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CCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 6-dikán 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság beadja jelentését s munkálatát. A főrendek átküldik a magyar 
pénzekről szóló s némi módositással elfogadott törvényjavaslatot. Simonyi Lajos b. az egyházak és iskolák állami segélyezése iránt 
interpellálja a kormányt. A görög-keleti vallásuakról szóló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átaláuosságban elfogadtatik s rész
letes tárgyalása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyida gr., Eötvös József b., Gorove István, Horvát 
Boldizsár, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/ órakor. 

Elnök:: Az ülést megnyitom. A múlt ülés 
jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milosjegyző úr fogja vezetni. 
A szólani kívánók neveit Horváth Lajos és Radics 
Ákos jegyző urak jegyzik. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a május 
4-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a múlt ülés jegy
zőkönyve hitelesíttetik. 

Miskoloz városa görög-keleti egyházának elöl
járói, a vallási ügyökben a minisztérium által elő
terjesztett törvényjavaslat ellenében, a pesti, kecs
keméti és szentesi hitsorsosaik állal benyújtott 
•észrevételeket figyelembe vétetni kérik. Ez azon 
tárgygyal, mely mai napra van kitűzve, összefüg
gésben van, s tán ezzel együtt tárgyaltathatnék. 

Cseresnyés Károly ügyvéd Nagy-Károlyban 
a szatmári pénzügyhivatalnokok által rajta elköve
tett erőszakosságot megvizsgáltatni, Szatmár vá
ros tanácsát felfüggesztetni, e város ügyeit rendez
tetni és teljes kártérítését eszközöltetni kéri. A kér
vényt bizottsághoz tétetik át. 

BÓnIS S á m u e l : T. ház! Van szerencsém a 
jogügyi bizottság jelentését, a polgári törvényke
zés rendtartása tárgyában a miniszteri törvényja
vaslat alapján készült munkálatával, jegyzököny
veivel s a bizottsághoz utasitott kérvényekkel 
együtt, további intézkedés végett a háznak tiszte
settel bemutatni. 

E l n ö k : A törvénykezési bizottság jelentése 
fel fog olvastatni. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa a jogügyi 
bizottság jelentését.) 

Elnök : A jogügyi bizottság jelentése ki fog 
nyomatni1) és kinyomatás után az osztályok által 
tárgy altatni. 

Nyáry P á l : T. ház! Azt hiszem, senki sincs 
közöttünk, ki őszinte hálát ne érezne keblében az 
igazságügvminiszter ur iránt, ki a polgári törvény
kezési perrendtartás tervezetének elkészítésével 
s bemutatásával oly tárgyra hítta fel a ház figyel
mét, mely az államéletben a legérdekesebb ; lehe
tetlen, hogy hálát ne erezzünk a bizottság tagjai, 
különösen annak elnöke iránt (Éljenzés)., a kik 
ily aránylag rövid idő alatt végezték be ezen 
igen nevezetes munkálatnak átvizsgálását. (Folki-
áltások: Hát ajegj,zö?!) E munkálat, t. ház! két
ségtelenül nem lesz tökéletes, mert hiszen mi tö
kéletes, a mi emberek kezéből kikerül? de igen 
is tökéletesithető. Van azonban egy oldala, a mely 
véghetetlenül fontos: ez az, hogy az államéle
tünkben 20 éven át keletkezett nagy hézagoknak 
legnagyobbikát pótolja. Nem akarok senki véle
ményének irányt adni, ehhez sem jogom , sem te
het ség-em: de nem titkolhatom el azon meg-gvoző-
désemet, hogy ha mi ezen nevezetes munkával 
késni fogunk, ha mi ezen nevezetes munkának át
vizsgálásában a rákot veszszük például, akkor bi
zony nem csak jót nem teszünk, hanem épen n a g y 
kárt. Az ily dolgokban 20 évi szünetelés után 
munkálkodni kell és el kell kezdeni. Végtelen 
nagy bölcseség van a görög philosophia ama sza
bályában, mely azt mondja: „incipeaude." En ab
ban a véleményben vagyok, hogy ezen munkálat 
átvizsgálásával sietni kell; s ennélfogva bátor va
gyok indítványozni, hogy kinyomatása elrendel
tetvén, oly utasitással adassék át az osztályoknak, 
hogy e munkálatot minél előbb megvizsgálván, a 
háznak bemutatni kötelességüknek ismerjék. (Köz
helyeslés.) 

1) Lásd az Irományok 2 31-dik számát. 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? {Helyeslés.) 
Tehát ki fog nyomatni és az osztályokhoz azon utasí
tással fog áttétetni, hogy mielőbb tárgyalás alá 
vegyék. 

Rannicber képv. úr kérvényt akar benyújtani. 
Rannicher J a k a b : T. ház ! Hivatkozva az 

általam minap beadott, a szász nemzeti comes vá
lasztására vonatkozó három kérvényre, van sze
rencsém még egyet benyújtani, melyben Segesvár 
városának esküdt közönsége az ezen hivatalban 
történt változás elleni óvástétele mellett folyamodik 
az országgyűléshez a törvényes jogalap visszaállí
tásáért. Bízva a törvényhozás termében uralkodó 
és az utolsó ülésben is az erdélyi sajté-viszonyokra 
nézve a képviselő testület által szintúgy, mint a 
magas kormány által ismételve tanúsított igazság -
érzetben, bátorkodom e kérvényt is, mely csak 
egy törvényes népjog épségben tartását kívánja, a 
t. ház szíves figyelmébe ajánlani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak fog átadatni. 
Fabritius képviselő úr szintén kérvényt kivan 

benyújtani. 
Fabri t ius K á r o l y : Szemben azon, Ranni

cber Jakab képviselőtársunk által benyújtott, Se
gesvár néhány communitási tagjának kérvényével, 
melyben e;:ek Schmidt Konrád szász ispánnak 
nyugdíjazása ellen óvást tesznek, van szerencsém 
a többi tiszteletreméltó és szabadelvű segesvári com
munitási tagok nevében egy más, a minisztérium 
eljárását helyeslő kérvényt a t. ház asztalára le
tenni. (Élénk helyeslés és éljenzés.) Ezzel kapcso
latban bátorkodom a t. házat biztosítani (Halljuk! 
kálijuk!), hogy a segesvári polgárság túlnyomó 
többsége nemhogy az alkotmányos magyar kor
mánynak nehézségeket akarna csinálni, sőt inkább 
a minisztérium fellépésével e kérdésben nagyon is 
meg van elégedve, ós a segesvári polgárok nagy 
többsége meggyőződését abban fejezi ki, hogy 
azon naptól kezdve, midőn a létező regulativum 
punctumok igazságtalan rendszere megszüntetve s 
a városi képviselet a népképviselet alapján az 
1848-ki törvények értelmében lesz valósítva, azon 
naptól fogva a hazai törvények elleni törekvések
nek köreikben vége lesz. [Elénk helyeslés és hosszas 
éljenzés.) 

E l n ö k : Szintén a kérvényi bizottságnak fog 
kiadatni. 

Báró Nyáry Gyula mint a mélt. főrendek 
jegyzője a mélt. főrendek részéről üzenetet fog át
nyújtani. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Mélt. elnök úr ! t. képviselőház ! A 
veretendő pénzekről szóló törvényjavaslatot a fel
sőház némi módosítással elfogadván, az illető jegy
zőkönyvi kivonatot van szerencsém tiszteletteljesen 
átnyújtani. 

E l n ö k : Azonnal fel fog olvastatni. 
Dim itrieviCS MilOS j e g y z ő (felolvassa a fő

rendek jegyzökönyve kivonatát a pénzverési törvény
javaslat tárgyában.) 

ElnÖK: Kivánja-e a t. ház, minthogy itt mó
dosítás van, kinyomatni és tárgyaltatni ? (Kíván
juk!) Ennélfogva ki fog nyomatni1) és a tárgya
lásra nap fog kitüzetni. 

Simonyi Lajos b. képviselő úr a vallás és köz
oktatási miniszter úrhoz interpellatiót kíván intézni. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház S Minden tör
vényhozásnak egyik legfőbb feladata a népnevelés 
előmozdítása: mert valamint az absolutismusnak 
legczélszerübb eszközlője a népek tudatlansága, 
ugy az alkotmányos államnak legbiztosabb alapja 
a népek értelmessége, műveltsége; mert egyedül 
az ily nép képes felfogni a valódi hazaszeretetet, míg 
ellenben a másik vak szenvedéseknek vagy rosz-
lelkü bujtogatásoknak lesz játékává. Első lépés a 
népnevelés körében a lelkészek és iskolák oly 
karba helyezése, hogy azok nagy feladatuknak 
kellően megfelelhessenek. A kath. vallásuaknál 
nagyszerű alapítványok által történtek e tekintet
ben intézkedések; a protestáns egyházak hivei nagy 
buzgalommal és áldozatkészséggel kifejlesztvén 
életerős autonómia]okát, ennek képességéről mind 
a népnevelés, mind önállóságuk tekintetében min
den alkalommal fényes jeleit adták. Legszomo
rúbb helyzetben vannak azonban e tekintetben a 
görög-keleti egyházak lelkészei és iskolái. Nem 
akarom itt ennek indokait bővebben elősorolni; 
csak azon tényt vagyok bátor fölemliteni, hogy a 
községi lelkészek, kik csekély jövedelmeikből alig 
képesek megélni, még ebből is syndoxiák czinie 
alatt püspökeiknek évenkint bizonyos összegeket 
tartoznak befizetni, valamint a legszegényebb köz
ségek is termesztmények és pénzbeli adományok 
által ug'yane helyre bizonyos illetéket beszolgál
tatni kötelesek. Ezen körülmények megváltoztatása. 
a hitfelekezetek meghallgatása mellett valláskü
lönbség nélkül, s a püspökök, lelkészek és iskolák 
oly karba helyezése, hogy magasztos hivatásuknak 
megfelelhessenek, égető szükség. Erezte ezt az-
1848-iki törvényhozás is, a XX. t. czikknek 3. §-a 
által, mely a lelkészek és iskolák állami segélye
zéséről szól, kifejezést adván ebbeli akaratának. 
Egyébiránt azt hiszem, a törvényhozás ebbeli aka
ratának kifejezése nem zárja ki azt. hogy az ál
lam részéről is — mi nézetem szerint a leghelye
sebb volna — oly iskolákig állíttassanak, melyek 
nem tartoznának egyik hitfelekezethez sem, hanem 
lennének oly közös iskolák, (Közhelyeslés) melyek
ben mindenki hitfelekezeti különbség nélkül részt 
venne. Bátor vagyok e tekintetben az igen t. val-

' ) Láed az Irományok 232-dik számát. 
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lás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz interpella-
tiót intézni, melyet felolvastatni kérek. 

RadiCS ÁkOS j e g y z ő {felolvassa SimonyiLa
jos b. interpeUatióját): „Szándékozik-e a kormány 
az 1848. XX. t. ez. 3. szakasza folytán az illető 
hitfelekezeteket meghallgatván, az egyházak és 
iskoláknak az állam részéről segélyezése tárgyában 
kimerítő törvényjavaslatot előterjeszteni?* 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! A tárgy fontossága szolgáljon mentsége
mül, hogy ezen interpellatióra nem azonnal fele
lek; azonban ezen alkalmat sem mulaszthatom -jel, 
kifejezni, hogy teljesen osztozom t. előttem szóló
nak nézeteiben. Én is mélyen át vagyok hatva at
tól, hogy minden kérdések közt a népnevelési kér
désnél az országra nézve nincsen fontosább, és 
hogy az ország jövője ennek czélszerü eldöntésétől 
függ: az ország jövője, mondom: mert ezen kér
désnek czélszerü eldöntésétől fog függni alkotmá
nyos szabadságunk biztosítása, az ország jövője 
pedig alkotmányos szabadsága által feltételeztetik. 
(Elénk helyedét.) En a népnevelést illetőleg kime
rítő törvényjavaslatot készítettem el, melyet annak 
idején a ház asztalára letenni bátor leszek ; addig 
is azonban ezen interpellatióra a napokban kime-
ritőleg válaszolni fogok. (Helyes!) 

E l n ö k : Napirenden van a görög-keleti hit. 
felekezet tárgyában beadott törvényjavaslat tár. 
gyalása. 

Dimitrievics Milos jegyző (oha ssa a 194. 
sz. irományt.) 

E l n ö k : Következik a központi bizottság je
lentése. 

Kacskovics Ignácz előadó (oh ássa a 207.sz. 
iromány első lákezdését): A központi bizottság a tör
vén v javaslat szükségét indokoltnaklátja: mert habár 
az 1865-ben Karloviczon tartott keleti egyházi gyü
lekezet nem az 1848-ik évi XX. t. ez. 8. §. rende
lete szerint alakult, a mennyiben sem felelős mi
nisztérium által, sem a törvényben körülirt szám
ban nem hivatott egybe ; azonban ezen egyházi 
gyülekezetben — az eddig egy szerb érsekség 
alatt voltak két külön román és szerb érsekség alá 
osztatván •—• az eredményt, mint életbe átment és 
százezerek megnyugvását eszközlő tényt, törvénye
síteni szükséges. A központi bizottság tehát ajánlja 
e törvényjavaslat elfogadását. 

E l n ö k : A vallás- és közoktatási miniszter úr 
módositványt nyújtott be : ez is fel fog olvastatni. 

Dimitrievics Milos jegyző (felolvassa a 
"228. sz. irományt.) 

Nyáry P á l : T. képviselőház! Mielőtt ezen 
törvényjavaslat tárgyalásához fognánk, bátorko
dom egy nevezetes körülményre felhivni a t. ház 
•figyelmét. (Halljuk! halljuk!) Az előterjesztett 
törvényjavaslat kétségtelenül meg fog felelni az 

ugyanegy vallást követő, de két külön nemzeti
ségű magyar hazafiak érdekeinek, t. i. a szerbek
nek és románoknak; de nincs általa megszüntetve 
egy ugyanazon vallást követő más nemzetiségnek, 
a görögnek aggodalma. A görögök ugyan, szá
mukat tekintve, nem sokan vannak; de én azt 
gondolom, hogy épen ily ügyben, milyen a val
lási, a törvényhozásnak nem szabad megengednie, 
hogy a kisebbség jogai megsemmisíttessenek a 
többség által. Ezen körülményre a t. miniszter úr 
nem terjeszthette ki figyelmét, mert a most emii
tett nemzetiségű hítfelekezet csak később adta be 
kérvényét, akkor t. i., midőn ezen törvényjavaslat 
már az osztályok tanácskozásain is keresztül ment. 
Most. a mint hallom, miniszter úr e g r lényeges 
módositványt mutat be, mely épen e tárgyra vo
natkozik. Én azt gondolom, teljességgel nem kö
vetünk el hibát, ha ennek tárgyalását néhány 
nappal elodázzuk, és oda utasítjuk az osztályokat, 
hogy ezen ujabb körülményt is tekintetbe véve és 
megfontolva, a t. miniszter úr által módositvány 
alakjában bemutatott, de tulaj dónk épen uj tör
vényjavaslatra vonatkozólag isterjeszszék a t. ház 
elé véleményöket. (Helyeslés a hal oldalon.) 

J n s t h József : Én is bátor vagyok a tisztelt 
házat egy igen fontos körülményre figyelmeztetni, 
arra t. i., hogy az ország tőlünk méltán megvárja, 
hogy minél eló'bb intézzük el az előttünk roppant 
halmazban fekvő tárgyakat. A mit előttem szóló 
mondani méltóztatott, hogy valami görög nemze
tiség létezik, azt, megvallom, egészen nem értem. 
A mint az előbbi törvényeket ismerem, az 1790-ki 
törvény azon ezikke ,.graeci uniti et non uniti," 
alatt foglaltatnak mind azon hívek, a kik ezen 
valláshoz tartoznak. Épen ma figyelmeztette az 
érdemes szónok úr a t. házat, hogy utasíttassanak 
az osztályok, hogy mielőbb végezzék el a törvény
javaslatok tárgyalását. Maga a szónok úr bevallja, 
hogy ez," a mi itt előttünk fekszik, nem egyéb, 
mint módositvány, és meg vagyok győződve, 
hogy a t. ház csakugyan tudja, hogy ily módosít-
ványok és kis pótezikkek soha se utasíttattak az 
osztályokhoz, sem pedig eddig a törvényjavaslat 
tárgyalását ilyenek miatt nem odázta el. Én tehát 
bátorkodom felkérni a t. házat, épen azért, mert 
igen sok a teendő, és utoljára annyira össze fog 
halmozódni, hogy emberi erőt felül fog múlni. 
(Igaz!) méltóztassanak ezen módositványt is ugy 
tárgyalni, mint minden más módositványt. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Bóni s S á m u e l : Megvallom, ha ez csak oly 
kis módosítványka volna, mint azt előttem szólott 
kifejezé, akkor pártolnám véleményét; de enge
delmet kérek, itt a haza nagy számú lakosainak 
érdekeiről van szó; szó van oly érdekeiről, melyek 
még nem voltak nyilvánítva a ház előtt, midőn a 
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tőrvényjavaslat az osztályokhoz került. Itt a Haj
dúságnak, Szabolcs vármegye nagy részének, 
Szatmár vármegye nagy részének, mind magyar 
ajkú lakosoknak érdekei vannak kérdésben; és én 
azt tartom, van a háznak elég teendője, azt végez
heti, és ha ezen tárgy az osztályokhoz visszamegy 
és Ott egy napig mulat: ez által nem fog a dolog 
hátramaradást szenvedni. I ly nevezetes kérdésnél 
az idő soha se jöhet kérdésbe; az elhamarkodás 
azonban oly következéseket vonhat maga után, 
melyeket jóvá tenni többé az országgyűlés hatal
mában nem lenne. Pártolom Nyáry indítványát. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! Érteném Nyá
ry Pál és Bónis Sámuel képviselő urak indítvá
nyát, ha a cultusminiszter úr által beadott módo-
sitvány ma mutattatott volna be először a háznak. 
De emlékezik a t. ház arra, hoo-y midőn már ezen 
törvényjavaslat tárgyalási napja ki volt tűzve, 
akkor kérte fel a cultusminiszter a tisztelt házat, 
hogy ezen törvényjavaslat tárgyalását, épen azon 
szempontból, mert bizonyos körülményre nézve 
módositványt szándékozik beadni, 14 nappal ha-
laszsza el. Több nappal ez előtt mutatta be a cul
tusminiszter módosítványát, és akkor ez felolvas
tatván, a törvényjavaslattal együtt a mai napra 
tüzetett ki napirendre. Akkor lehetett volna azt 
mondani, hogy a módositvány az osztályokhoz 
utasittassék ; de miután az osztályokhoz nem utasít
tatott, hanem, mint kivétel nélkül szokott történni 
a módositványokkal, a törvényjavaslattal együtt a 
mai napon határoztatott tárgyaltatni: azt hiszem, 
visszalépés alig lehetséges: azért ezen módosit
ványt a törvényjavaslattal együtt, mint mára már 
másodszor kitüzöttet. tárgyaltatni, és a tárgyalás 
megakadályoztatását elvettetni indítványozom. (He
lyeslés a jobb oldalon és középen.) 

Maniu A u r é l : T. ház! Az előttem szóló 
nagyobb részben előadta azon okokat, melyeket 
én az elnapolás ellen előhozni akartam. A tör
vényjavaslat az 1848-iki törvényhozás óta keletke
zett uj viszony rendezését czélozza és pedig a két 
metropolía keletkezését akarja törvénybe igtatni. 
A módositvány azoknak, a kik sem a román, sem a 
szerb metropolia alá nem tartoznak nemzetiségök-
nél fogva, hanem ugyanazon vallást követik, fen-
tartja az egyházi kánonok értelmében eddig is 
élvezett jogaikat, Tehát a törvényjavaslat teljes 
szabadságot ad nekik akár az egyik . akár a 
másik metropoliához tartozhatni: azért azt tartom, 
hogy azt nagyon is sürgősen kellene tárgyalni. 

Dobrzánszky Adol f : T. ház ! Csak egy
két felvilágosítással kívánok szolgálni ezen eset
ben, a mennyiben látom, hogy aggályok kelet
keznek az iránt, hogy számos néptömegről van 
szó, mely érintetik ezen törvény által. Ez nem 
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ál l : jelesül a Hajdu-kerület nem ide tartozik, Szat
már megye lakossága nem ide tartozik. Méltóztas
sanak hát abban megnyugodni, hogy maradjon 
igy, a mint van. 

Dimitrievics Milos: T. ház! Azt hiszem, 
midőn jogról van szó, ott számok nem határoznak; 
hanem azon tekintetből, mivel ezen, a miniszter 
úr által beadott módositvány egy önálló külön 
valami elvet magában nem foglal, sőt az összeköt
tetésben és összefüggésben van a mai nap tárgya
landó törvényjavaslattal, azt hiszem, ezen módo
sitványt annyival inkább lehetne tárgyalni, mert 
ha egyeseknek joguk van az átalános vita után 
módositváuyokat beadni, és azok tárgyalását kö
vetelni, azt hiszem, a miniszter úr által beadott 
módositványt annyival inkább tárgyalás alá ve-

| hetjük, mert az már kinyomatott és szétosztatott. 
E szerint az átalános vitába bele bocsátkozhatunk. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Halász Bold izsár : T. ház! Ha azon indo
kok állnak, melyeket Justh József és mások elő
hoztak, alkalmazni kellene azokat a románokra is. 
T/e nem arról van szó. Azt mondják azok az 
országgyűléshez intézett kérvényükben : „E hon
ban a görög-keleti valláson nem csak szerbek és 
románok, hanem olyanok is vannak, a kik görög né
ven ismeretesek, és azoktól származnak ugyan, kik
nek tulajdonkép vallása a görög-keleti vallás, és kik
nek- vallását a szerbek és románok is követik, de 
mint e hon szülöttjei vagy honosított polgárai való
ságos magyarok, csak hogy a görög-keleti val
lást követik , mint a római katholikust , vagy 
reformátust, avagy evangélikust más magyarok, 
és az egyházban a görög nyelvet használják, mint 
a katholikusok a latin, az evangélikusok a magyar, 
német és tót, a reformátusok pedig a magyar nyel
vet." T. ház! En ezt sokkal nagyobb fontosságú 
kérdésnek tartom, mint sem hogy ezt a miniszteri 
módosítással mellőzni lehetne : mert ha a miniszter 
úr azt mondhatta, hogy a kérvényezők megha
gyatnak azon állapotban, a melyben most vannak, 
ép ugy mondhatta volna ezt a románokra nézve 
is. Én tehát. t. ház, nagyobb fontosságú kérdésnek 
tartom ezt, hogysem igy érintőleg mellőzzük, és 
azért Nyáry Pál indítványát pártolom, és azt, 
hogy néhány nap múlva ezen kérdés a másikkal 
együtt napirendre kitüzessék, elutasítani nem tart-

j ván czélra vezetőnek, részemről az elhalasztásra 
j szavazok. (Napirend!) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én egyedül a ház
szabályok értelmében kívánok a tárgyhoz szólani, 
a mennyiben vonatkozás történt a házszabályokra. 
Hivatkozás történt ugyanis arra, hogy a kérdés 
alatt lévő tárgy napirendre van kitűzve. Az két
ségbevonhatatlan, hogy a törvényjavaslat tárgya
lása napirendre tüzetett; de kétségbevonhatatlan 
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a szabályok szerint az is, hogy ha a ház tár
gyalja is a kitűzött tőrvényt , azért akármely 
módositványt attól elválasztva az osztályokhoz 
utasíthat. A házszabályoknak 73-ik szakasza 
ugyanis azt mondja , hogy ha a ház valamely 
módositványt a bizottsághoz utasit, a többinek 
tárgyalását tovább folytathatja : ezeknélfogva 
azt tartom, nem ellenkezik a házszabályokkal, sőt 
épen azoknak értelme szerint történik, ha a t. ház 
tárgyalja bár a törvényt, de a kérdéses szakaszt a 
bizottsághoz visszautasítja. (Zaj. Ellenmondások.) 

E l n ö k (csenget): Kivánja-e a t. ház, hogy az 
átalános tárgyalás most mindjárt megkezdessék, 
de a beadott módositvány az osztály által tárgyal-
tassék? (Zaj. Felkiáltások: Nem kívánjuk! Az osz
tályokhoz utasilandí!) Áz átalános tárgyalás mind
járt elkezdődik: a kik fel vannak írva, méltóztas
sanak a tárgyhoz szólani. 

Jókai Mór : Még nem hallottuk a kérdést 
kitűzni. 

E l n ö k (csenget): A kérdés az, kivánja-e a t. 
ház a tárgyalást mindjárt megkezdeni, vagy a 
módositványt az osztályokhoz utasítani ? (Nem az 
a kérdés!) A kik az átalános tárgyalást most 
mindjárt meg akarják kezdeni.. . (Zaj. Felkiáltások: 
A módositványt!) 

Károly i Ede gr . Azt mindnyájan kiván-
juk ; csak hogy a módositvány az osztályokhoz 
adassék-e ? 

JttSth József: A kérdéshez kivánok szólani, 
í g y nem lehet szavazni. A kérdés a vitából fej
lődik k i : egyrészt Nyáry Pál képviselő úr és 
többen azt indítványozták, hogy a miniszter által 
beadott módositvány utasíttassák az osztályokhoz; 
én pedig azt elleneztem: tehát az a kérdés, vajon 
a miniszter által beadott módositvány az osztályok
hoz utasitandó-e vagy nem? 

Halász B o l d i z s á r : Nem az a kérdés; ha
nem az, hogy a módositvány visszautasittassék-e? 
és ha visszautasittatik, addig a tárgyalás felfüg-
gesztessék-e vagy ne? (Zaj. Elnök csenget) 

W l á d A l a j o s : T. ház! Az én véleményem 
szerint a kérdés igen egyszerű és nem is lehet 
egyéb, mint az, hogy kivánja-e a t. ház az osz
tály ülésekben tárgyalt törvényjavaslatot a mi
niszter úr által pótlólag beadott módositvány nyal 
együtt most tárgyalni, vagy pedig a módositványt 
előbb az osztályokhoz utasítani? (Helyeslés?) 

Elnök:: Épen ezt akartam mondani. 
Somogy i L á s z l ó : T. ház! Akár a minisz

térium, akár az egyesek által valamely törvény
javaslat iránt tett módositvány a házszabályok 
értelmében egyformán veendő tekintetbe. Tisza 
Kálmán képviselő úr igen helyesen hozta föl a 
házszabályoknak azon szakaszát, miszerint, ha a 
ház jónak látja, a módositványt az osztályokhoz 

utasíthatja, de nem tartozik utasitani; igen, de 
ezen utasítás ugyanazt mondja ugyanazon szakasz
ban, hogy: j,a többi szakaszok azonban tárgyalás 
alá vétethetnek." De most nem arról van a kérdés; 
hanem arról, hogy átalánosságban vitatkozás tár
gyául elfogadtassék-e a miniszteri törvényjavaslat? 
{Közbeszólások: Nem az a kérdés!) és a miniszteri 

I módositványra mint utolsó szakaszra akkor kerül 
a sor, ha azon kérdés, hogy ezen módositvány elő
ször az osztályülésekben tárgyaltassék-e vagy 
nem? eldöntetett. (Zaj) 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! Az én felfogásom szerint a dolog igen 
egyszerű. Napirendre a törvényjavaslat volt ki
tűzve. H a t. barátom Nyáry Pál nem indítvá
nyozta volna, hogy ezen módositvány az osztá
lyok elé terjesztessék, a napirend szerint egy
szerűen bementünk volna a törvényjavaslat tár
gyalásába ; azonban t. barátom azon inditványt 
tette, hogy a módositvány tétessék át tárgyalás 
végett az osztályoknak. Azon esetre, ha t. bará
tomnak ezen indítványa elfogadtatik, a dolog ter
mészete szerint egy másik kérdés támad, az t. i. 
akarjuk-e a törvényjavaslatnak többi pontjait tár
gyalni vagy nem ? vagy pedig az egész törvény
javaslatot vissza akarjuk-e adni az osztályoknak ? 
Ha a t. barátomnak ezen indítványa nem fogad-
tatlk el, a dolog természeténél fogva annak tár
gyalásába fogunk bemenni, a mi a napirenden 
áll. Én tehát azt hiszem, mindenekelőtt egysze
rűen azon kérdés fölött kell szavaznunk: elfogad
juk-e Nyáry Pál azon indítványát, hogy a módo-

| sitvány az osztályoknak adassék vissza, vagy 
• nem? 

Bónis Sámuel: Én tökéletesen azon véle
ményben vagyok, hogy a kérdést feltenni más
ként nem is lehet. A törvényjavaslat ki volt 
tűzve a mai tanácskozás alapjául, és igy az iránt 
kérdést tenni többé nem lehet, vajon ezen törvény
javaslatot tárgyalás alá akarja-e venni a t. ház 
vagy nem ? A kérdés tárgya nem lehet más, csak az, 
a mit az inditvány foglal magában, hogy t. i. a 
miniszteri módositvány az osztályokhoz utasittas-
sék-e vagy ne? (Helyeslés.) Felfogásom szerint 
ez a kérdés. [Halljuk a kérdést!) 

E l n ö k : A kérdés, t. ház, az. hogy a beadott 
módositványt kivánja-e a t. ház az osztályokhoz 
utasitani vagy nem? [Helyes!) Ennélfogva azok, 
kik a módositványt az osztályokhoz kívánják 
utasitani, méltóztassanak felállani. (Megtörténik) 
Most azok méltóztassanak felkelni, kik a módosit
ványt nem kívánják az osztályokhoz utasítani. 
(Megtörténik) A többség a módositványt nem kí
vánja az osztályokhoz utasitani. 

Méltóztassanak az átalános tárgyaláshoz hoz
záfogni. 
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Eötvös József b. közoktatási minisztert 
T.ház ! Röviden csak azon indokokat akarom elő
adni, melyek a minisztériumot arra bírták, hogy 
habár számtalan nagy fontoságu és sürgős kérdések
kel van elfoglalva, mégis ezen ügyben már most 
kivánt törvényjavaslatot a t. ház elé terjeszteni. 
Az 1848-ikiXX-ik t. ez. minden, az országban fel
vett vallás tökéletes egyenlőségét és a köztök lé
tező viszonyosságot állította fel elvül. A 8-ik sza
kaszban biztosította a hon görög-keleti polgárai
nak jogát egyházi és iskolai ügyeiknek autonóm 
rendezésére nézve, egyszersmind e czélból egy 
egyházi congressus összehivását rendelte el, meg
határozván az összehívásnak módját és a tartandó 
egyházi congressus alakját. A nem sokára azután 
közbejött események következtében a törvénynek 
ezen rendelete nem volt teljesithető, és igy történt, 
hogy azon nagyfontosságú változások, melyek a 
görög-keleti egyház körében hiveinek megegyezé
sével történtek, jelesen a görög-keleti egyház ro
mán és szerb nemzetü hiveinek egymástól való 
elválása és egy külön román metropoliának fel
állítása, oly egyházi gyülekezetben határoztatott 
el, mely formájára nézve az 1848 iki törvény 
rendeleteinek meg nem felel, és hogy a görög-ke
leti metropoliának kettőre való tettleges elvá
lasztásának törvénykönyvünkben semmi nyomát 
nem találjuk. Ezen hiányt pótolnunk kell, és azért 
a minisztérium szükségesnek tartotta egy oly tör
vényjavaslatot a t. ház elé terjeszteni, melyben 
azon egvházi gyülekezet, melyben a két metropo
liának elválasztása elhatároztatott, a mennyiben a 
formára nézve az 1848-iki törvénynek nem felel 
meg, utólag törvényesíttessék, hogy az ujab
ban felállított román metropolia törvénybe igtat-
tassék, hogy miután 1848-ban a törvényhozás csak 
egy görög-keleti metropoliát ismer s csak ezen 
egy részére biztosította az autonómiát, mostan, miu
tán a metropolia ketté vált, a két metropolia mind
egyikének autonómiája és egymás iránti coordi-
náltsága külön biztosíttassák és egyszersmind meg-
határoztassanak azon módok, melyek szerint ezen 
külön metropoliák egyházi gyülekezetei első eset
ben össze lesznek hivandók. Végre, hogy azon 
jogi kérdések elhatározására, melyek a két metro
poliának elválasztása következtében támadtak, a 
törvényes bíróság a törvényhozás által határoz-
tassék meg, magától értetődvén az, hogy alkotmá
nyos országban jogi kérdéseket elhatározni köz
igazgatási utón nem lehet, s hogy ennélfogva a 
törvényhozásnak gondoskodni kell egy rendes 
bíróról, ki e kérdések felett határoz. 

A czél, a melyet a kormány e tekintetben e 
törvény indítványozásánál szem előtt tartott, és a 
melyre nézve teljes meggyőződésem szerint a ház 
vele megegyezik, először az volt, hogy miután a 

görög-keleti egyházhoz tartozó polgártársaink 
ezélszerünek tartották egymástól elválni, mind
azon viták és súrlódások, melyek a görög-keleti 
metropolia eljárásának következtében előadhat
nák magokat, a lehetőségig kikerültessenek és 
mentül gyorsabban intéztethessenek e l : mert két
ségtelenül az ország érdekében fekszik, hogy 
minden oly kérdések, melyek nagyszámú pol
gárok közt izgatásnak és egyenetlenségnek anya
gai lehetnek, elmozdittassanak. (Helyeslés.) 

Második czélja és feladata a kormánynak, és 
kétségen kivül a háznak is, e törvénynek alkotá
sánál az, hogy, miután az 1848-ki törvény, mely 
e hon görög-keleti egyházú polgárainak egyházi 
és iskolai ügyekben teljes autonómiáját biztosí
totta, csak egy keleti egyházról szólt, e^en auto
nómia az egymástól különvált metropoliák mind
egyikének biztosíttassák, s igy az, mi az 1848-iki 
törvényhozásnak szándéka volt, világosan kifejez
tessék, annyival inkább, mert alig ismerek va
lamit, mi inkább az ország érdekében fekszik, 
mint az, hogy az országban létező minden vallás
felekezetek teljes autonómiája biztosíttassák. Elő
ször azért, mert alkotmányos országban a dolgok 
természetekivánja, hogy valamint más viszonyok, 
ugy azok is, melyek minden polgár kedélyét 
igen közelről érdeklik, azaz vallási viszonyai épen 
ugy a szabadság alapján rendeztessenek. (Tetszés.) 
Másodszor azért, mert az 1848-ki törvény minden 
vallásfelekezetek teljes egyenlőségét és viszonyos
ságát állította fel alapelvül, az egyenlőséget és 
viszonyosságot pedig practice máskép életbe lép
tetni nem lehet, mint minden vallásfelekezetek tel-
jes vallásszabadsága által. (Ménktetszás.) Harmad
szor, mert, a mennyiben az államnak szintén bizto
sítékokra van szüksége arra nézve, hogy az egy
házi autonómiának szine alatt az államnak jogköre 
ne szoríttassák meg, az állam ezen biztosítást fel
találja először legfőbb felügyeleti jogában, másod
szor — meggyőződésem szerint — még inkább 
abban, hogy az autonóm egyházak mindegyiké
nek körében az egyes polgárok befolyást gyako
rolnak s ez által önmagok gondoskodhatnak arról, 
hogy az ország alkotmányos jogai egyes egyhá
zak érdekeinek tulterjesztése által ne szoríttassa
nak meg. (Helyeslés.) 

Fölöslegesnek tartom jelenleg a törvényjavas
lat egyes pontjainak bővebb indokolásába eresz
kedni ; a mennyiben ellenök észrevételek fogná
nak tétetni, föntartom magamnak, hogy azokra 
az egyes pontok tárgyalásánál válaszoljak. 

BranováCSky I s t v á n : T. ház! A napiren
den levő törvényjavaslat első sorban a magyar
országi szerbeket, románokat és görögöket illet
vén, legyen szabad nekem e tekintetben néhány 
rövid, de reánk nézve fontos észrevételt megtennem. 
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Azok után, miket most a t. cultusminiszter úr 
előadott, előbbi szándékom szerint nem aka
rok a kérdéses törvény tartalmának taglalásába 
bocsátkozni; hanem csak szives köszönetemet aka
rom nyilvánítani ezúttal mind a t. cultusminiszter 
urnák, mind pedig az összes minisztei'iurnnak azért, 
hogy bennünket ily közelről érdeklő tárgyak
ról gondoskodni és azokat tisztába hozni igyekezett. 

Nem akarok ezúttal egyebet felhozni, s csak 
a t. ház figyelmét kérem fel arra nézve, mily 
nagy óvatosággal kell nekünk mégis eljárni épen 
most, midőn a két nemzetiség közti viszonyokról 
és az azokat e részben illető jogokról szólnunk 
kell, nehogy oly valami jöjjön a törvénybe, mi 
egyik vagy másik résznek sérelmével volna össze
kötve, mi azután nem békés egyetértést, hanem 
talán szüntelen ellenszenvet és ódiumot idézne 
elő. Már pedig, t. ház, ha a kérdéses törvénynek 
némely egyes kifejezését veszszük szemügyre, ugy 
fogjuk látni, hogy annak némely pontjai oly 
kétes magyarázatuak, melyekből kiindulva, hogy 
ha ugy maradnának, a mint azok ezen kútfőből 
ajánlatba hozattak, azon biróság, mely hivatva 
leend ezen viszonyok hivatalos elintézésére és ezen 
jogoknak elhatározására, oly valamit követhetne 
el, a mi a íenálló jogokkal szemben legalább a 
szerbek részére igen káros lenne. Én ezen szem
pontból bátor leszek néhány elvtársaimmal néhány J 
módositványt annak idejében a t. ház asztalára | 
letenni. j 

Ezek után volna ugyan még néhány észre- i 
vételem az ajánlott törvény külalakjára nézve, j 
így a többek között azt hiszem, hogy a logikai I 
rendnek inkább felelt volna meg. hogy ha azon j 
czikkek. melyek kizárólag a szerbeket illetik, j 
egymás után következtek volna, és azután jöttek i 
volna azon czikkek. melyek román testvéreinkre ! 
és a görög-keleti egyházra vonatkoznak, legutóbb j 
pedig azon törvények, melyek a köztünk még j 
fenforgó követelések elintézésére vonatkoznak; 
de nem akarom ezzel magam részéről az időt 
vesztegetni, és igy ezen észrevételek megtételéről 
szivesen elállók, és kijelentem, hogy a miniszteri 
törvényjavaslatot a részletes vita alapjául elfoga- ] 
dom, fentartván magamnak a jogot annak ide- j 
jében módositványaim indokolására még egyszer j 
felszólalni. (Helyeslés.) 

Somossy IgnáCZ: T. ház! A napirendhez 
kivánok szólani, a mennyiben a mai eljárás eltér 
az eddigiektől. Ezelőtt az átalános szokás szerint 
a miniszteri törvényjavaslat felolvasása után a 
központi bizottság jelentése olvastatott fel. (Felkiál
tások: Most is felolvastat olt !) Én ugy tudom, még 
nem olvastatott fel; a módosításokról pedig még 
szó sem volt. A vita megkezdődött, mellőzve az 
osztályok előadóiból alakult központi bizottságot : i 

I kérem tehát mindenek előtt a központi bizottság-
I jelentését felolvastatni. (Helyeslés.) 
j Kacskovics Ignácz előadó: Tisztelt ház! 
I A központi bizottság jelentésének az átalános tár-
j gyalásra vonatkozó indokolása fölolvastatott, a 

módosítások pedig a részletes tárgyalásnál fog
nának fölolvastatni; ha azonban a tisztelt ház 
ugy kivánja, azt, noha már a múlt ülések egyiké
ben felolvastatott, ismét fel fogom olvasni. (Hall
juk! Felolvassa a 207. sz. irományt.) 

Trifunácz Pá l : T. képviselőház! A köz
ponti bizottság által épen most felolvasott jelentés
ben, vallás- és közoktatásüofvi miniszter úr által 
a ház asztalára letett törvényjavaslatra vonatkozó
lag, oly módosítások elfogadása hozatik ajánlatba, 
melyek — mint igen helyesen jegyzé meg a köz
ponti bizottság — ezen 100,000-nyi lélek megnyug
tatására czélzó igen fontos törvénynek nézetem sze
rint elvi tekintetben nem helyes alapot kölcsö
nöznek. Engedje meg tehát a t. ház, hogy ezen 
törvényjavaslatra nézve átalánosságban néhány 
észrevételemet előadhassam. 

A 17-dik század végével az akkor dühöngő 
török háború idejében az uralkodó politikának 
egyik főczélja az is volt: a török uralom alatti 
szerb lakosokat arra birni, hogy a közös ellenség 
ellen fegyvert ragadván, és hazájokat, vagyonukat 
elhagyván, Magyarországba átköltözzenek. Ez a 
maga következéseiben végzetteljes lépés volt ezen 
népre nézve: mert nem arról lehetett szó, hogy 
szétüzött szökevények, vagy hontalan vándorok 
befogadtassanak, és nekik némely elpusztult hely
ségek lakásul átengedtessenek; hanem a feladat 
az volt, hogy állandó lakhelylyel biró vagyonos 
családok, a barezmező terén fegyverviselésben 
gyakorlott férfiak Magyarországba leendő átköl
tözésre birassanak. 

Ily körülmények és vezéreszmék uralma alatt 
kezdődött az ipeki patriarcha és I. Lipót magyar 
király meghatalmazottai közt az alkudozás; és 
a megállapított közfogadások alapján jött létre az 
1690-dik évi ápr. 6-kán kelt diplomában foglalt 
ünnepélyes meghívás. Minthogy azonban ezen ünne
pélyes meghívásban a vallásról különösen csak 
egész átalánosságban tétetett emlités, az ipeki 
patriarcha az átköltöző népnek az akkoron virágzó 
téritgetési törekvések ellenében, de egyátalában a 
vallás szabad gyakorlatában biztosítandó további 
határozottabb biztosítékokat kivánt, melyek az 
i 690-dik évi aug. 7-kén kelt kiváltságlevélben 
csakugyan határozottabb kifejezést is nyertek. 

Ezen okmányok, t. ház! és az ezek után I. 
Lipót magyar király által a magyar királyi 
kancellária utján kibocsátott három rendbeli ki
rályi oklevelek képezik a szerb honpolgárok iskolai 
és vallásügyi jogainak és teljes autonómiájának 
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alapját. Az ezek ü &n 100 éveken át bekövetkezett 
gyötrelmek és a vallás szabad gyakorlata ellen el
követett merényletek meggátlásaul a nép folyto
nos panaszaira kibocsátott, úgynevezett kiváltsá
gok szabályzata, 2-ik regulamentum rescriptum 
declaratorium, a valódi igazgatásnak mindannyi 
igen szerencsétlen surrogatumai után,melyek a nép
nek vérrel szer^t t szabadalmaira épített autonómia 
jogait kellő érvényre emelni épen képesek nem 
voltak, mindezek után,mondom, eljött az 1791-iki 
év, a midőn is a magyar törvényhozás az ezen 
alapokmányokban és királyi oklevelekben biztosí
tott autonómiát forma szerint is törvényesnek 
elismerte. 

Ugyanis az ezen évi XXVII. törvényczikk be
fogadván a g. n. egyesült országlakosokat a ma
gyar alkotmány sánczaiba, s minden polgári jo
gokkal, az államélet teljességével felruházván: nyíl
tan az idézett alapokmányokban biztosított jogo
kat formaszerüen is törvényeseknek elismerte, fen-
tartván egyúttal ő felségének a királynak a vallási 
és közoktatási alapítványok, tanulmányok és az 
ifjúság nevelése körüli reservált jogait, sőt magok 
a kiváltságok körüli jogokat is, a mennyiben ezek 
az ország alapalkotmányával ellentétben nem ál
lanának. 

Bocsánafoí kérek, ha az előre bocsátott, bár 
rövid történelmi vázlat elősorolásával kénytelen 
voltam a t. házat untatni, (Halljuk ! Halljuk !) de 
kívántam azokat indol ul felhozni azon állitásom 
bebizon vitására, miszerint a szerbeknek a vallás és 
közoktatás terén igényelt autonomiájok biztosité
kát ezen általam említett királyi oklevelek és a 
magyar törvényhozásnak 1791-ik évi XXVII-dik 
tör vény ezikkelye képezi. Ezen törvényczikk ezen 
átalános kifejezést használja: görög nem egyesült 
országlakosok. T. képviselőház! én nem kétke
dem, hogy találkoznék a ház kebelében egy tag 
is, ki ne tudná, mi volt valódi oka e törvényczikk 
megszülemlésének, ki ne tudná, mily hosszú ideig 
folytak az akkori országgyűlési tárgyalások, ki ne 
tudná, miszerint e törvényczikk csak ismételt or
szággyűlési feliratok és leérkezett királyi leira
tok után állapíttatott meg végleg, ki végre ne 
tudná, hogy e törvényczikknek csak kiegészitő ré
szét képezi azon törvényczikk, mely az eltörlött 
szerb kancellária kártalanításáért adatott. Távol 
van tőlem azon gondolat, t. ház, hogy ezen állítá
saim folytán meg akarnám tagadni román testvé
reimnek azon jogát, hogy, midőn az emiitett tör
vényczikk átalánosan az ország görög nem egye
sült lakosairól emlékezik, ez alatt a románokat is 
érti; én részemről csak történelmileg kívántam con-
statálni, hogy a szerbeknek törvényes autonómiája 
már más fél századon felül előbb veszi eredetét, 
és hogy e szerint ezen jogok a románokkal nem 

ugyanazon egy alapon nyugvó közös jogok. Míg 
az 1848-ki XX. törvényczikk 8-dik §-a első része 
a románok ebbeli autonómiájának főbiztosi tékát 
képezi, addig az a szerbeknek fél századon fe
lül előbb fenállott s biztosított történelmi jogait 
csak elismeri. 

Az ide vágó jogok e szerinti megkülönbözte
tését, t. ház, én akkor, midőn az előttünk fekvő 
törvényjavaslat a felállított román metropoliának 
törvénybe igtatását eszközli, igen fontosnak tar* 
tom: mert az ezen megváltozott viszonyból szár
mazható kérdések megbirálására a jogok szerzése 
és származása különböző értelmezésnek adhat 
helyet, 

A kormány által előterjesztett törvényjavas
lat — nem tekintve néhány páragraphusának tán 
fölösleges motivátióját, nem tekintve különösen a 
3-dik és 8-dik §-ban előforduló némely kitételt— e 
törvényes és általam előadott, nézetem szermt 
egyedül helyes kívánalmaknak csakugyan meg 
fog felelni. 

Tagadhatlan, t. ház, hogy, a mint a t. cultus-
miniszter úr is előadni szives volt, az 1848-iki törvé
nyek az e hazában bevett minden vallásfelekezetre 
nézve különbség nélkül a tökéletes jogegyenlősé
get és viszonyosságot megállapítván, megadták 
végre a vallás szabad gyakorlatának százados 
gyötrelmek közt keresett egyedül értékteljes biz
tositékát , és hála a mindenhatónak, fölöslegessé 
tevék jövőre nézve a kiváltságos levelekre való hi
vatkozást. De. t. ház, az előttünk fekvő törvényja
vaslat ezen felül még azigy kimondott szép elvek
nek életet adva, azokat, mint látjuk, tettleg is 
alkalmazásba kivánja hozni. Üdvözlöm tehát a 
kormányt ezen dicsteljes téren. A tökéletes jog-
eg} enlőség eszméjét saját kezdeményezéséből ily-
képen terjesztve, alkotmányunk fényét csak nö
velni fogja, míg más részről a százados jogokat 
tisztelve, véget vet oly érzésteljes báutalmaknak, 
melyek bizalmatlanságot szültek, és egyúttal az 
1848-ik évi XX. t. ez. 8. §-ának második részében 
a fényes első rész mellett előforduló némely árny
oldalára ily szerencsés kezekkel örök időkre fá
tyolt vet. 

Ezen átalános észrevételeim mellett tehát a 
kormány által előterjesztett törvényjavaslatot áta-
lánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfoga
dom , (Helyeslés) és a t. képviselőházat kérem, 
méltóztassék azt szintén elfogadni: mert ezen tör
vényjavaslat egész tartalma a százados jogoknak 
ugy, mint hazánk törvényeinek egyaránt tisztelet
ben tartása által a hozandó uj törvényeknek az 
illetők bizalmát és őszinte hódolatát már előre is 
teljesen biztosítja; mig annak némely részeire 
nézve a központi bizottság részéről ajánlott kitéte-
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lek és módositványok a bizalmatlanság magvait 
már előre is magokban rejtik. 

Az egyes módositványok előadása alkalmával 
ezen átalános észrevételeimnek határozottabb alakú 
kifejezést fogok adui. (Helyeslés.) 

Sztratimirovics György : Tisztelt ház! 
Nem vélek tévedni, midőn az előttem fekvő tör
vényjavaslatnak megítélésénél, főleg két kérdést 
teszek fel, s kettőre válaszolok : 

Megfelel-e az először is egyházunk azon au
tonómiájának, melyet kétszázados usus és kivált
ságok biztositnak részünkre ? 

Védi-e másodszor a szabad államnak a szabad 
egyházhoz való jogviszonyát ? vajon az állam jo
gainak feladása nélkül elismeri-e az egyháznak 
jogi viszonyát? 

El kell ismernem, miszerint a szóban levő 
törvényjavaslat minden kellék-és követelménynek 
megfelel, s hogy bennünket, csekély- módosítások 
mellett, melyeket amendment-ainkkal terjeszten-
dünk elő, kielégít, megnyugtat. 

Engedjék meg, uraim! hogy nézeteimnek 
megvilágítására, magyarországi orthodox egyhá
zunk törvény- és jogviszonyaira nézve, egy rövid 
átpillantást tegyek. 

Tagadhatlan, hogy egyházunk első positiv 
jogalapja azon szerződés, melyet a Csarnojevics 
alatt bejött szerbek I. Lipót császár és király-
lyal kötöttek volt s mely az 1690. évi augusztus 
21-dikén kiadott privilégiumokban nyeri legvilá-
gosb kifejezését. Tehát, ugy hiszem, hogy midőn 
azt kérdezzük , megfelel-e jelen törvényjavaslat 
orthodox egyházunk traditionalis autonómiájának? 
közvetlenül azt is kell kérdenünk utána: vajon 
öszhangban van-e a szerb kiváltságokkal? 

Meg fogják engedni, uraim, annak bebizonyí
tását, hogy a románoknak és egyéb orthodox 
hitüeknek részesítése e kiinduló pontot nem alte
rálja. 

A szerbeknek Csarnojevics alatti bejövetele 
előtt az orthodox keleti egyháznak hitfelekezetei 
Magyarországban két hierarchia alá tartozának: 
a szerbek az ipeki patriarcha, a románok meg a 
gyulafehérvári metropolita alá. De mindkét hierar
chia csak tűrt (tolerált) volt : s a mi legalább ben
nünket szerbeket illet, nem bíránk a eonfessiona-
lis jogegyenlőségre jog- és törvényerejű czimmel. 

Miután tehát a románok a nélkül is önálló 
független metropolitasággal birának , Lipót privi
légiumai eredetileg egyedül a szerb egyházra vo
nattak, erre terjesztettek ki. 

1698-ban Athanasius gyulafehérvári metro
polita, püspökei, clerusa s népének nagyobb ré
szével, az unióhoz tért át. Ez által a román ortho
dox egyház megszűnt lenni Magyarországon, 

Azon, hitökhöz hű románok, kik az unióhoz 
nem akartak áttérni, a legközelebbi, az egyetlen 
hit- és vallásrokon hierarchiához csatlakoztak : 
ez pedig a szerb vala. 

Lassan-lassan azon védszárny alá kerültek 
ők, azon szabadságnak és jogoknak levének része
seivé, melyeket nekünk szerbeknek is Lipót kivált
ságai nyújtottak vala; s ezen időtől fogva az ösz-
szes orthodox keleti egyháznak joga Magyaror
szágban egy és ugyanaz lett a mi orthodox egy
házunkkal. 

Későbbi legmagasabb határozatok, nevezete
sen az 1783. évi szeptember 30-dikai, mely a bu
kovinai püspökséget, s az 1783. évi október 
9-dikei, mely az erdélyi püspökséget alapitá s a 
karloviczi érsekségnek in dogmaticia et spirituali-
bus alárendelte, igazolják és bizonyítják ebbeli 
nézeteinket. Legjobban bizonyítja azonban állí
tásainkat az 1790-diki XXVII . törvényczikk, mely 
a szerb privilégiumokra való hivatkozással szabá
lyozza az összes görög-keleti egyház viszonyait 
Magyarországon. 

Hogy tehát jelen törvényjavaslat a legelső 
követelményeknek megfeleljen : öszhangzatban 
kell lennie mindazon privilégiumok, diplomák és 
rescriptumokkal, melyek egyházunknak autonó
miáját biztosítják. 

Minthogy meg vagyok győződve, hogy a tisz
telt törvényhozó urak azoknak tartalmát tudják 
és ismerik, csak chronologiai rendben fogom 
azokat elősorolni. 

Ezek : I. Lipótnak 1690. augusztus els'ejéről; 
I. Józsefnek 1706. augusztus hatodikáról; VI. Ká
rolynak 1713. augusztus másodikáról kelt okmá
n y a ; az első illyr regulatorium 1770-ből; a máso
dik regulatorium 1777-ből; az 1790-diki declara-
torium; s végül a mostaniakra vonatkozó 1790. 
évi XXVII-ik törvényczikkek. 

Mivel meggyőződésem szerint az előttünk 
fekvő törvényjavaslat nem egyéb, mint az 1865. 
évi congressusunk határozatainak törvénybe czikke-
lyezése; mivel pedig ezek privilégiumaink alap
ján és értelmében hozattak : ennélfogva jelen tör
vényjavaslat tökéletesen meg látszik felelni egy
házunk autonómiájának. 

Továbbá a román hierarchiának az ezen con-
gr essuson kimondott kikebeleztetése a szerb hie-
rarehiából, mely e törvényjavaslatban megenged
tetik s meghagyatik: azt bizonyítja, hogy jelen 
törvényjavaslatban önrendelkezési jogunknak tel
j e s érvény tulajdonittatik és adatik. 

Midőn mi szerbek az elválásba és kikebelez-
tetésbe beleegyezénk, egyházunk szellemében cse-
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lekvénk, mely semmikép sem óhajt egymás fölötti \ 
primátust, de nem is tűr maga felett fölényt, mely j 
egyház tiszta demokrata alapra fektetve, min- ; 
denütt és mindenben, mint nemzeti egyház tündö- i 
köl, ragyog, mindenkor a nép erkölcseihez és j 
szokásaihoz simul, s mint apostoli a népnek szol
gál, melyet elismer, s nem akarja azt legyőzni s 
fölötte uralkodni. 

Midőn pedig más részről a törvényhozás 
által román metropolitaság alapittatik, az egy 
alkotmányos államnak szellemében cselekszik, oly 
államéban, mely föladatának teljes öntudatával 
bir. Jogtalanságot hoz helyre a törvényhozás, 
azon időből, midőn a sötét és szomorú körülmények 
s a türelmetlenség a románokat okozta s rajtok 
ejtett csorbát, mivelhogy önálló egyházuktól, hie-
rarchiájoktól fosztá meg őket. 

Végül bizonyítékot találok benne, hogy tud
niillik e törvényjavaslat a határokat jelöli meg, 
melyeket a szabadállam a szabad egyházzal szem
ben át nem léphet, különben az 1848. évi XX-dik 
törvényczikket emelné ki hatályából. Óhajtom vé
gül, hogy az államnak az egyház területére vonat
kozó szabadelvű be nem avatkozása kissé praeci-
sebb kifejezést nyerjen, mi az által éretnék el, ha a 
szerb kollegáim részéről indítványozott módositvá-
nyok elfogadtatnak. 

Kény tetve érzem magamat még egy dolog fel-
emlitésére, mely jóllehet nem esik e keretbe, mégis 
tartalmára vonatkozólag összefüggésben áll e tör
vényjavaslattal s elég fontosnak látszik a felemli-
tésre. Jelen törvényjavaslatra vonatkozólag s azzal 
összefüggőleg, Újvidéken a szerb egyházközség 
értekezletet tartott, mely holmi aggodalmakat feje
zett és nyilvánitott ki a szóban levő törvényjavas
latnak formáját és tartalmát illetőleg, s bizonyos. 
egyházunk autonómiájára vonatkozó módositvá-
nyokat ajánlott és inditványozott. A határzatok 
minden orthodox egyházközség részére notifieál-
tattak; azonkívül azok támogatása végett fel is 
hivattak azok. A journalistika szintén felhatalmaz-
tatott a tárgy felemlitésére. A közvélemény izga
lomba hozatott, s noha a szerb követek conferen-
tiája azon aggodalmaknak nem osztozék s az indít
ványt elvété: mégis a közvélemény lecsititása- és 
megnyugtatásául nem tartom fölöslegesnek egy 
pár szót e tárgyban e helyütt felemlíteni. Feltéte
lezvén, hogy csak is loyalis indokok szolgáltak 
azoknak alapúi: én is csak azért szólok. 

Mit akartak az újvidéki határozatok kivívni ? 
Bizonyára nem egyebet, mint orthodox egyházunk 
autonómiáját biztositni és megvédeni. Oly törek
vés, melyet mi szerb nemzetiségit követek is óhaj
tunk és akarunk. Többet, mint a mennyit mi, ők 
sem kérhetnek: különben akkor nem volna auto

nómia, hanem souverainitas ; állam volna az állam
ban ; egy orthodox concordatum utáni vágy. En
nek elnyerhetése volna az ? 

Ok ezt nem akarhatták; tehát ők csak a ki
váltságok autonómiáját akarhatták. 

Uraim, nem késlelkedem e helyütt kinyilat
koztatni, hogy ezen privilégiumokkal, a mennyi
ben ezek egyházi autonómiánkra vonatkoznak, 
téves önmystinkálás űzetik, ha mi szerbek azt 
hiszszük, hogy azok többet foglalnak magokban, 
mint amennyit nekünk ezen előttünk fekvő s álta
lunk amendált törvényjavaslat nyújt és ad. Igen, 
hiszem, hogy azok autonómiánk részére kevesebb 
garantiát nyújtanak, mint a mennyivel birandunk 
akkor, ha e törvényjavaslat elfogadtatik. Mai na
pig, lényegileg, ezen a papiron levő autonómia az 
absolut erőszak discretiójára volt bizva és hagyat
va; ennek érvénye bizonyos, nem is felelős mi
niszter kegye- vagy nem kegyétől függött; mi több, 
eddigien egyházi és iskolai kérdéseinkbe és ügye
inkbe politikai motívumok avatkozának be s azok 
dönték el, ha megadassanak-e, avagy ne, az ezekre 
vonatkozó követelések. 

Mai naptól felelős kormány gondoskodik a 
törvények lelkiismeretes megtartása- s tiszteletben 
tartásáról; s részemről azt hiszem, hogy a csere 
a mi előnyünkre szolgál. 

Azért, mint egyházamnak és nemzetemnek 
szabadelvű fia, a szerbek megnyugtatásául kije
lenthetem, hogy jelen törvényjavaslat autonómián
kat nem sérti, hanem ellenkezőleg, annak valódi 
életet ad, azt életbe lépteti. 

Ezek észrevételeim jelen törvényjavaslatra 
vonatkozólag, melyet részemről azon módositvá-
nyokkal, melyeket szerb kollegáim előterjesztettek, 
mint kielégítőt, ezennel elfogadok, 

NiCOliCS Sándor: T. ház! A napirenden 
levő törvényjavaslat, kivált 3., 4. és 5-dik szakasza 
a keleti vallást követő szerbek által örömmel üd-
vözöltetik. Biztosítja az ugyanis teljes autonomiá-
jokat egyházi, iskolai és alapítványi ügyeikben, 
melyet ugyan eddig is bírtak, melyet számos ki
rályi diploma megtartani és megtartatni igért, de 
mely ily alakban törvénykönyvünkben eddig még 
nem fordul elő. 

A mióta e szép hazát édes hazájuknak mond
ják a szerbek, sok viszontagságon mentek keresz
tül ; s nagyobb hűséggel ragaszkodván a király
hoz, ki nekik uj hazát adott, mint ezen haza alkot
mányához, melyet még nem ismertek: ezen király 
szolgálatában nem csak a törökök kiűzésében, ha
nem, fájdalom, az ország elnyomásában is részt vet
tek. (Igaz! ügy van!) Szánandó sors jutott nekik 
osztályrészül: a szabadságot hőn szeretve, mások 
szabadságának elnyomására használtattak fel? 



168 CCXXiy. ORSZÁGOS ÜLÉS. (Májos 6. 1868.) 

(Igaz!) miként ezt Ausztria régi perfid politikája 
követelte, mely mesterkélten növelvén az idegen
séget népei közt, népeinek egy részével a nép má
sik részét féken tartá, majd hizelkedésekkel s csal-
igéretekkel ámitgatta, majd meg mellőzött és el
nyomott. Ezen gyászos idő elmúlt. (Helyeslés.) A 
18 évi közösen tűrt szenvedés és elnyomatás meg-
tanitá a hazának minden népét arra, hogy csak 
összetartva, csak egymást támogatva és segítve, 
mozdithatják elő saját magok és a haza jóllétét. 
(Élénk helyeslés.) Ha a szerbek nemzetiségük és 
nyel vök fejlesztésére törekszenek most is, azt csak 
is az alkotmány korlátai közt, csak is a törvények 
értelmében kivánják elérni: (Helyeslés) azért 
örömmel üdvözli minden alkotmányos í zerb a 
törvényjavaslatot. És ha némelyek azt hiszik, 
hogy ezen törvényjavaslatot nem kellett volna ad
dig tárgyalni, mig más közérdekű, fontosabb tör-
vénjek nem alkottatnak, én részemről köszönetet 
szavazok a t. közoktatási miniszter urnák, ki be
látta, hogy a mi az ország számos polgárának 
megnyugtatást szerez, az minden esetre fontos, az 
minden esetre az egész hazát érdekli. (Helyeslés.) 

Azon módositvány okát illetőleg, melyeket sze
rencsém volt némely képviselőtársammal benyúj
tani, s melyek a miniszter úr által előterjesztett 
törvényjavaslat szellemét nem is alterálják, inkább 
a körülményekhez képest szabatosabban kívánnék 
némelyeket kifejezni, fentartván magamnak a bő
vebb indokolást: kijelentem, hogy a miniszteri tör
vényjavaslatot egész készséggel elfogadom. (He
lyeslés.) 

Dimitr iev icS MilOS: T. ház! Az igen t. 
közoktatási miniszter urnák kívánok felelni; és 
mindenekelőtt, hogy félre ne értessem, nyíltan és 
őszintén bevallom, hogy a napirenden lévő tör
vényjavaslat, a mennyiben az a tárgy érdemére 
vonatkozik, engem tökéletesen kielégít: kielégit 
pedig azért, mert saját egyházamnak önkormány
zati hatáskörét tágas alapokra fekteti és e szerint 
biztos kilátást és reményt nyújt arra nézve, hogy 
hivatása és az érdekek tekintetbe vétele mellett 
biveinek előnyére fejlődhessék, jelesen, hogy a 
nemzeti congressusnak ős szervezetét a kor igényei
nek megfelelőleg átalakíthassa, ügyeit szabadon 
intézhesse és önállólag rendezhesse és a hozandó 
határozatokat tulajdon közegei által végrehajt
hassa. Az önkormányzati jognak e magyarázata 
engem tökéletesen kielégit, és ha kérdezné valaki, 
kivánok-e még.többet? e kérdésre nemmel kellene 
felelnem, mert az önszervezkedhetési, szabad intéz
kedési és önálló végrehajtási jog , e három ténye
ző az önkormányzatnak legszabadab belvü fogal
mát is tökéletesen kimeríti. (Helyeslés.) Igen tisztelt 
miniszter urnák az önkormányzat ekkénti megma
gyarázásáért forró köszönetemet kifejezni kellemes 

kötelességemnek ismerem; de ha e szót használom : 
magyarázat, és nem meghatározás: ezt nem te
szem tévedésből, hanem czélzatból annak kimuta
tására, hogy egyházamat az önkormányzati j o g 
régi idők óta megillette, és ha ezen jognak gya
korlatában az önkény által gátoltatott és kénytelen 
volt az erőszak előtt meghajolni, azt hiszem, eb
ből nem fogja következtetni senki, hogy történelmi 
jogát valaha feladta volna. 

Midőn a napirenden levő törvényjavaslat 
megbirálására ezen álláspontot elfoglalom, t. i. 
azon álláspontot, melyre engem a történelem utal, 
ki kell jelentenem, hogy az igent, miniszter urnák 
a törvényjavaslat 3-dik szakaszában kifejezett azon 
nézete, mintha egyházamat az önkormányzati jog 
csakis az 1848-diki törvények alapján illette 
volna, meglepett: meglepett pedig annál inkább, 
mivel az igen t. miniszter úrról föl nem tehetem, 
hogy egyházam történetét és közjogi állását nem 
ismeri. Az igen t. miniszter úr által elfogadott k i 
indulási pontot tehát el nem fogadhatom, sőt abba 
beleegyezésemet még azon esetre sem adhatom, 
ha ezen nyilatkozat által magának a törvényja
vaslatnak keresztül vitelét — mely, a mint m on-
d á m , a t á r g y érdemére nézve engem kielégit— ve
szélyeztetné. Nem fogadhatom el pedig azért, mi
vel ellenkező esetben egjdiázamnak történelmét, 
mely nemzetem múltjával szoros összefüggésben 
áll, megtagadnám. De nem fogadhatom el azért 
sem, mivel ezen kiindulási pont elfogadása által 
tényleg elismerném azt, hogy az 1848-iki törvény
hozás jogositva lett volna saját egyházi ügyeink
be kihallgatás nélkül befolyni. 

Nem csak én, de minden szerb hivatva és köte
lezve van, saját egyháza jogainak megbirálásánál a 
kiindulás pontját ott keresni, hol az van : a történe
lemben. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az 1690. 
évben I,Lipót magyar királynak ugyanazon év aprií 
6-ánkelt felhivására aszerbek régi bazájokat elhagy
ták és Magyarországra átköltöztek azon elhatáro
zott czélból, hogy az uralkodó hadi hatalmával 
egyesülve, önmagokat és a többi keresztyén népe
ket a török rabszolgaságból felszabadítsák. Az át-
jövetelnek az volt fő czélja és a kitűzött és elfoga
dott feltételeknek egyike, hogy a keresztyénség 
közös ellensége ellen hadi szolgálatot tegyenek. 
Egy másik felhívásában vagy helyesebben felele
tében, melyet Csernovics Arzén patriarcbához 
ugyanezen évi augusztus hó 21-én intézett a bol
dog emlékezetű magyar király, a szerb nemzetnek 
a vallás szabad gyakorlatát, az önkormányzatot 
ezen szavakkal biztositja: „Liceatque vobis inter 
vos ex propria facultate, ex natione et lingua ras-
ciana constituere archiepiscopum, quem status ec-
clesiasticus et saecularis inter se eligent." Vajon 
teljesitettük-e mi az elvállalt kötelességeket, e felett 
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bíráskodjék a történelem; de vajon a kormányok 
a vallás szabad gyakorlata iránt vállalt kötelezett-
ségöket beváltottak-e vagy nem, erről szóljanak 
a tények. Nincs szándékomban a történelemnek 
legfájdalmasabb lapjait felütni és ez által az alig 
viruló szabadság ótalma alatt fejlődésnek indult 
legszebb virágát, t. i. az egyháznak önkormány
zati jogát sérelmes visszaemlékezéssel megmér
gezni ; hanem czélom egyedül az, saját egyházam 
történelmének kutforrásait ott keresni, a hol az jo
gilag megeredt, és pedig azon szándékból, hogy ki
mutassam, miszerint egyházamat 1690. óta az ön
kormányzati jog megilleti és azóta e jog gyakor
latában is volt. 

Ellenvetésül megjegyeztetné valaki: miért 
hivatkozom kiváltságokra, midőn saját egyházam 
önkormányzati jogai épen e törvény által bizto
síttattak és pedig, a mint mondám, ugy, hogy saját 
magam is ki vagyok elégítve ? Ezen ellenvetés 
nem minden alap nélküli; de azt hiszem, oly ki
váltságokra, melyek paetum eonventumot képeznek 
és melyek egy nemzet múltjával szoros összefüg
gésben állanak, nem alkalmazható, annál kevésbbé, 
mivel a kiváltságok azon része, mely Magyaror
szág alaptörvényeivel ellentétben nem áll, szente
sitett törvény által jóváhagyatott. Az 1790-ben 
tartott országgyűlésnek XXVII-diktörvényczikke-
lye épen e kiváltságokról igy szól. (Felolvassa.) 

Ha tehát az igen t. cultusminiszter ur a most 
idézett t. ez.-et fogadta volna kiindulási pontul, ez 
esetben kifogásom elvi szempontból alig lehetne; 
mig igy, midőn a miniszter ur kizárólag az 1848. 
törvényekre hivatkozik és ezen törvényekből igyek
ezik egyházamnak önkormányzati jogát leszármaz
tatni, ez ellen igen is alapos kifogásom van. Áz 
1848. évi XX. t. cz.-et, tekintettel a történelemre 
és tekintettel egy korábbi törvényre, kiindulási 
pontul el nem fogadhatom jelesen azért: 1. mert sa
ját egyházam önkormányzati jogán csorbát ejtett 
az által, hogy a törvényhozásnak a jogot fentar-
totta a congressus szerkezetét megállapítani; 
2-szor, mert a régi fenálló szokás ellenében a con
gressus tagjainak számát 75-ről 100-ra hírünk és 
tudtunk nélkül felemelte; és végre 3-szor, mert ez 
ős intézményt azon intézkedése által, hogy tag
jai, tekintettel a különböző nyelvű népességre, bi
zonyos arányban választandók, alapjából kifor
gatta. E törvény saját egyházunk üdvére nem haj
tatott végre soha, de nem is hirdettetett ki azon 
részekben, melyekben a szerb nemzet többsége 
lakik. Mily aggodalmat ébresztett ezen törvények 
keletkezeié és felállása, arról én önmagam előtt^ ta
núságot teszek az által, hogy a t. miniszter urnák 
forró köszönetemet nyilvánítom a végett, mivel a 
most idézett törvénynek 8-dik szakaszát eltörölni 
javasolta. 

KÉPV. H. NAPLÓ 186*/ = . VII. 

Beszédem folyamában a t. miniszter ur meg
győződhetett, hogy midőn a napirenden levő tör
vényjavaslatot ily szigorú bírálat alá vetnem, azt 
nem tettem rósz szándékból, hanem azon czélból, 
hogy saját egyházamnak közjogi és történelmi ál
lását megvédhessem; és nézetem szerint a t. mi
niszter ur mindezen intézkedéseket könnyen ki
kerülhette volna, ha a történelem útmutatását kö
veti és saját egyházamnak közjogi állását figye
lembe véve, ezt alig alakult dolgokkal párvo
nalba nem hozza. 

De vegyük a törvényjavaslatot ugy, a mint 
van, bírálat alá, és kutassuk azon intentiót, melyet 
a t. miniszter ur e törvényjavaslat által elérni kí
vánt : és meg fogunk győződni, hogy a nemes tö
rekvéseelsővonalban nem volt más, mint az 1861-
ben ő felsége által ujonan felállított román metro-
poliát törvénybe igtatni, és ennek önállását szem
ben a szerb metropoliával a törvényczikk által 
biztosítani, mely intentiót magam részéről nem 
csak elfogadok, sőt kész vagyok azt szavazatom
mal is támogatni: mert a keleti orthodox egyház 
sajátságos jelleme az, hogy homogén nemzeti ele
mekből alakulva saját vallási és nemzeti lételét 
csak is vallási és nemzeti institutiőkkal kívánja biz
tosítani, Ezen intentiót nézetem szerint a t. minisz
ter ur sokkal helyesebben elérhette volna, hogyha 
egy önálló, egyedül a román hierarchiára vonat
kozó törvényjavaslattal áll elő, mig egy másik 
törvényjavaslatnak a szerb nemzeti egyház jogai
nak magyarázatát kellett volna tartalmaznia. 

Az ily eljárás megfelelt volna nem csak mind
két szabadelvű intentiónak, hanem megfelelt volna 
a történelemnek és az idő közben kifejlett tények
nek ; és ez esetben a miniszter ur nincs kény tel e-
nitve a jogilag és történelmileg rég fenálló dolgo
kat az ujonan alakult tényekkel a törvényjavaslat
nak 3. és 8-dik § ának indokolása által párvonalba 
hozni és a törvényjavaslat szövegében „elválás és 
különválás" ez igen fontos megkülönböztető sza
vakat használni, mert e kifejezés „elválás és kü
lönválás" közösséget feltételez. Nézetem szerint 
az elválás és különválás csak is ott lehetséges, 
hol előbb jogi közösség állott fen. Mily nemzeti jel
leme volt ugyanis Csernovics Arzén patriarcha ál
tal alapított hierarchiának és mily nemzeti eleme
ket foglalt az magában, ez az 1690-dik évi augusz
tus hó 21-én kelt kiváltságból legjobban kitűnik. 
Ezen kiváltság Csernovics Arzén patriarchához 
volt intézve, s igy szól: „Rascianorumpatriarchae 
et tóti denique communitati ejusdem graeci rítus 
et nationis rascianorum;" valamint a kiváltságnak 
következő tartalma: „Decrevimus, ut juxta orien
tális graeci ritus rascianorum consuetudinem libere 
conservemini," bizonyságot tesz arról, hogy Ma
gyarország s társországaiban a hierarchia szerb volt 
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és hogy a patriarchától kezdve a legutolsó falusi 
papig, a nemzetiségtől és nyelvtől kezdve a szoká
sokig, rácz vagyis szerb. Azt hiszem, a most idézett 
kiváltságnak szavai Magyarország alaptörvényeibe 
nem ütköznek, s miután a kiváltságoknak azon 
része, quae fundamentali regni constitutioni non 
adversantur, az 1791 -ki XXVII-dik t. ez. által jó
váhagyatott s szentesittetett, e szentesítésnek csak 
azon jogi következménye lehet, hogy Magyaror
szágon s társországaiban csak is egy rácz vagyis 
szerb hierarchia létezett; ha pedig ez — a mint 
mondám — történelmileg és jogilag áll, akkor áll 
az is, hogy köz- s magánjogi szempontból elválás
ról s különválásról szó sem lehet, mert elválás és 
különválás csak is ott lehetséges, a hol előbb jogi 
közösség állott fen. 

Az igaz, s ezt tagadni nem is lehet, hogy a 
románok a szerb hierarchia ótalma alatt állottak, 
és hogy a vallás gyakorlatára nézve mindazon elő
nyöket élvezték, melyek a szerb nemzetet a kivált
ságok alapján megillették ; de megkülönböztetésül 
megjegyzem, hogy ezen kiváltságokat nem mint 
nemzet, hanem mint egyének élvezték, mint ilyenek 
jöttek ők a szerb hierarchia kebelébe. A belépés a 
szerb nemzeti egyház közösségébe egyenkint. 
községenkint s hallgatólag történt, következőleg a 
kilépésnek is igy s nem máskép kell történnie. 

Ha valaki ezen, a történelem lapjain feljegyzett 
tényeknek hitelességét tagadná, netaláni állításai 
megezáfolására hivatkozom az 1865. július hó 8-án 
kelt kegy. kir. leiratra, ugyanazon kiratra, mely 
által a román hierarchiának területe meghatározta-
tik. E kegy. kir. leirat ekképen szól: „Parochias 
graeeo orientales e nexu, quo hucusque cum epar-
chiis graeeo orientalibus Aradiensi, Temesvariensi 
et Verseciensi junctae erant, exeindi et neocreatae 
metropolitanae provinciáé romanicae aggregari 
decrevimus." 

A most kivonatilag felhozott királyi leiratban 
elválásról s különválásról van-e szó ? Nincs ! És 
épen e királyi leiratnak tartalma, melyet az igen 
t. miniszter ur is irányadónak elfogadott, tesz 
tanúságot arról, hogy előbbi nézetem alapos, azaz, 
hogy a belépés községenkint történt, tehát a kilé
pésnek is igy s nem máskép kell történni, s e szerint, 
hogyha a kilépésből valami jogi kérdések merül
nének fel, ejogi kérdések nem lehetnek vallásfeleke-
zetüek, hanem községi természetűek. 

Miután ezen észrevételeimet az elv s az ebből 
kifolyó jog védelmére előadni szerencsém volt, a 
napirenden levő törvényjavaslatot a részletes vita 
alapjául elfogadom azon reményben, hogy a t. 
ház a részletes tárgyalás alkalmával beadott mó-
dositványokat figyelmére méltatandja. 

Babes Vincze : T. ház! Előre bocsátom, 
hogy román keleti vallású képviselőtársaim között 

megállapodás történt, hogy az átalános tárgyalás
ban nem veszünk részt, azon oknál fogva, mert 
elegendő alkalmat látunk a részletes tárgyalásnál 
nézeteinket, érveinket s illetőleg módosításainkat 
előadni. Nem is azért keltem fel, hogy talán vala
kinek állításait hosszasan megezáfoljam, mert arra 
előkészülve, de társaim által feljogosítva sem va
gyok {Ellenmondások. Zaj) • csak azt vagyok 
bátor itten felemlíteni, hogy a történetet ezen 
ügynél előhozni, illetőleg tárgyalni, nem is szük
séges, s hasznos is alig lehet, mert meg vagyok 
győződve, hogy a kit a történelem érdekelt s azt 
tanulmányozta, meggyőződött arról, hogy a román 
keleti egyháznak is volt metropoliája s korszerű 
autonómiája is, mégpedig a szerb testvérek beván
dorlása előtt, a mely metropoliát és autonómiát az 
idők mostohasága megszüntetett; de főleg tanul
mányozhatta azt, hogy a román nemzetiség e föl
det közel 1700 év óta lakja, s nevezetesen Ma
gyarország alkotása óta, s hogy a román nép 
hazája iránti kötelességét folytonosan a leghíveb
ben teljesítette. De a kit érdekelt, tanulmányoz
hatta a statistikából is, hogy a román nép hazánk
ban a legszámosabb görög-keleti vallású nép, s 
hogy jogaitól ; és pedig természet vagy Isten 
adta jogaitól meg volt fosztva. A román soha sem 
vett igénybe más alapon jogot, mint a szent igaz
ság alapján; s minthogy a mostani törvények fel
adata nem lehet más, mint minden népnek, vagy 
jelenleg a görög-keleti egyháznak az őt igazság 
szerint illető jogot biztosítani: ugyanazért mi ro
mánok csak efféle jogot veszünk igénybe; s a 
mennyiben azt az 1848-iki törvény is némileg biz
tosította, a románok, a mint tudva van, azon tör
vényt is köszönettel fogadták; s a mennyiben a 
jelen törvény is biztositani fogja, mindenesetre kö
szönettel lesz a hazának és különösen a törvény
hozó testületnek. Csak ezt óhajtottam megjegyezni 
az átalános vitánál. (Szavazzunk! Elfogadjuk!) 

Maniu Aurél: Elállók a szótól. 
P a p p Zs igmond : Ha mind eláll, én is el

állók. 
E l n ö k : Tehát elfogadja a t. ház a törvény

javaslatot a részletes tárgyalás alapjául? {Elfo
gadjuk !) 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! (Nagy 
zaj. Szavazzunk!) 

Papp Zsigmond: Akkor n sem állok el. 
(Nagy zaj.) 

ManojloviCS E m i l : Nem hallottam kifogást 
a miniszteri előterjesztés ellen : következésképen 
ez annyit jelent, hogy közakarattal elfogadtatik. 

E l n ö k : Tehát átalánosan a részletes tárgya
lás alapjául elfogadta t. ház a törvényjavaslatot. 
(Többen még szólani akarnak.) 
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ManojlOViCS E m i l : A ház szabályaira hi
vatkozom. Az elnökség kimondotta a határozatot. 
Kimondott határozat után pedig a házszabályok 
értelmében többé ugyanazon tárgyhoz szólani 
nem lehet. (Helyeslés.) 

Elnök: Kérdeztem, van-e valaki szólásra fel
jegyezve? Nem jelentkezett senki, és ennélfogva 
az átalános vita be volt fejezve. Most következik 
a részletes tárgyalás. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat czimét.j 

Kacskov ic s Ignácz e l ő a d ó : A czimet ille
tőleg a közp. bizottság azon nézetben van, hogy a 
czim ép ugy nem felel meg a tárgy és helyzetnek, 
mint az eddig és legutóbb az 1848. XX. törvény 
által használt ógörög nem egyesült" czim nem fe
lelt meg a viszonyoknak; nem érzi azonban ma
gát hivatottnak e téren változtatást ajánlani, a kez
deményezés az érdekletteket illetvén; jelzi csupán 
egy correctebb elnevezés szükségét. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a kö
vetkező módosítván t): ,.A czimben „keleti vallásúak" 
helyett álljon : „görög keleti orthodox vallásúak 
ügyében". 

BranOVacsky I s t v á n : T. ház! A t. mi
nisztérium a kérdéses vallást görög-keleti vallás
nak nevezi. Hogy ezen czim tulaj donképen ezen 
vallást nem karakterizálja, azt észrevette maga a 
központi bizottság is, mert mondja, hogy ezen czim 
sem a tárgynak, sem a helyzetnek meg nem felel, 
s hogy a másik czim, t. i. ..görög nem egyesült 
vallás" szintén nem felel meg. En magam is e né
zetben vagyok. A központi bizottság nem hozott 
javaslatba más czimet, hanem a kezdeményezés 
jogát ránk bizta. En tehát elvbarátaimmal együtt 
javaslatba hozom a következendő czimet: ,,keleti 
orthodoxa vallás". 

Ezen czim indokolására nem akarok tüzete
sen a keresztyén vallás történelmének fejtegetésébe 
bocsátkozni, mert hiszen theologusnem is vagyok. 
Azonban ebből annyit még is ki kell emelnem, a 
mennyi megkívántatik annak igazolására, hogy 
miért kívánjuk mi e czimet: ,,orthodoxa" felvenni. 

A keresztyén vallás eleinte kath. apostolica-
nak neveztetett, a mint a ,.hiszek egy Isten-'"imában 
most is előfordul; történt azonban a 3-dik vagy 
4-ik században, hogy némely secták ezen vallás
nak dogmáit különfelékép magyarázták, és az 
eredeti dogmáknak magyarázataitól eltértek, és 
épen ezen secták miatt az anyaegyház kezdette 
magát orthodoxának nevezni, az ellenkező sectá-
kat heterodoxáknak nevezvén. í gy tehát az ere
deti név : catholica apostolica mellé az orthodoxa 
név jött be ; később idő jártával, nevezetesen pedig 
& 9-ik században történt az, hogy az anyaegy-
ház ketté szakadt, és mivel hivei egyik része 

a keleti-görög császárságban, másik része pedig a 
nyugati vagyis római császárságban lakott, az 
illető főpásztorok az egyiket keleti, a másikat, a 
római katholikát, nyugatinak nevezték. És mint
hogy az utóbbinak clerusa ezen szót ,,catholica0 

par excellence magának tulajdonította, a másik 
fél nem akarván ez iránt vitatkozni, megmaradt az 
orthodoxa név mellett, mini. mondom, azoknak irá
nyában, kik heterodoxusoknak neveztettek. Igaz 
ugyan, hogy későbben ezen kérdéses vallást a ró
mai kath. clerus, s utána némely kormány külön
félekép nevezte : egyik azt mondta : schismaticus; a 
másik azt mondta: görög-szer tartású; a harmadik 
azt mondta: görög nem egyesült, kifejezést adván 
annak, hogy némelyek a róm. katholikusokhoz 
csatlakoztak. Az utóbbi időben pedig, és pedig 
Schmerling és Bach szerint görögnek nevezték. 

! Igaz ugyan, hogy ezen kérdéses vallás megtartotta 
egyházában a görög szertartásokat; de görög val
lás nincs sehol: görög vallás sem a consistorium-
ban, sem a synodusban nem kerül elő, hanem or
thodoxa keleti vallás. És épen ezért, midőn Bach 
ezt a szót használta: „görög" azokra, kik addig gö
rög nem egyesülteknek neveztettek, főpapjaink s 
különösen Rajacsics patriarcha az ellen tiltakozott, 
és kivánta, hogy a tulajdonképeni szót tegyék 
hozzá ezen vallásnak cziméhez, vagyis keleti or
thodoxa vallásnak neveztessék. 

Mi tehát, ezen példán indulva, kérjük a t. há
zat, méltóztassék ezen czimet elfogadni. (Maradjon 
az eredeti!) 

Nyáry P á l : T. ház! A vallásszabadság 
nagy elve ki van mondva, s pedig nem csak köz
tünk, hanem ki van mondva a világ előtt. A val-

! lás többé nem különözi el magát a tudomány 
előtt, hanem mind inkább emelkedik a tudomány 
szinvonalára, és igy megadja azon meggyőződést, 
mely az embert, akármely véleményben legyen is 
vallás dolgában, utoljára megnyugtatja. Az, hogy 
orthodox felekezetek vannak, feltételezi azt, hogy 
lehetnek reformáltak. (Közbekiáltás: Heterodoxok!) 
Én nem mondom heterodox, hanem reformált. 
Nem akarom kirekeszteni a keleti vallásúak közt 
a gondolkodást; tartsák ők és nevezzék magokat 
saját körükben orthodoxoknak, ez ellen nincá ki
fogásom : de abba soha se tudnék- beleegyezni, 
hogy Magyarország épen ezeu korban állítsa meg 
valamely vallásra nézve az emberi gondolat me
netét. Én ennélfogva azt hiszem, nincs erre a czim-
változtatásra szükség : tudjuk ugy is, mit értünk 
az alatt, mi a törvény czimeül kijelöltetett. Mond
juk átalában: „törvényjavaslat a görög-keleti 
vallásúak ügyében", és a módositványt, mely a 
mostani korhoz nem illik, nem illik a mi felfogá
sunkhoz, mely a szabadság, a törvényes szabadság 
érzetétől vezettetik, vessük el. (Helyeslés.) 

22* 
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Maniu A u r é l : Midőn a bizottság jelezte 
azt, hogy véleménye szerint e kérdéses czim nem 
épen correct, s kimondd, hogy az érdekelteket illeti 
a kezdeményezés: nem értette s nem is érthette a 
képviselőket, hanem az egyházat. Branovacsky t. 
képviselőtársam is , midőn indokolta a szerinte 
correctebb elnevezést, dogmák taglalatába bocsát
kozott. Látszik tehát, hogy ez elnevezést csak
ugyan nem lehet másból, mint a dogmából levonni ; 
már pedig az országgyűlés nincs hivatva dogmák 
taglalatára és magyarázatára. Nekem semmi ellen
vetésem az ellen, hogy a görög-keleti egyház keleti 
orthodoxnak neveztessék ; de nem követelem s nem 
is követelhetem ezt az országgyűléstől, s pedig 
annál kevésbbé, mivel azt tartom, hogy az ortho-
dox szó nem tett mást, mint „igaz hitű" ; már pedig 
tudom, hogy mindenki a maga hitét az igazi hit
nek tartja, mert ha nem tartana annak, bizonyosan 
elhagyná. Ez az én személyes meggyőződésem, s 
azért szó nélkül nem kivántam hagyni, hogy ha
bár nem ellenzem a módosítást, nem is követelem. 
(Helyeslés. Marád a czim!) 

Papp Zsigmond: T. ház! Előttem szóló 
igen* helycsen észrevételezte azt, hogy az ország
gyűlés nem concilium. azért tehát mi nem hatá
rozhatjuk el, orthodox vagy nem orthodox ; de én 
tovább megyek a kérdéssel. Miután épen Branyo-
vácsky István úr azt mondotta, hogy azért kell az 
orthodox nevet felvenni, mert ennek ellenkezője 
heterodox, ez által azt akarta kimondani, hogy 
tehát az, ki nem tartozik hozzánk, nem igaz hitű ; 
pedig tudjuk, hogy a zsidó is orthodoxnak nevezi 
magát, meg a muzulmán is, és a római egyház is 
azt tartja magáról, hogy ő az igaz hitű. Ennél
fogva én azt gondolom, maradjunk meg ezen 
egyszerű kifejezés mellett, mely a miniszteri ja
vaslatban áll. annyival inkább, mert nem czélunk 
taglalni a dogmákat, és nem czélunk másokat 
megsérteni, kik magokat szintén orthodoxoknak 
nevezik. (Helyeslés. Maradjon!) 

Székács József: T. képviselőház! A mióta 
a keresztyén egyház kebelében felekezetek keletkez
tek, (Zaj. Halljuk!) az első kortól máig, akár mi
lyen nevet adott magának az újult felekezet, az a 
többi felekezetre nézve némileg mindig hátrá
nyos és ellentmondó volt, épen az által, hogy 
azon korlátok által, melyeket hitvallásával maga 
körül vont, ellentétbe helyezte magát minden 
egyéb felekezetek iránt. Ezen tehát nem kell 
csodálkozni; hanem csodálkozom azon, hogy nem 
akarnak arra nagyobb súlyt fektetni, mi historice 
constatálva van, hogy az elnevezés az volt: t. i. 
római és görög katholika név ; ez volna tehát 
historice az igazi elnevezés. (Elhnmondás.) Mal
most igen jól tudjuk, uraim, az ellentétet mi fogja 
előidézni. Ugyanis ha én azt fogom mondani: 

JLÉS. (Május 6. 1868.) 

katholika, az a görögöt és rómait is magában fog
lalja ; ha pedig hozzá teszem: görög vagy római, 
akkor az csak annyitjelent,hogy azonkatholicismus 
jellegét akarom ezzel kifejezni, mely ezen görög 
és római alatt értendő. Véleményem szerint tehát, 
valamint a keresztyénségben mindenkinek szabad, 
s midőn magát megkereszteltetni kivánja, nevét 
megválasztani és ezen szabadságot tőle megta
gadni nem kivánjuk: én részemről, ha a görög-
katholikusok, vagy görög-keletiek, vagy ó hitűek 
magok akarják azt, hogy keleti orthodoxnak ne
veztessenek : ezen szabadságot tőlök el nem ven-
ném. Megmondom az okát. (Halljuk!) Azt méltóz
tatnak mondani, hogy az orthodox elnevezés ellen
tétben áll heteredoxiával. Orthodox t. i. annyit 
tesz, mint igazhivő, akkor tehát „keleti igazhivő" 
tulajdonkép azt mondaná, hogy mindazok, kik 
nem keleti orthodoxok, nem igaz hivők. Ez kétség
telenül valami kizárólagos név volna, mely név 
felvételét én részemről soha sem követelném; de 
ha valaki követelné magának, azt megadnám neki. 
(Zaj.) Miért? Mert ha valaki azt mondja, hogy ő 
keleti orthodox, az nem zárja ki, hogy más meg 

' római orthodoxnak, más pedig ágostai vagy helv. 
i hitv. orthodoxnak nevezze magát. (Zaj.) Az ellen

tét tehát nem nagyobb, mintha valaki azt mondja: 
I római vag}^ görög katholikus. (Maradjon! Zaj. Az 

elnök csenget.) 
Szász Károly : T. Mz\ (Zaj.) 
Berzenczey L á s z l ó : Én előbb kértem szót; 

| hibásan írták fel. (Nagy zaj. Fölkiáltá-ok : Ki kö
vetkezik f) 

E l n ö k : Jegyző úr sorban irta fel a szóra je
lentkezőket, és a szerint hivja fel a szólókat. 

H o r v á t h LílJOS j e g y z ő : Szász Károly ! 
Szász K á r o l y : T. ház! Nem lehetek előt

tem szóló t. barátommal Székács József képviselő
társammal egy véleményben. {Halljuk!) Hogy 
maga magát saját körében orthodoxnak nevezze 
azon egyház, azt nem tilthatjuk meg. De hogy az 
ország törvénye nevezze annak, ez súlyos különb
séget vet a dologba (Helyeslés): mert az összehason
lítás, mely egy keresztnév választásával és egy 
egyház törvénybe igtatott, törvényes igazolt czimé-
vel tétetik, megvallom, nem csak azon szabálynál 
fogva, melynél fogva minden hasonlat sántít, de 
itt a dolog természetében és lényegében való nagy 
különbségnél fogva is teljességgel el nem fogad
ható. Ha tekintjük törvényhozásunk eddigi eljárá
sát ezen egyház irányában, azt találjuk, hogy ezen 
egyházat a törvényhozás, az 1848-ki XX. t. czikk 
is görög nem egyesült egyháznak nevezi. Ertem 
én, miért tartjuk ezt helytelennek, mert ez azon 
egyházat egy más, azelőtt praerogativákkal biró 
egyháznak viszonyában tünteti föl, és azon jellegét 

1 akarja kifejezni, mely szerint nem egyesült a ka-
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tholika egyházzal. És ezen viszony volt az, a mit 
Székács József képviselőtársam figyelmen kivül 
hagyott, midőn azt kilátásba kelyezé, hogy ma
gokat görög-katholikusoknak nevezzék, holott tud
juk, hogy görög katkolikusoknak épen más fele
kezet neveztetik, az t. i., a mely egyesült a róm. 
katholikusokkal. Nem fogadhatnám el a görög 
katholikust azért, mert más fogalmat is zár magá
ban ; nem az orthodoxát azért, mert, a midőn tör
vénybe igtatnók azt, egyszersmind eretnekeknek 
bélyegeznek a többi felekezeteket, és pedig bélye-
geznők nem csak a görög egyház körébe tartozó
kat, hanem bélyegeznők némileg a görög egyhá
zon kívülieket is, mert én például oly orthodox-
cak tartom magamat, mint a görög-keleti vallás 
maga magát. 

En, t. ház, azon történelmi előzményekből, 
melyeket Branovácsky képviselőtársam felhozott, 
de a melyeknek bővebb ismétlésébe bocsátkozni 
nem akarok, épen az ellenkező következtetést ho
zom ki. Tudjuk mindnyájan, hogy a keleti és a 
görög- név fejezi ki azon egyház valóságos tör
ténelmi jellegét, ezek fejezik ki eredetét, mely azt 
minden más egyháztól megkülönbözteti. Nem rész
letezem továbbá, mivel a dogma és az egyháztör
ténelem körébe nem akarom követni a t. képviselő 
urat. 

Én azt hiszem, t. ház ! hogy ezen név, melyet 
itt a törvényjavaslat ajánl, melynek helytelenbégét 
a központi bizottság kimondja ugyan, de semmi 
indokkai nem támogatja, leghelyesebb, sőt mond
hatnám, a jelen fenforgó viszonyk közt az egye- í 
dül helyes. Én tehát annak megtartását és a mó-
dositvány elvetését óhajtom. (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Bátor vagyok röviden 
megjegyezni, hogy_ görög és római vallás közt 
nagy a különbség. En görög vallást és római val
lást nem ismerek, mert ilyféle vallás nem létezik, I 
ép ugy, mint nem létezik magyar vallás: tehát 
van görög szertartású és római szertartású vallás. 
De a görög és keleti vallás főjellege az, hogy nem 
csak a vallást, de a nemzetiséget is ápolja. Ha már 
most az illető nemzetiségek nem akarnak görögök 
lenni, ha magyarországi keleti vallásúak akarnak 
lenni, és nem akarnak Konstantinápoly tói függni, 
és a görögöket elismerni, mint mi elismerjük a ró
maiakat, akkor ez rendén van; és én azt hiszem, 
hogy a mint nem lehet mondani orosz-keleti, orosz-
éjszaki vallás, ugy azt sem, hogy görög-keleti val
lás ; és legjobb lesz az, ha nem elegyítünk a val
lásba más nemzetiségeket; és én azt mondom, vaj
ha ne volna nálunk római nevezet sem. A „keleti 
egyház" elég characteristicus elnevezés, s a keleti 
egyház büszke lehet arra, hogy ő a nemzetiséget 
a régi időben védelmezte: de én nem tartom azt 
helyén, hogy Magyarországban muszka, vagy 

hogy ,,görög"-nek neveztessék vallás : azért sze
retném az orthodox elnevezést. 

Egyébiránt Szász Károly képviselő urnák 
csak annyit mondok, hogy a muzulmán is igaz 
hivő. Ha a reformátusok azt mondhatják magokról, 
hogy evangelico-reformáltak, ezen nevezet azt 
teszi, hogy mi már nem vagyunk evangélikusok. 

Én tehát szeretném, hogy a ..görög" szó ma
radjon ki, mert én görög vallást Magyarországon 
nem ismerek. 

MiletíCS SzvetOZár: T. ház ! Csak azt aka
rom megjegyezni, hogy ,,orthodox" nem annyit 
tesz. mint ,,vere credentes," hanem annyit, hogy 
,,recte colentes" (helyesen dicsérők). Ha minekünk 
bele kell nyugodnunk abba, l,hogy a katholikus 
egyház a törvényben ,,katkolikus"-nak nevezte
tik, a mi annyit tesz, hogy „egyetemes," pedig 
nem egyetemes: az egyenjogúság azt követelj, 
hogy nekünk is jogunk legyen magunkat ugy 
neveznünk, a mint akarjuk, Azért pártolom Bra
novácsky képviselő ur indítványát. 

Bónis S á m u e l : T. ház ! Én részemről abba 
soha sem szólnék belé. hogyan nevezik magokat a 
keleti vallású atyafiak a magok körében; hanem 
hogy a törvény mikép nevezze őket, az más kér
dés. Senkinek sem jut eszébe például azt oppug-
nálni e házban, ha a katholikusok azt mondják 
vallásukról: ..unica salvifica fides" (egyedülüdvö
zítő hiti. De hogyan állana az, hogy ha a törvény
hozás azt tenné a katholikus vallás elé: unica sal
vifica, unica catholica fides?Engedelmet kérek, ez 
ilyen vallásos kérdéseket itt a törvényhozásba be
hozni nem lehet: annálfogva én a módositványt 
nem pártolhatom, (felkiáltások: Maradjon!) 

Mocsonyi Sándor : T. ház ! Én nem oszto
zom azon aggályokban, melyek itt felhozattak az 
.,orthodox" elnevezés ellen ; azonban részemről 
szívesen elfogadom azt, hogy egyszerűen keleti val-
lásuaknak neveztessenek, és a ,,görög" szó kima
radjon; igy talán mindnyájan bele nyugbatnánk. 

Dobrzánszky Ado l f : Én abban nem látok 
semmit; hogy a katholika egyház magát univer-
sának nevezi: mert hiszen, ha a protestáns egy
háznak is megengedtetik, hogy magát evangéli
kusnak nevezze ; pedig senki sem gondolja köz
tünk, hogy nem az evangélium szerint él ; nem 
gondolja senki, hogy a katholika egyház univer-
sális azért, mert katholíkának nevezi magát : nem 
lehet tehát kifogás a „keleti orthodox" ellen sem, 
mert az egész világon igy is neveztetik. (Ellen~ 
mondás.') Az unitáriusok azért nevezik magokat 
igy, mert egy Istenben hisznek ; de mi is egy Is
tenben hiszünk, és mégis megengedtetik nekik ezen 
elnevezés : miért ne engedtetnék meg tehát a keleti 
„orthodox" nevezet, mikor az egész világon igy 
nevezik ? (Ellenmondás.) 
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B r a n o v a c s k y I s t v á n : T. ház! A görög el
nevezés nincs maga helyén, mert az nemzetiséget 
jelent. Helyes volt Székács tagtársunk azon észre
vétele, hogy ezen kérdéses vallásnak, a melyről 
most törvényt hozunk, igazi neve csakugyan ca-
tholica apostolica; de miután, mint elébb mon
dám, a római kath. vallás ezen nevezetet elsajátí
totta, mégis kell valami nevet adni ezen vallásnak, 
mely által az a kath. vallástól, t. i. azon vallástól, 
melyet alatta értünk, megkülönböztethető lesz. Én 
nem ragaszkodom az orthodox elnevezéshez azért, 
mintha tagadni akarnám, hogy a többi nem ortho
dox, mert, a mint én fogom fel ezen szót, az nem 
annyit jelent, hogy igaz bit, hanem igazán hivő; 
(Zaj. Fölkiáltások: Hiszen az mindegy!) de ez nem 
zárja ki, hogy a többi keresztyének mint igaz hi
tűek dicsőüljenek. Én csak azt akarom, hogy ezen 
vallásnak adjunk egy positiv nevet, melylyel azt 
megkülönböztethessük ; midőn tehát az orthodox 
elnevezést hozom javaslatba, azt azért teszem, hogy 
ez által megkülönböztethessék a többi keleti val
lásoktól, mint például az ariánusok és nestoria-
noktól, kik az anyaegyháztól elváltak, és hogy az 
egész világ tudja, kik értetnek ezen nevezet alatt. 
A római katholikus vallás jellemezve van ezen 
név által. Miért ne lehetne ezen vallásfelekezetüe-
ket oly néven nevezni, mely őket megkülönböz
teti? s ha ezen vallás magát igy nevezi, s egész 
Európában igy neveztetik : miért legyen csupán 
csak Magyarországban más neve ? Azért ismételve 
kérem a t. házat, méltóztassék az orthodox nevet 
elfogadni. Egyébként, ha jobb nevet tudnak adni, 
én azt igen szívesen elfogadom ; de olyant méltóz
tassanak mondani, mely megkülönböztesse vallá
sunkat a többitől. (Zaj. Szavazzunk!) 

S i m o n y i LajOS b . : T . ház! Nem fogadha
tom el.. . (Közbeszólások: Vucsetics következik!) Én azt 
hiszem, a jegyzőket illeti a felhívás; a jegyző úr 
engem hivott fel, tehát engem illet a szó. (Helyeslés 
a bal oldalon.) Nem fogadhatom el a szóban levő 
vallásokra nézve az orthodox elnevezést, mert 
egyik vallást sem nevezhetjük törvényben ortho-
doxnak, azaz igazhitűnek; de továbbá a törvényja
vaslatban kitett czimet sem tartom czélszerünek, 
minthogy ezen vallást bizonyos nemzetiségi foga
lommal köti össze, görög-keleti vallásnak nevezvén 
azt : azért részemről legczélszerübbnek tartanám, 
ha ezen vallás egyszerűen keleti vallásnak nevez
tetnék. Ez által leginkább jellemezve volna. 

Tadnay LajOS: A mahomedán, nestoi •ián es 
árián vallás is keleti: tehát melyik ez a többek 
közül ? (Zaj.) 

Vucset i c s I s t v á n : T. ház! Azon különféle 
véleményeket, melyek e házban felmerültek, te
kintetbe sem akarom venni; csak bátor vagyok 
egy históriai tekintetet vetni a multakra, és pedig 

azon múltra, mely bennünket legjobban megtanít 
az egyházak keletkezéseire és azoknak elnevezé
sére. Egyház-alapitások történtek legelőször Gö
rögországban, azután általmentek Rómába. Miután 
az egész birodalom ugy szólván, ugy a keleti, mint 
a római, Rómának lőn alávetve, az egyház római
nak neveztetett. A főpap, ki azon hitet képviselte, 
Rómában lakott, és igy történt, hogy a római fő
paptól a vallás, melyet ő képviselt, rómainak ne
veztetett. Csak a pogány idők után, midőn a ke
resztyén egyház előbbi homályából kibontakozott 
és önállóságra vergődött, látjuk legelőször a ni-
ceai közzsinaton megállapittatni azon symbolumot, 
melyben ezen szavak fordulnak elő: „Credo in ca-
tholicam et apostolicam fidem in ecclesia," s igy 
történt, hogy valamint a görög, ugy a római egy
ház folytonosan csak katholika egyházaknak ne
vezték magokat. De miután későbben a görög egy
ház elvált a latin egyháztól, vagyis a rómaitól, 
természetesen az történt, hogy a megnevezések ál
landósittattak, és pedig ugy, hogy azok, kik a la
tin szertartást tartották, rómaiaknak, kik ellenben 
a görög-keleti szertartást követték, görögöknek 
neveztettek. Kitűnik ebből, hogy nem csak épen a 
nyelv határozta meg ezen elnevezést, hanem meg
határozták még hozzá magok azok, kik ezen val
lást követték. Igy például hozom fel, hogy Hor
vátország- és Dalmátiában, és pedig ezek nagy 
részében az úgynevezett cathoiicalithurgia, vagyis 
oly lithurgia van használatban, mely az ő nyelvö-
kön, t. i. a horvát nyelven tartatik: és mégis azt 
látjuk, hogy őket római katholikusoknak nevezik, 
mindamellett, mondom, hogy a magok nyelvét 
használják az egyházban. A görögöknél ellenben 
látunk különféle nyelveket, igy látjuk a kopt, ör
mény, szerb és római nyelveket : és ezek mégis 
mindnyájan görögöknek neveztetnek, és pedig gö
rög hitüeknek, mert ők épen ugy követik a görög 
szertartást, pl. a Szent Vazulét Konstantinápoly
ban, mint a rómaiak Sz. Ambrusét Milanóban vagy 
Rómában. A szerbekre nézve tehát az én vélemé
nyem szerint a görög-keleti elnevezés egyátalában 
semmi sérelmet és praejudiciumot nem képez, mert 
az én véleményem szerint csak a szertartás maga 
neveztetik meg ez által, és e szerint ezen orthodox 
elnevezés legkevésbbé fejezné ki azt, mit talán ma
gok óhajtanának : és azért véleményem oda járul, 
méltóztassék a tisztelt ház azon határozatot hozni, 
hogy a szövegben használt elnevezés, mint a leg-
praegnánsabb és mint históriai kifejezés, tar
tassák meg. 

Dimitrievics Milos jegyző: Stojacskovics! 
(Fölkiáltások: Eláll!) 

Stojacskovics Sándor: Elállók a szótól. 
ManojlOViCS E m i l : Nekem, tisztelt ház, 

ugy látszik, hogy itt nem forog fen elvi különb-
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ség ; hanem, hogy azért vitatkozunk, mert sokak
nak, és a többek közt nekem sem tetszik e kifeje
zés : „görög-keleti"; legalább nem találjuk azt 
eléggé szabatosnak. Ezt, ugy hiszem, kétségbe 
nem vonja senki, és eddig nem is vonatott két
ségbe. Itt tehát arról van szó, hogy valami helye
sebb elnevezést találjunk; de részemről megval
lom, hogy ezt e perczben lehetetlennek tartom. A 
miket most hallék javaslatba hozatni, azok épen 
arról győztek meg, hogy a javaslatba hozott kife
jezések nem csak nem jobbak, sőt roszabbak. í g y a 
többek közt azon kifejezés, melyet Simonyi képvi
selőtársam indítványozott: „keleti," nem fejez ki 
semmit. Argumentum muitum probans nihil probat : 
mert keleti vallás igen sok van ; ezen kifejezés által 
tehát azt megjelölni, a mit akarunk, nem sikerül. 
Azért tehát valami más epithetont kellene ehhez 
ragasztani, milyen lenne „keleti keresztyén"; de 
én részemről ezt sem találom szabatosnak. Az,,or-
thodox keleti" kifejezés hasonlóképen nem tetszik: 
mert magam sem találom általa kifejezve azt, a mit 
kifejezni kívánunk: mert azt akarnok kifejezni, a 
mi a szerbeknél szokásban van, t. i. pravo slava; 
de ez által alig fogjuk azt kimondani. Mert az or-
thodoxnak ellentéte a heterodox; az pedig furcsán 
hangzanék a törvényben, hogy nem orthodox, te
hát heterodox. í g y állván a dolog, azt hiszem, 
hogy megfelelő czimnek feltalálását bízzuk a con-
gressusra, jelenleg pedig fogadjuk el azon czimet, 
mely a miniszteri előterjesztésben foglaltatik. A 
miniszteri előterjesztésben használt czim megfelel 
a dolog jelen állásának, eonstatálja a factumot. 

j mint jelenleg van: mert az tény, hogy eddig is, 
és jelenleg is, görög-keleti vallás-felekezet czim 

! használtatott. Ha ezt elfogadjuk, nem zárjuk ki 
I azt, hogy, ha helyesebb czimet találna a congres-

sus és azt elfogadás végett a törvényhozás elé 
terjesztené, az országgyűlés azt elfogadja. (Helyes
lés) A miniszteri javaslatra szavazok. (Szavazzunk!) 

KaCSkOViCS IgnáCZ e l ő a d ó : Midőn a köz
ponti bizottság szabatosabb elnevezés szükségét 
kiemelte, nem volt szándékom e házban disserta-
tiókat idézni elő, sőt egyenesen kiemeltem, hogy a 

\ szóban levő kérdés iránti kezdeményezés az ér-
[ dekelteket illeti. Azt hiszem, sokkal jobb lesz az e 
j kérdés fölötti vitatással felhagyni, megtartván az 
i eddigi, használatban levő elnevezést, és azokra 

bizni, kiket illet, szabatosabb elnevezés föltalálá
sát. (Szavazzunk!) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a szerkezetre kell sza
vazni • ha ez többséget nem nyer, a módositvá-
nyokra fogunk áttérni. Méltóztassanak azok, kik a 
szerkezetet megkivánják tartani, fölkelni. (Megtör
ténik.) A többség a szerkezetet kívánja megtartani: 
ennélfogva a módositványok elesnek. (Fölkiállások : 
Holnap! Mások- Folytassuk ma!) Méltóztassanak 

i tekintetbe venni, hogy délután 4 órakor bizottsági 
ülés lesz. (Fölkiáltások: Holnap!) 

Mielőtt az ülést eloszlatnám, bemutatom a kér
vény! bizottság jelentését, melynek a ház szabályai 
szerint három nappal a tárgyalás előtt kell a ház 
asztalára letétetni. 

Az ülés végződik délután 1 ' / , órakor. 




