
képviselje, mert ott sokszor, a pártok hullámzása 
szerint, tücsköt-bogarat követelnek; de feladata, 
hogy a kötelező utasítások megszűntével, a 48-ki 
törvények szakaszában legjobb meggyőződését, és 

í meggyőződése szerint az országos nagy érdeket 
képviselje. Lehet, és kell is, hogy a vidék egyes 
érdekeit az ország-os nagy érdekkel összeegyez
tetni törekedjék; de mindenkor az a legfőbb 
feladata, hogy tisztán jobb meggyőződését követve, 
meggyőződésének s lelkiismeretének, és a jobb 
meggyőződése szerinti országos érdeknek még 

I vidéki népszerűségét is, ha kell, áldozatul hozza. 
VukoviCS S e b ő : Én igen jól tudom, hogy 

| ha van valaki köztünk, ki az alkotmányos intéz-
j menyeket és formákat tanulmányozta, az bizonyo-
| san a nemes báró, a cultusminiszter; és én azt hi-
| szem, mi mindnyájan alig hallunk valakit örömes-
| tebben az ilynemű discussióban, mint őt: hanem 
j mindamellett én kénytelennek érzem magamat 

egy-két rövid észrevételt tenni az ő előadására. 
A nemes báró ismételve és hangsúlyozva azt 

! monda, hogy az incompatibilitás kérdése igen 
í fontos, igen lényeges alkotmányos kérdés. Töké

letesen helyeslem ezen nézetet; hanem én, bocsá
natot kérve véleményemért, ebből azt következte
tem, hogy neki, mint a korona egyik miniszteré
nek a múlt évben, midőn Magyarország alkotmá
nyának helyreállításáról volt szó, midőn a nemzet 
alkotmányos viszonyai elintézés alatt voltak, meg 
kellett volna emlékeznie az alkotmánynak ily lé-

52 
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nyeges és ily fontos kérdéséről, minőnek ő is ismeri 
az incompatibilitás kérdését. 

Azt monda a nemes báró, hogy ez nem párt-
kérdés, és ezzel összefüggőleg azt is állította, hogy 
á parlamentális életnek lényege az, hogy itt a 
pártok egymással oldalt és helyet cserélnek a vál
tozó többségnek nézetei szerint. Ez is igaz; hanem 
megvallom , mindaddig, mig ezen ház a teljes füg
getlenség alapján nem lesz szervezve; mindaddig, 
mig a függetlenségnek ezen akadálya, a kormány
hivatalnokok itt ülése el nem lesz görditve: addig 
nekünk valódi parlamentáris kormányunk nem 
lehet, (Helyeslés a baloldalon), hanem, mindaz a 
mit parlamentről beszélünk, merő fictió. (Ellen
mondás.) 

Angliára történt hivatkozás. Én megvallom, 
nem szerettem volna erre hivatkozni, mert tudom, 
hogy a t . h á z előtt nem igen kedves a külföldre való 
hivatkozás. Angliában — és e tekintetben talán 
senkire sem hivatkozhatom annyira, mint ha jól 
látok az átellenben ülő Pulszky Ferencz barátom
ra, (Nincs itt'!), ki velünk együtt volt Angliában — 
Angliában a törvénynek gyakorlata az, hogyakor -
mánybeli hivatalnokok közöl Senki a házban helyet 
nem foglal, mint csupán azok. a kik az egyes mi
nisztériumokkal lépnek be, és az egyes miniszté
riumokkal lépnek ki. Epén ma számláltam össze 
azon egyes kivatalokat, és állithatom, hogy alig 
van ország akár Európában, akár Amerikában, 
hol a követek száma a népesség számához képest 
oly nagy volna, mint nálunk. Angliában kétak
kora a népesség, és a követek száma 6 5 8 , és — a 
mint mondáin,— ha összeszámítjuk a hivatalok szá
mát, melyek a minisztériumokkal be- és kimen
nek, és mindkét háznak tagjait ezzel összehasonlít
juk, mert természetesen, a kormány ott is. mint 
nálunk, mindkét ház tagjaiból áll, és ezen hivatal
nokok száma 38-ra megy. A törvényt Angliában 
nem ugy kell keresnünk, mint Németországban és 
Francziaországban, hol a szakaszok véghetlen szá
ma szerint határoznak el mindent. En meg tudnám 
nevezni a törvényt, hanem abból épen nem követ
keznék az, a mit a gyakorlat tulajdonított neki. 
Elég az hozzá, hogy Angliában nem lehet felmu
tatni tisztviselőt az alsóházban, a ki kormányhiva
talban van, legyen az polgári vagy katonai hiva
tal, kivévén azokat, a kik ki- és bemennek a mi
nisztérium változásával. 

P u l s z k y F e r e n c z : Mert nem választják 
meg! 

V u k o v i c s Sebő : De meg is választják ; és 
erre példát hozok fel. Ezelőtt két évvel történt, 
hogy Cambridge városának követévé választatott 
valaki, a ki választás előtt bizonyos hivatalt vál
lalt, melyről kétes volt, kormányhivatal-e, vagy 
más tiszti hivatal ? 0 t. i. gyarmati képviselést vál

lalt, mely fizetéssel volt összekötve. A házban eá 
azonnal figyelmet gerjesztett és bizottság kül
detett ki, a hivatal minőségének megvizsgálása* 
végett. A bizottság azt jelentette, hogy nem vilá
gos, vajon az kormányhivatal-e? de mivel kétség 
forog fen ez iránt, javasolja, hogy a követ lépjéti 
le. Es csakugyan le is lépett. Annyira szigorú a 
ház Angliában a függetlenség megóvása iránt, 
noha a hatalomnak minden eszközét annyira birja. 

És tőlünk követeltetik, hogy oly könnyedén 
menjünk át e kérdésen. 

De ha oly fontos alkotmáivyos kérdés ez, 
mint a nemes báró állirja. akkor kötelessége volna 
e háznak nem oszolni szét addig, mig ezen kérdést 
meg nem oldja. 

Előre bocsátom, hogy Pest megye érdemes 
követének indítványát én a tanácskozás alapjául 
elfogadom, és ép ugy, mint Debreczen városának 
érdemes követe monda, ezen egyes hivatalok kö
zöl az egyik talán ki fog hagyatni, és a másik be 
fog vétetni; hanem csak azon két rövid észrevé
telt vagyok bátor tenni. hogy a tisztviselők in-
compatibilitását nemcsak a függetlenség szempont
jából kell venni, hanem egy másik szempontból 
is, mely szintén szent elv: t. i. a tisztviselő köte
lessége teljesítésének szempontjából. (Helyeslés 
bal/elöl.) Az ország* méltán megkívánhatja, hogy a 
kik kötelességgel ruháztattak fel, a kötelességet va
lóban teljesíteni is tartoznak. Es igy először a füg
getlenség szempontjából lehetetlen elismerni, hogy 
a kormány hivatalnok itt helyet foglaíhalhasson, 
alkotmányos elv megsértése nélkül : mert én azt 
mondom, hogy nemcsak nem lehet független, de 
daczára annak, a mit a nemes báró állított, nem 
szabad függetlennek lennie, mert a törvény a fele
lős miniszternek a tisztviselőket mint eszközt adja 
arra. hogy nézeteit és rendszabályait, melyek
ről ő felelős, a kormányzatban gyakorlati
lag alkalmazza. Mondom tehát, hogy a köztisztvi
selőkre nézve áll a függetlenség kérdése, és áll 
egyszersmind rájuk nézve, a mint mondám, a kö
telesség megkívánt teljesítésének szempontja is. 
Már most, ha csak emberfölötti tehetséget nem 
akarunk feltenni egyesekben, lehetetlen elhinni, 
hogy aztán azon tisztviselők, a kik majdnem há
rom évig folyvást itt jelen vannak és kitűnő tehet
ségükhöz képest az országgyűlési munkálatban 
részt vesznek, ha méga mellett hivatalnoki köteles
ségeiket is tartoznak teljesíteni, ebből ismét a nem
zet annyira megterhelt kincstárának uj igénybe
vétele következnék. Mert nem szenved kétséget, 
hogy az átaluk nem teljesíthető kötelesség vég 
hezvitelére másokat, kell alkalmazni és fizetéssel 
ellátni. 

Vannak azonban, mint mondám, némely 
olyan hivatalok, melyekre nézve csupán csak a 
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függetlenségi szempontot lehet alkalmazni- Már 
-érintette az átalapi t. Deák Ferencz képviselő úr 
iazt, hogy a megyei tisztviselőkre a kötelesség tel
jesítése szempontját lehet és kell is alkalmazni; de 
a függetlenségét nem. En ezen nézetet átszármaz
tatom a kormány kinevezésetői függő bírósági hi
vatalnokokra is, és azt mondom, hogy a bi rakat 
nem azért kívánom innen kizáratni, mert nem le
hetnek függetlenek, hanem azt mondom, hogy az 
emberi indulat természeténél fogva birói függet
lenségükből vesztenek az által, ha pártküzdelmek
ben vesznek részt Angliában a mint valaki bíró
vá neveztetik ki, megszűnik a képviselőház tagja 
lenni. (Felkiáltás jobbról: Hát a lord kancellári) 
A lord cancellár miniszter. (Felkiáltás: De bíró!) 

Történt hivatkozás azokra is, kik városok 
választcftttai. Én megvallom, pártolom azt , hogy 
ezek is kirekesztessenek e házból; mert kétségkí
vül valami oly felséges testületet , mely min
den emberi gyarlóságtól ment legyen, képzelni 
sem lehet, annyival kevésbé lehet hinni, hogy ké
pesek legyünk annak létesítésére; de hogy töre
kednünk kell arra, hogy lehetőleg megtegyünk 
mindent, hogy minden gyarlóság lehetőleg kizá-
rassék, ezt kötelességünknek tartom. 

Én tehát, bocsánatot kérve hosszas felszólalá
somért, a részletes vita tárgyául Nyáry Pál képvi
selő úr módositványát fogadom el. (Helyeslés 
bal/elöl) 

Várady J á n o s : T. ház! (Eláll! Szavaz
zunk!) Én szívesen elállók a szótól, azonban rövi
den fogok szólni. 

Én azon nézetben vagyok, t. ház, hogy azok, 
kik az indítványt és módositványt tették, legin
kább azon nézetből indultak ki, hogy eszközö
ket találjanak arra nézve, hogy a kormány a tör
vényhozó-testületre befolyást ne gyakoroljon. Én 
azt tudom, Magyarországnak törvényhozása két 
részből áll, t. i. a képviselőházból és felsőházból. 
Nézetem szerint gyökeres átváltoztatást tenni e 
házon akkor , midőn a törvényhozás másik háza 
rendezve nincs , mondhatom, idő előtti.Meg va
gyok győződve , hogy a képviselőház, melynek 
törvényeink értelmében initiativája van , kell, 
hogy a legtöbb önállósággal és függetlenséggel 
bírjon; de azt hiszem, ez en kérdés leginkább 
csak akkor lesz megoldható, mikor az egész tör
vényhozótestület törvényhozásilag fog rendeztetni. 
Nézetem szerint oly kormányról, mely, mint a mos
tani, alkotmányos, és a többség kifolyása, fel lehet 
tenni, hogy csak oly közegekkel fog rendelkezni 
.és a törvényhozásra oly befolyást gyakorolni, 
hogy az a többségtől, melynek kifolyása, ellenkező 
irányú ne legyen. Nagyon szomorú következé-
sünek és lehetetlennek tartanám akkor,midőn a 
.parlamentáris eljárást és a törvényt erősiteni kell, 
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egyoldalú intézkedést tenni a nélkül, hogy7 az 
a felsőháznál is életbe lépne. Már pedig, t. ház, 
itt néhány kormányképviselő van köztünk; de 
méltózites&anak a felsőházat megnézni. {Felkiáltá
sok: Msm tartozik ide!) Annak még az elnöke sem 
olyan, akinek kinevezése az elvnek megfelelne. 

En szükségesnek tartom az incompatibilitási 
törvényt, de azt jelenleg megoldhatónak nem vé
lem. Ismételve kijelentem, hogy az ineompatibili-
tás kérdését körvonalozni szükséges , de a jelen 
körülmények között még idő előttinek tartom. (Fel
kiáltások : Szavazzunk! Zaj.) 

SzOntágh P á l (nógrádi): T. ház! Méltóztas
sanak néhány perczet előadásom megfigyelé
sére szentetni, ha egyebet nem, tekintetbe véve 
azt, hogy igen ritkán szoktam alkalmatlankodni. 
Most is csak azért alkalmatlankodom, miszerint 
kimondjam nézetemet, hogy én is ugy vagyok 
meggyőződve, mint mindkét oldal szónokainak 
többsége, hogy t. i. ezen tárgy igen fontos. 

Nézetem szerint is fontos e tárgy, de egyszers
mind érett i s ; és itt el nem hallgathatom csodál
kozásomat, hogy Pulszky t. barátommal egy vé
leményen nem vagyunk (Derültség a baloldalon.) 
0 neki igen sok kell, mi ezen törvényjavaslatban, 
nincs; némi dolgok pedig nem kellenek, mik a t. 
barátom Nyáry Pál által előterjesztett törvényja
vaslatban vannak. Nem kell p. o. olyas, mi talán 
nekem sem kell, t. i. a tanárok kihagyása. Ismét 
vaunak benne olyanok, a hol e megszükitést még 
olyanokra is kiterjeszti(mint pld. a megyei birák. Itt 
is találkozom Pulszky barátommal; és azért csodál
kozom, hogy eztn két argumentumban találkoz
ván, miért veti ő el a részletes tárgyalás alapjául 
Nyáry Pál javaslatát és miért fogadom én e l ? 
(Halljuk!) Érre mélyen t. közoktatási min'szter ur 
nyilatkozatában adatott válasz, a ki azt mondotta, 
hogy sokkal íontosabb, sokkal több adót igénylő 
a tárgy, mintsem azt ily rövididő alatt meg lehet
ne oldani. 

Válaszoltatott e kérdésre már több részről; és 
én ismét csak csodálkozásomat jelentem, ki a fö-

» lőtt, hogy mig bizonyos dolgokban oly gyorsan 
oly sebesen történt határozat épen azok ellenzése 
daczára, a kik most ezen törvényjavasL-1 mellett 
kardoskodnak, mondom, oly sebesen, oly gyor
san megéretteknek tekintettek bizonyos dolgok, 
hogy majdnem azt kellett hinnem, hogy ezen 
nemzet talán saját életének perezeit megszámlál-
taknak hiszi: akkor oly tárgy felett, mely a lite-
raturában, a Journalokban, politikai meetingek és 
megyei gyűlések vitáiban már anrsyira uieg van 
érlelve, hogy arról mindenki legalább is oly erős 
meggyőződést szerezhetett msgának, mint minő 
erős meggyőződést szerzett az általam megpendí
tett ügyekben. E tekintetből nem vagyuk hajlandó 
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elfogadni a t. eultustniniszter ur nézetét, és azért 
mondtam előadásom kezdetén, hogy ezen tárgy 
bár rendkívüli fontos, de tökéletesen meg is érett. 

Én a függetlenség .szempontját részemről egé- i 
szén mellőztetni kivánom. A parlamentális kor- | 
mánytól nekem is határozott, és még eddig meg j 
nem döntött nézeteim vannak; de épen a parlia- 1 
menti kormány érdekében gyakorlati szempontból 
óhajtom azt, hogy ámbár nem vagyok egészen ki-
elégitve a törvényjavaslat által, de ami már benne 
van, némimódositásokkal fogadtassék el. 

Nevezetesen az administratio tekintete kimé- i 
ritőleg tárgyaltatott tisztelt barátom Tisza Kál
mán által. 

Én ezen dolognak még egyik másik oldalát ki-
vánom a tiszt, ház figyelmébe ajánlani: azt t. i. 
hogy ben van a mi javaslatunkban is. hogy a 
miniszter és az államtitkár választhatók legyenek. 
Ez nézetem szerint szükséges; szükséges azért, 
hogy azon pártnak, melyből a kormány van, le
gyenek vezérei és vezérszónokai. Mert vagy a mi
niszter bevégzett szónok, és akkor az államtitkár [ 
p. o. ha ezen előnyt is egyesíti tulajdonai közt, az 
administratiót viszi; vagy megfordítva : szükséges, 
léhát mondom, hogy kiváló szónok legyen a kép
viselőházban, ki a kormány nézeteit védje : de azt, 
hogy egy sereg középszerű szónokra legyen a 
kormánynak szüksége, azt én az ő érdekével meg-
egyeztethetőnek nem tartom; hanem azt szüksé
gesnek tartom, hogy hivatalában legyen megbíz
ható embere. Nem való tehát, hogy az alárendelt 
hivatalnokokból ily hivatali cuuiulatiók rendeztes
senek azért, hogy a kormány netalán nagyobb 
tömegben nyerjen, mert a tömegben nincs nyere
ség, hanem az egyes kitűnőségekben. 

Másik praktikus oldala ennek az. a mit Yu-
kovics Sebő képviselőtársunk megpendített, és 
méltán nagy súlyt helyezett erre, mert fontos : ez 
a pénzügyi tekintet. El volt ismerve, még pedig I 
irányadó helyekről és irányadó személyek által, 
volt elismerve, hogy az egyes minisztériumoknál 
a központi vezetés igen sokba kerül. Azt körül-
belől az egész ház elismerte, hogy azért kerül 
sokba, nem, inert az egyes hivatalnokok volnának 
túlságos dúsan fizetve — ez vitás kérdés maradt 
— de ismétlein. irányadó helyekről és egyéniségek 
által ismertetett el. hogy azért kerül igen sokba, 
meri igen túl vannak tömve a hivatalok, mert 
igen-igen sok egyént nélkülözhetne a minisztérium, 
s ha bizonyos tekintetek nem volnának, nélkülöz
hetné centralis vezetésében alkalmazott hivatalno
kainak nagyobb számát. Mármost kérem, ezekből 
igen sok képviselő tölti be mindkét helyet; egyenlő 
buzgósággal nem töltheti be : mert ha szükség 
nem volna rá, vagyis, ha nem volna képviselő, 
nem kellene egy alteregojának hátramaradni a 

bureauban, a ki körülbelül azon fizetést húzza; ez 
akkor, ha az incompatibilitásról határozat vágy 
törvény hozatnék, megszűnnék, és nem lenne itt 
két fizetéses hivatalnok egy helyett. Tisztelt bará
tom Tisza Kálmán erre nem kíván nagy súlyt 
fektetni, mert azt mondotta, hogy felteszi, hogy 
vannak oly egyének is, kik két hivatalnak megfe
lelnek. Nem tagadom, hogy lehetnek ily egyénekis; 
hanem csak óhajtom, hogy lenne egyszersmind oly 
spártai jellem abban, a ki érzi magában,hogy mind
két hivatalnak meg nem felelhet, hogy egyik vagy 
másikról mondjon le ; de vajon lesz-e, és volt-e erre 
példa? Es itt eszembe jut azon mondás, mely a 
bizalom tekintetében hozatott fel a kormányhiva
talnokok képviselősége mellet, hogy t. i. bizalom
nak nyilvánítása az. ha a nép a kormányhivatal
nokot megválasztja. Emlékeztetem a t. házat, hogy 
volt egy ország, melyre épen e tekintetből lehet 
hivatkozni: abban is történt hivatkozás arra, hogy 
a bizalom választottai a követek, bár a kormány 
hivatalnokai, és addig történt ezen hivatkozás 
a bizalomra, mig maga az a kormány, mely azt 
védte, értem a Guizot kormányát, Lajos Fülöp 
kamráját, mig maga a kamara, maga a kormány, 
maga Lajos Fülöp is a romok alá temettettek. 

A mélyen tisztelt vallásügyi miniszter úr 
előadására visszatérve, elismerem, hogy rendkívül 
fontos a kérdés, de rendkívül meg is érett, s nem 
vagyok barátja annak, hogy valamely dolgot csak 
elvben mondjon ki a törvényhozás, melynek érett
ségét maga is elismerte, vagy ha el nem ismerte 
is. de legalább annak megtámadása vagy halasz
tása nagy bajjal jár, némi részlet fizetésbe egy
szersmind bele ne avatkozzék. Elvben az 1848-iki 
tőrvényhozás is sokat kimondott. Kimondotta pél
dául az ősiség eltörlését. Ki hajtotta végre ? Az ab-
solut kormány. {Helyeslés a haloldalon,) Kimondott 
elvben még sok mást, péíd, az egyetemről implici
te azt, hogy államintézet, és részletezés hiányában 
ezen országgyűlésen ez uj vita tárgya lőn. Épen 
azért, mert fontossága mellett is megérettnek tar
tom a kérdést, oly megérettnek, hogy csak kezün
ket kell kinyújtani érte, hogy a gyümölcs abba 
essék, én azon törvényjavaslat mellett, melyet 
Nyáry Pál t. barátom beterjesztett, nem pártol
hatom az elvi elismerést, hanem részfizetést kí
vánnék, azon részfizetést, mely a törvényjavaslat
ban kívántatik. Nem mondom, hogy ott ki vau 
merítve a dolog: mert nézetem szerint sincs kime
ntve. Ugyan kérem, t, ház, ha a vallások viszo
nossága tekintetében nem pusztán elvi elismerést 
hozott volna törvénybe a 48-ki törvényhozás, nem 
volt volna-e megkönnyítve magának a cultusmi-
niszternek feladata most, ha már ott részfizetésként 
bizonyos törvényczikkek megszavaztattak volna V 
Azt hiszem, igy van ez minden praktikus dolognál, 
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En azon kimerítő' modificáló eljárásnak és irány
nak barátja nem vagyok. Én az organismus fejlő
désének, midőn magát valami szükség igazolja és 
kimutatja, ezen alapon való építésnek vagyok ba
rátja. Azt hiszem, magából ezen tanácskozásból is 
meggyőződhettünk . hogy fontossága mellett oly 
érett is ezen dolog, hogy már kezd hozni haj
tásokat. 

En tehát, t. ház. elfogadom a törvényjavas
latot, melyet Nyáry Pál benyújtott, a részletes 
tárgyalás alapjául. [Nagy zaj. Egy tag a jobb olda
lon közbekiált: Jól van!) Azt, t. ház, hogy minden
kinek tessem, természetesen elérni nem akar
hatom, de nem is akarom ; azonban igényelhetem 
hogy közb ekiálfásokkal, melyek csak az elnököt 
illethetnék, ha ez „kiabálva" megszakasztani az 
előadót illőnek tarthatná, közbeszólásokkal előadá
somban ne hátráltassanak , annál kevésbbé, mert 
az sem az előadás rövidítésére, sem a kérdés felvilá
gosítására nem vezet. Elfogadom tehát, t, ház, 
mint mondám, Nyáry Pál t. képviselő ur javasla
tá t ; de ha elfogadtatik, fentartom magamnak. 
hogy a részletes tárgyalásnál formulázott módosí
tásokkal, vagy kibővitőleg. vagy megröviditőleg, 
hozzászólhassak. (Helyeslés a hal oldalon.) 

PaCZOlay JánOS: T. ház ! Én azon kérdés
hez, mennyi nehézséggel van összekötve e tárgy 
megoldása, többé szólani nem akarok, mert az mái-
eléggé ki van fejtve, Ahhoz sem akarok szólani: 
mennyire szükséges az, hogy a ház kimerítő tör
vényjavasalatot hozzon az összeférhetlenségre vo
natkozólag? hanem, ha mi most a 48-diki V-dik 
törvényczikket változtatni nem akarjuk, a tett in 
dítványt egyátalában el nem fogadhatjuk. A mi 
az 1848-ki törvényezikkeket illeti, azok ueni tilt
ják el a képviselői állást még a gyilkosok, a rablók 
ellen sem, ha azok már büntetéseiket kiállották; 
és én valóban nem tartanám czélszerünek a tiszt
viselőket a házból kizárni. 

De tovább menve, t. ház, az incompatibilitási 
törvény nem most fordul meg először a t. ház 
előtt: mert az 1840.1843. , sőt mondhatom, a 47-ki 
országgyűlésen is egész márczius 2-ik napjáig az 
volt a panasz, hogy egyik párt között tömérdek 
tisztviselő foglal helyet. Midőn azonban megfor
dult a koczka, nem jutott eszébe az oppositiónak 
az incompatibilitási kérdést megoldani; pedig hol 
lett volna jobb módja és alkalma erre. mint épen 
azon a helyen, hol a megválasztandó képviselők, 
qualificatióját állapította meg ? Azt hiszem, misze
rint ez nem másért történt, hanem azon okból, 
mert maga az 1848-diki törvényhozás belátta azt, 
hogy az incompatibilitás kérdése nem olyan, mely 
egy tollvonással elintézhető. 

Vegye figyelembe az előttem szóló Vukovies 
t, képviselő ár, hogy Angliában meg vannak ha

tározva azon hivatalos állások, melyek a kormány 
változásával szintén változnak, s ezek a parla
mentnek is lehetnek tagjai, mig azok, melyek a 
kormány változásával nem változnak, nem lehet
nek. De. kérdem, hol van itt megírva, hogy melyik 
hivatal tartozik a kormánynyal elmenni és melyik 
nem? Kérdést nem szenved, hogy tehát ez okból 
itt helyet foglalhatnak. 

De tovább menve, ugyancsak az előttem 
szóló előadása nyomán, Angliában a képviselők
nek bizonyos qualificatiójais megkívántatik. Mél
tóztassanak csak megtekinteni és összehasonlítani 
azon qualificatiőt, mit Anglia a képviselőtől ki
van, és azt, mit az 1848-diki törvények kivannak. 
Ezek otyan csekély qualifieatiók, melyek figyel
met sem érdemelnek. És el merem mondani, hogy 
alig van olyan tisztviselő, ki kormányhivatalban 
van. a ki legalább is annyi függetlenséggel nem 
birna. mint a mennyit az 1848-ki V-dik törvény -
czikk a képviselői képesség megállapitására kö
vetel. 

Ez okokból kiindulva, pártolom a központi 
bizottság javaslatát. 

Várady G á b o r : T. ház! Nyáry Pál bará
tom javaslatát a részletes vita alapjául elfogadom 
nincs is szándékomban azt indokolni, eléggé in
dokolták azt Nyáry Pál és Tisza Kálmán bará 
taim. Azonban Pulszky Ferencz barátom egy né
hány megjegyzést tett. melyeket hallgatással nem 
mellőzhetek. {Halljuk!) 

Ugy látszik, Pulszky barátom nem kellően 
tanulmányozta, vagy ha tanulmányozta, nem fogta 
fel Nyáry Pál indítványának szellemét és hord-
erejét; különben nem állította volna, hogy ezen 
törvényjavaslat által a választási jog meg van 
szorítva. Ezen téves felfogásból indult ki a köz
ponti bizottság és ezen téves felfogás nyomán ha
ladt Paczolay tisztelt barátom is. Mert itt arról van 
szó. hogy a megválasztott képviselő, ha hivatal
nok, köteles arról lemondani; a választási jog te
hát egyátalában nincs korlátolva. 

Azt mondotta Pulszky barátom, hogy azon 
hivatalnokok, kik ezen törvény elfogadása eseté
ben meg nem választatnának, meg lennének ez ál
tal bélyegezve. Én nem teszem fel róla, hogy ezt 
akarta volna ez által mondani — mert nem lett 
volna igaza — hogy azon képviselők, kik azon 
országgyűlés folyama alatt kormánykinevezéstőí 
függő hivatalt vállaltak el, a leköszönés által 
megbélyegeztettek volna. Pedig ez lenne Pulszky 
barátom nyilatkozatának valóságos értelme. Az 
országgyűlés Nyáry Pál barátom javaslatának 
egy részét már gyakorlatba is vette az által, hogy 
a képviselőre nézve erkölcsi kötelességgé tette, 
hogy ha kormánykinevezéstől függő hivatalt vál
lal el, képviselői állásáról mondjon le. E gyakor-
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latnak csak egy hiánya van : az. hogy a félúton 
áll meg, minőn a Nyáry Pál javaslata tovább megy 
s kiegészíti a hiányzó részt. 

Pulszky képviselő úr egy kérdést is intézett: 
hogy t. i. miként mehet oly megyében az admini-
stratió jól, amelynek két alispánja ül itt. Nem tu
dom, t. ház, vajon feltűnt volna-e Pulszky képviselő 
urnák,ha esetleg azon két alispán Pulszky úr mellett 
ül, mint feltűnt i g y ; legyen szabad ezt nekem egy
előre kétségbe vonnom. Engedje meg Pulszky 
képviselő úr, hogy e tárgyra vonatkozólag két 
tévedését felvilágosítsam. Egyik tévedésbe esett 
Pulszky képviselő úr az administratiót illetőleg, 
miután tudom, hogy Pulszky képviselő úr Mára
maros megyét értette. Es itt elégséges hivatkoznom 
a t. belügyminiszter úrra, ki igazat adand nekem, 
midőn állitom , hogy Máramaros megye publica 
administratiója jól és rendesen megy . A másik té
vedése pedig Pulszky barátomnak az, a mit az 
alispánokra nézve mondott, miután az emiitett 
két alispán helyét, kik, mellékesen legyen meg
jegyezve, fizetést nem húznak, Máramaros megye 
betöltötte választás utján, helyettesítés által. Nem 
fordítom meg a kérdést Pulszky úr ellenében, mert 
azt kellene kérdeznem, hogy miként mehet jól az 
administratió azon minisztériumban, a melynek 
tekintélyes és számos hivatalnoka ül e házban 
s hivatalos kötelességeiket nem teljesíthetik, és 
pedig vagy a kormány , vagy a budget rová
sára, vagy a hivatalban ülő hivatalnokok tulter-
heltetésére ? 

Igaza van az igen tisztelt eultuszminiszter 
urnák, midőn azt mondja, hogy a függetlenség a 
jellemtől, az ember benső becsétől függ. Ha ez 
igy áll, pedig igy áll, és ha ebből akarnánk cy-
nosurát alkotni, akkor szükségtelen volna tör
vény t hoznunk. Azt pedig a kultuszminiszter úr 
is elismeri, hogy e tárgyban törvényt alkotnunk 
szükséges, világos bizonyságául annak, hogy az 
emberi jellem e kérdés eldöntésénél nem lehet sza
bályozóelem pedig azért, mert nem lehet törvény-
szerüleg eriteriumot állítanunk fel az ember jel
lemére nézve és igy küljelekre van szükség. Igen 
gok emberi jellem megtört már a kísértések szik
láján. Egy iket a család iránti és önfentartási kö
telességek, a másikat a nagyravágyás ingathatja 
meg, és miután itt nem lehet bíráskodnunk a fe
lett, hogy a kormány kinevezésétől függő hivatal 
elfogadása esetében, kinek jelleme ingott vagy tört 
meg, s kinek nem : törvény kell arra, hogy ilyen 
kinevezést elfogadó hivatalnokok megválasztatá
suk esetében lépjenek vissza. 

Ezért pártolom Nyáry barátom indítványát. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Zsarnay I n í r e : T. ház! Én magam is ugy 
hiszem, hogy az itt tett nyilatkozatok által a kér

dés tökéletesen meg yan érve a szavazásra, azért 
helyén lesz az időt nem vesztegetni. Reményiem 
példámat mások is fogják követni. Ezen feltétel 
alatt a szólástól elállók; különben nyilatkozni 
vagyok kény telén. (Helyesiés.) 

Ráday László gr: Azon föltétel alatt, hogy 
a többiek is elállanak a szólástól, én is elállók. 
(Helyeslés.) 

8 z l á v y József*. Elállók. (Helyeslés.) 
Schvarcz G y u l a : Én nem állok el. 
Zsarnay I m r e : Ha Schvarcz Gyula képvi

selő úr beszélni akar: ekkor én is kénytelen va
gyok. (Halljuk!) 

T. ház! Leginkább a szélső baloldal képvise
lői által szólittatom fel nyilatkozatra, azért röviden 
szólok. 

Hogy el nem fogadom Nyáry Pál képviselő 
úr indítványát, ennek főoka az, mert én a 48-iki 
törvénynek minden betűjét szintén szentírásnak 
tartom, s igy azt rögtön megváltoztatni, tovább 
terjeszteni vagy magyarázni nem kivánom, nem 
akarom. Amaz oldalon egy t. képviselőtársam 
erősségül hozta fel e törvényjavaslat mellett, hogy 
jobb valami mint semmi. Nem tudom, kimondotta-e 
hogy ez csak akkor áll, mikor az a valami hasz
nosabb, minden következésében jobb ; igen, de a-
egósz házban mindenki elismeri, hogy e tör
vényjavaslat igy, a mint elő van terjesztve, sem 
egészen, sem részében nem tökéletes, s jövőre 
hasznot nem hajt, hanem kárt. En hiszem, hogy e 
hazában a kik azt hiszik, hogy a haza sorsa a mi 
kezünkbe van letéve, nem fogják kivánni tőlünk, 
hogy ily politikai viszonyok között oly indítvány 
mellett szavazzunk. Azon viszony, melyben előbb 
voltunk, az igen helyes, s ha a nyugdijak iránt 
többeknek nem volt bizalmuk, az is igen helyes, a 
én azt hiszem, hogy idővel e dolgon változtat
hatunk, s majd a hazának érdemes honfiai kapnak 
ily nyugdijat; de azt most nem ellenezhetjük, 
hogy a kormány azokat fogja hivatalnokokká, 
tanárokká tenni a hivatalos egyetemeken, a kik
ben bizalma van. 

Ezek után én a központi bizottság javaslatát 
pártolom. 

Ráday László gr: T. ház! A jelen átalá-
nos vitának tárgya nem lehet más, mint az : vajon 
az incompatibilitás eszméjét elfogadja-e a ház, vagy 
nem ? 

Nagyon nehéz, megengedem, sok tárgyban, 
s igy e tárgyban is átalánosságban beszélni, a nél
kül, hogy részletekbe ne bocsátkozzunk; és a 
miket fölemlíteni hallottam, azoknak nagyobbrésze 
nem az átalános, hanem a részletes vitához tartozik. 

Ha az első kérdésre ,hogy az incompatibilitásra 
törvényt hozni szükséges és ezélszerü-e ? a válasz 
megvan, és az ineompatibilitásnak elve el van 



CCCXSXV1. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 7. 18(58.) 415 

fogadva, akkor két kérdés fordulhat még elő: t. i. 
az, hogy vajon a Nyáry Pál képviselő úr által be
adott törvényjavaslat jó-e vagy nem? a másik 
pedig: vajon a jelen idő alkalmas-e arra, hogy 
egy ily törvény most alkottassák ? 

En azt tartom, hogy Nyáry Pál indítványa 
felett ítéletet mondani nem az átalános, hanem a 
részletes tárgyaláskor lesz ideje; de miután ily 
törvény alkotását már most elkerülheti en szüksé
gesnek vélem, kivánom, hogy az elv elfogadása 
után, kezdjük meg a részletes tanácskozást. Az 
incompatibilitás elvét elfogadom. 

Nem kivánom a házat sokáig untatni, hanem 
megjegyzem azokra nézve, melyek itt mondattak, 
a következőket: 

Az mondatott, hogy az idő rövidsége végett a 
most hozandó törvény nem lenne tökéletes. Ugyan 
kérem, nem volt-e ezen országgyűlés folyama alatt 
számtalan ily eset? Szabad legyen hivatkoznom 
arra, midőn az országgyűlésnek legnevezetesebb 
momentuma volt, t . i .midőn az 1867-ki XII-ik tör-
vényczikk megszületett. Az idézett törvénynek a 
bázba való behozatalakor volt e valaki, a ki azt 
mondta volna, hogy az tökéletes? Nem azt méltóz
tattak-e a képviselő urak mondani, maga a köz
ponti bizottság, mely akkor jelentést tett, nem 
azzal indokolta-e a törvényjavaslat elfogadását, 
hogy az ugyan nem tökéletes, azt tovább kell fej
leszteni, hanem a jelen körülmények közt elfoga
dandó ? 

A másik argumentum, a mit Várady János 
képviselő mondott, hogy milyen anomália lesz az, 
ha az alsóház kitiltja kebléből a kinevezett tiszt
viselőket, mig a felsőház legnagyobb része kine
vezett tisztviselőkből áll: ez szerintem nem ok 
arra, hogy ki ne tiltsa az alsóház a kinevezéstől 
függő hivatalnokokat; hanem igenis ok arra, hogy 
ujjal mutassunk annak szükségére, hogy a felső
ház mielőbb újra rendeztessék. 

A t. cultusminiszter úr igen szépen jellemezte: 
minőnek kell lenni egy tisztviselőnek; ismeretes 
országszerte jelleme és hazafiassága, nemes tulajdo
nai, s nem csoda, ha mindenkit önmagából kiin
dulva ítél meg; de szintén ha minden ember, min
den hivatalnok olyan volna, minőnek azt a minisz
ter úr festé, ha az emberek tökéletesek volnának, 
akkor törvényre sem volna szükség. 

A mi a cultusminiszter urnák azon megjegy
zését illeti, hogy ő nem találna okot arra, hogy ha 
egyik vagy másik minisztériumában alkalmazott 
egyén ellene szavazna, hogy azt azért hivatalától 
elmozdítsa: figyelmeztetem a házat, miszerint ha a 
miniszter alárendeltjeit nézeteik nyilvánításában 
nem gátolja, hogyan történik mégis, hogy a pénz-
ügyminszterium tagjai a pénzügyminiszter által 
körlevélben hivattak fel, hogy tartózkodjanak hír

lapokban bár mi néven nevezendő írástól és nyi
latkozástól ? Ez köztudomású dolog-; nem is lehet, 
nem is szabad azt rósz néven venni: mert, nézetem 
szerint az máskép nem is lehet. Igen természetes 
ebből az a conseqentia, hogy e házban a kormány 
hivatalnokai a kormány ellen nem szólhatnak. 

Pártolom Nyáry Pál képviselő módositvá-
nyát. 

S z l á v y J ó z s e f : Ha akkor, midőn magamat 
a szólásra felirattam, tudtam volna, hogy még 
annyian szólnak előttem, talán nem is írattam 
volna fel magamat; de minthogy már felirattam ma
gam, legyen szabad a fenforgó tárgyra nézve né
melyeket elmondanom. {Halljuk!) 

Én feszült figyelemmel szoktam kisérni a t. 
ház tanácskozásait, figyelemmel kísérni a ház 
egyes szónokait. s ezek közt különösen Halász 
Boldizsár tisztelt képviselő urat is ; mégis, daczára 
megfeszített figyelmemnek, ezelőtt egy órával el
mondott beszédéből nem bírtam egyebet megérteni, 
mint. hogy jobb a valami a semminél. Ebből ugy lát
szik, nagyon könnyen lehet megítélni, hogy annyira 
ki van már fáradva a háznak figyelme és türelme, 
hogy legkitűnőbb szónokait sem hallgatja már meg. 
Nem értvén egyebet beszédéből. mint hogy jobb 
valami a semminél, kénytelen vagyok ezt ugy ki
egészíteni, s hiszem is, hogy ez volt az ő okosko
dásának lényege, bog}- ő sem ismeri el ezen tör
vényjavaslatot tökéletesnek, de mivel mindig jobb 
a valami a semminél, és mivel időnk sincs egy 
tökéletesebb törvényjavaslat alkotására, eléged
jünk meg azzal, a mi előttünk fekszik, mert ez 
legalább valami, s így jobb a semminél, (Helyes
lés.) Helyeslem ezen elvet, sőt azt hiszem, nemcsak 
a jelen országgyűlésen követjük azt, hanem követ
tük ezelőtt is, s követni fogják a jövő országgyűlése
ken is. És valóban nagyon csodálatosnak is tűnnék 
fel, ha azon elvet követnők, hogy azért, mert nem 
alkothatunk egyszerre minden tekintetben tökéle
tes müvet, ne csináljunk egyátalában semmit. De 
bátorkodom kérdeni, vajon jobb-e egy netalán lé
tező hiányt ugy pótolni, hogy azáltal egy másik 
roszat idézünk elő? Mert itt nemcsak pótlásról 
van szó, vagy talán egy már létező műnek kiegé
szítéséről, hanem oly törvényről, melynek életbe
léptetése által, ha szabad ezen német közmondást 
alkalmaznom: fürdővel együtt tán a gyermeket 
is kiönthetnők, ha t. i. véletlenül többet mondunk, 
mint maga Nyáry Pál és Halász Boldizsár képvi
selőtársaim akartak mondani. 

Azt kérdik, miért nem akarja a jobboldal az 
incompatibilitás kérdését tárgyalni, és miért hi
vatkozik mentségül az idő rövidségére, holott 
más törvényjavaslatokon az utóbbi napokban oly 
hamar keresztül ment? Bátor vagyok a t. házat 
figyelmeztetni, hogy mindazon törvényjavaslat. 
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a melyeken az utolsó időben keresztül mentünk, 
nem adtak alkalmat ily éles és ily hosszas discus-
siókra, és épen tegnap forgott fen egy törvényja
vaslat, melyre nézve ugy látszott, hogy egyetértés 
létre nem jöhet, és mi történt? tudtomra ezen tör
vényjavaslat visszavétetett. Tehát azon vád, hogy 
a jobb oldal azért nem akar belebocsátkozni ezen 
törvényjavaslat tárgyalásába, mert átalában nem 
akarja, hogy e tárgyban törvény keletkezzék, és 
az idő rövidségével csak takaródzik : talán nem 
egészen alapos vád; hanem, az én nézetem szerint, a 
jobboldal azért nem akarja ezen törvényjavaslatot 
tárgyalni , mert az előterjesztett törvényjavaslat 
hiányos. Ha előbb lett volna az incompatibilitás-
ról törvényjavaslat beadva, nem kételkedem, hogy 
ezt tárgyaltuk volna. 

Az előterjesztett törvényjavaslatban az ineoni-
patibilitás csak egyesegyedül a kormány hivatal
nokaira terjesztetik ki. De méltóztassanak meg
gondolni, hogy itt talán több is van mondva, mint 
a mennyit mondani akarnak. Minő okok hozattak 
fel a törvényjavaslat mellett? A függetlenség hiá
nya, és az, hogy egy ember két munkát nem tel
jesíthet. Ezen két érvben van központositva az 
egész okoskodás: az volt mondva, hogy a kor
mány által fizetett egyén nem lehet független, és 
hogy két hivatalt egyszerre nem viselhet, vagyis 
két helyet egyszerre be nem tölthet. 

Berzenczey László: És két fizetést nem 
húzhat! 

Sz lávy J ó z s e f : A mi a függetlenséget illeti, 
az már jobbról is balról is megvitattatott. Mi tu
lajdonképen a függetlenség? En nem tudom jól 
definiálni, mert azt hiszem, oly ember, ki valóban 
független, teljesen, tökéletesen független, hála Is
tennek, talán nincs is, mert megbomlanék a ter
mészet vendé, ha sok ilyen ember volna. Ilyen 
ember azonban igen kevés van, és meglehet, 
hogy nincs is. Az egyik függ hivatalától, a másik 
függ mástól; de nem akarom ezt részletezni; füg
günk körülbelöl többé-kevésbbé mindnyájan. Ha 
itt csak anyagi függésről akarunk szólni, azon 
függésről, melyben áll az, a ki kenyeret vesz at
tól, a ki a kenyeret adja, e tekintetben is csak 
azt mondhatnók függetlennek, a kit az úr Isten 
anyagi vagyonnal áldott meg, hogy a magáéból 
megélhet. Nem hiszem, hogy a függetlenségnek 
csak ezen nemét értjük: mert akkor igen sokan 
nem ülhetnénk itt, pedig talán nem is volna kivá-
natos, hogy mindazok, kik némi függésben vau
nak, kizárassanak. A függetlenséget illetőleg fel
hozottak tehát engem nem győzhetnek meg. 

Azon érvet, hogy egy egyén egyszerre két 
hivatalt nem viselhet, elfogadom : mert igaz, hogy 
kevesen vannak a kikben annyi lelki és phyzikai 
erö található, hogy az egyiket is, a másikat is meg

győzik ; de a mint már Tisza Kálmán képviselő 
úr is elismerni szives volt, lehetnek tán egyes ki
vételek, a kik megfeszített szorgalommal az egyi
ket is, a másikat is teljesíthetik. De ha ezen érv 
áll a hivatalnokokra, akkor állani kellene nemcsak 
az államhivatalnokokra, hanem a megyei hiva
talnokokra is, állania kellene a magán-társulatok 
hivatalnokaira is, a kik közöl némelyek — a mint 
tudom — szintén az egyiket is, a másikat is tel
jesitik. 

Várady Gábor t. barátom kijelentésére, hogy 
az ő helye, és a másik alispánnak helye is be van 
töltve, legyen szabad — a nélkül, hogy bókot 
akarnék neki mondani — megjegyeznem, hogy 
az nem mindegy, ki tölti be azon helyeket? és a 

I mintegy részről meg vagyok győződve, hogy ugy 
[ a jobb, mint a bal oldal igen örvend azon, hogy 

Mármaros megyének két alispánját van szerencsénk 
itt tisztelhetni, hogy itt hallhatjuk előadásaikat ós 
épülhetünk rajtok, és hogy jelenlétök az ország
nak nagy hasznára van, ugy másrészről: Márama-
ros vármegye bizonyosan szintén ugy sinleni fog
ja, hogy nem ők vannak az administratió élén. 

Mint mondám, mindezen okok nem győznek 
meg engem, de tökéletesen capacitált Tisza Kál
mán beszéde. Azt monda ő, hogy nem akarja a 
parlamenti kormány mellett megakasztani a kor
mányzat gépezetének folytonosságát. 0 nem kí
vánja, és nem tartja jónak és üdvösnek, hogy va
lahányszor változik a többség és azzal együtt a 
kormány, mindannyiszor a kormánynak minden 
közege is változzék. O kívánja, hogy azon köz
ségek, amelyek az administratió mindennapi mun
káját viszik, állandóan megmaradjanak. Ebben 
tökéletesen egyetértek vele; tökéletesen egyetér
tek vele továbbá abban is, hogy ő nem képzelheti 
azt. hogy azon kormányhivatalnokokkal, a kik 
ma bármiféle párt alatt, mondjuk a tory-párt alatt 
szolgálnak, és mint képviselők e mellett szavaz
nak, a tory-párt megbukása, és például a végpárt 
kora.ányra jutása esetén, miként íog ezen utóbbi 
kormányozni? Ezen érv előtt meghajlok; és ma
gam is azt hiszem, hogy van egy neme a hivatal
nokoknak, kiknek állásával összeférhetlen a kép
viselő állás. 

De nem akarnám ezzel együtt kimondani. 
hogy mindenki a ki bármi, czim alatt fizetést huz 
a kormánytól, képviselő nem lehet: mert itt tul 
megyünk azon, a mit a függésre nézve felállítha
tunk, és túlmegy ünk azon, a mi a két hivatalnak 
halmozását illeti, és átmegyünk oda, a hol talán 
több kárt, mint hasznot fogunk a képviselőház — 
ha nem is függetlenségének — de alkalmatossá
gának, képességének, okozni; ez által megnehezít
j ü k — a mi pedig felette kivánatos—hogy a képvi
selőházban minden érdek képviselve legyen, hogy 
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rebben helyt foglaljanak az administratiónak, a tu
dománynak, a praktikus életnek minden ágában 
többé-kevésbbé jártas egyének, a kik e tereken 
szerzett tapasztalataikat itt érvény esi thetik. Már ha 
mi kizárunk minden ily egyént, akkor kénytele
nek leszünk nélkülözni igen sok tapasztalatot, 
melynek a ház nagy hasznát vehetné. Ismételve 
emiittettek fel a tanárok. Én hozzá teszem a mérnö
köket, és nem látom át, hogy ha egy a kormány 
által alkalmazott és fizetett kitűnő mérnök képvi. 
selőnek választatik, és esetleg a mai baloldalhoz 
tartozik, miért ne használhatná a kormány ezen a 
mai baloldalhoz tartozó mérnök kitűnő tehetségeit-

A mi a nyugdijasokat illeti, nem szólván 
azon nyugdijakról, melyek még függőben vannak, 
melyeknek sorsa még végleg eldöntve nincs, ha
nem azokról, melyek annak idején törvényesen 
meg fognak állapíttatni, én a nyugdijasokat nem 
tartom a kormánytól függőknek. Oly független em
berek ezek. mint bárki , és ha valaki egy egész 
életen át becsületesen teljesitett szolgálataiért nyug
díjban részesittetik, nincs a kormánynak azon ha
talma, mely őt attól megfoszthatná. Nem kegye
lemképen kapja az nyugdiját, hanem az mint be
csülettel megszerzett tulajdona illeti meg, és bát
ran szavazhat a kormány ellífn. Nem a kormány 
intésétől fog függni, hogy igy, vagy amúgy sza
vazzon. Mint Deák Ferencz képviselő úr monda, 
kevésbbé függetlenek azok, kik aspirálnak vala
mire, mint azok, kik már valamiben benne vannak 
és e szerint a nyugdíjas bizonyosan a legfüggetle-
nebb, mert már nem aspirál semmire. (Helyeslés 
jobb felöl.) De igenis érdekében áll a képviselőház
nak, hogy ne zárjon ki kebeléből ily egyéneket, 
kik azt, mit hosszas életükön át tanultak, tapasz
taltak, itt érvényesithetik. 

Ennél fogva én, csak azon indokból, mert az 
előttünk fekvő törvényjavaslat tovább megy, mint 
a meddig én azt kiterjeszteni óhajtom, másrészről, 
mert csakugyan azt hiszem, hogy az idő rövid 
arra, hogy megvitassuk: a kormány által fizetett 
hivatalnokok közöl kiket kellene arra kényszeri-
teni, hogy képviselői állásukról lemondjanak? hogy 
egy szóval a fénforgó kérdést minden oldalról j 
megfontoljuk: a t. ház asztalán fekvő törvényja-
vaslatot a részletes tárgyalás alapjául nem fogad- | 
hatom el, és nem pártolhatom Nyáry Pál képvi- j 
selő úr módosított javaslatát sem. (Helyeslés, jobb- j 
felöl.) 

E l n ö k : Nyáry Gyula b., a főrendiház jegy
zője üzenetért hozott; addig a. ház engedelmével 
megszakítjuk a tárgyalást. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök ur, tisztelt képviselőház! 
A svajczi szerződésre és a székes-fejérvár-gráczi vas-
utvonalra vonatkozó törvényjavaslatokat a főren-

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8 XI. 

diház a képviselőház példájára elfogadván, va-
szerencsém az ide vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
natot tisztelettel átnyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa afö-
rendi jegyzőkönyv kivonatát). 

E l n ö k : Most folytatjuk a tárgyalást. 
SchvarCZ Gyi l la : Tisztelt ház ! A többség 

szónokai (Eláll! Eláll! Szavazzunk .')majdnem va
lamennyien elismerik.hogy szükséges ineompatibi-
litási törvényt alkotni. (Szavazzunk! Eláll!) De miért 
nyilatkoznak tehát ellene ? miért kivánják akadá
lyozni ezen törvénynek gyors megalkotását ? 
(Zaj) A legfőbb nehézséget a categoriákban ta
lálják. Menjünk végig röviden a kategóriákon, 

Azt, hogy a kormány kinevezésétől függő 
administrationalis és rokon-hivatalnokok, pl. a 
pénzügyi, közlekedési és kereskedelmi hivatalno
kokat ki kell zárni egy ily incompaíibilitási tör
vényből, ezt a jobboldalon, tán nagyon keveset 
kivéve, egy sem vonta kéfségbe. Nem említem azt, 
a mi felhozatott, hogy a kormány tisztviselője meg-
választathatik a parlamentarismus értelmében, ha 
a nép bizalmát megnyerte, de erre csak azon con-
cret vonatkozással felelek, hogy tessék a pénzügyi 
s egyéb brencheok különben tisztelt hivatalnokait 
megtekinteni, s tessék megfontolni : mennyit vett 
át a múlt Bach- és Schmerling-rendszerből a mos
tani kormány ? és azt hiszem, hogy ezen érv ma
gától elesik, midőn a nép bizalmára történik hi
vatkozás. 

A birákra nézve az ellenvetés legnagyobbrészt 
akként formuláztatott,'hogy nem lehet kizárni a kor
mány kinevezésétől függő bírákat azért sem, mert 
nem zárathatnak ki a megyei és városi bírák. Ez 
ismét nem ellenvetés mert... (Eláll!Eláll!)a közvé
lemény legalább ezen az oldalon és a másik részen 
is ugy nyilatkozót!', hogy kész kizárni a megyei és 
városi választott bírákat is. 

A mi a katonákat illeti, a katonákat ki ne óhaj
taná kizárni a törvényhozásból ? E szerint elesik 
azon érv, a mely egy ezredesről vagy nem tudom 
kiről mondatott, mindaddig, mig külön önálló ma
gyar hadseregünk nincsen. 

A mi a nyugdijasokat illeti, azt hiszem, na
gyon könnyen formulázható az, a mi a törvényre-
alizálhatása mellett és ellen hozatik fel. Az mon
datott legközelebb egy t. képviselő úr által hogy 
a nyugdíj nem kegyelem, arra bizton számolhat 
mindenki. Tessék megemlékezni, mi történt 1849. 
u tán? Azon katonatisztektől, kik nem is 1849-es 
hanem 1848-as harczot vivtak, vajon nem tagad
tatott-e meg évtizedeken át nyugdijuk? sőt vannak 
még e perczig is, kik nyugdij nélkül maradtak 
azért, hogy alkotmánvos jogait szabadon gyako
roltak. (Eláll!) 

53 
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Felhozattak az egyetemi tanárok. Ezen el
lenvetés nagvobb nyomatékunak látszik, de még 
ez sem ellenvetés nézetem szerint; mert igaz ugyan, 
hogy szakképzettekre van szüksége a törvényhozás
nak nem csak nálunk Magyarországon, hanem 
még Angliában is earl Grey is ezért akarja be
vinni az egyetemi tanárokat az angol parlamentbe 
is. Én ezt belátom. Hogy ha behozatik az incom-
patibilitási törvény és kizáratnak az egyetemi ta
nárok, mi történik? Szakképzett egyetemi taná
rok beválasztatván a törvényhozó-testületbe, nem 
fogják előadásaikat folytathatni, hanem kinevez
tetik egy helyettes, és ha elfogadható az. a mit az 
igenti-ztelt közoktatási miniszter mondott, hogy 
legkevésbé sem fog pressiót gyakorolni az alatta 
álló közoktatásügyi tisztviselőkre, akkor nincs ve
szedelem: mert letelvén mandátuma, nem fogja-e 
helyét újra elfoglalhatni ? Az pedig, hogy nem 
folytathatja egyúttal egyetemi előadásait, midőn 
benne ül a törvényhozó-testben, inkább óhaj
tondó .mint mellőzendő. 

Felhozatott végül a papság, mintha az is ne
hézséget képezne. Megengedem, jelenleg gyakran 
pressió gyakorolíatik a papságra, de az nem teszi 
Őket képtelenekké a képviselőségre; de senki sincs 
jogosítva kétségbevonni a magyar papság füg
getlenségét akkor, midőn bekövetkezik az, a mi
után a nemzet oly régen vágyik : hogy ha életbe 
lép az autonómia a katholikusoknál is. 

Igen könnyen lehetne kizárni mindazokat, ki
ket Pnlszky igen t. képviselőtásram felhozott, t. i. 
a kik kormányvállalatokban részesek. 

A mi végül az aspiránsokat illeti, azokról né
zetem ez. Vajon mi veszedelmesebb alkotmányos 
értelemben: azon pressió-e, melyet egy tényleges 
kormány alárendeltjeire a választásoknál gyako
rolhat, vagy pedig azon törekvések-e, melyek az 
aspiránsokat arra buzdítják, hogy kormányhiva
talokra, vagy kormányra jussanak? Én azt hiszem, 
parlamentáris országban az utóbbi csak akkor le
hetséges, ha egyúttal rendszerváltozással van ösz-
szekötve. a mi pedig, azt hiszem, nem valaminagy 
szerencsétlenség: mert meg vagyok győzó'dve.hogy 
igazi parlamentális országban minden rendszervál
tozás, az emberiség átalános fejlődésénél fogva, 
ezentúl csak radikál irány felé fordulhat. 

Ennélfogva azt hiszem, talán fel vagyok jogo
sítva annak kimondására, hogy azon ellenérvek, 
melyek a categoriák tekintetéből felhozattak, nem 
komolyak. Egyébiránt, hogy mennyire van iga
zam nekem vagy sem az ellen véleményű képvi
selő urak azon érvénél, hogy egyátalábanszabad-e 
kizárni a parlamentáris országban oly kormány
tisztviselőt, kiben a né}) bizalma központosul, 
erre. azt hiszem, sem én. sem más képviselő e ház

ban nem adhat oly feleletet, mint a minőt 
adni a legközelebbi választásokon maga a nép. 

Ezért pártolom Bobory és Nyáry Pál képviselő 
társaim indítványát. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

KurCZ G y ö r g y : T. ház! (Eláü!) Elisme
rem, hogy az 1868-iki V-ik törvényczikknek igen 
sok hiánya van, melyek okvetlenül igénylik 
a változtatást. Nem is lettem volna idegen annak 
idején ezen hiányok pótlására egy törvény javas
lathoz járulni, mely ezeken segített volna; ha 
azonban tekintem azon széles alapot, melyet az 
1848. V-ik törvényczikk a választhatási qualifica 
tióra nézve elrendel, és összehasonlítom ezen itt 
előttünk fekvő törvényjavaslat módosításával: mód 
nélkül szűk korlátokra látom szorítva a választási 
jogot általa: mert ha ezen előttünk fekvő módosí
tott törvényjavaslat utolsó szavait tekintem, me
lyeknél fogva mind az, ki képviselőnek választat
ván igazoltatása után hivatalba, nyugdijba vagy 
fizetésbe lépne, lemondani kénytelenittetnék, akkor 
aligha maradna egyéb hátra, mint hogy, ha nem 
akarok igen éles lenni, kimondjam, hogy a képvii 
selőház tisztán csak földes urakból álljon. Ez pe
dig, gondolom, igen kaszt szagú lenne, és korlá
tozná a választási szabadságot. A torvényjavaslat
nak ezen hibáját, ugy látszik, a túlsó oldalon is el
ismerik. Ámbár felteszem, hogy nem azon indok
ból alkottatott, de még is azon következésre vezet, 
hoo-y csak az lehetne független, a ki például föl
des ur. (Ugy van! jobbfelöl.) Ha már most hozzá 
vetem még azt, mikor az 1848 iki rendi képvise
letből áttérés történt a népképviselet alapjára, ak
kor kétségtelenül nem csekély döntő okul szolgált 
az. hogv az országban mindenki képviseltetést 
nyerjen* Már pedig ha mind azon megszorítást 
törvénybe igtatjuk, melyek ebben vannak, akkor 
oly sok érdeket kizárunk az országgyűlésből, hogy 
alig marad egyéb, mint néhány kaszt képviselve. 
Én pedig ezt nem akarhatom, azért a központi 
bizottság javaslatát fogadom el. 

E l n ö k : Tisztelt ház! Az idő elhaladván, mi
után még több szónok van felírva, kivánja-e a t. 
ház, hogy még tovább folytassuk ma a vitát vagy 
pedra- holnap? (Délután!)Tehát délután 5 órakor. 
(Az ülés d. u. 2 órakor felfüggesztettén. 5 órakor 
njra megnyílik.) 

ElnÖk: Az ülést megnyitom. 
Mindenekelőtt a függő adósság ellenőrzé

sére kiküldött bizottságra beadott szavazatok ered
ménye fog felolvastatni. 

PaiSS AlldOl' j e g y z ő : Összesen beadatott 
234 szavazat. Ezek közöl 9 üres volt. Rendes ta
gokul megválasztattak: Bethlen Farkas gr. 1 84, 
Bezerédj László 165, Pulszky Ferencz 161, Wo-
dianer Albert b, 148, póttagoknak Zichy József 
gr. id. 165, Szitányi Bernát 142 szavazattal. 
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E l n ö k : A főrendek erről értesíttetni lógnak, 
hogy a magok részérő! szintén válasszák meg az 
illető tagokat. 

Horvát Boldizsár igazságügy miniszter .• 
T. ház JMéhóztattak tegnap a hadbíróságok hatáskö
réről szóló törvényjavaslat további tárgyalását 
felfügeszteni. 

E törvényja* allatot a kormány azért terjesz
tette a t. ház elé, mert az 1848. évi törvényeknek 
intézkedései e téren hiányosak és mert e hiányok 
a gyakorlati élet terén, a katonai és polgári bíró
ságok kőzött tömérdek összeütközésre adtak okot. 
A kormány azt gondolta, hogy a törvényjavaslat 
elfogadása által a nemzet alkotmányos vívmányai 
egygyel szaporodnak, azonban a törvényjavaslat 
tárgyalása közben oly kívánalmak merültek fel, 
melyeknek teljesíttése a kormányra nézve e pilla
natban lehetetlen, lehetetlen azért, mert e törvény 
javaslat oly cselek vényekről szól, melyekről sem
miféle más eodex nem rendelkezik, csak a katonai 
codex. 

A kormány igen szívesen teljesítené a nem
zetnek minden jogosult kívánalmán, de épen azért, 
mert e kérdés körül a részletek tanulmányozásába 
kel! boseátkoznia és erre hosszabb idő igényeltetik, 
melyről Bem a kormány, sem pedig á t. ház most 
nem rendelkezhetik: kénytelennek látja magát és 
szívesen teljesíti a tegnapi tanácskozás alatt fel
merült azon kívánalmat, mely szerint eme törvény 
javaslat a tárgyalás alól visszavonassák. (Hosszasan 
tartó élénk éljenzések a ház minden oldaláról.) 

E l n ö k : E szerint e törvényjavaslat végleg 
kivétetik a napirendből. 

I v á n k a I m r e : T. ház ! A posta kirabolta-
tása Kalocsa és Kecskéméi közt azon sajátságos 
intézkedést eredményezte a posta-igazgatóság ré
széről: hogy nem arról gondoskodott, hogy a pos
ta szállítmányok biztosan érjenek rendeltetésűk he
lyér?, hanem megtiltotta az illető vidéken a pos
ta-hivataloknak pénz és pénzérték felvételét, nagy 
kárára az ottani közönségnek és kereskedelemnek. 
Mintán kétségtelen, hogy ezen intézkedés a keres
kedelmi miniszter tudta és akarata nélkül történt, 
aaon kérdést vagyok bátor intézni a t. miniszter 
úrhoz: nyert-e már értesítést arról, hogy Kecske
mét és Kalocsa közt, és annak vidékén a posta
hivatalok pénz és pénzérték küldemény felvételét 
megtagadják? És ha igen: minő intézkedéseket 
tett ez iránt, hogy e viszás helyzet megszűnjék és 
mikorra lehet ezt várni ? 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa Ivánka Imre 
iníerpeüatióját): „A postának kiraboltatása Kecske
mét és Kalocsa közt, a posta-igazgatóság részéről 
azon sajátságos intézkedést eredményezte, misze
rint nem hogy a posta-küldemények biztosított el
szállítási iránt türtént volna rendelkezés, hanem, a 

közönség nagy háirányára, a pénz és órték-szállifc-
mányok felvétele szíintettetett be. Midőn lehetetlen
nek tartom, hogy ezen intézkedés a földmüvelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztérium rendelete foly
tán történt: bátorkodom a nevezett minisztérium
hoz a következő kérdéseket intézni: a földműve
lés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium nyert-e 
az iránt értesítést, hogy a kecskemét-kalocsai vona
lon, s e vidéken a posta-hivatalok pénz és érték
küldemények felvételét megtagadják ? és ha igen : 
mi intézkedés történt e viszás helyzet meg-szünte-
tésére, s ezt mikorra várhatni? 

Gorove István közgazdasági miniszter : 
T. ház! Jóllehet a kormány legfontosabb köte
lességei közé számítja azt, hogy az állam vagyo
náról mindenütt és minden tekintetben gondos
kodjék ; és jóllehet a tapasztalások és azon adatok 
birtokában volt, melyek szerint az állam vagyona 
az ujabb időkben megzavart közbiztosság követ
keztében az ország több pontján veszélyeztetve 
volt: egész sajnálattal és kedvetlenül volt kénytelen 
azon rendeletet kiadni, hogy a postának egy bi
zonyos vonalán pénzküldemények ne vétessenek 
fel; miután azonban meg vagyok győződve, hogy 
a törvényhatóságok, melyeknek első és legfőbb 
vonalban kötelességük a közbiztonságot fentart.ini 
ezen köteíezettségöket az igy veszélyeztetett pon
tokon teljesíteni fogják: én mihelyt azon értesítést 
fogom nyerni , hogy az illető törvényhatóságok 
ezen kötelezettségüknek megfeleltek, a legnagyobb 
készséggel fogona azon rendelet visszavételét azon
nal elrendelni. (Helyeslés.) 

Ivánka I m r e : T. ház! Hiszen végre is bizo
nyos, hogy a törvényhatóságok teendője felügyelni 
a közbiztonságra; de ha azon kellemetlen viszony 
áll fon, hogy azt azon erővel, melylyel rendelkez
nek nem tehetik, ebből még nem következik az, 
hogy egy bizonyos irányban és oly népes városok 
közt, mint a minők Kalocsa és Kecskemét, a pos
ta-közlekedés, a lakosságnak és a kereskedelem
nek nagy kárára, megszakittassék. Ennek követ
kezése legföljebb az lehet, hogy a posta-külde-
mények nem minden nap és nem carióllal, hanem 
küldetnének hetenkint kétszer és nagyobb kiséret 
mellett. Hiszen épen most szavazta meg a dele-
gatió és a ház a 80 millió hadi költséget, abból 
csak kitelik egy escadron, mely csapatonkint ki
sérje, hetenkint egyszer vagy kétszer, a postát. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Napirenden a szab. kir. 
Pest városa által felveendő kölcsönről szóló tör
vényjavaslat végleges megszavazása van. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : Kérem azon képvitelőket, kik a fel
olvasott törvényjavaslatot végleg elfogadják, mél-
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tóztassanak felállani. (Megtörténik.) A ház a fölol
vasott törvényjavaslatot végleg elfogadja. 

Napirenden van továbbá a Bobory képvesilő 
úr által indítványozott törvényjavaslat tárgyaiá
gának folytatása. 

Sz í lády Á r o n : Nem szólalnék fel a jelenleg 
tanácskozás alatt levő tárgyban, ha arra egy mai 
szónoknak, ha jól emlékszem, az oktatásügyi mi
niszternek nyilatkozata nem indítana. Azt monda 
ugyanis, hogy ezen kérdés nem pártkérdés. Ha 
pártkérdés volna, semmi reményem sem lenne 
hozzá, a tapasztalás után, hogy érdemes volna 
hozzászólani, midőn már most a tárgy valóban 
kimeritettnek látszik. Igaz, hogy a pártkérdések 
itt furcsán lesznek azokká és furcsán szűnnek meg 
azok lenni. Méltóztatnak emlékezni a tegnapi vita 
tárgyára. Nem pártkérdés volt-e a vita tárgya a 
vita kezdetén ? és az volt-e a vita végén ? az-e 
most, midőn az igazságügyminiszter úr visszavonó 
nyilatkozata után éljenzések közt hagyta el a há
zat? Elhiszem, hogy nem pártkérdés az előttünk 
fekvő törvényjavaslat ma; de kérdem: nem lehet-e 
azzá holnap, a szavazás után ? és ily fontos kér
dést, melynek valószínűleg pártkérdéssé kell lenni 
a körülményekhez képest, ha csak végleges meg
oldást nem nyer, vajon tanácsos-e elhalasztani, s azt 
már most pártkérdéssé tanni az elhalasztás által, 
hogy mérgessé váljék és idővel keserves pártviszá
lyok magvát hintse el közöttünk ? 

Óhajtanám tehát, t. ház, hogy e kérdés ez al
kalommal oldassák meg. 

Nem győztek meg engem azon nehézségek, 
melyek a mostani megoldás lehetősége ellen fel
hozattak, nem különösen Szlávy képviselőtársunk
nak mindjárt beszéde elején megkezdett, és annak 
folyamában kifejtett okoskodása, mely különösen 
azon alapult: hogy jobb e tekintetben semmit nem 
tenni, mint csak valamit tenni : mert könnyen 
roszat tehetnénk. A rosztól, ha egészen nem le
hetne is, részben legalább igyekezzünk megszaba
dulni, mig a tapasztalt rósz egészen nyakunkra 
nem nő. Kérdem: ha az 1848-ki törvényhozás ha
sonló maximából indult volna ki: meghozta volna-e 
azon törvényeket, melyeknek továbbfejlesztése a 
mi feladatunk ? és ha az 1848-iki törvényhozás 
nem hozza meg azon törvényeket, vajon kipótoí-
hatnók-e mi most azon idők mulasztását legna
gyobb igyekezetünk, legnagyobb készségünk mel
lett is? (Élénk tetszés a bal oldalon.) Jöhetnek idők, 
és hitem szerint jönni fognak, midőn e kérdés sok
kal keservesebb megoldás utján fog végleges meg
fejtéséhez vezettetni, mint a mily könnyedén ke
resztüleshetnénk rajta most. 

Felhozatott, t. ház, Angolország példája, hogy 
Angliában eltöröltetett az, mit mi most hozni aka

runk- t. i. az incompatibilitási törvény. Szívesen 
beleegyezem abba, hogy töröljünk el nálunk min
den oly törvényt, mely nincs már meg Angliában, 
de megvolt akkor , midőn azon fokon állott 
Anglia fejlődési korszaka, melyen állunk mi ma. 
Ha szükség volt ott rá — amin thogy mutatta a ki
fejlődő kedvező eredmény, melynek tulajdonitható 
Anglia alkotmányos életének kifejlődése — bizo
nyosan szükség van reá nálunk is, ha mi is Angliát 
követve, oda akarunk jutni, hol most Anglia áll, 
hova alkotmányos élete fejlődött. 

Atalában feltűnt nekem, t. ház, a mai-vitá
nál az, hogy a túlsó fél szónokai közöl többen, ugy 
mondhatnám, ideális térről védelmezték állásukat. 
Nem tudok más nevet adni, t. ház, azon térnek, 
melyről például a t. közoktatási miniszter úr vi
tatta az emberek függetlenségi érzetét Tökélete
sen egyetértek vele arra nézve, hogy milyenek
nek kellene lenni az embereknek; hanem fájda
lom, nem olyanok. Én ezt nem is mint határozott 
állítást veszem a közoktatási miniszter úrtól, egy-
átalában nem ; hanem mint oly nemes óhajtást, 
mely az övéhez hasonló kitűnő lélekből származik-, 
mert ha határozott állitásnak kellene vennem, ak
kor csak azon szomorú tapasztalatom szaporodnék 
egy ujabbal, hogy a kitűnő férfiaknak csaknem 
átalánosgyengéjök az emberek nem ismerése. (Tet
szés a baloldalon.) 

Pulszky képviselő úr, mint leghatalmasabb 
érvet, a választási jognak megszorítását hozta fel. 
ezen törvényjavaslat ellenében. Mindenesetre oly 
érv, mely figyelmet érdemel, talán legtöbbet mind
azok közöl,melyek felhozattak; de ennem tudom, 
akkor nem kell-e odáig visszamennünk, hogy a 
választási jog korlátozását egyenesen a census el
törlése által kellene megszüntetnünk, és ha oly 
szabadelvűek akarunk lenni, nem kellene-e a válasz
tási jogotmindenkire kiterjeszteni? Különben én,bár 
meglepetve, de örvendve üdvözöltem Pulszky urat 
azon téren, melyen beszéde kezdetén mozogni lát
tam: mert azt hittem, egy végig keresztülvitt szabad-
elvüség tszméje fogja beszédét átlengeni, azon nép 
érdekében, mely népért, mely mellett buzgólkodott 
talán jobban hajdan, mint ma ! (Derültség a balol
dalon. Élénk mozgás a jobboldalon.) De fájdalom, 
t. ház, beszéde folyamán nem azt láttam ; és ha 
nem hallottam volna közoktatási miniszter úr állí
tását, Pulszky beszédéből azt kellett volna hinnem, 

i hogy pártkérdésről van szó. Nem a választók jo
gának megszorítása, hanem a törvényhozó testület 
függetlensége, azt hiszem, a czél, melyet e nem 
pártkérdésben mindnyájan szem előtt tartunk, és 
azt hiszem, ha szembe kellene állítani a választók 
jogának megszorítását a törvényhozó-testület füg
getlenségének megszorításával, még akkor — egye
nesen a választók érdekében — inkább a válasz-
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íási jognak megszorítását kellene kívánnunk, mint 
a törvényhozó-testület függetlenségének csonkítá
sát. (Helyeslés a baloldalon.) 

Nem folytatom, t. ház, mert tudom, hogy van
nak még utánam felírva, a kik szintén nem állanak 
el a szótól, és ha nem jelenteném is ki, magától ér
tetik, hogy Nyáry Pál javaslatát pártolom. De en
gedje meg a t. ház, utoljára kifejeznem azt, mi 
talán beszédem elején lett volna helyén, hogy én 
e törvényjavaslatot még egy mondattal szeretném 
megtoldatni, azzal t. i.: hogy a papok is rekesztes
senek ki a választhatóságból. (Elénk tetszésnyilvá
nítások a baloldalon.) 

E l n ö k : Nyáry Gyula báró a főrendiház ré
széről üzenetet hozott át. (Halljuk!) 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök, t. ház ! A főrendiház a 
képviselőház által tárgyalt és elfogadott törvény
javaslatokat, nevezetesen a tiszavidéki vaspálya
társaság tartozásának törlesztéséről, az 1861. évi 
államköltségvetésről, továbbá a vasutak és csator
nák építésére felvett kölcsön hovafordításáról, végre 
a Ljonsko-polje terület ármentesitési költségei be
szedésére az 1868. évi XXV. törvényczikknek 
kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatokat tárgyal
ván, azokat mind lényegben, mind a részletek
ben elfogadta: az erre vonatkozó jegyzőkönyvi ki
vonatokat van szerencsém tiszteletteljesen át
nyújtani. 

Mihály i Péter j e g y z ő (olvassa a főrendi ház 
jegyzőkönyvi kivonatát) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
A pénzügyi bizottság részéről fog jelentés 

tétetni. 
Pulszky Eerencz előadó: T. ház! Van 

szerencsém a pénzügyi bizottság jelentését beadni 
a kereszthegyi vízvezeték tárgyában, melyre néz
ve Stoll Károly képviselő interpellátiót adott be, 
(Olvassa a pénzügyi bizottság jelentését.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház kinyomatását 
rendeli-e el a bizottság jelentésének, és azt kí
vánja-e, hogy a t. képviselő úr által beadott in-
ditványnyal együtt tárgyaltassék ? (Helyeslés.) 

A függő-adósságok ellenőrzése tárgyában 
végbement szavazás eredményének kihirdetésére 
vonatkozó jegyzőkönyvi pont fog hitelesittetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa.) 
E l n ö k : A méltóságos főrendekhez Paiss An

dor jegyző úr fogja átvinni. 
Most folytatjuk a napirenden levő törvény

javaslat fölötti tárgyalást. 
BeniCzky G y u l a : T. ház! Nem akarván 

') Lásd az Irományok 447-dik számát. 

olyanokat ismételni, mik e tárgyban már elmon
dattak és szerintem a túlsó oldalról tett ellenvetések 
elvtársaim által eléggé megczáfoltattak, még csak 
egyetlen egy érvet vagyok bátor a t . barátom Nyá
r y Pál által beadott törvényjavaslat mellett fel
hozni. (Halljuk!) Elvitázhatlan és az egész világ ál
tal elfogadott jogi elv az, hogy senki maga magának 
bírája nem lehet. A parlamenti fogalom és gya
korlat szerint a kormány birája a parlament. Ta
gadhatatlanul az országgyűlés joga és kötelessége 
a kormány eljárása felett ellenő'rködni; e felett 
roszalást vagy helyeslést mondani ki. Ezek után 
kérdem, t. ház : nem szatira-e, midőn az ország
gyűlésen a kormány eljárásáról vau szó, ha a 
kormánynak 40 — 50 alárendelt hivatalnoka az 
országgyűlésen, mint képviselő ül, és ha, a mig 
incompatibilitási törvényt nem alkotnak, tekin
tetbe véve azon számtalan módot és eszközt, 
mely a kormánynak rendelkezésére áll, hogy saját 
embereit képviselőkül választassa, félni lehet attól, 
hogy ezen szám még tetemesen szaporodni fog? 
Nem szatira-e, mondom, a hivatalnokok légiója a 
képviselőházban, mind megannyi képviselő, a kor
mány eljárása és így közvetve, saját tetteik és Íté
leteik felett maguk mondják ki a helyeslést ? To
vább nem akai'va a t. ház kegyes türelmével visz-
szaélni, azon óhajtásomat fejezem ki, hogy Nyáry 
Pál t. barátom törvényjavaslata részletes tárgya
lás alá vétessék és törvény erejére emeltessék. 
(Helyeslés a baloldalon.) 

E l n ö k : Szólásra többé senki sem levSn fel
írva, az indítványozó úr a zárszót fogja meg
tenni. 

Nyáry P á l : Keveset fogok szólani az egyes 
ellenvetésekre, de keveset még átalánosságban is, 
mert a hol a közvélemény megszólalt, egyeseknek 
csak viszhangozni lehet a közvéleményt, de in
dokolásukra többé szükség nincs. Mily erős, mily 
hatalmas e részben a közvélemény, bizonyítja az, 
hogy a tárgyalásoknál kitűnt, miszerint az ellen-
véleményüek mindenike a közvélemény, nyomása 
alatt érezte magát, s ez volt oka annak hogy egy 
sem támadta meg a törvényjavaslat lényegét,hanem 
azt állította egyrészt, hogy ez a törvényjavaslat 
nem elegendő a törvényhozás függetlenségének 
biztositására, s ezért még több megférhetlenségi 
esetet kellene a törvénybe felvenni; másik része 
pedig azt állította, hogy sokalja azon eseteket is, 
melyeket én kívántam ez úttal törvénybe igtatni. 
Mit jelent ez, t. ház, egyebet, mint azt, hogy min
denki meg van győződve, hogy a törvényhozás
nak függetlennek kell lenni. A függetlenség pedig 
az által eszközöltetik , hogy a törvényhozásba 
másnak, mint független nemzeti képviselőnek, be
folyása ne legyen. 

Figyelemmel hallgattam a megtámadok elő-
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adásait, és miután azok osak két részre oszoltak, 
azokra, t. i., kik keveslik vagy sokalják azt. mi 
általam javaltatik, természetesen az annyira diósért 
logika követelményei szerint nem várhattam egye
bet annál, hogy törvényjavaslatom részletes tár
gyalás alapjául elfogadtatik. Tehát itt is bebizo
nyult az t. ház, a mí az életben igen sokszor meg
történt, az t. i., hogv az emberi logika sokszor 
csütörtököt, mond, és most itt is az történt. (De-
rükség.) A ki kevesli azt. a mit én kívántam, vagy 
sokalja, íagadhatlan, ,hogy az lényegére nézve 
helyesli javaslatomat. Es az átalános tárgyalások
nak mi czélja, ha nem az. hogy a hozandó tör
vénynek szüksége elismertessék? Es ez esetben 
ki merné ezt tagadni'? Én legalább nem hallot
tam, hogy valaki felszólalt volna az ellen, hogy 
erre szükszég van. De ha szükség van ily törvényre. 
miért nem fogadják el az átalános tárgyalásnál 
azok, kik azt hiszik, hogy sok, a mi benne van. Hi
szen előttük áll a részletes tárgyalásnál azt meg
nyirbálni. S miéit nem fogadják el azok, a kik ke-
veselik'? Ki akadályozza őket, én legalább nem, 
ha mindazon esetet be akarják is igtatni, me
lyek például az angol megférhetlenségi törvény
ben előszámlálvák. 

T. barátom Pulszkynak uem sok felelni va
lóm van: mert ő igaz ugyan, hogy terjedelmesen 
beszélt, de mindjárt a pálya kezdetén kitörvén. 
nem is számíthatott arra, hogy jutalmat nyerjen. 
Kitört pedig valóban: mert azon kezdte, hogy 
törvényjavaslatom által a választók joga van kor
látozva ; én ezt egyébnek nem tulajdonithatom, 
mint annak, hogy az eredeti szerkezetet olvasta 
el csak és azt hitte, hogy én az eredeti szerkezet-
bő] puskázva, plágiumot követtem el, vagy hogy 
az első indítványozók szánalomból, azért, hogy 
egyszer már én is terjeszszek elö egy törvényjavas
latot, kölcsönözték azt nekem, melyben az mon
datik, hogy ak ik királyi kinevezéstől függő hiva
talokat viselnek, nem válszthatók. Ha figyelme
sen olvasta volna át a niódositványt, nem hiszem. 
hogy ily állítással állott volna elő', mert ezen mó
dosított törvényjavaslat épen az ellenkezővel kez
dődik, azzal t. i , hogy a választó választható is, 
tehát a választók jogát nem akarja korlátozni. 

Pulszky Ferencz: De korlátozza. 
N y á r y P á l : Megint kitört! (Derültség.) 
Igen tisztelt barátom Eötvös József előadásá

ból kitűnik, hogy ő a valóságos, az igazi szabad-
elvüségnek szinvonalán állt most is ; mert figyel
meztette a házat, hogy egy megférhetlenségi tör
vény alkotása nem lehet pártkérdés oly országban. 
mely parlamentáris kormányzattal bir: mert a par
lamentáris kormányzatnak természetéből foly, hogy 
a többség sem mondhat egyebei, mint a kisebbség: 

„ma nekem, holnap neked/ ' Én tehát épen nem 
jöhetek azon gyanúba ezen törvényjavaslat elő
terjesztése által, mintha a mostani többséget akar
nám megtámadni általa,roert hiszen,ha azt akarnám, 
akkor magát a parlamentárismus fóelvét kellene 
előbb megtámadnom. Eddig tökéletesen egy érte
lemben vagyok a t. cultusrninister úr ra l ; de sajná
lom — ámbár örömest megengedem — miszerint 
szép lelke a fensőbb regiókba ragadta, hogy a 
prózai valóság s az emberi természet gyarlóságá
ról megfeledkezve, azt monda, hogy utoljára is a 
függetlenség nem biztositható törvény által, s az 
egyedül az individualitástól függ. Ez állítás által 
önmagával jött ellenkezésbe : mert, ha nem csalat
kozom, beszéde kezdetén azt állitá, hogy a meg-
férhetlenségről hozandó törvény elmaradhatlan 
egy alkotmányos országban. Igaz! vannak magasz
tos lelkű egyéniségek, vannak, kik, mint Curtius, 
a haza javáért a megnyílt föld torkába vetik ma
gukat, semmi reménynyel arra, hogy megmene
küljenek ; van példa arra is, hogy egyBrutus sok
kal jobban szeretvén hazáját, mint gyermekeit, mi
után azok részesekké lettek a köztársaság* elleni 
összeesküvésben, elitéltetésöket nem bizta idegen 
bíróra, sőt még a halálos Ítéletet is rajtok önmaga 
hajtotta végre s igy megfeledkezett benne a polgár 
az atyáról. T. ház, azt kérdem, vajon t. barátom, 
ha összeesküvést büntetni kell, kivánná-e rendsze
rint az eljárást oly törvényszékre bizni, melyben 
mindig atyák legyenek gyermekeik birái ? Én ezt 
nem hiszem, annál kevésbé hiszem, mert ily tör
vényszékekből törvény által nem ok nélkül re
kesztettek ki az atyák . testvérek és atyafiak. 
Mi ebből a következés? Az, hogy egy állam 
ily rendkívüli, ily csak századok hosszú során 
is csak ritkán feltűnő egyéniségekben rendszerint 
nem keresheti biztositékát, hanem kell keresnie biz
tositékát a közönséges . emberiségtől is megkíván
ható kötelességérzetben. 

T. ház ! Sokkal fontosabb ezen törvényjavas
lat, semhogy nézetem szerint azon alapeszmén, 
mely e törvényjavaslatban foglaltatik, oly köny-
nyen átsikamoíhatnánk. Fontos ezen törvényjavas
lat épen ez órában. Ezen törvényjavaslatnak czél-
zata az, hogy egy parlamentáris kormányzattal 
biró országban a képviselő-testület függetlensége 
biztosittassék. Csak néhány perczczel az egész ház 
felkiáltással fogadta t. igazságügyi miniszter ur
nák nyilatkozatát, mely szerint tegnap a katonai 
bíróságra vonatkozólag a ház elé terjesztett s már 
egy részben tárgy akis alatt volt t. javaslatát mavisz-
szavette. (Zaj. Nem áll!) Visszavette, t. ház, és 
visszavette azon törvényjavaslatát, melynek tár
gyalásakor e házban — nem jól mondottam — a 
ház legnagyobb részében, a kisebbségnek ellen
véleményét már türelmetlenül hallgatták s némileg 

-
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biztatták a minisztert e szóval: „szavazzunk.'' S 
ime, néhány egyszerű független képviselőm k fel
szólalása gondolkozóba ejtette a minisztert. (Ohó! 
Nagy zaj. Felkiáltások: Mindnyájan független kép
viselők vagyunk !) Mondom, néhány egyszerű pol
gár képviselőnek szava gondolkozóba ejtette a mi
nisztert. Kinek tulajdonitható. hogy nem történt 
olyan, a mi a nemzet közvéleményével összeütkö
zésbe jön ? [Deáknak ! Nagy zaj.) Azoknak-e. kik 
azt kiáltották,bátorítva a minisztert:„szavazzunk?" 
vagy azon néhánynak, kik azt ellenezték ? {Nagy 
zaj.) 

Elnök (csenget): Bocsánatot kérek a t. kép
viselő úrtól, de az igazság érdekében meg kell je
gyeznem, miszerint e szót: „szaA^azzunk" nem csak 
a jobb oldalról kiáltották, hanem leghatkatósabban 
épen ezen (A szélső baloldalra mutat) oldalról. (Fel
kiáltások a johb oldalon : Csakis a szélső balról! Nagy 
zaj.) 

Csanády Sándor: T. ház! (Felkiáltások-' 
Nincs joga! Nem lehet!) A házszabályok .. . (Elénk 
felkiáltások : Nem szabad a szónokot félbeszakí
tani !) 

N y á r y P á l : Én nem látom át, micsoda el
lenvetés az, hogy a baloldalról is kiáltották ? (Do
logra ! Zaj.) Nem abban helyezem én az erőt, hogy 
hányan és honnan kiáltották, hanem abban helye
zem, hogy szerencsére a szavakat, melyeket azon 
néhányan ejtettek, oly miniszter hallotta meg. ki 
nem tartja egynek a ház közvéleményét a nemzet 
közvéleményével. (Eleniuondás. Felkiáltások: Ohó!) 
S miután szerencsére — mondom — hogy ezt oly 
miniszter hallotta meg, és azon néhány szót ele
gendőnek tartotta arra. hogy az általa, ugy hi
szem többször már átvizsgált törvényjavaslatot még 
egyszer és újra átvizsgálja (Nagy zaj), s megfontolva 
még egyszer a következéseket, azután határozza el 
magát ; ime, t. ház! elhatározta, s arra határozta 
magát, a miért az egész nemzet annak a minisz
ternek köszönetet mond. Mi következik ebből ? 
(Zaj.) Az következik, t. ház. hogy ha ama minisz
ter elégnek tartotta volna azt, hogy helyeslő sza
vazatok támogatják, olyat követett vonlna el. a 
mit sem az általa itten képviselt fejedelem, sem pe
dig az általunk képviselt nemzet nem köszönt vol
na meg-. Nem mindig történik, t. ház. hosrya mi-
niszter ilyen legyen; van miniszter, ak i megnyug
tatja lelkiismeretét azáltal, hogy miután bármi 
módon többséget csinált (Zaj. Dologra!) s keresz
tül vitt a házban oly rendszabályt, mely az állam
nak veszélyes, azt mondja: „A következésekért 
feleljenek azok, kik engem azon rendszabály léte
sítésében nem tanácsoltak, hanem elősegítettek." 
T. ház! Nem hiszem, ha valaki meggondolja azo
kat, miket épen ama néhány perez előtt közbejött 
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|| nagy eseményre vonatkozólag elmondottam, nem 
hiszem, mondom, hogy kétségbe vonhassa, s én leg
alább meg vagyok győződve, hogy a többségnek, 
mely ily minisztert pártol, azért kellene mindig ma
gának is függetlennek lennie: mert csak ez bizto-
sithat azon esetben is, ha maga azon miniszter 
kit a többség pártol, nem lenne mindig ily füg
getlen. 

Körülbelül elmondtam, t. kázÜa mit akartam ; 
többé nem teszem ki próbára a háznak becses tü
relmét, hanem ajánlom javaslatomat elfogadás vé
gett. 

( Csanády Sándor : A házszabályokra hivat
kozva, lehetetlen, hogy ki ne nyilatkoztassam, mi
szerint az elnökségnek azt a jogát nem ismerem el 
(Ohó! a jobboldalon), hogy beszéd közben czáfola-
tokba bocsátkozhassák. (Ohó! Ohó!) 

A l m á s y Sándor: Az igazság érdekében én 
is felszólalok. Tagadom igazságát azon állításnak, 
hogy mi kiáltottunk volna fel, hogy: „szavaz
zunk." Nem hivatkozom sem az elnökre, sem a 
házra, hanem a közönségre. (Zajos felkiáltások a 
jobb oldalon: Csakis azon oldalról hangoztatott! Csak 
kérdezze meg Csanádyt!) 

SomSSich P á l : Nem a fönforgó tárgyhoz 
| szólok, mert a házszabályok ama rendelkezését, 
| mely szerint a végszó az indítványozót illeti, tisz-
[ teletben tartom; hanem szólok személyes kérdés-
! ben. Nyáry Pál t. képviselőtársunk egy egész pár-
1 tot és ugy engem is (Nagy nyugtalanság a balol

dalon. Elénk felkiáltások ajobboldal <n : Halljuk .hall
juk!), mint e pártnak tagját, gyanúsított. (Felkiál
tások a jobboldalon : Igaz! Ugy van! Elénk nyugta
lanság a baloldalon) Gyanúsított azzal, mintha 
„szavazzunk" felkiáltásokkal a minisztert ama tör
vényjavaslat vissza nem vételére késztettem volna. 
Ez. bocsánatot kérek, nem való. A miniszter úr 
mindaddig nem mondotta, hogy időt kér arra, 

! hogy magát a visszavétel iránt elhatározhassa, mig 
e párt többségének vezére, Deák Ferencz (Zajos 
éljenzés a jobboldalon) indokolva fel nem kérte. 
{Helyeslés a johb oldalon.) í g y tehát a miniszter úr 
nem volt függetlenebb pártjánál, hanem engedett 
azon többségnek . melynek a kormány kifolyása 
(Helyeslés a jobb oldalon ;) és midőn látta, hogy e 
többség sem pártolja, hanem aggódva, megfonto
lásra inti: akkor vette vissza törvényjavaslatát, 
(Ugy van!) 

Deák FerenCZ : T. ház! Engedjék meg. hogy 
én nézetemet egy dolog felett tartózkodás nélkül 
mondjam ki. (Halljak! Halljuk!) 

En közjogilag e házban sem pártot, sem párt
vezért nem ismerek. (Elénk helyeslés.) Egyenjogú, 
egyenállásu képviselők vannak itt, és azok meg
győződésük szerint szavaznak, és majd igy, majd 



424 CCCXXXV1. .OBSZÁGOS ÜLÉS. (December 7. 1868.) 

amúgy alakul a többség : ennélfogva van itt c ház
ban többség és kisebbség; de — a mint mondám 
— közjogilag sem párt, sem pártvezér nincs. (Elénk 
helyeslés.) 

Magára a dologra vonatkozólag, hogy miért 
vette vissza a miniszter törvényjavaslatát: az alig 
tartozik a mai tanácskozás köréhez. (Helyeslés.) Va
lószínűleg azért vette vissza, mert czélszerübbnek 
tartotta azt visszavenni, mint részleteiben is szava
zás alá bocsátani, és kitenni magát két lehető ve
szélynek: annak, hogy javaslata kisebbségben ma
rad: vagy annak, hogy az az ország képviselői vé
leményével merőben ellenkező, oly törvényjavas
latot vigyen keresztül, melyet e teremben számos 
képviselő, kiknek szava, mint képviselőké, termé
szetesen fontos, az országra nézve veszélyesnek 
tartottak. Akár miért vette vissza, visszavette azt, 
s az sem az egyik félnek,sem a másiknak — ha félről 
beszélünk —nem kizárólagos érdeme, (Helyeslés) ha
nem természetes következése annak, hogy meg
hallván a vitatkozást, ebből fontos okot merített, 
mely fontos ok őt a tárgynak visszavételére indí
totta. Erről tehát most ne szóljunk, mert Nyáry 
képviselő úr is, ugy hiszem, ezt nem mint 
meritoriális dolgot hozta fel, hanem, mint ér
vet arra, hogy mennyire szükséges, hogy a ház 
tagjai a lehetőségig függetlenek legyenek. (Helyes
lés.) A jelen fönforgó kérdésnél mi, a kik nem akar
juk módositványát elfogadni, nem azért nem fogad
juk el, mert azt hiszszük, hogy nem szükséges, 
hogy a ház tagjai a lehetőségig függetlenek legye
nek, hanem, mert azt hiszszük, hogy az nem ele
gendő azon czél elérésére, melyet mi is elérni óhaj
tunk. 

Egyébiránt jelenleg mellőznünk kell minden 
oly kérdést, mely a tárgyhoz nem tartozik. E tár
gyat — azt hiszem — elegendőleg megvitattuk, 
határozzuk eltehát az egyetlen alkotmányos utón, 
tudniillik szavazással, és a mit a többség elhatároz, 
az előtt a kisebbség meg fog hajolni. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem szándékozom 
akadályozni azt, mit az előttem szólott t. képviselő 
úr ajánlott, hogy ezen kérdés minél előbb sza
vazással döntessék el. Azonban az itt felhozottak 
után a történeti igazság nevében és érdekében, a 
nélkül azonban, hogy ebből akár a minisztériumra, 
akár az egyik vagy másik részre nézve érdembeli 
vagy megrovó következtetést akarnék húzni, meg 
kell jegyeznem, miután ugy látszik, hogy a tegnap 
történteket ma roszul tudjuk és miután különben 
meglehet, hogy a tegnap történtek nem ugy fog
nának a naplóba jönni, mint megtörténtek, mint 
valósággal történtek, hanem ugy, mint ma előadat
tak : hogy a miniszter a tárgyalás félórai felfüg
gesztését ég azután a tárgyalásnak mai napig való 

j elhalasztását előbb kivánta, mint Deák Ferencz 
képviselő úr felszólalt. (Igazi) Ezt csak az igazság 
érdekében. 

Különben engedjen meg a t. elnökség, hogy 
arra az egyre megkérjem : méltóztassék nekem a 
házszabályokból azon szakaszt felolvasni, a mely
nél fogva beleegyezett, mint elnök, abba, hogy 
egy képviselő úr személyes kérdésnek tekintsen 
olyat, mi személyére nézve mondva nem volt. (He
lyeslés balfelöl.) 

E l n ö k : Hogy joga van az elnöknek a szó
lót megszakasztani beszédében, arról a házszabá
lyok szólnak. Hogy az elnökség nem igazat jelen
tett akkor, midőn azt monda, hogy a szavazás itt 
(̂ 4 baloldalra mutat) sürgettetett: ezt az elnök ma
gán nem hagyhatja. (Helyeslés.) Visszaidézem a t. 
ház elé a tegnap történteket. Midőn Bónis képviselő 
úr azon megszokott lovagiassággal és hazaszere
tettel állott elő, mely szerint felszólította a minisz
tériumot, illetőleg az igazságügyiminisztert ezen 
törvényjavaslat visszavételére : az egész házban siri 
csend állott be. Azt hiszem, ez így történt. (Igaz!) 
É n a kérdés feltételével kértem, kértem pedig épen 
azon hazafiúi érzületnél fogva, mely az egész házat 
átjárta és ekkor, hivatkozhatnám névszerint kép
viselőkre, de sokkal discretebb vagyok, semhogy 
hivatkozzam reájok, ekkor (A szélsőbal oldalra mu
tat) itt sürgettetett, hogy tegyem fel a szavazási 
kérdést. (Ugy van! Mozgás.) 

T. ház! Miután Bobory képviselő úr saját in
dítványát visszavette és maga részéről is járult a 
Nyáry képviselő úr által beadott módosított tör
vényjavaslathoz, azt hiszem, a Bobory képviselő 
úr által beadott törvényjavaslat szavazás alá nem 
kerülhet. A t. ház előtt két javaslat fekszik: az 
egyik az, a melyet a központi bizottság, mint ha
tározatot, elfogadhatni ajánl; a másik a módosított 
törvényjavaslat, melyet Nyáry képviselő úr be
adott. A házszabályok 56-ik szakasza értelmében, 
miután az eredeti indítvány önmagától elesett, a 
szavazás az uj indítványra történik előbb és aztán 
a módositványra. E szerint a központi bizottság ál
tal beadott határozati javaslat, mint egészen uj 
indítvány, nézetem szerint, először kerül szavazás 
alá. (Helyeslés.) 

Miután huszonkét képviselő névszerinti sza
vazást kér (Nagy zaj.) Kívánja a t . ház, hogy a ne
vek felolvastassanak? (Halljuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (felolvassa.) 
E l n ö k : T. ház! Szavazás előtt ugy a központi 

bizottság javaslata mint Nyáry képviselő úr javas
lata fel fog olvastatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
központi bizottság határozati javaslatát s Nyáry Pál 
törvényjavaslatát) 
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E l n ö k : Á kérdés nézetem szerint a követ
kező : elfogadja a t. ház a központi bizottság által 
előterjesztett javaslatot vagy nem? A kik elfogad
ják és következőleg igennel felelnek, azokat je
gyezni fogja Bujanovits Sándor jegyző úr ; a kik 
nem fogadják el, következőleg nemmel szavaznak, 
azokat Radieh Ákos jegyző ú r ; a távollevőket 
pedig Mihályi jegyző úr. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak: Almássy György gr., Antalffy 
Károly, Ányos István, Anker Hugó, Balorniri János, 
Bartal György, Bánffy Albert báró, Bánó József, 
Bánó Miklós, Bencsik György, Berényi Ferencz gróf, 
Bernáth Lajos, Berzeviczy Tivadar, Besze János, 
Betegh Kelemen, Bethlen Farkas gróf, Bethlen Já
nos gróf, Bethlen Sándor gróf, Bezerédj László, 
Binder Mihály, Bittó István, Boér János, Boheczel 
Sándor, Borcsányi János, Boros Pál, Boros Bálint, 
Boika Tivadar, Bömches Frigyes, Bujanovics Sándor, 
Buocz Kálmán, Barcsay Ákos, Barabás Sándor, 
Czebrián László gróf, Csengéi y Antal, Csengery Imre, 
Cséry Lajos, Csik András, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dapsy Vilmos, Dani Ferencz, Dániel János, 
Deák Ferencz, Dedinszky József, Delhnanics István, 
Dobóezky Ignácz, Draskőczy Gyula, Domokos László, 
Eövtös József báró, Erős Lajos, Édes Albert, Fabri-
tius Károly, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, Fejér 
János, Fehdenfeld Frigyes, Földváry Miklós, Fri-
detzkyTimóih, Gál János, Gál Miklós, Geduly Lajos, 
Glatz Antal, Gorove István, Granzenstein Gusztáv, 
Halmosy Endre, Hedry Ernő, Herlelendy Kálmán, 
Hollán Ernő, Horváth Antal, Horváth Döme, Horváth 
Kávoly, Hossza József, Hrabovszky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Huszár Károly báró, Hoff-
mann Pál, Hatz Vilmos, Hervoics István, Horváth 
Péter, ibrániji Lajos, Ihász Rezső, Inkey József Ivacs-
kovics György, Ivánka Zsigmond, Jankovics Antal, 
Jendrassik Miksa, Joanovics György, Justh József, 
Jusih Kálmán, Josipovitu István, Kacskovics Ignátz, 
Kalauz Pál, Kandó Kálmán, Karácsonyi Ferencz, 
Kautz Gyida, Kazinczy István, Kálnoky Pál gróf, 
Kemény Gábor báró, Kemény István báró, Kemény 
Zsigmond báró, Kéihelyi József, Kis Pál, Kis Jakab, 
Kossuth Pál, Kovách László, Kuba János, Kurcz 
György, Kvassay László, Kapp Gusztáv, Keresztűry 
Slavolyub, Kmsevich Aurél, Láng Gusztáv, Lator 
Gábor, Lázár Dénes, Lázár Kálmán gróf, Lehoczky 
Egyed, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Madocsányi 
Pál, Mátyás József , Mendnyánszky Dénes báró, Miske 
Imre báró, Molnár József, Molnár Pál, Nagy Károly, 
Németh Károly, Onossy Mátyás, Ormós Sándor, Pa-
czolay János, Paiss Andor, Pap Mór, Perczel Mór, 
Perényi Zsigmond báró, Pethe András, Plachy Lajos, 
Ptdszky Ferencz, Petrovics Lukács, Radich Ákos. 
Mannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky István, R6-
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nay Lajos, Röser Miklós, Sudics József ifj. báró 
Rudnyánszky Flórián, Sebestyén László, Semsey 
Albert, Sigray Fülöp gróf, Simay Gergely, Simon 
Pál, Sipos Ferencz, Somogyi László, Somssich Pál, 
Stoll Károly, Sümeghy Ferencz, Szabó Imre (pápai), 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szakái Lajos, Szelestey 
László, Szemző István, Székely Gergely, Széchényi 
Béla gróf, Szilágyi István, Szlávy József, Széli Kál
mán, Stiglicz István, Suhaj Imre, Tanárky Gedeon, 
id. Teleky Domokos gróf, Teutsch György, Tolnay 
Gábor, Tollnay Károly, Tóth Vilmos, Török Dániel, 
Török Sándor, (gömöri), Török Sándor (nógrádi), 
Trefort Ágoston, Tidbás János, Tomasics József, 
ürbanovszky Ernő, Űrházy, György, Vadász Manó, 
Vadnay Lajos, Vay Sándor báró, Vas Sámuel gróf, 
Várady János, Vécsey-Oláh Károly, Vesselényi Jó
zsef báró, Vladár Tamás, Wodjaner Albert báró, 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vuchetich István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zichy-Fer-
ráris Victor gróf, id. Zichy József gróf ifj. Zichy 
József gróf, Zmeskál Mór, Zsamay Imre, Zsámbok-
réthy József Zuvics József; 

Nemmel szavaznak: Almássy Sándor, Andaházy 
Pál, Babes Vincze, Bárányi Ágoston, Beliczey István, 
Beniczky Gyula, Benitzky Ödön, Bernáth Zsigmond, 
ifj. Bethlen Gábor gróf, Békásy Lajos, Bobory Ká
roly, Boczkó Dániel, Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, 
Berzenczey László, Gsanády Sándor, Cseh Sándor, 
Csernátony Lajos, Csernovics Péter, Csiki Sándor, 
DamaszkinJános, Deáky Lajos, Desseiqff'y Ottó, Do-
mahidy ferencz, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, 
Eöry Sándor, Eszterházy István gróf, Farkas Elek, 
Fejér Miklós, Gábriel István, Gál Péter, Gfiyczy Ig
nátz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sándor, Halász Bol
dizsár. Hevessy Bertalan, Horváth Elek, Ivánka Imre, 
Jámbor Pál, Jókai Mór, Károlyi Ede gróf, Kende 
Kamit, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Koller Antal, Kup-
ricz Imre, László Imre, Lovassy Ferencz, Lukynich 
Mihály, Luksics Bódog, LuzsénszkyPál báró, Lükö 
Géza, Madárassy Mór, Madárasy József, Majthényi 
Dezső, Makray László, Markos István, Mihályi Péter, 
Milkovics Zsigmond, Molnár Endre, Móricz Pál, Mis-
sics János, Nagy Ignácz, Nánássy Ignacz, Nicolics 
Sándor, Noszlopy Antal, Nyáry Pál, Odescalchi Gyula 
herczeg, Olgyay Lajos, Pap Lajos, Pap Pál, Patay 
István, Pétery Károly, Podmaniczky Frigyes báró, 
Popovics Zsigmond, Prónay József, Péchy Tamás, 
Ráday László gróf, Ruttkay István, Salamon Lajos, 
Simonyi Lajos báró, Soldos Imre, Somossy Ignácz, 
Somssich Imre gróf Svastüs Gábor, Szaplonczay Jó
zsef, Szentkereszthy Zsigmond báró, Széky Péter, 
Szilddy Áron, Szluha Benedek, Szontagh Pál (nóg
rádi), Simonyi Ernő, Svártz Gyula, Thalabér Lajos, 
Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth Kálmán, Thury 
Gergely, Tókody Ágoston, Ujfalussy Lajos, Varga 
Antal. Varró Sámuel, Váttyi János, Várady Gábor, 

54 
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Végksö Gellért, Vidacs János, Vitolay József, Vtiko-
vics Sebő, Zámory Kálmán, Zichy Jenő gróf, Zsitvay 
József; 

Nincsenek jelen: ifj. Ambrózy Lajos láró, An-~ 
drásy Gyula gróf, Andreánszky Boldizsár, Ármbruszt 
Péter, Balomiri Simon, Barínyai József Boy György^ 
Berde Mózses, Binder Lajos, Borlea Zsigmond, 
Botka Mihály, Böszörményi László, Branováczky 
István, Balogh Károly, Bedekovits Kálmán, Conrád 
Móricz, Császár József, Csiky István, Czár Iván, 
Dániel János, Dániel Pál, Decány Károly, Dohr-
zánszky Adolf, Drottleff Tamás Vilmos, Dobolyi Sán
dor, Eitel Frigyes, Fest Imre, Fisser István, Freis-
eisen Gyida, Fülepp Lipót, Fodróczi Sándor, Geczö 
János, Görgey Géza, Gull József, Hodosiu József, 
Horváth Lajos, Jancsó István, Jankovics Dániel, 
Karácsony János, Kerkapoly Károly, Klapka 
György, Kis László, Králjevics Benő, Lázár Sándor, 
Mikó Imre gróf Miletics Szvetozár, Miskolczy La
jos, Mocsonyi András, Mocsonyi Antal, Mocsonyi 
György, Mocsonyi Sándor, Morscher Károly, Maler 
Miksa, Nagy Péter, Ol<íh Miklós, Opitz Sándor, 
Papp Máté, Pap Simon, Perezel Béla, Perezel Ist
ván, Pethes József, Petko Lázár, Pillér Gedeon, Po-
povics-Desseanu János, Puskáriu János, Pejacsevics 
László gróf, Pejácsetics Nándor gróf, Román Sán
dor, Eónay Jáczint, Rónay Mihály, Siklósy Károly, 
Sipos Orbán, Stefanidesz Henrik, Stojácskovics Sán
dor, Szász Károly, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, 
t<zentivámji Károly, Széles Dénes, Szitányi Bernát, 
Szolga Miklós, Sztratimirovits György, Tinku Ábra
hám, Tóth Lörincz, Trauschenfels Emil, Trifunácz 
Pál, Vay Béla báró, Varga Flórián, Wlád Alajos, 
Vakanovits Antal, Vukovics István, Zsedényi Ede.) 

BujanoviCs Sándor j e g y z ő : Igazolt kép
viselő van 4 3 2 : igen-nel szavazott 209; nem-mel 
110 ; elnök nem szavazott; távol volt 110. 

Elnök: A képviselőház a központi bizottság 
által előterjesztett határozati javaslatot többséggel 
határozottá emelte. 

T. ház! Napirenden van a törvényjavaslat az 
1868-dik XXIII . törvényezikk 30-dikszakaszának 
az 1869-dik évvégéig leendő kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslatnak s a központi bizottság erre vo
natkozó jelentésének tárgyalása. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot. ') 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését"-.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjtűi!) A 
t. ház elfogadja. 

*) Lásd az Irományok 486-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 448-dik számát. 

A törvényjavaslat végleges megszavazása a 
holnap reggeli ülésben történhető meg, azután a 
főrendekhez vitetik át. 

Napirenden van a törvényesen bevett keresz
tyén vallásfélekezetek viszonosságáról szóló tör
vényjavaslat azon szakaszának tárgyalása, melyre 
a főrendi ház módosítást tett. 

Paiss Andor jegyző: A módosítás az,hogy 
a 9-dik szakasz harmadik pontja hagyassák el. 

Csengery I m r e : T. ház! Ezen módositvány 
és a t. ház ahoz alkalmazandó elhatározása iránti 
tájékozhatás tekintetéből szükséges, különösen a 9. 
szakasz szerkezetének felolvasása. A 9-dik szakasz 
igy szól: „Különböző keresztyén hitvallású egyé
nek egybekeléséből származó vegyes házasságok
nál a háromszori hirdetést egyik fél lelkésze sem 
tagadhatja meg. Ha azt valamelyik fél lelkésze 
mégis megtagadná, két tanúnak a felől adott bé
lyegmentes biznyitványa mellett, hogy azon lel
kész a kihirdetésre felszólittatott, egyik fél lelké
szének hirdetése is elégséges. A törvényes köteles
sége teljesítését ily módon megtagadó lelkész pe
dig 50 forinttól 200 forintig emelkedhető birság
gal büntettetik." A főrendiház módosítása ezen sza
kaszának két első pontját meghagyván, a harma
dikat, mely a kötelessége teljesítését megtagadó 
lelkészre rovandó birságról szól, kihagyandónak 
javasolja. Ha felveszszük e törvény szerkezetét 
ugy, a mint van, azon esetben, ha a főrendi ház 
módositványát elfogadja a t. ház, a 9-dik szakasz
nak vagy elejét kell megváltoztatnunk, vagy ha 
az eleje megmarad, akkor logikai következés, hogy 
a hátulsó bekezdés sem maradhat el. Az első be
kezdés tisztán azt mondja, hogy : „A háromszori 
hirdetést egyik fél lelkésze sem tagadhatja még." 
Ha tehát e szakasz igy imperative megmarad, 
lehetetlen a sanctiót a. szakasz végéről elhagyni. 
Ha pedig a t. ház beleenyugszik a főrendek módo-
sitványába, vagyis elfogadja azon elvet, hogy a 
sacntióe szakasz végéről maradjon ki, ezen esetben, 
véleményem szerint, a szakasz elejének imperative 
hangzó rendelkezését, mely szerint a háromszori 
hirdetést egyik fél lelkésze sem tagadhatja meg, 
meg kell változtatni. Én tehát részemről kijelen
tem, hogy tekinve különösen az idő rövidségét és 
azon óhajtás által vszéreltetvén, hogy ezen tör
vényjavaslatból , melyet igen szükségesnek és 
fontosnak tartok, okvetetetlen törvény legyen, be
lenyugszom abba. hogy a főrendiház módosítása 
fogadtassék e l ; hanem ez esetben a törvényjavas-
Iát szóban levő szakaszának elejét máskép óhaj
tom szerkesztetni; nevezetesen azon rendelkezést, 
mely szerint a háromszori hirdetést egyik fél lel
késze sem tagadhatja meg, ép ugy, mint e tör; 
vényjavaslat azon szakaszát, hol az áttérni akaró 
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jelentkezéséről van szó, nem ily imperative aka
rom kifejeztetni, hanem épen oly módon, mint a 
miként a törvény a bejelentésnél rendelkezik, 
vagyis felszólittatni rendeli egyik előbbi szakasz 
a lelkészt arra, hogy adjon bizonyítványt : de ha 
nem ád, a tanuk által adott bizonyítvány is elég
séges. Én tehát a helyett: „a háromszori hirdetést 
egyik fél lelkeséé sem tagadhatja meg," ezt óhaj
tom tétetni: „a háromszori hirdetés eszközlésére 
mindkét fél lelkésze felszólítandó.'' Ha ezen szer
kezet elfogadtatnék, a 2-dik bekezdésből csupán 
egy szót kellene kihagyni, t. i. ezen kitételből: „ha 
valamelyik fél lelkésze mégis" a „mégis" szó ki
hagyatván, a szerkezet összefüggőbb, egymással 
nem ellenkező s teljesen logikai lesz. Ajáalom a t. 
háznak az általam formulázott szekezet elfogadá
sát. (Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én részemről egész 
őszinteséggel kimondom, hogy e törvény azon mó-
dositás által, melyet a felsőház indítványoz, ok
vetlenül roszabb lesz. Kószább lesz pedig azért, 
mert kimarad belőle az, hogy a ki törvényes köte
lességét nem teljesiti, büntettessék. Azonban én ré
szemről azt gondoltam meg, hogy ezen módosit-
vány, bár roszabbá teszi a törvényt, de az ered
ményt, melyet elérni akarunk, nem rontja le. Azt 
gondoltam meg, hogy ott, a hol ily mulasztás ál
tal valóságos kár vagy vétség okoztatnék, most a 
büntetés mégis meghagyatott; azt gondoltam 
meg, hogy, ha a módositványt el nem fogadjuk, az 
egész törvénybői nem lesz törvény ; azt gondoltam 
meg végül, hogy, ha ezen módosítás el nem foga
dásával a törvényt lehetlenné tennők, épen azok
nak tennénk szolgálatot, a kik ezen változtatást is 
keresztül erőszakolták, a kiknek ezen törvény nem 
kell. Én tehát ezen előadott okoknál fogva, habár 
roszabb lesz is ez által a törvény, és föntartva, 
hogy azt megvá'toztassuk. midő n időnklesz rá : 
elfogadom a felső ház módositványát. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. ház! Én egyátalában 
nem osztozom az előttem szólott igen tisztelt kép
viselő úr nézetében. Nem osztozom először, mert 
a képviselőházat épen azon ok bírta arra, hogy a 
200 forintnyi birság fizetését határozza el. mert a 
törvényt nem akarta illusoriussá tenni; másodszor, 
mert én a felső ház által történt megváltoztatást 
indokoltnak nem találom, s azt a jogát a felső ház
nak soha el nem ismerhetem, hogy minden alapos 
ok nélkül az alsó ház által hozott törvényt meg
változtassa. Engem, t. képviselőház, egyátalában 
nem aggaszt azon körülmény, nem vagyok abban 
a nézetben, hogy, ha e változtatás el nem fogadta
tik.,az általunk hozott határozat, törvény erejére 
nem emelkedhetik; nem pedig azon oknál fogva, 
mert valamint más, általunk hozott törvényjavas
latokat már rögtönözve átküldöttünk a felső ház

hoz, s a felső ház azokat áttekintvén, azok irányá
ban nyilatkozott: az átküldés megtörténhetik leg
feljebb holnap reggel, s holnap a felső ház ülést 
tartván, a képviselőház ezen határozata vele közöl
tetni fog, következőleg czélt fogunk érni, mert a 
még hátra levő három nap alatt a képviselőház 
törvényjavaslata törvényerőre emelkedhetik. 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház! Csak arra akarok észrevételt tenni, a mit aa 
előttem szólott t. képviselő úr arra nézve mondott, 
hogy a módosítás által a törvény illusoriussá vál
nék. Ha ez csakugyan igy volna, én azt hiszem, a 
t. ház semmi esetre sem fogadná el azon módosí
tást. Ha azon módosítás által, melyet a főrendek 
javasolnak, akármely vallásfelekezet lelkészének 
lehetség adatnék arra, hagy akár c i l y alkalom
mal a vegyes házasság kötését hátráltassa vagy 
lehetlenné tegye,akkor azt elfogadni nem lehetne. 
De miután az e módosítás által nem idéztetik elő; 
miután azon pillanatban, a melyben a lelkész meg
tagadja a kihirdetést, a két tanú bizonysága tökéle
tesen pótolja a lelkész kihirdetését, s már a kihir
detés egy lelkész által eszközöltetvén, tökéletesen 
elégséges; azon állítását a képviselő urnák, hogy 
a törvény a módositvány elfogadása esetében illu
soriussá válik, nem fogadhatom el: mert azt hiszem, 
hogy a törvény a szóban levő bekezdés kihagyá
sával épen ugy eléri czélját. (Helyeslés.) 

Elnök : Kérem azon t. képviselőket, a kik a 
Csengery Imre által előterjesztett módosított sza
kaszt elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör? 
ténik.) A ház elfogadta. 

Napirenden van az Erdélyben megszünteten
dő osztrák törvényekről szóló törvényjavaslat tár
gyalása, s a központi bizottságnak erre vonatkozó 
jelentése. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az oszt-
trák törvényeknek Erdélyben megszüntetéséről szóló 
törvényjavaslatot. ') 

Paiss Andor előadó (olvas ia a központi bizott
ság véleményét és a IX=ik osztály külön véleményét.2) 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Azok 
után, a miket a központi bizottság jelentésében 
előrebocsátott, semmi sem lett volna természete
sebb, mint hogy a törvényjavaslatnak elfogadá
sát ajánlja, vagy hogy legalább a minisztérium 
világos, praecisirozott intézkedést hozzon javaslat
ba. A javaslatban idézett törvény 12-dik pontja az 
indemnityre hivatkozik ; ezen indemnity a minisz
tériumnak már ezelőtt másfél évvel adatott a nél
kül, hogy azóta bármi történt volna, nemcsak arra 
nézve, hogy Erdélyben az osztrák magánjog meg-

x) Lásd az Irományok 39 3-áik számát. 
s ) Lásd aü Iromány ok 485-ik számát és melékletéí. 
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szüntettessék, hanem csak arra nézve is, hogy ezen 
magánjognak azon részei, mint a melyek legnyo-
masztóbban hatnak, a melyek a nemzet geniusá-
val legnagyobb ellentétben vannak, megszüntet-
tessenek. I ly körülmények után az én csekély vé
leményemmel nem járulhatok a központi bizott
ságnak jelentéséhez, hanem pártolom a külön 
véleményt, mely itt felolvastatott. 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! Igen röviden kívá
nok e tárgyhoz szólani. Szólanom kell annyival 
inkább, hogy — mint a központi bizottságban a 
Vll-dik osztály előadója — én is utasítva voltam 
a felolvasott kisebbségi véleménynek pártolására. 

Ha a t. ház figyelemmel méltóztatott meg
hallgatni a felolvasott törvényjavaslatot, már ma
gokból az aláírásokból láthatja, hogy ez nem párt
kérdés ; de láthatja azt abból is, hogy az osztrák 
törvények hatályának az erdélyi területen való 
megszüntetésére nézve nem csak majdnem min
den törvényhatóság folyamodott, részint a hon-
gyüléshez, részint a minisztériumhoz, de folyamo
dott azért 1861-ben még maga az erdélyi — a mint 
nevezni szoktuk volt — fenséges gubernium is, 
a melynek minden tagját valósággal az unió teljes 
végrehajtása iránti szeretettel vádolni nem lehet. 

Hogy szükséges az osztrák anyagi törvény
nek az erdélyi részekben mielőbbi megszüntetése, 
engedje meg a t. ház ennek igazolására néhány 
példát felhoznom. 

Szükséges, például : mert midó'n a hazai tör
vénynek értelmében — ha nem csalódom — az 
elévülés 32 év: az erdélyi részekben fönálló tör
vényekben ez elévülési idő hol 30, hol csak 3 év. 
Szükséges, mert maga a váltóképesség is máskép 
fog az erdélyi részekben s hazánk többi részeiben 
állni, ha a törvényjavaslat elvettetik; másképen fog 
állni Csúcsán, mint a vele szomszédos Feketetón; 
máskép Magyar-Egregyen, mint Zilahon, a miből 
eredhető zavart részletesen elősorolni felesleges. 

Utalok még részletezés nélkül az örökösödési 
törvényekre; utalok a büntető törvényekre, me
lyefenek egyéb hibáját nem is emlitve, csak azt 
emelem ki, miszerint megszabja a büntetések mi
nimumát és igy tökéletesen elveszi a bíróságoktól a 
bűntények erkölcsi beszámithatásának jogát, s azt, 
hogy hiában találja meg a kárvallott elorzott va
gyonát bárkinél, az neki, az osztrák törvények 
szerint vissza nem adatik, ha a tényleges tulajdo
nos egyszerű vásárczédulával igazolni birja, hogy 
ő azt vette, s az igazi tulajdonos ütheti bottal 
kárának nyomát. 

Felemlítem, hogy Erdélyben jelenleg semmi 
kereskedelmi törvény nincsen, s kérdem : milyen 
üzlet fog ebből kifejlődni? a vasutakat nem is em
litve, ha az illető fuvaros, ki még Feketetón meg

engedem a hiányos, de mégis meglevő magyar 
kereskedelmi törvények alatt áll, Csúcsán már, 
úgyszólván, Vogelírei lenne. Sem helyes eljárásá
ban nem védelmezi megtámadások ellen senki, 
sem helytelen eljárásában nem büntetné. (Helyes
lés a baloldalon.) 

Hogy nem lehetetlen ezen törvényeknek be
hozatala, t. ház, arra nézve röviden csak arra uta
lok, hogy vérünkbe átment régi hazai törvényeink 
századokig fönállottak és egy pennavakarintással 
behozták helyettök az osztrák törvényeket. Sokat 
szenvedtünk, sok nyomorúságot állottunk ki, mig 
azok hatályban voltak; de bajos lenne bebizonyí
tani, hogy ez épen valami roppant izgalmat vagy 
zavart okozott volna.De közelebb jövök a kérdéshez. 
Nem említem meg azt, hogy egyes megyék 1861-en 
behozták az osztrák törvények ellenében a régi tör
vényeket Erdélybe, hanem megemlítem a Szilágy
ságot, melynek Magyarországhoz való visszacsatol-
tatása által re ipsa minden külön törvény, minden 
átmeneteli utasítás nélkül azonnal keddről szerdára 
életbe léptettetett az osztrák törvények helyett az 
alaki törvény, és hivatkozom magokra a szilágysági 
képviselőkre, méltóztassék őket megkérdeni s meg 
vagyok róla győződve, nagyobb részük azt fogja 
mondani, hogy ez, mint minden változás, talán 
némi bajjal járhatott ugyan, de valóságos veszede
lem belőle semmi esetre sem származott. Azt 
mondják, hogy nem lehet behozni az itt érvény
ben levő törvényeket az erdélyi részekben, mert a 
megyék ott másképen vannak rendezve. Ha figye
lemmel megnézzük a hozott törvénykezési szabá
lyokat, azekban ezen különbség ki van egyenlitve, 
mert pl. a szolgabírói bíráskodás reá van bízva az 
egyes bírákra, és megvallom, ezen rendelkezésben 
magában a minisztériumnak azon óhaját látom, 
hogy az alaki törvényekkel együtt az itt divatban 
levő anyagi törvényeket is behozza Erdélybe, a 
miben, hogy csalódtam, fájdalommal kell elis
mernem. 

Ezeket egyszerűen felemiitvén, még egy kér
dést vagyok bátor a t. házhoz intézni. (Halljuk!) 
Erintettem a jus eriminálét. Említettem egy né
hány hiányát anélkül, hogy a részleteket vizsgálni 
igyekeztem volna, anélkül, hogy a Magyarország
ban szokásban levő büntető törvénynek dicsőségét 
megénekeltem volna. Mindamellett, miután tudjuk 
azt, hogy maga az ausztriai törvényekre nézve 
egyedüli illetékességgel biró törvényhozás a Reichs-
rath, az osztrák jus-criminálénak igen tetemes ki
javítását eszközölte, például csak azt az egyet em
litve fel, hogy Mangelan Beweis-féle eljárások 
megszüntetésével nevezetesen javította azt: bátor
kodom kérdeni a t. háztól, vajon a szegény erdélyi 
részekben — miután, azt hiszem, egy sincs köz
tünk, ki a reichsrath módosításait akarhatná oda be-
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vinni — vajon, mondom, a még Ausztriában 
divó osztrák törvényeknél ia roszabb törvények 
legyenek-e ama részekben érvényben ? (Helyeslés 
a bál oldalon.) 

S ezek után végre egy kérést intézek a t. 
házhoz és ha a t. ház beadott indítványunkat el
vetné, intézem ezen kérést az igazságügyminiszter
hez, kérve:"hogy, ha azt okozta az osztrák kormány, 
hogy az erdélyi részeknek hazafiúi hüségökről is
mertfiai 20 éven át a hazai törvények oltalma és vé
delme alatt nem élhettek, a magyar kormány ne 
legyen okozója annak, miszerint azon lelkes hazafiak 
a magyar törvények szerint még csak meg se hal
hassanak. 

Ajánlom indítványunkat a t. ház pártfogásá
ba. {Élénk helyeslés a bal oldalon.) 

Gál J á n o s : T. ház! {Eláll. Zaj.) Ha a t. 
képviselőház méltóztatott volna megkímélni az 
időt, vagyis inkább, ha némely t. tagok méltóztat
tak volna az időt az „eláll* felkiáltástól megkí
mélni, {A dologra!) azt gondolom, eddigelé egy 
részét véleményemnek elmondottam volna. 

Mindenekelőtt bátor vagyok a t. képviselőház 
figyelmét felkérni a dolog tisztálása végett a kö
vetkezőkre. Nem arról van jelenleg szó, hogy Er
délybe az osztrák perrendtartás helyett az ország 
birói értekezletnek annyira hiányos perrendtar
tása hozassék be. Ha a kérdés maga tisztába nem 
hozatik az országgyűlés előtt, meglehet sokan a t. 
tagok közöl szavazatukat arra adandják, a mire 
magok sem szándékoznának, mert jól tudom az 
ellenvéleményüeknek azon szokott mondását, hogy 
hiszen a magyarországi, az országbírói értekezle
ten alapuló és jelenleg divó perrendtartásnál még 
az osztrák perrendtartás is jobb. Erről jelenleg 
kérdés nem lehet, mert miután a t. ház már az uj 
perrendtartást méltóztatott megszavazni, melyet a 
felsőház is elfogadott, és jelenleg e törvényre nézve 
ő felsége szentesítését várjuk, hogy Magyarorszá
gon és Erdélyben ugyanazon egy perrendtartás 
lesz, ebben már senki sem kételkedik. Méltóztassa
nak ennél fogva mindazok, a kik azt mondják, 
hogy mily hiányos a perrendtartás Magyarorszá
gon, ezt a mi véleményünk ellen nem alkalmazni, 
mert most nem az a kérdés. A kérdés, mely a sző
nyegen levő törvényjavaslatra nézve fenforog az, 
hogy midőn az uj perrendtartás életbe fog lépni, 
akkor is továbbra fentartassék-e Erdélyben ezen 
uj alkotmányos perrendtartással az „Allgemeines 
österreichisches bürgerliches Gresetzbueh"?" 

Besze JánOS: Nem az a kérdés. 
Gál JánOS: Engedelmet kérek, ez a kérdés. 

{Valaki: De bizony nem ez! Más: épen ez a kér
dés!) Engedelmet kérek, épen ez a kérdés. {Zaj. 

Halijuk! Folytassa:/) Mindjárt folytatom, mihelyest 
hallgatni méltóztatnak. 

Uraim! az itt a kérdés: fentartassék-e Erdély
ben az osztrák anyagi jog, vagyis az osztrák pol
gári törvénykönyv, osztrák büntetőtörvény, osz
trák váltótörvény, az osztrák csődrendtartás, még 
azután is, hogy az uj alkotmányos alaki törvény, 
vagyis uj perrendtartás életbe lépend ? vagy pedig 
hogy az uj alkotmányos perrendtartás életbe fog-e 
lépni, a mely kétségtelenül több tekintettel volt a 
Magyarországon jelenleg érvényben levő anya
gi törvényekre: ugyanakkor a magyarországi 
anyagi törvények terjesztessenek ki Erdélyre is? 
Ez a kérdés. 

E tekintetben bátor vagyok röviden vélemé
nyemet kifejezni. 

Méltóztassék a t. képviselőház megfontolni: 
minő torz-alakja lenne az osztrák anyagi törvé
nyek fentartásával az uj perrendtartás életbe lépte 
után egy erdélyi keresetlevélnek: „Az 1868-diki 
ezen és ezen uj alkotmányos perrendtartást tartal
mazó törvény szerint a következő keresetemet te
szem fel;" következik most a per alapjául szolgáló 
tény vagy dolog megírása; ezután maga a posí-
tum következőleg : t . i . „megkívánom ezen kerese
tem alapján, hogy az Allgemeines österreichisches 
bürgerliches Gresetzbueh ezen és ezen szakaszai 
szerint nekem ez s ez megítéltessék.fó Ez a tors-
alakja a keresetnek. 

Szlávy József: Nem áll. 
Gál J á n o s : Bocsánatot kérek a t. államtit

kártól, én megmondom a magam véleményét, 
azután ha tetszik, méltóztassék megezáfolni. 

Hallottam egy nevezetes ellenvetést e tekin
tetben, hogy t. i. ily rövid idő alatt a mint mi az 
átalunk beadott törvényjavaslatban kívánjuk, nem 
lehet, hogy megtegye az igazságügyminiszterium 
az e végett szükséges intézkedéseket. E tekintet
ben bátor vagyok a következő észrevételt tenni: 
maga az igen t. igazságügyminiszter úr méltózta
tott azon időt, a midőn az uj perrendtartás életbe 
fog lépni, jövő márczius elejére kitűzni. Tehát 
még van három hónap. Nézzük meg, hogy 1861-
ben szintén a mostani t. igazságügyminiszter úr 
bölcseségeés legfőbb közreműködése által mennyi 
idő alatt dolgozták ki az országbírói értekezlet 
utján azon szabályokat, melyek nyomán a hazai 
törvények az osztrák törvények helyébe Magyar
országon visszaállíttattak. Megkezdettek a tanács
kozások január 23-án, és az akkori országbíró az 
e tárgyban készült munkálatot már május 4-kén 
terjesztette az országgyűlés elé, tehát a tanácsko
zások akkor is 3 hónapig tartottak. Akkor pedig 
nem csupán anyagi jog tekintetében történt intéz
kedés, hanem egy uj perrendtartás is készíttetett a 
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váltó és csődeljárás alapján, melyre már most sem
mi szükség nincs, miután az uj alkotmányos per 
rendtartás fog életbe lépni. 

Azon specialitásokra, melyeket Tisza László 
barátom igen helyesen felhozott, nem akarok kiter
jeszkedni, mert ismétlésekbe nem akarok bocsát
kozni. Méltóztassanak azonban megfontolni azt, 
hogy az 1861-diki ideiglenes szabályokban három 
kis lapon mindössze csak 23 rövid szakasz van, 
melyekben foglalt szabályok szerint Magyarorszá
gon a hazai, polgári, anyagi törvények ismét visz-
szaállittattak. Itt foglaltatik az örökösödési tör
vény, mely a ramusok szerint intézi el az örökö
södést a magyar nemzet ősi jogfogalmai szerint, 
és eltér több pontban az ausztriai örökösödéstől. 
Ha már most ugyanazon egy embernek Magyar
országon és Erdélyben is jószága van. és ő meg
hal egyenes leszármazó örökösök nélkül, nem két 
külön ál3am-e az, hogy ha pl. az egyikben az oszt
rák törvények szerint semmi tekintet nem leend 
az oldalas atyafiak közó'l arra nézve, hogy me
lyiknek az ágazatán örökölte volt azt az örökha
gyó ; a másikban pedig a magyarországi jelen 
örökösödési törvények szerint épen ez fog dönteni. 
Méltóztassanak megfontolni, hogy egy ország-e 
az, a melyben az erdélyi részekre nézve az özvegy 
a férje birtokának egy részét, ha gyermekek nem 
maradtak, saját tulajdona képen elviszi, ellenben 
a magyarországi jószágra nézve az oldalas atya
fiak ramusok szerint fognak következni, az özvegy 
pedig a magyar törvények szerint özvegyi tartási 
joggal bir ? Fontolják meg továbbá a t. képviselő 
urak, vajon az osztrák büntetőtörvény szerint, 
mely Erdélyben jelenleg is életben van, ha a biró 
azt ugy kezeli, mint a törvény meghatározza, le
hetséges-e az alkotmányos élet vagy nem? Én ré
szemről azt mondom, hogy midőn az alkotmányos 
érzésű biró, ha alkotmányos életet akar, kell, hogy 
kijátsza a törvényt, melyet szorosan követni tar
toznék az ítéletnél, az szerintem nem törvény. 
Méltóztassanak végre megfontolni, hogy az osztrák 
büntető eljárás szerint a királyi tábla Ítéletet nem 
hozhat a nélkül, hogy maga a közvádló a királyi 
tábla ülésében az ítélethozatala alatt, mint inforrna-
tivum votummal biró tag, ben ne üljön. Biztosít
ja-e ez vagy nem az egyénnek alkotmányos sza
badságát. T. képviselőház! Sem mi képviselők, 
sem pedig a kormány nem tulajdonosa az egyes 
polgárok vagyonainak,ezekaz egyes polgároknak 
sajátjai. Nem mi adtuk ezen vagyonokat a polgá
roknak, hanem a mi kötelességünk azokat védeni. 
Sajátjaik azok azon jog, és igazsági fogalom sze
rint, melyet őseiktől örököltek, és azon öröklési 
mód szerint, a mint az átszállást az egyikről a 
másikra igaznak hitték és hiszik. Méltóztassanak 
tekintetbe venni azon következéseket, ha valami-
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kép a pietás, melyet egy nemzet a sajátról és az 
örökösödésről magának századokon keresztül al
kotott, megingattatik, és oda vitetik át, hogy egy 
az absoíutismus erőszakja által mindazon sajáti 
fogalmak ellenére tett intézkedés meg nem változ-
tattatik, és érvényesen állhat fen még akkor is, 
midőn Magyarországon alkotmányos élet van. 

E tekintetben Erdélynek közvéleménye nyi
latkozott már 1861-ben és nyilatkozott ujabb idő
ben is. A mint 1867- június 26-án azon miniszteri 
rendelet kiadatott, mely szerint az osztrák törvé
nyek Erdélyben tovább is fentartandóknak hatá-
roztattak, alig volt Erdélynek két törvényható
sága, mely fel ne jajdu't volna az osztrák törvé
nyek fentartása ellen. Miután Magyarországon 
1861-ben visszaállítása a hazai törvényeknek — a 
mint akkor s most is többek által kifejeztetett — a 
közvélemény nyomása alatt történt, e tekintetben 
hasonló közvélemény volt és van most Erdélyben. 
Erdélyben igen sokan vannak, kik alkotmányos 
életét Erdélynek kétségbe vonják mindaddig, mig 
az osztrák törvények alatt hagyatik. 

A codificatio. melylyel az ellenvéleményüek 
reményt nyújtanak az osztrák törvényektől meg
szabadulásunkra, nem oly könnyen történik meg, 
mint ahogy némelyek reménylik. Valahol Európá
ban a magánjogról codex készittetett. ez csak év
tizedek munkája után jöhetett létre. Hogyan 
lehessen reményünk, hogy azt pl. egy rövid év 
múlva Magyarországon el fogják végezni ? addig 
pedig a bíróság akármilyen jó legyen, a legjobb el
járás mellett se fog az uj perrendtartás eredmé
nye megfelelni a várakozásnak, ha az osztrák 
anyagi jogot köteleztetik követni. Ha tehát a t. 
ház egy codificatio stádiumára odázná el Erdély
ben az anyagi osztrák törvények megszüntetését 
és a magyar anyagi jog bevitelét: évtizedeken át fog 
még Erdély nyakán maradni az osztrák anyagi 
törvény, következőleg, miután naponkint vesztik 
el a családok igazaikat, senki sem lesz, ki nekik 
sajátjukat a legjobb akarat mellett is visszaszol
gáltathassa. 

Kérem tehát a t. házat , miután e dologban 
lehetetlenség nincs, és miután az alkotmányos fo
galom és az unió azt kívánja, hogy szüntettesse-
nek meg az osztrák törvények Erdélyt továbbra 
is terhelni; miután a minisztériumnak különben 
ugy is az indemnytinél fogva joga van a jelenleg 
érvényben álló magyarországi anyagi törvényeket 
Erdélyben is érvényre hozni: méltóztassék a t. 
ház a IX. osztály külön véleményét elfogadni, 
mely szerint egyidejűleg az uj perrendtartással a 
magyar anyagi törvények Erdélyre is kiterjesz
tessenek. (Helyeslés.) 

Szabó M i k l ó s : T. ház ! Miután a szőnye-
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gen levő törvényjavaslatra nézve a napokban már 
elfogadott unió törvény 12-dik szakasza intézke
dett, nem tartom szükségesnek, hogy hosszabban 
szóljak ezen tárgyhoz, nem vélvén azt, hogy a ház 
ugyanazon határozatot, melyet ezelőtt egy pár 
nappal hozott, most ismét megváltoztassa. 

Csakis az előttem szólott t. képviselő úr elő
adására akarok pár észrevételt tenni. 

Természetesnek találom, hogy Erdély minél 
előbb szabadulni kívánna az osztrák törvénytől, 
mint magunk is tettük, mihelyt a legelső alkalom 
kínálkozott, azonnal kiküszöböltük. Csakhogy igen 
lényeges különbség van köztünk és az erdélyi vi
szonyok között. Akkor, midőn aa országbirói ér
tekezlet következtében Magyarország az osztrák 
törvényeket hatályon kivül tette, ugyanakkor 
visszaállította a régi magyar törvényeket. Erdély 
azonban nem azt akarja, nem azon törvényeket 
akarja visszaállítani, melyek ott érvényben vol
tak, minekelőtte az osztrák törvények behozattak, 
hanem akarja a magyar törvényeket, vagyis egé
szen uj törvényeket bevinni. És igen természetes
nek találnám azt azon esetre, ha Magyarországon 
rendezett codifieált törvények volnának; hanem 
kérem a t. képviselő urat, ha most az osztrák bün
tető törvénykönyv megszüntettetik, Magyarország
nak lévén criminalis praxisa, mit fog azok helyébe 
állítani ? Egyébbiránt oly mélyen semmi a pol
gári életbe be nem hat, mint pl. az örökösödési 
törvények, mint átalában a polgári törvények: 
ezeket csak azon feltevésben lehetne visszaállítani, 
mint az előttem szólott t. képviselő úr mondotta, 
hogy évtizedek kellenek arra , hogy egy polgári 
törvénykönyv életbe léptettessék. De én ezen vé
leményben nem vagyok, és azt hiszem, hogy a 
jövő ülésszak alatt minden esetre életbe fog lépni 
a polgári törvénykezés, és lesz codifieált büntető 
törvénykönyvünk ; és igy sokkal czélszerübbnek 
vélném, hogy akkor, midőn már Magyarországon 
kész törvények lesznek, léptettessenek azok életbe 
Erdélyben is , mintsem , hogy ott 3 év alatt két
szer léptessünk életbe uj törvényeket. 

A külön véleményre nézve azt jegyzem meg, 
hogy ha a külön vélemény elfogadtatnék, akkor 
Magyarországon rneghiusittatnék a polgári törvé
nyek életbe léptetése, pedig az igazságszolgáltatás 
érdekében kívánatos, hogy nálunk, ugy mint Er
délyben, életbeléptettessék az uj polgári perrend
tartás. Ha csak akkor lép életbe, mikor egyúttal 
az osztrák törvények megszüntetésével helyökre 
a magyar törvények léptettetnek életbe Erdélyben, 
akkor azt hiszem, kellene várnunk valószínűleg 
legalább is egy évig, de még akkor sem lehet
nénk ebben bizonyosak, mert átmeneti intézke
dések kidolgozása oly helyén, hol megszűnt tör

vények helyett soha hatásban nem volt uj törvé
nyeket viszünk be, ez minden esetre hosszabb időt 
igényel; pedig azt gondolom, sem nekünk, sem 
Erdélynek nincs érdekében, hogy a polgári törvé
nyek életbeléptetése elodáztassék. 

Sajnálom , hogy az igazságügyminiszter úr 
nincs már jelen, hogy biztosíthatná a t. képviselő 
urakat, hogy az unió törvény XII-ik szakasza ér
telmében intézkedni fog, hogy a kellő változáso k 
kiterjesztessenek Erdélyre is. Ismétlem, hogy e z 
meg fog történni mindenesetre: ésenné Ifogva a köz
ponti bizottság véleményét páftolom. 

Bohatieln Sándor: Az igazságszolgáltatás 
érdekében kötelességemnek tartom röviden fel
szólalni. 

Nem vagyok szerelmes az osztrák törvények
be , szeretem a régi hazai törvényeket; de mind
amellett kötelességemnek tartom nyilatkozni a 
központi bizottság véleménye mellett, és a 9-dik 
osztály külön véleménye ellen, még pedig az 
igazságszolgáltatás érdekében: mert 1861-tőlfogva 
mostanig, tehát rövid 7 év alatt Erdélyben há
romszor szünetelt az igazságszolgáltatás: meg
szűnt 1861. áprilistól, midőn rendeztettek a me
gyék ; 1862-ben márcziusban megszűntek, pe
dig azért, mert fenálltak HZ osztrák törvények, de 
nem volt biró, ki azok szerint képes lett volna 
ítélni; szünetelt 1863-ban csaknem félévig, míg 
az újonnan beállított birák egy kis gyakorlatot 
szerezni képesek voltak. Ezen utón folyt az igaz
ságszolgáltatás 1867-ig, midőn a megyék újra 
rendeztettek, Ekkor a megyékben a törvényszékek 
akként töltettek be, hogy a lehetőségig szakembe
rek választattak; több megyében pedig választat
tak oly emberek , a kik nem tudták a törvényt, 
és mig azok begyakorolták magokat, szünetelt az 
igazságszolgáltatás. 

Most kilátásba van téve, hogy legfeljebb egy 
év alatt elkésziü a büntető- és a polgári törvény
könyv; nem akarnám tehát, hogy addig ismét 
szüneteljen Erdélyben az igazságszolgáltatás, és 
ez időre hozzanak be oly valamit, a mit nem 
tudunk. 

Ha ki fognak küszöböltetni az osztrák törvé
nyek, miket mostani bíráink tudnak, és bevétetik 
az országbirói értekezletet, hogy ezen ország birói 
értekezletet biráink megtanulják, kell hogy tudják 
tökéletesen az osztrák törvényeket, kell hogy tud
ják Magyarország anyagi törvényeit, melyek sok
ban különböznék az erdélyiektől; különböznek 
pedig mindazon törvényekre nézve, miket a ma
gyar törvényhozás 1525-től 1848-ig hozott, és vé
gül még kell, hogy megtanulják magát az országbi
rói értekezletet. Mire mindezeket megtanulják, ak
korra alkalmasint megtörténik a codiíicatió és egy 
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ujabb stádium lép ismét életbe, melybe hogy abiró | 
magát beletanulja, kell legalább fél év , és csak ak
kor jöhet Erdélyben az igazságszolgáltatás a rendes 
kerékvágásba. Mindezek tehát épen az igazság
szolgáltatás érdekében a központi bizottság véle
ménye mellett harczolnak. 

Gál János t. képviselőtársunk legfőbb érvül 
az egyformaságot hozta fel. Alig néhány napja tár
gyaltatott Erdélynek Magyarországgal egyesülése 
részletes szabályozása, tárgyaltatott pedig épen az 
e gyformaságért,t. i. hogy a törvényhozás a két hazá
nak egyformán választott képviselőiből állhasson. 
Egy képviselőtársunk azon elvet hozta fel, hogy ter
jesztessék ki Erdélyre a pozsonyi 1848. V. válasz
tási törvényczikk. Azon alkalommal a képviselő 
úr azt mondta: miért cseréljünk fel egy roszat egy 
hiányossal ? Ha tehát a t. képviselő úr akkor el
fogadta azon érvet; micsoda következetességgel 
cseréljünk fel most egy jobbat, vagy egy megle
hetősen jót egy rosszabbért? Én azt hiszem, hogy 
fel nem cserélhető. 

Ugyanazért kérem a t. házat, méltóztassék a 
központi bizottság véleményét elfogadni. (Helyes
lés jobbról.) 

P a p Mór: T. ház! Azok után, a mik itt el
mondattak, nem szólaltam volna fel, ha igen t. ál
lamtitkár úr nem mondotta volna, hogy ezen tör
vényjavaslat ellenkezik a két nappal ezelőtt hozott 
unió törvénynyel. Bocsánatot kérek, az unió-tör
vény Xll-ik szakasza azt mondja, hogy Magyar
országon az anyagi törvényeknek behozatala any-
nyira szükséges, tehát törvényhozás utján fog 
eszközöltetni. A mit mi most kérünk ezen törvény
javaslatban, épen nem ellenkezik az unio-törvény-
nyel, sőt annak egyenesen kifolyása. 

Azt tetszett kérdeni, hogy az osztrák polgári 
törvénykönyv helyébe mit hoznánk be Erdélyben? 
Elismerem, hogy codificált büntető törvénykönyve 
Magyarországnak nincs, de Magyarországnak van e 
tekintetben a legrégibb időtől gyakorlata,, és ezen 
gyakorlatot s az itteni szokásokat be lehet hozni 
Erdélyben, a mint csakugyan történt is, hogy egy
két törvényhatóságban 1861-ben behozatott. 

Egyébiránt én abban megnyugszom, mit t. 
államtitkár úr mondott, hogy az igazságügyi mi
niszter minden törekvését oda fogja irányozni, hogy 
Erdélyben is behozassanak a magyarországi anyagi 
törvények; hanem azon kitétele,hogy „lassankint," 
igen tág fogalom, mely alatt igen hosszú időt is lehet 
érteni. 

Boheczel t. képviselő úr azt mondja, hogy 
azért óhajtandó az osztrák polgári törvénykönyv 
megtartása, mivel Erdélyben oly birák vannak, 
kik az ujabb korban tanultak. Igaz, vannak olyan 
birák, kik az ujabb korban végezték a jogtudo-

| mányokat, hanem ezekkel szemben vannak szám
talan olyanok is, kik a régit jobban tudják, mint 
az osztrák törvényeket. (Szavazzunk!) 

Antalfy Károly: Elállók. 
Elnök: Senki felirva nem levén a tágyalás 

be van fejezve, s következik a szavazás. Nézetem 
szerint a szavazási kérdés először azon törvényja
vaslat, melyet több erdélyi képviselő az osztrák 
törvényeknek Erdélyben leendő megszüntetésére 
nézve beadott. Az esetben, ha ez el nem fogadtat
nék, kerül szavazás alá azon határozati javaslat, 
melyet a központi bizottság terjesztett elő. Nem 
tudom óhajtja-e a t. ház, hogy szavazás előtt mind
két javaslat felolvastassák ? (Közbeszólás: Csak a 
bizottság javaslata a kérdés!) Bocsánatot kérek, a 
szabályok szerint mindig az első indítványra kell 
feltenni a szavazási kérdést, és ha az el nem fo
gadtatnék, jön a második, a harmadik stb. (He
lyeslés.) 

Tehát kérem azon képviselőket, kik azon tör
vényjavaslatot, melyet gr. Teleki Domokos és több 
erdélyi képviselő az osztrák törvényeknek Erdély
ben megszüntetéséről a ház asztalára letettek, és 
jelenleg tárgyalás alatt volt, elfogadni kívánják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.] Méltóztas
sanak állva maradni mindaddig, míg a jegyző urak 
megszámlálják. (Megtörténik.) Most, kérem, méltóz
tassanak azok felállani, kik el nem fogadják, (Meg
történik.) A többség, ugy látom, a mellett van, 
hogy ne fogadtassák el. 

Most méltóztassanak azok, kik a központi bi
zottság határozati javaslatát elfogadják, felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T, 
ház ! 0 felsége Magyarország és Erdély egyesíté
séről, a nemzetségi egyenjogúságról, a függő adós
ságok ellenőrzéséről, a közös nyugdijakról, a ve
gyes házassági válóperekről, és a magyar keleti 
vasút és annak szárnyvonalai kiépítéséről szóló 
törvényczikkeket szentesíteni méltóztatván : van 
szerencsém ezeket azon kéréssel átnyújtani, mél
tóztassék kihirdetésöket elrendelni. (Éljenzés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa szen
tesitett törvényczikkeket)) 

Elnök: E szentesitett törvényczikkek a kép
viselőházban kihirdettetvén, kihirdetés végett a 
méltóságos főrendekhez át fognak küldetni. Hogy 
ez mielőbb megtörténhessék, méltóztassanak a 
jegyzőkönyvnek erre vonatkozó pontját hitele
síteni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ülés 
jegyzökönyvének a szentesitett fórvényczikkek kihirde
tésére vonatkozó pontját.) 

J) Lásd az Irományok 448—453-ik számait. 
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E l n ö k : A jegyzőkönyv ezen pontja hitele
síttetik. 

Nem tudom, kivánja-e a t. ház a tanácskozást 
folytatni? (Holnap!) 

Holnap ünnep levén, az ülés 11 órakor fog 

megkezdődni. Napirenden lesznek: a házszabályok 
és mindazon törvényjavaslatok, határozati javas
latok és indítványok, melyek egyes képviselők ál
tal beadattak. 

Az ülés végződik esít 8V« órakor. 

CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. december 8-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , u t ó b b G a j z á g ó S a l a m o n , végre S o m s s i c k Pál e l n ö k l e t e a l a t t . 

f árgyai : A kormány tudatja az országgyűlés ünnepélyes berekesztésének idejét. A főrendek f lnöke átküldi az országos levéltár
nok elismervényeit átvett szentesített törvényczikkekről. Kárvények bemutatása. A kormány felel Zsarnay Imre interpellatiojára. Gbyczy 
Kálmán a tengeri lobogót, Zmeskall Mór a sóhivatalok iránt interpellálja a kormányt, mely is mindjárt mindakét kérdésre válaszol. A kér-
vényi bizottság tárgyalta kérvényét a minisztériumhoz tétetnek át. Az 1868. XXIII. tbrvényczikk 30-dik szakaszának kiterjesztéséről 
szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A főrendek üzenik, bogy ezen törvényjavaslatot, valamint a }. estvárosi kölcsönről szólót, el
fogadták, s az államadósságokat ellenőrzendő bizottságba a magok tagjait megválasztották A liázszabályzati javaslat részletes tárgyalása 
újra felvétetik s bevégeztetik. A vallásfelekezet! viszonosságról, a polgári törvénykezési rendtartásról az 1869-dik évi államköltség-
vetésről, a tiszai vaspályatársulat tartozása törlesztéséről, a Lonjskopolje ármentesitéai költségeiről, s a vasnti kölcsönről szóló törvények 
szenteaittetvén, kihirdettetnek, A kormány felel Patay István, Simonyi Ernő s Majthényi Dezső interpellátióira. A még el nem inté
zett javaslatok nyilt napirend mellett elintéztetnek. Simonyi Ernő Újvidék városa iránt interpellálja a kormányt, mely is azonnal vá
laszol. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove 
István, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla báró .; ké
sőbb Andrásy Gyula gróf, Eötvös József báró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 11V4 órák or. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gr. jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sán
dor jegyző tír jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {ok ássa a ae-

czember 7-én tartóit ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Andrásy Gyula gr. miniszterelnöknek az or

szággyűlés ünnepélyes berekesztésére vonatkozó, 
hozzám intézett átirata fog felolvastatni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa): „Mél
tóságos elnök úr ! Hivatkozva folyó évi deczember 
hó 5-én 1433. szám alatt kelt előleges értesíté
semre, van szerencsém méltóságodat tudósítani, 
miszerint az országgyűlésnek ünnepélyes berekesz
tése'folyó évi deczember hó 10-én déli 1 órakor 
lesz. Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyil
vánítását." 

E l n ö k : Az országos folevéltárnok elismeri, 
K É P V . H. NAPLÓ 1865/„. XI. 

hogy a következő szentesitett törvénycikkeket 
átvette, és megőrzés végett az országos levéltárba 
letette, ugy mint: a szőlőbirtok után járó tartozások 
megváltásáról, az uzsoratörvények eltörléséről, az 
ország némely vidékein rablók által megzavart 
közbiztonsághelyreállitásáramegkivántatópóthitel-
ről.a Magyarország s Horvát-, Sziavon- és Dalmátor
szágok között fenforgott közjogi kérdések kiegyen
lítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről, 
az úrbéri örökváltságokért országos alapból adandó 
megtérítésről, a személyes kereseti adóról, a hús- és 
borfogyasztási adóról, az 1853-ik évi deczember 
hó 5-én kelt átalános, ésaz 1857. évi február 18-án 
kelt dalmátországi külön vámtariffának némi mó
dosításáról szóló törvényczikkeket. Tudomásul 
vétetik. 

Szatmár-Németi városa közönsége az 1848— 
49. évi időszakban a városi árvaházba befolyt s 
elkobzott 100,000 forint összeg magyar bankjegy
ben képviselt árva-vagyont az országos alapból 
kipótoltatni kéri. 

Ung megye közönsége aLudovicum magyar 
katonai akadémiának a nemzeti alapitvány és a 
fenálló törvények értelmében leendő mielőbbi 
életbeléptetését törvényhozásilag eszközöltetni 
kéri. 



434 CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 8. 1868.) 

Rozsnyó bányaváros közönsége ismételve 
kéri, hogy tetemes áldozattal fenálló városi tör
vényszéke, a mólyen tisztelt országgyűlés által 
megajánlott 80,000 forintból aránylag segélyez-
tessék. 

A ház tegnapi határozatához képest a kérvé
nyek a képviselőház levéltárába fognak tétetni, s 
a jövő országgyűlés elé terjesztetni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Zsarnay képviselő úr tegnap a sókezelés ügyében 
interpellátiót intézett hozzám, melyre van szeren
csém a következőkben válaszolni. 

Az interpellatió első részében képviselő úr 
azt kérdé tőlem: van-e a kormánynak tudomása 
azon átalános panaszokról, hogy „különösen só
vári főzött sót használó vidékek lakói, még azok 
is, kik kó'sót használnak, most, midőn a só ára 
törvény által leszállittatott, nagyobb bajjal és drá
gább áron juthatnak a sóhoz, mint a törvény szen
tesítése előtt juthattak." Az interpellatió ezen ré
szére van szerencsém válaszolni, hogy képviselő 
urnák azon állitása nem áll, mintha nagyobb baj
jal jutnának az illető vevők a sóhoz, miután az 
1868. XI. törvényczikk 3. szakasza értelmében, 
mely felhatalmazza a minisztériumot arra, hogy a 
szükséghez képest a termelési helyeken kívül is 
állithasson sóeladási rakhelyeket, ennek megfele-
lőleg sóeladási rakhelyek majdnem két akkora 
számban vannak jelenleg felállítva, mint azelőtt, 
és igy jelenleg körülbelől 50 rakhely van, hol a 
sót árulják. Arról biztosithatom a t. képviselő urat, 
hogy bármely népesebb város kivan saját terüle
tén a városban raktárt állítani, és eziránt a pénz
ügyminisztériumhoz kérvényt intéz, a szükséges 
intézkedések megtétettek az iránt, hogy a kivánt 
mennyiségű só a szállítási ár hozzászámitásával, a 
kincstári raktárból azon város lakói rendelkezésére 
bocsáttassák, ha az illető város vagy az ottani 
jóhitelti kereskedő a raktár felállítására vállal
kozik. 

Tehát az interpellatió azou része, hogy a ve
vők most nagyobb bajjal jutnának a sóhoz, mint 
ezelőtt , ezen tény által meg van czáfolva. 
(Tcüzés.) 

Az interpellatió azon részét, mely azt tartal
mazza, hogy a sót drágábban árulják jelen évben, 
mint az előbbi években, ruegczáfolja azon kö
rülmény, hogy a törvény értelmében minden rak
tárban körülbelől 2 forinttal olcsóbban árulják a 
sót, mint azelőtt. Miután a t. képviselő úr egyetlen 
egy körülményt, egy esetet sem fog elősorolhatni, 
hol a törvény által megállapított ár a kincstári 
raktárakban meg nem tartatott volna, ezen állítást 
is alaptalannak mondhatom. A mi különösen a 
sóvári só árulását illeti, erre nézve a következőket 

| jegyzem meg : az előbbi években Sóvárott az ösz-
szes termelés 130,000 mázsa főtt sót tett, de miu
tán az utóbbi időkben a sósviz tetemesen megapadt 
annyira,hogy félni lehet attól, hogy ha az előbbeni 
mennyiség fogna előállíttatni, az akna összedülé-
sétől lehetne tartani, ennélfogva a sómennyiség, 
melyet most évenkint termelni lehet, csak 90,000 
mázsára megy. Előbb Sóvárett a só 6 frt 90 kron 
árultatott, holott jelenben a törvény értelmében 
5 forinton árultatik , a kősó ára a szállítási díj 
miatt, 6 frt 20 ki\, ennélfogva a főtt só kedvezmé
nyi áron árultatik, még pedig mázsánkínt 1 frt 
90 krral olcsóbban, ekkép a törvény rendelkezett: 
ennélfogva természetesen azon vidéken mindenki 
sóvári sót óhajtana vásárolni; de a termelés apadása 
folytán minden igénynek eleget tenni nem lehet. 
A törvény 7. szakasza értelmében mindenkinek 
jogában van, nemcsak saját szükségére, de keres
kedésre is, az eladási helyeken levő sóraktárakban 
sőt vásárolni, s igy természetesen a Só váron ter
melt sókészlet egy részét a kereskedők vették meg, 

í kik jókor ellátták azzal magukat, és miután a ter-
I melési mennyiség 90,000 mázsára van szorítva, 
I sokan a kedvezményi áron nem kaphatták a főtt 
| sót. Ezen körülménynek tudomására jővén, már 
! régebben intézkedtem. E tekintetben biztosithatom 
j a t. képviselő urat, hogy jövőre akkép történend 
j az eladás, hogy ámbár a törvény értelme szerint 

lehet bárkinek kereskedésre is sót eladai, minthogy 
ama vidéken valóságos kiváltságos ár létezik, meg
történt az intézkedés az iránt, hogy a fogyasztók 
számára szükséges mennyiségit só kisebb részle
tekben árultassók. 

A m i az interpellatió azon részét illeti, mely-
\ ben az iránt tesz kérdést, és kívánna intézkedést 

tétetni képviselő úr, hogy szüntettessenek meg 
azon visszaélések, melyeket egyes nyerészkedők 
követnek el, erre nézve azt hiszem, a minisztérium 
hatalmán kivül áll intézkedni ; miután megrendelné 
azt, hogy egy vagy más sóárulással foglalkozó 
tizér a termelési helyeken vásárolt sót másutt mily 
áron köteles árulni, jogában nem állhat. De miután 
a törvény szerint sóeladási helyeken mindenki vá
sárolhat sót a törvény által megszabott áron, és 
miután a kormány intézkedett az iránt, hogy min
den nagyobb városban, ha a város kívánja, a kije
lölendő árulónak hitelezés mellett, só a raktári 
árakon adatik; ez által meg van adva a mód arra 
nézve, hogy a nyereség, melyet a kereskedők e 
részben vesznek, a mennyire lehet, mérsékeltessék, 
(Tetszés.) 

Zsarnay I m r e : T. ház! Midőn a só tár
gyában interpellatiómat megtettem, jól tudtam, 
hogy mindenható és mindenütt jelen való a minisz
ter vagy a kormány nem lehet. És igy ha történik 
is visszaélés valahol a törvény kijátszásával, hiba 
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volna azt a kormánynak tulajdonítani. Azonban a 
mit mondottam, azt nem csak ugy vaktában mon
dottam, hanem tapasztalás nyomán, mert ma
gam voltam tanúja, hogy több oly helység la
kói, kik az előtt sót szállítottak, üresen jöttek 
vissza Sóvárról, mert az ott levő' sóhivatalnokok 
azt mondották, hogy nincs már só. Miért? Mert 
néhány kereskedő kizárólag kapta azt. mig a nép, 
mely maga használatára akarta venni a sót. nem 
kapott. 

A mi egyébiránt a pénzügyi miniszter űr 
nyilatkozatát illeti, én mindenesetre örülök, hogy 
az interpellatiót megtettem, és nyilatkoztam, mert 
igen világos a törvény; de épen azért, hogy a tör
vény ki ne játszassák: kell intézkedést tenni, és az 
ország lakói érdekében áll azon czélszerü intézke
dés, melyről most nemcsak a pénzügyminiszter ál
tal, hanem az illető sókezelő hivatalnokok által is 
értesíttettem, hogy ezután minden város, ha jelent
kezik, hogy mennyi sóra van szüksége, azt meg
kapja. Nyilatkozatomat azon óhajtás^kifejezésével 
végzem, hogy a mint akarata van. ugy erélye és ké
pessége is legyen a kormánynak a törvény végre
hajtására. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : A napokban volt szerencsém 
a cultusminiszter úrhoz interpellatiót intézni a 
gárda és más alapítványok i ránt ; és azt méltózta
tott mondani, hogy ez ügy nemcsak őt. hanem az 
összes minisztériumot érdekelvén, azt minisztertár
saival közlendi. Most az idő rövid, csak egy-két 
nap tart az országgyűlés: e tekintetben tehát bá
tor Vagyok az összes minisztérium tagjait felkérni, 
hogy e részben kimeriíő feleletet méltóztassanak 
a ház elé terjeszteni, hogy e tekintetben mind ma
gamat, mind pedig küldőimet megnyugtathassam. 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
U g y tudom, a miniszterelnök űr több hozzá intézett 
kérdésre még a mai ülésben szándékozik választ 
adni, s alkalmasint ez a kérdés is azok közé fog 
tartozni, melyekre a minisztérium nevében a mi
niszterelnök nyilatkozni fog. Addig méltóztassék 
kis türelemmel lenni. 

P a t a y I s t v á n : Köszönöm a felvilágositást; 
elvárom az ígéret teljesítését. 

G h y c z y K á l m á l l : Az 1867-ik esztendei 
XVI-ik törvényczikkben foglaltatik azon vám- és 
kereskedelmi szövetség, mely egyrészről a magyar 
korona országai, másrészről ő felsége többi orszá
gai közt köttetett. Nincs itt helye, se ideje annak, 
hogy ezen vám- és kereskedelmi szövetségnek 
akár előnyei akár hátrányai fejtegettessenek, de 
annyi bizonyos, hogy ennek minden pontját mind
két részről kivétel nélkül teljesíteni kell. Ezen 
vám- és kereskedelmi szerződés 6-ik pontja a két 
szerződő fél kereskedelmi hajói által használandó 

lobogóról rendelkezik. Közel egy esztendeje már, 
hogy ezen szövetség megköttetett, és arról, vajon 
annak emiitett pontja már teljesittetett-e ? mind
eddig semmi tudomással nem birunk ; szükséges
nek látnám pedig, hogy az országgyűlés, eloszlása 
előtt, és ez által a nemzet ezen dolognak miben
létéről felvilágositást nyerjen. E tárgyra vonatko
zik interpellatióm a t. földmivelési-, ipar- és ke
reskedelmi miniszter úrhoz. Kérem azt felolvas
tatni. 

Paiss Andor jegyző {oh ássa Ghyczy Kál
mán interpellatióját): „Az 1867. XVI. törvény-
ezikkben foglalt vám- és kereskedelmi szövetségnek 
VI. czikke azt rendelvén, hogy mindkét fél keres
kedelmi hajói egy és ugyanazon lobogót használ
janak, mely az eddigi jelvényekkel a magyar ko
rona alatti országok színeit és ezimerét egyesítse: 
bátor vagyok a t. földmivelési, ipar és kereske
delmi miniszter úrhoz azon kérdést intézni: hogy 
a törvény, illetőleg vám- és kereskedelmi szövet
ség ezen rendeletének elég tétetett-e?" 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
Midőn az osztrák-magyar vám- és kereskedelmi 
szövetség a birodalom mindkét felének törvény
hozása által törvényerőre emelkedett, a kormány 
kötelességének ismerte az egész kereskedelmi szö
vetségnek, s igy a t. interpelláló úr által idézett 
szakasznak is érvényt szerezni, és igy az uj keres
kedelmi lobogónak életbeléptetését is szorgalmazni. 
A kormány, hiven az ország közjogi állásának 
föltételeihez és ezen szövetség pontjának értelmé
hez, az uj kereskedelmi lobogót oly formában 
sürgette, hogy az fele részben Magyarország szí
neit és ezimerét, másik felerészben Ausztria színeit 
és ezimerét tüntesse elő. A két minisztérium közt e 
részben váltott iratok azt eredményezték, hogy a 
magyar minisztérium által javasolt forma elfogad
tatott. Ha a cs. kir. minisztérium alkotmányos 
helyzetét ugy itéli meg, hogy az uj lobogónak 
ezen alakját saját törvényhozása elé hozza, ezt 
természetesen a magyar minisztérium kétségbe 
nem vonhatja; noha részemről ugy vagyok meg
győződve, hogy ez, mint végrehajtást illető dolog', 
a végrehajtó hatalom teendői közé tartozik. Biz
tosítva van ezen felül a magyar minisztérium, ar
ról, hogy az igy elfogadott kereskedelmi lobogó, 
legközelebb diplomatikai utón is notificáltatni fog 
az illető hatalmakkal: más részről arról is, hogy 
a konzulságoknál ezen uj lobogó alkalmazása el 
fog rendeltetni. 

G h y c z y K á l m á n : Teljesen meg vagyok 
győződve, hogy a t. miniszter űr részéről megtör
tént minden, a mi megkívántatik arra, hogy a 
törvénynek, a vám- és kereskedelmi szövetségnek 
illető pontja teljesíttessék, annyival inkább feltűnő 
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lenne tehát, ha e részben a birodalmi tanácsban 
képviselt országoknak akár minisztériuma, akár 
országgyűlése részéről a törvény, illetőlég vám
szövetség feltételei teljesítésének valamely nehéz
ségek vagy akadályok gördittettnének eléje, mert 
ez, nézetem szerint, megszegése lenne a kétoldalú 
szerződésnek, mely mind a két részről ünnepélye
sen köttetett. Ezt azonban se a birodalmi tanács
ban képviselt országok minisztériumáról, se or
szággyűléséről fel nem tehetvén, azon reményben, 
hogy az általam felemiitett törvénynek, illetőleg 
vám- és kereskedelmi szövetségnek rendelete az 
ország méltóságának, függetlenségének megfelelő 
módon a legközelebbi országgyűlésig teljesíttetni 
fog: részemről további észrevételek tételétől tartóz
kodom. (Helyeslés a bal oldalon.) 

Zmeskál Mór: Minthogy Árva-, Liptó- és 
Turóczmegye részéről azon kívánság nyilvánult, 
miszerint e megyékben sóhivatalok állíttassanak 
fel, melyeknek felállításától leginkább várható, 
hogy ezen megyék jó sóval el fognak láttatni: 
ennek következtében bátor vagyok a mélyen t. 
pénzügyminiszter úrhoz azon interpellatiót intézni : 
szándékozik-e a mélyen t. pénzügjmiiniszter úr 
Árva-, Liptó- és Turóczmegyékben sóhivatalokat 
felállítani, mely hivatalok felállításától leginkább 
várható, hogy a közönség jó sóval fog ellát
tatni ? 

Bujanov ic s Sándor j e g y z ő (olvassa Zmes
kál Mór interpellatiójcd): „Szándékozik-e a mélyen 
tisztelt pénzügyminiszter úr Árva-,Liptó- és Turócz
megyékben sóhivatalokat felállíttatni, mely hiva
talok felállításától leginkább várható, hogy a kö
zönség jó sóval fog elláttatni ?'•' 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
A t. képviselő urnák ezen interpellatiójára szintén 
azt felelhetem, a mit előbb mondottam: t. i. hogy 
mindenütt, hol a szükség kivánja, és minden 
népesebb városban a minisztérium részéről a szük
séges sóárulás végett az intézkedések megtörténtek. 
Ha azon vármegyék, melyek ennek szükségét 
érzik, folyamodnak, a már említett mód szerint leg
nagyobb készséggel fogok intézkedni. (Tetszés.) 

" BujanovicS Sándor j e g y z ő (olvassa a kér
vényt bizottság jelentését, melyben bemutatja azon 
hozzáutasitott és általa tárgyalt kérvények elkészített 
lajstromát, melyek a, ház határozata: folytán az illető 
miniszteriimiokhoz átteendők.) 

Elnök: Nem tudom, a t. ház óhajt ja-e föl
olvastatni mindazon kérvények czimeit, melyek 
az egyes minisztériumokhoz kiadatnak? (Nem!) 
A ház tehát határozatílag kimondja, hogy az itt 
elősorolt kérvények a bemutatott lajstrom szerint 
az illető minisztériumokhoz áttétetnek. A többi 
kérvény a képviselő ház levéltárába fog letétetni, 
s felettök a jövő országgyűlés fog határozni. 

Egy törvényjavaslat végleges megszavazása 
van napirenden. Jegyző' úr föl fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
1868-iki XXIII törvényczikk 30-i/c szakaszának az 
1869-ik év végéig leendő kiterjesztéséről szóló tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a fölol vásott törvény
javaslatot végleg elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennél
fogva végleg elfogadtatott. Az ekként elfogadott 
törvényjavaslat hozzájárulás végett a méltóságos 
főrendekhez át fog küldetni. 

Jegyző úr az ide vonatkozó jegyzohönyvi 
pontot föl fogja olvasói, hogy az hitelesíttessék. 

Ráday Lász ló gl'. j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv erre vonatkozó pontját.) 

E l n ö k : Ezt a főrendi házhoz Paiss Andor 
jegyző úr fogja átvinni. 

Napi renden van a házszabályok 1) részletes 
tárgyalásának folytatása. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A t. ház egyik köze
lebbi határozatánál fogva a házszabályok 27-ik 
szakasza, DeákFerencz indítványa folytán, meg
változott, s az akkor elfogadott indítvány a köz
ponti bizottsághoz lévén utasítva, az a következő 
stylaris módosítást hozza javaslatba : (Olvassa :) 
„26-ik szakasz. A ház alakulása után azon képvi
selők, kik a 18-ik szakasz értelmében az alakulás
ba befolytak, 7—7 tagból álló 9 megkülönböz
tetés végett folyó számmal megjelölendő bíráló 
bizottságfot titkos szavazattal választanak azon 
képviselők közöl, kiknek választása ellen semmi 
kérvény beadva nincs, és választási jegyzőköny
veik kifogástalanok*. Minthogy az ez előtt levő 
26-ik szakasz kimarad, ennélfogva az nyeri a 26-
dik számot. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház"? (Halljuk még 
egyszer.') 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa még egyszer,) 
Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk;/) 

Ennélfogva elfogadtatik. 
Következik a 28-dik szakasz. 
Ráday László gróf jegyző (olvassa a 28-

dik és 29'dik szakaszt). 
Királyi Pál előadó: A 28. és 29. szakasz 

helyett a központi bizottság 27. szakasz száma 
alatt következő szerkezetet hozza javaslatba. (Ol
vassa:) „27-ik szakasz Azon megbizó levelek, me
lyek ellen kérvény ugyan nem adatott be, de a 
melyek akár tartalmukra, akár kiállításukra nézve 
az osztályokban kifogás alá vétettek, azokhoz so-
roztassanak, a melyeknek érvényessége ellen kér
vény adatott be, s azok ez esetben ez utóbbiakkal 
egyenlő módon tárgy altatnak.,, 

I —, .—. 
I *) Lásd az Irományok 350-dik számának mellékletét. 
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E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát ? (Elfogadjuk !) Ennélfogva elfogad
tatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 30-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az elfogadott módo
sítások következtében a 30-ik szakasz már most a 
28-dik lesz. 

Elnök: A 30 dik szakasz elfogadtatik. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 31-ik 

szakaszt.) 
K i r á l y i P á l e lőadó: Ezen szakasz megvál

tozik a 27-ik szakaszra néz vei elfogadott megvál
toztatás folytán. Ugyanis a két első sornak ki kell 
maradni és a harmadik sor első szava „a kineve
zett" helyébe kell jönni : „a 26-ik szakasz szerint 
megválasztott" (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t . ház a központi bizottság előadó
jának módosításával elfogadja a 31-ik szakaszt. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 32-ik 
szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz 6-ik 
sorában a központi bizottság véleménye szerint 
ezen szó helyett „kiosztatja" ez volna teendő 
„kiosztja." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e javítással a 32-
dik szakaszt ? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a 33 — 
38-ik szakaszokat melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 39-ik szakaszt.) 

K í r á l v i P á l e l ő a d ó : Ezen szakaszban az 
ujabb szövegezés szerint 33, 34. 35. helyett 32, 
33, 34, jönne. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ezen szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 40-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt mint feleslegest kihagyatni kívánja. 
(Helyeslss.) 

Elnök: Beleegyezik a t. ház hogy ezen 
szakasz kihagyassék? (Bele!) E szakasz kihagya-
tik. 

Ráday László gr, jegyző (olvassa a 41-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 42-ik szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : A 39-ik szakasz nem 
engedi meg, hogy képviselő védője legyen kép
viselő társainak. A fölolvasott szakasz ennek elle
nére megengedi, hogy a ház minden tagja kifo
gást tehessen az illető bírósági tagok ellen. En 
ebben némi, ellentétet látok és ennélfogva ezt 
kihagy andónak vélem. (Zaj.) Vagy maga a válasz -
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tó tehet a bíróság ellen kifogást, és ez azoknak 
érdekében van és ha kell meg is fogják tenni, mert 
azon eszme, hogy a képviselő képviselő társát nem 
védheti, kívánja azt, hogy a biroság ellen kifogást 
lehet tenni. En ennél fogva ezen szakasz végét 
kihagyandónak vélem. (Marad!) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház ezen szakaszt? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 43 és 
44-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 45=ik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakaszban a „44." 
szakasz kelyett a „42 íc szakasz teendő. 

Elnök: A 45-dik szakasz e változtatással 
efogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (oh ássa a 46 és 
47--ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 48-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A 48-dik szakasz 
második sorában előforduló ezen szavak helyébe 
„az igazolási állandó bizottság'"' ez teendő „a kép
viselőház" (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 48-dik szakaszt ezen vál
toztatással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 49-dik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa, 
az 50-d,k szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakaszban a 
megváltoztatott 27-dik szakasznál az első sorban 
ezen szavak: „akár az igazolási, akár" kihagyan-
dók. Továbbá a 7-dik sorban előforduló szó után: 
„intézkedni" pont (.) teendő, és a következő sorok 
egészen a szakasz végéig kihagyandók. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t, ház? (Elfogadjuk!) 
El van fogadva. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 5l-ik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakaszban alulról a harmadik sorban: „értesít
teti" szó után pontot (.) indítványoz tétetni; a többi 
kimarad. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház az 51-dik szakaszt e változ
tatással elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 62-ik 
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
az 53-dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakasz negyedik 
sorában e szó u tán : „azután" beteendők ezen sza
vak: „az általa megállapított sorrendben." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e hozzátétellel 
az 53-dik szakaszt? (Elfogadjv-k!) Tehát elfogad
tatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az 54-ik 
szakaszt.) 
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Kirá ly i P á l e l ő a d ó : E szakaszt a köz
ponti bizottság egészen kihagyatni véli. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Ezen szakasz nem 
minden ok nélkül áll itt. Meg van szabva , hogy 
azok, a kik akár kérvényt adtak be. akár a vá
lasztás ellen felléptek, itt tartoznak lenni Buda-
Pesten. Ezen szakasz, mely azt rendeli, hogy azon 
kérvények sorrend szerint vétessenek fel, s előbb 
vagy utóbb a kitűzött napnál fel nem vétethetnek 
a bizottság által, azon szempontból igtattatott ide, 
nehogy azok , a kik jelen vannak, kérvényeiket 
siirgetendők , azon helyzetbe jöjjenek , hogy kér
vényük tudomásuk nélkül referáltatik. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A bizottság ezen ne
héz séget az által vélte elháritandónak, hogy az 
előbbi szakaszba e szavakat ig ta t tabe: „az általa 
megállapitott sorrendben." 

GhyCZy IglláCZ: Vau azonban még más is, 
a minél fogva ezen szakaszt meg kell tartani. Az 
mondatik ugyanis e szakaszban: a „bíráló bizott
ság a hozzá utasított megbízó leveleket és kérvé
nyeket , a mennyire lehetséges, a kitűzött sorrend
ben és napon veszi tárgyalás alá." Ennek folytán 
a kitűzött napnál előbb nem veheti tárgyalás alá; 
inig, ha e szakasz nem tartatik meg, az által, hogy 
sorban veszi fel a bizottság, nincs egészen kizárva, 
hogy a napot nem változtatathatja meg. Kérem 
tehát, méltóztassék a t. ház e szakaszt megtartani. 

K i r á l y i P á l e lőadó : Méltóztassék a tisztelt 
képviselő úr az előző szakasznak ezen tételét fi
gyelembe venni : „a biráló bizottság érdemleges 
működését nem kezdheti meg,az alakulását követő 
három nap eltelte előtt, de nyolcz nap alatt meg
kezdeni és azután az általa megállapitott sorrend
ben stb." í gy tehát ugyanaz , a mi e szakaszban 
mondatik, benne van az előbbi szakaszban. 

GhyCZy K á l m á n : T. ház! Véleményem 
szerint előadó urnák észrevétele nem fejtette meg 
egészen a nehézséget, mert az által, hogy kimon-
datik, miszerint a biráló bizottság a hozzá benyuj* 
tott kérvényeket az általa megállapitott sorrendben 
veszi tárgyalás alá, egy körülmény még érintetle
nül maradt: a bizottság ugyanis előre meghatá
rozhatja a sorrendet, a napot is, a melyen egy-egy 
kérvényt felvesz; hanem előre nem láthatván min
den lehetséges esetet , megtörténhetik, hogy egy 
kérvény tárgyalása tovább tar t , mintsem előre 
kiszámítható lett volna, s e miatt szükséges vala
mely későbben tárgyalandó kérvény tárgyalását 
még továbbra halasztani. Ha továbbra halasztatik 
ily kérvény tárgyalása, nem okoz bajt az illető 
feleknek, de azt szükzéges kimondani, hogy ko
rábban semmi esetre nem tárgyalható, mint előre 
a sorrendet meghatározta a bizottság; mert a felek 
magukat éhez tartják, ez ki lesz hirdetve, s a felek 

tudni fogják a napot, s ha ezen napot megelőző
leg tárgyaltatnék folyamodásuk, ők ez esetben 
nézeteiket elő nem adhatnák. Azon eszmét tehát, 
hogy a bizottság a kitűzött napnál előbb tárgyalás 
alá nem veheti a kérvényt, minden esetre a javas
latban kifejeztetni, megtartatni kérem; másodszor, 
meg szeretném tartatni ezen szakaszból azt az esz
mét is, hogy az illető felek a kérvény adatainak 
megezáfolására irott nyilatkozatot is adhassanak 
be a tárgyalás megkezdése előtt: meit ha ez a 
szakaszból kimarad, ez iránt semmi intézkedés nem 
fog a javaslatban foglaltatni, pedig szükséges azt 
határozottan kimondani, hogy a kérvény által 
megtámadott képviselőnek, és az illető választók
nak is van joguk irott nyilatkozatot is beadni. 
Ennél fogva óhajtanám, hogy az 54-dik szakasz, 
bárha a kezdetén némi ismétlést foglal is magában, 
megtartassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k : U g y veszem észre, a t. ház az 54-
dik szakaszt a központi bizottság javaslata ellené
ben megkívánja tartatni. (Helyeslés.) Tehát marad. 

Ráday László gr. jegyző (olassa az 55 — 
59. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 60. szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház ! A 60-ik sza
kaszra azon észrevételem van, hogy miután a bi
ráló bizottság ítéletétől fölebbezés nincs , és 
miután a perrendtartás szerint a legfőbb bíróságok 
ülései is végig nyilvánosak, nem látom annak 
okát, hogy miért ne legyen a biráló bizottságnak 
ülése is egészen nyilvános. Mert nagy controleria 
van abban, hogy az ítélet hozatalánál, az illetők, 
ha tetszik, jelen lehetnek. Tehát e szakasz utolsó 
két sorát kihagyandónak gondolnám, és ugy az 
igazolási, mint a biráló bizottságnak üléseit nyilvá
nosaknak javaslanám. Mert annak nincs oka, hogy 
miért zárassák ki a nyilvánosság akkor, midőn a 
tanácskozás legfontosabb része következik, midőn 
t. i. arról van szó: igazoltassék-e az illető képviselő, 
vagy nem? 

K i r á l y i P á l e lőadó : T. ház! Az eszme, 
melyet a bizottság, mely az eredeti munkálatot 
kidolgozta, szem előtt tartott, épen az esküdtszéki 
eljárás volt. Pedig az esküdtszéki eljárás magával 
hozza a nyilvánosságot, és ott jelen van a hallgató
ság azon pontig, midőn a birák vagy az esküdtek 
véleményt akarnak mondani; ekkor nem távolitta-
tik ugyan el a közönség, hanem maguk az esküdt 
birák vonulnak félre, és maguk között tanácskozván, 
mondják ki az ítéletet. Itt, természetesen, nem lehet 
az, hogy a birák vonuljanak el, hanem az hozatott 
javaslatba, hogy ekkor a közönség távolittatik el. 
Ezen eljárás tehát nem ellenkezik azzal, a mit a t. 
képviselő úr mondott. (Helyeslés.) 

ElnÖk: A t. ház a 60-ik szakaszt változatla
nul elfogadja. 
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Ráday László gr. jegyző (olvassa a 61. és 62 

szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 63-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A bizottság ezen 
szakaszt mint feleslegest, szintén kihagyatni indít
ványozza. 

Elnök : Elfogadja a ház, hogy e szakasz ki-
hagyassék ? (Elfogadjuk!) Tehát kihagy atik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 64—71. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 72-dikszakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Miután a vizs
gálatra kiküldött képviselő még esküt is tesz le 
arra, hogy a ház szabályai szerint jár el, nem lá
tom indokolva azt, hogy miért ne ő eskesse meg 
azon tanukat, a kiket kihallgat, hanem az általa 
arra megkeresendő tisztviselő. En tehát a szakasz 
e pontját kihagyatni indítványozom , mert egy-
átalán nincs indokolva az: hogy miért ne eskessen 
az. a ki vizsgál ? 

K i r á l y i Pál e lőadó : A törvénykezési 
praxis hozza azt magával, hogy minden hivatalos 
eskütevést a törvényes bíróság hajtson végre. Ez 
eddig is igy volt. és itt is meg kell tartani. (He
lyeslés.) 

D o b o l y i S á n d o r : Annyit mégis ide szu-
randónak gondolok, hogy a kiküldött képviselő 
előtt eskettessenek meg a tanuk, mert az nincs 
kimondva. (Közbeszólás: Ez magától értetik!) Bo
csánatot kérek, de megtörténhetik, hogy nem je
lenlétében tétetik le. Méltóztassanak tehát e szava
kat hozzátenni: „a kiküldött képviselő előtt." 
(Felkiáltások: Maradjon !) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 72-dik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

R á d a y Lász ló g r . j e g y z ő (olvassa a 73-dik 
szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : Tapasztaltuk az igazo
lásoknál, hogy sokszor az érdekelt felek döntötték 
el az igazolási kérdést, azaz : megesküdtettek oly 
tanukat, a kik panaszos felek voltak. Hogy ezen 
anomália megszüntettessék, mert tanú csak érdek
telen lehet, saját ügyében pedig senki, legfelebb 
kihallgatandó, ide azt kívánom tétetni: „a felek 
által megnevezett tanukon kivül, a kik azonban a 
panaszos vagy panaszlott felek közöl valók nem 
lehetnek." Tudok esetet, midőn 40 tanú volt ki
hallgatva az egyik, és 40 a másik részről még pe
dig hit alatt. Oly választás csakugyan nincs, hogy 
a választókon kivül valaki ott ne legyen, (Zaj.) 
Méltóztassanak megbocsátani, én azt minden al
kalomnál előhoztam, midőn arról volt szó, hogy 
az igazolás miként döntessék el. (Zaj) Most a leg
közelebbi alkalommal is a hit alatt kihallgatott 
érdekeltek döntötték el a kérdést. Ennélfogva mél

tóztassanak elfogadni azon eszmét, mely szerint a 
tanuk érdekek felek nem lehetnek. 

BÓniS S á m u e l : Azt nem tehetjük fel a kép
viselőház kiküldött tagjairól, hogy még azon áta-
lános szabályt sem tudják, mely szerint érdekelt 
fél tanú nem lehet; azért azon hozzátételre nincs 
szükség. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. háza 72-dik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 73— 76. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 77-dik szakaszt). 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
a 77. szakasz 4. és 5-dik sorában e szavakat : „s 
hirlapilag is kihirdettetett" kikagyandónak véle
ményezi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e kihagyássala 77. 
szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 78—82. 
szakaszokat, melyek észtevétel nélkül elfogadtatnád:. 
Olvassa a 83. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság a 
83-dik szakasz c) pontjának második sorában levő 
„hiányok" szó helyébe : „okok" szót kivan tétetni. 
(Helyeslés). 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Ezen szakaszra 
nézve két észrevételem vau, először az a) pont, 
mely azt határozza meg: mely esetben fogadtatik 
el a kérvény, azt mondja : „ha a képviselőházhoz 
van intézve." Tudjuk tapasztalásból, hogy intézte
tik kérvény az elnökséghez ; volt olyan eset is, 
hogy ő felségéhez a királyhoz volt intézve. Azért, 
mert valaki a czimet eltévesztette, kérvényét visz-
szautasitani nem helyes eljárás. Miért korlátozzuk 
valakinek kérvényezési jogát, midőn ama szavak 
helyett kimondhatjuk : „ha a képviselőházhoz, an
nak elnökéhez van intézve, vagy ha tartalmából 
kitűnik, hogy czimezése ellenére oda tartozik." 
Miért ue fogadjon el a ház oly kérvényt, melyről 
meg van győződve, hogy az igazolásra vonat
kozik? 

Második észrevételem vonatkozik az 1000 
forintot tevő biztositékra. Azt tartom én is, hogy 
szükség van bizonyos cautióra; de nagyon sok
nak, feleslegesnek tartom az 1000 forintot. (Felkiál
tások: 2000 forintra kellene szabni!) Tapasztalás
ból tudjuk, hogy 200, 300 legfölebb 500 forintra 
rúgnak a vizsgálati költségek. Ha oly összeget kí
vánunk letétetni, a mennyire a vizsgálati költségek 
rendesen mennek, vagy 500 forintot; én tökélete
sen elérve látom azon czélt, hogy meggondolatla
nul kérvényeket ne terjjesssszenek ide. Mert ha oly 
magasra emeltetik a cautió, azt ugyan igen könnyen 
leteszi egynehány jómódü urí ember, a kiket ér-
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dekel az, hogy ha nem is semmisithetik meg a 
választást, legalább a ház előtt mondják el az il
lető képviselő ellen mondókájukat; de tegyük fel 
azon esetet is, hogy szegényebb polgártársaink ki
vannak kérvényezni, kik igen bajosan fogják már 
csak az 500 forintot is letenni. Miután tehát az 
500 forint mellett is elérhetőnek látom a czélt, az 
1000 forintot 500 forintra leszállittatni kérem. 
(Marad!) 

Csiky Sándor: Én is e pontban kérvénye
zési jog lehetőségét megnehezítve látom, különösen 
oly választókra nézve, a kik gyenge vagyoni 
állapotúak levén, nem képesek oly nagy összegek 
letételére. A vagyonosoknak csekély dolog 1000 
frtot letenni, de lehetetlenség a szegényebbeknek, 
kik e szerint, legjobb akarat mellett is, igazságot 
nem fognak kereshetni . Ehhez képest, miután ugy 
is tudjuk, hogy ha a panaszló vagy bepanaszlott 
elmarasztaltattak a választás alkalmával elkövetett 
törvénytelen tényekért, eddig is elitélte a ház a 
költségek megtérítésében azokat, kiket vétkesek
nek talál, s meg is vette a vizsgálati költségeket, 
mire a pécsi választás alkalmával történt elma
rasztalás is például szolgál, s azonkivül még sok 
más eset. Nem látván tehát a kérvényezési jog 
ily módon megszorítását sem igazságosnak, sem 
méltányosnak, az f) alatti pontot kitöröltetni kérem. 
(Marad!) 

K i r á l y i Pál e l ő a d ó : Halász Boldizsár kép
viselő úr e szakasz a) pontja ellen tett kifogást. 
Észrevétele átalában a kérvényekre vonatkozik. 
Kérvényt mely magánügyben folyamodás alakjá
ban terjesztetik a ház elé, a ház elfogad; de vala
mely választás ellen kérvényt benyújtókról föl-
teszszük, hogy nekik a törvényt nem csak olvasni, 
hanem érteni is kell, mert kifogásokat keli föl
hozniuk arra nézve, hogy a törvény nem tartatott 
meg: vagy más tekintetek szólnak a választás ellen, 
nekik tehát azt is tudniok kell : mely bírónál 
szerezhetnek magoknak elégtételt szenvedett sérel
meikért. Kérem ennélfogva a t. házat, méltóztas
sék az a) pontot megtartani, a mennyiben legalább 
oly anomáliák nem fognak előfordulni, mint a 
lefolyt országgyűlés alatt az igazolási ügyekben, 
különösen a competentia kérdésére nézve előfor
dultak. 

A mi a biztositék letételét illeti, e szabályzatot 
készítő bizottság azon nézpontból indult ki, hogy 
a vizsgálatok által okozott költségek ne az állam, 
hanem a vesztes fél terhére essenek. Vajon az 
eddig okozott költségek az államnak megtérítettek 
-e? mi nem tudjuk; de mindenesetre meg van 
mentve mind a ház elnöksége, mind a hatóságok 
a behajtás fáradságától: mert a folyamodó min
denesetre el kell hogy készülve legyen pervesztés 
esetén a költségre, ekkor pedig 1000 frt nem sok, 

mert lehetnek távol eső vidékek, hol kisebb 
összeg nem futná ki. 

Kérem tehát e szakaszt meghagyatni. 
E l n ö k : Méltóztatnak a 83-ik szakaszt meg

tartani? (Marad!) Elfogadtatik. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 84-ik 

szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
8ő-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
a 85-ik szakasz elé, vonatkozva az előbbi 83-ik 
szakasz f) pontjára, a következő szerkezetet kívánja 
bekezdési pontul tétetni: „Azon kérvény, mely
nek beadásánál a 79-ik szakasz f) pontja rendele
tének megfelelve nincs, a nélkül, hogy a háznak 
bemutattatnék, a kor-, illetőleg választott elnök 
által visszautasítandó. Egyébiránt a választók" 
í t b . 

E l n ö k : Méltóztatnak e szerkezethez hozzá
járulni? (Elfogadjuk!) Következik a 86-ik szakasz. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 86-ik 
szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Az 5-ik sorban elő
forduló „megszabkatása" szó helyébe „megszabat-
hassa" teendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A 86-ik szakasz e javítással elfo
gadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 87— 
91-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 92-itc szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A 92-ik szakasz c) 
pontjának végébe e szavak csatolandók „habár 

védelméről lemondott képviselő volna is." 
E l n ö k : Méltóztatnak a 92-ik szakaszt e 

hozzátétellel elfogagni ? (Elfogadjuk!') 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 93-

dík szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 94-dik szakaszt;) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A központi bizott
ság e szakaszt hihagyandónak véli. (Felkiáltások: 
Miért f) 

Halász B o l d i z s á r : Mert magától értetik! 
Királyi Pál előadó: Nem azért, mert ma

gától értetik, hanem mert egyetemleges elmarasz
talásról van szó. Ez, természetesen „egyetemleg is 
hajtatik be ," marad; tehát az illető károsult fél
nek visszkereseti joga van. Ezen visszkereset sza
bályozásának kimondását akarta elkerülni a bi
zottság, mert ezt mindenkinek fentartja a törvény. 

Várady G á b o r : A központi bizottság e sza
kaszt kihagyandónak véleményezi, mely igy szól: 
„az egyetemleges elmarasztalás esetében az egész 
elmarasztalási összeg, az ilykép elmarasztaltak bár
melyikétől behajtható Ennek azonban az egye
temleges elmarasztalás ellen a törvény rendes ut-
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ján visszkeresete van." Pár szóval igyekezett ugyan 
t. előadó úr e pont kihagyását indokolni, miután 
a jelentésben indokolva nincs . Én azonban ezen 
indokolást nem fogadhatom el, és kérem ezen igen 
fontos szakaszt meghagyatni. 

H o r v á t h Károly: Nézetem szerint meghagy
hatjuk a központi bizottság szerkezetét, mert — 
felfogásom szerint,— midőn egyetemieg marasztal-
tatik el, az egyetemlegesség természetében fekszik, 
a mi a következő szakaszban foglaltatik. Az egye
temlegességet nem lehet — felfogásom szerint — 
máskép értelmezni, csak ugy, mint a következő sza
kaszban megmagyaráztatik. Ennélfogva én a köz
ponti bizottság véleményéhez járulok. 

Ghyczy Kálmán: Ha a dolog ugy áll, a 
mint azt t. Horváth Károly képviselő úr monda, 
hogy t. i. az egyetemleges elmarasztalást máské
pen nem is lehet magyarázni , csak ugy , a mint e 
szakaszban van , akkor egyátalában nem látom 
okát, hogy mit ártanánk vele, ha azon szakaszt 
meghagynék ugy, a mint azt a bizottság eredeti
leg szerkesztette : mert az által megvilágosítjuk a 
dolgot azok előtt, kik mint nem törvénytudók az 
egyetemleges elmarasztalás természetét annyira 
nem ismerik. 

Dapsy V i l m o s : Én ezen szakasz kihagya-
tására szavazok, mert az egyetemlegesség eszmé
ié ellenk ezik azzal, a mi azon szakaszban monda
tik. Ha valakit egyetemieg marasztalnak e l , nem 
szükség perre utasítani, hogy különös pert foly
tasson , hanem az egyszerre hozott elmarasztaló 
ítélet következtében az egyik alperes exequáltat-
ván, megy még a második és harmadikra is. Ezen 
szakaszban pedig az mondatik , hogy az ily ember
nek külön törvény utján kell beperelni többi tár
sait , mi az egyetemlegesség természetével ellen
kezik. En azért e szakasz kimaradását kívánom. 

Bónis Sámuel: T. ház! Szerintem, a most 
előttem szólott úr e szakasznak értelmét nem ma
gyarázta ugy, a mint az van. Az egyetemieg el
marasztaltak közöl e szakasz értelmében a biró 
bármelyiken is megkezdheti a végrehajtást. E sza
kasznak vége nem azon birói eljárásról szól, ha
nem arról, hogy az elmarasztaltak közöl visszkere
sete van annak , a kin a törvény értelmében a 
végrehajtás megtörtént; és ez azelőtt is így volt. 
Azért szükséges, hogy e szakasz megmaradjon. 

E l n ö k : Kiván-e a ház szavazni e szakasz 
felett? (Felkiáltások: Maradt Szavazzunk!) Kérem 
tehát azon képviselő urakat, kik a 45-dik szakaszt 
meg kívánják tartani , méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A t. ház a 94-ik szakaszt megtartja. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 95— 
99-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak) 

KÍPV. H. KAFLÓ. 1 8 6 % . XI. 

E l n ö k : T. ház! Azt hiszem, a 99-dik sza
kaszra vonatkozó határozatáról a háznak szüksé
ges lesz a belügyminisztert értesíteni. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 100— 
102-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 103-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz 3-ik sorát következőleg kivánja mó
dosítani : „felvételi ideje meghatároztatik, s azalatt 
kinyomatván, a tagok közt szétosztatik." (He
lyeslés) 

E l n ö k : Méltóztatnak a 103-dik szakaszt e 
változtatással elfogadni ? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 104. 
és 105-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak. Olvassa a 106-dik szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 106. szakasz har
madik sorában kezdődő tételt ekként óhajtja a 
központi bizottság módosíttatni: „a törvényjavas
lat a tagok közt kinyomatva szétosztandó, s ha a 

1 ház tárgyalni kivánja , mindenesetre osztályülési 
tárgyalásra utasítandó/ ' 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módosítást ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 106 — 
110-dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a Ul-dik szakaszt.) 

Halász B o l d i z s á r : Már többször volt al
kalmam a t. házat figyelmeztetni, hogy az osztály
ülések előadói már az utóbbi korban egészen füg-

I getlen, önálló testületeknek tekintvén magokat, 
nem arról tettek jelentést, hogy az osztályok 

| többsége mit akart, hanem, hogy mit akarnak ők. 
Méltóztassanak bár a központi bizottságok jelen
téseit megtekinteni, mintha igy szólanának : ösz-
szejöttünk , tanácskoztunk , ezt tettük. Midőn az 
1848-ki országgyűlés először a házszabályokat ki
dolgozta és a franczia modort fogadta el, az osz
tályok előadóit illetőleg azért rendelkezett igy, 
mert azt akarta tudni: hogy az osztályok többsége 
a dologra nézve mit véleményez ? Minthogy ezen 
111-dik szakasz ismét ily kétes helyzetre ad okot, 
hogy t. i. jövőben is az osztályok előadói azt 
hihetik, hogy a ház azt akarja tudni, hogy: Ők mit 
gondolnak? nem pedig hogy: az osztályok többsége 
mit kivan? ámbár egyik szakaszban ki van mondva 
az, hogy ezentúl az osztályülésekben okvetlenül 
jegyzőkönyvet kell felvenni: én tehát, miután ezt 
beadott módositványomban magában indokoltam, 
csak azon esetre tartom fen a módosítót megil
lető végszót, ha ezen módositványom megtámad
tatnék. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár módositvány át): „Tekintve, hogy valamint 

56 
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az l,S48-ki országgyűlés naplója, ugy ezen házsza
bályok 101. szakasza szerint is az osztályülések a 
tanácskozások előkészítése ezéljából levén elren
delve : érdekében áll a háznak, biztos tudomást 
szerezni arról , hogy az osztályok többsége a hoz
zá utasított törvényjavaslatok iránt mily nézet
ben van; tekintve , hogy ezen nézet a 108-dik 
szakasz azon rendeletében, miszerint az osztály
ülésekről jegyzőkönyv veendő fel és annak alapján 
kell a ház elnökségénél jelentést tenni; tekintve 
végre, hogy a legutóbbi gyakorlat szerint, az osz-
tályülésekrői jegyzőkönyvek sem vétetvén fel, az 
azoknak előadóiból alakult központi bizottmány 
jelentései nem azt igazolták , mintha ők az osztá
lyokat képviselnék, hanem inkább azt, misze
rint magokat a függetlenül véleményezhető bizott
ságnak tekintették: ezen indokokból . hogy az 
osztályülések eredeti rendeltetésűknek megfelelje
nek , a 111-dik szakasst a következőleg óhajtom 
módosíttatni: „111. szakasz. A központi bizottság 
az osztályok többségének véleményéről, az illető 
jegyzőkönyvek csatlása mellett, tesz a háznak je
lentést. Azon rendkívüli esetben azonban, ha 
az csztályok jegyzökönyveiben kifejezett vélemé
nyek annyira elágazók lennének , hogy azokból 
öszhangzó véleményt összeállítani nem lehetne, 
jogosittatik fel az csak saját véleményét terjeszteni 
a ház elé." 

Kirá ly i Pá l e l ő a d ó : Ha a t. ház elfogadná 
azon módositványt, melyet t. képviselőtársunk Ha
lász Boldizsár előterjesztett, akkor a központi bi
zottságra mint ilyenre nincs szükség, mert hiszen 
akkor minden osztály jegyzőkönyvét hitelesítvén. 
átadja azt előadójának, és az nyújtja be a t. ház
nak. De mert a háznak oly munkálatot kell kezébe 
adni, mely a tárgyalásoknak biztos alapját ké
pezze, üzért szükséges a 9 osztály előadóiból köz
ponti bizottságot alakítani. Á mit t. képviselőtár
sam Halász Boldizsár arra nézve mond, hogy a 
központi bizottság magát önálló vagy független 
testületnek képzelte volna: én. ki több esetben 
szerencsés voltam osztályom bizalmából annak 
előadója lehetni, ezen nagy függetlenséget, ezen 
nagy önáílást nem vettem észre ; de igenis átlát
tam annak szükségét, hogy ezen központi bizott
ság ne csak regisírálja az osztályok által hozott 
határozatokat, hanem egyúttal formulázza azokat, 
egyeztesse, tisztázza a véleményeket. Méltóztassa
nak a dolgot gyakorlatilag venni. Kilencz osztály 
tanácskozván egy tárgy felett, mindannyi megál
lapodik egy határozatban, de kilenczféle alakban 
terjeszti azon határozatot elő. Ha ezen központi 
bizottságnak nincs meg a joga azt formulázni, egy
öntetűvé tenni, a t. házhoz jelentést tenni: tárgya
lási alapot nem fog előterjeszthetni; ezen módosit-
yány pedig a központi bizottságnak ezen munka

körét csorbítaná meg, és képtelenné tenné őt a tár
gyalási alapnak előterjesztésére. 

BóniS S á m u e l : T. ház ! Nem osztozhatom 
Halász Boldizsár barátomnak azon véleményében, 
hogy 1848-ban, midőn a házszabályok készíttet
tek, a központi bizottság csak azért alakíttatott 
volna, hogy az tudja meg, és mintegy registráljaaz 
osztályoknak egyenkint véleményét. Magam is 
tagja voltam 1848-ban azon küldöttségnek, mely 
a házszabályok készítésére kiküldetett. A központi 
bizottság alakításának czélja az volt, hogy az osz
tályok többségének nézetei itt egy redactióba ho
zatván, az terjesztessék a ház elé. Hogy történ
hetik oly visszaélés, hogy az egyik vagy másik 
osztály előadója saját osztályának véleményét nem 
hiven adja elő, azt megengedem; de ezen vissza
élést egyenesen megakadályozza a mostani szer
kezet : mert abban benne van, hogy a többségnek 
véleményét írásban adandó nyilatkozata mellett 
tartozik a központi bizottságban előadni; annál
fogva én a központi bizottság szerkezetét pártolom. 
(Helyeslés.) 

Deák FerenCZ : E kérdésnél is a kiindulási 
pontra nézve kell tisztában lennünk. 

Mindenekelőtt az osztályokhoz a ház a tár
gyakat nem azért adja ki. hogy az osztályok ha
tározzanak, mert határozni csak az összes háznak 
van joga; hanem azért, hogy a kiadott törvényja
vaslatokat részletesen megvizsgálják, egymással 
eszmét cseréljenek, és észrevételeiket megtegyék.; 
mikor a kilencz osztály elvégezte munkáját, 
nem tartanám helyes felfogásnak, hogy a miben a 
kilencz osztály között öt megegyezett, az marad
jon, a mi pedig öt osztály tanácskozásainak ered
ményében nincs, az elmaradjon. Hivatkozom a 
tisztelt háznak bármely tagjára: hányszor fordult 
elő eset. hogy összeültünk az osztályokban, és 
egyik másik nehézség elmellőzte figyelmünket, 

© J © © J ' 

míg az egy másik osztálynak feltűnt, és mi lett az 
eredmény? Az, hogy a központi bizottság megál
lapodott olyanban, a mit fontosnak, helyesnek tar
tott, és a mit minden osztály, ha észrevett volna, 
kétségkivül felvett volna munkájába. Nem is csor
bítja ez sem az osztályok, sem egyesek jogát: mert 
ha a központi osztály eltérő véleményébe némely 
osztály előadója nem nyugszik bele, ezek kisebb
ségi véleményt terjesztenek a ház elé, és a ház 
elé több vélemény terjesztetik. Határozni a ház 
fog, és a ház minden egyes tagjának joga van, 
miszerint előadja észrevételét. 

Ha visszatekintünk, hogy gyakorlatilag ho
gyan tartattak az osztályok tárgyalásai, tudjuk, 
hogy az osztályoknak ritkán volt fele a tanácsko
zásokban jelen (Ugy van!), hogy sokszor az osztály 
5. 6 tagból állott. Ily körülmények közt épen nines 
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nyomatéka annak, hogy az, a mit ezek többséggel 
egyformán határoztak, legyen a központi bizott
ság véleménye, de sőt — nem tudom, más osztá
lyokban igy volt-e — nálunk sokszor meghagytuk 
az előadónak, hogy értekezzék a többi osztályok 
előadóival, egy eszmét odaadtunk és kimondtuk, 
hogy értekezvén a többi osztályok előadóival; ala
kítsák ugy ; mint legjobbnak tartják. 

Hogy ez 1848-ban miért alkottatott, azt meg
mondta Bónis Sámuel képviselő úr ; én csak azt 
teszem hozzá, hogy 1848-ban épen ez volt az eljá
rás. Voltam én is több osztályban, tudom, hogy 
az osztályok bizony akkor is per fietionem tár
gyaltak, a központi bizottság összejött és az állí
totta, ugy össze, a hogy közmegelégedésünkre volt. 

Szóval, ez fokozat, mely a dolgot még inkább 
megérleli , és e nélkül sem az osztályokat nem 
óhajtanám, sem a központi bizottságot; mert a 
központi bizottságnak, valamint az osztályoknak 
is csak ugy van értelme, ha az osztályok kimond
ják mindenféle észrevételeiket, aztán előadóik eze
ket combinálják, s amit legezélszerübbnekvélnek, 
azt előadják, és ha az nem tetszik a kisebbségnek, az 
szintén előadja a maga nézetét. s a ház határoz. 

Én sokkal jobbnak tartom a szerkezetet, mint 
a módositványt, azért én ahoz ragaszkodom. 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Legyen szabad 
nekem is csak a régi eljárásra hivatkoznom, és t. 
képviselőtársamat, Halász Boldizsárt emlékeztetni, 
kivel szerencsém volt lenni ugyanegy osztályban 
1848-ban. Miután én több ízben, mondhatom, csak
nem állandóan mint előadó képviseltem a központi 
bizottságban osztályomat, bátorkodom hivatkozni 
azl848-ki praxisra, a midőn csakugyan az volt az 
eljárás, hogy a központi bizottság megvitatván az 
osztályok véleményeit, az előadó nem volt annyira 
megkötve, hogy osztálya véleményétől ne állhatott 
volna el, és a központi bizottság feladata a véle
mények összeegyeztetése volt. így működtünk ak
kor is, mint ő maga igen jól tudhatja, miután egy 
osztályban voltunk. 

HaláSZ Boldizsár . : Midőn rnódositványo-
tnat beadtam, előre jól meggondoltam, és mond
hatom, hogy beadására, ha a gyakorlatra nem te
kintek is. maga ez a szövegezés is felhívott. Mél
tóztassék csak figyelemmel még egyszer meghall
gatni, mit mond ez a l l l - i k szakasz. Ez azt 
püondja: „a központi bizottság az osztályok előa
dott nézeteit meghallgatván, a tárgynak megvita
tása után. a többség Írásban foglalt véleményének 
az'uk4sben leendő indokolt előterjesztése végett 
előadót választ." Tehát a központi bizottság meg
hallgatja az osztályokat, és többsége azután saját 
többségének véleményét adja elő. Na már ha ez 
ugy van, akkor én megfordítom a t. előadó urnák 
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okoskodását. O azt mondja, hogy, ha az én módo-
sitványom elfogadtatik, s az osztályok előadói olya
noknak tekintetnek, mint a hajdani követek a kik 
utasítással voltak ellátva: akkor mire való az osz
tályok előadóiból alakítandó központi bizottság? 
elég hogy ha az osztályok beadják jegyzőkönyvei
ket. Méltóztassék csak megfordítani. Ha pedig nem 
érzik magokat kötelezetteknek az osztály vélemé
nyéhez ragaszkodni, akkor mire valók az osztá
lyok? (Felkiáltások: Eszmecsere végett!) A házsza
bályai közt ott áll, hogy: ha pedig a ház akarja, 
elkerülheti az osztályokat, kivévén azonban a tör
vényjavaslatokat. Már most világosan ki van téve, 
hogy a törvényjavaslatok az osztályokat el nem 
kerülhetik; ha tehát ezekre szükség van, lehetetlen 
utasítás nélküli önálló bizottságnak tekinteni a 
központot. Különben én itt csak azt akartam, hogy 
csatolják az osztályok jegyzőkönyveit a központi 
bízottság véleménye mellé, a t. ház bölcsesége 
fogja elhatározni. Ha ezen szakasz marad, megle
het, idővel az osztályülések meg fognak szűnni, és 
egyenesen a központra bizatik az, a mi eddig az 
osztályok véleményét volna képviselendő. 

Halmossy Endre: T. ház! (Be van már a 
tárgyalás fejezve!) E szakaszt egy toldalékkal kí
vánom megtoldani. A 109-dik szakasz rendelkezik 
arról, hogy a központi bizottságba mikor hívhatja 
meg az elnök az előadókat: akkor, ha öt osztály 
elvégezte teendőit. Arról azonban a l l l - i k szakasz 
nem rendelkezik, hogy mikor kezdheti meg tárgya
lásait. Akilencz osztály megválasztja előadóit, ezek 
azonban nem jelennek meg mindnyájan, s az az 
eset fordult elő, hogy a központi bizottság ez ok
ból nem mert hozzáfogni a tárgyaláshoz. Kérném 
tehát a t. házat, méltóztassék ide toldani azt : „a 
központi bizottság megkezdheti a tárgyalást, ha 
a meghívott előadók közöl öt megjelenik." (Ma
rad!) 

Elnök : T. ház! Ezen módositvány már 
tulhaladtatott az által, hogy a tárgyalás befejez
tetett. 

Kérem azon képviselőket, kik a 111-dik sza
kaszt a központi bizottság szerkezete szerint el
fogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A 111. szakasz elfogadtatott. 

A íőrendiháztólfcüzenet küldetett át. 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (azelnöU 

szék elé járul): Mélt, elnök! T. ház! Van szeren
csém jelenteni, hogy a függő adósságokat el
lenőrzendő bizottságba a főrendek részéről Bar-
kóczy János gróf és Pejacsevics Péter gróf rendes 
tagoknak, Andrásy Aladár gróf pedig póttagnak 
megválasztattak. Úgyszintén van szerencsém je
lenteni, hogy az 1868. XXIII . törvényczikk 30. 
szakaszának azl 869. év végéig leendő kiterjesztésé-
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ró'l szóló törvényjavaslatot a mélt. főrendek minden 
módosítás nélkül elfogadták. Én pedig bátor va
gyok az illető' jegyzőkönyvi kivonatokat tisztelet
teljesen kézbesíteni. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a főren
dek jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Folytatjuk a napirenden levő tárgy fölötti 

tanácskozást. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a 112. 

szakaszt.) 
Királyi Pál előadó: A központi bizottság 

véleménye szerint ezen szakasz első sorában elő
forduló „véleménye" szó helyett „jelentése" te
endő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt a 
központi bizottság módosításával ? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 113—117. 
szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnák. 
Olvassa a 118. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint a 118-dik szakasz első sorában 
„miniszterek" szó után beékelendő : „valamelyi
k e ; " a második sorban: „bizottsági m a g á n " sza
vak helyet t : „zárt" szó teendő. 

Várady Gábor: A központi bizottság mó-
do sitványa ellen semmi észrevételem nincs ; hanem 
m iután a második sorban ezen szó helyet t : „ma-
gánülés ," ez tétetik: „zárt ülés ." én ugy hiszem, 
u gyanezt kellene tenni a negyedik^sorban is. (He
ly eslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bi
zottság és Várady Gábor képviselő úr módosításá
val ezen szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvass a a 119. 
és 120. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 121. szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
véleménye szerint ezen szakasz első kikezdésének 
végpontját pontosveszszövé átváltoztatván, hozzá 
ezen tétel volna kapcsolandó : „azonban a ház ez 
alól kivételt is tehet." 

Várady Gábor: Nem tudom, mi vezette a 
központi bizottságot arra, hogy a 121-dik szakasz 
első alineája után, mely így hangzik: „az osztá
lyok, valamint a közpouti bizottság és a külön bi
zottságok ülései a ház tagjaira nézve nyilvánosak," 
ez tétessék : „azonban a ház ez alól kivételt is te
he t ; " nem tudom — mondom — mi oka lehet a 
központi bizottágnak arra, hogy az osztályok és 
bizottsági ülések nyilvánosságára nézve még kér
dés is tétethessék a házban, vagy nem? Én kér

ném a t. házat, méltóztassék a szerkezetet megtar
tani. 

Királyi Pál előadó: Mihelyt a központi 
bizzttság a házra véli bizni, hogy határozzon a fe
lett: vajon az ily bizottsági üléseket mikor és meny
nyiben kívánja nyilvánosság tekintetében még a 
képviselőház tagjaira nézve is megszorítani? már, 
akkor a nyilvánosságnak ártva nincs. Egyébiránt, 
ha a központi bizottság ezen javaslatot tette, vezette 
őt azon körülmény, sőt tapasztalat, hogy a minisz
terek nem mehetvén minden osztályba és így a 
kívánt felvilágosításokat az osztályokban nem ad
hatván, hanem a központi bizottságban vagy ők 
vannak személyesen jelen, vagy megbízottjaik je
lennek meg, a kik a hozzájuk intézett kérdésekre 
választ adnak: megtörténhetik, hogy az illető mi
niszter vagy megbízottja kényesebb természetű vá
laszok adásában talán korlátolva lehetne. Ha te
hát ily körülmény adná magát elő, akkor a ház 
elhatározhatja: vajon a központi bizottság azon 
tárgyban nyilvános ülést tartson-e, vagy nem? (He
lyeslés.) 

Deák F e r e n c z : T. ház ! E czimen keresztül-
menvén, egy kérdést vagyok bátor a t. házhoz in
tézni. Nem volna-e jó itt ezen czimeknél valame
lyik szakasz után vagy közben uj szakaszban ki
mondani, hogy a tárgyalásoknál és tanácskozások
ná lhány tagnak jelenléte szükséges? Mert az előbbi 
házszabályokban mind a tanácskozásokra, mind a 
szavazásra a ház absolut többsége volt szükséges. 
Hogy ez mennyire tartatott meg, hivatkozom a t. 
ház tapasztalásaira, különösen a tanácskozásokat 
illetőleg. Én tehát jónak látnám, hogy valahol 
mondassák ki. hogy 100 vagy 80 tag jelenléte szük
séges a tanácskozásoknál, mert különben . . . (Va
laki : Benne van a szabályukban.') Tudom, hogy a 
szavazásra nézve benne van, és ehhez fogok is an
nak idejében szólni; de a tanácskozásokra nézve 
nincs semmi sem meghatározva. Majd. ha azon 
szakaszhoz jutunk, hol a ssavazásról van szó, bá
tor leszek módositványt előterjeszteni; de azt is ki 
kell mondani nézetem szerint: hogy hány tag szük
séges a tanácskozásnál. A szavazásról szól a 142. 
szakasz: de ez csak a határozat hozatalát említi, 
és csak per inductionem lehetne mondani, hogy ez 
a tanácskozásra nézve is á l l ; de ki lehetne világo
san mondani, hogy a tanácskozásnál ennyi meg 
ennyi , talán 100 tag jelenléte szükséges. (He
lyeslés.) 

GhyCZy K á l m á n : Az csakugyan hiány, a 
mit Pest belvárosának érdemes képviselője felho
zott: mert arra nézve, most nem történik intéz
kedés, hogy a tanácskozásokra hány tag jelenléte 
szükséges. Eddigi szabályaink szerint a tanács
kozásra és a szavazásra egyenlő számú tagok ki-
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rántattak, t. i. egy gyei több, mint a képviselő ház 
tagjai számának fele, ez mindenesetre sok, hanem 
talán ugy a szavazásra, mind a tanácskozásra 
nézve egyenlően 100 tag jelenlétének szüksége 
mondathatnék ki. {Helyeslés) Lehetne tehát uj sza
kaszt beékelni, melyben kimondatnék, hogy a ta
nácskozásra 100 tag jelenléte szükséges, (Helyeslés) 

E l n ö k : A 121. szakaszra nézve kiván-e a 
t. ház szavazni, vagy pedig nem ? Mert még nem 
történt arra nizve szavazás: hogy elfogadtatik-e 
szerkezet vagy pedig nem ? 

Deák FerenCZ: Megnyugszom abban, ha 
kimondatik, hogy a tanácskozásra nézve 100 tag 
jelenléte szükséges ; hanem a szavazásra, ha majd 
a 142. szakaszra érünk, bátor leszek elmondani 
nézetemet; a mit különben itt is röviden kijelent
hetek: hogy t. i. miután mi az ország többségét 
képviseljük, szükséges , hogy a határozatokat, az 
ország többsége, vagy is az ország képviselőinek 
számszerinti többsége hozza: mert ki tudja 100 
ember, ha határozatot hoz. képviseli-e az ország 
többségét ? Én a szavazásnál szeretném megtartani 
a képviselőház tagjai számának felénél egy gyei 
többet, vagy ha a ház ezt nem látná szükségesnek, 
akkor legalább azt tartanám szükségesnek, hogy 
a hol a szavazásról szólunk, mondjuk ki, hogy a 
tanácskozások berekesztése után, ha húsz tag Írás
ban kívánja a szavazást, a legközelebbi napra ha-
lasztatik; mert gyakran megtörténik, hogy sokan 
nem tudják, miszerint szavazás lesz és elmaradnak, 
a mely esetben 100 határozhatna a valóságos több
ség véleménye ellen. (Helyeslés) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! A meftuyiben e feje
zet a tanácskozásokról szól, talán jó lenne, ha 
külön választatnék, s így csak a tanácskozási 
tagok számát állapítanék meg s a szavazásra 
szükséges tagok számáról csak akkor szólanánk, 
ha majd azon tárgyhoz érünk. It t tehát mondjuk 
ki e czim 1-ső szakaszában, hogy a tanácskozásra 
100 tagnak jelenléte szükséges. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző: E szerint a 122. 
szakaszt megelőzőleg, külön szakaszban ez lenne 
beigtatandó: „A tanácskozásra 100 tag jelenléte 
szükséges." 

Elnök: E szerint az eredeti 122-ik szakasz 
melyről, ugy hiszem, kimondhatom, hogy a t. ház 
elfogadja, más számot fog kapni. (Helyeslés) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 123. 
szakaszt) 

SomOSSy IglláCZ: T. ház ! Többször megtör
tént, midőn az interpellatióra az egyik vagy másik 
miniszter választ nemadott, keserű viták keletkeztek 
s utoljára is a vita azzal döntetett el, hogy az inter-
pellatió máskor fog tárgyaltatni. Ennélfogva én 
ezt megelőzni óhajtanám egy módosítással, t. i, az 

utolsó bekezdés ezen szavai után ; „válaszát, vala
mint a hozzá intézett kérdést," ide óhajtanám be-
szúratni: „szavazással döntendi el a ház, hogy 
tudomásul veszi-e vagy külön tárgyalásra tűzi-e 
ki?" (Maradjon!) 

HaláSZ B o l d i z s á r : Tapasztaltuk, hogy 
már volt a felett vita, vajon a miniszter úrnak az 
interpellatióra adott felelete által a kérdés napiren
den van-e vagy nincs ? En e szakaszhoz ezt a kér
dést világosan eldöntve nem látom, s még az sem 
tűnik ki belőle, hogy az interpellatióra adott fele
letre a háznak van-e joga határozni, hogy meg 
elégszik-e vagy nem. Én tehát ezen szakasznak 4 
és 5-ik bekezdését ilyen formán kivánnám módosí
tani : „Az interpellatióra az illető miniszter nem 
köteles azonnal felelni; ha azonban felel, ez által az 
interpellátió napirenden levőnek tekintetvén, a 
meg, vagy nem megelégedés felett a ház hatá
roz. Ha azonnal nem válaszolna, ennek külön tár
gyalására időt tüz ki, mely alkalommal az in
terpellátió beadóját illeti az első szó." Ez oly 
kérdés t. ház hogy az egyike a legkellemetleneb
beknek ; de minden parlamentben átalános sza
bály az. hogy ha már a miniszter felelt az iterpel-
latióra,a tárgy napi renden lévőnek tekintetik, s a 
háznak joga vau, tehát nem csak az jnterpellaló-
nak, hanem a ház akármelyik tagjának kijelenteni, 
hogy meg van elégedve vagy nincs. Jövőre e sze
rint nem lehetne kérdés a fölött, napirenden van-e 
a tárgy vagy nincs'? A miniszter nem köteles azon
nal felelni, azt mondhatja: non sum paratus ; de ha 
már egyszer felelt, akkor nem lehet mondani, 
hogy a tárgy nincs napi renden, mert ez ellenkez
nék a parlamenti modorral. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Halász 
Boldizsár módosítását.) 

A 123-ik szakasz 4.5-ikkikezdése így módosí
tandó : „Az interpellatióra az illető miniszter nem 
köteles azonnal felelni, ha azonban felelt-ez által 
az interpellátió napi renden levőnek tekintetvén, 
a meg, vagy nem elégedés felett a ház határoz; 
ha azonnal nem felelt, válaszának külön leendő 
tárgyalására időt tűz ki, mely alkalommal az in
terpellátió beadóját illeti az első szó." 

K o v á c h L á s z l ó : T . ház! Én nem a dolog 
érdeméhez akarok szólani, hanem a dolog oeko-
nomiájához. Miután e czim alatt egy uj szakasz 
vétetett föl, a következő szakaszok számai változ
nának. De miután a 121-dik szakasz hasonló tár
gyakról szól, mint a 123-ik szakasz: bátor va
gyok indítványozni, hogy a 122-ik szakasz csatol-
tassék a 123-hoz. (Helyeslés) 

E l n ö k : A kik a szerkezetet elfogadják, mél
tóztassanak feláílani. (Megtörténik.) A többség el
fogadja a szerketet. Bele nyugszik a t. ház abba. 
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hogy a 122-dik szakasz a 123-dikhoz esatoltassék ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 124 
— 128-dik szakaszát, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 129-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen 129-dik szakasz elé a következő kitételt 
óhajtja ígtattatni: „Ha az elnök azon kijelentésére. 
hogy szólásra többé senki sincs feljegyezve , szó
lani kivánó ekkor sem jelentkeznék, a szavazás 
előtt." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e hozzátélellel 
129-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 130-
dik szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : A 130-dik szakasznak 
második sorában a központi bizottság e két szót: 
„tárgyalás közben" kihagyatni javasolja, és a har
madik sorban e szó után ..végett" hozzá tétetni kí
vánja e szavakat „a szavazási kérdés feltévése 
előtt/ ' 

Várady Gábor : T, ház! Épen az előző sza
kaszban fogadta el a t. ház a központi bizottság 
azon javaslatát, hogy a szakasz elé ezen kifeje
zés illesztessék : „Ha az elnök azon kijelentésére, 
hogy szólásra többé senki sincs feljegyezve, szólni 
kivánó ekkor sem jelentkeznék a szavazás előtt," 
stb. Ezután következik, annak meghatározása, 
hogy kik szólhatnak ezen tárgyhoz, kiket illet a 
zárszó V Itt azonban a 1 30-dik szakaszban kiha
gyatni véli azon kifejezést „tárgyalás közben" és 
igy a miniszterek bármikor is szólhatnak. Ez 
azonban ellenkeznék a 129 dik szakaszszal, mely 
szerint az utolsó szó a központi bizottság és a kü
lönböző bizottságok előadóit s az indítványozókat 
illeti. Volt már eset rá, t. ház, hogy az ezen tárgy
ra vonatkozólag felmerült kérdés iránt a ház több
sége oly formán határozott, hogy midőn már az 
inditványozó s a központi bizottság előadói kife
jezték zárnyilatkozatukban magukat, a miniszte
reket aszó többé nem illeti. Kérve a t. házat, hogy 
a 130-dik szakasz eredeti szerkezetét meghagyni 
méltóztassék, a központi bizottság részéről javas
lóit módosításhoz nem járulhatok. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Arra. hogy a központi 
bizottság a 130-dik szakasz második sorában elő
forduló e szavakat: „tárgyalás közben" kihagyat
ni indítványozza, a tanácskozások alkalmával tett 
tapasztalásaink vezettek. Méltóztassanak figye
lembe venni, hogy az 1848-diki törvények ezeket 
mondják: „a miniszter bármikor kihallgatandó." 
Nehogy tehát továbbra is kétes maradjon: mikor 
szólhat a miniszter? és, hogy világosan kifejeztes
sék, hogy bármikor kérhet szót, de csak a szava
zási kérdés föltevése előtt: hozta a. központi bizott-

ÜLÉS. (December 8. 1868.) 

ság az általam előbb előadott szerkezetet javas
latba. 

Ghyczy lglláCZ: T.ház! Igaz, hogy a 1848-
diki törvényekben ben van . hogy a miniszterek 
kérhetnek bármikor szót; de azon törvényben ben 
van az is, hogy a ház magának alkothat szabályokat, 
s a ház nem adta meg a miniszternek az utolsó 
szót. Ezt igy magyarázta később a gyakorlat is. 
Annálfogva én részemről az eredeti szerkezet meg
tartása mellett szavazok. 

Beák FereilCZ: Azt hiszem, a minisztérium
nak s illetőleg a miniszternek épen a parlamen
táris kormány s felelősség eszméjénél fogva meg 
kell adni azon jogot, hogy az utolsó szó az ővé 
legyen. A miniszteren kivül az utolsó szó az indít
ványozót illeti. Már most igen könnyen megeshe
tik, a mi meg is történt: hogy az inditványozó 
épen azért, mert utoljára szól, oly dolgokat hozhat 
elő, melyekre a minisztérium szükségesnek tartja 
felvilágosítást adni, vagy felelni. Ettől akarjuk el
zárni ? Hát mi veszedelem van abban, ha a mi
nisztériumnak joga van utoljára szólni ? Attól fé
lünk talán, hogy az utolsó szólás a ház többségét 
más véleményre fogja birni ? Ha okokkal teheti 
ezt a miniszter, akkor óhajtanunk kell, hogy ez 
történjék meg; azt pedig föltennünk nem lehet, 
hogy ok nélkül más véleményre hajolna a ház. Az 
én véleményem e tekintetben az: hogy a minisz
tertől, még az inditványozó utáni is. a szót megta
gadni nem lehet. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor: T. ház! Én az előttem 
szóló képviselő ur nézeteiben nem osztozom: mert 

; nem hiszem, ühogy bárki is csalhatatlan legyen: 
nem hiszem azt a miniszterről sem. Ha netalán a 
miniszterek végbeszédükben olyas valamit mon
danának, mit az inditványozó, vagy a javaslat elő
adó képes lenne megczáfolni; ha indítványozó el
esik ezen jogától, hogy a miniszter által mondot
takat megczáfolhassa: akkor azon esetben talán a 
képviselőház, megtörténhetik, nem ugy szavazna, 
mint különben szavazott volna. Én tehát kívánom, 
hogy a miniszteri felvilágosítás után is, az indít
ványozónak engedtessék meg a zárszó. 

G h y c z y K á l m á n : Csak arra akarom a t. 
ház figyelmét felhíui, hogy nem áll egészen az, 
a mit t. előadó úr mondott: mintha az 1848-ki III . 
törvényezikk 28-dik szakaszában az mondatnék, 
hogy a miniszterek bármikor szólhatnak. E törvény
nek XVIII.czikke csak ennyit mond: „Aminiszte
rek az országgyűlés mindegyik tábláján üléssel 
birnak és nyilatkozni kívánván, meghallgatan-
dók.1' Arról tehát nincs is, de nem is lehet szó, 
hogy, a miniszter nyilatkozni kívánván, meg ne 
hallgattassák. A szabályban csak arról van szó, 
hogy; mikor nyilatkozhatik a miniszter? Az 1848-
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ki országgyűlés szhitén ismerte a törvénynek ezen 
rendeletét.Midőn a tanácskozási rendről alkotott sza
bályokat, ezen rendeletet aképen magyarázta, hogy 
a minister a tárgyalás berekesztése előtt bármikor 
szólhat; de meghatározta egyszersmind azt is, 
hogy a tárgyalás berekesztése előtt az utolsó szó 
az indítványozót illeti. És ennek van is oka : mert 
valamint megtörténhetik, hogy az indítványozó 
mond talán valami ujat zárbeszédében, mit jobb 
lett volna, hogy megczáfoltassék, előbb mondani: 
ugy megtörténhetik az is, hogy a miniszter akkor 
mond ujat, nem uj érvet, hanem uj tényeket, mikor a 
házban senkinek sincs jogában tényeket ellenkező 
adatokkal felvilágosítani. Ezen tekintet vihette az 
1848-ki törvényhozást arra, hogy az indítványo
zónak adta az utolsó szót. És én azt hiszem, az indít
ványozónak az utolsó szó azon szempontból is meg
adandó: mert utoljára is az ő inditványa ellen van
nak irányozva az észrevételek; tehát leginkább őt 
illeti meg a jog, hogy az inditványa ellen felho
zott észrevételeket zárszóval felvilágosítsa. Ennél
fogva a 48-diki képviselőháznak példáját követve, 
azt gondolom, hogy a 48-ik évi országgyűlés leg
hívebben magyarázta a XXVIII-dik törvényczikk 
e szakaszát. Én részemről az eredeti szerkezetet 
kérem megtartani. 

Zsarnay Imre: T. ház! Én ugy hiszem, 
hogy nem csak Csanády képviselő úr, hanem min
denki közölünk nem infallibilis, denem azon szem
pontból, hogy infallibilis-e vagy nem ? tétetett 
azon inditvány, hogy az utolsó szó adassék a mi
niszternek, de azt hiszem, hogy ezt a közérdek kí
vánja : mert a miniszter mindenesetre számot vet 
magával egy vagy más törvénynek végrehajtásá
ról, annak elmaradásáról vagy életbeléptetéséről, 
és mindenesetre több figyelmet érdemel a mi
niszter argumentuma, mint bármelyik egyes indít
ván vozó észrevétele. Miután a miniszter felelős ar
ról és az indítványozó nem, s meglehet, hogy az 
indítványozó uj okokat és argumentokat hoz fel, 
és miniszter tényeket, a miniszter a tényekért 
mindenesetre kérdésre vonható. 

E l n ö k : A 130-ik szakasz van tárgyalás aiatt. 
Nézetein szerint a szavazás legelőször az eredeti 
szerkezetre történik a 130-dik szakasznál, ha az el 
nem fogadtatnék, ezután a szerkezetre, mint azt a 
központi bizottság módosította. (Helyeslés.) 

Kérem azon képviselő urakat, kik a 130-dik 
szakaszt elfogadják, méltóztassanak felállani, [Meg
történik.) Most kérem felállani, a kik nem fogad
ják. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik a szavazás 130-dik szakaszra a 
központi bizottság által tett szövegezés szerint. A 
kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörté
nik.) A többség elfogadja. 

Ráday László gr. jegyző [olvassa a Ui-dik 
szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : Nekem stylaris észrevéte
lem van. Igen furcsán venné ki magát, ha végig 
megyünk e szakaszon , ha a házszabályokra aka
runk hivatkozni. Ennek nincs helyes értelme, ha
nem igy kellene állni: „a kik napirendet akarnak 
indítványozni, vagy netalán személyes megtáma
dásra válaszolni, szavaik elferditését röviden hely
reigazítani, vagy a ház szabályára hivatkozni akar
nak." 

HaláSZ B o l d i z s á r : Nekem szintén egy szó-
ra van észrevételem. Az e) pontban ezen szót: „el-
ferdités'' talán elcserélhetnők ezen szóval: „félre
értés." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen stylaris mó
dosításokkal a 131-dik szakaszt? [Elfogadjuk!) 

Ráday László gr. jegyző, [olvassa a 132— 
137. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak.) 

Elnök: Ké rem a képviselő urakat délután 
5 órakor megjelenni. 

(Az ülés d. u. 2y[bórakor felfüggesztetvén, d.u. 
5 órakor újra megnyílik.) 

E l n ö k : Folytatjuk a házszabályzati javaslat 
tárgyalását. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 138. és 
139. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 140. szakaszt.) 

Tóth K á l m á n : T. ház! Gyakran történtek 
zavarok a miatt, hogy a képviselők a kérdések mi
ként feltevése iránt nem idejében szólaltak fel. és 
épen azért térte a napokban Deák Ferencz t. kép
viselő úr azon indítványt, hogy az^elnök a szava
zás előtt mindig kérdezze meg a házat: vajon meg 
van-e a kérdés feltevésével elégedve ? Óhajtanám 
tehát, hogy ez a házszabályokba is vétessék fel, s 
erre nézve van szerencsém a t. háznak módosit-
ványt benyújtani. 

Ráday Lász ló gr . j e g y z ő (olvassa Tóth Kál
mán módositványát:) Ezen szavak után : „szavazás 
előtt" tétessék még ez: ,,az elnök megkérdezi » 
házat, hogy van-e a kérdés feltevése ellen valaki
nek kifogása." A többi marad. A módositvány után 
a szerkezethez egy összekötő ,,és"" teendő, 

Ghyczy Ignácz: A 141-dik szakasz azt 
mondja, hogy a szavazás megkezdése előtt az egyik 
jegyző a kérdést újra felolvassa. Azt hiszem, ez
zel teljesítve van az, a mit szóló kivan. Ha tehát a 
kérdés újra felolvastatik, nem foroghat fön semmi 
kétség. En tehát azt hiszem, hogy az ajánlott mó
dosítás fölösleges. 

Ivánka I m r e : Figyelmeztetem a t, képviselő 
urat, hogy a központi bizottsága 141-dik szakaszt 
kihagyandónak véli. 
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G h y c z y IgnáCZ : Tudom, hogy a 141-diket I 
a központi bizottság kihagyandónak véli, de épen 
azért szólalok fel most, nehogy az elv kimondas
sák előbb, mielőtt még a 141-dik szakasz tárgya
lás alá jön. 

T ó t h K á l m á n : Csak azért bátorkodtam a t. 
háznak módositványomat ajánlani, mert legalább 
ötvenszer fordlult elő a három év alatt azon eset, 
hogy vitatkozás támadt a felett: lehet-e még a kér
dés miként feltevéséhez szólani, vagy nem? Is
métlem, Pest tette e napokban azon indítványt, 
hogy az elnök mindig kérdezze meg a házat: akar-e 
még valaki a kérdéshez szólani ? és csak azután 
történjék a szavazás. 

Kirá ly i P á l e l ő a d ó : Nem alterálja e sza
kaszt, ha azon módositvány, a melyet Tóth Kál
mán képviselőtársunk indítványoz. beletétetik, 
ámbár maga a szakasz szerkezete ugyanazt fejezi 
ki, midőn azt mondja, hogy szavazás előtt a kér
désnek miként leendő feltevése felett tanácskozás 
lehet, a mi mindenesetre azt jelenti, hogy mielőtt 
feltétetnék a kérdés, szó lehet róla: jól van-e az 
feltéve, vagy nem ? {Marad !) 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 140. szakasz 
szerkezetét V (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 141-dik 
szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakaszt kihagyandónak véli. 

Várady Gábor: T. ház! A központi bizott
ság ezen szakaszt: ,.A szavazás megkezdése előtt 
az egyik jegyző a kérdést újra felolvassa," kiha
gyandónak véli; én azonban ezen szakaszt ugy, a 
mint áll, e helyütt meghagyandönak vélem. Nem 
tartom szükségesnek, hogy a hol a feltett kérdés 
felett vita nem támadt és az elnök a kérdést már 
feltette, rögtön ismételtessék az a jegyző által; te
hát ezen szakaszt nem tartanám szükségesnek, pl. 
a 138-dik után ; ugy de ezen szakasz a 140-dik 
után áll, mely azt mondja: „Szavazás előtt a kér
désnek miként leendő feltevése felett uj tanácsko
zás lehet és a ház többsége határoz. Felteszi tehát 
ezen, §. hogy a^feltett kérdés szövege a vita folya
mán tán elmosódott a tagok emlékezetében és ezért 
imilhatlanul szükségesnek tartom e helyütt an
nak kifejezézét, hogy a jegyző által a kérdés még 
egyszer ismételtessék. De hogy ezen 141-dik sza
kaszt ne kívánja valaki a törvény hibásan magya
rázása szempontjából a 138. szakasznál is alkal
mazni, szükségesnek tartom, hogy a 140. szakasz a 
141 szakaszszal egy beolvasztassák. Ezek szerkezete 
ez lenne : „A ház többsége határoz, ez esetben a 
szavazás megkezdése előtt az egyik jegyző a kér
dést újra felolvassa;" ésigy ezen szakaszt megtar-
tandónak vélem. (Helyesles.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Nincs észrevételem t. 
barátom módositására; de egy dolgot mégis tisz
tába kell hoznunk, ha nem is a szabályokban, de 
legalább most a vitatkozásban: mert azon kitétele 
a 141. szakasznak, hogy a szavazás megkezdése előtt 
a jegyző a kérdést njra felolvassa, nagyon tág deíi-
nitió. Kérdés támadhat a felett, mit értünk ez alatt: 
„kérdés." Vajon tisztán azt-e, a mit az elnök sza
vazásra feltesz, vagy pedig azon tárgyat, mely fe
lett szavazni kell ? Ezen tárgy néha nagyon hosz-
szu, néha már kétszer felolvastatott, és igy kérdés: 
szükséges-e még harmadszor is felolvasni? A 
központi bizottságban épen ezen nehézség merült 
fel és mivel e szakasznak nem tudott határozott 
definitiót adni, jónak vélte ezen szakasz kihagyását 
ajánlani. 

Tisza K á l m á n : Én nagyon tiszta dolognak 
tartom, hogy mi az a „kérdés?" Ez kétértelmű 
nem is lehet. Valamire szavazni kell, a mit az el
nök szavazásra kitűz. Ennek nem lehet más ér
telme : és én azt tartom, hogy ennek benne kell 
maradni a szövegben. 

E l n ö k : Nem tudom, belenyugszik-e a t. ház 
azon indítványba, melyet Várady Gábor képviselő 
úr tett, mely ha elfogadtatnék, azon esetben a két 
szakasz egyesittetnék, és eként szólna: „141. sza
kasz. Szavazás előtt a kérdésnek miként leendő 
feltevése felett uj tanácskozás lehet, és a ház több
sége határoz. Ezen esetben a szavazás megkezdése 
előtt egyik jegyző a kérdést újra felolvassa." 

G h y c z y K á l m á n : Én részemről az eddigi 
gyakorlatból azt tapasztaltam, hogy igen hasznos 
volt, ha a kérdés a szavazás megkezdése előtt min
dig felolvastatott. Én nem látnám részemről annak 
okát: miért kellene csak azon esetben felolvasni a 
kérdést, ha iránta előbb vita keletkezett ? mert 
ennyi tag közt mindig megeshetik, hogy az egyik 
vagy másik a kérdés valódi tartalmát előbb nem 
fogta fel jól, és igy arra nézve, hogy kiki a kér
dést megérthesse, csak üdvös lehet, ha a kérdés 
a szavazás előtt felolvastatik. Én az eddigi gya
korlatra, az eddigi házszabályokra hivatkozva, 
ezen szakasz megtartását annál inkább szükséges
nek vélem, mivel feltűnő előttem, hogy a központi 
bizottság már több izben javasolja azt, hogy egyik 
vagy másik szakasz hagyassék ki ; de soha sem 
indokolja, hogy: miért ? és igy nem levén valódi 
indoka a központi bizottság javaslatának, én ré
szemről ezen szakaszt meghagyatni kívánom. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a 140. szakasz még ugy 
áll, hogy el van fogadva a t. ház határozata által. 
Most következik a 141. szakasz. Szerencsés leszek 
feltenni a kérdést: elfogadja-e a t. ház, a szerkezet 
szerint a 141. szakaszt? Ha netalán nem fogadta-
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tik el, akkor visszameheíünk Várady képviselő xir 
indítványára. Kérem a képviselőket, kik a 141-
dik szakaszt a szerkezet szerint elfogadják, mél
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) E szakasz te
hát marad. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 142-dik 
szakaszt): Ezen szakaszra nézve Deák Ferencz képvi
selő úr következő módositványtnyujtottbe: A máso
dik bekezdés után [tétessék ez : „A tanácskozások 
berekesztése után, ha 20 tag írásban kívánja, a 
szavazás a következő napra halasztandó." (He
lyeslés.) 

E szerint e szakasz így állana: „Határozatho
zatalára 100 tag jelenléte szükséges. Ha ez iránt 
kétség támadna, a jelenlevők megszámláltatnak. 
A tanácskozások berekesztése után ha 20 tag 
írásban kívánja, a szavazás a következő napra ha-
lasztandó." (Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Én elfogadom a módosit-
ványt azon esetben, hanem zárja ki azt, hogy más 
tárgyban továbbmegy a tárgyalás. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én e 
hozzátételt igen szívesen elfogadom; hanem arra 
nézve mégis tisztába kell jönnünk, hogy, ha pél
dául a tanácskozás kezdetén, h a RZ a harmadik 
vagy negyedik szakaszig elér s ezen eset beáll, va
jon lehet-e azon tanácskozást folytatni vagy nem V 
és hogy csak â  szavazást kell-e azon pontra nézve 
elhalasztani ? Én helyesnek látnám ezt felemlí
teni, különben bizonyosan igen gyakran zavar 
fogna támadni. 

Tisza K á l m á n : Miután meg van mondva, 
hogy a tanácskozásra 100 tag elégséges, én azt 
hiszem, azért, hogy valamely tárgy felett a szava
zás elhalasztatik, lehet a tanácskozást más tágy-
ban folytatni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A ház tehát elfogadja a 142-dik 
szakaszt, azon hozzáadással, melyet Deák Ferencz 
képviselő úr indítványozott. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 143-
dík szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz máso
dik kikezdésében a központi bizottság véleménye 
szerint ezen szavak helyett: „ujkísérlet." ez volna 
teendő: „ellenpróba." A harmadik kikezdés utolsó 
sorában pedig „összeszámítják" helyett: „össze
számlálják" volna teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt a 
központi bizottság módosítása szerint ? (Elfogad

juk !) Elfogadtatott. 
Ráday László gr. jegyző (olvassa a iéA-ik 

szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a lAh-ik szakaszt.) 

W l á d Alajos : T. ház ! Nem látom át, miért 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 5 / s XI . 

| kellene, s miként lehetne kényszeríteni képviselőt 
] arra, hogy minden körülmény között igen-nel vagy 
j nem-mel szavazzon. Vannak esetek, midőn épen 

nem szavazhat egyes képviselő sem igen-nel, sem 
nem-mel. Hogy ne menjek messzire, tegnapról ho
zok fel esetet. A tegnap esti tárgyalásnál arról lé
vén szó,hogy a kép viselő lehet-e egyszersmind tiszt
viselő : én részemről nem szavazhattam ; és ha je
len lettem volna, azt mondtam volna, hogy nem 
szavazhatok; nem szavazhattam pedig azért, mert 
a központi bizottság nézetét nem pártoltam, 
valamint nem pártoltam a Nyáry Pál képviselő 
által előterjesztett törvényjavaslatot sem. Már 
most ily körülmények között mi volt teendőm? Az, 
hogy a teremből kimentem. Emlékezem egy esetre 
az angol parlamentből, hogy egy képviselő nem 
akarván sem igen-nel, sem nem-mel szavazni, min
tán az angol parlamenti tagok, ha jelen van-

í nak, kötelesek szavazni: az elnök háta mögötti 
j térre szorult. Ekkor aztán a felett támadt a kérdés : 
j vajon azon tér, mely az elnök háta mögött van, 
; a ház területéhez tartozik-e, vagy nem ? s csak an-
! nak megállapítása után, hogy nem tartozik oda, 
j menekülhetett meg ama képviselő a szavazás kény-
I szerűsége alól. Én tehát nem látom át, miért kell-
1 jen kényszeríteni arra képviselőt, hogy szavazzon 
I igen-nel vagy nem-mel. Arra lehet kényszeríteni, 
; hogy jelen legyen, de arra, hogy minden körül-
: niény közt igen-nel vagy nemmel szavazzon,szerin-
\ temkényszeríteni nem lehet. (Marad!) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a 145. szakasz 
I szerkezetét? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassaa 146-
j 151. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad-
\ tatnak. Olvassa a 152. szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : E szakasz második 
| sorában előforduló ezen kitétel helyébe : „egy nap 

közbejöttével" a központi bizottság határozottabb 
j kifejezést ajánl, ezt: „24 óra elteltével." 

Elnök: Elfogadja a t. ház e szakaszt a köz-
J ponti bizottság véleménye szerint? (Elfogadjuk!) 
I Tehát a 152. szakasz elfogadtatott. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 153. 
szakaszt?) 

Tisza K á l m á n : Én elfogadom e szakaszt,' 
de azt gondolom, itt a szabályokat még egy sza-
kaszszal pótolni kellene. Azt tartom ugyanis, na
gyon helyes intézkedni a felett, hogy minden a 
ház kebelében történt indítvány és interpella-
tió folytonosan evidentiában tartassák; azért 
erre nézve bátor volnék — nem tartva szükséges
nek, hogy ezt bővebben indokoljam — ajánlani, 
hogy a 153. szakasz után tétessek a következő uj 

í szakasz: „Az elnök minden hónap első ülésében 
i mindazon indítvány és interpellatió jegyzékét, 
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a melyekre nézve a ház még nem határ ózott, ille
tőleg a melyekre felelet még nem adatott, felol
vastatja, hogy azok iránt intézkedni lehessen." 
{Helyeslés) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Tisza Kálmán 
képviselő úr javaslatát? (Elfogadjuk!) Tehát Tisza 
Kálmán képviselő úr javaslata elfogadtatott, és ez 
a 153. szakasz után uj szakaszul vétetik fel. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 154 
és 155 dik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 156. szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Azt gondolom, 
mindnyájan tapasztaltuk, hogy e szakasz, mely 
körülbelől megvolt a régi szabályokban is, nem 
egészen szabatos és tiszta kifejezésü és a miatt sok 
időt vesztegettünk. En tehát óhajtanék ide egy pár 
szót beszúrni, minek folytán e szakasz igy szólana: 
„Az elnök vagy a benyújtó képviselő a kérvény 
tárgyát minden indokolás mellőzésével röviden 
megemlítvén" stb. Mert látjuk, hogy az indokolás 
néha egy óráig tartott. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház Tisza Kálmán 
módotitását? (Elfogadjuk!) Tehát a l56- ik szakasz 
Tisza Kálmán képviselő úr módosításával fogad
tatik el. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 157 
— 161-ik szakaszokat, melyek észrevéte. nélkül elfo-
qadtatnak. Olvassa a l62-?k szakaszt.) 

Zsarnay I m r e : T. ház! Midőn méltóztattak 
a 161 ik szakaszt felolvasni, már akkor akartam 
mindjárt szólani, de nem juthattam szóhoz. En 
ugy hiszem, t. ház, miután kérni mindenkinek, 
még a koldusnak is joga van, ezen kérelmi jogot 
korlátolni, megszorítani a háznak nincsen czéljá-
ban. Annálfogva, mivel azon kérelmekre nézve, 
melyek a választás iránt beadatnak, kimondotta a 
t. ház. hogy azokat bárki is beadhatja: szükséges
nek látom, hogy itt is mondassék ki, hogy olya
nok-e, vagy nem olyanok ezen magán kérvények 
is. (Marad!) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 161-ik szakaszt 
a szövegezés szerint? (Elfogadjuk!) Tehát a 161-
dlk szakasz elfogadtatott. 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A 162-dik szakasz 
második sorában „ülést-' szó után nem pont ha
nem vessző teendő, s az utána következő szó kis 
betűvel írassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 162-ik szakaszt a központi 
bizottság- kiigazításával elfogadja. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 163 
— 171-ik szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 172-ik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
ezen szakasz második sorában lényeges módotitást 

hozott javaslatba ; de mely e javaslat 22-dik sza
kaszának módosítása által már elejtetett; t. i. a 
háznagy kinevezését az elnökre bízta. Most marad 
szerkezet. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház, hogy maradjon 
a 172-ik szakasz szerkezete? (Elfogadjuk!) Tehát 
elfogadtatik. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 173-
szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Olvassa 
a 174 ik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : Ezen szakasz negye
dik kikezdésének második sorában „első0 helyett 
„második" teendő. (Helyeslés.) 

Elnök: A t. ház a 174-ik szakaszt e ki
igazítással elfogadja. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 175-
— Í8b-ik szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 186 •?'/.• szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e lőadó: Ezen szakasz harma
dik sorában „felszólítása" helyett „utasitása" szót 
javasolt a központi bizottság. De ezt csak azon 
esetre, ha a háznagy nem lett volna képviselő; 
minthogy pedig a háznagy képviselői minősége 
meghagyatott, e módosításnak nincs értelme. 

E l n ö k : Eszer in t a 186-ik szakasz eredeti 
szerkezeteben tartatik meg. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 187-
dik szakaszt, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 
188. szakaszt) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A mennyiben a ház
nagy képviselő, ugy hiszem, itt is feleslegessé 
vált a központi bizottság módosítása. 

Bobory Károly: A központi bizottság azon 
indítványát, mely szerint e szakasz második so
rába igtattassék .• „Az elnök jóváhagyása mellett" 
megtartatni kérem. 

Elnök: A központi bizottság ezen 188-dik 
szakaszban azon módosítást teszi, hogy a „rendel
kezik" szó után tétessenek még e szavak: „az el
nökjóváhagyása mellett." Nem tudom, kívánják-e 
hogy maradjon a szerkezet? vagy pedig e módo
sítás tétessék bele ? 

Kovách L á s z l ó : T. ház ! A központi bizott
ságnak igen helyes észrevétele, azon esetre szól, 
ha a központi bizottság által tett azon javaslat, 
miszerint a háznagy ezentúl ne legyen képviselő, 
fogadtatott volna el. De miután a t. ház határo
zata folytán a háznagya ismét a képviselők sorából 
választatik, a központi bizottság módosítása ma
gától elesik. Kérem tehát az eredeti szerkezet meg
tartását. 

Elnök: Kérem azoil képviselőket, a kik a 
288-dik szakaszt az eredeti szerkezet szerint elfo
gadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) A 
ház megtartja az eredeti szerkezetet. 



CCCXXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (December 8. 1868.) 451 

Báday László gróf jegyző (olvassa « 189-
ddk szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtaHk. Ol
vassa a 190-i/t szakaszt.) 

Kirá ly i P á l e l őa í l ó : A központi bizottság
nak az e szakaszra tett módosítása, miután a ház
nagy jövőre is képviselő leend, elesik. 

Elnök: Elfogadja a ház a 190-ik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk!) Marad. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 191-
dik szakaszt.) 

K i r á l y i P á l e l ő a d ó : A mennyiben a ház
aagy képviselő leend, marad az eredeti szerkezet. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 191-dik szakasz 
eredeti szerkezetét? (Elfogadjuk.') 

Ráday László gróf jegyző hl vassá n, 192-
dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
javaslata, mely szerint ezen szakasz második sorá
ban „fölügyelete" helyett: „rendelkezése" teendő, 
most már elesik. 

E l n ö k : Elfogadja a ház az eredeti szerkeze
te t? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 193. 
szakaszt.) 

Várady Gábor: N em tudom, van-e t. előa
dónak észrevétele ? 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz kihagyását javasolta. 

Várady Gábor : A központi bizottság e sza
kasz kihagyását javasolta ; de miután a képviselő
ház elfogadta, hogy a háznagy képviselő legyen, 
ebből természetesen következik, h ogy a 193-dik 
szakasznak változatlanul meg kell maradni. (He
lyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a ház a 193-ik szakaszt? 
(Elfogadjuk!) E szakasz tehát marad. 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 194 
—198. szakaszokat, melyek észrévétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 199-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz második kikezdéséuek második sorában 
előforduló ..elnök" szó után „saját" szótigtattatni 
véleményezi. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a ház e módosítással a 
199-dik szakaszt? (Elfogadjuk!) 

Ráday László gróf jegyző (olvassa a 200 
201-dik szakaszokat, melyek, észrevétel nélkül elfo
gadtatnak. Olvassa a 208-dik szakaszt.) 

Királyi Pál előadó: A központi bizottság 
e szakasz harmadik sorában ezen szó helyeitekét", 
mely sajtóhibából maradt ben, e szó betételét 
ajánlja „hét." 

KováCh L á s z l ó : T. ház ! Miután a ház költ

ségeinél és kiadásainál leginkább felelős, de a do
log természeténél fogva is leginkább van érde
kelve a háznagy — legyen az bárki — kérném a 
a t. házat, méltóztassanak a szóban lévő bizott
ságba — mint eddig is volt — tagul a háznagyot 
fölvenni. 

Csengery I m r e : Épen azon okból, melyet 
előadni méltóztatott, hogy 4 i. a háznagy több 
tekintetből van érdekelve, az e bizottságnak tagja 
nem lehet. Igenis részt vehet a bizottság üléseiben, 
a bizottság meghívhatja, meg-hallgathatja, de a bi
zottság tagja nem lehet. 

KováCh L á s z l ó : Az iránt, hogy a képvise
lőház havi költségvetésébe mi irányoztassék elő, 
azt hiszem, leginkább azok vannak hivatva, néze
teiket elmondani, kik e költségekkel leginkább 
foglalkoznak. Ha e költségek megbii'álásáról, vagy 
arról volna szó: miként applicáltassanak ? nem vol
na szükséges, hogy a háznagy e bizottság tagja 
legyen ; igy azonban szükséges. 

E l n ö k : Méltóztassanak azon képviselők föl-
állani, kik a 208-dik szakaszt a központi bizottság 
javításával elfogadják. (Megtörténik.) A t. ház elfo
gadja. 

Ráday László gróf jegyző (ok ássa a 209 
— 222-dik szakaszokat, melyek szó nélkül elfogad
tatnak.) 

E l n ö k : E szerint a képviselőház házszabá' 
Iyai fölötti tanácskozás be van fejezve. 

Andrásy Gyula gr, miniszterelnök: T. 
ház! ő felsége az 1869-iki állam költségvetésről, a 
bevett keresztyén vallás felekezetek viszonosságá
ról, a tiszai vaspálya társulat tartozása törleszté
séről, a vasutak és csatornák építésére felvett 
kölcsön hová fordításáról, a Lonjszko polje terü
let ármentesitési költségei beszedéséről és a pol
gári törvénykezési rendtartásról szóló törvénye
ket szehtesitvén (Éljenzés). van szerencsém azokat 
kihirdetés végett benyújtani. 

B u j a n o v i c s Sándor és P a i s s Andor jegy
zők (váltakozva, fölolvassák a szentesített törvényekel') 

Elnök: : T . ház ! A most kihirdetett törvény-
czikkelyek hasonló kihirdetés végett a főrendek
hez át fognak küldetni. 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Ha megengedni méltóztatnak, mielőtt a to
vábbi tárgyalásba bocsátkoznék a t. ház, több. 
távollétem alatt hozzám intézett interpellátióra 
leszek bátor válaszolni. (Halljuk!) 

Ugy hallom, mert írásban mai napig sem 
jutott kezemhez, hogy Patay képviselő úr ismétel
ve intézett hozzám interpellációt: a gárda ügyében. 

;l) Li\sd az Irományok 455 — 46C-d'k aziuní:-
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Bárha — mint mondám — ezen interpellátió nem 
jutott kezemhez, mégis bátor leszek arra felelni 
és bármi lett légyen az interpellátió tárgya, azt 
hiszem, hogy feleletem kielégítő lesz. Van szeren
csém ugyanis jelenteni, hogy 6' felsége már régeb
ben elvileg elhatározván a magy. kir. gárda 
visszaállítását, legújabb időben annak szervezése 
és felállítása iránt a szükséges rendeleteket kiadta. 
(Tetszés.) Azon, mint hallom, tett állítás ellenében, 
hogy a gárdára szánt alap elköltetett volna, bátor 
vagyok kijelenteni, hogy a gárda alapja egész 
épségében fen van, és — ha jól tudom — ámbár a 
számot e perczben határozottan nem mondhatom 
meg, mert az adatok most nincsenek kezemnél — 
annak évenkinti jövedelme körülbelől 39, 000 írt
ra megy, és e fölött van egy háza. Mind a 39,000 
frt. a gárdára fordittatik, mind pedig a házat a 
a gárda ismét el fogja foglalni; e fölött pedig ő 
felsége civillistájából évenkínt époly összeg fog 
a magyar gárdára költetni, mint a másik fenlevő 
gárdára költetik — ha jól emlékezem—körülbelül 
100.000 frt. (Élénk tetszés.) 

Simonyi Ernő képviselő úr az iránt interpel
lált : vajon Magyarország és a szerb fejedelemség 
közt létezik-e kiadatási szerződés, és kész-e a mi
nisztérium azt a házzal közölni ? Erre van szeren
csém válaszolni: hogy Magyarország és Szerbia 
közt kiadatási szerződés nem létezik. Szerbia irá
nyában azon eljárás követtetett, mely Törökor
szág irányában van gyakorlatban, t. i. hogy kö
zönséges bűnösök, reciprocitás fejében kiadatnak, 
a politikai bűnösök pedig nem. (Tetszés.) Ennek 
következtében nincs módomban szerződést előmu
tatni. 

Több t. képviselő úr által hozzám intézett 
azon kérdésre: tettem-e oly intézkedést, mely az 
1848-ik évi honvédségnek tanusitott áldozatkész
ségéhez mért alkalmazását czélozza ?" van szeren
csém válaszolni, hogy : mint a t. képviselőház is 
tudja, a kormány kezdeményezése folytán elfoga
dott, és ő felsége által már szentesitett törvényben 
gondoskodva lett arról, hogy a volt honvédtisztek 
az uj honvédségben alkalmazást nyerhessenek. A 
kormánynak ebbeli szándékát csak előmozditották 
azon loyalis és hazafias nyilatkozatok. melyek a 
volt honvédek nevében legújabban történtek, és 
melyek őszintesége iránt részemről én mindig tel
jes bizalommal viseltettem. Örömmel fogom tehát 
használni az alkalmat ezen hazafias szolgálati 
készség érvényesítésére, természetesen a tehetség
hez, képességhez és jellemhez mérten. (Éljenzés.) 

Továbbá Majthényi Dezső képviselő úr en
gem az iránt interpellált: mikép történt, hogy az 
ujonczállitási törvénynyel ellenkezőleg, magyar 
uj'onczok oly tüzérezredekbe soroztattak. melyek 
köztudomásilag nem magvar ezredek? Midőn a 

védrendszerről szóló törvény tárgyaltatott, én be
szédem alkalmával egy nyilatkozatot tettem a 
házban, melyet bátor vagyok felolvasni: „O fel
sége már is odautasitotta a közös hadügyminisz
tériumot, miszerint javaslatot adjon az i ránt : 
hogyan és mi mérvben kell a külön magyar mű
szaki ezredeket és csapatokat felállítani?" Jelenleg 
van szerencsém jelenteni, hogyamiakkor őfelsége 
kegyes engedelmével kilátásba helyeztetett, azóta 
már a valósítás stádiumába lépett. (Éljenzés.) 
Ugyanis ő felsége lagmagasabb rendelete követ
keztében a 3. 8. és 12-ik tüzérezredek, továbbá 
az 1, 5, és 12-ik vártüzérségi zászlóaljak, végre 
az 1-ső hidász és 7-ik mérnöki zászlóaljak az idei 
állítástól kezdve Magyarországból fognak ujon-
czoztatni. (Tetszés.) Ezen rendelet végrehajtása 
egyébiránt bizonyos átmeneti intézkedéseket is tett 
szükségessé, melyeknek következtében a 3, 8 és 12. 
tüzér ezredek egy rövid átmeneti ideig csak a/s-ad 
részben, a többi nevezett csapatok pedig már je
lenleg egészben Magyarországból lettek kiegé
szítve. Mind a nevezett ezredek és zászlóaljak azon
ban ő felsége rendelete nyomán már ez évtől 
kezdve a közös hadsereg sematismusában a ma
gyar ezredek sorába fognak vezettetni. Minden 
félreértés kikerülése végett, mely onnan eredhetne, 
ha ezen tény egészen az interpellátió eredményé
ül tulajdoníttatnék, van szerencsém kijelenteni: 
hogy azon magas kézirat, melyben ő felsége ezen 
elhatározása a közös hadügyminiszter úrral és 
velem közöltetett, september 11-érői, t. i. azon 
időről kelt, midőn a besorozás elrendeltetett. 
(Élénk tetszés.) 

Ma j thény í DeZSő: Azon reményben, hogy 
ez minél előbb ugy, a mint miniszterelnök úr mon
dotta, tökéleten létesülni is fog, egyelőre megelég
szem az adott felelettel. (Felkiáltások a jobboldalon: 
Hisz már is létesült!) 

V á l l y i J á n o s : Most szólott igen tisztelt mi
niszterelnök úr több hozzá intézett irterpellatióra 
volt szíves válaszolni; de legyen szabad még egy 
kérdést intéznem hozzá. Ha emlékezetem nem csal, 
Pa tay képviselőtársam interpellatiója két részre 
volt osztva: az egyik rész illeti a magyar testőr
séget, a másik rész pedig a Ludoviceumot, a kato
nai nevelő - intézetet. E részben, ugy emlékszem, a 
megyék részéről is jöttek az országgyűléshez kér
vények. Ugyanazért tehát felkérem az előttem szó
lott miniszterelnök ura t : legyen szives a tekintet
ben is választ adni, hogy a kormánynak mi 
szándéka és czélja van a Ludovieeum intézetére 
nézve.? 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház ! Miután nem olvastam, mint már mondottam, 
az interpellatiót, arra nem is válaszolhattam, 
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azonban már másrészről is, hajói tudom, Bernáth 
Zsigmond képviselő úr részéről, intéztetett hozzám 
ez ügyben interpellatió. Erre nézve van szeren
csém válaszolni: hogy a Ludovieeum kérdését 
olyannak tartom, mely szoros összeköttetésben 
van magával a tanrendszerrel. Mielőtt tehát e te
kintetben elhatározó lépést tenni lehetne, minden 
esetre a felett kell tisztába jönni, mi egyátalában 
még megállapítva nincs, mi a legczélszerübb: az 
ifjú növendékeknek nevelése-e a katonaságra, vagy 
magasabb katonai tudományok előadása ? Ez ösz-
szeköttetésben van az egész katonai tanrendszer 
kérdésével, és a mennyiben én nem csak honvé
delmi írdniszter vagyok, hanem miniszterelnök is, 
méltóztassanak megbocsátani, ha őszintén megval
lom, hogy idő hiányában e kérdéssel elég tüzete
sen foglalkoznom nem lehetett. Azonban azt gon
dolom, helyesen követte a kormány a sorozatot, 
midőn először a védrendszerrel és honvédséggel 
foglalkozott, s csak azután fog foglalkozni a tan
rendszerrel is. Annyit minden esetre megígérhetek, 
hogy e tárgygyal — a mint az idő megengedi — 
komolyan foglalkozni kötelességemnek tartom. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a még el nem intézett 
javaslatok elintézése. 

Paiss Andor j e g y z ő (olvassa a Stoll Károly 
határozati javaslatátl). 

• Ráday László gr. jegyző (olvassa az ál
landó pénzügyi bizottság jelentését.7') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését? (Elfogadjuk!) Elfogadtatik. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a 48-iki 
honvédek ellátásáról szőlő törvényjavaslatot, azután 
Miletics Szvetozár toldalékát.3) 

Madarász Józse f : Az indítványt beadott 
képviselőtársaim nem levén jelen, szabadságot ké
rek magamnak. (Szószékre!) 

K o v á c h Lász ló : Nem járja i (Szószékre! 
Zaj.) 

Madarász József (a szószékről) : Ha a tör
vényjavaslatot alá nem írandó valék is, mint kép
viselő mindenesetre még akkor sem volna megta
gadható tőlem azon jog, hogy számba véve, miként 
az országgyűlés berekesztése egy és fél nap múlva 
megtörténik, ne kérhessem másra a t. képviselő
házat, mint arra, miként e beadott törvényjavas
latot, tekintetbe véve az idő rövidségét, miként el 
nem intéztethetik , annak elintézését a jövő or
szággyűlésre áttenni méltóztassék. (Helyeslés. De
rültség.) 

J) Lásd az Irományok 312 dik számát. 
-} Lásd az Irományok 447-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 77. és 118-dik számait. 

E l n ö k : A jelen törvényjavaslat az indítvá
nyozó képviselő úr által visszavétetvén. . . 

Madarász J ó z s e f : Én csak azt kértem, hogy 
a jövő országgyűlésre tétessék á t ! 

E l n ö k : Tehát képviselő úr a törvényjavas
latot tárgy altatni nem akarván, áttétetik a jövő 
országgyűlésre. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a több 
képviselő által az elvérzetteknek utódai, a száműzöttek, 
bebörtönözÖttek sib. kártalanítása iránt beadott tör
vényjavaslatot. l) 

Csiky Sándor: Azon képviselőtársam, ki 
ezen javaslatot beadá, jelen nem levén, bátor va
gyok a t. ház előtt én. a ki vele egyetértőleg szin
tén hozzájárultam ezen javaslathoz, azon kérelmet 
nyilvánítani, miként az idő rövidsége, az ország
gyűlésnek 48 óráig sem tartó végének bekövetke
zése miatt ezt is a jövő országgyűléshez tárgyalás 
végett áttenni, és éhez képest ezt most tárgyalás 
alá venni ne méltóztassék. 

Elnök: Ezen törvényjavaslat is áttétetik a 
jövő országgyűléshez. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a polgári és katonai jogok gyakorlá
sának kiterjesztéséről \a különböző vallásfelekezetbe-
liekre."-) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Ezen in
dítvány már sok idővel ezelőtt adatott be ; de most 
természetesen törvény alkotásáról szó sem lehet, 
és nem is szándékom azt kívánni, hogy ezen tör
vényjavaslat most tüzetesen tárgyaltassék: mert 
eredménye ugy sem lenne. Igen sajnálom, hogy 
tárgyalása ezen országgyűlésről elmaradt; sajná
lom annálinkább , mert meg vagyok győződve, 
hogy a jövő képviselőház alakulásánál nem egy 
zavar fog támadni abból , hogy ezen kérdésre 
nézve tisztába nem jöttünk; azonban a körülmé
nyek lehetlenné tevén, most már annak tárgyalá
sát, részemről azon megnyugtatással veszem tudo
másul a tárgyalásnak és elfogadásnak elhalasztá
sát, hogy a hazánkban uralkodó szabadelvüség 
szelleme legközelebb érvényesíteni fogja magát e 
téren is. (Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a Jász-
Kim kerület váltságdijának megtéritése iránt beadott 
törvényjavaslatot.3) 

P a p Mór: T. ház/ A ház határozata által 
uttasittattam, hogy határozati javaslatot adjak be, 
melynek értelmében a minisztérium meg lett volna 
bízandó egy törvényjavaslatot, indítványom ér
telmében, ez érdemben, a ház elé terjeszteni. Átlá-

1) Lásd az Irományok 428. számát. 
2) Lásd az Irományok 179 ik számát. 
3) Lásd az Irományok 334-dik számát. 

.: 
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tom, hogy az idő rövidsége azt lehetetlenné tette; 
reménylem azonban, hogy valamint minden külön 
nemzetiséget kielégíteni nagylelkű feladatai közé 
számitotta a t. ház, ugy ezen jászkun nemzetisé-
séget is, melyet a külön nemzetiségek szeretnek 
külön nemzetiségnek nevezni: a jövő országgyű
lésen ki fogja elégíteni a törvényhozás. {Helyeslés.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa a keleti 
orthodox vallásfelekezet congressusának egyhehivása 
tárgyában beadott javaslatot1). 

Wlád A l a j o s : T. ház ! Miután azon képvi
selő társam, ki e határozati javaslatot, illetőleg ha
tározati javaslatot fogalmazta, jelen nincs, köteles
ségemnek tartom a t. házat megkérni , hogy az 
abban előadott okoknál fogva e határozati javasla
tot az igen t. eultusminiszter úrhoz leendő intézke
dés végett áttenni méltóztassék. Kérem ezt annyi
val inkább, mivel az által, ha a t. ház megta
gadná ezen kérelmem teljesítését, ellenünk, a ma
gyarországi s erdélyi görögegyesült románok 
s oroszok ellen, súlyosabban vétene, mint a többi 
vallásfelekezetek iránt, miután azok mind tartottak 
vagy tartanak zsinatokat vagy congressusokat, s 
legújabban a t. eultusminiszter úr még az izraelita 
congressust is összehívta. Én tehát ismételve kérem 
ezen határozati javaslatot a t. eultusminiszter úr
hoz áttenni azon utasítással, hogy ezen határozati 
javaslat értelmében járjon el : meri tagadhatatlan, 
hogy midőn a görögkatholikus románok az uniót 
elfogadták, 1700-ik évben csak négy a dogmára 
vonatkozó pontot fogadtak el, a többire nézve a 
keleti egyház kormányzata rendszerét és törvényeit 
világosan fentartották. s egyébről mint az ismere
tes négy pontról hallani sem akartak. En tehát 
azon egyesülés alapján azt vélem, hogy határozati 
javaslatunk teljesitése meg sem tagadtathatik. 
(Helyeslés.') 

E l n ö k : T. ház! Nem tudom, a szabályok 
31. szakasza értelmében akarja-e e határozati javas
latot tárgyalni vagy nem? (Nem tárgyaljuk! Átté
tetik a minisztériumhoz!) Ha tehát a t. ház nem 
akarja, tovább megyünk a napirenden. Előbb azon
ban kérem a képviselő urakat , a kik tárgyalni 
akarják, méltóztassanak felállani. (Wlád Alajos és 
Schwarz Gyula felállnak. Atalános derültség, i Nem 
tárgyaltatik. 

Ráday Lász ló gr. j e g y z ő (atalános derült
ség közt olvassa Csiky Sándor indítványát a, képviselő
házban szükséges caend s a tárgyalandók sorozata, 
•iránt'). 

Csiky S á n d o r : T. ház ! Ezen határozati ja-

0 Liíad az Irományok 431-dik számit. 
2) Lógd az Irományok 37 8-dik száma*. 

vaslatban, melyet még a múlt hó 22-én voltam, 
bátor előterjeszteni, ha akkor tárgyalás alá vétetett 
volna, lett volna egy vagy más pont olyan, mely a 
t. ház figyelmére érdemes lett volna; most azonban 
az országgyűlés bezárása alkalmával csak tudomá
sul vehető, és ha a jövő országgyűlés akarja, s vala
melyik pontját olyannak tartja, a mely figyelmére 
méltó, abban az esetben alkalmazásba veheti. 

R á d a y LáSZlÓ gr. j e g y z ő (olvassa Mada
rász József és társai indítványát a védrendszer tár
gyában l). 

Madarász József: T. ház! (A szószékre!) A 
házszabályai szerint a szónok képviselői helyéről 
is szólhat, azért a t. ház tagjai, reménylem, e ház 
szabályai szerinti jogomnál meg fogják ezúttal 
engedni azt, hogy kedvem van ezúttal helyemről 
szólhatni. (Dei iiltség. Halljuk!) A felolvasott javas -
latra nézve bátor vagyok kijelenteni, miszerint e 
határozati javaslat már ez év folytán a honvédelmi 
rendezésnél, mint ahoz tartozó tárgy adatván, és le 
is tárgy altatván, nincs okom indítványomat vagy
is indítványunkat most már a t. ház kegyes párt
fogásába ajánlani. Reménylem azonban, hogy jelen 
felolvasása meg fogja alapjainak helyes voltáról 
győzni, nem csak a t. házat, de az egész haza sa
nyargatott összes lakosait. ( 0 nép!) Szabad legyen 
a t . háznak, hazánk fontos teendői közt azon kedé
lyes „ó nép" hangoztatására megjegyeznem, hogy 
igenisehazának szegény, sokat sanyargatot t . . . (0 
nép!) En azt hiszem, mindazon képviselők, kik 
annyira sajnálják a nép sorsát, miszerint felkiált
ják velem együtt : ,,ó nép!'1 szabad legyen re
ménylenem, hogy e felkiáltásaikkal azt bizonyít
ják, hogy a megtörténtek után ők is ép ugy ér
zik a nemzet szorongatott helyzetét, miként én, s 
ezért kiáltanak fel így.- , , ó n é p ! " (Derültség.) A 
javaslatban előadottakból pedig meg fognak győ
ződni, hogy hazánknak mind területi épsége, mind 
politikai országos államisága is általunk és általam 
mindenkor megvédetett. Reménylem, be fogja látni 
a tál oldal, miszerint e haza népe, mely a 48-ki tör
vények szellemében kormányoztatni óhajt, a ja
vaslatban előadott elveken óhajtja rendeztetni a 
hon védelmét. És most bezárván beszédemet, nem 
mondok mást, mint hogy azon szabad, önálló, füg
getlen Magyarország, melyet megvédeni mi mind
nyájan, s köztök én is, óhajtunk. (Éljen! Derültség.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa az Opicz 
Síndor határozati javaslatát.1) 

Elnök: Akarja a ház tárgyalni ezen határo
zati javaslatot? (Nem!) A ház nem akarja tár
gyain i. 

!) Lásd az Irományok 294-dik számít. 
") Lásd az Irományok 333-dik süáaiát. 

"" 
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Ráday László gr. jegyző (olvassa Csanády 
Sándor határozati javaslatát.1) 

Csanády Sándor: T. ház! ügy vagyok 
meggyőződve, hogy az átalam régebben beadott, 
azonban esak most felolvasott határozati javaslat 
indokolást nem kivan. Nem, azon oknál fogva, 
mert az már törvény által van indokolva. Miután 
azonban a kormány, daczára annak, hogy mind 
maga a minisztérium, mindaz uralkodó ez általam 
felemiitett törvényekre megesküdtek, mai napig 
sem tett azon kötelességének eleget, hogy a tör-
vénvnek életet adott volna: felkérem at . házat, 
méltóztassék a kormányt oda utasítani, hogy e 
törvényes kötelességét rögtön teljesítse. 

E l n ö k : Akarja a t. ház tárgyalni? 
Csiky Sándor: T. ház! É n u g y gondolom, 

talán ezen hátát ozati javaslat nem olyan, a mely 
tárgyalás alá való, hanem c-ak ez itt a kérdés, 
felfogásom szerint: vajon azon törvény . mely a 
nemzeti színnek alkalmazását 1848-ban a magyar 
haza területén elrendelte, vajon ezen törvény ér
vényben van-e vagy nem ? Ha érvényben van, 
azon esetben a kormánynak kötelessége ezt telje
sítésbe venni: ha pedig nem teszi, azon esetben 
a többi törvényeknek sem követelheti, hogy enge
delmes fejet hajtson a haza. 

Tisza K á l m á n : T. ház! hogy a nemzeti 
szin iránti törvénynek épen ugy, mint minden 
más törvénynek. elég tétessék, ezt én is óhajtom 
és kívánom, s ennek okvetlen meg is kell történ
nie (Ugy van!) Azonban — a mennyire legalább 
én ismerem — alkotmányos hazában mi egy al- j 
kotmányos polgárnak joga és kötelessége, kény te- [ 
len vagyok ez elmondottak után — mert nem j 
lehet, hogy az országgyűlés vég perczeiben egy oly j 
hang itt viszonzás nélkül elhangozzék, — kénytelen 
vagyok , mondom , a mondottak után nyilvá
nítani, hogy minden alkotmányos polgárnak joga 
van a kormányt , ha kötelességét nem teljesiti, fe
leletre vonni: de magának a törvénynek ellensze
gülni, még az, hogy a kormány nem teljesíthette 
kötelességét, jogot soha sem ad. (Élénk helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! Előttem szólott tiszt, képviselő úr nézetének 
egy részéhez a magam részéről is teljesen csatla
kozva, a mit mondott ismételni nem óhajtom* de 
igenis bátor vagyok és kötelességemnek tartom 
azon megjegyzést tenni, hogy a kormány az 1848-ki 
törvények rendeletének a színekre, és a czimerre 
nézve teljesen s tökéletesen eleget tett. (Helyeslés.) 
E kérdés tárgyalásának tehát itt helye nincs. Azon 
jogot, hogy magán lakon mindenki saját zászlaját 
használja, semmi törvény meg nem szüntette. Is-

') Lásd az Irományok 42 8. számát. 

métíem tehát, hogy ezen törvény minden rende
letének a kormány által az országban teljesen 
elég tétetett. {Helyeslés jobbfelöl.) 

Csanády Sándor: r T. ház / (Zaj. Felkiáltá
sok: Tovább! Tovább!) Én csak a szentesitett tör
vények végrehajtását kértem a minisztériumtól, 
kérem a t. képviselőháztól: és mert az 1848-diki 
törvények tisztán kimondják, hogy a nemzeti lo
bogó az ország czimerei az ország középületein kell 
hogy felfüggesztessenek, és mert a budai várpalo
tát az ország házának tartom, jogosan kívánhatom, 
hogy oda a nemzeti czim és szin felfüggesztessék. 
(Tovább! Tovább!) 

Csiky Sándor : Előttem szólott Tisza Kál
mán képviselő ú r . . . (Nagy zaj. Nem lehet szólni! 
Nincs szava!) 

BeSZe JánOS : En a házszabályokra akarok 
hivatkozni. 

Cs iky S á n d o r : A házszabályok ott, a hol 
személyes kérdésről van szó , a képviselőnek 
tzólhatási jogot adnak. (Nagy zaj.) 

Elnök (csenget): T. ház ! A t. képviselő' úr 
személyes kérdésben akar szólni; ele itt az '6 sze
mélye érdekelve -nem volt. így tehát nem is lehet 
szólnia. Ennek következtében bátor vagyok a sza
bályok 35. szakasza értelmében felszólítani azon 
képviselőket, kik ez ügyet tárgyalni óhajtják, 
méltóztassanak felállani. (Felkiáltások: Tovább! 
Tovább.') 

Ráday László gr, jegyző (olvassa Besze 
János határozati javaslatát Esztergom városa iránt1). 
Folyton tartó nagy zaj.) 

Csiky Sándor : T. ház ! (Nagy zaj.) Ha nem 
engedik meg, hogy beszéljek. .. (Nagy zaj. Leül.) 

Besze J á n o s : Megnyugtató tudomásom van 
a felől, hogy e fontos ügy tárgyalás alatt van és 
már egy részben ki is elégíttetett a város a hátra
levő követelésekre nézve, pedig akkor, a mint a 
számadásokat okadatolva benyujtandja, a város 
hasonlóképen kielégítést fog nyerni. Befogom vár
ni az időt, hogy városom ezen követelésének elég-
fog tétetni. (Derültség.) Ha pedig ez ügy a jövő 
országgyűlésig sem lenne elintézve. fentartom 
Esztergom városának jogát, azt akkori országgyű
lési követe által tovább szorgalmazni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Pap 
Máté határozati javaslatát-)• 

P a p Máté: Ezen határozati javaslatot most 
tárgyaltatni nem óhajtom: hanem felkérem a t. 
minisztériumot, hogy ő felségénél a szükséges lé
péseket ezen üldözések megszüntetésére tegye meg. 

; ) Légd az Irományok 311-dik azámát' 
'*) Láad as: Irományok 295-dik ssámát. 
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Wlád A l a j o s : Én ezen ügyet magamévá 
teszem, és ennek következtében kötelességemnek 
tartom néhány szót szólni. Én, t. ház, nem tarto
zom a pronunciamentók iskolájához; az alkotmá
nyos iskolában nevekedtem fel s 25 év óta járda-
lok azon, és ez okból hibáztattam azon pronuncia-
mentot megjelenése után mind azon köröket, me
lyekben megjelentem, kárhoztattam, mert meg 
vagyok győződve, hogy sem a román nemzet, 
sem az illető aláirók érdekeit szem előtt nem tar
tották azok, kik azt tanácsolták, annak életet ad
tak, A román nemzet érdekeit azért nem, mert 
pronunciamentumok által a nemzet érdekén vala
mit lenditeni alig lehet, mert csak a törvényes té
ren és a törvényhozás utján, a törvényhozás ténye
zőinek közreműködésével vívható ki valami. Az 
illetők érdekeit nem mozdította elő,mert — a mint 
tudva van — az illetőknek sok keserűséget, üldöz
tetést és költséget okozott. En a pronuntiamento 
mellett felszólalni nem akarok ; azonban , t. ház , 
kötelességem, mint a jog és igazság emberének, 
előadni azon mentő körülményt, mely ezen pro
nunciamento aláírói mellett harczoL Méltóztassa-
ugyanis tekintetbe venni azon zavart politikai 
állapotokat, melyek Erdélyben különösen 1848-
től a legújabb időig, a tegnap kihirdetett unió-tör
vényig uralkodtak: mert ha azokat s az egymásra 
következett rendszerekből az erdélyiekre kiáradt 
eszméket s homlokegyenest ellenkező politikai el
veket részrehajlatlanul és lelkiismeretesen tekin
tetbe veszik, gáncsolhatják ugyan az illetőket, de 
a kárhoztatás kövét azokra nyugodt lélekkel 
nem dobhatják. Én tehát részemről azt javas
lom, és illetőleg azon kérelemmel járulok a tisz
telt házhoz, s nevezetesen a minisztériumhoz, hogy 
azon eszélyességnél fogva, mely az összes minisz
tériumot, és kiválólag annak általam igen titztelt 
elnökét jellemzi, méltóztassék a felséges fejede
lemnek kegyébe ajánlani a pronunciamento aláírói 
ellen elrendelt vizsgálat megszüntetését, illetőleg 
az egész eljárást megszüntetui. s az unió-törvény 
szentesítése előtt történtekre a feledés fátyolát bo
rítani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a t. ház ezen javaslat 
tárgyalásába nem bocsátkozhatik. (Helyeslés. Le
száll s az elnöki széket Somssich Pál joglalja el.) 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Édes 
Albert határozati javaslatát a katonai szabadságo-
sökra nézve1). 

É d e s A l b e r t : Közelebbi augusztus 7-kén 
a ház asztalára letett határozati javaslatommal az 
186 «/7. XII. tör vény czikk 14-dik szakaszára hivat
koztam, melyben világosan mondatik, hogy a had-

a) Lásd az Irományok 43G. számát 

sereg minden egyes tagjának mindazon kötelezett
ségei felett, melyek nem katonai szolgálatra tar
toznak, a magyar törvényhozás, illetőleg a ma
gyar kormányzat fog intézkedni. Már pedig, cse
kély felfogásom szerint, a szabadságos katonának 
olyan kötelezettsége, melynél annak kezébe fegy
ver helyett kaszát, kapát,' villát adnak, nem ka
tonai szolgálatból folyik. Következésképen a 
szabadságosoknak ilyen szolgálatra behivatását 
megengedni vagy eltiltani a magyar törvényhozás 
és magyar kormány hatálya köréhez tartozik. A 
szabadságra bocsátott katonák közül a becsületesen 
megélhetésre többek előtt a legbiztosabb ut a szol
gálatba állás. í g y keresik meg a ruhát, kenyeret 
nem csak magok, hanem családjok számára. í g y 
táplálja némelyik az azon idő alatt, migőOlmücz-
ben, Józsefvárosban, Krakóban, hazájától, övéitől 
távol több évig katonai szolgálatban volt, özvegy-
gyé lett édesanyját s tehetetlen testvéreit; másik 
nejének s gyermekének keres kenyeret, kiket itt 
kell hagyni. Megesett, hogy mindjárt tavasz nyil-
tával, a mint a tavaszi munka megpesdült, a sza
badságos katona a hadparancsnokság által beren
deltetvén, a királyi jószágokra földmivelési mun
kára, vagy mérnökök mellé lánczhúzásra, hancsi-
kolásra küldetett, s a kenyér kereset idejét késő 
őszig ott töltötte el. Akkor ismét haza bocsáttatott 
rongyosan, kény értelenül, terhökre az otthon ma
radiaknak, kiknek a bekövetkező tél idejére a cse
kély élelmi készletet már nem gyarapithatá, de 
igen fogyasztani segített. Megesett, hogy a földmi-
velő gazdát, ki a katonát jó hiszemmel szolgálatá
ba s egész télen a munkaszünet alatt csaknem in
gyen kitárta, a szabadságos akkor parancsoltatott 
el, nákor már a mezei munka beálltával, a dolgos 
embernek minden bokor szállást ád, s minden ha
tár munkával kinálkozván, az üresen maradt szol
gálatot nem pótolhatta. í g y megesett, hogy egy 
háznép gazdasági üzlete helyrehozhatlan kárt 
szenvedett. És mivel, kivált a gazdálkodásban, 
sokszor csekélynek látszó okoknak is nagy követ
kezései vannak : ha véletlenül a gazda is megbete
gedett, az egész család földhöz sújtottá lőn. Méltá
nyos azért, hogy a ház törvényben rendelkezzék 
a felől, hogy ha a katona télre haza bocsáttatik, 
nyárra ne rendeltessék el a kenyérkeresettől. A 
mi javaslatom másik részét illlti: a szabadsági 
vagy tartaléki jegy, mely a katonának a hadpa
rancsnokságtól kiadatik: csekély véleményem sze
rint, szintén nem katonai szolgálatra vonatkozik, 
hanem a polgári összeköttetésre, a honi polgárok 
biztosítására, a felöl, hogy a hazatérő vitéz nem 
szökevény. Következésképen, mivel a hadparancs
nokság ezen levél nélkül is, jegyzőkönyvileg tudja 
a maga szabadságra bocsátottait, azoknak kedvéért, 
kikhez a katona hazabocsáttatik, oly nyelven s 
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oly betűkkel szükséges megírni a szabadságlevelet, 
hogy azt minden Írástudó honpolgár megérthesse. 
Az idegen nyelven s a magyar ember szemét min
dig tövisként szúró szálkás német betűkkel irott 
levelet pedig vajmi kevesen tudják olvasni és 
megérteni. Ugyanazért kérem a tisztelt házat, 
mondja ki törvény által, hogy a hadparancsnok
ság ezentulra, addig is, mig a magyar hadsereg
nél csak a mennyire lehet annyira lesznek ma
gyar tisztek alkalmazandók, a szabadsági és tarta
lék jegyeket a katonáknak hazai nyelvükön lesz 
köteles kiadni. 

Ráday László gr. jegyző (olvassa Schvartz 
Gyula határozati javaslatát. *) 

E l n ö k : Ezen kérdésben, a mint tudom, 
már van a háznak határozata. A miniszter xír ki
nyilatkoztatta, hogy az egyetem újjá szervezése 
iránt törvényjavaslatot fog előterjeszteni a legkö
zelebbi ülésszak alatt. 

Ráday L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a hatá
rozatijavaslatot az ut- és hidvámok törvénytelen be
hozatala iránt. 1) 

Elnök : A költségvetés tárgyalása alkalmá
val e kérdés már meg lőn vitatva és eldöntve. (He
lyeslés.) 

S i m a y Gerge ly : Megvallom, ezen általam 
s több képviselő társam által is beadott határozati 
javaslat tárgyalásánál ugy érzem magamat, mint 
azon pályázó, kinek müve föiött már akkor bírált 
a bizottság, miután a pályadijat másoknak már 
oda ítélte. í g y állunk ezen kérdéssel is, t. ház. A 
költségvetés alkalmával méltóztatott a t. háznak 
elhatározni, hogy a hidvámok bevételére nézve, 
tartassák meg az úrbéri eljárás. Most kettőt va
gyok bátor a t. ház figyelmébe ajánlani: először 
az állam biztos jövedelmet, más részről az igazság
szolgáltatásnak, a közvéleménynek és azon orszá
gos óhajtásnak tekintetbe vételét,hogy ezen vámok 
mostani törvénytelen ésfenálló alakjokban tovább 
fen nem tarthatók. Ekét kötelességét teljesiti a t. ház, 
nézetem szerint, ha a minisztériumnak engedélyt, 
illetőleg felhatalmazást ad, miután ezen határozati 
javaslatban megszüntetendő vámokból deficit fog 
származni, hogy ezen igen csekély deficitet pótol
hassa azon utón és módon, melyen pótoltat
nak egyéb rendkívüli kiadások. 

E l n ö k : Ismétlem, hogy e kérdés már eldön
tetett 

Bethlen Sándor gr.: Három álló évi hall
gatásommal kiérdemeltem mostani kiballgattatáso-
mat. (Halljuk 1) Senki sincs ug y áthatva azon kö
telességérzettől, mint én, hogy a jelen állapotban 

' ) Lásd az Irományok 419-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 374-dik számát. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % . XI. 

az állam jövedelmeit csonkítani nem szabad; de 
másfelöl kötelességünk arra ügyelni, hogy a ter
hek arány talán felosztása által ztígolódásra méltó 
okot ne szolgáttassunk: azért, ha az idő rövidsége 
miatt nem is számlálom elő mindazon okokat, me
lyekkel Simay barátomat támogathatnám, röviden 
csak megtoldom az ő ajánlatát avval, hogy bátor 
vagyok az ő javaslatát a t. ház pártfogásába 
ajánlani. 

E l n ö k : Harmadszor is kijelentem, hogy e 
tárgy meg van haladva. 

R á d a y Lász ló gr. j e g y z ő (olvassa a ha
tározatijavaslatot a székely leányok iránt.1) 

A n t a l f y K á r o l y : Csiky István és Gecző 
János képviselő társaim nevében is kijelentem, 
hogy ezen határozati javaslat tárgyalását az idő 
rövidsége miatt nem kívánjuk. 

S z l á v y Józse f : Az illető indítványozó úr és 
talán az egész ház megnyugtatására vagyok sze
rencsés előadni, hogy mindazok iránt, melyek az 
indítványban foglaltatnak, a mennyire képes vol
tam az interpellatiót a nagy zajban megérteni, 
mindazok iránt, mondom, a belügyminiszter már 
hónapok előtt nemcsak a székely, hanem általá
ban a magyar leányok érdekében intézkedéseket 
tett. (Derültség.) 

S i m a y G e r g e l y : A házszabályok45. szaka
sza azt mondja, hogy mindazon indítványokra, ja
vaslatokra nézve, melyek beadattak, elérkezvén a 
felvételi idő, a ház szavazás utján határozza el, 
vajon tárgyalás alá veszi-e vagy nem ? T. ház / 
Az általam és számos képviselőtársam által be
adott inditványnyal, miután tárgyalása most volt 
napirendre kitűzve, ezen eljárás nem követtetett, 
söt a t. elnökség még annyira sem méltóztatott 
határozati javaslatomat respectálni, hogy szava
zás által méltóztatott volna eldöntetni: kivánja-e 
azt a ház tázgyalás alá venni vagy nem ? 

Ráday László gr. jegyző: Azt gondolom, 
Simay Gergely képviselőtársunk ezen felszólalá
sainak legfeljebb is akkor lett volna helye, midőn 
azon általa emiitett javaslat tárgyaltatott; miután 
azonban azóta már másik javaslaton is átmentünk, 
nem hiszem, hogy bármi névvel nevezendő ház
szabály lehessen, mely megengedje, hogy ilyenkor 
ismét vissza lehessen menni arra. (Helyeslés) 

E l n ö k : T. ház! Csak arra figyelmeztetem 
a házat, hogy azon kérdés, mely ama határozat
ban újból felmelegittetni szándékoltatott, már a 
költségvetés alkalmával eldöntetett ; ezen nyilat
kozatomat helyesléssel fogadta a ház ; tehát nem 
tartottam szükségesnek két tag felszólalása miatt 
külön szavai-ást intézni el. 

*) Lásd az Irományok 303-dik számát. 
58 
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Az utóbbi felmerült tárgyra nézve, azt hi* 
szem, miután az államtitkár úr előadása szerint 
mindaz, a mi abban eléretni szándékoltati , már 
eléretett, talán szükségtelené dolgot tovább fűzni. 
(Helyeslés.) 

Több tárgy nem volna; de mielőtt az ülést 
berekeszteném, Simonyi Ernő képviselő úr kíván 
szólani. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Egy táviratban 
felkérettem Újvidék város számosabb polgárai ál
tal : kérném fel belügyér urat, lenne oly szives, 
azon interpellátiókra, melyeket Miletics képviselő 
úr benyújtott, talán 10 nappal ezelőtt, melyek ré
szint Szabadka város tanácsa feloszlatására (Köz
bekiáltások: Talán Újvidék!) azaz Újvidék város 
tanácsa feloszlatására, részint Joannovics neyü, 
fogságban levő szerb polgárra vonatkoznak. Én 
nem akarok e tárgyba bocsátkozni, hanem csak . 
azon felszólitásnak, mely hozzám intéztetett ele- , 
get téve, kérem a miniszter urat, hogy vagy ma, | 
vagy holnap, a mint szükségesnek látja, ez inter- f 
pellátiókra felelni méltóztassék. | 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház! 
Már volt alkalmam előadni azon indokokat, me
lyek a kormányt arra vezérelték, hogy Újvidékre 
egy kormánybiztost küldjön ki. Szerencsém volt 
akkor a t. ház többségének helyeslésével talál
kozni. Ha jól értettem a mostani kérdést, az leg
inkább arra vonatkozik: mely oknál fogva oszlat-
am fel a mostani képviselő testületet, és mily 
törvény és mily jognál fogva rendeltem el az uj 

tisztújítást? Ez volt a napokban hozzám intézett 
interpellátió, mely nem 10 nappal, hanem azt hi
szem egy pár nappal ezelőtt tétetett. Intézkedésemin-

doka és jogosultsága a miniszteri felelősségről szóló 
1848. IH-ik t. czikken alapszik, mely szerint nem 
csak tetteiért, hanem minden törvényellenes mulasz
tásért is feleletre vonathatik a kormány. Az újvidéki 
ügyet illetőleg nem akarom hosszasan ismételni, 
mind, mit e tárgyban már elmondottam ; csak azt 
kivánom érinteni, hogy intéztettek hozzám pa
naszok, kérvények utján és küldöttségek által, 
azon visszaélések megvizsgálása végett, melyek 
az odavaló tanács, valamint a képviselőtestület 
által elkövettettek. Panaszolták különösen , hogy 
Újvidéken a tisztújítás minden törvényes formák 
mellőzésével történt, s miután a kiküldött kor
mánybiztos jelentéséből meggyőződtem a felől, 
hogy a tisztujitás a törvény határozataival ellen
kezőleg, éz a választóképesek jogainak sérelmével 
hajtatott végre, ugy, hogy számtalan választási 
joggal felruházott egyén a választók közöl kizára
tott, ellenben sokan, kik a törvényes kellékekkel 
nem birtak, választói joggal ruháztattak fel, or
voslás pedig felszólalás utján se.n történt: elhatá
roztam az ottani képviselőtestület feloszlatását és 
uj választásnak elrendelését, mert csak ez által 
reménylem elérhetni azt, mit igen óhrjtok : hogy 
Újvidék város önkormányzati jogának élvezeté
be ismét visszahelyeztessék. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Több tárgy nem levén, holnap 12 
órakor ülés lesz. Napirenden lesznek a még szen
tesítendő törvények bemutatása és kihirdetése, 
azután a képviselőház által a pénztári számadások 
átvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 

Az ülés végződik esti 8 órakor. 
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CCCXXXVIII. ORSZÁGOS ULES 
1868. deczember 9-én 

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 : A pestvárosi kölcsönről, az 1868. XXIII. törvényczikk 30-dik szakasza kiterjesztéséről, a kisajátításról áta-
lában, végre a kisajátításról Buda-Pesten szóló törvényczikkek szentesittetvén, kihirdettetnek. Bedekovics Kálmán kineveztetése hoi" 
vát-szlavon-dalmát miniszterré tudomásul vétetik. A főrendek elnöke átküldi az országos levéltárnok elismeréseit átvett szentesített 
törvényezikkekröl. A gyorsiroda kinevezett tagjai bejelentetnek s a képviselőházi napló szerkesztője megállapittatik. A számvevő bi
zottság jelentései 1868. aug. 8-ig elfogadtatnak. Az országgyűlést berekesztő trónbeszéd az Irományok közé fölvétetni hataroztatik 
A főrendek üzenik, hogy a képviselőház határozatait a báttaszék-zákányi, érsekujvár-trencséni, temesvár-orsovai vasutvonalak 
Béga-csatorna ügyében elfogadták. Az elnök búcsúbeszéde. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gróf, Festetits György gróf, Gorove István, 
Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla báró • később 
Bedekovics Kálmán. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom, a mai ülés 
jegyzőkönyvét Ráday László gróf jegyző úr fogja 
vezetni ; a szólani kívánók neveit Bujanovics Sán
dor jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
R á d a y L á s z l ó g r ó f j egyző {olvassa a de

czember 8-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: Ha észrevétele nincs a t. háznak a 

jegyzőkönyv ellen, akkar ez hitelesítve van. 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 

T. ház! 0 felsége a kisajátításról átalában, a Bu
da-Pest területén eszközlendő kisajátításról, a Pest 
városa által felveendő kölcsönről, s az 1868. évi 
XXIII . törvényczikk 30-ik szakaszának az 1869 
év végéig leendő kiterjezztéséről szóló törvényja
vaslatokat szentesitvén, ezennel van szerencsém a 
jelen törvényhozás által hozott négy utolsó tör
vényt azon kéréssel átnyújtani, hogy azoknak ki
hirdetését elrendelni méltóztassék. 

Mihályi Péter és Bujanovics Sándor 
j e g y z ő k (felváltva olvassák a szentesitett törvényczik
keket. *) 

E l n ö k : E szentesitett törvényczikkek et Paiss 
Andor jegyző a méltóságos főrendekhez át fogja 
vinni. 

Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök hozzám intézett 
hivatalos levélben értesiti a t. házat, hogy ő fel-

^Láed az Irományok 461—464 számát. 

sége Bedekovics Kálmán urat Várasd megye főis
páni helytartóját a Buda-Pesten székelő központi 
kormányhoz tárczanélküli Horvát-Sziavon- és Dal
mátországok miniszterévé kinevezni méltóztatott. 
{Bedekovics Kálmán zajos éljenzések közt a terem
be lép s helyet foglal.) Majláth György országbíró 
és a főrendiház elnöke átküldi az országos levél
tárnok elisinervényeit: a népiskolai közoktatás, az 
arad-temesvári vasút, a gyulafehérvári görög-kath. 
érsekség s lugosi és szamosujvári püspökségek, a 
véderő, a honvédség s a népfölkelés iránt alkotott 
és szentesitett törvényczikkek átvételéről. Tudo
másul szolgál. 

Engedje rnegat . ház, hogy azon átirat, mely
ben Bedekovics Kálmánnak tárczanélküli minisz
terré kineveztetése tudomásomra hozatott, fölolvas
tassák. (Halljuk!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a kinevező 
okmányt.) 

Elnök: Jelentem a t. háznak, hogy az or
szággyűlési gyorsiroda rendezése tárgyában ho
zott határozat következtében megbizatásunkban 
eljártunk és a gyorsirodát rendeztük. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa a gyorsiroda 
kinevezett tagjainak névsorát.) 

E l n ö k : Kállay Bertalant és Szerváuszky 
Károlyt, kik eddig a gyorsírói irodában működtek, 
nem nevezhettük ki. Van a t háznak egy határo
zata, mely még azon időben keletkezett, midőn hi
vatalnokainak állandosittatása kimondva nem 
volt, és mely szerint hivatalnokai az országgyűlés 
berekesztése után három havi fizetést kapnak. Ké
rem a t. házat, méltóztassék e határozatot a neve
zett két egyénre kiterjeszteni. {Helyeslés.) 

A képviselőházi napló szerkesztőjének állása 
és fizetése iránt a t. ház határozott. U g y hiszem, 
a t. ház beleegyezik abba, hogy a napló szerkesz-

58* 
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tője Greguss Ágost maradjon. (Átalános helyeslés.) 
Csengery Imre előadó jelentést fog tenni a 

képviselőház Bzamadásainak megvizsgálásáról. 
Csengery Imre előadó (olvassa a számvevő 

bizottság három jelentését 1). 
E l n ö k : Jóváhagyja a t. ház a számvevő 

bizottság javaslatait? (Elfogadjuk!) A ház el
fogadja. 

Csengery I m r e e l ő a d ó : A további vizsgá
lat eszközlése iránt a jövő országgyűlés fog intéz
kedni. Fenmaradt a közelebbi évről vezetett 
számadás megvizsgálása ; miután azonban ez szep
tember közepén terjesztetett elő, mi pedig sokkal 
inkább el voltunk foglalva, mint tudni méltózta
tik, semhogy ráérhettünk volna ; ennélfogva ez 
is a jövő országgyűlés teendője lesz. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A jelen országgyűlésnek ez utolsó 
ülése, s ezzel a képviselőház ülései be lesznek re
kesztve. 0 felsége holnap délutáni 1 órakor fogja 
a berekesztő trónbeszéddel befejezni az ország
gyűlést. Ennélfogva ő felségének bezáró trónbe
széde a jegyzőkönyvhöz nem esatoltathatik, de az 
irományokhoz kapcsoltatván, azokkal együtt e 
ház tagjai meg fogják kapni 2). 

Most a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítése 
végett az ülést 10 perezre felfüggesztem. 

(Tíz pereznyi szünet mvlva:) 
Ráday László gr. jegyző (olvassa az ülés 

jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A képviselőház utolsó ülésének jegy

zőkönyve hitelesíttetik. 
A mélt. főrendektől üzenet fog érkezni. Ad

dig is felfüggesztem az ülést. 
(Ot pereznyi szünet múlva:) 
Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 

szék elé járul): Mélt. elnök ur! t . képviselőház! 
A t. képviselőháznak a báttaszék-zákányi, érsek-
ujvár-trencséni, temesvár-orsovai vasutvonalakra s 
a Béga-csatornára vonatkozólag hozott határoza
taihoz a mélt. főrendek hozzájárulván, van sze
rencsém az ezekre vonatkozó jegyzőkönyvi kivo
natokat kézbesiteni. 

M i h á l y i Péter j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzökönyvének kivonatát). 

E l n ö k : Tudomásul szolgál. Ezen tárgy szin
tén felvétetvén a mai ülés jegyzőkönyvébe, az il
lető pont hitelesítés végett fel fog olvastatni. 

R á d a y L á s z l ó gr. j e g y z ő (olvassa a jegyző
könyv utolsó számú pontját.) 

E l n ö k ; Hitelesíttetik. 
(Föláll. Halljak! Halljuk!) 
A három évi ülésszak vég perczéhez jutot

tunk. 

'.) Lásd AB Irományok 465—467. számai'. 
*z Lásd az Irományok 468 számát. 

Visszaemlékezni az országgyűlés minden mű
ködésére, nem tartozik egy zárbeszéd rövid kere
tébe. Nem mellőzhetem azonban, hogy a képvise
lőház belvi$zenyaii?a vonatkozó némely adatokat 
meg ne említsek, hogy annak örömteljes napjaira 
reá ne mutassak ; végtére , hogy a helyzet javu
lásáról, ha csak vázlatképen is, említést ne te
gyek. 

A képviselőház igazolt tagjainak legnagyobb 
száma 432 volt. E szám változott aszerint, amint 
halálozások jöttek közbe, vagy lemondások tör
téntek ; családi viszonyoknál és állami hivatalba 
történt kinevezéseknél fogva összesen lemondott 
97 képviselő, uj választás alájöt t 42 képviselő; e 
közöl 31 ujonan lett elválasztva. 18 képviselő
társunktól a halál fosztott meg. Békében nyugod
janak hamvaik. 

Számos előkészítő, s gyakran hosszasan tartó 
bizottsági és osztályülésen kívül tartott a ház 
összesen 338 nyilvános ülést, ezekben tárgyalt 
3078 tárgyat. 

Több örömteljes napban részesült a képvi
selőház. A múlt év böjteíő hava 18-dik napja meg
hozta az alkotmány helyreállítását és a magyar 
felelős minisztériumnak hazánk legjelesebb fiai 
köréből történt alakulását. (Hosszas viharos él
jenzés.) 

A nemzetek nyugalmának, czélszerü haladá
suknak 8 erejök kifejlődésének legbiztosabb talp
köve a fejedelmek és nemzetek közti bizalom s eb
ből kifejlődő egyetértés. Ennek reménye emelte a 
június 8-kai nagy nap örömeit. E remények tökéle
tesen teljesültek. Örömmel tapasztalta azt az or
szággyűlés, hogy a nemzet részéről felterjesztett 
óhajtások és ő felsége akarata közt tökéletes egye
tértés létezik. (Helyeslés.) 

Elénk emlékezetben van a legközelebb elmúlt 
hó 24 ik napja, midőn a Magyar-, Horvát- és 
Szlavonországok közt történt kiegyenlítés követ
keztében Horvát- és Szlavonországok képviselői e 
teremben megjelentek. (Lelkes éljenzés.) E nap 
örömteljes emlékét a történelem is fen fogja 
tartani. 

Az országgyűlés főteendőit képezte a közös 
ügyek kiegyenlítésének kérdése. Erre nézve két fő 
tényező állott az országgyűlés előtt: egy irott alap
törvény s a nemzet akarata, mely a kiegyenlítést 
kívánta. E két tényező közt tökéletes öszhangzás 
létezett; mind a kettő az egyoldolu intézkedést, 
mint czélhoz nem vezetőt, kizárta. E két tényező 
értelmében alkottatott a Magyarország függetlensé
gét biztosító XII . tezikk, mely Magyarországot a 
független európai államok sorába vezette, hol távol 
minden terjeszkedési szándéktól, mint az annyira 
szükséges európai béke fentari ásának tényezője, 
működik. (Helyeslés.) 
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(Gondoskodott az országgyűlés ugy a szellemi, 
mint az anyagi haladásról. E törvényekben, gon
dosan ápolva, nagy kincs rejlik. 

Sok teendő van ugyan még hátra, de ennek 
is le van téve alapja, ki van jelölve ösvénye : arra 
építeni, ezen haladni lehet. Mindamellett hazánk 
helyzete tetemesen javult, mit a nmlt s a jelen 
közti különbség legvilágosabban bizonyit. Erre 
nézve a szónoklatnak egy nagy kiterjedésű tere 
nyilik ; de nem lépek a nemzet képviselői előtt e 
térre, hisz ők ismerik a multat, s alkották a jelent. 
Volt idő, midőn ők aggódtak leginkább a haza 
jövője felett, s most azon boldogitó érzettel hagy
hatják el e termet, hogy hazánk jövője a nemzet 
kezébe van letéve. (Elénk helyeslés.) 

Midőn t. képviselőtársaimtól bucsut veszek, 
egy kívánságnak s egy kérésnek adok kifejezést: 
kívánom, hogy önöket az élet utjain a Mindenható 
áldása kisérje. Kérésem abból áll, hogy ha gyak
ran nehéz körülmények közt egyben vagy más
ban hiányok vagy mulasztások történtek, bocsás
sanak meg! (Hosszan tartó éljenzés.) 

Most fejezzük be az utolsó ülést azon kíván
ság nyilvánításával, hogy ő felségök, Magyaror
szág királya és királynéja éljenek, és éljen a ha
za! (A ház tagjai felállanak • lelkes, szűnni nem 
akaró éljenzés.) 

Deák FerenCZ: T. ház! Meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház összes tagjaínak érzelmét feje
zem ki, midőn köszönetet mondok t. elnökünk

nek ezen hosszú idő alatti gondos fáradozásáért, és 
tapintatos eljárásáért, melylyel valamenyiünk 
tiszteletét a legnagyobb mértékben kiérdemelte. 
(Hosszan tartó viharos éljenzés?) Mellőzöm a szónok
lat virágait, mert a sziv érzelmeinek kifejezésére 
néhány szó is elég, kivált azon érzelmekére, me
lyeket valamennyien együtt táplálunk és melyeken 
senki sem kételkedik. Isten kisérje az élet utain t. 
elnökünket is ! Adja Isten, hogy ép erővel, egész
séggel, békével és nyugalommal pihenhesse ki ezen 
nehéz évek terheit! Adja Isten, hogy miudig kö
rünkben, mint szeretett barátunkat, és ha lehet 
társunkat is tisztelhessük! (Éljenzés) 

De félig teljesíteném kötelességemet, ha egyút
tal köszönetet nem mondanék ép oly meleg érze
lemmel a t. ház két alelnökének is. (Hosszan tartó 
lelkes éljenzés.) Ok együtt osztoztak elnökünkkel a 
terhes hivatal viselésében ép oly ügyesen, ép oly 
fáradhatlanul; és az ő emiékezetök is szivünkbe 
vésve marad mindörökké. (Elénk éljenzés.) 

Végre köszönetet mondok a szintén fáradsá
gos hivatalos kötelességekkel terhelt jegyzőknek. 
(Elénk éljenzés.) Adja Isten, hogy a mit mi most 
megkezdettünk, és a minek alapját letettük, azt ők, 
jobbára fiatalkorú emberek, még hosszú időig elő-
mozdithassák, és tovább fejleszthessék. Isten áldja 
meg őket! (Éljen Deák Ferencz!) 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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Simonyi Ernő 67, 68, 97, 98, 190, 209, 213, 216, 218, 

220, 222, 233, 279, 280, 302, 305, 311, 313, 
314, 340, 348, 350, 355, 365, 366, 374, 377, 
386, 387, 393, 458. 

Simonyi Ernő interpel lál ja CCCXXX, CCCXXXIII,* 
CCCXXXVII. 

Simonyi Ernő és társai törvényjavaslata CCCXXXIII. 
Simonyi Lajos b. 8, 23, 61, 178, 181, 237, 407. 
Sipos Ferencz 149, 205, 209. 
Somogyi László 178, 393. 
Somossy Ignácz 67, 445. 
Somssich Pál 5, 98, 173, 314, 333, 423, 
Stefanidesz Henrik 94, 168. 
Stojacskovics Sándor 113. 
Stoll Károly 63, 65. 
Stoll Károly interpellatioja CCCXXV. 
Svájczi posta- és keresk. szerződés CCCXXXII, 

CCCXXXIII. 
Szabó Miklós 430. 
Szaplonezay József 216, 291, 301, 302. 
Szaplonczay József interpellatioja CCCXXXVII. 
Számvevő bizottság jelentése CCCXXXVIII. 
Szász Károly 194, 210, 258. 
Szelestey László 143. 
Szentesitett törvények C C C X X V I I I , CCCXX1X , 

CCCXXXIV, CCCXXXVI - CCCXXXVIII. 
Szentiványi Károly mint elnök CCCXXIII—CCCXXXIV, 

CCCXXXVII, CCCXXXVIII. 
Szentiványi Károly és társai interpellatioja CCCXXIX. 
Székács, József 298, 208, 210. 
Székely Gergely 258. 
Széli Kálmán mint előadó CCCXXXIII, CCCXXXV, 

CCCXXXVI. 
Szilády Áron 199, 203, 420. 
Szilágyi István 112. 
Szlávy József 293, 414, 415, 416, 429, 457. 
Szontagh Pál fgömöri) 152, 273, 274, 295, 359. 
Szontagh Pál (nógrádi) 152, 199. 
Sztratimirovics György 37. 
Teleki Domokos gr. (id.) 27, 211, 212, 250, 252, 427. 
Teleki Domokos gróf (idősb) és társai törvényjavaslata 

CCCXXIV, CCCXXXVI. 
Thalabér Lajos 152. 
Thury Gergely 40, 236. 
Tinku Ábrahám 238. 
Tisza Kálmán 119, 135, 173, 180, 182, 191, 196,201, 

205, 206, 213, 215, 271, 277, 278, 306, 309, 
312, 315, 317, 331, 333, 334, 341, 345, 349, 
360, 364, 366, 367, 368, 369, 389, 391, 402, 
427, 447, 448, 449, 450, 453, 455. 

Tisza Kálmán interpellatioja CCCXXXIII. 
Tisza László 199, 234, 245, 269, 339, 428. 
Tóth Kálmán 447, 448. 
Tóth Lőrincz 345. 
Törvényjavaslat az 1869-dik évi államköltségvetésröl 

CCCXXXI V,CCCXXXV, a Bega esatornatárgyá-

ban CCCXXVI, CCCXXIX, az erdélyi unióról 
CCCXXX, CCCXXXI, a főszámvevőszékről 
CCCXXX, a függő adósságokról CCCXXXI, 
CCCXXXII, a gyula-fehérvári érsekségről 
CCCXXIX — XXXI, a katonai bíróságokról 
CCCXXVIII, CCCXXXV, CCCXXXVI, a m. 
keleti vasútról CCCXXX, a képviselői össze-
férhetlenségrőlCCCXXXlV, CCCXXXVI, a ki
sajátításról át. CCCXXIV, CCCXXXV, a kisa
játításról Buda-Pesten CCCXXXI, CCCXXXII, 
CCCXXXV, a közös nyugdijakról CCCXXXI, 
C C C X X X I I , a pesti városi kölcsönről 
CCCXXXV I , a Lonjskopolje területről 
CCCXXXII, CCCXXXIV, CCCXXXV, a nem
zetiségi egyenjogúságról CCCXXIII, CCCXXIV, 
CCCXXVI-CCCXXVIII, CCCXXX, a székes-
fehérvár-gráczi vasútról CCC XXVIII, a tiszai 
vaspálya tartozásáról CCCXXX, CCCXXXIV, 
CCCXXXV, az l868. XXIII t. cz. 30. §-a kiter
jesztéséről CCCXXXIV, VI, VII, a vasúti köl
csönről CCCXXX, CCCXXXIV, CCCXXXV, 
a vegyes házassági való perekről CCCXXIX, 
CCCXXXI, CCCXXXVI, a véderőröl és hon
védségről CCCXXXI, CCCXXXII, a s- a ujhely 
és szilvásfalva-przemysli vasútról CCCXXVIII, 
CCCXXIX, az úrbéri örök váltságról CCCXXIV. 

Trauschenfels Emil 177, 258, 268. 
Triftmácz Pál 27. 
Trónbeszéd (berekesztő) CCCXXXVIII. 

Urbanovszky Ernő 326. 
Urházy György mint előadó CCCXXVIII, CCCXXX. 

CCCXXXII. 

Vadnay Lajos 183, 198, 199, 200, 215. 
Vakanovics Antal 4. 
Varga Flórián 121, 122. 
Vay Béla b. 316. 
Vasúti s pénzügyi bizottságok jelentése CCCXXIII, 

CCCXXXII. 
Vállyi János 388, 452. 
Várady Gábor 173, 185, 295, 306, 307, 320, 339, 346, 

393, 413, 440, 444, 446, 448, 451. 
Várady János 351, 372, 411. 
Várady János határozati javaslata CCCXXXV. 
Védelmi bizottság CCCXXIX. 
Vukovics Sebő 177, 179, 309, 342, 409, 410. 

Wass Sámuel gr. 90, 176. 
Wenckheim Béla b. 219, 234, 250, 458. 
Wlád Alajos 90, 213, 214, 253, 449, 454, 456. 

Zeyk Károly 248, 262, 265, 268, 269. 
Zichy Antal 297, 338. 
Zichy Antal mint előadó CCCXXX—CCCXXXII. 
Zichy Jenő gr. 298, 353, 355. 
Zichy Nándor gr. 348, 362. 
Zmeskál Mór 148, 436. 
Zmeskál Mór interpellatioja CCCXXXVII. 
Zuvics József 4. 
Zsarnay Imre 397, 414, 447, 450. 
Zsarnay Imre interpellatioja CCCXXXVI. 
Zsedényi Ede 172, 191,307, 327, 334, 347, 356, 358, 362. 
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