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1868. május 8-dikán 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A kormány előterjeszti a német államokkal kötött vám-, s a Nagybritanniával kötött 
hajózási szerződést. A horvátügyi bizottság előterjeszti a horvát küldöttek kívánalmait az alföld-fiumei vasút ügyében. A görög-keleti 
vallásuakról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább foly. A vasúti s pénzügyi bizottságok előterjesztik munkálataikat a ma
gyar éjszak-keleti, a zákány-zágrábi s hatvan-miskolczi vasutakra vonatkozó törvényjavaslatokról. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef o., Gorove István, Lónyay Menyhért, Wenck-
htim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/a órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Az ülés jegyző
könyvét Dimitrievics Milos jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit a tegnapi jegyző 
urak fogják jegyezni. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

DimiMeviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a má
jus 7-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Bemutatom az idő közben beérkezett kérvé
nyeket. 

Bereg megye közönsége a képviselőknek az 
országos ülésekből gyakori kimaradását meggá
toltatni kéri. 

Ugyanaz, a Duna-Tisza közti csatornázás elle
nében, a benyújtott javaslata szerinti alsó-tiszai 
csatornázást kéri pártoltatni. 

Székelyhíd mezőváros közönsége Bihar me
gyében a tisza-ér-kőrösi csatornát létesíttetni kéri. 

Ugyanazt kéri ;Iriny község Szatmár me
gyében. 

Ugyanazt Zichy Ferencz gr. biharmegyei 
birtokos. 

A Jászkun kerület közönsége a királyi táblá
nak kerületenkinti felosztása esetére egyiknek 
székhelyéül Debreczen városát kéri kitüzetni. 

A pesti ,,Egyenlőségi kör" a polgári házasság 
intézményének mielőbbi behozatalát kéri. 

Neuman Vilmos a kolozsvári tanácsot hátra 
lévő tanári fizetésének beszedésére köteleztetni kéri. 

Oláh Gábor aradi ügyvéd a Grogor Manó ha

gyatékából őt illető jutalmazás kifizettetése iránt 
érvényes intézkedést tétetni kér. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Szontagh Pál képviselő úr kérvényt óhajt be
nyújtani. 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház! 
Balassa-Gyarmat város számos iparosa megkere
sett, hogy ezen kérvényöket, melyben a fenállott 
ipar- és czéhrendszernek a kor kívánalmaihoz és 
szelleméhez képest átidomitását törvényhozási tár
gyalás tárgyává kívánják tétetni, a mélyen tisztelt 
képviselőháznak benyújtsam. Bemutatom tehát 
ezennel oly czélból, hogy azt figyelemre méltatva, 
szabályszerű tárgyalás végett az illető helyre uta
síttatni méltóztassék. 

Elnök: A kérvényi bizottságnak adatik át. 
Grorove miniszter úr előterjesztést kíván tenni. 
Gorove I s tván fö ldmive lés i , ipar- s ke

reskede lmi min i sz t er : Szerencséje van a minisz
tériumnak ő cs. kir. apóst, felsége nevében Porosz
ország s az éjszaki német szövetség, Bajorország, 
Würtemberg királysággal és Baden nagyherczegség-
gel az 18 6 7. XVIII . t. ez. 3. §. értelmében kötött ke
reskedési és vámszerződést törvényes tárgyalás és 
jóváhagyás végettat . ház asztalára ezennel letenni. 

Midőn a minisztérium e kereskedési és vám
szerződésnek az országra báramlandó anyagi elő
nyeire a t. ház figyelmét előre is felhívni bátorko
dik, nem mulaszthatja el mindjárt ez alkalommal 
megjegyezni, hogy, nem ugyan magának a főszer
ződésnek, hanem a mellékleteknek szövegében a 
monarchia területére nézve oly elnevezések hasz
náltattak, melyek sem az ország államjogi helyze
tének, sem a közös külügyminisztérium és a ma
gyar kormány között történt előleges megállapo
dásnak meg nem felelnek. A minisztérium nem 
mulasztotta el a külügyminisztériumtól e tekintet-
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ben felvilágosítást kérni, mire nézve attól azon ha
tározott nyilatkozatot nyerte, hogy a jelen szerző
dés mellékleteiben a terület jelzésére használt ki
tételek csak tévedésnek tulaj donitandók s azon biz
tosítás nyújtatott, hogy jövőre nézve az elnevezé
sek és formák Magyarország államjogi helyzetének 
megfelelőleg fognak használtatni, jelesül meg fog 
ez történni az Angolországgal legközelebb kötendő 
szerződésben, valamint valósággal az angol hajó
zási szerződésben már meg is történt. 

Közvetlenül e nyilatkozat után átküldetett az 
angol hajózási szerződés, melyben az elnevezések 
az imént idézett nyilatkozat értelmében használtat
nak, s mi e hajózási szerződést törvényes tárgya
lás és jóváhagyás végett a t. képviselőháznak be
nyújtani szintén szerencsések vagyunk. 

Végre kénytelen a minisztérium a t. házat 
arra kérni, hogy mivel az éjszaki német szövetség
gel kötött szerződés ő felsége által leendő szente
sítésének határnapja már 12 nap múlva lejár, a 
tárgyalás olykép vezettessék, hogy az országgyű
lési jóváhagyás ez idő alatt megadható legyen. 

Elnök: Ki fog nyomatni1), és azt hiszem, a 
pénzügyi bizottsághoz utasítandó. (Az osztályokhoz !) 
Ennélfogva az osztályokhoz utasittatik. 

Csengery Antal úr a horvát bizottság részéről 
előterjesztést tesz. 

Csengery Anta l e lőadó (olvassa a horvát
ügyi bizottság jelentését, mely a horvát küldöttek kí
vánalmait tolmácsolja az alföld-fiumei vasút ügyében.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2) és a t. ház tagjai 
közt kiosztatni. 

A görög-keleti vallásúak ügyében készült 
törvényjavaslat 3-dik szakaszának tárgyalása be
fejeztetvén, még csak a szavazás van hátra. A kér
dés az, elfogadja-e a t. ház a görög-keleti vallá
súak ügyében készült törvényjavaslat 3-dik sza
kaszát a központi bizottság által javasolt szerkezet 
szerint? Akik elfogadják, méltóztassanak fölállani. 

NicoliCS Sándor : A feltett kérdésre kivá-
nok pár szót megjegyezni. Azt hiszem, a kérdést 
ugy kellene feltenni: elfogadja-e a t. ház a minisz
teri törvényjavaslat 3-dik szakaszát, vagy nem ? 
Ha ezen túlestünk, akkor kerülne szavazás alá az 
osztály véleménye. 

E l n ö k : Az osztály véleményében nincs elté
rés, mely miatt ne lehetne mindkettőre együtt 
szavazni, ugy t. i., hogy elfogadja-e a ház a mi
niszteri javaslatot a központi bizottság szerkeze
tében ? 

MoCSOnyi S á n d o r : Mielőtt a szavazást meg-
kezdenó'k, egy észrevételt bátorkodom tenni. A 
házszabályok 60.§-a aztmondja: „Ha a szavazásra 

!) Lásd az Irományok 233. és 234-dik számát. 
! ) Lásd az Irományok 235-dik számát. 

föltett kérdés, czikk vagy inditvány több részből 
áll, szétosztását lehet kivánni." Mint tudjuk, a mó-
dositvány, mely tegnap több képviselő részéről a 
3-ik szakaszhoz benyujtatott, több részből áll, me
lyek egymástól egészen függetlenek. De más rész
ről észrevettem tegnap, hogy azon képviselők, kik 
a módositvány ellen felszólaltak, megtámadásukat 
nem az egész módositvány, hanem annak csak 
egyes részei ellen intézték; és igy hiszem, tökéle
tesen a házszabályok értelmében járok el, midőn 
kérem, hogy oszszuk föl a kérdéseket és a szava
zás pontonkint történjék. (Ellenmondás.) 

A mit Nicolics Sándor képviselő úr megjegy
zett, azt helyesnek tartom, mert ismét csak a ház
szabályok értelmében először a miniszteri javaslat 
felett kell szavazni és azután a központi bizottság 
szerkezete felett. (Ellenmondás.) 

J u s t h J ó z s e f : T. ház! Én a Mocsonyi Sán
dor képviselő úr előterjesztésében kifejtett nézete
ket nem pártolom: mert azon eset, melyre hivat
kozott a képviselő úr, akkor fog beállni, ha a ház 
a központi bizottság által beadott szerkezetet elveti. 
(Helyeslés.) Ez esetben részletezni fogjuk a kérdé
sekéi, ugy a mint a t. ház elhatározza. (Helyeslése) 

BabeS Yincze : T. képviselőház! Én párto
lom, még pedig meggyőződésem szerint pártolnom 
kell Mocsonyi Sándor képviselőtársam indítvá
nyát. Bátor voltam tegnap részletenkint kifejteni 
és megmutatni, hogy a szerbek módositványában 
hat inditvány foglaltatik és ezen hat inditvány 
közül négy ellen — legalább mint én emlékszem— 
egyetlen egy ellenvetés sem tétetett s egyetlen 
egy ellenérv sem hozatott fel. Csak kettő ellen 
merült fel aggodalom és illetőleg intéztetett táma
dás, az ellen t. i., hogy kihagyatni kívántatik a 
hivatkozás az 1848-iki XX-ik törvényczikkre, to
vábbá kihagyatni kivántatik a központi bizottság 
azon toldaléka: „a törvények korlátai közt." Csak 
ezekre nézve történtek kifogások. Már pedig, t. 
képviselőház, megvallom, azokra nézve én nem is 
hoztam fel lényeges pártoló okot. azokat nem is 
támogattam egyenesen. Ha tehát ezen megtáma
dott módositványi részek nem is fogadtatnának el, 
a módositvány többi négy része minden esetre 
megállván, elfogadható lenne, mi szintén meg
nyugtatásunkra szolgálna: mert, a mint tegnap 
kimondtam, azok a dolog természetéből folynak. 
Ennélfogva kérném a szavazást ugy intéztetni, 
mint Mocsonyi Sándor képviselőtársam indítvá
nyozta, hogy legalább az, a mi ellen czáfolat nem 
hozatott fel, elfogadtathassék. (Zaj.) 

Halász Bold izsár : Tisztelt képviselőház! 
Mocsonyi képviselő urnák annyiban igaza van 
(Ellenmondás), hogy először minden esetre az 
eredeti szerkezetre, a miniszteri javaslatra kell 
szavazni. Ez a házszabályokban áll. Ha a minisz-
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téri javaslat el nem fogadtatik, akkor szavazunk 
a központi bizottság szerkezetére; ha ez elfogadta-
tik, akkor elesik mindaz, a mi a módositványban 
áll. Én tehát ragaszkodván a házszabályokhoz, a 
miniszteri javaslatot kérem szavazás alá bocsát
tatni. 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
báz! A minisztérium a központi bizottság által 
módosított szerkezetet magáévá tette, és így nem 
látom okát, miért fogná a ház a miniszteri javas
latot szavazás alá bocsátani. {Szavazzunk!) 

Branovacsky György : T. ház! A házsza
bályokat ugy értelmeztük eddig és gyakorlatba is 
ugy hoztuk, hogy midőn valamely eredeti javas
latra módositvány adatott be, az első kérdés min
dig az volt, hogy az eredeti szerkezet megtartatik-e 
vagy nem V Ez volt legalább eddig a szokás, és 
xxgj gondolom, most sincs okunk ettől eltérni. Ha 
a t. ház az eredeti szerkezethez nem tartandja ma
gát, akkor következnek a módositványok azon 
sorban, melyben beadattak, és azokra nézve dönt
sön a ház tetszése szerint. Tehát kérem, hogy a 
szavazás először az eredetire történjék, azután a 
többi módositványra rendben. 

Tisza K á l m á n : T. ház ! Megvallom, hogy 
a miniszteri előterjesztésre szavazni először egy-
átalában nem látom lehetségesnek, mert azon 
szerkezet már most jóformán nem is létezik: mert 
most az az eredeti szerkezet, melyet a központi 
bizottság a minisztérium beleegyezésével előter
jesztett. De nem is látom, mi különbség lenne az 
eljárásban: mert ha a háznak többsége a központi 
bizottság szerkezetét akarja elfogadni, "előbb kitű
zetvén a miniszteri szerkezet, azt nem fogadja el, 
és utána rögtön elfogadja a központi bizottság 
szerkezetét. Én tehát nem látom, mi különbség 
van a kettő között az eredményre nézve. 

A mi a másik részt illeti, hogy t. i. a kérdés 
felosztassék-e vagy ne ? minthogy a szóban lévő 
módositványnak vannak oly részei, melyeket ma
gam is elfogadhatóknak tartok: ha méltóztatnak 
megmondani, hogyan osztassák fel a kérdés, én 
részemről a kérdés felosztásához szívesen hozzá
járulok. 

Dimitrievics Milos jegyző : Tisztelt ház! 
Tisza Kálmán képviselő úr azt mondja, hogy azon 
esetre, ha a módositvány több részre felosztható, 
rá állana arra, hogy a módositványra részenkint 
történjék a szavazás. Ezen módositványnak három 
része van. Az első részben kívántatik, hogy az 
indokolás és a törvényre való hivatkozás, mint 
felesleges, hagyassék ki. A második rész abból áll, 
hogy e hozzátételt kívánjuk : „az illető metropo-
liták által vagy a congressus szervezetét rendező 
szabályok értelmében." Ezt azért kívánjuk, hogy 
provisió tétessék azon esetre, ha a metropolita 

meghal vagy nem akarná jösszehivni a congres-
sust, hogy a congressusnak e részben jogában 
álljon elő vigyázatból intézkedni. A módositvány 
harmadik része egy szóra vonatkozik. Mi t. i. azt 
kívánjuk, hogy „szabályok" helyett tétessék „szer
vezet," mert e szóban több garantiát találunk ön
kormányzatunkra nézve. A mi pedig a kitételt 
illeti, mely a központi bizottság módositványában 
foglaltatik, t. i. ezen szavak : „az ország törvényei
nek határai közt," erre nézve nincs kifogásom. Ez 
magától értetik, és ezt elfogadom. 

BónÍ8 Sámuel *. Én részemről, ha azzal kie
légíthetjük a görög-keleti vaílásuakat, magam is 
bele nyugszom, hogy megnyugtatásukra, ha tud
ják, oszszák meg a kérdést; de nem ám a kérdést 
a módositványra: mert a módositvány feletti kér
dés felosztása nem történhetik meg, mielőtt—mint 
Justh képviselőtársam monda — elvettetik a köz
ponti bizottság javaslata. Ezért a központi bizott
ság javaslatát kell részekre felosztani, ha Ők kí
vánják, saját megnyugtatásuk végett. 

E l n ö k : A második szakaszra nézve, midőn 
tegnap az oktatásügyi minisztérium részéről szin
tén azon nyilatkozat tétetett, hogy a központi bi
zottság által javaslatba hozott kihagyást elfogadja, 
azon második szakaszra nézve is ugy történt a 
szavazás, hogy : elfogadja-e a ház a központi bizott
ság javaslatát? Azt hiszem, miután tegnap igy 
történt a szavazás, ma is ugy kell történnie. (He
lyeslés.) Méltóztassanak tehát azok, kik a 3-dik 
szakaszra nézve a központi bizottság véleményét 
elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) 

Deák FerenCZ: Szabad-e még a kérdéshez 
szólanom ? (Halljuk!) T. ház ! Az én véleményem 
szerint a kérdés feltételének olyannak kell lenni, 
hogy arra mindenki igennel vagy nemmel felel
hessen. Ha már valamely szakaszban beadott mó
dositványok folytán több oly részek vannak, me
lyekre nézve egy némelyik közülünk egyik módo-
sitványt elfogadja, a másikat nem fogadja el, az 
ily átalánosságban föltett kérdésre igennel vagy 
nemmel nem felelhet: mert azt kell mondania, 
hogy részben elfogadja a szerkezetet, részben pedig 
el nem fogadja. Tehát sokkal czélszerübb lesz fel
osztani azon kérdéseket, melyek a szakaszban fog
laltatnak s aztán igy egyenkint szavazni reájok. 
(Helyeslés. Halljuk a határozatot!) 

Elnök: Ügy vettem észre, hogy a t. ház a 
közonti bizottságnak a 3-dik szakaszra tett szer
kezetét elfogadta: ennélfogva . . . . 

MocSOnyi Sándor: Bocsánatot kérek, hogy 
még egyszer felszólalok. (Fólkiáltások: Nem leheti 
A kérdés el van döntve /) 

Elnök: A képviselő úr már ehhez a tárgy
hoz szólott. (Már szavaztunk! Nem lehet többé hozzá 
szólni!) 
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Következik a 4-dik szakasz. 
Dimitrievics Milos jegyző (olvass a a 19é. 

sz. törvényjavaslat 4-dik szakaszát.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A központi 

bizottság a 4-dik szakasz első sorából e szót: „to
vábbá" kihagyandónak, a ,,cougressus" sző elé 
pedig mindenhol e magyarázatot: „egyházi gyüle
kezet" véli teendőnek. A szakasz vége tehát igy 
állna: ..legfelső jóváhagyási jog fentartása mellett 
egyházi gyülekezeteik (congressusaik) szerkezetét 
rendezni." 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! A központi 
bizottságnak azon módositványát, mely szerint a 
„congressus" vagy „nemzeti congressus" szavak 
elé mindenhol annak magyarázatát: „egyházi gyü
lekezet" ajánlja teendőnek, nem találom indokolt
nak ; sőt oly kicsinyesnek tartom, hogy az csak
ugyan mellőzendő volna. 

A központi bizottságnak ezen javaslata túlsá
gos féltékenységet árul el. mely annál igazolatlan-
nabb, minthogy a congressusok hivatása és hatás
köre a miniszteri törvényjavaslatban elegendőkép 
körül van vonalazva, és mert azon esetre, ha csak
ugyan szükséges a congressus fogalmát magya
rázni : e magyarázat, nem pedig a ,,congressus" 
elnevezés lenne a záradékba igtatandó. 

De különben sem helyeselhetem a „congres
sus" vag-y „nemzeti congressus" nevezetnek kiirtá
sára vagy annak csak zárjel közé való szorítására 
irányzott törekvést: mert mellőzve azt, liog-v an-
nak a mondottak szerint semmi gyakorlati értelme 
nincs, ezen módositvány elfogadása visszatetszést 
gerjeszthetne a szerbeknél, kik ebbeli gyülekeze
teiket már 180 év óta mindig csakis nemzeti con-
gressusnak nevezik. E honban eddigelé 22 con
gressus tai tátott ezen czim alatt, és a szerbek ezen 
már az életbe átment elnevezéshez a legszigorúb
ban ragaszkodnak: miért is a 180 év óta egymás 
után következő kormányoknak egyike sem, de 
még az absolnt osztrák kormány sem törekedett 
arra, hogy ezen népszerű elnevezést az érdeklettek 
boszantására megszüntesse. 

Ezeknélfogva én részemről a miniszteri tör
vényjavaslatnak ebbeli szövegezése mellett sza
vazok. 

A miniszteri előterjesztésben ezen szavak for
dulnak elő: „Mindkét metropolia hiveinek joguk 
van továbbá, ugyancsak a legfelső jóváhagyási 
jog fentartása mellett, congressusaik szerkezetét is 
rendezni;" az általunk beadott módositvány pedig 
ezt tüzetesebben és határozottabban jelzi, midőn 
azt mondja: „Mindkét metropolia biveinek joguk 
van továbbá, ugyancsak a legfelső jóváhagyási 
jog fentartása mellett, congressusaik szerkezetét is 
rendezni." Én azt gondolom, ez utóbbi kifejezés 
nem helyes, mert itt nem a congressusok redactió-

járól, hanem azoknak organisatiójáról, azaz szerve
zéséről van szó: bátor vagyok tehát azon indít
ványt tenni, hogy a fönebbi meg nem felelő kife
jezés ily módon igazittassék k i : „Mindkét metro
polia híveinek joguk van továbbá, ugyancsak a 
legfelső jóváhagyási jog fentartása mellett, con-
gressusaikat szervezni." (Helyeslés.) 

Branovacsky István (szólni kivan. Nagy 
zaj. Fölkiáltások: Eláll!) Elállók ! 

NicoliCS Sándor: Én a „szerkezet" szóra 
akartam egy kis megjegyzést tenni, mert azt hi
szem, hogy ezen czikk szellemének jobban felel 
meg a „szervezni" kifejezés. Erre nézve tehát elfo
gadom a módositványt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. hogy e szó he
lyett: „szerkezet" „szervezni" tétessék? 

Dimitrievics Milos jegyző: Italában a 
módositvány tűzendő ki kérdés alá. 

Gliyczy I g n á c z : T. ház! Azt gondolom, 
mielőtt a Nicolies képviselő úr által előterjesztett 
módositvány felett szavaznánk, előbb a felett kel
lene szavazni, vajon a ház elfogadja-e a központi 
bizottság javaslata szerint a 4-dik szakasz szerke
zetét? (Helyeslés.) 

E l í l ö k : Kérem, én összeköttetésbe akartam 
hozni a szerkezettel a módositvány feletti szava
zást. (Közbeszólás: Nm tartoznak együvé!) Tehát 
elfogadja-e a t. ház a szerkezetet oly formán, hogy 
ezen szó helyett: „szerkezet" „szervezet" álljon? 

Vadnay LajOS *. T. ház! Az ellen nincs ész
revételem, hogy „szerkezet" szó helyett tegyünk 
„szervezet" szót, a mint kell i s ; hanem igy csak
ugyan nem maradhat a szöveg : mert „congressus 
szervezetét rendezni", ez absurdum, lehetetlen; 
hanem „congressust szervezni" az már lehetséges. 
Ennélfogva a szöveg ugy lenne kiigazítandó : „a 
congressust szervezni", mert amannak nincs ér
telme. 

Dimi tr i ev i c s M i los j e g y z ő : T. ház! Vad
nay igen t. barátomnak az imént tett megjegyzé
sére felvilágosítással szolgálok. Az általunk beadott 
módositvány igy szól: „Mindkét metropolia hívei
nek joguk van a legfelső jóváhagyás jogának 
fentartása mellett congressusaikat szervezni"; a 
módositványban tehát nem, csak stylaris hibának 
kiigazitásáról van szó, hanem arról is, hogy a con-

: gressus „congressus"-nakhivassék, ugy mint eddig. 
A mellett nem ellenzem, hogy intra parenthesim 
ez is kitétessék: „egyházgyülekezeteik." 

T. ház! Én átalában be nem látom okát, mi
ért tagadtatnék meg annak teljesítése, a mi már 
századok óta fenáll. (Ellenmondás, zaj.) Ennélfogva 
bátor vagyok az egész módositványt, ugy a mint 
van, a t. háznak pártolásába ajánlani. 

Tisza K á l m á n : T. ház! Röviden a kérdés
hez akarok szólani. Itt a központi bizottság által 
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beterjesztett szöveg van és szemben vele egy, több 
képviselő által beadott módositvány. A tárgyalás 
e dolog fölött már befejeztetett; tehát szerintem 
föl kell tenni kérdésül a központi bizottság által 
beadott szöveget; és ha az nem fogadtatik el — a 
mint, gondolom, ez esetben meg fog történni — 
akkor teendő föl ezen több képviselő által beadott 
módositvány. (Helyeslés) 

Halász Bo ld i z sár : Az elfogadott 3 dik sza
kaszban mindazon rendelkezések ben foglaltat
ván, melyek e 4-dikben ismételtetnek, én ennek 
kihagyására szavazok, annál inkább, minthogy e 
szakaszban a congressus is benne van, még pedig 
parenthesisben. A törvényhozásnak kötelessége 
szabatos rövid törvényt alkotni és soha semmit 
sem ismételni. Hogy pedig mind az megvan az 
előbbi szakaszban, a mit fentebb előhoztam, erre 
nézve fel fogom olvasni a 3-ik szakaszt: „A fent
nevezett két metropoliának hivei jogosítva vannak 
egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi 
ügyeiket az ország törvényeinek korlátai között 
külön-külön és az illető metropoliták által 6' felsé
gének teendő előleges bejelentés mellett időszakon-
kint egybehívandó egyházi gyülekezeteikben (con-
gressusaikban) önállóan intézni, rendezni és a 
congressusokon alkotandó és ő felsége által jóvá
hagyandó szabályok értelmében saját közegeik 
utján önállóan kezelni és igazgatni." Ha tehát 
mind ez ben van már a 3-dik szakaszban, a mi 
ismételtetik: mire való egy uj szakaszban a már 
meglevőket bővebben előadni ? Én a 4-dik szakasz 
kihagyására szavazok. (Nayy zaj.) 

Ból l i s S á m u e l : T. ház ! Érteném azok aggo
dalmát, kik ezen kifejezés helyébe: „egyházigyü
lekezeteik" nem akarják a „congressus" szóthozni, 
mert a congressus szó ezelőtt különböző'képen ér-
telmeztetett. De most már, midőn a törvény nyíltan, 
szabatosan meghatározza, hogy mit ért alatta, 
ezen aggodalomnak helyét többé nem látom; s 
magam is azt hiszem, hogy a módositvány sokkal 
világosabb, sőt styláris szerkezete is helyesebb : 
tehát részemről elfogadom. (Helyeslés. Szavazzunk !) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a központi bi
zottságnak a 4-dik szakaszra tett javaslatát vag-y 
nem? (Nem fogadjuk el!) Ennélfogva következik a 
módositvány. {Felkiáltások: Fel kell olvasni!) 

Dimitrievics Milos jegyző {fölolvassa a 
módositványt. Elfogadjuk!) 

Berzenczey Lász ló (szólni akar. Nagy zaj. 
Elnök csenget. Felkiáltások: Nem lehet szólni! A sza
vazás megtörtént!) 

ManojloviCS E m i l : A házszabályokra hi
vatkozom. (Zaj) Ha jól fogtam fel a házszabályo
kat, azok szerint a tanácskozásnak befejezése után 
semmi egyéb nem következhetik, mint a szavazás. 
A tanácskozások, a mint látom, már befejeztettek, 
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következőleg most a szavazás következik. {Felkiál
tások : Már megtörtént!) Én tehát a tisztelt házat 
bátorkodom felkérni, ne méltóztassanak tért en
gedni ujabb vitatkozásra, hanem méltóztassék a 
kérdést szavazásra bocsátani. (Felkiáltások: Már 
megtörtént!) 

Elnök:A szavazás eddig arra történt, hogy 
a 4-dik szakaszt, a mint a központi bizottság java
solja, a tisztelt ház elfogadja-e. Erre a t. ház nem
mel szavazott. Most következik a szavazás arra 
nézve, hogy a módositványt, mely a 4-dik sza
kaszra nézve beadatott, elfogadja-e a ház ? {Felki
áltások : Elfogadjuk ! Már azt is elfogadtuk!) Ennél
fogva a 4-dik szakasz a módositvány szerint fogad
tatik el. 

DimitrieviCS MilOS JCgyzÖ (olvassa a tör
vényjavaslat 5-dik szakaszát.) 

KaCSkOVÍCS IgnáCZ e lőadó (olvassa a köz
ponti bizottságnak e szakaszra tett mődositvártyát) : 
Az 5-dik szakasz 2-dik sorában a „görög-keleti" 
után „vallású'' teendő. A szerkezet igy állna: „gö
rög-keleti vallású szerb nemzeti egyházi gyüleke 
zet (congressus) mielőbbi összehívását eszközölje." 

Dimitrievics Milos jegyző {olvassa az 
5-dik szakaszra beadott módositványt): ,,E czélból 
a minisztérium megbizatik, hogy a rég fenállő 
gyakorlat szerint az illető főpásztorokon kivül 25 
egyházi, 50 világi, és ezek közé választandó 25 
határőrvidéki követből álló keleti orthodoxa szerb 
nemzeti congressus összehívását a karloviczi érsek 
és szerb patriarcha által eszközölje." 

NiCOÜCS Sándor: T. ház ! A régi gyakor
lat szerint a congressusokat ő felsége rendeletére 
mindig a karloviczi érsek hívta össze. Óhajtom, 
hogy ez a congressusra nézve is törvénybe igtat-
tassék, s ennélfogva a módositvány elfogadását 
ajánlom. 

BÓlliS S á m u e l : T. ház! Én részemről a 
módositványt elfogadom azzal a kivétellel, hogy 
ha a fentebbi szakaszban az „orthodoxa" szót a 
ház el nem fogadta, az itt is kihagyassék. 
(Helyeslés) 

E l n ö k : Szavazni kell arra, hogy a t. ház 
az 5-dik szakaszra beadott módositványt elfo
gadja-e azzal a különbséggel, hogy e kifejezés: 
„orthodox" kihagyassék? Elfogadja-e a t. ház? 
{Elfogadjuk!) Az 5-dik szakasz a módosítás sze
rint el van fogadva. (Halljuk a módosított sza
kaszt !) 

DimitrieYics Milos jegyző (olvassa a 
módosított 5-dik szakaszt; ezután olvassa a törvény
javaslat 6-dik szakaszát.) 

Kacskovics Ignácz előadó A központi 
bizottság véleménye szerint a 6 dik szakasz első' 
sorában az „összehívni" helyébe: „eszközölni", a 
2-dik s utolsó sorban „keleti" után teendő: „val-

26 
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lásu", „nemzeti congressus" helyett: „egyházi gyü
lekezet"; végül lenne: „mielőbbi összehivátiac". 
A szerkezet tehát igy állna : „Ugyancsak a mi
nisztérium fogja eszközölni a görög-keleti vallású 
roroán püspöki zsinat felterjesztéséhez képest az 
illető főpásztorokon kivül 30 egyházi, 60 világi, 
s ezek közé választandó 10 határőrvidéki követ
ből álló görög-keleti vallású román egyházi gyü
lekezet (congressus) mielőbbi összehívását". 

Puskár iU J á n o s : T. ház! A központi bi
zottság részéről tett módositvány szerint a törvény
javaslatnak ezen szakaszából kihagyandó e szó : 
„nemzeti". Megvallom, a központi bizottság ezen 
eljárása engem meg nem nyugtat, mert ez nem 
elnézésből, hanem elhatározásból történt. Ezt azért 
jegyzem meg, mivel ezen szó : „nemzeti" a 7. §-ban 
megemlittetik, a hatodik §-ban pedig kihagyatott. 

Nagyon ritka eset az, t. képviselőház, a par
lamenti életben, hogy a parlamentek nem szaba
dabb elvüek, mint a kormány, és én meg vagyok 
győződve, hogy ezen eset itt nem fog előfordulni. 

A központi bizottság nem adja elő' azon indo
kokat, melyeknél fogva az előbb emiitett szó ki
hagyatott ; de ha jól vagyok értesülve, e kihagyás 
két okból történt, Egyik az, hogy a szerb nem
zetség csak egy egyházat képez, míg a románok 
két hitfelekezetre vannak osztva. A másik indok 
az, hogy a szerb congressus eddig is a nemzeti 
czimet viselte, mig a románoknál ez nem történt. 

Engedje meg a t. ház kimutatnom, hogy 
ezen indokok nem állanak. 

Nem áll az első azért, mert a szerb hierarchi
ában is vannak oly vallási felekezetek, mint a 
románoknál. Ott is vannak görög-katholikusok, 
inint nálunk, ott is vannak tőlünk elszakadt romá
nok és más nemzetiségek. (Zaj.) Az igaz, hogy 
a, románok két hitfelekezetre vannak osztva, t. i. 
görög-keletiekre és görög-katholikusokra; de ezek 
egy alapból veszik eredetöket és mindkét egyház 
<egy megye alá tartozik. 

De a második ok sem áll. Azt hiszem, t. ház, 
hogy igen szomorú dolog volna, ha a törvényho
zási téren csak oly jogok volnának szerezhetők, 
melyek már megvoltak; de oly jogok, melyek 
meg nem voltak, nem volnának megszerezhetők. 
Ez az alkotmányosság szellemével ellenkeznék. 
Ki fogom mutatni, t. képviselőház, hogy a román 
egyház is a nemzeti jellemet viselte. Nem akarok 
én az erdélyi törvényekből idézni, melyek reánk 
nézve különben sem épen kedvezők, de mégis 
egyházunk nemzeti jellegét föntartották, midőn 
az oláh natioról, az oláh religioról, az oláh 
vladikákról sat. szólnak. Hanem bátor vagyok 
néhány adatot azon időszakból előadni, midőn 
Erdélyország a mohácsi csata előtt Magyarország
gal egyesülve volt ; azon időszakból, midőn a 

szerb atyafiak még nem jöttek be, hogy bennünket 
hierarchiai ölükbe vegyenek. Van nekünk két 
diplománk Ulászló és Mátyás királyoktól, melyek
ben következő kitételek fordulnak elő: „Quod 
nostrum ad humillime supplicationis instantiam fi-
delis nostri reverendi parochiae metropolitam Nán
dor-Albensis nostrae propterea porrectae majestati, 
tum verő agratia speciali universos et singulos va-
lachos presbyteros fideni graecam tenentes," etc. 
Azután: „Valachos presbyteros, praefato metro-
politano subjectos etc." Továbbá: „Ita tamen 
quod ipse fráter Hylarius prior, et sui successores 
episeopo de Munkács sui ordinis reverentiam, 
archiepiscopoque verő de Transilvania, modernis 
et futuris, veluti superoribus suis debitam subjec-
tionem et obedientiam praestare debeant et tenean-
tur." Ezeken kivül még az erdélyi törvényekből 
is idézem az 1579. évi országgyűlési határozatot: 
„Clerus valachus e suo gremio pro episeopo quem 
voluerit eligatperprincipemconfirmandum." Ezek
ből s más adatokból látható, hogy a görög-keleti 
vallás a nemzeti czimet viselte. 

Tehát kérem a t. házat, hogy ezt a kitételt: 
„nemzeti," mely senkinek kárára nem lehet, egy
házunknak pedig díszére szolgál, megtartani szí
veskedjék; és kérem a t. elnökséget is, hogy e 
szakasznak átalános elfogadása után ennek a szó
nak : „nemzeti" megtartását szavazás alá bocsássa. 

Berzenczey L á s z l ó : Tisztelt ház ! Én va
lóban nem akartam e tárgyban felszólalni; ha
nem nekünk erdélyiekül e tárgy csakugyan igen 
fontos, a mennyiben, a mint látszik, ezen kérdés
ből nemzetiségi kérdést akarnak csinálni, s azt a 
törvényt, a melynek valóban csakis egyházi tör
vénynek kellene lenni, átviszik a nemzetiségre, 
mely kérdést csak akkor lehet szőnyegre hozni, 
mikor a nemzetiségi törvények tárgyaltatnak. 

Egyébiránt, mondják, hogy mi közönyösen 
veszszük a dolgot. Oh nem ! mi nem veszszük közö
nyösen. Azok. kik nem csak Erdélyben, hanem 
Oláhországban a román nép közt éltek — mint 
volt szerencsém vagy szerencsétlenségem a szám
űzetés napjaiban nekem élni — láttuk a bukuresti 
templomban a feliratot: „Ungari si rumun metró-
polia," s ma is használja e czimet a bukuresti 
metropolita, s 8 magát ma is a magyarok és a ro
mánok metropolitájának tartja. 

Itt egy tisztelt képviselő urnák tetszett mon
dani, hogy e vallás nemzeti vallása minden román 
embernek, legyen az bár unitus vagy disunitus. 
Én ugy hiszem, hogy nem ugy áll a dolog: mert 
ők azt mondják, hogy nem lehet román az, a ki 
unitus, mert az unitust magok közt „nyamcV-nak 
hijják. (Derültség.) Mi azonban nem fogunk sem e 
kérdés tárgyalásába ereszkedni, sem abba, hogy 

j Pétervárról vagy Konstantinápolyból hozzák né-
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melyek a szent olajat. (Nagy zaj.) Ez nem a mi 
dolgunk. 

Hanem annyit vagyok bátor szólani a con-
gressus tárgyában, hogy azért vagyok e kifejezés 
ellen, mert ha egynek zsinat, akkor a másik
nak is zsinat, ha egynek congressus, a másiknak is 
congressus. Ezért akartam már felszólalni előbb is, 
de nem hallgattattam k i ; pedig a régi időben ugy 
tartottók, hogy mindaddig, mig a szavazás meg 
nem történik. a tárgyhoz bárki hozzászólhat. 
Sajnos, hogy most az ellenkezőt kell tapasztal
nom. Óhajtanám pedig, hogy vagy azt tartsa meg 
a t. ház e szakaszra nézve is, a mit előbb a szer
bekre mondott, ezen kitételt: ,,zsinat"; vagy pedig 
ha megváltoztatja congressusra, az egyenjogúság 
elvénél fogva itt is congressusnak kell nevezni. 

Ismétlem, ne adjunk oly nevet, mely politikai 
név, egyházi gyülekezetnek. Congressus pedig 
politikai elnevezés, mert például Amerikában con
gressus alatt parlamentet értenek, s igy a congres
sus névnek mindig politikai szinezete van. Ne hoz
zunk tehát oly törvényt, mely által politikai jelen
tőséget adnánk valamely egyházi gyülekezetnek. 
{Nagy zaj.) 

Azért bátor vagyok ajánlani, tegyük min
denütt: ,,zsinat" a congressus szó helyébe. (Nagy 
zaj. Maradjon !) 

P a p p Zs igmond: T. ház! (Nayy zaj!) Nem 
akarom, hogy a t. ház azon tévedésbe ejtessék, 
mintha az oláhországi román érsek mind a magya
roknak, mind a románoknak érseke volna. Ennél
fogva felvilágosítani kivánom a t. ház tagjait az 
iránt, miért neveztetett , ,ungro-valachorum metro-
politá"-nak az oda való érsek. Neveztetik azért, 
mert a XIII . században Fogaras vidékéről Rádü 
vajdával együtt átment az oda való nietropolita 
Oláhországba, a ki csakugyan,,ungro-valaehorum 
metropo]itá"-nak neveztetett, és e czimet meg is 
tartotta, (Nagy 2o/.)Ezenfelvilágosítással tartoztam, 
nehogy azon tévedésben legyen valaki, mintha az 
oda való érsek a magyaroknak is érseke volna. 

A mi pedig illeti azon kérdést, hogy az egy
ház-gyülekezet egyszersmind nemzetinek is nevez
tessék: erre nézve azt tartom, hogyha a szerbekre 
nézve kimondatott, hogy congressusuk nemzeti 
congressus, ezt a románoknál is el kell fogadni: 
mert ez magából az egyenlőségi jogból foly, melyet 
tegnap a ház mindannyi tagja oly dicsőén támo
gatott, s melyért köszönetet is szavazok. Ha tehát 
a „nemzeti" elnevezést a szerbekre elfogadjuk: el 
kell azt fogadni a románoknál is, annál inkább, 
mert a románok vallása ép oly nemzeti vallás, 
mint a reformata vallás. (Ellenmondás,. Zaj.) Igen, 
mert a keleti ritus szerint mindenki a maga nyel
vén szokta isteni tiszteletét tartani, miért is vallás 
és nemzetiség elválhatlanul egymáshoz vannak 

kötve, mint testhez a lélek. Ennélfogva ajánlom a 
t. ház figyelmébe, hogy ha a szerbeknél elfogad
ták, fogadjuk el ezt a románoknál i s : különben 
azon anomáliába jövünk, mintha a szerbeknek 
több joguk volna, mint nekünk románoknak. 
(Nagy zaj.) 

Eötvös József vallási miniszter: Kér
ném a t. házat, ne menjünk tárgyalásainkban 
egészen más térre, mint a melyen állunk. 

A törvényjavaslatnak 3-dik §-a világosan ki
fejezi a congressusnak, azaz egyházi gyülekezetnek 
teendőit, tágasán biztosítva az egyes vallásfelekeze
teknek teljes autonómiáját, de kijelölve egyszers
mind annak körét ugy, hogy minden oly tárgv, 
mely nem iskolai s egyházi ügyeiket illeti, a congres-
susba nem vonható. Ha tehát megnyugvását ta
lálja valaki abban, hogy ezen congressusok nem
zeti congressusoknak neveztessenek, én abban 
nem látok semmit, mi az ország érdekeit veszélyez
tetné. (Zaj. Ellenmondás.) 

A szerbek egyházi gyülekezetét azért nevez
tem nemzeti congressusnak, mert ezen név az, 
mely Magyarországban ezen egyházi gyülekeze
teire nézve mindig használtatott. Mivel pedig a 
magyar törvényhozás ezen törvénynél is az 
egyenjogúság elvéből indult ki, épen azért ugyan
ezen szavat akartam használni a román congres
susra is, mely szó itt is csak azt jelentheti, mit az a 
szerbek congressusánál kifejez. (Helyeslés. Zaj.) 

Azt hiszem tehát, legjobb volna, ha a tanács
kozásunkban mindent melló'zve, mi oda nem tar
tozik, egyszerűen azon kérdés felett szavaznánk, va
jon e szó: ..nemzeti" felvétessék-e a szerkezetbe'? 

Világosan kimondom újra, hogy a „nemzeti" 
szót azért használtam, és azért használhattam meg
győződésem szerint veszély nélkül, mert a harma
dik szakaszban oly világosan kijelölve láttam a 
congressusnak hatáskörét, hogy akár mikép ne
veztessék is, ezen §. értelmén tul terjeszkednie nem 
lehet. (Helyeslés.) 

Joannovics György: Miután az ötödik 
szakasz már elfogadtatott, és ezzel egyszersmind 
elfogadtatott az is, hogy a szerb congressus ugy 
a mint eddig neveztetett, ha praeter legem is, de 
neveztetett görög-keleti szerb nemzeti congressus
nak : ugy gondolom, az igazság is azt hozza ma
gával, a mit a tisztelt cultusminiszter úr is mon
dani méltóztatott, hogy a román congressus is 
nemzeti congressusnak neveztessék. 

Minthogy a két egyházi congressus cselek
vési köre határozottan meg van állapitva, s egy 
részről az átalános törvény, más részről a legfőbb 
felügyeleti jog szerint kellő korlátok közé van 
szorítva: ennek következtében sem működési köre 
az illető egyháztartománynak, sem nemzeti elne
vezése nem ütközik össze az ország érdekével, s 
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nem veszélyezteti politikai egységét. Hiszen ve
szélyessé válhatnék a szabadság is átalában, ha 
visszaélnénk vele. Ezt tehát ajánlom a tisztelt ház
nak elfogadás végett. 

Másik észrevételem az, hogy a megelőző 
§-ban az az eszme lévén elfogadva, hogy a leg
közelebbi congressus az illető főpap által hivas-
sék össze: ennél a szakasznál is, mely a görög-ke
leti románokra vonatkozik, ki kell jelenteni, hogy 
ezeknek congressusa is a görög-keleti román 
metropolita által legyen összehiva, azaz a minisz
térium eszközölje ennek a román metropolita ál
tali összehivatását. 

Ezek voltak észrevételeim. 
Babes VinCZe: {Szavazzunk!) Azon érve

lések után, melyek már felhozattak, fölöslegesnek 
tartom vitatkozni. (Nagy zaj.) 

MiletiCS SzvetOZár: {Nagy zaj. Szavaz
zunk! Eln'ók csenget.) Az minden esetre áll, hogy 
a mi egvházunk nemzeti egyház, és azon urak. 
kik a 2-dik §-ban foglalt egyenjogúságra szavaz
tak, kötelesek itt is a keleti román eongressusnak 
megadni a ,,nemzeti" nevet. {Nagy zaj.) 

N y á r y P á l : T. cultusminiszter ár annyira 
indokolta azt, hogy ezen §-ból nem maradhat 
ki a ,,nemzeti" szó, hogy valósággal fölösleges 
volna ennek több indokát felhozni. {Nem halljuk! 
Rangosabban!) De nem tehetem, hogy abbeli vé
leményemet ki ne fejezzem, hogy ha képviselő 
testület aggodalmakat és félelmeket nyilvánitna 
és egyes kifejezésekben akadna meg, oly kifeje
zésekben, melyeket egyik féltől a logika szabályai 
szerint nem lehet megtagadni, mert a másiknak 
megadattak: a maga méltóságán aluli dolgot kö
vetne el. Mi megmagyaráztuk, mit tesz: „szerb 
nemzeti congressus;" megmagyaráztuk mindkét 
metropoliára nézve, hogy azok tökéletesen egyen
jogúak : legyünk tehát bátrak kimondani, {Nagy 
zaj. Úgyis megadjuk! Nem, kell ehhez bátorság!) 
hogy megnyugtatjuk hazánk több millió polgárát 
az ál tal , ha azt is elismerjük azon értelemben, 
melyben a törvény szól, és csak is addig nemzeti 
congressus. {Zaj. Szavazzunk!) En ennélfogva a 
„nemzeti" szót elfogadom. 

S i m o n y i LajOS b : T. ház ! Bocsánatot ké
rek, ha a t. ház türelmét igénybe veszem; de egy 
megjegyzést elkerülhetlennek tartok. (Halljuk!) 
Az 5 §-ban ,,szerb nemzeti congressus5' czim hasz
náltatott ; én ennélfogva elkerülhetlennek látom, 
hogy ez a román nemzeti congressusra nézve is 
alkalmaztassék. A mi a czimezést illeti, azt hiszem, 
azért adta meg a ház az illető nemzetiségeknek e 
jogot, mert legkevésbbé sem látta ez által alterál-
va Magyarország integritását, melyet mindenkor, 
minden eszközökkel, és. ha kell, fegyverrel is fen-
tartani kötelességünk. És épen azért, mivel e czim- ! 

nek csak egyházi jelleget lehet tulajdonítani, ez 
okból én a görög-keleti román egyháztól sem kí
vánom elvonni; de ebből nem akarom azon kö
vetkeztetést vonatni, hogy a román nemzetiségű 
külön vallást követők összes congressusra gyűlje
nek egybe: mert ezen törvényjavaslat csak a gör. 
keleti románokról szól. Ez okokból a „nemzeti" 
szó meghagyását helyeselve, az eredeti szerkezetet 
pártolom. {Helyes! Szavazzunk!) 

E l n ö k : Tehát Puskariu képviselő úr indít
ványa fog . . . {Nagy zaj.) 

Dobrzánszky A d o l f : Az eredeti szerkezet 
tökéletesen megfelel . . . {Nagy zaj.) 

Dimitrievics Milos jegyző : Az eredeti 
szerkezetet . . . {Nagy zaj.) 

E l n ö k : Joannovics képviselő úr indítványát 
formulázza : méltóztassanak türelemmel lenni. (Zaj. 
Szavazzunk! Szavazzunk!) 

Székely Gergely : T. képviselőház! (Zaj. 
Halljuk !j A nemzetiségi kérdéseknek vallási tör-
vényczikkbe elegyítését nem helyeslem; de ve
szélyt nem látok abban, ha a kérdéses congressust 
is nemzetinek nevezzük, mert a 3-dik szakaszban 
körvonalozva van, hogy hatásköre csupán Egy
házi, iskolai és alapitványi ügyekre terjed ki. 
Azonban látva azt, hogy a második szakaszban az 
negyen)°guíí kitétel meghagyása már most is ugy 
magyaráztatik, mintha az egyenjogúság sértve 
volna, ha nem tétetnék oda a román szóhoz is 
épen ugy, mint a szerbhez, ..nemzeti" : constatálni 
kívánom, hogy a szerb congressus nemzetinek 
neveztetését én csak annak tulajdoníthatom, részint, 
mert más felekezetű szerb nemzet nincs a hazában, 
(Ellenmondás) és legfókép annak, mert eddig is 
törvényeink azon czimmel jelölték azt. (Nagy zaj.) 

A mit Puskariu János képviselőtársamnak tet
szett felhozni, az is igaz, (Zaj. Halljuk!) hogy 
approbataíis törvénycinkben valachus és oláh czi-
men neveztettek mindig; de ezen czim akkor 
minden románt magában foglalt; de azóta történt 
a vallási elszakadás, és már most a görög-keleti 
vallást nem az egész román nemzet, hanem a ro
mán nemzetnek csak egyik része követi; s alig hi
szem, hogy zavart ne okozna az, ha a nem egye
sült görög hitűek vallási ügyeikben a nem egyesül
tekkel közösen intézkednének. 

Azért, pártolom a központi bizottság szerke
zetét. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Borlea Zsigmond : T. ház ! Az előttem 
szóló t. képviselő úr megnyugtatására csak ké-
szót akarok mondani. A t. képviselő úr azt mon
dotta, hogy akkor az unitus vagy görög kath. 
vallás a görög-keleti vallással összezavartatnék. 
De hiszen az nem történhetik, mert világo
san itt áll : ,.görög-keleti." E tekintetben tehát 
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semmi aggodalomra nincs ok. {Nagy zaj. Szavaz-
zunk!) 

E l n ö k : A kérdés az, méltóztatik-e a t, ház 
elfogadni a törvényjavaslat 6-ik szakaszát, ugy a 
mint a cultusminiszter úr előterjesztette ? 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa az ere
deti szerkezetet.) T. ház! Több képviselő' urat azon 
körülmény vezetett tévútra, hogy kezökben a köz
ponti bizottság szerkezetét tartják, holott a minisz
teri szerkezetben világosan ki van téve az, a mit 
román testvéreink kivannak. (Nagy zaj.) 

Maniu Aurél : Az 5-ik szakasz azt mondja, 
hogy a minisztérium fogja eszközölni az egybehi-
vást. Ugyanezt kívánta a központi bizottság a 6-ik 
szakasz formulázásában, mely szintén azt kívánja, 
hogy a minisztérium eszközölje az összehívást; 
holott az eredeti, a cultusminiszter által előterjesz
tett szerkezetben az van, hogy a minisztérium 
összehívja a congressust. Ezen különbségre akar
tam figyelmeztetni a t. házat, és kívánnám a kér
dést ugy formuláztatni: elfogadja-e a ház a 6-ik 
szakaszt a központi bizottság szerkezete szerint, a 
„nemzeti" szó hozzáadásával vagy nem? 

Dimitiievics Milos jegyző (dvassa): ,,U-
gyancsak a minisztérium fogja összehívni . . . 
(Zaj. Eszközölni!) eszközölni a görög-keleti román 
püspöki zsinat felterjesztéséhez képest az illető 
főpásztorokon kívül 30 egyházi, 60 világi és ezek 
közé választandó 10 határőrvidéki követből álló 
görög-keleti román nemzeti congressus. . . (Ellen
mondás. Nagy zaj. Görög-keleti vallása !) 

Borlea Zsigmond : Mielőbbi összehívását! 
Várady Gábor : T. ház! Nekem nincs az 

ellen észrevételem, hogy amódositvány benyújtóit 
és román testvéreinket egyik vagy másik szerke
zet fogja-e inkább megnyugtatni; hanem a tör
vényhozásnak igen is köze lehet ahhoz, hogy ér
telmet zavaró kifejezés ne menjen a törvénybe. 
Pedig minden esetre értelmet zavaró kifejezés az, 
hogy ,,görög-keleti román." Grörög-keleti vallású 
román ig-en is van; de ezt a kifejezést : ,,görög
keleti román" nem értem. Tessék még egyszer 
felolvasni a szerkezetet. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .• ,,U-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a gör.-
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kívül 30 egy
házi, 60 világi és ezek közé választandó 10 határ-
ó'rvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti congressus. . . (Zaj, Nem ugy van ! Egyik 
oldalról: Nemzeti egyházi! Másik oldalról: Egyházi! 
Zaj.) 

Elnök : Méltóztassanak csendben lenni, kü
lönben nem fogjuk megérteni, mit jegyző úr olvas. 
Meg egyszer föl fogja olvasni. (Halljuk! Több 
pereznyi szünet.) 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa).- „TJ-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a görög
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kivül 30 egy
házi, 60 világi és ezek közzé választandó 10 határ
őrvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti egyházi congressus mielőbbi összehivását." 
(Felkiáltások, nagy zaj közt, egyik oldalról: Nem jól 
van ! Nem ugy ! Másik oldalról: Jól van .') 

Eötvös József b. vallási miniszter: 
T. ház! (Nagy zaj. Halljuk a minisztert! Elnök 
csenget) A központi bizottság szerkezete ellen azon 
egy kifogás volt, hogy belőle a román congres-
susnál a „nemzeti" szó kimaradt : méltóztassék 
tehát elfogadni azon szerkezetet, melyet az egyes 
osztályok ajánlottak, és így a „görög román egy
házi gyülekezet" mellé méltóztassanak még oda 
tenni : ,,nemzeti." (Helyeslés, nagy zaj.) 

Elnök (csenget) : A tanácskozás befejezését 
az akadályozza leginkább, hogy közbeszólások 
törcénnek; igen kívánatos volna, hogy csendben 
hallgassuk ki egymást. 

Eötvös József b. v a l l á s i min isz ter : En
nek annyival inkább ugy kell maradni, mert az 
indok, mely a t. házat arra bírta, hogy a „nem
zeti" szót a congressus czimezésénél használja, az 
volt, hogy a t . ház a legtökéletesebb egyenjogúság 
elvéből akart kiindulni : ugyanazon kifejezést 
tehát, mely ott használtatik, hol a szerb congres-
susról van szó, kell alkalmazni a románnál is. 
(Helyeslés. Elfogadjuk! Zaj.) Ezt pedig csak ugy 
érhetjük el, ha a,,nemzeti" szót fölveszszük a köz
ponti bizottság szerkezetébe. 

Bánó Miklós : T. ház! (Nagy zaj. Elnök csen
get). Magam is azt hittem, hogy ha itt a „nemzeti" 
szót nem engednők behozni a szerkezetbe, miután 
az már behozatott a görög-keleti szerb testvérekre 
nézve, ez által logikátlanságot fognánk elkövetni; 
ugy hiszem azonban, hogy e tekintetben nagyon 
jó felvilágosítást adott Székely képviselőtársunk. 
(Nagyon roszat adott!) Én legalább ugy hiszem, 
hogy a szerb atyafiaknak e szóhoz: „nemzeti con
gressus" már históriai joguk van, a mennyiben az 
használtatott és a törvényben is előfordul. (Nagy 
zaj. Szavazzunk!) Azonban egészen másként áll a 
dolog román testvéreinkre nézve. (Eláll!) Nagyon 
jól tudjuk mindnyájan, hogy a vallás köztök meg 
van oszolva, és épen azért nem lehet itt a „nemzeti" 
szót egyátalában alkalmazni. (Helyeslés a jobb olda
lon, ellenmondás a balon. Nagy zaj.) Nem csak azért 
nem lehet alkalmazni, mert akkor az ily eloszlott 
nemzetiségek ugyanazon joggal követelhetnék a 
„nemzeti" szó behozatalát magokra nézve: ezt kö
vetelhetnék a kálvinisták, evangélikusok. (Ellen
mondás a bál oldalon, zaj.) T. ház ! hogy mind ezen 
vallásfelekezeteknél a nemzeti szó használtassák, 
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ez oly logikátlanság, melyet mi, t. ház, el nem 
követhetünk : azért kívánom és indítványozom, 
hogy ezen szó: „nemzeti", különösen román atyánk
fiaira nézve a törvényjavaslatból minden szin alatt 
kihagyassék. (Atalános zaj.) 

Csanády Sándor: Miután az 1848-dikí ma
gasztos törvények (Nagy zaj) a vallási jogegyen
lőség nagy elvét kimondották: a t. ház a nélkül, 
hogy önmagával következetlenségbe ne jöjjön, nem 
tehet mást, mint a román ajkú polgártársak con-
gressusára nézve is a „nemzeti" szót kimondani 
(Nagy zaj) és törvénybe igtatni, annyival inkább, 
minthogy ezt már a szerbekre nézve el is fogadta. 
(Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Akárhányszor formulázzuk 
a szerkezetet, kifogások mindig fognak történni. 
(A bal oldalon : Ügy van!) A véleménykülönbség, 
t. ház, abban áll, hogy ezen szó : „nemzeti" a 
román congressus kifejezés előtt használtassék-e 
vagy ne ? (Felkiáltások a bal oldalon : Ugy van!) 
Ennélfogva mindenekelőtt a felett kell szavazni, 
hogy ezen szó: „nemzeti" maradjon-e vagy kiha
gyassék ? (Felkiáltás a bal oldalon : Maradjon! 
Ellenmondás a jobb oldalon. Zaj.) Ezután, ha a 
többség meg fogja kívánni tartani a „nemzeti" 
szót, a fölött lesz a szavazás, hogy a „nemzeti" 
szó megtartásával a szerkezetet kivánja-e a ház 
megtartani vagy nem ? Ennélfogva azok, k iké szót: 
„nemzeti" a román congressus előtt meg kívánják 
tartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik. Fol-
Málíások: Ellenpróbát kérünk!) Most azok , k i k é 
Szót: „nemzeti" ebben a szakaszban nem kívánják 
megtartani, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 
A többség e szót : „nemzeti" a szerkezetben meg 
kívánja tartani. 

Justl l József : El levén fogadva a „nemzeti" 
szónak kitétele, bátor leszek a szerkezetet felol
vasni : mert igazán nem tudom megfogni, hogy 
nem tudunk megegyezni; holott a dolog igen egy
szerű. A szerkezet igy fog szólani. (Olvassa :) 
„Ugyancsak a minisztérium fogja eszközölni a 
görög-keleti vallású román püspöki zsinat felter
jesztéséhez képest az illető főpásztorokon kívül 30 
egyházi, 60 világi és ezek közé választandó 10 
határőrvidéki követből álló görög-keleti vallású 
román nemzeti egyházi congressus összehívását." 
(Helyes ! Ugy van !) 

Elnök (csenget): Mivel nem lehetett a dolgot 
máskép kiegyenlíteni, sza%razás történt arra, hogy 
e szó : „nemzeti" használtassék-e a szakaszban. 
Miután a többség elfogadta, e szerint lesz szer
kesztve a szakasz. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .- „U-
gyancsak a minisztérium fogja eszközölni a görög
keleti vallású püspöki zsinat felterjesztéséhez ké
pest az illető főpásztorokon kivül 30 egyházi, 60 

világi és ezek közé választandó 10 határőrvidéki kö
vetből álló görög-keleti vallású román nemzeti con
gressus összehívását." (Felkiáltások : Román nem
zeti egyházi congressus! Hosszan tartó zaj. Elnök 
csenget.) 

D e á k y LajOS : (Zaj.) Kénytelen vagyok 
azon meggyőződésre jutni, hogy tán más irat van 
a jegyző úr kezében, mint a központi bizottság 
javaslata : (Nagy zaj) mert a viszonosság elvénél 
fogva semmi más változás nem történhetik a szer
kezetben, mint az, hogy a „román" után oda téte
tik : „nemzeti." (Helyeslés.) 

DilllitrieviCS MílOS j e g y z ő (nagy zaj kö
zött még egyszer olvassa a szakaszt?) 

S o m o g y i Lász ló : Azt hiszem, a többség 
nézete az volt, hogy egyenlő czim használtassák 
mind a két metropolia gyűlésére nézve. (Felkiáltá
sok: Már elfogadtuk! Nagy zaj, elnök csenget.) Miu
tán a jelen szakaszban is . . . (Zaj, szónok szava 
nem hallik.) Miután az 5-ik szakaszban elfogadtuk 
a szerbekre nézve a nemzeti szót, (Zaj, elnök csen
get) épen igy alkalmaznunk kell itt is a „nemzeti" 
szót. (Felkiáltások : Nem kell! El van fogadva!) 

E l n ö k (csenget): Most az egész szakasz el
vagy el nem fogadásáról van szó: a jegyző úr föl 
fogja olvasni. 

Dimitrievics Milos jegyző (olvassa) .< 
„Ugyancsak a minisztérium fogja eszközölni a gör.-
keleti vallású román püspöki zsinat felterjesztésé
hez képest az illető főpásztorokon kivül 30 egy
házi, 60 világi, s ezek közé választandó 10 határ
őrvidéki követből álló görög-keleti vallású román 
nemzeti egyházi gyülekezet (congressus) mielőbbi 
összehívását." 

E l n ö k : Méltóztassanak azok, kik a 6-ik sza
kaszt ugy, mint az most fölolvastatott, elfogadják. 
fölkelni. (Megtörténik.) A 6-ik szakasz ugy, mint 
azt jegyző úr fölolvasta, elfogadtatott. 

Következik a 7-ik szakasz. 
Dimi tr i ev i c s Milos j e g y z ő (olvassa a tör

vényjavaslat 7-ik szakaszát.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A központi 

bizottság változtatást javasol. A 7-ik szakaszban 
„congressus'' elé teendő „egyházi gyülekezet;" 
„legelső" kimarad, valamint a „leszen" két utolsó 
betűje. A szerkezet igy lenne : „Az ily módon 
összerovandó mindkét egyházi gyülekezet (con
gressus) föladata lesz az egyházi gyülekezet szer
kezetét ő felsége jóváhagyása mellett megállapí
tani." (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) 

Sztojacskovics Sándor: (Zaj. El van fo
gadva!) Ugy elállók a szótól. 

Babes Yincze : T. ház! Én nem tehetek 
róla, ha türelme kifog3^ott: de szólanom kell, 
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mert meggyőződésemet nem hallgathatom el. Én 
a t. minisztérium szerkezete mellett nyilatkozom. 
Okaimat el fogom mondani. (Zaj. Már el van fo
gadva ! Nem lehet hozzászólni!) Ha jól emlékszem, 
a kérdés még nem volt föltéve. (Zaj. Eláll! El van 
fogadva !) 

ElnÖk (csenget): Képviselő urnák joga van 
véleményét elmondani: ennélfogva kérem a házat, 
legyen türelemmel. 

P a t a y I s tván : U g y veszem észre, nem tud
ják, hogy a 7-ik szakaszról van szó. (Atalános za
jos derültség) 

BabeS VinCZe : A 7-ik szakaszról lévén szó, 
én a minisztérium eredeti szerkezete mellett nyi
latkozom, és pedig főleg egy kihagyott szó miatt, 
t. i. a kihagyott „legelső''' szó miatt. A tisztelt mi
nisztérium szerkezetében ez benne állott és a sze
rint a congressusnak összejövetele alkalmával 
lehetséges más tárgyakat is elővenni és elintézni; 
holott, ha a központi bizottság által ajánlott szer
kezet fogadtatik el, akkor összeül a congressus ós 
a szervezésnél egyebet nem tehet. (Nem is kell! 
Nagy zaj.) A központi bizottság- azon nézetből 
indult k i , mintha itt egészen uj szerkezetű és 
szervezetű intézményről volna szó. Ez pedig nem 
áll; ez régi institutió, de csak jogi gyakorlatában, 
a törvény hiánya miatt volt akadályoztatva. A ro
mán görög-keleti vallásuaknak számtalan sérel
meik vannak s egyházi és iskolai ügyeik századok 
óta elhanyagolvák; röviden mondva : sürgősen 
elintézendő ügyeik vannak, a melyeket alig taná
csos tovább is elhalasztani. Már pedig, ha igy az 
első congressus csak azon okból jönne össze, 
hogy szervezkedjék, ez által ismét bizonytalan 
időre elhalasztatnék legsürgősebb ügyeiknek elin- i 
tézése. E mellett a románoknak, de a szerbeknek 
is, ezen congressus szervezete ugy szólván meg
van már: mert Erdélyben, de Karloviczán is, már 
megállapittatott és csak a felterjesztést kell majd 
eszközölni. Addig, vagy az alatt pedig elintézhetők 
lennének az érintett nagyon sürgős ügyek, mi 
különben ezen szerkezet mellett, t. i. a központi 
bizottság szerkezete mellett, lehetetlen. Ennélfog
va kérem a t. házat, hogy a törvénybe ezen szó : 
„legelső" minden esetre beletétessék. (Felkiáltások: 
Maradjon!) 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
ház! A két szerkezet közötti különbséget akarom 
megmagyarázni. Azon szerkezetben, melyet a mi
nisztérium bátorkodott az osztályok elé terjeszteni, 
az van kimondva, hogy az ily módon összehívandó 
mindkét congressus legelső feladata lesz a con- j 
gressus szervezetét ő felsége jóváhagyása mellett l 
megállapítani. Az van tehát kimondva e szerke- j 
zetben, hogy a congressusnak legelső teendője j 
lesz ugyan tanácskozni a felett, vajon a mostani j 

szervezetet ezentúl is akaiják-e megtartani vagy 
más szervezetet akarnak-e felállítani ? de ezen kí
vül folyó egyházi és iskolai ügyeikről már ezen 
első congressus tanácskozhatik. Ez következik a 
miniszteri szerkezetből. Az osztályok által ajánlott 
szerkezet szerint ezen első congressus nem tanács
kozhatnék semmi más felett, csak a szervezet felett, 
és ha a congressus a szervezet felett határozott, 
kénytelen a nélkül, hogy akár mi más iskolai és 
egyházi ügyről szólhatna, szétmenni, és a meg-
állapitott szervezet szerint uj congressus összehí
vását szorgalmazni. Én részemről ugy vagyok 
meggyőződve, hogy a minisztérium által ajánlott 
szerkezet inkább megfelel a czélnak, annyival in
kább, mert azon szerkezet, mely a szerb congres-
susra nézve föl állíttatott, ugyanaz, mely régenten 
volt. Feltehető tehát, hogy a szerbek talán semmi 
változtatást sem fognak tenni a szervezetre nézve, 
hanem azt fogják mondani, hogy megtartják. Át 
nem látom tehát, miért kellene az első congressust 
a nélkül, hogy más valami felett tanácskozhatnék, 
szétküldeni és azután ismét ujat hivni össze. Én 
tehát bátor vagyok a miniszteri javaslatot a t. ház 
figyelmébe ajánlani. (Elfogadjuk! Szavazzrank!) 

Elnök ; Elfogadja- e a t. ház a miniszteri 
javaslat eredeti szerkezetének 7 ik szakaszát a sze
rint, a mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr előterjesztette ? (Elfogadjuk! Szavazzunk!) Ké
rem azon képviselő urakat, kik a miniszteri javas
latot elfogadják, méltóztassanak felállani. 

Várady Gábor : T. ház! A kérdéshez aka
rok szólani. A központi bizottság javaslata a mi
niszteri javaslattal nem csak azon egy szóra nézve 
tér el, hogy ez a szó : „legelső" kihagyatott, ha
nem eltér magára a congressus kifejezésére nézve 
is. (Zaj.) Méltóztassanak kihallgatni, én csak a 
kérdést akarom tisztán formulázni. A központi 
bizottság szerkezetében ezen kifejezés használtatik: 
„mindkét egyházi gyülekezet," és ezen kifejeaés 
kétszer ismételtetik, zárjelben mindenütt oda mel
lékelve : „congressus." En tehát ugy kívánom 
feltétetni a kérdést, hogy — az eredeti szerkezet 
nem maradván meg — elfogadja-e a ház a köz
ponti bizottság javaslatát azon módosítással, hogy 
ezen szó után: „mindkét egyházi gyülekezet (con
gressus)" után tétessék: „legelső feladata." (He
lyeslés) 

Eötvös József b. vallási miniszter : T. 
ház ! Magam is épen ezt akartam indítványozni : 
mert ha e szó : „legelső* hozzátétetik, elfogadom 
a központi bizottság szerkezetét. 

Elnök : Kérem a képviselő urakat, hogy a 
kik a 7-ik szakaszt ugy, a mint azt Várady Gábor 
képviselő úr előterjesztette, elfogadják, méltóztas 
sanak felállani. (Megtörténik.) Ennélfogva a 7-dik 
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szakasz a központi bizottság szerkezetében as in
dítványozott hozzátétellel elfogadtatott. 

Dimitrievics Milos jegyző {felolvassa a 
7-ik szakasz elfogadott szerkezetét. Olvassa a 8-dikat.) 

KaCSkoViCS Ig l lácz e lőadó: A 8. szakaszra 
a központi bizottság következendő módositványt 
ajánl : „A két metropolia különválásából eredő 
mindennemű követelések, a mennyiben kölcsönös 
egyesség utján kiegyenlíthetők nem lennének, ugy 
az egész metropoliát, mint a püspöki megyéket, vagy 
egyházközségeket, vagy netalán egyes egyéneket 
illetők is. választott bíróság előtt bélyeg- és illeték
mentesen lesznek érvényesitendok, mely biróság-
hoz mindegyik fél válaszszon két-két tagot s ezek 
közösen egy elnököt; meg nem egyezhetés esetére 
elnököt, valamint a három hő alatt választani vagy 
összeülni késedelmezők helyett az illető tagokat 
nevezze a kir. tábla; s ezen bíróság végzése és íté
letei ellen — mellőzve minden perorvoslatokat — 
egyedül a hétszemélyes táblára leend felebbvitel. 
hol is az ügy soron kivülaz igazság és méltányos
ság alapján lesz eldöntendő." 

Dimitrievics Milos jegyző : E szakaszra 
nézve több módositvány adatott be. 

Branovacsky István beadta a következő módo
sitványt : „A román metropolia felállításából ere
dő mindennemű követelések, a mennyiben a con-
gressus, illetőleg- a felek által egyesség utján kie
gyenlíthetők nem lennének, rendes bíróság előtt 
bélyeg- és illetékmentesen lesznek érvényesíthetők, 
mely bíróságok végzései és ítéletei ellen mindazon 
perórvoslatok alkalmazhatók, melyeket a polgári 
perrendtartás egyéb perekben megenged.c 

Manojlovics Emil a következő módositványt 
nyújtotta be : „A két metropolia különválásából 
eredő" szavak helyett: „a román metropolia felál
lításából eredhető" szavak tétessenek ; „az igazság
ügyminiszteriura által e czélra delegálandó" pas-
sus helyett pedig télessék: „az e czélra a törvény 
értelmében delegálandó." 

A harmadik módositványt Halász Boldizsár 
nyújtotta be, s ez következőleg szól: „A két metro
polia különválásából eredő mindennemű követelé
sek, a mennyiben egyesség utján kiegyenlithetők 
nem lennének, ugy az egész metropoliát, mint a 
püspöki megyéket vagy egyház-községeket vagy 
netalán egyes egyéneket illetők is, az 1836. évi 
XIV. és az 1840. évi XIII . t. ez. által kijelölt s 
az 1715-ik évi XVII-ik t. ez. értelmében erre fel
jogosított rövid útu osztoztató biróság előtt lesz
nek érvényesitendok." 

Van még egy negyedik módositvány, melyet 
Maniu Aurél adott be s mely következőleg szól: „A 
román metropolia különválásából eredő mindenne
mű követelések, éspedig az egész metropoliát vagy 
az egyes püspöki megyéket illetők, a mennyiben a 

legközelebb mindkét congressuson megkísértendő 
egyesség utján kiegyenlithetők nem lennének, az 
egyházközségeket vagy netán egyes egyéneket 
illetők pedig azonnal egy a királyi tábla által sa
ját kebeléből e czélra különösen alakítandó hét 
tagú tanács előtt bélyeg- és illetékmentesen érvé
nyesitendok. E biróság végzései és ítéletei ellen, 
mellőzve minden más perorvoslatot, egyedül a hét
személyes táblára leend felebbvitel, hol is az ügy 
soron kívül az igazság és méltányosság alapján 
lesz eldöntendő." 

Branovacsky István : T. képviselőház! 
Igaz, hogy a t. ház e törvényjavaslat eddigi tár
gyalásánál nagy türelmet tanúsított; de ha mind
azon szakaszok, melyek eddig tárgyaltattak, türel
met érdemeltek, akkor ezen 8-dik szakasz még 
inkább figyelmet érdemel: azért is méltóztassanak 
megengedni, hogy ezen szakaszra nézve néhány, 
a mennyire lehet rövid észrevételt tehessek. 

Előre bocsátom, hogy ezen szakasz eleje ugy 
a miniszteri, mint a központi bizottság által javas
latba hozott szerkezetben így hangzik : „A két 
metropolia különválásából eredő" stb. Ez a „kü
lönválás" szó nem felel meg a valóságnak; nem 
felel pedig meg azért, mert az ujonan felállított 
román metropolia nem volt soha semmi összeköt
tetésben a szerb metropoliával, tehát nem lehet 
azt mondani, hogy „különvált," hanem „felállí
tott." Hogy pedig az csakugyan így van, bizo
nyítja maga a legfelső királyi resolutió. E királyi 
resolutió kelt 1865. évi július hó 8-áról, mety reso
lutió, hivatkozva az előbbi resolutióra, vagyis az 
1864-ki deczember 24-ről keltre, a többi közt így 
szól (csak elejét olvasom fel): „Nos Franciscusetc. 
Notum faeimus, et tenoré praesentium memóriáé 
commendamus, quibus interest universis: Postea-
quam b. resolutione nostra die 24. mensis decem-
bris anno 1864, parochias graeco orientales quae-
cunque in provinciali regni nostri Hungáriáé ter-
ritorio aeque ac in militaribus serbico banatico a 
populo romano incoluntur, e nexu, quo hucus-
que cum parochüs graeco orientalibus Aradiensi. 
Temesvariensi et Verseciensi junctae erant, ex-
cindi, ac neo creatae metropoliae romanae aggre
gari decrevimus, etc." Ugy gondolom, hogy e 
szerint sokkal correctebb volna, ha a „különvált" 
szó helyett „felállitott" szó tétetnék. 

Egyébiránt rám nézve ez nem lényeges; ha
nem csak kötelességemnek tartottam ezt fölem
líteni. 

A fő dolog e szakaszban az : miként fognak 
azon követelések, melyek ezen ujonan teremtett 
metropoliából erednek, mely biróság által, és mi
csoda eljárással elitéltetni'? Erre nézve azt látom, 
hogy a t. cultusminiszter úr javaslatba hozta a 
delegatiót, a központi bizottság pedig ajánlatot 
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tett egy a felek által választandó bíróságra nézve, 
sőt még tovább ment s azt mondotta, hogy min
den perorvoslatnak mellőzésével egyedül egy fel-
jebbvitel lehessen, és pedig a hétszemélyes táblá
hoz, s e két fórum, az első és a második, nem 
csak a törvény és igazság, hanem pláne a méltá
nyosságból indulva ki hozzon ítéletet. 

Iparkodni fogok a dolgot felvilágosítani, és 
először szólni fogok a választandó biróságokról; 
azután az eljárás- és perorvoslatokról; szólni fogok 
végre a „méltányosság" szóról, és hogy miként 
lehet mind ezen dolgokat a hazai törvényekből 
értelmezni, s mily értelemben voltak azok eddig 
használva, föntartván minden esetre magamnak a 
jogot, legutoljára rövid megjegyzést tenni a mi
niszteri eló'terjesztvényre , vagyis a delegált 
bíróságra. 

A mi a választott bíróságot illeti, ngv látszik 
a központi bizottság hasonlatosságot vett az 1836-
diki XIV-dik törvényczikkbó'l, mely a választott 
biróságokról szól, és megengedte a feleknek, hogy 
két-két bírót választva a két bíró ismét elnököt 
választhasson. E hasonlat, mint átalában a hason
latok, sántikál; de itt valószínűleg nyakát töri, 
ha elfog'adnók. Mindnyájan tudjuk, hogy miről szól 
a 14-dik §.: ,,de plana successione", és pedig 
vérek között és világos dolgokról, nem pedig dubi-
oso juris titulo, melyek az ekkép sommás utón 
hozott ítéletben meg nem nyugvó félnek fentar-
tották a törvény rendes útját és a rendes bírósá
gok előtt; erre nem kell a sok szót vesztegetnünk, 
ezt ugy is tudjuk mindnyájan. 

De más gyenge oldala is van ezen javaslat
nak : az, hogy előre is valószínűleg fel kell tenni, 
hogy, ha én mint szerbbirót választok, bizonyára 
két szerbet fogok választani, a két román pedig 
két románt; most kérdem: hogy fognak ezek elnö
köt teremteni ? (Magyart!) Mindenik fél mást candi-
dálván, bizonyára nem fognak megegyezni. Igaz, 
hogy a központi bizottság ennek elejét vévén, azt 
mondja, hogy ez esetben a királyi tábla nevez 
elnököt. Igen is a királyi tábla fog nevezni füg
getlen elnököt; de vajon minő lesz azon bíróság? 
midőn mindkét fél egymást elidalni fogná, mert 
mindegyik rész a maga érdekeit fogja védeni és 
a pert maga az elnök döntendi el! Ily bíróságot 
bizonyára a t. ház nem fog elfogadni. (Zaj.) 

Tovább megyek. A mi az eljárást illeti, van
nak törvényeink számosan, melyek arról rendel
keznek, hogy ne a köz eljárás szerint, hanem 
többé-kevésbbé ettől eltérve, így vagy amúgy jár
jon el a bíróság. (Nagy zaj.) Ilyen törvényünk 
számos van: a már emiitettem 1836-diki XIV. 
törvényczikk, mely sommás eljárást ajánl; az ez 
tvi XVIII. törvényczikk. mely a vásári birósá
gokról szól; továbbá a szóbeli biróságokról szóló | 

KÉPy. H. NAPLÓ. 1865/8. VII. 

XX-dik törvényczikk; az 1840-diki XV-dík tör
vényczikk, mely a váltóról szól: ilyen végre az 
1840-diki XVII . törvényczikk. Nem kételkedem, 
hogy mindnyájan tudjuk ezen törvények tartal
mát. Ezek azt tartalmazzák, hogy az első biró-
ságu törvényszék eltérhet sokszor a formaságok
tól és rövidebb utón hozhat ítéletet; de egyben 
sincs kizárva az, hogy a hozott ítéletben meg nem 
nyugvó fél a maga jogát rendes törvényes utón 
ne kereshesse ; legalább fen van tartva a megelé
gedetten félnek a maga jogát a törvény rendes 
utján kivívni és pedig minden létező perorvoslat 
felhasználásával. 

Nem látom tehát okát annak, hogjT midőn a 
törvényhozás szelleme mindig az volt, most ettől 
annyira eltérjünk, a mennyire a központi bizott
ság ajánlja, hogy t. i. csak egyetlenegy, választás 
által létrejövendő bíróság az igazság és méltá
nyosság szerint hozzon ítéletet, mely minden to
vábbi perorvoslat mellőzésével csak a septem-
virátushoz legyen felebbezhető. 

T. képviselőház! hogy a dolog még világo
sabb legyen, bátor vagyok az 1836-diki X-dik 
törvényczikket például fölhozni, mely az úrbéri 
ügyekről szól. Nézzük csak, mennyire óvatos volt 
a törvényhozás, midőn ezen törvényczikket al
kotta; pedig nem lehet mondani, hogy ezen tárgy, 
az úrbéri ügy nem érdekelte volna az egész or
szágot , még pedig bizonyosan nagyobb mérv
ben, mint most ezen vallási ügy ; és mégis mit 
mond az . a rendbe szedési perekről ? Azt 
mondja, hogy mindenek előtt kérdés: van-e helye 
a pernek vagy nincs ? először az uriszék, azután 
hivatalból a megyei törvényszék, és harmadik 
instantiában a magyar királjd helytartótanács ál
tal döntessék el, és csak akkor, ha mindannyian 
a pernek helyét látják, kezdethessék meg a per, 
mely azután csak minden perorvoslat felhaszná
lásával volt befejezendő. 

Ha tehát törvényhozásunk ily esetben eny-
nyire óvatos volt: lehet-e most azt kívánni, hogy 
ezen két nemzetiség vallási ügyeire nézve rögtön-
bíróság állittassék fel, mely csak is abban külön
böznék az igazi rögtönbiróságtól, hogy itt volna 
még egy kegyelmi u t : a septemvirátushoz való 
fölebbezés ? 

De ezen kegyelmi ut sem sokat nyomna, 
mert mind az első, mind a másod bíróság a mél
tányosság szerint ítélne, attól pedig nem lehet so-
kdt remélni, hogy az ember legigazságosabb, leg
jogosabb ügyét, el ne veszítse. Ez pedig, ugy gon
dolom, a t. háznak czélja nem lehet. 

Ezen szóra nézve: „méltányosság", mivel ez 
törvényeinkben is leginkább csak ott fordul elő, 
hol delegátióról van szó, fáradságot vettem ma
gamnak, és megvizsgáltam, előbbi törvényeinkben 

27 
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minő éitelemben használtatott ezen szó ? Ezen két 
eszmét tehát összekötve fogom előterjeszteni: a 
delegátió eszméjét hazai törvényeinkből véve és 
a méltányosság eszméjét. 

Amiadelegátiótilleti : ez tudtommal két utón 
szokott történni. 

Első ut az. mely a legutóbbi országbírói ér
tekezlet értelmében is a septemviratus által szokott 
meghatároztatni, és pedig, a mint törvényeinkből 
tudjuk, ha valamely illetékes bíróság ellen van 
valami jogos kifogás, vagy ha talán ezélszerü 
vagy kívánatos volna más bíróságot rendelni. Te
hát felteszik mindig, hogy a felek vagy ajánlják 
vagy kérik a delegátiót és pedig írásban, a mint a i 
törvény egyenesen kimondja, hogy az ily cornpro-
missumok mindig írásba legyenek foglalva, és I 
miután igy írásban fel van terjesztve. akkor a j 
septemviratus meghallgatja a felekéi és az illető I 
bíróságokat, s ugy dönt az ügy felett és nevez ki ; 
compromissumot. j 

A második mód volt az. midőn a törvécyho- j 
zás maga valamely különösen rendkívüli esetben [ 
jónak látta a delegátiót életbe léptetni, és sokszor I 
tágította annak hatáskörét oda, hogy az ilyen de-
legáltbíróság csakugyan méltányosságból is ítéljen. 

Ilyen törvény az 1823 : LXX-dik czikk, mely-
nek 2-dik§-a igy szól: „Circa fundationem Szír- { 
mayanam, tamquam rem de jure tertii tractantem I 
(audita etiam parte altéra) sua majestas sacratis- I 
sima id quod justitiae conforme érit, clementer dis- j 
ponet," A 3-dik §. pedig igy szól: „Fundatio verő 
Hrabovszkyana in commissione de negotio religi- j 
onis Jnstituta, uberius tractata. ubi acta ejusdem ! 
eommissionis revisa fuerint, pro aequitate termi-
nabitur.'" 

Itt tehát csakugyan a törvényhozás magajó
nak találta ő felségének megengedni azt, hogy 
méltányosságból intézze el a dolgot. De mindjárt 
utána egy pár évvel a törvényhozás sokalta azt, 
a mit tett, s ugyancsak az 1729. XVII-dik törvény-
czikkbenigy szól :,,Quoad fundationemHrabovsz-
kyanam et Szirmayanam sacratissima caesardo et 
regia majestas partíbus eatenus interressatis juris 
utique viam admittet. ut primum eideni suae ma-
jestati sacratissimae de una et alia ulterior genui-
na et circumstantiaíis informatio, unde etiam con-
stare possit> quo nimirum quae spectet ? submissa 
exstiterit." 

Ebből tehát látjuk, hogy pláne a mi először 
meg volt engedve, hogy delegátió küldessék, az a 
törvénhyozás által visszavonatván, az illető felek
nek a törvény rendes útja nyitva hagyatott. 

I ly törvényre akadtam továbbá az 1846. 
XXVI-dik törvényczikkben, mely a Pest és Buda 
közti hídról szól, hogyt . i. a mennyire a vállalkozó 
társulat és az ország között barátságos utón nem 

jött volna szerződés létre, akkor a vámszedési esz
tendőkre nézve lehessen valamit ex aequitate elin
tézni. De ennek mi volt oka? Bizonyosan az, 
hogy a vállalkozók a fenálló törvények értelmében 
nem fektették volna be pénzűket, ha előre nem 
biztosíttatott volna nekik a jövedelem. Az ország 
érdekében volt tehát, hogy a hid mielőbb létesít
tessék, következőkép ez valóban különös és rend
kívüli eset volt; de ezt ez esetben szintén zsinór
mértékül elfogadni nem lehet. Akadunk ugyan
azon törvényben arra is , hogy a mennyiben az 
e végre kiküldött országos küldöttség nem tudna 
megegyezni a pest-budaközi expropriatióra vagyis 
kártalinitásra nézve, hogy ott szintén ex aequitate 
dönthesse el az ügyet. Ez tehát megint más szem
pont. Mindnyájan tudjuk, hogy országunkban lé
teznek positív törvények, melyek saerint az expro-
priatio vagy a kártalanítás biztosítva van az állam 
részére. Itt nem magános emberek közt forgott fön 
a kérdés, hanem az állam és magán ember ek kö
zött. Tehát itt az az eset nem alkalmazható. 

Hallottam egy harmadik esetről is, mely 
a reformátió idejében történt, akkor, hogy ajezsui-
ta rend erőszakosan foglalt el templomokat az 
illető felektől. Itt is valami commisio volt meg
bízva, mely eligazítsa a dolgot. De kérem, ezen 
esetet sem lehet a mostanihoz hasonlítani: mert ott 
erőszak volt: itt pedig erőszakról szó sincs. Itt 
békés és törvényes utón módon kell mindenkinek 
jogát kivívnia. Tehát ezen példára sem lehet az 
ellenkező véleményben levőknek alaposan hivat
kozni. 

E szóra : „méltányosság ", térek most á t : mert 
csak e szó: „méltányosság" teszi itt a nyomatékot. 

Igaz ugyan, hogy törvényeink szerint a leg
főbb törvényszék, a hétszemélyes tábla sok eset
ben ex aequitate hozott ítéletet. De igaz másrészt 
az is, hogy 1836-dik évben, gondolom, a XVI-dik 
törvényczikk szerint, az van mondva, hogy ezen
túl minden bíróság, minden törvényszék, minden 
fórum a maga Ítéletét motiválni tartozik; ennek 
tehát eleje vétetik az által, hogy maga a hétszemé
lyes tábla a méltányosság alapján Ítéletet hozzon. 
Ügy gondolom, nincsen is példa arra, hogy ezen
túl ily Ítéletet hozott volna. (Zaj.) 

Nézzük már most a másik részt, hogy micso
da vagyonokról van itt szó ? A kérdéses köve
telések tárgyát teszik az alap, a nemzeti alap, 
alapítványok, zárdák és azokhoz királyi donátíók 
mellett tartozó ingatlan vagyonok és nagyértékü 
egyházi alapítványok, s a többi közt egyházi ja
vak, templomok, iskolaépületek stb. Ezen követe
lések elintézésére szükséges az illető privilégi
umokról, az illető donátiókról a fönlevő okmányo-
k at taglalni és azokból a jogot meghatározni. Mert. 
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hogy az ilyen tárgyak csakugyan jogosan igény
lik azt, hogy a perlekedő félnek annyi szabadság 
adassék, a mennyit a törvény magával hoz: ezt. 
ngy gondolom, nem lehet tagadni senkinek. 

Ezeknek előre bocsátása után (Zaj. Elég volt 
már /) ugy látom, mindenki meg lehet győződve, 
hogy itt a központi bizottságnak véleménye nem 
helyes : nem helyes pedig azért, mert a javaslatba 
hozott bíróság választott biróság; elfogadhatlan 
más odszor különösen azért, mert csak egy appel-
láta van engedve ilyen nehéz s kétes minemüségü 
4B természetű tárgyban ; végre harmadszor nem le
het a javaslatot elfogadni azért, mert itt a méltá
nyosságnak helye nem lehet, hanem csak jognak 
ás igazságnak. 

Ezek után átmegyek a miniszteri javaslatban 
foglalt delegatiókra. (Zaj. Eláll!) 

Én és elvtársaim az előbb előadott okoknál 
fogva főkép a tárgy természetének nehézsége miatt 
kívántuk a rendes utat és törvényes eljárást; a 
mennyiben azonban a t. ház ezt leginkább csak 
azért nem volna hajlandó elfogadni, mert talán 
azon gyanú támadott ellenünk, mintha mi ezen 
ügyet — nem tudom, hogy s mi módon — húzni és 
halasztani akarnók: (Zaj) én és elvbarátaim a mi 
módositványunktól elállunk. (Helyes!) 

Csak két kérésünk van. {Halljuk! Eláll!) 
Először: hogy a miniszteri javaslatban levő 

ezen szó helyett : „különvált metropolia" tegyük: 
„ujonan felállított." 

Másodszor: a mi alkalmat adott nekünk leg
inkább arra, hogy miért kivanjuk a törvényes 
utat, az. hogy nem volt kimondva, hogy a t. mi
niszter úr ezen szót: „általa delegálandó" miképfog-
ja használni. A mint már élőbb volt szerencsém elő
adni, a delegatiók sokszor olyanok voltak, hogy 
ő felsége ugy szólván határtalanul bánt a delegatió-
nális bírósággal; tehát azt oly emberekből állít
hatta össze, akikben lehetett bizalma anélkül, hogy 
azok rendes birok lettek volna. De ezen aggodalmat 
megszüntette a miniszter úr. midőn utóbbi beszédé
ben a delegátióról szólt; azt mondotta ugyanis, 
hogy az törvényes és rendes bíróság lesz. Engem 
ess egészen megnyugtatott; hanem azon egy kéré
sem van mégis, hogy tisztán meg legyen érthető, 
hogy ezen delegátió rendes biróság, méltóztassék 
oda tenni: „a kerületi táblák valamelyikéből fel
állítandó biróság/ ' magától értetődvén, hogy e 
szerint a két fokú felebbezésnek is helye lesz. 

Ezt a két szót, kérem, méltóztassanak elfo
gadni ; és ha a t. miniszter úr ezen értelemben ve-
*zi a delegált bíróságot, akkor szívesen beleegye
zem, és kérem a t. házat, méltóztassanak azt ily 
értelemben elfogadni. 

Eötvös József b. vallási és közoktatási 
m i n i s z t e r : T. ház! Azt hiszem, meg fogom köny-

j nyiteni a discussiót, ha röviden előadom azon ál-
j Iáspontot, melyből ezen szakasznak alkotásánál ki-
I indultam. 

A két metropoliának elválása a dolgok ter
mészeténél fogva — mert az elválás az egyes köz-

I ségekben is megtörténik — igen sok jogi kérdést 
j fog maga után vonni, így a templomi vagyon és 

templom épületének tulajdonára és mindenféle ala
pítványok tulajdonára nézve. Ezen kérdéseket a 
dolgok természeténél fogva administrativ utón. 
mint eddig történt, *eldönteni nem lehet: mei-t ez 
az alkotmányos ország alapelveivel ellenkezik. Itt 
tehát bíróságot kell felállítani, hogy ítéljen azon 
kérdésekről, méhnek ámbár az egész hitfelekezetek 
közt forognak fön. mégis épen ugy jogi kérdések, 
mint más kérdések. Ítéljen pedig felfogásom szerint 
— ezt már mellékesen jegyzem meg — nem méltá
nyosság, hanem jog szerint. (Helyeslés.) Megérintem 
még, hogy a méltányosság szót nem szeretném 
különösen megemliteni. midőn bírói ítéletről van 
szó. (Helyeslés.) Kell tehát bírót kijelölni, ki ezen 
ügyekről ítélni fog. 

E tekintetben két szempontot kell szem előtt 
tartanunk ; először azt, hogy csakugyan az ország
nak érdekében fekszik az , hogy ezen kérdések 
ne húzódjanak évekig, hanem keresztülvitelük 
lehetőleg hamar eszközöltessék és ne csináljunk 
belőlök 30 évig tartó juris pereket (Helyeslés); 
másik érdek az, hogy fölötte rövid és sommás pro
cedúra ne legyen belőle minden appelláta nélkül, 
nehogy ezen kérdések, melyek az aetorra és iucat-
tusra nézve igen nagy fontossággal bírnak, csak 
ugy egyszerűen intéztessenek el. így tehát közép
utat kell választani. A rendes biróságot tehát, 
mint azt némely képviselő úr által benyújtott mó-
dositvány magában foglalja, a minisztérium nem 
tartotta ezélirányosnak. Mert mi a rendes biróság? 
A rendes biróság: a megyei sedria. Már pedig 
minden oly megyékben, hol ilyféle kérdések elő
fordulhatnak, a dolgok természeténél fogva mind 
a két nemzetiség képviselve van; annálfogva 
minden ily egyes kérdés eldöntése eonflictusra 
adna alkalmat. E tekintetnél fogva nem indítvá
nyoztuk a rendes biróságot, hanem indítványoz
tunk delegált bíróságot, mint első forumot, hanem 
aztán a felebbezések az ország legmagasabb fóru
mához, azaz a hétszemélyes táblához fognak vitetni. 

Ha tehát méltóztatnak beleegyezni, minden 
résznek megnyugtatására legjobb volna az. ha 
a tisztelt ház mindjárt jelölné ki azon forumot, 
melyet egyszer mindenkorra delegál, ha például a 
törvényben kimondaná, hogy mint első forumot 
a királyi tábla bizonyos számú tagjai fognak 
ítélni és innen történik az apelláta. Ez volna a 
legczélszerübb. 

Halász Bo ld izsár : T. ház! Én ezen tárgy-
27* 
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ban osztozó, tehát érdekelt fél nem levén, csak 
annyiban szólok hozzá, a mennyiben ezen sajgó 
seb, mely az osztályosok között régóta vérzik, 
az egész hazának is sebe levén, azt minden haza
finak gyógyítani kötelessége. 

En, t. ház, azon kiindulási pontokat örömmel 
fogadom el, melyeket a miniszter úr felállitott, 
nevezetesen, hogy nem a méltányosság, hanem a 
törvényesség értelmében jogi szempontból kell 
megbírálni a kérdéseket. Elfogadom azt is, hogy 
a netaláni peres kérdések mm él rövidebb idő alatt 
intéztessenek el. De, tisztelt ház, azt gondolom, ha 
testünkön oly seb van, melyet műtét nélkül ren
des orvosi szerekkel gyógyítani nem lehet, azt 
kell kívánnunk, hogy ha a műtétnek meg kell 
történnie, minél kevesebb fájdalommal és röviden 
történjék meg. E szempontból voltam bátor mó-
dositványomat benyújtani, melybó'l kiindulva ki 
fogom mutatni, hogy azon bárom, illetőleg több 
módositvány, melyek itt felolvastattak, ezen ezél-
hoz nem vezetnek. Kezdem a kormány javaslatán. 

A kormány delegátiót javasol. T. ház! Én 
azért voltam bátor az 1836. és 1840-dik rövid 
utu osztálybiróságot hozni javaslatba : mert bál
ázok e speciális viszonyokra, nevezetesen apával 
és anyával, testvér vagy unoka-testvérek közti 
osztályokra vonatkoznak; mégis, mert alig merné 
valaki tagadni, hogy a vallásfelekezetek más val
lásfelekezetek iránt is, hát még egymás irányában 
oly viszonyban vannak, mint a testvérek, mikor osz
tozni akarnak, én olyformán fogom fel az ügyet, 
min tha 5 — 6 testvér közösen gazdálkodva, egy
szerre meg akarna osztozni. A törvény e tekintet
ben rövid utu osztályos bíróságot rendelvén, gon
doskodott minden előfordulható nehézségek elhárí
tásáról is. Azt mondja az 1836. XIV. törvényezikk 
7-dik §-a: „Azon ingók és ingatlanok, melyekre 
nézve kétséges volna a jusnak minősége, ha csak 
barátságos egyesség nem igazitaudja el a viszál-
kodást, a felek e részben a törvény útja követésre 
utasíttatnak."' Nem annyit tesz-e ez, hogy az álta
lam indítványozott rövid utu osztályos bíróság 
valami nagyon bonyodalmas kérdést elintézni ma
gát jogosítottnak nem tartja ? Elintézi azokat, me
lyek rögtön elintézhetők, az el nem intézhetőket 
illetőleg a feleket rendes per útjára utasítván. (He
lyeslés és nyugtalanság.) 

T. ház, azt hiszem ha azon részét e törvény
javaslatnak, mely csak elvekre vonatkozik, a tisz
telt ház figyelmére méltónak tartotta: most, midőn 
azoknak alkalmazásáról van szó, t.i. mi az enyém, 
mi a tied'? méltóztassanak türelemmel lenni. (He
lyeslés.) 

A delegátió, t. ház, hazai törvényeink szerint, 
nevezetesen az 1715. XVII . törvényezikk szerint 
a biróküldés a felség jogaihoz tartozik. Ezen tör

vény igy szól : „Pro diversitate eausarum oceur-
rentium judice legali destitutarum, ulterius etiam 
regiae érit auctoritatis judices ad qualitates et 
merita ejusmodi eausarum convenientesdelegare,* 
Már most, tisztelt ház, ha csakugyan delegátióra 
volna szükség, a delegátió kinevezése nem a mi
nisztérium, hanem ő felsége jogai közé tartoznék. 
(Ugy van! Helyes!) Másik az, hogy az rövid idő 
alatt czélra sem vezetne, mert a minisztérium min
den perorvoslatot megenged a delegált itélő bíró
ság mellett, tehát a mi leginkább megkívántatnék, 
rövid idó' alatt nem volna vége e nagyfontosságú 
és sürgetős kérdés elintézésének. 

A második indítvány a központi bizottságé. 
A központi bizottság compromissumot javasolt. 
Tisztelt ház, a compromissum az 1729-diki XXX. 
törvényezikk szerint ugy érvényes, ha a felek 
által irásba van foglalva. Már most, hogy a mi
nisztérium szabja meg a compromissum feltételeit 
és számát a compromissus bíróságnak : ez törvény
be ütköző lenne. 

A mi a harmadikat illeti, mellőzve a többie
ket, melyek körülbelül ezek körül forognak, ne
vezetesen néhány szerb képviselő által inditvá-
nyozottat, mely a rendes bíróságokhoz ragaszko
dik : ez, tisztelt ház, a leghosszabb ut ; és ha azon 
képviselőtársaink, minél tovább a status quo-ban 
maradni és osztozni nem akarnak, akkor czéljokat 
elérik, és a mennyiben a perorvoslatokat is meg
említik, holott azok minden rendes perhez oda 
tartoznak, nekem ugy látszik, nem idegenek attól, 
hogy minél tovább függőben maradjon a kérdés. 

Branovacsky képviselő úr, mintegy gyanítva, 
hogy ez is inditványba jöhet, kimutatta az olyan 
bíróságnak tökéletlen voltát, hol a felek választa
nak és az elnök decidái; de tessék nekem kimu
tatni, hogy az általok ajánlott eljárás tökéletesebb. 

A t. képviselők rendes bíróságokra hivatkoz
nak ; de miből állnak a rendes bíróságok'? A me
gyei törvényszékekből : azon megyei törvényszé
kekből, melyek, különösen ily esetben, vagy egyik 
vagy másik nemzetiség túlnyomó többségben levő' 
tagjaiból állanak. Igazságosabban, rövidebben, a 
felekre nézve megnyugtatóbban fogja-e azt rendbe 
hozni, mint az általam javaslatba hozott szintén 
articularis bíróság ? 

Ezek azon okok, t. ház, röviden előadva — 
nem remélhetvén a t. háznak már alkalmasint ha
tározott nézetét megváltoztathatni — melyek en
gem mint képviselőt arra köteleztek, hogy ily 
nagyfontosságú tárgyban a magam nézetét előad
jam és a t. ház figyelmébe ajánljam. 

ManiU Auré l : Midőn a minisztérium és a 
képviselőház a szőnyegen levő törvényjavaslat 
által a görög-keleti egyháznak, kánonjai értelmé
ben megillető jogait biztosítani kívánja , megad-
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ván ez által az egyháznak mind azt, mi az egy
házé, nem volt és nem is lehet más czélja, mint 
igazságot szolgáltatni; de épen azért, mivel ezen 
törvényjavaslatból azt következtetem, hogy fő fő-
czélja volt az igazságnak kifejezést adni, kötelessé
gem, minthogy ezen tárgyat foglalatosságomnál 
fogva jól ismerem, mind azt kiemelni, mi e ma
gasztos czélnak nemhogy megfelel, sőt vélemé
nyem szerint annak ellentétét képezi. 

A tárgyalás alatt levő 8-dik szakasz hivatása 
azon módozatokat megállapítani, melyek szerint 
a görög-keleti román metropolia felállításából ere
dendő minden jogviszony elintéztessék. Én ré
szemről igen-igen sajnálom, hogy daczára őszinte 
törekvéseimnek többi román görög-keleti társaim
mal egyetemben nem bírtuk szerb képviselőtár
sainkat azon kiváuatunk igazságáról meggyőzni 
és velők együtt egy és ugyanazon módot meg
állapítani, a mely által fel lett volna mentve a 
tisztelt ház mintegy bíróként ítélni • de ha ez ne
künk nem sikerült, talán azon megfogható elfo
gultság miatt, amelylyel a tárgy iránt viseltetünk, 
reménylem, hogy sikerülni fog a tisztelt házat 
meggyőzni kivánatunk igazságosságáról. 

T. képviselőház! Midőn ő felsége 1860-ban 
meghallgatta a románoknak évtizedeken át foly
tatólag és ismételve felterjesztett kérelmét, a jus 
reservatum nyomán meghagyta az akkori egyház
főnek, hogy ezen ügy román metropolita s egy
szersmind a többi püspökökből alakulandó zsinat 
tárgyalása alá bocsáttassák. Ezen zsinat 1861-
ben ült össze és akkor ezen ügyre vonatkozólag 
kinyilatkoztatta, hogy egy román egyenrangú 
metropoliának felállítása által és a románoknak 
a szerb hierarchiától való külön állása által a 
dogma egyessége csorbát nem szenved. (Fölkiál
tások : Soha sem mondotta!) Erre az ő felsége sze
mélyét helyettesítő zsinati biztos arra szólította fel 
a zsinatot, adja elő azon módozatot, mely szerint 
a különállásból eredő minden ügyek elintéztesse
nek. Ekkor a 8 szerb és 3 román püspökből ala
kult zsinat következő szabályzatot hozott. Az el
vállás alapjául a nemzetiséget tűzte ki, és azt mon
dotta, hogy minden, tisztán románok által lakott 
egyházi községek azonnal feloldattnak a szerb hie
rarchia kötelme alól és áttétetnek a román hierar
chia hatósága alá. A szerbek és románok által ve
gyesen lakott községek azonban továbbá is meg
tartatnak az eddigi hierarchia hatósága alatt, míg 
nem egyik vagy másik rész kérelmére egy az 
illető püspökök és egy törvényhatóság küldöttei
ből alakulandó vegyes bizottság a hely színén meg 
nem kisérlendi az egyességet. Az egyesség nem 
sikerülése esetében oda nem itéli a vagyont, mely 
eddig közösen biratott, és a lelkek számát, vala
mint a nemzetiségeket is saját bevallásuk szerint. 

Ezen vegyes bizottságoknak fó'lfeladata az egyesü
lésnek nem sikerülése esetében mindenekelőtt 
megvizsgálni, vajon képes-e egyik vagy másik fél 
az egyházi ingatlan vagyonra nézve kizárólagos 
tulajdonjogát kimu tatni: ha nem képes, akkor oda 
Ítélni az egyházi ingatlanságot a többségnek, a 
kisebbség jogosítva lévén a többség által kárpó
toltatni készpénzben számarány szerint. Az ingó 
vagyon szintén u gy összeiratván, azt természetben 
oszszák fel, szám és becsérték szerint. Ezen szabá
lyozást a püspöki zsinat felterjesztésére ő felsége 
majdnem szóról szóra, de ninden esetre semmine
mű lényeges változtatással 1864. évi decz. 24-kén 
kelt legfelső kéziratában helybenhagyta. Ezen 
jus reservatumban gyökerező legfelső rendelet 
kibocsátása után vagy 31 község, vagyis 31 köz
ségben az ottan többségben levő románok kérel
mezték a különválást. Erre a vegyes bizottság 
minden községben megjelent, az egyességet siker
telenül megkísértették, s a meghatározott eljárás 
szerint a többi vizsgálatot befejezték; az iratokat 
részint a magyar királyi cultusminíszteriumnak, 
részint — minthogy ezen községből mintegy 18 a 
határőrvidékben van — a hadügyi minisztérium
nak végfelosztás végett felterjesztették. A hadügyi 
minisztérium két ügyet már végleg elintézett. 

Méltányolva azon idegenkedést, mely a cul-
tusminiszter urat visszatartja ezen ügyet közigaz
gatási utón elintézni, felfogom az indokot, s kész 
vagyok magam is ezen ügyet biróságokra bízni; 
de midőn ezt teszem, semimképen sem vagyok 
hajlandó őket felmenteni magok a felek által elő
irt eljárás követésétől, sőt fel nem menthetem Őket, 
hogy ne az igazságot tekintsék fő főczélul, hanem 
a summum just, s hogy ez itéletökben ne az igaz
ságot, hanem a summum just törekedjenek elérni, 
mely gyakran summa etiam injuria, kivált oly 
ügyekben, a hol 160 éves közös birtoklásról van 
szó, a hol oly közös birtoklásról van szó, mely 
nem a magán jogügyekre vonatkozó szabályok 
szerint keletkezett, mert a községbeli templomok, 
papi telkek és iskolák s néhol egyszersmind isko
lai tőkéken kivül egyéb semmi közös birtok nincs. 
Ezek nem keletkezhettek ugy, hogy a ki most 
hasznukat élvezi, annak magán jog szerinti tu
lajdonosának is vallhatná magát. Ezek a mos
tani közságbeli tagok talán nem is jogos utódai az 
elődöknek, mert tudjuk, hogy a községben taggá 
válik mindenki, a ki e községben letelepszik s ott 
az osztály alkalmával igényli részét a lélekszám 
szerint. Én, t. ház, mint szentszéki ügyész több 
ily vegyes bizottságban részt vettem ; láttam, mily 
nemű ingerültség, súrlódás, veszélyes súrlódás 
uralkodik az ottani községbeli tagok között, mely 
súrlódás még növeltetik az által, hogy ezen ve
gyes községekben az illető szerb püspökség, nem 
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hogy könnyítené az együttmaradást , kanem ré
szint az istentiszteletnél a nyelvbeli korlátozás, 
részint az iskolákba való beavatkozás által azt 
még sulyositja. 

E B tehát lelkiismeretes dolognak tar tom, 
hogy ha már szükséges ez ügyeket elintézni, hogy 
azok ugy intéztessenek el, hogy a községek ügyét, 
Ől község ügyét ad graecas calendas ne bizzuk, 
ugy például, a hogy a módositványt tevő kí
vánta. Én kötelességemnek tartottam, épen mert a 
viszonyokat ismerem. ezeknek különválását a 
metropoliától elősegíteni. 

En is módositványt tettem. E módositvány-
ban iparkodtam a központi bizottság által elfoga
dott elvekhez alkalmazkodni és még annak eszme
menetét is elfogadni; de nem fogadtam el teljes
séggel a módozatot. Nem fogadtam el először a 
választó bírósági módozatot. Nem fogadtam el pe
dig azért, mert eló'ször 31 község van, melynek a 
eongressuson az egész metropoliát illető ügyei is 
vannak , és mondhatni, hogy jelenben, ha nem 
ukad még több község, mely a különválást kéri, 
már 32 ily választott biróság- felállítása szükséges. 
Másodszor Branovaesky képviselő úr is előhozta 
azon nehézségeket, melyek ily választott biróság 
eljárásával járnak, mert a két félnek választott 
bírái közül mindegyik többnyire saját Me mellett 
szavaz és igy az ítélet hozatala többnyire az 
elnökre van hagyva. Harmadszor sürgősen kíván
nám elintéztetni a vegyes községek ügyeit, és azért 
még ezen három havi időt is szeretném mellőzni, 
és szeretném, ha még az alatt az idő alatt eldön
tetnék az ügy, semhogy még tovább várjunk azzal; 
de nem kívánok és kötelezhetek többé semminemű 
testületeket, hogy igyekezzenek egyességet kötni 
vagy megkísérteni: mert, mint mondom, ez már 
mindenütt megkisértetett, de sikertelenül; tehát 
fenmarad a bírónak ugy is azon joga. hogy mi
előtt a bíráskodást megkezdené, a feleket az egyez
kedésre felszólíthassa. 

Ezen momentumot közbevetve, én a módosit
ványt két részre osztom, és azt kívánom, hogy az 
egész metropoliát, ugy szintén az egyes püspöki 
megyéket illető ügyek, a mennyiben a rendsze
res legközelebbi két eongressuson megkísértendő 
egyesség utján kiegyeztethetők nem lennének, az 
egyházközségbeli ügyek pedig azonnal egy, a ki
rályi tábla által különösen e czélra alakítandó hét 
tagú tanács által legyenek érvényesitendők. 

Ez. kérem, nem uj : mert senki sem mond
hatja, hogy ezek tisztán magánjogi természetű 
ügyek, és pedig nem tisztán azért, mert egyházi 
ügyek ; de továbbá senki sem mondhatja, hogy 
ezek rendes ügyek, mert tökéletes unicumot ké
peznek a magok nemében : már pedig a törvény
hozásnak megvan azon joga, hogy minden rend

kívüli ügyet rendkívüli módon intézhessen el; 
rendkívüli mód pedig az, midőn valami elvonatik 
rendes bírája alól és egy csak ugyanazon ügyekkel 
foglalkozó bírónak intézkedése alá vettetik. 

Ez a községekre vonatkozik. 
Az országos metropolia és a püspöki megyék 

ügyeinek elintézésére nézve szintén ugyanazon 
bíróságot ajánlom, és pedig ugy, mint' maga a köz
ponti bizottság elfogadta, kivéve, hogy nem vá
lasztott bíróságot kívánok, hanem, hogy miután 
a püspöki zsinat, mely 1 865-ben ő felsége által ösz-
szehivatott, el nem intézte, összehivassanak a ro
mánok által választott képviselők, mint külön tes
tület, hogy egyezkedjenek ki s kisértsék meg az_ 
egyességet a szerb eongressussal. Én akkor a ro
mán képviselőtestület tagja voltam, ele sajno-an 
modhatom, hogy egyetlen pontban sem tudtunk 
megegyezni. Azért még sem tartom azon időt el
veszettnek, mely arra fordittatik, hogy a két con-
gressus újra összehivassák. 

Tapasztalva a keserűséget minden vegyes 
községken. igen melegen ajánlom, méltóztassanak 
az igazság szempontjából csak azt tekintetbe ven
ni, hogy azon szegény községek külön válásukat 
mielőbb eszközölhessék és a különválás eszközlé
sénél legyen fő tekintet az igazságra. 

Ajánlom indítványomat a tisztelt ház párt
fogásába. 

Deák Ferencz : T. ház : Minden ilyen nagy 
horderejű változásnak, minő ugyanazon vallás hí
veinek különválása, természetes következése az, 
hogy annak folytán számos jogi és vagyoni kér
dések erednek. Ezen kérdéseket gyakran nem le
het barátságos utón kiegyenlíteni, s eldöntés ökre 
biróság szükséges. 

Azon szempontból indulok ki, hogy a két fél 
közt egyik sem akarja, hogy a fenforgó kérdések 
minél későbben döntessenek el. mertezen supposi-
tum által sérteném akár az egyik, akár a másik 
félt : mert meg vagyok győződve, hogy épen ezen 
esetben nincs helye azon régi axiómának, és a kér 
fél közül egyik sem ragaszkodik hozzá, h o g y : qui 
habét tempus, habét vitám. (Helyeslés.) Mindenik
nek egyformán érdekében van. hogy a kérdés mi
nél előbb tisztába hozassák az egyes jogi és va
gyoni követelésekre nézve. De érdekében van ez 
magának az országnak i s : mert a mint tudjuk, és 
miniszter úr maga legjobban tudjaj bizony néhol 
botrányos esetek is fordultak elő ezen különválás 
óta az egyes községek külön ajkú lakosai között, 
és pedig előfordultak a legszentebb helyen, a 
templomban és közelében, a mi ugy az egyik, mint 
a másik félnek nem nagy lelki épülésére szolgált 

Az a kérdés ezen 8-dik szakasznál, melyik le
gyen az a biróság, mely ezen kérdés felett itél ? 

Itt kettőt kell tekintetbe vennünk: egyik az. 
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hogy minden ember szeret a maga rendes biró-
sága előtt igazságszolgáltatást keresni és semmi, a 
tőrvénynyel ellenkező octroyált bíróságnak nem 
örvend; a másik az. hogy meg kell vizsgálni, va
jon a kereseteknek a rendes bíróság elé utasitása 
mennyiben kivihető, és mennyiben lehető nagyobb 
károk és bajok nélkül ? ha pedig ez nem lehet, 
micsoda törvényes mód mutatkozik arra, hogy e 
bajon az országyülés és a kormány segítsen? 

A rendes bíróságoknak ezen kérdéseknél al
kalmazását részemről nem tartom kivihetőnek, vagy 
legalább nem tartom zavar nélkül használhatónak. 

Talán 30 vagy 40 község van azon helyzet
ben, hogy vegyes ajkú, de ugyanazon vallású la
kói közt előfordul a meum és tuum közti kérdés, 
épen az egyházat illetőleg. S ha még ezek csupán 
tőkékből állanának, azt mondhatná az ember, hogy 
a késedelem nem veszélyes; hanem épen Isten 
háza forog kérdésben: a községben csak egy temp
lom van, ezt az egyik is másik is követeli magá
nak. Ezen kérdés eldöntendő. Rendes per utján, e 
pereket minden községnek külön kellene mozdíta
nia területi birósága előtt, azaz a megyei törvény
szék előtt; mivel pedig több megyében vannak e 
községek, tehát egyidejűleg több bíróság előtt 
mozdittatnék a per. Nem akarok arra terjeszkedni, 
mit Halász képviselőtársam mondott — ámbár 
nagyrészt magam is igaznak hiszem, hogy azon 
törvényszékek tán magok is ingerült, izgatott álla
potban lesznek, mi elkerülketlen, mert épen vallási 
érdekeik forognak fen, oly megyékben, hol a tör
vényszéknek tetemes részét egyik vagy másik fe
lekezethez tartozók képezik — hanem azon lehető
ségre figyelmeztetem a t. házat, hogy ha annyi a 
per, a hány a község, annyi a törvényszék, ahány 
területi bíróság competál az ítélethozatalra: meg 
nem történhetik-e, hogy a legnagyobb difíbrmitás 
lesz az eljárás elveiben s az Ítéletekben ? Kívána
tos-e ez? (Helyeslés.) 

De tovább megyek. Mellőzve az egyes közsé
geket, a mennyire én tudom, elosztandó a nationa-
lis fundus, vagy legalább a románok abból részt 
kívánnak; lehet, hogy a szerbek nem akarnak ne
kik annyit adni, mint a mennyit ők kívánnak; szó
val a natioiialis fundus lehet — nem tudom ^lesz-e 
— de mindenesetre lehet per tárgya. Azt kérdem 
most, ki lesz e kérdésben a rendes bíróság ? A na-
tionalis íundus az egyházé, sz egyik rész szerint 
közös tulajdon, mig a másik szerint csak kis rész
ben illeti az egyiket; szóval ez perkérdés: s hol 
fog ez elintéztetni ? Ha azt tekintjük, hogy a hol 
az eddigi metropolita volt, akkor a karloviczi ér
sek székhelyén volna a dolog elintézendő. Jelen
leg ama helyiségek még tettleg nem állnak szoro
san véve a magyar biróságok és kormányzat ha
talma alatt; reméljük, h o g y ' e z állapot meg fog 

i szűnni, de e pillanatban még nem szűnt meg. To-
', vább megyek. A klastromokról és pedig talán 27 
| vagy mennyiről van szó; ezeknek egy része Sze-
j rémben, más része Aradban fekszik; ezekre nézve 
i tehát Szeremben is Aradban is kell perelni. És 
| melyik a gradualis appelláta ez idő szerint ? A régi 
| perekben Horvátországban és a Magyarországhoz 
. nem tartozó társországokban a báni tábla, Magyar-
I országban a kir. tábla és a septemvirátus. Kérdem, 

lehet-e. ezen dolgokat ugy intézni el. hogy ezen pe-
| reknek egyes részei a legelső bíróságtól az utolsóig 
más meg más forumok elé vitessenek? Azt hiszem, 

1 hogy ezt magok a szerbek sem kívánhatják, sőt 
senkisem kívánhatja, mert nem egyez meg az 

• igazságkiszolgáltatás czélszerüségével, különösen 
1 pedig ezen esetben. 

A rendes biróságokat továbbá nem tartom al
kalmasaknak, ezen nehézségek folytán, azért se, 
mert ezen eljárás rendkívül sok időbe kerül, sok 

; perhuzásokkal jár. Ne mondja senki,.hogy hiszen 
! az egész felekezet nem fogja kivánni a pérhuzást! 
| Senki sem tiszteli jobban az ügyvédi testületet, 
\ mint én — magam is nominaliter legalább tagja 
| vagyok {Derültség) — : hanem annyi mégis igaz, 

hogy a fél maga sem tudja gyakran megakadá
lyozni, hogy az ügyvéd optima fide mindent el ne 
kövessen a per húzására, sőt ezt némelykor épen 
kötelességének is tartja. Czélszerü lesz-e, ha kivált 
egyes perek öt-hat esztendeig húzódnak? nyer-e 

] vele az ország? nyer-e azon két felekezet uyugal-
j ma? nyer-e a polgárok jólléte, ha azon perek,me-
! lyek a legszentebbel, az isteni tisztelettel vannak 
1 kapcsolatban, a végtelenig elhúzódnak? 

A mint tehát mondom, rendes bíróság alkal
mazását lehetlennek tartom. 

Előttünk áll már most két mód: az egyik a 
| compronrissum, a másik a delegatió. 

A compromissumot akkor, midőn ily mélyen 
I beható és a kedélyeket sokban nyugtalanító kér-
j dések forognak fen, egy okból nem tartom czél-
I szerűnek: mert az élet azt mutatja, hogy a com-
j promissumoknál egy ember ítél. (Helyeslés.) Az 
! egyik fél előre igyekszik meggyőződni annak né-
| zeteiről, a kit biróul akar megválasztani, és vá

lasztja a nézeteivel megegyezőt; a másik fél hason
lót tesz. í gy valószinü —- nem mondom, hogy sup-
ponálom, hanem az élet azt mutatja — hogy mind
egyik félnek birája az ő választójának nézeteit 
igyekszik érvényre juttatni és végtére az ügyet 
eldönti az elnök. (Helyeslés.) Nem szeretném sem 
azon felelősséget elvállalni, hogy ily nagy hord
erejű kérdésben én döntsem el a dolgot, és nem is 
bíznám egy emberre ezen minden esetre igen ter
hes provinciát. A compromissumot tehát nem óhaj
tom. (Helyeslés.) 

Hátra van a másik mód: a delegatió. Ezen 
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mód nem uj, ezen mód egyenesen törvényes: mert 
hiszen minden magán perekben, akkor is, ha a 
competentia — midó'n több megyékben fekszik a 
substratum — nem világos, ő felsége delegált min
den időben. A delegatió tehát törvényes eszköz, 
mint azt Halász Boldizsár képviselőtársam igen he
lyesen megjegyezte, sőt az általa felhozott törvény-
czikkel is bizonyította. 

A kérdés most az, hogy ki delegáljon ? 
Az volt mondva, hogy az országgyűlés dele

gáljon. Részemről ez ellen sem volna kifogásom, 
mert az országgyűlés által alkotott törvény a fejede
lemnek és nemzetnek egyesült akarata. De méltóz
tassanak felvenni, hogy ha a törvényhozás delegál, 
sokkal nehezebb az appellátát fentartani, a mi pe
dig a felek megnyugtatására annyira szükséges: 
mert egy országgyűlési bíróságnak, azon testület
nél fogva, mely őt választotta, magasabb az állá
sa, sem hogy ítélete más ítélőszék alá rendeltet
hetnék. (Helyeslés.) Tudom én, hogy van a tör
vényben eset, midó'n fentartatott az országgyűlés 
bírósága ellen az appelláta a septemvirátushoz; 
de ezen példákat, én legalább, nem szívesen idé
zem. (Helyeslés.) Hozzájárul még, hogy az állam
hatalmak fölosztása, a mennyire lehet, megtartandó. 
Az országgyűlést illeti a fejedelemmel együtt a 
törvényhozó hatalom. A végrehajtó hatalom illeti 
ó' felségét, és ö felsége ügyel fel és eszközli a birói 
hatalom által az igazságszolgáltatást. Szükség nél
kül, midó'n elkerülhetjük, ne cseréljük fel ezen ha
talmak gyakorlatát. (Helyeslés.) 

Lehetnek esetek, hol ez szükséges; de talán 
mivel más mód is van, ezen módot most itt nem 
lehet szükségesnek állítani. Azon más mód pedig 
egyszerűen az, hogy ő felsége delegáljon. 

Nem újság ez: ő felsége delegált számos ese
tekben, és o felsége delegálhat ebben is. 

Hanem a felek megnyugtatására azt óhajta
nám, hogy ő felsége rendes bíróságot dexegáljon. 
(Helyeslés.) 

A másik — a mit elsőben kellett volna monda
nom — hogy az alkotmányosságnak természetes 
alaptörvényénél fogva, ő felsége ezt az illető mi
niszter ellenjegyzése mellett tegye, mert ó' felségé
nek minden rendeletei és ilyféle cselekvései a mi
niszter által ellenjegyzendők. (Helyeslés.) 

Ezen delegált bíróság előtt volnának érvé-
nyesitendők mind az egyeseknek, mind az egész 
felekezeteknek akármely ezen tárgyból eredő kö
vetelései ; de itt az eljárásnál részemről kettőt 
kötök k i : először, hogy semmiféle perorvoslat, 
kivéve az appellátát, megengedve ne legj^en, mert 
a perorvoslatok ilyen solemnis eljárásnál az igaz
ság pontos kiszolgáltatására nézve nem lesznek 
mulhatlanul szükségesek ; másodszor, hogy a föleb-
bezés ne legyen csak egy fölebbezésa hétszemélyes 

táblához, hanem kettő. (Helyeslés.) Megmondom 
az okát. Mi az appellátának jogphilosophiája ? Nem 
az, hogy egy magasabb, tekintélyesebb biróság 
Ítélje és revideálja az alsóbb biróság ítéletét — mert 
abból, hogy magasabb rangú a biróság, nem kö
vetkezik, hogy a jogtudományban jártasabb vagy 
függetlenebb volna, sőt az első fokozatú biró ép 
oly jogtudós és ép oly független lehet, mint a 
legfelsőbb fokozatú ; han^m azt teszi fel a törvény, 
hogy az az alapos ítélet, midőn három biró közül 
kettő itélt egyformán. Igaz, lehet, hogy az egyet
len itélt helyesen, de az államnak valahol csak 
véget kell vetni az ilyféle perorvoslatoknak. Azért 
én minden perben, de különösen ilyen nagyfon
tosságú perekben, nagyon szeretem a két fokú 
appellátát. 

Ezek szerint, a miket itt mondottam, én a 
törvényjavaslat szerkezetét következőkép módosí
tanám, és bátor leszek módositványomat a t. ház 
asztalára letenni. (Halíjuk! Olvassa): ,,8. §. A két 
metropolia különválásából eredő mindennemű köve
telések, a mennyiben kölcsönös egyesség utján 
kiegyenlíthetők nem lennének, ugy az egész me-
tropoliát, mint a püspöki megyéket vagy egyház
községeket vagy netalán egyes egyéneket illetők 
is, ő felsége által az illető minisztérium ellenjegy
zése mellett delegálandó valamely rendes biró
ság előtt bélyeg- és illetékmentesen érvényesiten-
dők. Ezen eljárásnál minden más perorvoslatok 
mellőzésével egyedül a kér, fokozatú rendes fe
lébb vitel tar tátik fen." (Elénk hdyeslés.) 

Ajánlom ezen szerkezetet a t. háznak 'elfo
gadás végett. (Elénk helyeslés.) 

E l n ö k : Kivánja-e a t. ház még egyszer 
felolvastatni ? (HalljiA!) 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (felolvassa Deák 
Ferencz módositeányát.) 

W l á d Ala jos : T. ház! Én tökéletesen hoz
zájárulok nagy tiszteletben és méltán nagy tisz
teletben részesülő tagtársunk indítványához ; csak 
egyetlenegy kis módosítást kívánok hozzácsa
tolni, a mely olyképen szólna, hogy: ,,az ily ter
mészetű ügyek pedig az appelláta közben soron 
kivül vétessenek elő." (Helyeslés.) 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! Módosít-
ványt adtunk be, később azonban elálltunk a Bra-
novacsk}7 részéről előadott feltételek alatt. Ez idő 
alatt azonban igen tisztelt képviselőtársunk oly 
indítványt hozott létre, mely, ugy hiszem, mind 
a két részt tökéletesen kielégíti. (Átalános éljen
zés.) Ennélfogva én is részemről szivem mélyéből 
pártolom ezen indítványt, mely képes lesz ezen 
kérdést végleg eldönteni. Csak az az egyetlen 
észrevételem van — nem a dolog lényegéhez tar
tozik, hanem inkább stylisatio — hogy helyesebb 
stylisatio szempontjából szükségesnek vélném kee-
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detén, a hol ez fordul elő: ,,akét metropolia külön
válásából", ezt helyettesíteni: ,,a román metropolia 
felállítása folytán". (Nagy zaj. Ehök csönget. Fel
kiáltások: Marad!) Elállók indítványomtól s tel
jesen elfogadom a módositványt. (Helyeslés. Sza
vazzunk !) 

MiletiCS SzvetOZár {feláll és szólni kivan, 
Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Elnök (csenget): Miletics Szvetozár képvi
selő úr szólni kíván. 

MiletiCS SzvetOZár: Én nem birok hozzá
járulni t. Deák Ferenez úr módositványához ex 
principio jur is : mert az igazságszolgáltatás leg
főbb elve, hogy rendes biróságától megfosztani 
senkit sem lehet. A törvényhozási hatalom legfőbb 
az országban, és önmagában birja hatásköre kor
látját ; de még sem korlátlan: vannak néha tételes 
korlátai, melyek sarkalatos törvényekben állanak,. 
és vannak mindenütt és mindig korlátai a termé
szeti igazságban és jogban. Mint mondám, az igaz
ságszolgáltatásnak egyik legfó'bb elve, hogy senki 
rendes biróságától meg nem fosztathatik; a javas
lat pedig ily megfosztást tartalmaz : mert először 
rendkívüli bíróság kinevezését rendeli, és másod
szor a rendkívüli eljárást rendeli el. Minthogy tehát, 
mondom, a fennevezett elvet sérti, nem járulhatok 
hozzá, és nem is érzem magamat felhatalmazva arra, 
hogy azon jogokat, melyek a községeket, vagy a 
szerb metropoliát törvényesen megilletik, meg
csonkítsam. Azonban ha a két congressus hozzá
járul (Zaj. Ellemondás), nincs semmi kifogásom 
ellene, és részemről magam is hozzájárulok. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

E l n ö k : A házszabályok értelmében először 
minden esetre a szerkezetre kell szavazni. 

ManOJlOViCS E m i l : Én visszavonom módo-
sitványomat. 

Sztratimirovics György: Elállók. (He
lyeslés) 

Papp Z s i g m o n d : Elállók. (Helyeslés.) 
V á r a d y G á b o r : Elállók. (Helyeslés.) 
DimitrieviCS MilOS j e g y z ő : Elállók. (He

lyeslés.) 
BÓniS S á m u e l : Elállók. (Helyeslés.) 
Babes VIncze: T. ház! (Nagy zaj. EMU! 

I Eláll!) 
ElnÖk (csenget): Felkérem a szónok urat, 

tessék a beszédet megkezdeni! (Fölkiáltások: 
Holnap!) 

BabeS V i n c z e : Tehát méltóztatnak elren
delni, hogy holnapra maradjon ? (Eláll! Halljuk !) 
Sajnálom, t. ház ; de nem állhatok el, mert én azt 
gondolom, hogy mindenki azért van itt, hogy 
meggyőződését kifejezze. (Helyes! Holnap!) En
nélfogva én azon indítványt teszem, hogy ha a t. 

X*PV. H. HAPLÓ 186*/,. VII. 

ház türelme kifogyott, hagyjuk a vitát holnapra: 
de a szótól el nem állhatok. (Dologra!) 

E l n ö k : Csendet kérek a t. háztól; de egy
szersmind képviselő urat is kérem, hogy midőn a 
csend beállott, mindjárt méltóztassék folytatni a 
tárgyra vonatkozó előadását. (Helyeslés.) 

Babes V i n c z e : T. ház! Én megvallom, ha őly 
módositvány hozatnék szőnyegre, melyet én meg
győződésem szerint csak némileg elfogadhatónak 
találnék, szivesen hozzájárulnék és elállanék a 
szótól; de minthogy azon módositványok, melye
ket itt hallani szerencsém volt, s azok közt épen 
az utolsó, engem az én legbenső meggyőződésem 
szerint nem elégíthet ki, annálfogva bátor vagyok 
meggyőződésemet kifejezni. 

Mindenekelőtt bátor vagyok megérinteni — 
röviden fogom tenni — azon ügyeket, melyek el
intézéséről a 8. szakasz intézkedik. Ezen ügyek 
négy rendűek : első rendűek az alapítványi ügyek, 
t. i. az eddig közöseknek tartott, vagy legalább 
közösen élvezett alapítványok iránti kérdés; má
sodik rendű a bizonyos püspöki lakok és vagyo
nok iránti kérdés; a harmadik egy pár zárda iránti 
kérdés; negyedik a vegyes községeknek — nem 
annyira elválása, mint inkább kármentesitése iránti 
kérdés. Ez azon négy kérdés, illetőleg követelés, 
melynek elintézési módjáról vitatkozunk. 

Nem fogok abba bocsátkozni, hogy megvizs
gáljam, kinek és mi mértékben van azokhoz joga ? 
mert itt nem ez a kérdés; de csak az: melyik a 
legalkalmasb bíróság, vagyis hatóság azok eldön
tésére? Erre nézve már 1864-ben fel volt szólítva 
az egyházi zsinat véleményadásra. (Felkiáltások: 
Ezt már hallottuk!) Nem fogom hosszasan ismé
telni, a mi már mondatott. A zsinat szabályszerü-
leg alakulva, ő felsége által összehiva, határozato
kat hozott ez iránt, mely határozatok ő felsége 
által legfelső jogánál fogva jóváhagyattak. Az 
egyházban pedig ő felségének eddig mindig ab-
solut joga volt ilyen ügyekre nézve, s merem 
mondani, hogy nincs példa az egész múltban, hol 
ő felsége máskép intézkedett volna, és épen a 
magyar törvények alapján, mely magyar törvé
nyek alapján volt legfőbb felügyeleti joga circa 
sacra. 

Deák F e r e n c z : Ez nem circa sacra, hanem 
circa mundana. (Nagy derültség.) 

BabeS Vincze : Én azt tartom, ezen illetékes 
zsinat által létrejött, s ő felsége által jóváhagyott 
actus által a románok bizonyos jogot nyertek;. 
legalább nem tudnám azt indokolni, hogy azon 
intézkedések törvénytelenek voltak. Ha törvényte
lenek nem voltak, legalább azt jogosan rendelhet
ték és kimondhatták, hogy miféle természetű 
ügyek és miféle eljárás alkalmas és helyes azok 
körül, a mit ki is mondottak, és a mi magokból 
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azon ügyekből is önként foly, minthogy azok 
egyátalában nem magánjogu, hanem vegyes ter- j 
mészetü ügyek. 

Kérem a t. házat, vegye bárki bármelyik 
jogtudományi auctoritás definitióját a magán jogról 
és alkalmazza az idézett ügyekre, és meg fog győ
ződni, hogy lehetetlen ezen ügyeket azon jogba 
beleillesztem. 

Deák F e r e n c z : Bizonyosan ! Lehet! 
BabeS VinCZe: Lehet-e magán jogról szó ott, 

hol bizonyos tárgyat nem magán személy vagy 
testület, nem is magán személy használata vagy 
élvezete végett szerzett, hanem a hol például, mint 
az egyházi községeknél, a község közhelyen épí
tett templomot, iskolát, és azon templomot, iskolát 
idő multával birtokolják mások, mint a kik építet
ték, de csakis községbeliek, és pedig semmi esetre 
sem magán jog alapján'? És már attól ma követel
tessék vissza magán jog alapján ! 

Én, t. ház, csak annyiban tudtam volna be
leegyezni egy bíróság megállapításába ezen 
ügyekre nézve, a mennyiben elérhető lett volna 
az a czél, hogy megnyugtatásul szolgáljon mind
egyik félnek, s a mennyiben tanúsítani akartuk, 
hogy nem akarunk igazságtalanságot; és annyi
ban helyesnek tartom azok nyilatkozatait, kik 
magok is constatálták, hogy itt a rendes hosszú 
eljárás csak káros lehet, s azt röviditeni kell. 

Épen azért, t. ház, én azt gondolom, hogy az 
utolsó módositvány ez indokolással, melyet maga 
indítványozó úr felhozott, ellentétben áll, a meny
nyiben először a rendes eljárást mégis elfogadja, 
de másodszor három biróságot alapit meg. 

Nagyon jól be tudom látni, hogy a t. minisz
térium miért nem akarja végleg eldönteni a már 
többnyire teljes vizsgálattal befejezett e kérdésbeli 
tárgyalást; azaz, tudom érteni, hogy azt nem azért 
nem akarja, mert magán jogi természetűek, hanem 
azért, mert a zsinat határozata szerint ezen ügyek 
felett, ha a vizsgálat befejeztetett, mint itt történt, 
az udvari kanczellariának kellett rendelkeznie, 
(Ellenmondás) mely vegyes szerkezetű hatóság 
volt, a közoktatási minisztérium azonban ezen ve
gyes természetű szervezettel nem bir. Á múltban 
ily ügyek rendszerint a kanczellária illetékességé
hez tartoztak, minthogy az részben birósági ható
ság is volt. Én tehát elismerem, hogy a jelen eset
ben a közoktatási minisztériumnak okai s aggályai 
vannak, melyek miatt az eldöntést magára nem 
vállalja. De azt tartom, hogy az ügyek számára 
illetékesen már megállapított eljárás és az alap 
vagy elv tovább is fenáll, és hogy e szerint itt csak 
arról lehet szó, hogy a vallás- és közoktatási mi
nisztérium helyett miféle testület vagy hatóság 
ruháztassék fel véghatározati joggal ezen ügyek 
eldöntésénél ? Én részemről azt tartanám, hogy 

másként intézkedvén, megsértenők a már törvé
nyesen nyert jogokat. Az eddigi magyar törvény 
szellemében a vegyes községek ügyeiben az eddigi 
eljárás törvényesen volt elrendelve ; és az eljárás 
ő felsége által helybenhagyatván, annak jogossága 
kétségbe sem hozható. Itt — ismétlem — csak {Nagy 
Zaj) arról lehet szó, hogy a vég eldöntést ki gya
korolja a volt udv. kanczellária helyett, minthogy 
a t. cultusminiszterium azt gyakorolni vonakodik? 

Már most méltóztassanak megfontolni, hogy 
ezen ügyek több mint két esztendő óta tár
gyaltatnak és vizsgáltatnak, s már most ezen ügyek, 
ugy szólván, be is fejeztettek, s többnyire nem len
ne más hátra, mint azokat végleg eldönteni. Már 
most, sok kinos munka s szenvedés s annyi vára
kozás után, azt mondja ki a törvény az illetőknek: 
kezdjenek uj pert és vigyék azt három biróságon 

| keresztül, tehát pörösködjenek újból oly ügy fe-
'. lett, melyre nézve már be van fej'ezve a vizsgálat 
! a fenálló szabályok szerint! (Zaj.) 
j Az egyházközségek elválása körül kétféle 

kérdés forog fen. 
Az első kérdés maga az elválás : mert a ve

gyes községek majd valamennyen a szerb hierarchia 
birtokában vannak, úgyszintén vagyonuk is ; (Zaj) 
és itt érintenem kell, hogy mialatt a román metro-

[ polia. hódolva ő felsége határozatainak, a területé-
\ ben levő túlnyomó szerb községeket azonnal áten-
' gedte a szerb hierarchiának, az alatt a túlnyomó 

román községek a szerb hierarchia alatt marad
tak. Már most azon kérdést, vajon el választassa
nak-e a szerb hierarchiától az ilyen román közsé-

i gek ? csekély véleményem szerint bíróilag eldönteni 
; nem lehet. Itt nem lehet más kérdés, mint a máso-
| dik. (Zaj. Felkiáltások: Eláll!) mint az t. i., hogy 
I az egyházi fekvő vagyon birtoka kit illessen, vagy 
' a kárpótlás miféleképen s mi mértékben teljesit-
j tessék ? Itt nincs és nem lehet más kérdés. (F'ől-
í kiáltások : Elég!) 

Ez csak egy része azon ügyeknek: de a leg-
! sürgősb eldöntést igénylő rész. A többieket illető-
i leg csak azért tartom szükségesnek egy pár szót elŐ-
i hozni, mert itt kimondatott, hogy a legfelső hatá-
; rozat, valamint a zsinat határozata ezen ügyekre 
' nézve nem állana. (Nem mondotta srnki!) Ha áll, 
j akkor a javaslatba tett bíróság és hosszas perrend-
; tartás szerinti eljárás eo ipso helytelen; ha pedig 

nem áll, a románokra nézve sem áll, és ebből a 
| következtetésből számunkra uj követelés támad. 
! (Zaj.) Méltóztassanak megérteni. A zsinat és a leg-
i felső elhatározás azt rendelte, hogy a temesvári s 
| verseczi püspöki vagyon a püspöki lakkal együtt 
I a szerbeket illesse, és azon vagyonok azóta a szer-
| bek kizárólagos birtokában vannak. De a románok 
; azt tartják, hogy azon vagyonokhoz nekik is arány-
1 lagos joguk van. 
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Dimitrievics Milos : Azé, a kié volt! 
Babes Vincze: Ezt nem akarom vizsgálni; 

de gondolom, hogy a hatóság vagy bíróság hivatva 
lesz ezt is megítélni, ha a zsinat határozata nem 
áll. Az mondatott más részről, hogy a szerbeknek 
is lehetnek ily praetensióik a románok ellenében; 
megengedem ; ők is érvényesíthetik hasonló joggal. 
Azt akarom mondani, t. ház, hogy akár miképen 
vétessék a kérdés, megoldása csak ugy lesz igaz
ságos és megfelelő, ha a két fél között legalább 
némileg hasonló feltételek állapittatnak meg. De 
ha már most az egyik fél, nevezetesen a szerb fél 
mindenek birtokában van, épen a zsinat határozata 
s ő felsége helybenhagyása folytán, s a vegyes 
községekben, még azokban is, melyekben a román 
elem túlnyomó többségben van, az egész egyházi, 
iskolai s vagyoni kezelés szintén a szerbeké : eme 
kényelmes és előnyös állapot ellenében a románo
kat újra a barátságos egyezkedés megkisértésére s 
aztán a hosszú peruira utasítani, ez. t. ház, roppant 
nagy különbség. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 

Én tehát, legalább a vegyes községek ügyeire 
nézve sokkal gyorsabb eljárást óhajtanék, mint a 
melyet Deák Ferenez t. képviselő úr módositvá-
nyában ajánl. Hiszen ő maga is igen szépen kifej
tette indokolásában, hogy ezen ügyek elintézése 
hosszú időre el nem halasztható veszedelmes izgal
mak és súrlódások nélkül, s mégis hosszadalmas 
eljárást hoz indítványba. Ezért én ebben sehogy 
sem tudok megnyugodni s legfeljebb egy appelláta 
megengedésére lennék hajlandó. Ezen nézetekből 
kiindulva, csak azon módositványt pártolhatom, a 
mely a legrövidebb eljárás mellett akarja a kérdé
ses ügyeket elintéztetni. (Zaj. Szavazzunk!) 

Halász B o l d i z s á r : T . ház! Mint egyik in
dítványozó, én is örömmel visszavonom indítvá
nyomat, annál inkább, mert én is rendes articula-
ris bírónak delegatióját kívánom; csakhogy épen 
egészen sommás eljárást nem kívánok, mert a do
log fontos; de kívánok a rendes Írásbeli eljárás 
helyett szóbeli eljárást. (Nem kell!) 

Egyébiránt, t. ház, vannak olyan szavak, me
lyeket észrevétel nélkül nem szabad hagyni. (Zaj. 
Szavazzunk !) 

Nevezetesen Babes képviselő úr állította, ille
tőleg oda tévedett, mintha mi volnánk azon dele-
gatiónalis bíróság, és itt aliegált, hogy miről lehet 
ítélni, miről nem ; különösen azt állította, hogy itt 
kimondatott, hogy a zsinat határozatai nem álla
nak. Ezt nem mondotta senki; és csak azt felelem 
neki, hogy a bíróság fog minden lehető juris kér
dés felett ítélni. 

Másik észrevételem Miletics képviselőtársunk 
azon kifejezésére vonatkozik, mely szerint az álta
lam fölolvasott törvény világos szavai ellenére ő 
felségét meg akarja fosztani a delegatió jogától 

egy részről, más részről kétségbe vonja a képvise
lőház azon jogát, hogy ily nagyfontosságú kérdés-

i ben intézkedjék. 
Ezt nem hagyhattam szó nélkül. (Elénk he

lyeslés.) 
E l n ö k : Mindenek előtt arra kell szavazni, 

vajon a szerkezetet megtartja-e a t. ház, vagy 
nem ? A kérdés tehát ez lesz: a központi bizott
ságnak a 8-dík szakaszra tett szerkezetét meg
tartja-e a ház vagy nem ? A kik meg akarják tar
tani, méltóztassanak felkelni. (Senki S6m áll fel.) 
A 8-dik szakasz megtartása mellett senki fel nem 
kelt, és igy ezen szakasz elesett. Következik most 
Deák Ferenez igen tisztelt képviselő ár javaslata. 

MiletiCS SzvetOZár: Tisztelt ház! (Nagy 
zaj. Nem lehet már most szólani! Miletics mond né
hány szót, de nem lehet megérteni.) 

Bónis Sámuel: A házszabályokhoz kívánok 
szólani. Kívánom az elnöktől, hogy a házszabá
lyokat megtartsa. Tegnap épen az, a ki ma meg 
akarja szegni, a házszabályokra hivatkozott. Ki-

j vánom, hogy a házszabályok mindenki irányában 
megtartassanak. Kétszer egy tárgyhoz szólani nem 
lehet. (Helyeslés. Zaj.) 

Elnök: Kérdést sem szenved, hogy nincs 
I joga szólani. 

DimitrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferenez módositványát.) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy a most felolvasott 
szerkezetet Wlád Alajos képviselő urnák azon 
hozzáadásával, hogy az ő felsége által delegálandó 
bíróság soron kívül ítéljen, elfogadja-e a t. ház 
vagy nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Nagy zaj. Hibás a kérdés!) Én igen világo
san mondtam ki a kérdést. A kérdés az volt, hogy 
a Deák Ferenez t. képviselő úr által bemutatott és 
felolvasott módositványt elfogadja-e a ház, vagy 
nem, azon hozzátétellel. . . (Nagy zaj. Semmi hozzá
tétel!) 

BranOVaCSky I s t v á n : A kérdés szerintem 
| az, elfogadja-e a t. ház Deák Ferezcz indítványát, 

ugy a mint van, vagy nem ? (Helyeslés.) 
E l n ö k : A kérdést tisztán csak ugy kíván

ják, hogy Deák Ferenez indítványát, ugy a mint 
van, elfogadják-e vagy nem? (Ugy! Ugy!) A kik 
tehát minden hozzátétel nélkül tisztán kívánják 
elfogadni, méltóztassanak felkelni. (Megtörténik.) 

P a p p Zs igmond: T. ház ! U g y hiszem, ha 
van, valami hozzátétel, arra is külön kell szavazni. 

E l n ö k : A többség a Deák Ferenez által be
adott módositványt elfogadja. 

Azon hozzátételt, melyet Wlád képviselő 
' úr . . . . (Nagy zaj.) 
| Halász B o l d i z s á r : A kérdéshez akarok szó-
i lani. Én ugyan megbuktam Wláddal együtt; de 
1 azért, midőn azon kérdésre, hogy a Deák Ferenez 
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úr indítványát minden hozzátétel nélkül elfogadja-e 
a t. ház, a többség felállott, a többi kérdés fölött 
már most szavazni nem lehet. (Felkiáltások-
Végzést!) 

E l n ö k : Egyik része a t. képviselő uraknak 
a hozzátételi kérdést szavazásra kivánja kitűzni, a 
másik nem kivánja. 

Sztojácskovics Sándor: T. ház! (Nagy zaj. 
Eláll!) 

E l n ö k : Nem tudom, a többség el akarja-e fo
gadni a módositványhoz beadott hozzátételt: ha a 
többség el akarja fogadni, azt hiszem, az igazság 
magával hozza, hogy az szavazás alá bocsáttassák ; 
ha pedig nem akarja a többség elfogadni, szava
záskor ugy is megbukik. (Halljuk a kérdést!) A 
kérdés az, hogy Wlád Alajos képviselő urnák azon 
hozzáadását, hogy az ő felsége által delegálandó 
bíróság soron kivül ítéljen. . . (Nagy zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : A felebbvitel történik 
soron kivül! 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Talán épen azért 
szavaztak némelyek Wlád képviselő' úr indítvá
nya ellen, mivel az elnökség által nem helyesen 
volt kimondva és felfogva. A hozzátétel ugyanis 
nem abból áll, hogy a delegálandó bíróság soron 
kivül ítéljen, mert annak értelme nem volna; ha
nem áll abból, hogy azon bíróság ítélete az appel-
latorium fórumnál soron kivül vétessék föl, a mi 
pedig igen méltányos kívánság, és hiszem, hogy 
el fogja a t. ház fogadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha méltóztattak volna egyenkint 
szólni, rég átestünk volna; de ha mindnyájan egy
szerre szólnak, lehetlen a rendet fentartani. 

A kik tehát a módositványt, ama hozzáadás
sal, hogy a felébb vitelnél ítélendő bíróság soron 
kivül ítéljen, elfogadják, méltóztassanak felkelni. 
(Az egész ház feláll.) Ennélfogva a Deák Ferencs 
képviselő úr által előterjesztett módositvány azon 
hozzáadással, hogy a felébb vitelnél ítélendő bíró
ság soron kivül ítéljen, elfogadtatik. 

DimítrieviCS MilOS j e g y z ő (olvassa a fór
vényjavaslat 9-dik szakaszát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) E szerint a 9-dik szakasz el van fogadva. 

Vallás- és közoktatási miniszter úr egy tolda
lék-szakaszt adott be : most ennek tárgyalása kö
vetkezik. (Holnap, holnap!) Ezen módositvány te
hát a holnap délelőtt 10 órakor tartandó ülés
ben fog tárgyaltatni. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a vasúti és 
pénzügyi bizottság együttes jelentését a hatvan-mis-
kolczi, zákány-zágrábi és éjszak-keleti vonalak tár
gyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ) , s az osztályok 
együttes tái'gyalása alá bocsáttatik. 

Áz ülés végződik d. u. 3 órakor. 

') Lásd az Irományok 236-dik siámát. 

CCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. május 9-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 . 

Tárgyai : Vita a jegyzőkönyv szerkezete felett. Kérvények bemutatása. A tizes bizottság kiegészítése elhatároztatik. Vé-
chy Tamás föltétesen igazoltatván, osztályba soroztatik. A görög-keleti vallásuakat illető törvényjavaslat részletes tárgyalása tovább 
íoíy a bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak : Eötvös Jó
zsef ó., Gorove István. Lónyay Menyhért; később 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Horváth Lajos jegyző úr fogja ve

zetni ; a szólani kívánók neveit Dimitrievics Miios 
úr jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitele
síttetni. 

D i m i t r i e v i c s Milos j e g y z ő (olvassa a má
jus 8-án tartott ülés jegyzökönyvét azon pontig, rneiy 
a görög-keleti vallásuakra vonatkozó törvényjavaslat 
6-ik szakaszáról szól.) 

S o m o s s y I g n á c z ; T. ház! Mind az 5-dik. 




