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CCXXY. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 7-dikén 

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

Tá rgya i : A kir. ügyek igazgatója engedélyt kér, hogy Román Sándor ellen sajtópört indíthasson. Kérvények bemutatása, 
A görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat részletes tárgyalása foly. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef b., Miké Imre gr., később Gorove látván, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/2 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Dimitrievies Milos jegyző úr fogja 
vezetni. A szólni kívánókat a tegnapi jegyző urak 
jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Dimitrievies Milos jegyző (olvassa a n,áj. 

8-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
BÓniS S á m u e l : T. ház! A jegyzőkönyv 

azon pontjára van némi észrevételem, mely a jog
ügyi bizottság jelentésére vonatkozik, a mennyi
ben ott az mondatik, hogy az elnök ezen jelentése 
közelismeréssel fogadtatott. En azt hiszem, mind 
az, kivel a ház rendelkezik, kötelességét teljesiti, 
s ha teljesiti kötelességét, irányában aháznak elis
merést kijelenteni nem szükséges, de nem is szo
kásos. U g y tudom, csak a kinyomatás volt tegnap 
elrendelve. Különben is az elismerés az egész 
bizottságot illetné, nem. csekély személyemet, 
annyival inkább, mert be kell vallanom, hogy 
tettem ugyan annyit, a mennyi csekély tehetsé
gemtől kitelt, de kitűnő szorgalma általa bizottság 
jegyzője bizonyosan hasonló elismerést érdemel, 
ha, mondom, ilyen elismerés a képviselőház egyes 
tagját megilleti. Azt hiszem tehát, hogy ily elisme
rés nyilvánítása a jegyzőkönyvből kimaradhat. 
(Maradjon!) 

Dimitrievies Milos jegyző : T. ház! A 
jegyzőkönyv szerkezetének igazolására csak azt 
van szerencsém felhozni, hogy én egyszerűen a 
tényt constatáltam, mely valóban megtörtént, azaz 
hogy a ház a bizottság elnökének nyilatkozatát 
közhelyeslése és közelismerése kifejezése mellett 
tudomásul vette. (Helyeslés. Maradjon!) 

E l n ö k : Ráth Károly, mint a királyi ügyek 
igazgatója, hozzám intézett két rendbeli levelében 
értesít a felől, hogy a Román Sándor felelö's szer
kesztő és országgyűlési képviselő felelőssége alatt 
megjelenő lapban efolyó évi febr. 26-án, márczius 
2-án és márczius 30-án három rendbeli czikk jelent 
meg, melyezikkek a magyar szent korona területi 
épsége és a felsőség ellen lázítanak; mivel pedig a 
czikkek íróinak felfedezését megtagadta, a sajtó
törvények értelmében a felelősség őt, illeti: azért 
engedélyt kér adatni ugy kikallgathatására, mint 
perbe fogathatására. Nem tudom, kivánja-e a t. 
ház, hogy akót rendbeli levél mellékleteivel együtt 
kinyomassák, szétosztassák és tárgyalás alá tüzes
sók ki ? vagy pedig a hasonló tárgyakban műkö
dött tízes bizottság bizassék meg a tárgyalással és 
jelentéssel ? 

Varga F lór ián : Kérjük a megkereső levél 
felolvasását. 

E l n ö k : A felolvasás iránt történvén indít
vány, méltóztassanak azok, kik a megkereső leve
let fel kívánják olvastatni, felállani. (Megtörténik. 
Nagy zaj. Fölkiáltások: Ha egyik képviselő kívánja, 
akkor is föl kell olvasni!) A többség felolvastatni 
kivánja. 

Dimitrievies Milos és Radics Ákos jegy
zők (felolvassák Ráth Károly a kir. ügyek igazgató' 
jának két rendbeli levelét.) 

Elnök: Méltóztatik a t. ház ezen átiratok 
tárgyalásával a tízes bizottságot megbízni? (Meg
bízzuk !) Ennélfogva ezen átiratok áttétetnek a 
tízes bizottsághoz azon utasítással, hogy e részben 
tegyen a háznak annak idején jelentést. 

Idő közben a következő kérvények érkez
tek be : 

Sopron szab. kir. városa közönsége a királyi 
táblának kerületenkint felosztása folytán alakitan-
dó dunántúli kerületi másodbiróság székhelyéül 
Sopront kéri kijelöltetni. 

Nagy János volt honvédőrnagy s esztergomi 
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lakos öreg napjaira kiérdemlett ellátást s 2100 frt 
kártérítést kér. 

A Hegyaljához tartozó Sátor-Alja-üjhely vá -
ros szőlőbirtokosai a megváltozásra alapul szol
gáló helybeli úri adózási viszonyokat felfedez
vén, azok figyelembe vételével kérnek a hegyvám 
megszüntetése iránt intézkedéseket tétetni. Ez ügy-
épen tárgyalás alatt van, s legközelebb a t. ház 
elé terjesztetik egy e részbeli törvényjavaslat. 

Bolla Bálint nyugalmazott állami hivatalnok 
fizetésrövidítés által okozott 3200 frt károsítását 
nyugdijának emelésével pótoltatni kéri. 

Özv. Halassy Ignáczné szül. Tallián Mária 
1848. évi május 31-énáítala a haza közszíikségeire 
készpénzben kölcsönzött s a koronás király ma
gyar kormánya részéről kinestárilag valósággal 
utalványozott p . p. 876 frt 45 kr és járulékainak 
részére leendő kifizetését kéri. 

Pozsonymegyei Mászti községe volt úrbére
sei a maradványföldek megváltására vonatkozó 
rendeletek megváltoztatását kérik. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

A napirendre kitűzött tárgy feletti tanácsko
zás fog folytattatni. 

Nagy IgnáCZ : T. ház! Nekem csak a most 
foganatba vett szavazás ellen van észrevételem, 
sőt óvásom. (Ralijuk!) Az által, hogy az elnök úr I 
a házat szavazásra hivta, feltételeztetik, hogy a 
többségnek joga van a házhoz beadott valamely j 
iromány felolvasása felett rendelkezni, azt eltiltani 
vagy elrendelni. Én azt tartom, a házhoz beadott 
bármely irománynak, ha csak egy képviselő kí
vánja is, fel kell olvastatni. Ennélfogva óvást 
teszek az ellen, hogy az elnök úr a házat imént 
szavazásra felhivta. (Helyeslés bal, ellenmondás jobb 
felöl.) ^ , 

E l n ö k : Én ugy tudom, van egy megállapo
dása a háznak, mely szerint, ha csak egy képvi
selő is kívánja az irományok felolvasását, azt el 
kell rendelni. De tudtommal ez azon esetre vonat
kozik, midőn a t. ház tagjai bíráskodnak, azaz 
igazolások alkalmával. (Helyeslés.) A miegyébiránt 
az óvást illeti, azt gondolom, a házszabályok ér
telmében a ház határozata ellenében óvást tenni 
nem lehet. (Elénk helyedés.) Képviselő úr előter
jesztése különben a naplóban ugy is helyet fog 
foglalni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 194. 
sz. a. törvényjavaslat 1-sö szakaszd!.) 

KacSkoviCS IgnáCZ e lőadó : Az első sza
kaszra a központi bizottságnak nincs észrevétele. 

Dimitr ievicS MiloS j e g y z ő : Ezen sza
kaszra nézve Branovacsky István és több elvtársa 
a következő módositványt adta be. (Olvassa) : „Az 
1864—65-ik évben Karloviczon tartott szerb nem-
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zeti congressus, a mennyiben az az 1847—48-iki 
XX. t. czikk 8-ik §-ától eltérőleg egybehívatott^ 
törvényesnek elismertetik." 

Branovacsky István : Tisztelt ház! Ha a 
szerkezetben ezen szavak : „utólag törvényesítte
tik" benmaradnának, azt lehetne következtetni, 
hogy az 1864-ik évi congressus törvénytelen volt, 
(Az volt!) Elismerem, külső formából, a kormányra 
nézve a dolog ugy tűnik fel; de ha a dolgot mé
lyebben tekintjük és a körülményeket szemügyre 
veszszük, melyekben a kérdéses törvény létre jött, 
ugy találom, legalább az én véleményem szerint, 
hogy ezen két ok, melyet a központi bizottság is 
előhozott a maga véleményében, hogy t. i. a fele
lős minisztérium által nem volt a kérdéses con
gressus összehiva, továbbá, hogy tagjai nem 100-
ból, hanem 75-bőí állottak, ezen okok még nem 
elegendők arra, hogy a kérdéses congressus tör
vénytelennek taríassék: nem pedig azért, mert 
ezen kérdéses törvény csak egy speciális esetre 
hozatott, arra t. i., hogy a szerb nemzeti congres
sus szervezése végleg törvény utján létre jöjjön. 
Ez volt a czél, ez volt a szándék. Pedig ezen eset 
nem állott elő, nem pedig az akkori körülmények 
miatt. Ezen törvény tehát és a kérdéses congres
sus, mely e szerint tartandó lett volna, az 1864— 
1865. évi congressussal nincs semmi összeköttetés
ben. Az 1864ik évi congressus nem a congressus 
szervezése végett tartatott, hanem sok más egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyben, mint határozatai 
tanúsítják. 

A dolog bővebb megvilágítása végett legyen 
szabad a történelemből néhány adatot előhoznom. 
Trífunácz követtársunk tegnapi jeles beszédében 
többek között megemlité, hogy a magyarországi 
szerbeknek egyházi, iskolai és alapítványi ügyeik
ben önkormányzatuk van. Ezt, ugy hiszem, senki 
sem vonja kétségbe. Épen ezen önkormányzati 
jognál fogva egy részről a szerb nemzet, másrészről 
a király között normativum jött létre 1779-ben 
,,declaratorium illyrieum" név alatt. Ezen regu-
lamentum ideiglen azt állapította meg, hogy a 
szerb nemzeti congressus csak 75 tagból álljon. 
Ezen regulativum tehát jog és törvény szerint jött 
létre; és mai napig is zsinórmértékül szolgál e 
tárgyban. Igaz ugyan, hogy ezen declaratorium 
után 1790-ben a szerb nemesség megkérte ő felsé
gét, engedné meg, hogy ők is külön képviselve le
gyenek a szerb nemzeti congressusban; és ő fel
sége csakugyan megengedte, hogy a congressus-
nak 75 helyett legyen 100 tagja, de csak is ezen 
egy esetre, egy speciális esetre, azon hozzátétellel, 
hogy különben e tekintetben mindig a declarato
rium szolgáljon zsinórmértékül. 1848-ban, midőn 
a jogegyenlőség kimondatott, ugy látszik, hogy 
ezen törvény hozatalára egyik ok az volt, hogy 
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ezen egyházi ügyek rendbe hozassanak, és így 
ezen congressus semel pro semper végleg organi-
záltassék, a mi, ugy látszik, leginkább a románok 
kedvéért történt, mert ugy van a törvényben, 
hogy a nemzetiségek tekintetbe vételével a con
gressus azon czélra 100 tagból állittassék össze. 

Nincs az ellen szóm, hogy a románok érde
kelve vannak; hanem egy más van a törvényben : 
az van t. i., hogy bárbeló'le aztdehet következtetni, 
hogy a nemzetnek fenhagyták azon jogot, hogy 
organisatióját maga hozza indítványba, de mégis 
a törvényhozás azt mondja, hogy a törvényhozás 
fogja azt megeró'siteni. Ebből sokan azt következ
tethetik, mintha ezen kérdéses szerb congressus 
nem törvényes alapon állíttatott volna fel és jog
ellenes volna. 

Szempontunkból véve fel a dolgot, azt lehetne j 
mondani, hogy ezen törvénynek sem volt legitima í 
ratiója: mert igaz ugyan, hogy ő felsége azt szen
tesitette j de igaz más részről az is, hogy a szerb nem
zeti congressus és annak képviselete kihallgatva 
ez irán+ nem volt. 

Hogy tehát ily viszonyok között fölhagyjunk 
a törvény legitimitása fölötti vitatkozással, mi kér
jük a tisztelt háaat, használjon olyan kifejezése
ket a törvényben, melyekről legalább ne lehessen 
azt állitíini, a mi legalább jogilag nem áll, hogy a 
kérdéses congressus törvénytelen; és épen egyik 
oka volt ez azon kérésünknek, hogy ezen szó he
lyet t : ..utólag törvényesíttetik" inkább mondjuk: 
,,törvényesnek ismertetik el " 

Ezt annyival inkább tehetjük, mert a másik 
okot, hogy a felelős minisztérium nem hívta össze 
ezen congressust, nem lehet tekintetbe venni, mert 
tudjuk, hogy 1 - 64 65 ben felelős minisztérium 
nem létezett, tehát a congressust nem hívhatta 
össze. De ha ezen motívum annyit nyomna, hogy 
minden, a mi nem a szerint történt, a mint a tör
vény rendeli, nem törvényes, ugy ezen országgyű
lést is törvénytelennek kellene mondani: mert 
nem a magyar felelős minisztérium hivta össze, 
hanem az akkor fönállott magyar udvari kancel
lária. Ugyanezen kancellária hivta össze a szerb 
congressust azon normativum szerint, mely jogi
lag jött létre. 

Ugy hiszem, ezek elegendő indokok arra, 
hogy kerüljünk minden keserűséget és legalább 
népünknek ne adjunk alkalmat, hogy nehéz szív
vel vegye a magyar torvényhozás intézkedéseit. 
Fogadjunk el egy ártatlan szót, mely senkit sem 
bánt 

Slojácskovics Sándor: T. ház! Az 1848. 
XX t c/,. 8-dik §-a. mely egyszersmind a szerb 
nemzeti congressus szervezetét rendezte, soha sem 
h pett éietbe, mert az ugyanannak alapján már 
1H48 ban egybehívott congressusra a szerbek — 

ezen törvény által nemzetiségi érdekeiket veszé
lyeztetve látván — képviselőket nem küldtek^ el
lenben az 1865-diki karloviczi congressus a régi 
fenálló törvényes szokás szerint tartatván meg, 
azt a szerbek méltán tekintik törvényesnek, mert 
ugyanazon törvényes szokás szerint Ők e honban 
eddigelé 42 congressust tartottak. De azonkivüi a 
szőnyegen levő miniszteri törvényjavaslat 5-dik 
pontja is ezen rég fenálló szokást tiszteletben 
tartja és annak alapján ajánlja a legközelebbi con
gressus összehivását eszközlendőnek. 

A központi bizottság erre vonatkozó előter
jesztésében azzal indokolja ebbeli módositványát, 
hogy az 1865-ben Karloviczon tartott szerb nem
zeti congressus sem a felelős minisztérium által, 
sem a törvényben körülirt számban nem hivatott 
egybe. Ezen indokolás, miképen az előttem szóló 
Branovácsky képviselőtársam részletesebben elő
adta, egyátalában helyet nem foglalhat: mert kü
lönben annak alapján, mikép ő is megjegyezte, 
ezen országgyűlés törvényességét is kétségbe le
hetne vonni, és ily elmélkedés folytán annak szük
sége fogna beállni, hogy a felelős minisztérium 
által a törvényben körülirt számban jövő évre 
egybehívandó országgyűlés ezen országgyűlést is 
utólag törvényesítse. 

Ily előzményekkel szemben bátor vagyok a 
Branovácsky képviselő által beadott módositványt 
a t. ház szíves figyelmébe és pártolásába ajánlani, 
mint oly módositványt, melyben ezen kényes és 
kiméletet igénylő tárgyban csak az erősebb kifeje
zésnek szeliditése czéloztatatik; mit annyival inkább 
megteendőnek vélek, minthogy az első pontnak 
ugy sincs más értelme és más czélja, mint az igen 
t. közoktatási és vallási miniszter urat inplicite fel
hatalmazni, hogy az 1865-ben Karloviczon tartott 
szerb nemzeti congressus határozatait tárgyalhassa 
és ő felségének jóváhagyás végett felterjeszthesse. 
Én tehát a Branovácsky képviselő által tett módo
sitványt a t. ház szives figyelmébe és pártolásába 
ismételve ajánlom. 

JoannoviCS G y ö r g y : T. ház! Előre is kije
lentem, hogy most nem azért szólalok fel, hogy 
az itt mondottak hosszas czáfolgatásába ereszked
jem, hanem, hogy — ha lehetséges — szerb ajkú 
testvéreinket megnyugtassam. (Halljiűt!) 

A tegnapi ülésben felfejtette a t. vallás- és 
közoktatási miniszter úr, miért állott be szüksége 
uj törvény alkotásának, és többek közt azt is mon
dotta, hogy azért szükséges ez, mert részint be 
kell czikkelyezni a román metropolia felállítását, 
részint törvényesíteni az 1864-ik, illetőleg 1865-dik 
évben tartott szerb nemzeti congressust, a mely az 
1848. XX. t. ez. 8. §. rendeletétől eltérő szerkezet
ben alakíttatott. 

Az 1791. XXVII-dik t. ez., valamint a» 
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1848-beli most emiitett törvényezikk csak görög 
nem egyesültekről szól; de mint tudjuk, a gyakor
lat ettől eltérő tényeket mutat föl, és tudjuk, hogy 
szerb volt a hierarchia, szerb volt a nemzeti ala
pítványok czime, „szerb nemzeti congressus" 
volt czime a görög-keletiek egyházi gyülekezetei
nek. Ezen gyakorlat nem volt épen a törvény el
len, mert hisz azon declaratorium illyricum, a 
melyre a t. szónok hivatkozni szíveskedett, csak a 
vallási ügyekre vonatkozik, és az ország rendéi, 
mint én gondolom és tudom, nem tiltakoztak ezen 
gyakorlat ellen. 

Most pedig miről van szó ? Arról, hogy ezen 
gyakorlat is öszhangzásba hozassék a törvénynyel. 

Sőt tovább megyek r és azt mondom, hogy a 
törvényjavaslat, midőn tegnap lényegében elfo
gadtatott, már is megerősítette azon gyakorlatot, 
melyre szerb testvéreink hivatkoznak. Szerb test
véreink hivatkozhatnak ezentúl is ezen gyakor
latra; de én azt tartom, hogy jobb, ha ez a gya
korlat a törvényre hivatkozhatik: mert a praeter 
legem szerzett és gyakorlott jognál minden esetre 
biztosabb az, a mely ,,juxta legem" áll fen. 
(Tetszés.) 

Miben áll egyik fő jellege és érdeme e tör
vényjavaslatnak? Épen abban, hogy a különböző 
érdekeket kiegyenlíti; épen abban, hogy azon 
gyakorlatot, melyre a szerb ajkú honpolgárok hi
vatkoznak, múltjában is megerősíti. íme a máso
dik szakaszban a román metropolia, mint — 
most legalább — uj metropolia, beczikkelyez-
tetik, a szerb metropolia azonban, mint már fen
álló, csak megemlittetik. Ez mutatja épen azt, 
hogy ezen törvényjavaslat és az országgyűlés nem 
csak nem támadják meg azon álláspontot, melyhez 
szerb testvéreink ragaszkodnak, hanem megerősítik 
a múltra nézve. Az ötödik szakasz, melyben, a leg
közelebb egybehívandó congressusra nézve, szin
tén a rég fenálló gyakorlatra történik hivatkozás, 
állitásom mellett szól. 

Kérdem tehát, hogy ily tényekkel szemben, 
szükséges-e ez a túlságos óvatosság V szükséges-e 
megmenteni akarni azt, mit senki sem von kétség
be, és mit épen ez a törvény rnegerősit? (Tetszés.) 

Ez a törvényjavaslat az illető nemzetiségek 
számára szabadság-ot biztosított; a vallás terén 
kell is, hogy a különböző érdekek, következőleg 
a vallási és nemzetiségi érdekek is, a törvény 
paizsa alá helyezkedjenek. De nem ignorálhatjuk 
az 1848-ki most emiitett törvényt, mely máig is 
fenáll. Igaz, hogy ebből a törvényből semmi sem 
fog maradni, mert mindazon rendeletek, melyeket 
e törvény magában foglal, el fognak töröltetni 
épen az illető felekezet tudva levő, igazságos ki-
vánatai iránti tekintetből; de azt hiszem, ha már 
eltörlünk valamely törvényt, adjuk meg neki azon 
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tiszteletet, melyet megérdemel mindaz, a mit elte
metünk. 

Ezért kell tehát a szerb nemzeti congressust 
törvényesitni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy az 1847—48. 
országgyűlés ezen törvényt a románok kedvéért 
szerkesztette, ugy a mint az szerkesztetett. Mond
hatom, ez nem igy van. Részt vettem amaz or
szággyűlésben mint képviselő, és tudom, hogy az 
idézett törvény az illetőknek, kik akkor fölszólal
hattak, a főlelkipásztoroknak és képviselőknek 
közmegegyezésével alkottatott. 

Megengedem, sőt elismerem, hogy azon tör
vény nem felel meg a felekezet kívánalmainak, 
nem felel meg egészen az autonómia élvének; de 
hiszen épen arról van jelenleg szó, hogy ama 
törvény módosittassék, hogy mindazon rendeletei, 
melyek e tekintetekkel össze nem egyeztethetők, 
eltöröltessenek. Azt azonban senki sem tagadhatja, 
hogy a törvény fönáll; miután pedig a congressus 
nem azon szerkezetben alakíttatott, melyet a most 
is fenálló törvény kivánt: szükséges e congressus 
utólagos törvényesítése. (Helyeslés.) 

E törvényesités a törvényjavaslat 1-ső szaka
szában a leggyöngédebb módon történik. 

Nem pártolhatom tehát a beadott módosít-
ványt. Az mondatik abban, hogy a szerb nemzeti 
congressus, a mennyiben az 1848-diki törvények
től eltérőleg alakult, törvényesnek ismertetik el. 
Lehetetlen azt mondani, hogy a mennyiben valami 
nem alkalmazkodik a törvényhez, annyiban a 
múltra nézve mégis törvényesnek ismertetik el. 

Én tehát azt gondolom, hogy szerb ajkú test
véreink megmvuadiatnának az eredeti szerkezetben. 

Egyébiránt lehet azt máskép is szerkeszteni; 
lehetne például igy : ,,az 1864-iki szerb nemzeti 
congressus, habár az 1848-iki törvényczikkektől 
eltérőleg alakíttatott, törvényesnek nyilvánittatik." 
(Felkiáltások ; Hisz ez ugyanegy!) Egyébiránt, ha 
ezen szerkezet el nem fogadtatik, ismétlem, hogy 
az eredeti szerkezet, ugy a mint van, megfelel a 
ezélnak és tökéletesen összeegyezteti a gyakorlat 
szempontját, melyre a szerbek hivatkoznak, a 
törvényesség szempontjával. (Helyeslés.) 

Halász Bold izsár : Tisztelt ház! Hajlandó 
vagyok magam részéről mindent megtenni, a mi 
szerb polgártársaink megnyugtatására szolgálhat. 
De ugy látom, hogy ezen kívánságuk a törvényes 
elvekbe ütközik, sőt maga magával jön ellentétbe. 
Azt mondják ugyanis, hogy bár az 1847—8-iki 
törvényektől eltérőleg hivatott össze az úgyneve
zett congressus, mind a mellett törvényesnek ismer
tessék el. Ebben ellenkezés van. Ha önök elismerik, 
hogy a törvénytől eltérőleg hivatott össze, ebből 
nem az következik, hogy törvényesnek ismertes
sék el, sőt ellenkezőleg nem szabad törvényesnek 
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elismertetnie. (Fölkiáltások: Igenis utólag!) A mi 
nem törvényes, azt utólag törvényesíteni lehet. 
Például van ugyan az egyházi törvényekben egy 
elv, mely azt mondja: „Impediunt fieri, permit-
tunt facta teneri," midőn oly akadály van, mely 
előleg tilalmas, de ha már megtörtént, utólag be
vétetik. T. ház ! én azt hiszem, más czéljok nem 
lehet szerb polgártársainknak, mint hogy azon kar-
loviczi congressus törvényesnek ismertessék el utó
lag ; ha csak ez által mellékesen az 1848-diki tör
vényeknek érvényét nem akarnák kétségbe vonni. 
De saját szavaikkal mutatják, hogy igenis, midőn 
hivatkoznak az 1848-diki törvényekre. Én tehát 
hosszasabban nem akarván indokolni, miért nem 
fogadom el és miért szavazok a törvényjavaslatra, 
ezennel berekesztem indokolásomat, és azt tartom, 
hogy hosszas vita nélkül a „maradjon" mellett 
maradjunk. (Helyeslés.) 

BÓniS S á m u e l : A törvényjavaslat czélja gö
rög-keleti vallású testvéreink vallási igényeinek, 
autonomiájoknak biztosítása. Az első szakasz ezen 
tekintetből az ő megnyugtatásukra a karloviczi 
congressusnak tényeit utólag törvényesiti. En e 
czél elérésében őket magam is tehetségem szerint 
elő kívánom segitni. A czélt azonban mint törvény
hozó nem segíthetem ugy elő, hogy a törvényes
ség eszméjének alapelveivel összeütközésbe jöjjek. 
(Igaz ! Közhelyeslés.) A czélnak teljesen megfelel a 
miniszteri törvényjavaslat 1-ső szakasza ugy, a 
mint szerkesztve van. A czél az, hogy a karloviczi 
congressus tagjai által hozott határozatok utólag 
törvényesíttessenek, és ennek megfelel a szerkezet. 
A módositvány azonban tovább megyén r az két
ségbe vonja az 1848-diki törvényhozásnak jogo
sultságát; azt mondja, hogy a mennyiben a karlo
viczi congressus az 1848-diki törvény rendelete 
mellőzésével jött létre, tehát törvényesnek ismer
tetik. Ez annyit tesz, hogy azért ismertetik el, mivel 
azon törvényekkel ellenkezőleg jött létre. Ilyes va
lamit kimondani a magyar törvényhozásnak véle
kedésem szerint nem lehet. (Helyeslés.) Igenis elő
segítheti őket a törvényhozás czéljok elérésében ; 
de hogy az 1848-ki törvényeket, azoknak jogo
sultságát megtámadja, ezt a magyar törvényhozás 
nem teheti. Én tehát az eredeti szerkezet mellett 
szavazok. (Htlyeslés.) 

Szász Károly: H a az eredeti szerkezet meg-
tartatik, akkor nem kívánok szólani. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én nem akarok a 
kérdéses szakaszról bővebben szólani, mert az előt
tem szóló t. képviselőtársam indokolta helyettem 
is azt, hogy az eredeti szerkezet szerint fogadtassák 
az el. Azonban hallottam itt a módositvány mel
lett oly érvet felhozni, melyet részemről elhall-
gathatónak nem tartok. Jelesen az mondatott, 
hogy ha a karloviczi congressus határozatait itt 

utólag törvényesíteni kell, akkor épen olyan eset
ben van a jelen országgyűlés is, mert ennek hatá
rozatait is majd késpbb kell törvényesíteni, mert 
ez is törvénytelen. Én a magam részéről — gon
dolom, méltóztatnak elhinni, nem sokat gondol
nék vele, mert valóban igen kevés történt az or
szággyűlésen, minek örülhettem volna — ha az ki
mondatnék ; (Zaj. Balról helyeslés. Jobbfelöl ellen
mondás) de minden esetre igen csodálkoznom kell 
azon, hogy épen a többség tagjai részéről vonatott 
kétségbe csak azért, hogy a karloviczi congressus-
ra nem illő analógiát lehessen hozni az országgyű
lés törvényességéről, és csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy ha az a választási törvény 
alapján jött először létre, oly testület, melylyel 
analógiát keresni semmi más testületnek nem lehet: 
mert ha a nemzet képviselői a választási törvény 
alapján megválasztva összejöttek, lehet körülöttök, 
alattok és fölöttök törvénytelen minden, de maga 
a választási törvény alapján választott testület 
mindig törvényes. (Helyeslés.) 

Berzenczey László : T. ház! Én részemről 
ex principio nem pártolhatom, hogy ezen elneve
zés : szerb congressus a törvényben helyet foglal
jon. Mi ugy is eléggé saturálva vagyunk nemzeti 
congressusokkal: van nekünk pl. a szász földön 
szász congressusunk, universitásunk s tb ; minden 
nemzetnek van eongressusa, csak a magyarnak 
nincs. Én tehát ex principio nem pártolhatom, 
hogy a törvényben hivatkozás történjék egy másik 
gyűlés határozatára, és kimondassék, hogy a mit 
ezen gyülekezet egykor vagy máskor határozott, 
az az országgyűlés által elfogadtatik: mert akkor 
majd egyik vagy másik megye határozatára is 
fognak itt hivatkozni. A hol valamely gyűlés val
lási törvény alapján jött össze, nem tartom czél-
szerünek, hogy az nemzeti jelleggel ruháztassák 
föl és a törvényben megemlittessék. Egyébiránt 
megjegyzem, hogy ha a congressus mégis megem-
littetik — mert ugy látszik, csak magam vagyok 
ellene — akkor a törvényjavaslat eredeti szerkeze
tét kívánnám elfogadtatni. 

SzáSZ K á r o l y : T, ház! Bátor voltam ma
gamat ismét felíratni, miután épen előbb nyilvání
tottam, hogy azon esetben, ha a ház a szerkezetet 
elfogadja, a szótól elállók. Azonban a vita tovább 
folytattatott, s igy talán engem megilletett volna 
akkor a szólási j o g ; de miután most újra fel
írattam magamat . bátor leszek jogommal élni. 
(Halljuk!) 

Mindenekelőtt legközelebb előttem szóló t. 
képviselőtársam Berzenczey László előadására 
meg kell jegyeznem, hogy a szerb nemzeti con
gressusnak, mint egy az 1848-diki törvényekben is 
összehívandó, tehát törvényes testületnek a tör
vényben való megemlítése teljességgel nem ütkö-
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zik semmi törvényhozási elvbe, ás igy azon itt 
legkevésbbé sem akadok fen. 

A mi azon módosítványt illeti, mely jelenleg 
a vita tárgyát képezi, én ezen módositványt már 
stylistikai szempontból sem tartom elfogadhatónak, 
a mennyiben nyelvtanilag elég helytelenül van 
szerkesztve. í g y „eltérőleg egybehivatott" ^törvé
nyesnek elismertetik", ezek helyett: ,,eltérőleg 
hivatott egybe," „törvényesnek ismertetik el." 
Ámde ezek csekélységek. 

Maga ezen módositvány elismeri, hogy az 
1848-diki XX. törvényezikk. 85. §-tól eltérőleg 
hivatott össze a congressus; tehát elismeri annak 
törvénytelenségét; de midőn ezen szót „alakítta
tott4 !, mely az eredeti szövegben van, felcseréli 
ezzel: „egybehivatott", akkor némileg eltér az 
igazságtól, s keveset vagy legalább kevesebbet 
mond, mint a mennyi igaz. Nem csak a törvény
től eltérőleg hivatott össze a congressus, hanem, a 
mi legfőbb, törvénytelenül alakittatott. Nem azon 
elemekből állott és nem oly módon alakult, mint 
az 1847—48-ki törvények megszabták. Én leg
alább sokkal fontosabbnak tartom a törvénytől 
eltérést a congressus létrészeinek megalakításában, 
mint az összehívás módozatában ; ennélfogva tehát 
a szerkezet ezen szava : ,,alakított'' megtartandó, 
nem ,,egybehívott." 

Minden esetre igaz az, hogy utólag törvé
nyesíttetik, s ez a fő lapis offensionis szerb kép
viselőtársaim előtt. Megvallom, t. ház, hogy 
a tényekkel ellenkezőt törvényben látni nem óhaj
tanék j minthogy tehát törvénytelen volt egybehí
vására és alakítására nézve, vagy az 1848. XX, 
törvényezikk 8-tól minden esetre eltérő volt a 
szerb congressus, mint ezt a mődositványtevők is 
elismerik, hogy azt nem lehet törvényesnek elis
merni, hanem csak utólag törényesiteni: azt több 
szónok elég bőven kifejtette. 

Én ennélfogva nem látok semmi sérelmet 
szerb testvéreinkre nézve s azért a törvényjavas
latot eredeti szerkezetében pártolom. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár: T. ház! A sérelem 
nem csak ezen szavakban van: „utólag törvénye
síttetik", hanem az indokolásban is, a hol ugyan
is ez mondatik: ,,a mennyiben az 1847. és 48-dik 
XX. törvényezikk 8. §-ától eltérőleg alakittatott"; 
tehát a szerkezet fölteszi, hogy a törvényhozásnak 
joga van alakítani a congressust; én pedig ezt 
nem ismerhetem el: mert a világi törvényhozás
nak semmi joga sincs congressust alakítani • s azért 
mert 1848-ban alakittatott, módositványt adtunk 
be, mely módositvány eltér a szerkezettől. Én a 
módositvány mellett vagyok. 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház az első szakaszt 
ugy, a mint szerkesztve van, megtartani?(Maraal
jon! Szavazzunk!) A kik az 1-ső szakasz szerkeze

tét megkívánják tartani, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) Az 1-ső szakasz ugy, a mint szer
kesztve van, elfogadtatik. 

Dimitriovics Milos jegyző (olvas sa a 
törvényjavaslat 2-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó: A második 
szakaszra a központi bizottság következő véle
ményét terjeszti a ház elé. (Felolvassa a 207. 
számú iromány illető pontját.) 

Dimitrievics Milos jegyző (felolvassa 
Branovácsky és társai módositványát.) 

Branovácsky I s t v á n : T. ház! Én részem
ről örömmel látom, hogy a román metropolia be-
czikkelyeztetik; azonban az előttünk fekvő sza
kaszban egy szó fordul elő, mely olyan nagy
fontosságú, hogy ebből következtetést húzva, 
kötelességemnek tartom itt tüzetesen előadni, hogy 
ezen kifejezést: ,,a szerbekével egyenjogú" nem 
helveselhetem. 

J 

T. ház ! Az én felfogásom szerint a törvény 
ezen szakaszának az a czélja, hogy a román 
metropolia, ugy, a mint az létrejött, és pedig 
ugyanazon attribútumokkal, melyeket ő felsége 
adott azon alkalommal, midőn ezen metropoliát 
felállította, megtartassák. Már pedig, t. ház, a kér
déses legfelső kéziratban, illetőleg resulutióban 
directe ki van téve, hogy a román metro
polia önálló s a szerbekével coordinált legyen. 
Már most nem látom annak okát, hogy először 
miért kelljen az ő felsége által igy constatált 
metropoliát most nagyobb joggal felruházni, mint 
ő felsége felruházta. (Zaj.) Én tehát ezen szót: 
„egyenjogú" kihagyatni kérem és kicseréltetni egy 
másik szóval: ,,coordinált." 

Kivánom ezt azért, mert ezen szó alkalma
sint csak hibás fordítás következtében jött be a 
szerkezetbe. (Zaj.) 

De kivánom azért is, mert egyházi méltósá
gokat, azoknak rangját és jogait constatálni, ez? 
ugy gondolom, jus majestaticum, mint ez kimon-
datik magában az 1864-dik évi decz. 24-kén kelt 
legfelső kéziratban. Tehát, mondom, nekünk most, 
midőn egyházi dolgokról beszélünk, mint világi 
hatalomnak tovább menni nem szabad. 

De továbbá ha ezen elasticus értelmű szó 
benhagyatik, attól lehet tartani, hogy az jövőre 
nézve, nem annyira a spirituálékra nézve, mert 
azt a főpapok magok közt elintézik , hanem 
inkább a materialékra nézve káros hatással lesz: 
(Zaj, ellenmondás) mert, hogy egyjoguak vagyunk, 
azt lehet azon értelemben is venni, hogy oszszuk 
hát fel vagyonunkat, mert egyenjogúak vagyunk. 
(Nagy zaj. Ellenmondás. Elnök csenget) Ez, kérem, 
reánk nézve igen sérelmes leune. Legyünk tehát, 
igazságosak és méltányosak minden fél iránt. 
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Méltóztassanak ezt fontolóra venni, az igaz
ság mellett maradni, mindenkinek a magáét meg
adni és igy az indítványozott módosítást elfo
gadni . (Maradjon!) 

Eötvös Józse f b. va l l á s i min i sz ter : Tisz
telt ház! Nem ereszkedem az előttem szólónak 
motívumaiba; csak azt nyilatkoztatom, hogy 
a kormánynak, és ugy hiszem, e részben mondha
tom, a t. háznak is, szándéka a törvény ezen sza
kaszánál nem más, mint az, hogy a románok szá
mára felállított metropolia önálló legyen, ne sub-
ordinálva. Ha tehát valakit megnyugtat az, hogy 
az egyenjogú szó helyett a coordinalt szó vétessék 
fel, az ellen semmi kifogásom, annál kevésbbé, 
mert ezen egész törvénynek feladata épen az, 
hogy megnyugtatólag hasson. (Maradjon!) 

Borlea Zsigmond: T. ház! Azt hiszem, 
nem tévedek, midőn azt állítom , hogy kölcsön 
kérni nem valami nagyon kellemes dolog, és hogy 
kölcsönt név szerint csak akkor szoktunk kérni, 
mikor oly tárgyra van szükségünk, melynek bir
tokában nem vagyunk, szóval a kölcsönzés nem 
nagy bőségre mutat. Ennélfogva , tekintettel 
arra, hogy. a jelen korszakban még a társadalmi 
beszélgetés közt is az idegen szókat nem igen 
szoktuk használni, ha csak nem kénytelenittetünk 
erre, annál inkább, ugy hiszem, ha ez igaz •— pe
dig csakugyan igaz —• a törvény szövegében, ha 
csak lehet, az idegen szóktól tartózkodnunk kell. 
(Helyeslés.) ..Coordinalt," t. ház, szerintem nem 
tesz sem többet, sem kevesebbet, mint a kormány 
által javaslatában előhozott „egyenjogú," mely szó 
valamennyi bizottságban — mely bizottságokban, 
mint tudom, még tudós társasági tagok is vannak, 
kik nagyon szoktak ügyelni az ilyenekre'—magá
ban a központi bizottságban is elfogadtatott. 

Nincs kétség, hogy Branovácsky képviselő úr 
és társai a módositványt azért tették, mert azon 
hiedelemben vannak, hogy a coordinalt szó keve
sebbet tesz, mint az egyenjogú. Ez kitűnik abból, 
mert tegnap tartott beszédeikben, habár kerül
getésekkel is, minden módon kimutatni igyekeztek, 
hogy a szerb metropolia a románnál legalább egy 
negyed részszel nagyobb. (Derültség) Ha ez nem 
volt a czéljok, akkor nem látom át, miért kellett 
nekik — hatnak eg-vmás után — felkelni, és min-
dig azt mondani, ők elismerik e törvényjavaslat 
helyességét, és elfogadják e törvényjavaslatot, mely 
ellen senki a világon nem szólott. 

Akkor a t. képviselő urak hivatkoztak külön
féle privilégiumokra, melyekkel előadásukat be 
akarták bizonyítani, s a szerb metropolia eló'bb-
kelőségét a román metropolia felett kimutatni 
eroködtek. Ezen eró'tetésekre lehetne ugyan több 
megjegyzést tenni; de véleményem szerint az ál-
talok tegnap tartott hoszadalmas szónoklatokból 

se reájok semmi előny, se reánk semmi hátrány 
nem háramlott: azért tehát czáfolgatásba nem bo
csátkozom, mert ez is se reájok káros, se ránk 
nézve előnyös nem volna. 

Mindemellett azonban kénytelen vagyok t. 
Dimitrievics képviselő urnák egy igen naiv kife
jezésére rövid megjegyzést tenni. (Nagy zaj, 
derültség. Halljuk!) A t. képviselő úr tegnap azt 
mondotta, hogy a román egyházi és iskolai auto
nómia a szerb autonómiának védpaizsa alatt ál
lma . (Fölkiáltások: Állott!) Nem tudom, hogy a t. 
képviselő úr ezen állítását mire alapítja: mert ugy 
hiszem, hogy a tegnapi napon szónokolt t. szerb 
képviselő urak valamennyi létező privilégiumaikra 
hivatkoztak, és ezekből ugyancsak citáltak egy
nehány phrásist. (Közbeszólás: Ez idegenszó!) Az 
lehet; de már mondottam egyszer, hogy nem tu
dok jól magyarul. Azonban helyreigazítom, s azt 
mondom : egynehány tételt. (Nagy derültség. He
lyeslés.) De mindezen privilégiumokból nem látom 
bebizonyítva és megerősítve azt, hogy mi valaha a 
szerbek védpaizsa alatt állottunk volna. Mert a 
história tudja, hogy midőn a szerbek a hazába be
vándoroltak, már nekünk metropoliánk volt Ká-
roly-Fehérvárott. 

E tekintetben — ha ugyan a t. háznak kedve 
volna hallgatni — én is tudnék idézni valami 30 
vagy 35metropolitát név szerint, s talán az eszten
dőket is el tudnám sorolni szép rendben, hogy me
lyik mikor lett metropolita, s mikor halt meg; de 
ugy hiszem, ez szükségtelen, (ügy van!) Megelég
szem tehát azzal, hogy csak az elsőt nevezem meg, 
első metropolitánkat, ki 1348-ban volt és János
nak hivták. (Derültség) Azért nem látom pedig 
szükségesnek valamennyi metropolita elősorolá-
sát, mert azt hiszem, mi jelenleg nem históriát ala-
kitunk, hanem törvényt. 

Kívánhatnám ugyan azt is, hogy e szövegben 
benne legyen, hogy a román metropolia „visszaál-
littatik" ..felállíttatik" helyett; ez azonban szintén 
a história dolga, s én e tekintetben sem akarván ha
szon nélküli vitára adni alkalmat, megnyugszom az 
eredeti szövegben is. 

Mondom, nem alakítunk históriát, hanem tör
vényt akarunk alkotni; midőn pedig törvényt aka
runk alkotni, annak az az értelme, hogy a ház, 
mely törvényt akar alkotni, meg van győződve a 
felől, hogy azon ügy, melyről törvényt akar al
kotni, vagy nincs szervezve, vagy ha van szer
vezve, igazságtalanul és czélszerütienül van szer
vezve. Már pedig abból, hogy tegnap egyetlen egy 
hang sem emelkedett e házban, mely azt mondta 
volna, hogy ezen törvény hozatala fölösleges, 
kétségtelenül kitűnik, hogy a t. ház meggyőződött 
a felől, hogy a görög-keleti és többségben lévő 
románok és szerbek közt együttleg szervezve volt 
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egyházi és iskolai ügyek eddig sem igazságosak, 
sem korszerűek nem voltak. Együttleg. mondom, 
volt szervezve egyházi és iskolai ügyünk, és nem 
állottunk a szerb védpaizs alatt: mert tudjuk, hogy 
régente ugyanazon szerepet vitte a vallás, mint 
jelenleg a nemzetiség. Akkor nem volt köztünk 
különbség, nem mondotta senki: szerb templom 
vagy román iskola, hanem görög nem egyesült 
templom és iskola. 

A t. képviselő úr által állított szerb védpaizst 
csak ugy lehet értelmezni, hogy az, kinek védpai-
zsa alatt áll valaki, az minden megtámadás ellen 
meg szokott védelmeztetni. Már pedig engedjék meg 
uraim, ugy hiszem, nagyon jól tudjuk s tudják 
magok a szerb képviselő urak legjobban, hogy mi 
bizony azon állított védpaizs alatt valami különös 
ótalmat nem nyertünk : mert ha nyertünk volna, 
nem igyekeznénk most ezen védpaizs alól minden 
áldozattal kimenekedni. (Derültség.) 

Hivatkozható ám én, mint a szerbek, több his
tóriai adatra i s ; de nem látom át annak szükségét a 
fentebb előadott indokok alapján. Mint minden kö
zös ügyben, történtek itt is nagyobb-kisebb visz-
szaélések és pedig a mi sérelmünkre ; de ezek, ugy 
hiszem, épen azért védpaizsnak nem keresztelketők. 

Ezen szükségessé vált eltérés után a tárgyhoz 
visszatérve, ismétlem, hogy én a „coordinált" és 
„egyenjogú" kifejezés közt semmi különbséget 
nem látva, nem látom át sem szükségét, sem ezél-
szerüségét annak, hogy jelenleg e törvényjavas
latban idegen szót használjuk minden czél és szük
ség nélkül: azért tehát a központi bizottság szer
kezetét pártolom a 2-dik §-ra nézve. (Helyeslés.) 

Mocsonyi Sándor : Nem tudom, melyik 
szerkezetet fogja a t. ház elfogadni; mielőtt azon
ban a módositványról szólnék, a szerkezetre nézve 
van némi észrevételem. 

Előttem szóló t. képviselő úr megérintette 
ugyan már, de mégis szükségesnek tartom azt itt 
különösen kifejten;, hogy történelmileg bebizonyí
tott tény, hogy a görög-kele*i román metropolia 
Erdélyben körülbelül a 17-ik század végéig fenál-
lott, midőn az akkori metropolita az unió elfoga
dása által az egyház kebeléből kilépvén, a régibb 
metropolia, bár jogilag nem, de tényleg fenállani 
megszüut. Ezen oknál fogva helyesebbnek látnám 
itt a „felállított" helyett a ,,visszaállított" kifeje
zést használni. Mindazáltal nem tartottam szüksé
gesnek külön mődosítványt nvujtani be e részben; 
de igenis szükségesnek véltem ezen történeti tényt 
különösen fölemliteni, nehogy bármikor is a tör
vény ezen nem correct szerkezetéből azon, az egy
ház jogával össze nem férő következtetést vonja 
valaki, mintha az egyházon kivül bármely más 
világi hatalomnak jogában volna metropoliát fel
állítani. 

Ezen rövid nyilatkozatom után bátor vagyok 
néhány megjegyzést tenni a módositványra. 

Én részemről az ,,egyenjogú" kitétel megtar
tását kívánom, kivánom pedig, mivel nézetem sze
rint ez nem csak a két metropolia közti viszonyt 
fejezi ki, hanem némileg közjogi értelemmel is bir. 
Épen azért nem pártolhatom Branyovácsky István 
képviselő úr azon nézetét, mintha nem a törvény
hozó testület volna hivatva ilyféle jogokat elis
merni ; sőt ellenkezőleg csak az országgyűlés van 
hivatva ezt megtenni. De meg kívánom tartani az 
' ) e gy e n J °g u " SZ(->t azért is , mert azon egyedüli 
aggodalom, mely ellene felhozatott, mintha ez 
némi befolyással volna a különben magánjogi kö
vetelésekre is, nézetem szerint épen nem áll. Azért 
röviden arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék 
a szerkezetet elfogadni. (Helyeslés.) 

Maniu A u r é l : Azon észrevételekre, melye
ket Branyovácsky igen tisztelt képviselőtársam az 
„egyenjogú" szó ellen tett, indíttatva érzem maga
mat, néhány szóval véleményemet e részben kife
jezni. (Halljuk!) 

Én, és hiszem, hogy senki a görög-keleti ro
mánok közül nem fog ezen szóból a vagyonra 
nézve egyenjogúságot igényelni. Mi nem akarunk 
egyebet, mint rangra nézve, állásra nézve egyen
jogú metropoliát. 

Igen sajnálom, hogy tegnap bizonyos privi
légiumokra való hivatkozás által némi felsőséget 

| akartak magoknak tulajdonitani a szerbek; most 
| meg az egyenjogúság szó ellen vannak, és azt 
I állítják, hogy nern egyenjogú , hanem valamely 
i külön állást akarnának ezentúl is elfoglalni. 

Meg vagyok győződve, hogy az „önálló" szó 
| is tökéletesen helyes; de miután a szerb püspöki 

zsinat felterjesztésére ő felsége egy, a szerb metro-
poliával coordinált román metropoliát állított fel, 
a kézirat eredeti szövege pedig, nem tudom, mily 
nyelven volt szerkesztve, latin vagy német nyel
ven-e ? de ugy tudom, hogy magyar nyelven nem: 
már most a magyar országgyűléstől, midőn ezen 

í tényt beczikkel)rezi, nem lehet követelni, hogy 
' ezen idegen szót használja : „coordinált." 
| Egyébiránt, ha a módosítványt tevők aggo-
j dalmát megszünteti, tegyük oda az egyenjogú szó 
| után zárjel közt a „coordinált" szót is. (Nem kell! 
•. Maraitjon !j 

Simonyi Lajos b.: T. képviselőház! Hogy 
a központi bizottság által tervezett szerkezet helyes, 
arról leginkább meggyőződtem az által , hogy 

i azon érveket, melyek ezen szakasz ellen Branyo-
v.-'osky képviselő úr által felhozattak, helyeseknek 
nem tartom. 

i A képviselő úr mindenek eló'tt kimondta azt, 
hogy az „egyenjogúság" elnevezés hibás fordítás. 
Én azt hiszem, hogy ezen kifejezés: „egyenjogúság* 
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nem fordított, hanem eredeti kifejezés; és én nem 
értek vele a tekintetben sem egyet, hogy ennek 
elasticus értelme volna; és épen azért, mert ennek 
elasticus értelme nincs, s azt akarom, hogy hatá
rozottan fejezzük ki az egyenjogúságot: kívánom 
ezen kifejezést megtartani. 

A mit a t. képviselő úr mondott, hogy ha 
kimondjuk a két metropolíára nézve az egyenjo
gúságot, ez egyszersmind a vagyonra is vonatko
zik : azt hiszem, ezt a képviselő úr sem mondhatta 
komolyan , mert mindnyájan óhajtjuk ugyan, 
hogy a hon minden polgára egyenjogú legyen, de 
communismust bizonyára senki sem óhajt. (Élénk 
helyeslés.) 

Egyébiránt megvallom, csodálkozom, hogy 
most valaki az egyenjogúság ellen fölkel, most, 
midőn mindenki meg van győződve arról, hogy a 
privilégiumok ideje lejárt. 

Én ezért a szerkezetet megtartani kívánom. 
[Helyeslés.) 

Manojlovics Emil: Elállók a szótól. 
MiletiCS S z v e t o z á r : Én a módosítvány 

mellett vagyok, de nem azon indokokból, melye
ket Branovacsky képviselő úr előhozott, hogy t. i. 
a királyi resolutióban benne van ezen szó: ,,eoor-
dinált." Én nem ismerem el a királynak azon ma-
jestaticus jogát, hogy a hierarchiát rangirozza. 
Ezen szó: „eoordinált" a zsinatban határoztatott 
el, mely zsinatban hajdan a római püspökök és 
érsekek is részt vettek ; és mert a resulutio a zsi
nat végzésén alapszik, ezen szót: „eoordinált" jónak 
tartom. 

Még néhány szót akarok felelni JBorlea kép
viselőtársamnak. 

Borlea képviselőtársam azt monda, hogy 
mi szerbek az országba bevándoroltunk. Ezen szó : 
,,bevándorolt" azokra illik, ak ik zsákkal és tarisz
nyával jönnek az országba ; (Derültség) de itt nem 
ezen eset fordul elő. Mi bejöttünk Lipót király 
felhívására és Lipót igy intézte a felhivást: ,,toti 
communitati nationis rascianae;" és tovább mon
da : „veniatis cum armis, ut íurcas expellatis." 
Ezen felhívás következtében cum armis jöttünkbe, 
hogy segítsük az országot a törököktől felszaba-
ditni, és hogy aztán ősi hazánkat is felszabadítsuk 
a török hatalma alól. (Helyeslés.) 

Nicol ics Sándor: T. ház! Rövid észrevéte
lem van azokra nézve, a miket Borlea képviselő úr 
az imént mondott. 

O szólott arról, hogy a román metropolia 
1300 óta fenáll, és hogy az első metropolitát Já
nosnak nevezték. Ezt nem vonom kétségbe ; csak 
azt tudom, hogy ezen metropolia, mely akkor kü-
löu volt a szerbtől, 1698-ban az egész néppel az 
unióra tért át, és aztán azok is, a kik fenmaradtak, 
a, szerb metropoliához simultak. 

Különben, mivel ezen szó: „eoordinált" a ki
rályi resulotióban előfordul, én sem vagyok oly 
purista, hogy helyette magyar kifejezést fogadjak 
el, hanem pártolom Branovacsky képviselő úr mó-
dositványát. 

Sztojácskovics Sándor: T. ház! Minthogy 
az általunk beadott módositvány ellen az hozatik fel, 
hogy ott latin szó használtatik, én bátor vagyok a 
helyett egy magyar hangzású szót inditványba 
hozni, t. i. „hasonrangu" vagy „egyenlősített.41 

Ez alkalommal nem mellőzhetem azon meg
jegyzést, hogy e szó: „eoordinált" nem csak őfel
ségének 1864. deczember 24 én kelt legfelső elha
tározásában , hanem az ugy anazou é vbenKarloviczon 
tartott szerb zsinat határozatában is ben foglalta
tik ; hogy csak is e határozat alapján mondotta ki 
ő felsége a románoknak a szerbektől elválását, és 
hogy a románok csupán e zsinat határozata foly
tán jutottak a részökre alapított metropoliához. 

Még Borlea Zsigmond képviselő urnák egy 
pár ellenvetésére akarok válaszolni. 

Borlea urnák nem tetszik, hogy a szerb ajkú 
képviselők tegnapi beszédeikben oly annyira és 
oly sokszor hivatkozván a szerb kiváltságokra, a 
románok állását ugy tüntették elő, mintha azok a 
szerb hierarchia védpaizsa alatt állottak volna, 
holott ő tudja, hogy a románoknak a legrégibb 
időkben is saját metropolitáik voltak, és hogy az 
utolsó időben is, midőn a szerbek e hazába beván
doroltak, már nekik metropeliájok volt Károly-
Fejérvárott. s végre, hogy a görög-keleti vallású 
hierarchia a legutóbbi időben is a szerbek és ro
mánok közt együttleg volt szerezve, s hogy e sze
rint a románok a szerb hierarchia védpaizsa alatt 
nem állottak, hanem velők egyetértve, együttes 
hierarchiát képeztek. 

Engedje meg a tisztelt ház, hogy Borlea kép
viselő tagtái'sam ezen állításaira, melyek a törté
nelmi és jogi tényekkel ellentétben állanak, rövi
den válaszolhassak. (Halljuk!) 

A szerbeknek 1690-ben történt nagy beván
dorlása . . . (Fölkiáltások: Nem bevándorlás! Ne
vetés., zaj.) No hát : beköltözése előtti időszakban 
a magyar korona országaiban létező összes görög
keleti hitsorsosok két hierarchiának voltak alá
vetve : a szerbek, kik ős időktől fogva a magyar 
korona országaiban voltak letelepülve, mind az 
ipeki patriarcha, a románok mind az erdélyországi 
károly- vagy gyula-fehérvári metropolita alá tar
toztak. 

Midőn Csernovics Arzén patriarcha 40,000 
szerb családdal bejött az 1690. april 6-án kelt fel
hívó cs. kir. kiváltságlevélre, alája rendeltettek a 
magyar korona országaiban létező görög-keleti val
lású szerbek és püspökeik. Ekkor alapíttatott meg 
az inneni tartományok- és királyságokban az ipe-
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kitől független és jelenleg is fenlétező karlóczi, tisz
tán szerb nemzeti egyházkormányzat, mikép az I. 
Lipót király kiváltságleveleiből is tisztán kive
hető, melyekben ugyanis a patriarchától kezdve 
az utolsó falusi lelkészig, a nemzetiségtől és nyelv
től kezdve a szokásokig, mind rácznak, azaz szerb
nek neveztetik. Idegen elemnek sehol nyoma; a 
legcsekélyebb czélzás sincs a románokra, kiknek 
akkor ngy is saját egyházi kormányzatuk volt, 
melynek Gryula-Fehérvárott volt központja. 

Nyolcz vagy tiz évvel később, 1698—1700. 
évben azonban a károly- vagy gyulafehérvári ro
mán metropolita Atanáz összes püspökeivel, pap
ságával és népeivel az unióra tért át, és ekkor 
megszűnt létezni a görög-keleti román metropolia 
a magyar korona országaiban ; minthogy azonban 
mindamellett számos román hű maradt régi hité
hez , a legközelebbi hitrokon szerb egyházkor
mányzat ótalma alá adták magokat, mely alatt, a 
szerbeket megillető és e részben az 1791. XXVII. 
t. ez. által megerősített kiváltságok alapján vallá
sukat szabadon gyakorolhatták. 

A románoknak e belépése a szerb egyház
községbe lassankint és hallgatólag történt. Nem 
mint nemzet, léptek ők a szerbek egyházi közsé
gébe. Semmi fejedelmi tény, semmi egyházi szer
ződés vagy nemzeti kötés e tekintetben soha nem 
keletkezett. Mint egyének jöttek ők a szerb hier
archia kebelébe és csak is mint olyanok tekintettek 
mindenkor. 

A románoknak ily módon történt belépése a 
karloviczi egyházkormányzat szerb jellemét nem 
változtatta s nem is változtathatta meg. I. József 
és III . Károly magyar királyok 1706. 1713. és 
1715-dik évi kiváltságieveikben a karloviczi met-
ropolitát világosan rácz érseknek, „archiepisco-
pus rascianorum," a nemzetet illyr, azaz szerb 
nemzetnek, ,,gentis illyricae seu raseianae status 
universi"-nek nevezik. Az 1760-diki évi szeptember 
16 án kelt legfelső leirat csak ,,rácz papságot" 
ismer. Mária Terézia királynénak első illyr sza
bályzata 17 71. évből e czimet viselte: ,.Constitutio-
nes nationis illyricae"; a második 17 77-ben kelt 
szabályzat illyrnek, és az 1799-iki reseriptum de-
claratorium szintén „nationis illyricae'-nek mon
datik. Az udvari bizottság s utóbb az udvari kan
cellária illyrnek, a nemzeti alapítványok illyrek-
nek, a nemzeti congressus illyrnek neveztetett. 
Azon legfelső leiratok, melyek az 1790. 1837. és 
1842-dik évi szerb congressusokat egybehívták, 
szintén csak illyr vagy szerb nemzetet, csak illyr 
vagy szerb congressust ismernek: ,,ut individua 
nationis hujus (és nem ,,harum nationum") more 
bactenus solito ad congressum nationalem depu-
tanda." Oláh vagy román nemzet vagy nép meg
említése az első kiváltságlevéltől kezdve az utol-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/8. vii. 

sóig sehol egyetlen helyen sem fordult elő, ép oly 
kevéssé, mint az azokra következett valamennyi 
áílamokmányokban sem, melyekből a karloviczi 
hierarchiának, ugy az összes zárdák és alapítvá
nyoknak szerb jelleme fényes napsugárként derül 
ki. Csak mint „illyri" vagy „rasciani" voltak ro
mán testvéreink a kiváltsági jogok részesei, s ha 
a szerb nemzeti congressusban mint küldöttek 
megjelentek, az 1791-diki XXVII-dik t. ez. által 
is megerősített szerb kiváltságok erejénél fogva 
ültek ott, melyeken ama nemzeti intézmény ala
pult, épen ugy, mint a magyar országgyűlésen 
különböző nyelvű képviselők ülnek a nélkül, hogy 
azért szláv vagy román képviselőknek tekintetné
nek. (Helyes!) 

Az eddig mondottakból kiderül , hogy a 
karloviczi hierarchia és intézményei nem átalá-
nos felekezetiek, hanem mindenkor tisztán szerb 
nemzetiek voltak, és hogy e szerint jelenleg is nem 
két metropolia különválásáról, hanem a románok
nak az általok is idegennek tartott szerb egyház
tartományból kilépéséről, illetőleg azoknak a szer
bekétől független egyháztartományra lett elválásá
ról lehet szó. 

Ezeknek előadása által kivántam megérősi-
teni és adatokkal bebizonyítani szerb ajkú kép
viselőtársaim azon állítását, hogy románok 1700. 
évtől kezdve egész 1864. évig csakugyan a szerb 
hierarchia védpaizsa alatt állottak, hogy továbbá 
csakis a szerb egyháztartománynak románok által 
lakott részeiből és a szerb zsinat beleegyezése foly
tán lett az ujonan alakult román metropolia életbe 
léptetve, és hogy végre a karloviczi hierarchia 
nem volt a románokkal együttleges, hanem tisztán 
szerb jellemű. 

Arra nézve, hogy ezen karloviczi egyházkor-
mány nem volt megosztva a románokkal, hanem 
hogy az csakugyan tiszta szerb hierarchia volt, 
bátor vagyok még egy argumentumot, argumen
tum ad hominem felhozni, (ff dijuk! Haltjuk!) 

Ezen argumentumom, hogy Borlea képviselő 
j tagtársamra is fontosággal birjon, a legfelsöbbleg 

kinevezett uj román metropolita báró Saguna sa
ját szavaira van alapítva, (Halljuk!) Báró Saguna 
román metropolita a leg-utóbbi karloviczi zsinat al
kalmával 1865-dik évi február hó 22-én beadott 
emlékiratában ezt mondja: ,,Ich weiss und aner-
kenne sehr gerne, dass das Erzbisthum und die 
Metropolie von Karlovitz im Jahre 1690 für die 
serbische Nation errichtet wurde, dass diese Me
tropolie eiue kirchliche Provinz der serbischen Na-
tion war; weiss und bekenne auch auf den that-
sachlichen Grund der Kirchengeschichte hin, dass 
die Suffraganbischöfe der serbischen Metropolie aus 
Ungarn, jené nemlich, welehe die Eparchien von 
Arad, Temesvár und Karansebes (Versetz) inne 
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hatten, ihre Jurisdiction nicht nur auf die Serben 
aus jenen Eparchien, sondern aueh auf die Romá
nén jener von den Feinden des Christenthumes, 
den Türkén, verwüsteten Grebiete ausgedehnt ha
bén. Es versteht sich von selbst, dass die Románén 
den serbischen Oberhirten bereitwillig sich un-
terworfen habén, denn es nöthigte sie die politische 
Lage dazu" stb. 

Engedje meg a t. ház, hogy Borlea képviselő 
úr további állításaira nézve is egy hasonnemü el
lenérvvel élhessek. (Halljuk!) Borlea képviselő úr 
azt mondotta, hogy a karloviczi hierarchia a szer
bek és románok közt együttleg volt szervezve, 
és hogy e szerint a román nép a szerb hierarchiá
nak védpaizsa alatt nem állott. Én ugyan okada-
toltan kimutattam, hogy a románok önként és 
hallgatagul a szerb egyházkormány védelme alá he
lyezték magokat és igy igenis ugyanannak véd
paizsa alatt állottak; de mivel tudom, hogy az 
általam felhozott adatok Borlea képviselő úr előtt 
nem nagy fontossággal fognak birni, kénytelen 
vagyok ismét egy tekintélyre hivatkozni. E tekin
tély ismét csak a legfelsőbbleg kinevezett uj román 
metropolita báró Saguna, ki is ugyanazon fenidé-
zett emlékiratában e tárgyra vonatkozólag ekkép 
nyilatkozott: „Vor dem Jahre 1700, als Athana-
sius der Verr'áther in Apostasie verfallen ist, Iliié
ben unsere Christen in Siebenbürgen ohne einen 
Metropoliten und ohne irgend einen Oberhirt, 
und . . . . suchten unsere verwaisten Christen ihren 
Seelentrost theils bei der Metropolie von Bukarest 
und den Bischöfen aus der Walachei. theils bei 
den serbischen Bischöfen aus dem Bánat und zuletzt 
auch bei der j\Ietropolie von Karlovitz" stb. 

Ezekből tehát tisztán kiderül azon alárendelt 
viszony, mely ótalmat kereső román testvéreinket 
a szerb hierarchiához köté. A ki ellenkezőt állit, 
vagy nem ismeri saját nemzeti múltját, vagy az a 
czélja, hogy a történelmi és jogi tények elferdíté
sével a karloviczi egyházkormánynak a románok
kal állítólagos együttleges szervezéséből a vagyon
közösséget magyarázza ki. 

Áttérve a szőnyegen levő törvényjavaslat 
2-dik pontjára, bátor vagyok véleményemet oda 
nyilvánítani, hogy csupán egy kis szócskával le
hetne a dolgon segíteni. (Halljuk!) Ha a t. ház 
nem hajlandó az általunk tett módositványt elfo
gadni s a ,,hasonrangu" szó a magyar forditásban 
nem tetszenék : akkor egy közvetitőt ajánlok i g y : 
,,a görög-keleti románok részére fölállított önálló, 
a szerbekétől ..független': metropolia, nem külön
ben" stb. Ez minket is megnyugtatna. (Helyeslés.) 

P u s k a r i u J á n o s : Minthogy ezen szakaszban, 
t. ház, nincs felvéve „egyenvagyonú", hanem 
„egyenjogú : t ; ezen utolsó kitételt bátran elfogad
hatják szerb testvéreink is. 

Abból, hogy a románok egy része Atanáz 
alatt átlépett az unióra, még nem következik, hogy 
a román metropolia megszűnt volna. Megszűnt 
ugyan tettleg, hanem nem szűnt meg canonice. A 
románoknak hallgatva a szerb hierarchiához való 
átmeneteléről inkább azt lehetne mondani, hogy a 
szerb atyafiak hallgatva kezöket rá tették egy
házunkra; kénytelenségből pedig jogot származ
tatni bizony nem lehet. 

Pártolom a központi bizottság által javasolt 
szerkezetet. (Helyeslés.) 

Babes Vincze t Tisztelt ház! Egyszerűen a 
dologhoz fogok szólni. 

Bátor voltam már tegnap is megjegyezni, hogy 
a történelmet nem akarom idézni, mert a t. képvise
lőház nem tudományos akadémia, és ha a történe
lemre visszamennék, igen sokat lehetne vitatkozni 
és bebizonyítani. Például azt is be lehetne bizo
nyítani, és pedig auctoritásokkal, hogy az illyr és 
illyricum elnevezés alatt nem geneticus nemzeti
séget értett az egykori administratio, hanem egy
házi társulatot. (Ellenmondás.) De én, mint mon
dám, a történelemre visszamenni nem is akarok, 
nem is tartom szükségesnek. 

Itt az a kérdés, micsoda kifejezéssel éljen a 
törvényhozó testület, midőn a románoknak, illető
leg a román metropoliának — legalább az én cse
kély belátásom szerint — egyenjogúságot akar 
biztosítani a szerb hierarchia irányában ? Itt tehát 
az én belátásom szerint nem az lehet a kérdés, mit 
határozott vagy mint vélekedett a zsinat, és ho
gyan nyilatkozott ez vagy amaz egyházi auctori-
tás. Hiszen méltóztassanak megemlékezni, hogy 
tegnap arra is volt hivatkozás — és pedig valóban 
tényleges adatok alapján — hogy az egyházi gyü
lekezetben vagyis a püspöki zsinatban az orthodox 
elnevezés elfogadtatott, de azért a t. képviselőház 
mégis elvetette ezen elnevezést, és ha ezt meggyő
ződése szerint tette, jogával élt. Én azt hiszem, 
hogy nem az lehet itt döntő, miképen nyilatkozott 
ez vagy amaz egyházi egyéniség; hanem hogy 
mi a való. mi az igazság ? A kérdésnek lényege 
pedig itt az, hogy mondassék ki, hogy a román 
metropolia és a román keleti egyház egyenjogú a 
szerb metropoliával. En azt gondolom, hogy a t. 
ház egyenjogunak akarja tekinteni, s ezért kívá
nom, hogy mondassék ki, miszerint egyenjogú. 
Azok, a kik az egyenjogúságot kimondani nem 
akarják, azok bizonyosan az egyenjogúság ellen 
is vannak s előjogot akarnak megállapítani; lega
lább én nem tudom magamnak másképen kifejteni 
az aggodalmat a szövegbeli kifejezés ellen; s ezért 
azon meggyőződésben vagyok, hogy a ki pri
mátust, előjogot nem akar. az az egyenjogosság 
mellett fog nyilatkozni. 
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Igaz vgyan, hogy a püspökök csakugyan 
azon kifejezéssel, t. i. coordinált kifejezéssel éltek; 
de ez nagyon természetes, mert nem magyar nyel
ven tanácskoztak és határoztak. De valamint a 
diák és német nyelven helyesen van kifejezve 
coordinált szóval az egyenjogúsági eszme, szint
úgy itt inkább megfelel az egyenjogúság kifejezés. 

Ennélfogva kérem a t. házat, méltóztassék a 
szöveg mellett megmaradni, mi ellen, gondolom, 
senkinek alapos és jogos panasza nem lehet. 

Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő : T. ház! Mi
dőn módositványunkat beadtuk, és azt kérelmez
tük a t. háztól, hogy e szó helyett : „egyenjogú" 
tétessék „coordinált" vagy ,,hasonrangu," ezt tet
tük a végett, mivel tartottunk s jelenleg is tartunk 
attól, nehogy megállapittatván ezen törvényjavas
latban a 2-ik szakasz, a 8-ik szakaszszal összefüg
gésbe hozassák, és ez által alkalmat és némileg 
czimet nyújtsunk arra nézve, hogy utóbb ezen 
„egyenjogú" szóból a vagyonközösség magyaráz-
tassék ki. (Zaj.) Ez a mi aggodalmunk: miért is 
tisztelettel kérem a t. házat, méltóztassék az álta
lunk ajánlott módositvány szerint e szót a „coor
dinált" vagy „hasonrangu" vagy pedig „függet
len" szóval helyettesíteni, ugy a mint Sztojacsko-
vies t. barátom ajánlotta. 

Borlea Zsigmond igen tisztelt barátomnak 
kívánok még pár szóval felelni. (Halljuk!') 

Azt monda ő, hogy én tegnap azt állítottam, 
hogy a románok egyházi és iskolai autonómiája a 
szerb hierarchia védpaizsa alatt állott. Én ezt nem 
mondtam és nem is mondhattam, mert a románok
nak saját autonomiájok nem volt; hanem mondot
tam igenis azt, hogy a románok a szerb hierar
chiának ótalma alatt állottak, és pedig nem mint 
nemzet, hanem mint egyesek. 

Vajon ezen ótalorn előnyükre vált-e vagy 
nem? azt ők tudják legjobban, s ítéljenek ők ma
gok e felett. De van nekünk egy érdemünk, me
lyet román testvéreink nem fognak tőlünk megta
gadni : ezen érdemünk pedig abban áll, hogy mi 
1690-ben, midőn a szerb önálló hierarchia Ma
gyarországban valóban megállapittatott és a ro
mánokat ótalma alá vette, ezen ótalom alá vétel 
által Őket őseiknek eredeti vallásában fentartotta; 
különben ha 1G90-ben a szerb hierarchia meg 
nem alapittatik, román testvéreink ép ugy, mint a 
többi, az unióra térnek. (Nem áll!) 

Babes t. barátomnak szintén felelettel tar
tozom. 

Azt mondta ő, hogy ezen szónak: „illyricum" 
tágas értelme van, és e szót vallásfelekezetekre is 
lehetne alkalmazni, és talán nem egyedül a szer
bekre vonatkozik e kifejezés : illyricum, illyrica 
gens, hanem a románokra is. Én hivatkozom a ki-
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váltságokra: és pedig nem a végett., a mint Maniu 
barátom mondotta, hogy azokból kimutassam, 
mintha a jelenlegi szerb metropoliának több joga 
volua, mint a román egyháznak; e részben elisme
rem az egyenjogúságot minden tekintetben; ha
nem azért, hogy kimutassam Babes barátom állítá
sának helytelenségét. Az 1771-beli regulamen-
tumban ez áll : „Protectio privilegiorum illyricae 
nationi collatorum. Ac primo quidem fidelem nos-
tram illyricam nationem, quae 1690 anno ad has 
partes transivit" stb. Ezen idézetből kitűnik, hogy 
itt azon szerbekről vagy ráczokról van szó, kik 
1690-dik évben Magyarországba átjöttek. 

Annak kijelentésével végzem beszédemet, 
hogy az általunk beadott módositványt pártolom 
és a t. ház figyelmébe ajánlom. [Szavazzunk!) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Azt hittem, hogy 
divortiális processusunk után egy nagy napra fo
gunk felvirradni, midőn szeretettel fogunk egy
mástól elválni „a toro et mensa." De ugy látom, 
hogy e reményem meghiúsult. A privilégiumokra 
való hivatkozás alkalmat ad arra, hogy azon hit
ben megrendüljünk, hogy ugy fogunk elválni egy
mástól, mint testvérek az édes testvérektől. Ok, t. 
ház, privilégiumokra hivatkoznak, ők az egyenjo
gúságot meg akarják tagadni, ők készen jönnek 
mindenféle documentummal, mindenféle fegyve
rekkel, mid*őn mi üres kézzel vagyunk, és midőn 
feltettük magunkban, hogy nem is fogunk repli-
cálni, nem fogunk czáfolatokba bocsátkozni. 

De midőn látjuk, hogy védpaizsságot emle
getnek, s azt hozzák fel, hogy mi az ő védpaizsuk 
alatt álltunk és menekülést nálok találtunk: kény
telen vagyok magam is felszólani és egy egyszerű 
anekdotával repricálni. (Halljuk! halljuk!) Volt 
egyszer egy czigány, kinek sok gyermeke volt, s 
azok közül egynek, egészen meztelenül lévén, csak 
egy nyakravaló volt a nyakában. Kérdezik tőle, 
hogy: „ez is a te fiad?" „Ez, válaszolt, csak foga
dott fiam, de én ruházom* (Derültség.) í gy vol
tunk mi is azzal a szerb védpaizszsal, azzal a befo
gadással : ugy ruházták a szerbek is a románokat, 
mint a czigány a fogadott fiát. (Derültség.) A temp
lomban az ő nyelvüket szorították ránk; román 
püspök helyett szerb püspököt neveztek: még 
annyira sem jutottunk, hogy román papot kaptunk 
volna; de még szerzetesnek sem fogadták be a ro
mánt, mert attól tartottak, hogy majd püspök lesz 
belőle. Ezzel hálálták meg, hogy mi szaporítottuk 
az ő nyáj okát. 

Nincs tehát, uraim, mit dicsekedni azzal a 
privilégiummal: mert a ki privilégiumokra provo-
cál, kimutatja, hogy neki nem volt joga, hanem 
csak adatott neki valami jog. 

Midőn a szerbek Csernovica alatt bejöttek; 
24* 
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gondolják-e, uraim — ha már a históriát felmele
gítjük — hogy azért jöttek be, mert ott, a hol vol
tak, jó dolguk volt? (Derültség.) Nem azért jöttek 
be, hanem azért, mert a törökök elöl akartak me
nekülni. Igaz, hogy midőn ide bejöttek, szintén 
kellett a török ellen magokat védelmezni, mert 
másként az a török zsineg igen csiklandós lett 
volna a nyakukra. Mi történt tehát? Midőn Ata-
názzal 1700-ban áttért a románok egy része az 
unitus vallásra, habár többen megmaradtak a 
régi hitben, mégis egész 1812-ig Erdélyben az ak
kori kormány akadályozta a püspök megválaszta
tását, tehát püspök nélkül maradván, természete
sen valahová kellett nekik menni. De bizony, hi-
gyék meg szerb atyánkfiai, hogy bár inkább marad
tak volna a románok magokban, semhogy oda 
mentek: mert — még egyszer ismétlem — nem 
volt semmi istápolásunk, hanem elnyomattunk. 
Ismeretesek a tények, azért nem is akarom felem
líteni. 

Most, midőn e szakaszban az egyenlőségről 
van a szó, látjuk ismét a nagy szeretetet, melylyel 
irántunk viseltetnek: mert ezen szakaszban csak a 
mi jogunkról van szó , s mégsem akarják elis
merni, hanem kitérésekkel élnek, és a coordinált 
kifejezést akarják, mely alatt tulajdonképen sub-
ordinátiót értenek. Azt gondolom, hogy ezen sza
kasz által világosan ki van fejezve az, hogy egyen
jogúak vagyunk és leszünk, a mint már kellett volna 
is lennünk . . . (Egy hang: Igen, de a pénzre nézve!) 
Itt nem pénzről, hanem jogról van szó; a pénzről 
majd fogunk szólani a 8-dik szakaszban. 

Én tehát az elősorolt okoknál fogva is párto
lom a szerkezetet. 

ManojlovíCS E m i l : T. ház! Sajnálattal ta
pasztalom, hogy a tisztelt szónok urak a tárgytól 
nagyon eltérnek. Jelenleg nem foly generál debatt, 
hol mindent el lehet mondani, a mi valakinek tet
szik ; hanem itt egy «pecialis szakasz forog sző
nyegen, és e szakasz ellen a módositványt beadó 
t. uraknak csak egy kifogásuk van, t. i. az, hogy 
ne mondassék „egyenjogú", hanem .,coordinált." 
U g y hiszem, a tanácskozásnak is csak erre kellene 
szorítkozni. (Helyeslés.) 

Midőn tehát én azon urakat, kik eltéréseket 
csinálnak, nem követem e térre, hanem egyenesen 
szorítkozom a tanácskozás alatt álló tá rgyra : con-
statálom, hogy t. cnltusminiszter úr kijelenteni 
méltóztatott, hogy a kormány, midőn ezen kifeje
zést hasznába: ,,egyenjogú," az alatt többet maga 
sem értett, mint a mit azon urak érteni kívántak, 
t. i. coordinált; sőt a cultusminiszter úr késznek 
nyilatkozott arra is, hogy ha erre oly nagy súlyt 
fektetnek, magát ezen kifejezést is elfogadja. Ha 
tehát a t. kormány ekkép nyilatkozik és ekkép 

interpretálja a maga előterjesztését, akkor, ugy 
hiszem, e tekintetben minden aggálynak meg kell 
szűnni; megszűnvén pedig az aggály, ha maga a 
t. ház is méltóztatik ugy interpretálni; mint a mi
niszter úr, azt hiszem, a módositványt beadó urak 
módositványukat, mint már nem szükségest, visz-
szahuzzák: mert aczél, melyet el akartak érni, elé
retett. Nem látom ezen módositás elfogadásának 
szükségét, mert e módositvány a kormány által 
már elfogadtatott az által, hogy kifejezte, hogy az 
„egyenjogúság"'alatt csak is a coordinatiót érti. 

A mi pedig azon egy, talán két oldalról is 
fölhozott aggodalmat illeti, hogy az egyenjogú 
szóból implicite azon következést lehetne vonni, 
hogy az a magánjogi követelésekre is kiterjed: 
erre nézve engedjék meg azon t. urak, hogy tisz
tán mint jogász nyilatkozhassam. Én, mint ilyen, 
el nem ismerhetek más birót magán jogok felett, 
mint magát a törvényes birót. Az országgyűlés
nek, mint átalában minden törvényhozó testület
nek, egészen hatáskörén kivül esik a magán jogok 
feletti itélet. í g y állván pedig a dolog, nem osztoz-
hatom azon aggodalomban, mely más oldalról ki
fejeztetett, hogy a magán jogokra nézve ebből kö
vetkeztetést lehetne vonni. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Mindenekelőtt a szerkezetnek meg
vagy meg nem tartása felett kell szavazni. A szerke
zetet, azt hiszem, össze lehetne kötni a központi bi
zottság véleményével, melyben csupán az áll, hogy a 
czikk kezdetén két szót kíván kihagyatni, t. i. e 
szavakat : „Erdély és Magyarország." A kérdés 
tehát az lehetne: hogy a t. ház a szerkezetet a 
központi bizottság által ajánlott kihagyással kí
vánja-e elfogadni? Méltóztassanak azok, kik a 
szerkezetet a központi bizottság véleményével elfo
gadják, felkelni. (Megtörténik.) A szerkezet a köz
ponti bizottság által javasolt kihagyással elfogad
tatott. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa a 
törvényjavaslat 3-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó: A 3. szakaszt 
illetőleg a központi bizottság következő módosítást 
javasol: A 3-dik §. ötödik sorában a szórendet 
ekkép óhajtja változtatni: „gyakorlását teszi szük
ségessé." Az utána jövő szó : . ,ugyanazért" kiha
gyandó. A 8-dik sor végén az ,,iskolai" után lenne 
teendő: „iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi 
ügyeiket az ország törvényeinek korlátai között". E 
szerint a módosított szerkezet következőleg hang
zanék : „Miután e szerint a görög-keleti vallásunk
nak egymástól független két egyháztartományra 
lett elválása az 1848. XX. törvény czikk 8. íjában 
biztosított önkormányzati joguknak külön leendő 
gyakorlását teszi szükségessé, fentartatván ő fel
ségének alkotmányszerüen gyakorlandó legfel-
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BŐ felügyelési joga, a fentnevezett két metropo-
liának hivei jogositva vannak egyházi, iskolai és 
ezekre vonatkozó alapítványi ügyeiket az ország 
törvényeinek korlátai között külön-külön és az 
illető metropoliák által Ö" felségének teendő elő
leges bejelentés mellett időszakonkint egybehí
vandó egyházi gyülekezeteikben (congressusaik-
ban) önállóan intézni, rendezni és a congressuso-
kon alkotandó és ő felsége által jóváhagyandó 
szabályok értelmében saját közegeik utján önál
lóan kezelni és igazgatni". 

Dimitl'ieviCS MílOS j e g y z ő : E szerke
zetre következő módositvány adatott be: ,,A 3-
dik §., kihagyatván a bevezetés ,,mi után-' ''tói 
„ugyanazért' l-ig, következőkép állana: ,.Fentar-
tatván ő felségének alkotmányszerüen gyakor-
landó legfelső felügyelési joga, a szerb és román 
metropoliák hivei, önkormányzatuk biztosítása 
mellett, jogositva vannak egyházi, iskolai és ala
pítványi ügyeiket, az illető metropoliták által, 
avagy a congressus szervezetét rendező szabályok 
értelmében, ő felségének leendő előleges bejelentés 
mellett időszakonkint egybehívandó saját con-
gressusaikban (egyházi gyűléseikben) önállóan in
tézni, rendezni, és a eongressusokon alkotandó 
és ő felsége által jóváhagyandó szervezet értelmé
ben saját közegeik utján önállóan kezelni és igaz
gatni." 

T . ház! Az épen most felolvasott módosit-
ványt vagyok bátor a t. ház figyelmébe ajánlani. 
Én ugyanis fölöslegesnek és incorrectnek tartom, 
hogy egy törvény egy másik törvényre való hi
vatkozással, mely törvénynek eltörlése ugyan
ezen törvényjavaslat végén javaslatba hozatik, 
indokoltassék: miért is e hivatkozást és indokolást 
egyszerűen kihagyatni véleményezem, már csak 
azért is, mivel törvények sehol sem indokoltatnak. 
Továbbá, hogy ha hivatkozás történik ujabb tör
vényre : ez esetben hivatkozásnak kellene történni 
régibb törvényre is, és pedig az 1790—91-diki 
törvényre, különben a jognak történelme nem 
hiven adatnék elő, és ez esetben, ha hivatkozás 
nem történik ezen régi 1790—91. törvényre, tán 
azoknak jogai szenvedhetnének sérelmet, kik épen 
e most idézett 179 —91-diki törvényben keresik 
kiindulási pontjokat. Miért is javaslatba hozni 
bátorkodom, hogy az indokolás és hivatkozás 
kihagyassék, és pedig azon okból is, mivel az in
dokolás kihagyását nem csak a történet követeli, 
hanem eddigi eljárásunk is igazolja. Mert midőn 
hivatkoztunk alaptörvényekre, hivatkoztunk mind
annyi alaptörvényre és pedig sorrendben. Midőn 
ugyanis feliratainkban be kívántuk bizonyítani, 
hogy Magyarország önálló és más országnak alá 
nem rendelt állam, és mint ilyen független kor

mányt jogosan követelhet, nem hivatkoztunk egye
dül az 1848-diki törvényre, hanem a pragmatioa 
sanctióra is, és hivatkoztunk az 1790—91-diki tör
vényre, és pedig azon czélból, hogy egyrészt ezen 
törvények összefüggését, másrészt pedig a történelmi 
jogokat hiven előadhassuk. Mivel azonban ezen tör
vényjavaslatban mindkét törvényre nem történik 
hivatkozás, és pedig azért, mivel jogilag még fen-
álló dolgok ujonan alakult tényekkel összeza
vartatnak : én azt hiszem, a történelem és jog érde
kében legczélszerübb lenne az indokolást és hivat
kozást egyszerűen kihagyni. 

Babes VillCZe: T. ház! Pártolom szerb 
képviselőtársaink módositványát a kérdésben forgó 
3-dik §-ra nézve egész terjedelmében, és megmon
dom indító okaimat. (Halljuk!) 

A czélra, miszerint a módositvány egyes téte
leit kellőleg indokolhassam, szükségesnek találom 
annak, ugy a kormány, mint a központi bizottság 
munkálatától eltéréseit egyenkint kiemelni és fon
tolóra venni. 

Első eltérés, illetőleg módositványi pontozat 
az, miszerint a szakasznak előre bocsátott indoko
lása, illetőleg deductiója az 1848. XX. törvény-
czikkből kihagyassék. Ehhez nem ragaszko
dom szorosan, mivel semmi lényegest nem tar
talmaz , s ugyanazért megelégszem az előttem 
szóló képviselő úr által előhozott érvekkel. 

A második eltérés abban áll, hogy a módo
sitvány az önkormányzatot a görög-keleti egyház
nak nyiltan s világosan biztosíttatni indítványozza, 
mely biztosítás a t. kormány s illetőleg a kö
zépponti bizottság szerkezetében hiányzik. Hogy 
ezen biztosításnak itt helye, de szüksége is fenfo-
rog, már abból világos, mert az a jelen törvény
nek egyik főfeladata; és én nem tudnék feltalálni 

! okot, hogy miért lehetne azt difficultálni s meg-
| tagadni ? Minden esetre tehát eme módositvány 

által a szakasz tökéletesbittetík, s ennélfogva egész 
| szivemből pártolom. 

A harmadik eltérési pont az, miszerint 
| szerb képviselőtársaink módositványukban kihagy-
! ták a középponti bizottság által közbeszúrt követ

kező tételt: ,,az ország törvényeinek korlátai kö
zött". A t. központi bizottság t. i. azt hozza indít
ványba, hogy a keleti egyház hivei jogositva le-

! gyének egyházi, iskolai és alapítványi ügyeiket 
„az ország törvényeinek korlátai között" önállóan 
intézni s rendezni. Elvben, t. ház, nincsen ez ellen 
semmi kifogásom. Kinyilatkoztattam egy más 
alkalommal, és kinyilatkozom jelenleg is, hogy 
nem tudok magamnak képzelni államot, melyben 
akár egyéni, akár testületi nyilvános működés 
szabad és tűrendő lenne az állam törvényeinek 
korlátain kivííl. Minden államnak, illetőleg min-
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den kormánynak elvitázhatlan joga, sőt köteles
sége őrködni a felett, hogy az állam törvényei, 
valamint az állam leteli feltételei senki által meg 
ne sértessenek. De épen, mivel ez ugy van, nem 
szükséges ezt minden alkalommal a törvénybe ig-
ta tn i ; annál kevésbbé pedig szükség azt jelenleg 
a szóban forgó törvényszakaszba kitenni, mert 
épen ez esetben ez háromszorosan is fölösleges: 
először azért, mivel épen e szakaszban a módosit-
vány szerint is világosan fentartatik 6' felségének 
alkotmányszeriien gyakorlandó felügyelési joga; 
másodszor azért, mert a congressusi határoza
tokra, illetőleg szervezetre nézve Anlágosan meg 
van, állapítva , illetőleg fentartva a legfelső hely-
benhagyási j og ; harmadszor, mert a kormány 
maga felelős, s igy viszaéléstnem tűrhet s bizonyo
san nem is fog tűrni. Tehát háromszoros garan-
tia létezik arra nézve, hogy az ország törvényei a 
a congressusok által megsértetni nem fognak. Más 
részről, t. ház, azon incisuma a középponti bizott
ságnak a bizalmatlanság világos jelét képezi a 
görög-keleti congressusok irányában, mi érdeké
ben nem lehet az országnak, mert a bizalmatlan
ság egyik oldalról csak is bizalmatlanságot idézhet 
elő a másik oldalon. Én, t. ház, akármi szempont
ból tekintsem a központi bizottságnak érintett tol
dalékát, helyesnek s szükségesnek el nem ismerhe
tem, annál kevésbbé, mert maga a kormány sem 
hozta azt indítványba. Ezen, ugy hiszem, logi
kailag és politikailag egyformán tekintetreméltó 
okoknál fogva pártolom a módositványt ezen pont
ban is. 

A negyedik eltérő pont a roódositvám^ban 
olyan, melyet még szükségesb indokolni. Az eredeti 
szövegben, valamint a közjoonti bizottság szerkezeté
ben is. nincsen provisio vagyis előintézkedés arra 
nézve, hogy ki hívja össze a congressust azon 
esetekben, ha például a rnetropolita ezt akármi ok
nál fogva nem tehetné, vagy a metropolitai szék 
épen üres volna. Erre nézve tehát a módositvány azt 
indítványozza meghatározni, miszerint ilyenkor 
a congressus szervezeti szabályai szerint történendő 
az egybehivás. Ez csekély belátásom szerint nem 
csak mulhatlan szükséges, de egyszersmind czél-
szera intézkedés, melyet épen azért lehetlen nem 
támogatnom. 

Az ötödik eltérés abban van, hogy a szerke
zet a congressusokon alkotandó összes szabályo
kat s igy a congressusok valamennyi határozatait 
ő felsége jóváhagyásától feltételezi, vagyis teszi 
függővé, a módositvány pedig az azok iránti eljá
rást ,,a congressusokon alkotandó és ő felsége 
által jóváhagyandó szervezet értelmében" szabá
lyozza. Erre nézve bátor vagyok, t. ház! egy kis 
részletesb felvilágosítással szolgálni. (Halljuk!) 
A congressus hatásköréhez és illetőségéhez tar-

| toznak háromféle ügyek : t. i. először olyanok 
melyek természetöknél fogva gyorsan elintézen-
dők, s mikre nézve a felsőbb vagy legfelső 
helybenhagyás nem is szükséges, de sőt több
nyire nem is lehetséges , például oly határozat
ra nézve, melynél fogva bizottság küldetik ki 
és instructióval láttatik el bizonyos dolgok megvizs
gálása végett; másodszor olyanok, melyek termé
szetűknél fogva a kormánynak, illetőleg a cultus-
miniszternek csak tudomás végett terjesztendők fel, 
például oly határozat, mely szerint bizonyos feles
leges plébániák megszüntetnek; végre olyanok, 
melyekhez a legfelső helybenhagyás mulhatla-
nul megkívántatik, mert közelebbi állami érdeke
ket involválnak, például bizonyos uj tanrendszer 
megalapítása, vagy uj püspökség felállítása. Már 
most, tisztelt ház, a szerkezet mind ezen külön 
természetű ügyeket, illetőleg az ezekre vonatkozó 
congressusi határozatokat vagy szabályokat ő fel
ségének legfelső helybenhagyás végett felter
jesztetni rendeli, mi épen természetökre való tekin
tetből sem helyes, sem szükséges, de sokszor kár 
nélkül nem is lehetséges ; a módositvány ellenben 
azt akarja, hogy ezen különböző ügyek a congres
susi szervezetben természetök szerint classificál-
tassanak s az azok iránti eljárás abban állapíttassák 
meg. A módositvány ennélfogva minden esetre 
jobban megfelel a dolog természetének, czélsze-
rübb, és épen azért csak azt bátorkodom ajánlani 
a t. háznak. 

Végre van még egy eltérés a módositvány-
ban arra nézve, hogy az a t. közp. bizottság által 
az alapítványi ügyek előtt beigtatott ,,ezekre vo
natkozó", t. i. az egyházi és iskolai ügyekre vouat-
kozó, megszoritó kifejezést kihagyatni indítvá
nyozza. Erre nézve is, ugy tartom, hogy a módo
sitvány egészen jogosult: mert azon megszorító 
vagy korlátozó kifejezés, melyet a t. minisztérium 
sem vett be javaslatába, nem csak szükségtelen, 
de kétes értelménél fogva káros is lehet. Ugyanis 
a congressus kezelése alatt minden esetre nem csak 
a tisztán egyházi és iskolai ügyekre vonatkozó 
alapítványok, de mindenféle más philantropikus 
alapítványok, vagy például ugy Karloviczon, mint 
Szebenbcn az érseki nyomdai alapok is állanak 
és kell állniok; s igy ama korlátozó két szó csak 
is kételyeket s zavarodást képes előidézni; ennél
fogva erre nézve is a módositványt kell pártolnom. 

Ezen kifejtett okokból tehát, t. ház, én a 
szerb képviselő urak módositványát a 3-dik 
szakaszra nézve egész terjedelmében legjobb 
meggyőződésem szerint pártolom és elfogadását 
ajánlom. 

MiletiCS SzvetOZár: Tisztelt ház! Ezen 
harmadik §-t tekintem én e törvényjavaslat legfon
tosabbikának, mert ez a keleti orthodox egyház 
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autonómiájáról szól: azért megengedi a tisztelt 
ház, hogy álláspontomat tekintettel e fontos parag-
raphusra kijelöljem. 

Én legjobban szerettem volna, ha a kormány 
egy átalános hitfelekezeti törvényt térj észt elő', ahol 
minden, az államban elismert hitfelekezetek egyenjo
gú állása az államhoz és egymás közt és a tökéletes 
önkormányzat biztosíttatnék; midőn azonban isme
retlen okok- és akadályokból ez nem történt. ugy 
kénytelen vagyok constatálui, hogy ezen törvény
javaslat átalában, de különösen ezen, az önkormány
zatról szóló harmadik paragraphus a szerb nemzeti 
képviselők részéről nem idéztetett elő, egyátalában 
nem szülemlett meg a szerbek kivánatára; és ennek 
két oka van : az egyik, hogy királyi okmányokkal 
bírunk és 1790. törvénynyel, melyek egyházi kor
mányzatunkat, hanem is minden oldalról, de mégis 
nevezetesen biztosítják; a másik, hogy mi egye
dül a szerb nemzeti egyház congressusát tartjuk 
illetékesnek minden a nemzeti egyház önkormány
zatára vonatkozó kérdés fölött határozni, és e sze
rint, hogy ezen önkormányzat alkotmányos biz
tosítását keresse, ennek körét formulázza, és a 
mennyiben szükséges a törvényhozó testületnek 
benyújtsa beczikkelyezés végett. E közben két 
szükséglet adott alkalmat e 3.§-ra:az egyik, hogy 
e közben román érsekség keletkezett, és önkor
mányzási biztosítást keresett; a másik, hogy az 
1848-iki törvényt tekintve, egyedül a szerbek irá
nyában érvényteleníteni kellett volna, mert nem 
csak hogy nem biztosítja az egyház önkormányza
tát, hanem sérti is. Az önkormányzatnak két ol
dala .van: az egyik a szervezési jog, a másik a 
kormányzat joga ezen szeivezet értelmében. Az 
1848-iki törvény egyedül az intézkedési jogot biz
tosítja, de nem egyszersmind az onszervezkedési 
jogot is : mert nem csak az első congressus alkatát 
határozta meg rögtön, hanem egyszersmind a 
további szervezkedési jogot a törvényhozó testü
letnek tartá fön eszavakkal: „mindenesetre a leg
közelebb tartandó országgyűlése előtt egybehi-
vandja az összes felekezet által választandó egy
házi gyülekezetet (congressust), melynek tagjai 
add ig is, míg annak szerkezete törvény által ren
deztetni fog", stb. Hogy ez az önkormányzat admi-
nistrativ oldalát is megsemmisíti, szembetűnő, mert 
a kinek hatalmában van az organismust alkotni, 
annak hatalmában van közvetve az igazgatás is. Az 
1848. t. ez. 8. §-átnem csak hogy kellett volna te
kintet nélkül az 186 5-diki congressusra érvényen kí
vül hagyni, hanem mégis semmisíteni, mert ellene 
vannak az ország koronája alatt levő összes szer
bek, mert az törvén} hozásának körén kívül esik, 
és mert egyház-iskolái ügyeinkbe közvetve befoly. 
Merem biztosítani a tisztelt házat, hogy a szerb 
nemzet közvéleménye ezen törvényjavaslat alkal

mával az I848. t . ez. 8. §-a eltörlése mellett nyert ki 
fejezést; de az ellen is tiltakozik, hogy a szerb 
egyház önkormányzatára vonatkozólag bármi be-
czikkelyeztessék, míg a régi szokás szerint egybehí
vott congressus e tekintetben valamit nem formu
láz és az országgyűlésnek beczikkelyezés végett 
föl nem terjeszt, annyival is inkább, mivel nagyobb 
része a keleti orthodox szertartású szerbeknek azon 
vidékeken él, melyek most a magyar korona tör
vényhozása alá nem tartoznak , mely rész tehát 
csak a congressuson képviseltetve adhatná bele
egyezését, hogy a magyar törvényhozás az egész 
osztatlan szerb metropolia tekintetében valamit 
törvénybe igtathasson. A szerb nemzetnek e köz
ben nem volt törvényes orgánuma, melynek utján 
ezen eszméjét kifejezhette volna, és mi, a szerb 
nemzetiség képviselői, kik az országos képviselet 
jellegét hordjuk magunkon, ezen minőségben és 
egyszersmind a keleti orthodox egyház és a szerb 
metropolia tagjai, a miniszteri javaslat i rányában 
nem tehettünk mást, mint benyújtani egy oly mó-
dositványt, a minőt a nemzet előtt is igazolni ké-

I pesek vagyunk, és melyet a congressuson is véd
hetnénk, ha tagjai lennénk. Csak akkor ha a 3-ik 
§. módositványunk szerint elfogadtatik, nem elle
nezzük azt, hogy az országgyűlés a keleti ortho
dox egyház autonómiája tekintetében valamit be-

I czikkelyezzen a szerb congressus meghallgatása 
I előtt, a melynek jogát, hogy ezen ügyben jobb és 
1 czélszerübb határozatokat hozzon és beczikkelye-
| zésre felterjeszszen. sem ezen országgyűlés, sem 
j mi meg nem rövidíthetjük és megrövidíteni nem is 
j akarjuk. 

Se a miniszteri, se a központi bizottság javasla-
j taiban előforduló kifejezésekre, melyek nem hangza-
! 3iak össze módositványunkkal, rá nem állhatunk,, 
i mert az autonómiát nem biztosítják, hanem indirecte 
I gyengitik. Az mondatik ugyanis,hogy a keleti ortho-
j dox vallásfelekezetbeliek ügyeiket az ő felsége által 
! jóváhagyandó szabályok szerint intézhetik, rendez-
I hetik, kezelhetik és igazgathatják: ez föltételezi azt, 
j hogy minden,a congressus által hozandó szabályok ő 

felsége jóváhagyásától függnek; ez pedig annyi, hogy 
j egyházi törvényhozásunk positiv tényezője akoro-
i na. Ezt megengedni nem lehet: a korona jogai nem 

terjednek tovább, mint azon határig, melyet a leg
felső felügyelet: joga jelöl ki. Az ezen határokon 

i tul hozott szabályok jók-e, czélszerüek-e bensőleg 
j az egyházra és vele összekapcsolt ügyekre nézve 
j vagy nem? az nem érdekli sem a koronát, sem a 

kormányt. E szerint nem lehet szó a congressus 
j szabályainak vagy határozatainak jóváhagyásáról, 
! hanem a congressus szervezete jóváhagyásáról, 
I mely szerint bizonynyal sok ügyre nézve nem lesz 
! szükséges a korona és a kormány jóváhagyása, 

hanem csak annak tudósítása, vagy a már jóvá-
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hagyott szervezeti statútum szerint e nélkül is 
végrehajthatók lesznek. 

A központi módositvány szintén szól az au
tonómiának ,,a törvény korlátain" belül végre
hajtásáról. Ez fölösleges : mert midőn az mondatik, 
hogy ö felsége alkotmányosan fogja a felügyeleti 
jogot gyakorolni, akkor magától is értetik, hogy 
nem fogja megengedni, miszerint valami az orszá
gos törvények ellen történjék; mi pedig föltesz-
szük, hogy a törvények nem fognak a belső auto
nómiai ügyekbe befolyni. Ezen szavak inkább 
helyén volnának ott, hol említés tétetik a felügye
leti jog gyakorlatáról, hogy megkatároztassék 
vele, miszerint a felügyeleti jog a törvények értel
mében, vagy a törvények határai közt gyakorlan-
<dó, ha már ezen szó : ..alkotmányosan" nem ele
gendő ; ha azonban az autonómiához ragasztatnak, 
annak azon fontos hatása is van, hogy az autonó
miának csak akkora kör biztosíttatik, a mekkorát 
a törvények hagynak, azaz hogy a törvények is in
tézkedhetnek ügyeinkről, a congressusok pedigcsak 
arról, a mi azon felül fönmarad; továbbá, hogy a 
törvények mindenben és mindenkor derogálhat
nak a congressus autonómiájának. Ez annyit je
lentene, mint Damokles kardját függeszteni fel az 
autonómia és a congressus fölé ; ez annyit jelente
ne, mint most valamit szavakban adni, a mit ké
sőbben alkalmas időben tettekkel és uj törvény
nyel vissza lehetne vonni. 

Csak ha az általunk előterjesztett módon nye
rünk autonómiánk számára biztosítékot az 1790 
— 1791-ki törvények által fentartott absolut jo

gok ellen, csak akkor, mondom, lehet ezen tör
vénynek ránk nézve érvénye a jövő congressusig, 
különben az csak donum danaieum fog lenni. Ha 
módositványunk az országgyűlés által el nem fo
gadtatik, akkor vagy egészen maradjon el ezen §, 
vagy ha román testvéreink meg vannak vele elé
gedve, akkor csak az ő metropoliájokra szoríttassák. 

Végre még egynehány szót. 
E g y képviselő megemlítette tegnap, hogy a 

szerbek többször eszközül használtattak a haza el
nyomására. Ha ezen kijelentés mástól származnék, 
hallgatással mellőzhetném : mert a szerbek hozzá 
szoktak oly szemrehányások hallására azok részé
ről, kik azt ürügyül használni szeretik, hogy a szer
beknek, mint az absolutismus és reactió képzelt 
eszközeinek jogait megszorítsák; de ily kijelentést 
szerb nemzeti képviselőtől el nem fogadhatok 
anélkül, hogy azt egyenesen vissza ne utasítanám. 
Kétséget nem szenved, hogy a népek közti viszál-
kodások egyiknek is, másiknak is elnyomását ren
desen magok után vonták; de az ily viszálkodás 
okát csak az egyik nemzetnek tulajdonítani annyit 
tesz, mint ezen viszálkodások okait örökíteni. Csak 
akkor, ha a viszonyos gyanusitás a népek közt 

megszűnik, fog egyszersmind megszűnni mind
nyájuk szenvedése és elnyomatása. 

Ép ugy elutasitom a tegnap e teremben hal
kan kimondott és azért csak ma a lapokban olvas
ható afféle gyanúsítást, mintha a szóban levő 
tárgyra vonatkozólag Újvidéken agitatió történt 
volna. Valamint ezen állítólagos agitatiót, ugy az 
ebbeli alaptalan gyanúsítást is kárhoztatom. 

Maniu Auré l : Tisztelt ház ! Ezen törvény
javaslatnak czélja a görög-keleti egyház számára 
önkormányzati jogot biztosítani. En a módosit-
ványban szintén nem látok egyéb jogot követelve, 
mint a mi az önkormányzati jogból önként foly; 
az egész lényeges különbség, a mely részint a 
kormány, részint a központi bizottság által formu
lázott 3-dik szakasz meg a módositvány közt van, 
csak egy szóban van, t. i., hogy míg a kormány 
azt javasolja, hogy az egyház-gyülekezetek önálló
kig intézhessék és rendezhessék és az ő felsége ál
tal jóváhagyandó szabályok érteimében kezelhes
sék és igazgassák jogaikat, addig a módositvány 
azt mondja, hogy a jóváhagyandó szervezet értel
mében ; a szervezet pedig akkor jogérvényes, ha ő 
felsége, illetőleg a kormány által helybenhagya-
tik. Ha tehát a kormánynak azon jog adatik, hogy 
a szervezetet helybenhagyja, és ha jóváhagyásá
val a szervezet ugy alapittatik, miként egynémely 
ügyek egyszer mindenkorra megerősittessenek a 
nélkül, hogy azok minden összejövetelkor elintéz
tetnének, ugy hiszem, akkor ezt nagyon is el lehetne 
fogadni, mert a lényegben csakugyan nem történt 
semmi változás. 

Ezen 3-dik szakaszt különben u g y , a mint 
formulázva van, nem is lehet elfogadni némi mó
dosítás nélkül. A módosítás először arra vonatkoz
nék, hogy ha a metropolitai szék üresedésbe jő, ki 
által történjék az összehivás? és másodszor, hogy 
az ország törvényeinek korlátai közt miként tör
ténjék az önkormányzás? 

Távol vagyok attól, hogy magamat bár mely 
cselekedetben is a törvény korlátain kívül helyez
zem ; de mivel ő felsége jóváhagyása mindenben 
megkívántatik, a mit a congressus végez, és e sze
rint a görög-keleti egyház-gyülekezetet nem lehet 
semmi esetben sem összehasonlítani és egybevetni 
a helvét vallásúak conventurnáival, mert a görög
keleti egyház-gyülekezetein hozandó határozatok 
csakis akkor, ha ő felsége által jóváhagyatnak, ér
vényesek : ugy hiszem, hogy a törvénynek azon 
kifejezése ,.az ország törvényeinek határai közt" 
csakugyan fölösleges, és azon aggodalmat gerjeszt
heti, mintha az országgyűlés még az oly ügyekben 
való intézkedést is, melyek csupán az önkormány
zat hatáskörébe tartoznak, be akarnia vonni saját 
hatáskörébe. 

Ha jol vagyok értesülve, egy oly tisztelt 
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egyéniség ajánlotta ezen kitételt, ki a helvét val
láshoz tartozik, és talán nem ügyel t arra, hogy a 
görög-keleti egyház gyülekezetein hozandó hatá
rozatok jóváhagyás nélkül érvénytelenek. Nem le
het tehát ezen határozatokat azonosítani azokkal,me-
lyek minden jóváhagyás nélkül, azonnal mihelyt 
hozatnak, ér vény nyel birnak, és melyekre nézve 
a kormánynak csupán felügyeleti joga van : mert 
ott helyén van ezen kitétel, minthogy az államnak 
joga vagyon, ha azon határozatok felterjesztetnek 
és bennök olyasmi találtatik mi a hazai törvény
be ütközik, azokat érvényteleneknek nyilvánítani. 

Ezt akartam felhozni a módositvány pártolá
sára és arra vonatkozólag, hogy ezen szakasz ugy, 
a mint szerkesztve van, el nem fogadható. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház ! Egész átalános-
ságban nem tartom ezélszerünek azt, hogy egy 
törvény hozatalánál egy előbbi törvényre történik 
hivatkozás, ha ez nem elkerülhetlenül szükséges; 
de miután az 1848-diki törvények a román és 
szerb egyháznak külön válását kimondották és 
autonomiájokat biztosították, ésátalábanazl848-iki 
törvények kimondván az egyenjogúságot, és ez ál
tal leginkább biztosíttatván a haza minden nem
zetiségeinek jogos, méltányos és igazságos kívá
nalmainak teljesítése: épen ezen törvények itteni 
megemlítését igen szükségesnek találom. Szüksé
gesnek találom továbbá kimondatni azt is, hogy 
az ország törvényeinek korlátai közt gyakorolhas
sák autonomiájokat; és épen azért igen óhajtanám, 
hogy a központi bizottság javaslata elfogadtassék, 
(Helyeslés.) 

Tisza K á l m á n : A fenforgó kérdésben, őszin
tén meg kell vallanom, nem tudom, mi okon lehet 
annyira idegenkedni attól, hogy ezen kitétel: 55 az 
ország törvényeinek korlátai közt" alkalmaztassák. 

MiletiCS SzVetOZár: Axióma! 
Tisza K á l m á n : Igen sok axióma van. amit 

mégis sokan nem méltóztatnak megtartani. 
En azt tartom, hogy a kinek — mit pedig 

senkiről nem teszek föl e ház kebelében — nincs 
szándéka a törvény korlátait átlépni, annak nincs 
is oka attól félni, hogy ezen kitétel: ,.a törvény 
korlátai közt" beletétessék a törvénybe. 

Méltóztattak hivatkozni a protestánsokra is. 
E részben vagyok bátor megjegyezni, hogy azon 
protestáns gyülekezetek, melyek évenkint és több 
izbeu tartatnak, nem azonosíthatók a congressus-
sal, hanem a congressus azonosítható a protestáns 
hitfelekezet zsinatjával, melynek tarthatása pedig 
mindig csak felsőbb engedélylyel eszközölhető, és a 
mely zsinatnak szabványaira a felsőbb jóváhagyás 
még mindig fen volt tartva. 

Hivatkozni méltóztatott még egyik képviselő
társunk arra, hogy itt nem kell egyéb, mert egé
szen máskép áll a dolog, mint a protestánsoknál, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/a- VII. 

mert a protestáns ülések végzései tudomásul fel
terjesztetnek ugyan, de végrehajtatnak az előtt, 
vagy a nélkül i s , hogy jóváhagyásra lett volna 
szükség. Meg kell jegyeznem, hogy ez a rendes 
gyülekezetekre nézve áll ugyan, de a congressus 
nem egy a rendes gyűlésekkel, hanem ez a zsinat
tal hasonlítandó össze egyfelől. De másfelől nem 
áll az sem, hogy a módositvány szerint a congres
sus végzései jóváhagyandók lennének ő felsége ál
tal, mert a jóváhagyás egyes egyedül a rendezésre 
van fentartva, a további végzésekre nézve pedig a 
jóváhagyás ki van zárva. 

Én részemről óhajtom, hogy a központi bi
zottság szövege maradjon meg, és azt hiszem, 
hogy valamint — és pedig bizonyára az autonómia 
mellett a magyar protestáns egyház eleget küzdött, 
és küzdött olykor, mikor a küzdelem veszélyekkel 
volt összekötve — de valamint soha kifogása nem 
volt az ellen, hogy autonómiáját csak a törvény 
korlátai közt gyakorolhassa, ugy másnak sem le
het kifogása az ellen. 

MiletiCS SzvetOZár: Nincs is kifogásom! 
TÍSZa K á l m á n : Nagyon sajnálom, hogy e 

házban oly nagy zaj volt, hogy egyik képviselőtár-
i sam beszédét hallanom — bár igen közel igyekez

tem hozzá ülni — nem lehetett. Sajnálom ezt azért, 
mert kénytelen vagyok kimondani, hogy részem
ről nem tudok megbarátkozni azzal, hogy e ház
ban mondassanak ki némely olyan dolgok, me
lyek ellen felszólalni kötelesség- volna, de a melyek 
ellen felszólalni nem lehet, inert nem vagyunk ké
pesek hallani. Egyet azonban hallottam, s ez egy 
ellen egyszerűen tiltakozom. Képviselő úr jelesen 
azt mondotta, hogy a congressus beleegyezése kell 
ahhoz, hogy az országgyűlés határozhasson. Ez 
ellen ünnepélyesen tiltakozom : mert az országgyű
lés határoz minden felett, és minden egyéb testület 
a szerint és azok felett határoz, mint az ország
gyűlés jogkörét meghatározza. (Elénk helyeslés,) 

MOcSOnyi Sándor: T. ház! Kétségkívül az 
egész törvényjavaslatban, mint több oldalról fel-
emlittetett. legfontosabb a 3-dik szakasz, melynek 
czélja a görög-keleti vallásúak egyházi önkor
mányzati jogának biztosítása. Törekvésünk tehát 
ezen szakasz megállapításánál nézetem szerint nem 
lehet más, mint az állam legfőbb felügyelés! jogá
nak sértetlen föntartása mellett mindent bevenni 
ezen szakaszba, mi az önkormányzat nagyobb biz
tosítására szolgál, mi annak gyakorlati kivitelét 
megkönnyíti, előmozdítja. E két szempontból in
dulva ki pártolom én azon eltéréseket, melyek 
megkülönböztetik a módositványt a másik két 
szövegtől; ezen oknál fogva tartom én fölösleges
nek a történelmi bevezetést, melyben hivatkozás 
történik az 1848. XX-dik törvényczikkre. 

Ez alkalommal Simonyi t. képviselőtársam 
25 
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egy állítására megjegyzem, hogy nem az 1848-iki 
törvények — mint 6' monda — mondták ki az el
válást, mert akkor az elválásról" még szó sem volt. 
Igaz, hogy azok biztosították az önkormányzatot, 
de csak részben, és ugyanazon 8-dik szakasz tete
mesen megsérti az önkormányzatot. Ennélfogva, 
ha az 1848-diki törvényekre hivatkozunk, csak 
mint történeti tényre, akkor az fölösleges ; ha pe
dig hivatkozunk, hogy ez zsinórmértékül szolgál
jon, akkor veszedelmes. 

A mi a második eltérést illeti, azt t. i., a mi itt 
a módositványban az önkormányzat biztosítására 
vonatkozik, az a módositványban nyiltan ki van 
mondva; mig ellenben a másik két szövegben az van, 
hogy a két metropolita hivei jogositva vannak: itt te
hát ismét kénytelen vagyok pártolni a módositványt. 
Átaiánosan elismert igazság, hogy az állam alá 
rendelt öszszemélyességek önkormányzati joga a 
természetes szabadságon alapszik és nem az állam
hatalom kifolyása; ennélfogva az államnak joga, 
de kötelessége is ezen önkormányzati jogát bizto
sítani és elismerni, de nem lehet tehetségében ily 
önkormányzati jogot teremteni, ép oly kevéssé, 
mint az egyén részére, ugy az öszszemélyiségekre 
nézve. Már pedig, ha mi megtartjuk a szerkeze
tet, ez által az országgyűlés feljogosit híveket az 
önkormányzatra, mely pedig létezik az ország gyű
lésen kivül és nélkül, melynek csak jogában, de 
kötelességében is áll az önkormányzati jogot elis
merni és biztosítani, de nem megadni; pedig az egy
házi önkormányzat oly valami, a mi létezik or
szággyűlésen kivül és nélküle is. Az országgyűlés
nek jogában és kötelességében áll , épen ezen 
egyházi önkormányzatot elismerni és biztositani, 
de nem megadni. 

Osztozom azon aggályokban. melyek azon 
toldalék ellenében felhozattak, melyet különben a 
miniszteri javaslatban nem is találok, hanem me
lyet a központi bizottság ajánl, t. i. melyek e ki
vételre vonatkoznak: ,,az ország törvényeinek kor
látai között.' : Az állam részére ily jogok biztosítá
sánál nincs egyébre szükség, mint arra, hogy a leg
főbb felügyeleti jog sértetlenül fentartassék ; ez pe
dig a módositványban benfoglaltatván : e toldalé
kot kihagyandónak vélem. 

Aggodalmat okoz e toldalék azért is, mert ha 
mi nem azt tűzzük ki elvül, hogy az önkormány
zati jog hatásköre összeessék a czéllal, mely miatt 
az önkormányzat megvan és szükséges : ennél
fogva, ha mi az önkormányzat hatáskörének meg
határozásánál nem a czélt veszszük tekintetbe, ha
nem a törvényhozás szabad akaratára bizziik: hol 
van akkor a biztosíték az ellen, hogy azon önkor
mányzat, melyet az országgyűlés ma szabadelvű 
nézeteinél fogva átaiánosan biztosit, holnap vagy 

1 idővel törvényes intézkedések által egyes részeiben 
! megcsonkittatik s végre egészen megsemmisíttetik ? 

Én tehát e toldalékot nem tartom szükséges
nek, mert, a mint említettem, a legfőbb felügyeleti 
jog amúgy is biztosítva van. Ha tehát aggodalmam 
van az iránt, hogy az önkormányzat túlterjeszked
nék természetes határain, az ellen épen a legfőbb 
felügyeleti jog fog biztositani. Mig tehát egy rész
ről e toldalék az állam részére egészen fölösleges, 
más részről az önkormányzat biztosításával ellen
tétben áll. 

Pártolom természetesen a többi eltéréseket 
is, melyek a módositványban foglaltatnak, neve
zetesen ezen két szót: „azokra vonatkozó," mint 
feleslegest kihagyandónak vélem; pártolom pedig 
azért, mert az önkormányzat gyakorlati kivitelét 
megkönnyíti ezen módositvány, mely szerint a 
„szabály" szó helyette szó : „szervezet" volna hasz
nálandó. 

Ugyanazon okokból, a melyeket több tisztelt 
előttem szóló elvbarátom kifejtett, kérem a tisztelt 
házat, méltóztassék elfogadni ezen módositványt, 
mely az önkormányzat biztosítására okvetlenül 
szükséges, mert valóban nem lehetnénk aggoda
lom nélkül, ha a 3-ik szakasz eredeti szerkezete 
megmaradna. Ez által épen a czél, melyet el aka
runk érni, tévesztetnék el. (Szavazzimk!) 

P u s k a i i u János : Kétségkívül áll, hogy mi 
nem akarjuk egyházunk dolgait az ország tör
vényeinek korlátain kivül rendezni és kezelni ; 
hanem azon, a központi bizottság által előadott 
incisum részint fölösleges, részint aggodalmat 
okozó, részint homályos. 

Fölösleges az emiitett incisum azért, mert a 
| törvényjavaslatban fen van tartva ő felségének 
i jóváhagyási joga. fen van tartva az állam felü-
! gyéleti joga. Már, t. ház! ő felsége bizonyosan 
| nem fog oly egyházi határozatokat megerősíteni, 
I melyek a hazai törvények ellen lennének, és az 
í állam elég hatalmas arra, hogy az ország törvé-
i nyeit épségükben megtarthassa. 
! De ezen incisum aggodalmat okozhat egy-
| házunkra nézve : mert ezen incisum mind azon 
jogokat, a melyeket a törvényjavaslat adni szán-

I dékszik, egy pennavonással megsemmisíti egy-
j felől; másfelől pedig vannak a múlt törvényhozási 
I időszakból sok hazai törvények, a melyek egy-
! házunkra nézve nem kedvezők. Ilyenek az erdélyi 
I approbatalis törvények P. I. T. 8. a. 1 és 3. Ap. 
j P . I II . T. 53 a. 1. stb. Már, t. ház, én nem óhaj-
| tanám. hogy egyházi ügyeink a már idézett or

szágos törvények korlátai között kezeltessenek s 
igazgattassanak. 

De ezen incisum még homályos is, sőt min-
| denféle magyarázatra ad alkalmat : mert ast is 

lehetne belőle következtetni, hogy az országgyü-



CCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS, (Május 7. 1868.) 195 

lés lenne illetékes oly törvényeket is hozni, me
lyek az egyházak belsó' dolgait, dogmatikus ügyeit, 
stb. illetik, s mi azután kényszerítve lennénk e 
törvények korlátai között mozogni, mi által a 
telkiismereti szabadság veszélyeztetve lenne. 

En azt hiszem, uraim, hogy egyházunk még 
nem adott okot arra, hogy a törvényhozás ily fél
tékeny legyen irányunkban; de ha valami okot 
adott volna arra, tessék minden szakaszban ő fel
sége jóváhagyási jogát, minden sor után a felü
gyeleti jogot intonálni, csak ne engedjen a tör
vénybe olyan incisumot becsúsztatni, mely a lel
kiismereti s vallásszabadságot támadja meg. 

Ennélfogva én azon indítványt, hogy az inci-
sum kihagyassék, pártolom. 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Csak pár szóval 
vagyok bátor felszólalni azokra, a miket itten Mo-
csonyi Sándor képviseló'társunk előadott. Az ő 
előadása szerint nem volna joga az államnak egyik 
vagy másik felekezet önkormányzatába beleszó-
lani s azt legkevésbbé is korlátozni. Ez eszme 
ellen én nyíltan tiltakozom. Bármely felekezetnél 
az önkormányzatot igenis joga van az államnak 
körülírni, mihelyt az állam ezéljával ellenkezik. 
(Helyeslés.) Nem egy példát tudunk erre felmu
tatni. Például a kath. egyház dogmáiba soha 
eszébe sem jutott az államnak, hogy beleszóljon. 
A mennyiben azonban a kath. egyház feje Rómá
ban ]akik s az egyházat illető rendeletek sokszor 
onnan érkeznek, Magyarország mindig fentartotta 
magának királya által ugy intézkedni, hogy ezen 
pápai brevék életbe léptetése, sőt kihirdetése is a 
placetum regiumtól tétetik függővé. (Közhelyeslés.) 

DobrzánSZky A d o l f : Azon ismételve hal
lott állítást, miszerint a törvényhozás van hivatva 
hitfelekezetek administrativ ügyeinek rendezésére. 
nem lehet szó nélkül hagyni. (Ellenmondás.) En
gedelmet kérek! Felhozatott épen most a placetum 
regium, mint oly antecedens, mely kétségen kivül 
helyezi az állam ebbeli jogát a római kath. vallás 
irányában is ; de kérem, tisztelt ház! a placetum 
regium csakis a jus supremae inspectionis kifolyá
sa, s igy a törvényhozásnak vallási administratio-
nális ügyekben állítólag- gyakorolt befolyása mel
lett mit sem bizonyít. 

Felhozattak azonkívül e tisztelt házban más 
hasonlatosságok is. melyek nem állnak, szerintem 
legalább nem. Az mondatott ugyanis, hogy ezen 
congressusokat nem lehet párhuzamba állítani a 
protestáns egyházi conventekkel, hanem csak a 
protestáns zsinatokkal. Véleményem szerint ez tel
jességgel nem áll ; sőt épen csak a conventekkel 
lehet párhuzamba állítani a szóban forgó congres
susokat, ha szemügyre vétetik a protestáns zsinatok 
természete s feladata: mert az összes protestánsok 
együtt tartják a zsinatot; (Nem áll! Nem tudja !) itt 

pedig, t. i. a congressusoknál két, ugyanegy fele
kezetű, de külön nemzetiségű egyház külön-külön 
gyülekszik. (Aprotestánsoknál is!) Engedelmet ké
rek, én ugy tudom. 

De ha ezt mellőzöm is, magok a congressusok 
ügyei s teendői koránsem azok, mint a protestáns 
zsinatoké, hanem csakugyan azok, melyek a pro
testáns conventekben szoktak elintéztetni, s e kö
rülmény maga kideríti legjobban felfogásom ala
posságát. A zsinat a keleti orthodox egyházi szer
kezet értelmében egészen más, mint a congressus, 
egészen más egyéniségekből is áll, s azért, de a 
feladatnak azonossága tekintetéből is ismétlem ab
beli meggyőződésemet, miszerint én a kérdés alatti 
congressusokat csakis a protestáns egyházi con
ventekkel tehetem párhuzamba, ezek pedig önállóan 
intézkednek, sőt exequálják is határozataikat, a 
nélkül, hogy bevárnák azok államhatósági jóvá
hagyását. 

Ha tehát antecedensekről s egyenjogúságról 
van szó, akkor, a vallási congressusok autonómiá
jára nézve, csakis a protestáns conventek s átalá-
ban a protestáns és más elismert vallások autonó
miájára lehet hivatkozni, mely pedig a törvény
hozás által meg nem szorítható. 

A törvényhozásnak más feladata van, s annak 
ismételve felhozott mindenhatósága el sem fogad
ható az állami élet alapjainak veszélyeztetése nél
kül a magánjogi viszonyokra nézve, mégkevésbbé 
tehát dogmatikus vagy egyházi administrativ 
ügyekben. 

BóniS S á m u e l : Nem is dogmatikus ügyek
ről volt szó! 

DobrzánSZky A d o l f : A törvényhozás fel
adata csak azon felekezetet tűrni vagy befogadni 
az állam területén, mely felekezetnek dogmáit s 
egész szervezetét ismeri. Ha pedig valamely fele-

| kezet más, az államra nézve veszélyes irányban 
: haladna : az executiva az, mely felügyel, de nem 

valamely legislativ corporatio, mely nem is bir 
j oly szerkezettel, hogy ezt tehesse. Az executivát 
| meg kell különböztetni a törvényhozástól, s azért 

a placetum regium lehet a maga helyén, a meny
nyiben ez, mint mondám, alkotmányszerü fel
ügyeletétképezheti az executivának, de a törvény-

\ hozó testületre bízni a vallásfelekezetek autonó
miájának megszorítását, s átalában az e körüli 
törvények meghozását, annyit tenne, mint folyto
nosan függőben tartani a vallásfelekezetek conso-
lidatióját, s más vallásbelieknek .túlsúlyt engedni 
a más felekezetű vallási administrativ ügyek el
intézésébe. 

Odáig haladni pedig igen veszélyes, s ha a 
protestáns képviselő urak ma, midőn vallásuk nép
szerű, az egyházi autonómiának ilyen, eddigelé hal
latlan megszorítására szavaznak, akkor gondolják 
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m e g , hogy a népek szelleme változékony; gon
dolják meg, mennyit küzdöttek Ők magok a kor
látlan autonómia mellett, s mikép lehetett volna 
nekik az egyházi autonómiát a törvény korlátai 
között akkor gyakorolni, midő'n a XV. század 
végével meghozatott azon ismert hazai törvényünk: 
„lutherani libere capiantur et comburantur." (Zaj. 
Oh! Óh!) 

Mind ezeknél fogva pártolom a módositványt. 
N y á r y P á l : T. h á z ! Nekem valóban sajno

sán esik kimondanom, a mit el nem titkolhatok, 
de ki kell mondanom. A magyar törvényhozás 
alig foglalkozott szebb és magasztosabb tárgygyal, 
mint foglalkozik most, midőn azon hitfelekezetbe-
lieknek v?Jlási, iskolai és önkormányzati jogát 
törvénynyel akarja biztosítani, melyly el eddig nem 
volt biztosítva. Mondhatom, sajnosán esik halla
nom, hogy a szabadságot ellenökben nekünk kell 
védeni. (Ugy van !) Ha mi tagadnók meg tőlök a 
szabadságot, akkor nekik volna kötelességök a 
vallás-szabadság tökéletes biztosítására felszólalni. 

Uraim azon az oldalon ! meggondolták-e önök, 
mi biztosítja a szabadságot? A törvény. Mert mi 
a törvény ? A törvény visszaélés, ha nem biztosi
téka a szabadságnak. Önök pedig, valahányszor 
önöknek vallási intézményei kerülnek elő, mindig 
a múltra, diplomákra hivatkoznak, egyes egyének
nek rendeleteire: mert fejedelem, ki nem alkotmá
nyos, csak egyes egyén, és nincs benne annyi 
biztosíték, mint olyan fejedelem rendelkezésében, 
kinek intézkedése biztosittatik az által, hogy fele
lős kormánya van. 

Nagyon fáj nekem, hogy ezt ki kellett mon
danom, mert azon egyének ellen, kik itten a tör
vény ellen működnek, hogy visszamebessenek az 
előbbi bizonytalan állapotra, azon egyének ellen, 
kik itt azt mondják, hogy a törvényben nem lát
nak biztosítékot, hanem Iáinak az executivában : 
ezek ellen küzdeni valósággal nem gyönyör, s ezek 
ellenében győzni semmi esetre sem diadal. 

Azért én azt gondolom, mi ezekre nem fognnk 
hallgatni, hanem megőrizzük az önök szabadsá
gá t önök ellenében is. 

Ennélfogva egészen ugy, mint előterjesztette 
a minisztérium és helybenhagyta a központi bi
zottság, ezen harmadik szakasz elfogadására sza
vazok. (Közhelyeslés.) 

Kacskovics Ignácz előadó: Azok után, 
mik épen most mondattak, elég, ha rövid leszek. 

A különbség, mely a beadott módositvány és 
a központi bizottság által ajánlott szerkezet között 
van, az, hogy a módositványt beadók az 1848-ki 
törvényre hivatkozást egészen mellőztetni kíván
ják, s beadványuk utolsó pontja szerint oda törek
szenek, hogy a 20-dik törvénynek 8-dik szakasza 
eltöröltessék; mi pedig, kik a 48-ki törvényekben 
a szabadságnak, különösen a vallás-szabadságnak 
és egyenjogúságnak második arany bulláját tisz
teljük, mi e törvények eltörlését nem óhajtjuk 
(Halljuk csak a szöveget!), sőt azoknak korszerű ki
fejlesztésére, bővítésére törekszünk. (Zaj.) És így, 
ha módositást idézünk elő a 48-ki törvényekben, 
ez csak javukra és jogaik bővítésére szolgálhat 
(Szavazzunk!); a mi kitűnik abból, hogy a 48-ki 
törvényben e szó: „nemzeti" nem fordul elő, eb
ben pedig az is benne van. 

E szerint tehát a szerkezet elfogadását javas
lom következő módon. (Olvassa a központi bizottság 
által a 3-dik szakaszra nézve javaslóié szerkezetet.) 

Miletics Szvetozár: T. ház! (Zaj. Szólt 
már! Nincs szava!) 

E l n ö k : Képviselő ur a házszabályokra kiváa 
hivatkozni. 

Miletics Szvetozár: Mielőtt e fontos ügy 
szavazásra kerülne, constatáltatni kívánom, vajon 
határozatképes-e a ház ? mert az én számitásom 
szerint nem az. 

E l n ö k ; A jegyző urak tehát meg fogják 
számlálni. 

(A jegyzők megszámlálják a ház tagjait.) 
Az összeszámítás azt mutatja, hogy 196 kép

viselő van jelen ; van pedig igazolt képviselő 404. 
De még azért ne méltóztassanak eloszlani: 

még Grorove miniszter ur kivan előterjesztést tenni. 
(Ellenmondás. Zaj. Elnök csenget.) 

Ghyczy K á l m á n : T. képviselőház! A ház
szabályok 66-dik szakasza így szól: „Tanácsko
zásra és határozatra az igazolt; képviselők átalá-
nos többségének jelenléte szükséges." Nem tudora, 
hogy bármely előterjesztés következtében nem me
rülhet-e fel tanácskozás szüksége ? (Helyeslés. Zaj.) 

E l n ö k (csenget): Tehát holnap'délelőtt 10 
órakor fog a tanácskozás foíytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 




