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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. 
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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. 
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mind a 6-ik szakaszból kimaradt a „görög-keleti" 
sző után a „vallású;" pedig ez tegnap tisztán ki
mondatott. 

Dimitrievics Milos jegyző: Hiszen benne 
van a központi bizottság szerkezetében. (Olvassa:) 
„A központi bizottság szerkezete e szónak : „nem
zeti" hozzáadásával fogadtatott el." 

Bón iS Sámue l : T. ház! Igen jól tudom 
ugyan, hogy hitelesítéskor nincs már helye az ér
demleges kiigazításnak; hanem a mennyiben a 
3-ik §. is mutatja, hogy azon -eongressus csak val
lási ügyeket intézhet el, az 5-ik §-ból pedig kima
radt azon szó: „egyházi eongressus,£; a 7-ik §-ban 
ellenben már benne van: miután a románoknak 
egyenjogúságot adtunk a szerbekkel: az „egyházi" 
szónak, véleményem szerint, az 5-ik §-ból sem 
lehet kimaradnia; (Helyeslés) különben a 3, 5 és 
7-ik §§-ok közt ellentét volna. 

GhyCZy IgnáCZ : Somossy Ignácz képvise- j 
lőtársam észrevétele a „vallású" szóra volt irá
nyozva, melyet Várady Gábor barátom indítvá
nyozott. Á felvilágosításban, melyet jegyző tir 
adott, a „vallású''' szó nincs érintve: mert a köz
ponti bizottság szerkezetében, melyre hivatkozás 
történt, nem foglaltatik. (De benne van!) 

D im itr iev íCS Milos j e g y z ő : Felolvasom a 
szerkezetet. Az 5-ik §. , mely Branovacsky és 
társai módositványa szerint fogadtatott el, igy fog 

*szólni. (Olvassa. Fölkiáltások: Nincsbenne az ,,egy-
háziu szó!) T. ház! Midőn a jegyzőkönyv'ezen 
szakaszát felvettem, registráltam a tényeket és a 
disoussiót. ugy a mint lefolyt. Tegnap a t. ház 
elfogadta a Branovacsky és társai által beadott 
módositványt , ugy a mint beadatott; és azt 
hiszem, a jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával csak 
annyiból tehetők észrevételek, a mennyiben, mint 
Bónis képviselőtársam is megjegyzé, a jegyző a 
jegyzőkönyvet nem ugy tette volna fel, a mint 
kellett volna. Én tehát azt gondolom, a szerkezet 
megmaradhat és meg is kell maradnia, különben 
a dolog ujolag vita tárgyává tétetnék. 

Bóni s Sámue l : A fő dolog az elvi kérdés, 
melyet a ház megállapított: hogy t. i, a két feleke
zet közti egyenjogúság kimondassák. A 3-ik sza
kasz megmagyarázza a eongressus teendőit, és igy 
magától értetik, hogy az más, mint egyházi eon
gressus nem lehet: mert mást, mint egyházi dol
gokat nem intézhet el. Ennélfogva, ha csak a tör
vényben nem akarunk utat és módot adni arra, 
hogy a törvény kijátszassék; (Helyeslés) ha akar
juk, hogy az egyenjogúság, mely a ház által 
kimondatott, életbe lépjen és megtartassák : akkor 
annak aszónak : „egyházi" bele kell jönnie. (Helyes
lés.) Véleményem szerint igaz ugyan, hogy a jegy-
sőkönyv hitelesítésekor nem lehet ujabb elveket 
meghatározni, mint azokat, melyek a ház által 
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elfogadtattak; de midőn ezen szó : „egyházi" be
letétetik a törvénybe, ez által ujabb elv nem fog 
eldöntetni: mert a 3-dik szakasz egyenesen ki
mondja, mik azon eongressus teendői; s azon szó 
az egyenjogúságot, mely szintén elvi kérdés, meg 
nem sérti, hanem igenis szabatosabb lesz általa a 
törvény . és kikerültetik félremagyarázása. Ez 
tehát nem elvi kérdés, hanem a törvénynek vilá
gosabb kitétele; indítványom nem az elvre vonat
kozik, hanem a törvény világosabb kitételére. 
[Helyeslés minden, oldalról.) 

SztOJaCSkOViCS Sándor : Én az előadottak 
ellen nem teszek semmi kifogást, mert én is azon 
véleményben vagyok, hogy a szerb nemzeti eon
gressus hivatása és hatásköre más nem lehet, mint 
az egyházi, iskolai és alapítványi ügyek tárgya
lása. Ez világosan ki van mondva, ugy hogy itt, 
ugy hiszem, soha semmi félreértésnek helye nem 
lesz és nem lehet. Mindamellett kénytelen vagyok 
kiemelni, hogy midőn a t. ház ez iránt szavazott, 
elnök úr igy monda ki a végzést : ,.A görög-ke
leti szerb nemzeti eongressus" és záradékban: 
„egyházi gyülekezet." Ez volt szavazás alá bo
csátva és e mellett szavazott a ház. Minthogy tehát 
ez tény, minthogy igy történt: ettől eltérni és 
most újból ez iránt határozni nem lehet; ez a ház
szabályok szabványaiba ütköznék. Nem is lehet 
ennek más czélja, mint az. a mit előadtam. Bátor 
vagyok tehát indítványozni, hogy maradjunk a 
mellett, a mint a határozat kimondatott, t. i. „gö
rög-keleti szerb nemzeti eongressus" és zárjel kö
zött „egyházi gyülekezet." (Felkiáltások: De nem 
igy szól a jegyzőkönyv!) Igy monda ki a t. elnök 
úr a határozatot, és ha nincs igy a jegyzőkönyv
ben, akkor a szöveget e szerint kell kiigazítani. 

Horváth LajOS j e g y z ő : T. ház! Csak
ugyan ugy van, a mint Sztojacskovics képviselő
társunk monda : hogy Branovacsky képviselő 
urnák módositványa a tegnapelőtti ülésben ugy 
fogadtatott el, a mint tétetett. Hanem egyetértek 
Bónis Sámuel képviselőtársammalis, és azt hiszem, 
hogy a szerkezet egyátalában nem vág össze sem 
a ház intentiójával, sem a megállapitott szerkezet
tel, és igy a szöveget ki kell javítani. De most 
nem lehet az0djavitani, mert a jegyzőkönyv hite
lesítésekor az elfogadott szerkezeten változtatni 
nem lehet; hanem azt hiszem, a t. képviselőház 
ezen hiányt a törvényjavaslat harmadik felolvasása 
alkalmával fogja pótolhatni. 

Nyáry P á l : Én egészen pártolom t. barátom 
Bónis Sámuel indítványát. Itt nincs kérdés kije
lentések megváltoztatásáról, nincs kérdés ujabb 
értelmezésről; hanem van tisztán fogalmazási kér
dés. Sztojacskovics Sándor képviselő maga elis
merte, hogy clausulában ott kellene lenni az elnöki 
kijelentés szerint e szónak: „egyházi gyülekezet f 
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és nincs ott; tehát azt gondolom, hogy Bónis kivá-
nata teljesítésére épen ez a fő érv: mert ha a „gyü
lekezet" mellett ott van „egyházi", igen természe
tes, hogy ha a „eongressus" elé az „egyházi" szó jő, 
csak az történik, a minek történnie kell. (Helyeslés. 
Elfogadjuk!) 

SomOSSy IgnáCZ: Midőn tegnap a 6. §. vi
tatás alá jött, mind azon változtatások, melyek a 
6-dik szakaszba bejöttek, történtek azért, hogy az 
5-dik szakaszszal egyformán hangozzék, mert kez
dete az volt: „Ugyancsak a minisztérium." A mi 
változtatás történt, történt azért, hogy egybevágjon 
az 5-dik §-szal. A mint azonban jegyző úr méltózta
tott felolvasni, eltérés van a két szakasz között. 
Ha tehát tegnap ezen szempontból indult ki a ház, 
szükséges volna — hogy következetes legyen — 
mind azokat kitörülni a 6-dik szakaszból, a mik 
az 5-dik §-szal ellenkezésben vannak. Ezt azért va
gyok bátor felhozni, hogy kétségbe vonjam azon 
állítást, melyet Sztojacskovics képviselő' úr méltóz
tatott mondani. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : Nem tudom, czélszerünek fogja-e ta
lálni a t. ház Horváth Lajos jegyző úr észrevéte
lét ? (Atalános fölkiáltás: Bónis indítványát!) Ennél
fogva kívánja a t. ház, hogy a szerint, a mint azt 
Bónis Sámuel képviselő úr indítványozta, az 5-dik 
§-ba ie belejó'jön e szó: „egyházi?" 

Őszintén bevallom, néha megtörtént, hogy a 
nélkül, hogy felkelésre kértem volna fel a t. ház 
tagjait, csupán akaratnyilvánitás által történt a 
szavazás. Ez, bevallom, nem szabályszerűen tör
tént : azérí jövőre nézve kerülni fogom. 

Méltóztassanak most azok, kik Bónis Sámuel 
indítványát pártolják, felkelni. (Megtörténik) A 
többség Bónis Sámuel indítványát elfogadja: an
nálfogva a szerint fog az 5-dik §. kiigazittatni. 

Dimitrievics Milos jegyző: Tehát így 
lesz: „Görög-keletiszerb nemzeti egyházi eongres
sus." (Fohjt.tja a jegyzőkönyv olvasását azon pon
tig, mely a törvényjavaslat 8-dik szakaszát illeti.) 

MiletiCS SzvetOZár: Branovacsky módosit-
ványánál az mondatik, hogy „Branovacsky és tár
sai": ez kiigazítandó volna ar ra : „némely társai": 
mert én nem vontam vissza. 

E l n ö k : A jegyzőkönyv e szerint fog kiiga
zittatni. 

Sztojacskovics Sándor: T. ház! Deák Fe-
rencz igen tisztelt képviselőtársunk azt mondotta 
indítványában : „ő felsége által az illető miniszte
rek" , tehát nem az illető miniszter, hanem az illető 
miniszterek: mert hivatkozott a karloviczi metro-
poliára s az alapítványokra, melyek az őrvidéken 
léteznek és hová jelenleg ezen országgyűlésnek ha
tásköre ki nem terjed, s ott szükséges lesz a laj
tántúli hadügyminiszter ellenjegyzése is. (Zaj. 
Nem lehet! Maradjon a szöveg!) 

Dimitrievics Milos jegyző (folytatja a 
jegyzőkönyv felolvasását a törvényjavaslat 9-dik sza
kaszára vonatkozó pontig.) 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem szólanék a do
loghoz ; de a mennyiben itt oly szó ejtetett ki, 
melynek jövőben lehetne következése, nem lehet 
szó nélkül hagynom. Lajtántuli minisztereknek a 
határőrvidéki dolgokhoz itt semmi közük, (ügy 
van.') A határőrvidék részint egyenesen közvetle-
lenül, részint Horvátország által közvetve Magyar
országhoz tartozik. (Helyeslés.) 

Dimitrievics Milos jegyző (folytatja s be
végzi a jegyzőkönyv felolvasását.) 

E l n ö k : Ha a t. háznak egyéb észrevétele 
nincs a jegyzőkönyv ellen, (Nincs!) ugy az hitele
sítve van. 

Lehoczky Mór volt huszár honvéd-főhadnagy 
1848/49-ben szenvedett veszteségeiért 1000 frtnyi 
segélyt ké r , vagy ennek megtagadása esetében 
magát a kassai kerületben pénzügyőri tiszti állo
másra kéri kineveztetni. A kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Fehér megyébe kebelezett Ürmös község la
kosai magokat a közös erdők és legelők használa
tában továbbra is meghagyatni kérik. Szintén a 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Édes Albert képviselő úr kérvényt fog a t. 
ház elé terjeszteni. 

Édes A l b e r t : T. ház ! Borsod megye Ónod 
városa 48 lakosának folyamodását van szerencsém 
a t. háznak benyújtani. Teszem ezt azon köteles
ségérzetből, melyet a folyamodóknak bennem he
lyezett bizalma megkíván; teszem azon biztos tu
dattal, hogy ha ezen kérvényben foglalt panasz 
méltányosnak találtatik, orvoslatot nyerend. E 
kérvényben Ónod városából 48 családfő a miatt 
emel panaszt, hogy az 1859-ben történt határsza
bályozás vagy tagositás alkalmával a lakosságtól 
nem csak az úgynevezett maradékföldek vétettek 
el, hanem azon 15 egész és V, telekföld is, mely 
Mária Teréziának 1771-ben kiadott úrbéri köny
vében valósággal benfoglaltatik: ezen 15 78 telek
föld a földesúri birtokhoz hasittatván, tőlök elvé
tetett. Ha ezen panasz akár kellő felvilágosítás, 
akár igazságszolgáltatás utján orvosolva lesz, az 
ottani nép szivéből oly fájdalmasan szúró szálka 
fog kihúzatni, mely annak keblét mint égő kele
vény szüntelen lázban tartja. Ennélfogva ezen kér
vény t egész tisztelettel ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz fog átté
tetni. 

Varga Flórián: T. ház! A mint igen jól 
emlékszem, de tudom is, a tegnapelőtti ülésben 
azon átiratok, melyek Ráth Károlytól, a királyi 
ügyek igazgatójától Román Sándor képviselőtár
sunk, mint a „Federatiuna" czimü politikai lap fe-
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lelős szerkesztője ellen a t. ház elnökéhez érkeztek, 
határozatilag jelentés és véleményadás végett a tíz 
tagú bizottságnak adattak ki. A mint tudom, ezen 
bizottság jelenleg nem áll 10 tagból, mert egyik 
tagja, GrozsduManó képviselő állásáról lemondván, 
újból képviselőnek nem választatott. Indítványo
zom tehát, hogy ezen 10 tagú bizottság egészíttes
sék ki. A mi e kiegészítés igen nagy fontosságát 
illeti, tekintetbe véve; hogy azon czikkek, melye
kért a királyi ügyek igazgatója Komán Sándor 
képviselőtársunkat sajtóvétséggel vádolhatni re
méli, óhajtanám, hogy a megválasztandó tagra 
nézve, a t. ház ügyelettel legyen arra, hogy azon 
tag legalább a román nyelvben jártas legyen: 
mert méltóztassanak figyelembe venni, hogy mái-
maga a bizottság nagyon könnyen fog eljárni ez 
ügyben, ha oly valaki lesz a bizottságban, ki a ro
mán nyelvet tökéletesen érti; most pedig egyetlen 
tag sincsen, ki csak messziről is ismerné a román 
nyelvet. {Helyeslés) 

Tisza K á l m á n : Hogy a felhozott tekinte
tekre figyelem fordíttassák, magam részéről is 
szükségesnek tartom : mert igen természetes, hogy 
ha valami felett véleményt kell mondani, igen jó, 
ha van azok között, kiknek e véleményt monda-
niok kell, olyan is, ki magát az ei edeti szöveget 
érti; azonban ez nem lehet tárgya a ház határoza
tának, hanem ezt eljárásunknál minden határozat 
nélkül figyelembe fogjuk venni. {Helyeslés) 

E l n ö k : Egy tag hiányozván, egy tag válasz
tatni fog: méltóztassanak a legközelebbi ülésre — 
hétfőn alkalmasint ülés lesz — behozni a sza
vazati czédulákat. (Felkiáltások: Véghsö Gdlért! 
Válaszszunk!) Ha beleegyezik a t. ház, Véghső 
Gellért. . . . (Választás! Választás!) Tehát hétfőn 
választás lesz. 

Az állandó igazoló bizottság részéről jelentés 
fog tétetni. 

Antalfy Károly előadó (olvassa a bizottság 
jelentését Jéchy Tamás Abauj megye szikszói választó 
kerületében képviselővé törteid választására vonatko
zólag. A jelentés a szabályszerű idő fentartása mellett 
igazolást indítványoz. Helyeslés.) 

Elnök: Péchy Tamás a szabályszerű 30najj 
fentartása mellett igazoltatik, s az 5-dik osztályba 
sorozta tik. 

Napirenden van a görög-keleti vallásúak egy
házi ügyében beadott törvényjavaslat fölötti tár
gyalás folytatása. Következik azon pótszakasz, me
lyet közoktatásügyi miniszter úr előterjesztett. 

Horváth Lajos jegyző (olvassa a 228. s á-
mu irományt.) 

Nyáry P á l : T. ház! A most tárgyalás alatt 
lévő törvény alkotásánál a magyar törvényhozás 
fényes bizonyítványát adá szabadelvüségének, 

melynek szelleme kell, hogy az ezután alkotandó 
mindennemű intézményekben is túlnyomó legyen. 
A törvény csak registrálja azon tényt, hogy a ro
mán és szerb egyvállason lévőkét külön metropo-
liára oszlottak; a törvény biztositja számukra az 
önkormányzati jogot, természetesen az egységes 
állam felügyelete alatt és a fenálló hazai törvények 
korlátai közt. Azt hiszem, t. ház, ha ezen két kü
lön ajkú, ugyanazon egy vallás híveinek megen
gedtetik — nem jól mondtam, megengedtetik — 
biztosíttatik az önkormányzati j og : szükségkép kö
vetkezik, hogy, miután kérvénynyel folyamodtak 
hozzánk, a nem román és nem szerb ugyanazon 
egy vallást követő magyar polgároknak szintén 
engedtessék meg, hogy magokat, ha kivarrni fog
ják, külön is szervezhessék. (Helyeslés.) Én a tisztelt 
miniszter urnák módositványát szóról szói'a elfoga
dom ; hanem a módositvány csak a status quo fen-
tartására terjed ki, ezt pedig nem tartom elegendő
nek a kérvényezők biztosítására: ennélfogva bátor
kodom nem annyira egy módositványt előterjesz
teni, mint inkább a t. miniszter úr által beadott 
módositványboz egy toldalékot adni be. (Olvassa:) 
„A görög-keleti vallásnak görög és más, nem 
szerb, illetőleg nem román ajkú hivei ezentúl is 
teljes élvezetében maradnak mindazon jogoknak, 
melyeket a görög-keleti egyház törvényei szerint 
egyházközségi, iskolai és szertartási nyel vök, vala
mint egyházközségi vagyonuk kezelésére nézve 
eddig is gyakoroltak. Egyébiránt jogosultaknak 
nyilváníttatnak arra is, hogy a két metropoliától 
külön váltan ee*vházi, iskolai és ezekre vonatkozó 
alapítványi ügyeiket külön és önállóan intézhessék, 
rendezzék és a 3-dik §-ban meghatározott utón és 
módon alkotandó szabályok értelmében saját kö
zegeik utján önállóan kezeljék és igazgassák. A 
különválásból eredő mindennemű követelések ez 
esetben szintén a 8-dik §-ban fölállított bíróság 
előtt lesznek érvényesitendő'k." (Helyeslés.) 

Azt gondolom, ennek indokolása alig szüksé
ges. Tannak ugyan, kik még e mellett azt is tör
vény által kívánnák kijelentetni, hogy a nem szerb 
vagy román görög-keleti vallásuaknrk szabad le
gyen egyik vagy másik metropoliához csatlakozni; 
de én azt gondolom, ezen coneessió az önkormány
zatijognak valóságos megsértése volna: mert csak 
azon esetre, ha máskép nem fognának ők magok 
rendelkezni, áll elő azon végső eset, hogy nekik 
épen ugy megengedtetik a szervezkedés, mint azon 
két különböző nyelvű románoknak és szerbeknek 
megengedtetik. 

Horváth LajOS j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módositványát.) 

E l n ö k : Még egy módositvány adatott be, 
melyet jegyző úr föl fog olvasni. 

Horváth LajOS jegyző (olvassa Vadnay La-
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jos, Horváth Lajos, Kerkapoly Károly és Somssich 
Pál módositvány át): „A miniszteri módositvány kö
vetkező szövegezés szerint fogadtassék el: „A gö
rög-keleti vallás se nem szerb, se nem román ajkú 
hívei ezentúl is meghagyatnak mindazon jogaik
ban, a melyeket egyházközségi és iskolai ügyeik 
önálló intézésében, szertartási nyelvök szabad hasz
nálatában, mint szintén egyházközségi vagyonuk 
és alapitványaik kezelésében eddig gyakoroltak." 

T. ház! A miniszteri módositvány benyujtá 
eára azon kérvény szolgáltatott alkalmat, melyet 
némely pesti, szentesi és kecskeméti úgynevezett 
görög-keleti vallású magyar testvéreink nyújtottak 
be. A czél tehát az, hogy azon görög-keleti vallású 
kérvényezők, kik sem szerbek, sem román ajkúak, 
megnyugtassanak. Én azt hiszem, a miniszteri szer
kezet által ezen czél elérve nem lesz: mert a mi
niszteri szerkezet csak két szempontot vesz figye
lembe és csak két irányban intézkedik, t. i. a szer
tartási nyelv szabad használatára és az egyházi és 
községi vagyon független kezelésére nézve. De a 
mint én fölfogtam a dolgot, a kérelmezők különös 
súlyt fektetnek az egyházi és iskolai önkormány
zatra, miről a miniszteri javaslatban említés nincs. 
Ennélfogva bátrak voltunk e módositványt be
nyújtani és a t. ház figyelmébe ajánlani. 

U g y látom, hogy a felolvasott két rendbeli 
módositvány között lényeges eltérés nincs ; kü
lönbség a kettő között csak annyiban létezik, hogy 
mig a mi módositványunk a jelen tényleges viszo
nyokat veszi kiindulási pontul, a Nyáry Pál kép
viselőtársunk által benyújtott módositvány bizo
nyos tekintetben a jövőre kiható intézkedést is 
involvál. 

Méltóztassék a t. ház a két módositvány fölött 
határozni, vagy ha jónak méltóztatnak látni, noha 
már a többség elhatározta, hogy ezen szakasz 
iránti tárgyalás az osztályokhoz vissza ne utasít
tassák, azokat az osztályokhoz áttenni. 

H o r v á t h D ö m e : Én tegnap magam is be
adtam egy módositványt, nem tudván, hogy a 
most felolvasott módositvány is be fog adatni. 
E módositványt, olvasván a most beadott módosit
ványt, minthogy az ugyanazon eszméket s ugyan
azon kiviteli módot foglalja magában, visszavet
tem. H a tehát a benyújtott két módositvány tár
gyaltatik , föntartom magamnak, hogy irántok 
saját nézeteimet is elmondhassam. 

Sztojacskovics Sándor : T. ház ! A görög
keleti vallású szerbeken s románokon kívül a ma
gyar korona országaiban tudomásom szerint más 
görög-keleti vallású népfaj nem létezik, (Ellen
mondások, zaj) mint csupán görög vagyis hellén. 
(Ettenmondások: Magyar is van!) Tudtomra görög
keleti vallású magyarok nem léteznek. (Zaj.) A 

szerbeken és románokon kivül csupán helléneket 
ismerek. Én tehát csak ezekről szólok. 

Minthogy a tárgyalás alatt levő miniszteri 
törvényjavaslat ezen toldalék pontja az eddigi 
gyakorlatot kívánja törvényesíteni, bátor leszek 
csak röviden megérinteni, hogy miben állott s mi
ben áll ezen eddigi gyakorlat. 

Görög-keleti vallású görög vagyis hellén 
ajkú hitsorsosaink a románoknak a szerb egyház
tartományból kilépése előtt mind a karloviczi szerb 
patriarchának voltak alárendelve, részint közvet
lenül, részint az illető püspöki megyék utján, 
A románok elválása folytán a görög-keleti hitű, 
görög ajkú egyházközségek területi viszoi tyaikhoz; 
képest szintén két, t. i. román és szerb metropo-
liára osztattak fel. A román metropoliához tartoz
nak a szentesi, brassói, h.-m.-vásárhelyi és karczagi 
egyházközségek; ellenben a szerb hierarchiához 
tartoznak a pesti, miskolczi, kecskeméti, egri stb., 
(De nem akarnák oda tartozni!) ezenkívül még a 
lajtántuli görög hitközségek is, mint a bécsi és 
trieszti. Ez a tényleges állapot. 

A szerb egyházi főnökök a görög ajkú hit
községek irányában mindenkor a.legelőzékenyeb-
ben viseltettek, s őket oly előnyökben is részesit-
tették, melyeknek saját szerb hitközségeink jelen
leg sem örvendenek. Például görög-keleti vallású, 
görög ajkú polgártársaink saját papjaikat több
nyire most is mag'ok választják, illetőleg a szent 
széknek praesentálják; holott a szerb papok, egy 
pár szabad királyi város kivételével, a püspöki 
szentszék korlátlan kinevezésétől függnek. Továb
bá a fővárosokban levő görög papoknak a szerb 
egyházi főnökök apáti czimet s keresztet adtak, 
mi oly kitüntetés, melyben eddigelé még egy 
szerb plébános sem részesült. A görög ajkú egy
házi községek saját egyházi s iskolai vagyonukat 
önállóan kezelik s felette korlátlanul rendelkeznek; 
mig a szerb hitközségek e tekintetben az illető 
püspöki szentszékek gyámsága alatt állanak. Gö
rög-keleti hellén ajkú polgáraink egyházaikban s 
iskoláikban saját nemzeti nyelvöket mindenkor 
háboritlanul használhatták és jelenleg is használják; 
egyházi és iskolai alapitványaikat szintén önállóan 
kezelik és igazgatják; sőt oly hitközségben is, a 
hol szerbekkel vegyítve laknak, és a hol az idő 
folyamában vagy kihaltak vagy a szerbekkel 
egygyé olvadtak, a szerbekké vált ilyen görögök 
utódjai apáik alapitványait most is a szerb alapít
ványoktól különválva kezelik és eredeti rendelte
tésükhöz képest használják. Például szolgáljon az 
Újvidéken jelenleg is létező görög iskolai alapít
vány, melynek jövedelméből, habár jelenleg Újvi
déken egyetlen egy görög sem létezik, a szerbesi-
tett görögök utódai ezen alapítványukat magok 
önállóan kezelvén, most is görög nyelvű ugyne-
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vezett nyelvtanodát tartanak fön a nélkül, bogy a 
szerb hierarchiában a brassóihoz hasonló sajnálatos 
erőszakoskodás bármikor is előfordult volna. 

Áttérve a tárgyalás alá vett miniszteri javas
latra : én annak toldalék pontját, mely hitrokon gö
rög ajkú polgárainknak egyházi és iskolai hellén 
nyelvök szabad használását, valamint egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeik iránti szabad ren-
delkezhetésök jogát, melyet egyébiránt a szerb 
hierarchiában tényleg eddig is gyakoroltak, most 
törvényes és alkotmányos utón biztosítani kívánja, 
örömmel és legszívesebben pártolom, azon meg
győződésben levén, hogy e törvény görög ajkú 
hitsorsosainkra a legjobb hatással lesz, és bennök 
azon hitet fogja szilárdítani, hogy e törvény alap
ján további szellemi fejlődésüknek reménylett si
keresebb előmozdítása boldogabb jövendőt ered-
ményezend számukra. 

A mi a t. Nyáry Pál képviselőtársam által a 
ház asztalára letett módositványt illeti: minthogy 
annak első része csak is a miniszteri javaslatot 
tartalmazza, arról szólani nem szükséges; ellenben 
ugyanannak második részét illetőleg, a hol görög 
ajkú hitsorsosainkat némileg felszólítja, (Fölkiáltás 
a bal oldalon: Dehogy szólítja fel!) hogy ők is vál
janak el tőlünk, illetőleg a szerbek, vagy a romá
nok egyházkormányzatától, és alapítsanak a ma
gok számára külön hierarchiát: a mennvibenezaz 
illetők, t. i. hellén ajkú hitsorsosaink kivánatával 
találkoznék, szívesen reá állanék s épen semmi 
észrevételem nem volna ; de arról kellene meggyő
ződést szereznünk, ha vajon ezt ők magok csak
ugyan kivánják-e vagy sem? (Fölkiáltás: Kérvényt 
adtak be !) és ha igen, akkor ennek tárgyalása és 
eldöntése nem e ház hivatásához vagy hatásköré
hez tartozik, hanem ezen ügyben ugyanazon mó
dozat volna alkalmazandó, mely a románoknak a 
szerb egyházkormányból kilépése alkalmával 
alkalmaztatott, azaz, ennek útja az. hogy ebbeli 
folyamodásukat adják be a metropoliákhoz. me
lyek azt a zsinatban tárgyalván, ha kimondják az 
elválást, akkor igenis lehet reájok alkalmazni ugy 
a törvényjavaslat 3. valamint 8-ik pontját is ; de 
mindaddig Nyáry Pál t. képviselőtársam ilyetén 
módositványának helye nem levén, azt idő előtti
nek tekintem. 

En tehát a miniszteri törvényjavaslatot vagy 
inkább, a mennyire egy hallásból kivehetem, a 
Somssich képviselőtársam és többek által beadott 
módositványt pártolom és elfogadandónak tartom. 

Eötvös Józse f b . v a l l á s i m i n i s z t e r : Elő
re is kijelentem, hogy indítványomnak azon szö
vegezését, melyet Horváth Lajos és társai beadtak, 
elfogadom; ellenben t. barátom Nyáry Pál indít
ványát nem fogadhatom el, mert meggyőződésem 
szerint a törvényhozásnak kötelessége ótalmazni 
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minden jogot s minden érdeket, s épen azért volt 
szükséges a törvényjavaslathoz ezen szakaszt hoz
záadni azon jogok ótalmazására és biztosítására, 
melyeket a görög-keleti egyházhoz tartozó sem 
román sem szerb polgárok előbb is gyakoroltak. 
Ez tökéletesen el van érve. Nem létező viszonyok
nak törvéuyt csinálni, s felszólítani ez által mint
egy a görög-keleti egyháznak egyes nemzetiségű 
tagjait, hogy ők is az egyháztól elváljanak, mit 
még eddig nem tettek: ezt nem tartom szükséges
nek, mert hiszen utoljára, ha kívánni fogják, a 
maga utján, ép ugy, mint a maga idejében a ro
mánok a szerbektől elváltak, később a görögök is 
elválhatnak a szerbektől és a románoktói: a ház 
elé fog jönni kivánság'nk s ezen uj egyháznak 
constitmdása, és meg vagyok'győződve, hogy a 
ház akkor ebbe bele fog ereszkedni, és a dolgot 
ugy fogja elintézni, mint most a szerb és román 
egyház elválását elintézte. En tehát azéi\. nem 
fogadom el az inditvámTt, mert jelenleg nem tar
tom szükségesnek. (Helyeslés a közérten.) 

Babes Vincze: T. ház ! Előreboesátva, hogy 
csekély nézetem szerint ezen módositvány nem a 
10-dik, hanem a 9-dik szakaszt fogja képezni, 
minthogy a már elfogadott 9-dik szakasznak helye 
közönségesen az utolsó hely: ezt előrebocsátva, 
a kérdés alatti szakaszhoz bátor vagyok én is egy 
kis módositványnyal járulni, melyet indokolni kö
telességem. 

Én is óhajtom, hogy kinek-kinek joga bizto-
sittassék a törvényhozás által: mert ámbár görög 
nemzetiségű polgártársaink csak időnkint jöttékbe 
az országba, és csak csekély számmal léteznek ha
zánkban, mindemellett nem lehetek ellene, hogy 
számukra is a kívánt biztosíték megadassák; mon
dom, a jogbiztositék, minthogy csak biztosítékról 
van és lehet szó, nem jogokról, melyeket az egy
háznak s egyházbelieknek már az egyházi törvény 
ad és adott meg. (Halljuk!) Hanem, t. ház, ha né
hány, az eg'ész országban széjjel szórt ezer görögről 
van szó, és az ő egyházi viszonyaik biztosítására 
külön szakaszt alkot a törvényhozás, én ugy sze
retném eszakaszt szerkesztetni, hogy ne csak azokra 
a görögökre, de a többi hasonló sorsú görög-keleti 
vallású hívekre is kiterjeszkedhessek és érvénjmyel 
birjon. En ugy fogom fel s értelmezem a módosit
ványt, hogy az nem csak a görögökről, hanem a 
többiekről is akar intézkedni; de épen azért nem 
lehetek megelégedve annakstilisatiójával,minthogy 
ez e tekintetben nem elég tiszta. 

Bátor vagyok ennélfogva a t, házat figyel
meztetni, hogy ámbár az elválás megtörtént és 
ezentúl is a még hátra Evő részekre nézve meg 
fog történni a szerbekés románok közt, mindamel
lett nem csak jelenleg sok ezernyi román van 
még a szerb metropolia alatt, de az elválási ügyek-
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nek peruiján vég eldöntése után is mindig maradni 
fognak nagyobb számú románok a szerb metropo-
liában, valamint más részről a román metropoliá-
ban jelenleg is vannak s azután is maradni fognak 
több szerbek: mert a tökéletes elválás valamennyi 
vegyes községre nézve lehetetlen, minthogy 
több helyen a minoritásoknak különféle okokból 
lehetetlen lesz az elválás. Ezen románok s illetőleg 
szerbek mindenesetre számosabbak lesznek, mint 
az ország összes görögjei, és ha méltányos és 
igazságos a görögök jogai biztosításáról gondos
kodni, ugy velem, méltányos és igazságos, hogy 
ugyanezen biztosíték a románoknak, illetőleg a 
szerbeknek is megadassák. 

Ha pedig biztosítékról van szó. csak két te
kintetből tudok kiindulni. Egyik5 hogy szükséges-e 
a biztosíték ? másik, hogy illeti-e az a követelőket? 
Már a mondottak szerint én részemről nem taga
dom, hogy igen is, illeti a követelő görögöket; de 
én nem szeretnék oly szavakkal élni, melyekből 
azt lehetne következtetni, hogy nem csak az illető 
jog, hanem a visszaélések is biztosíttatnak. 

Ez okoknál fogva én amódositványt egypár , 
majdnem lényegtelen szóra nézve módosítanám és 
ekképen óhajtanám szerkesztetni, 9 dik szakasznak 
tevén a 10-dik szakaszt: „A két metropoliának gö
rög és nem szerb, illetőleg nem román ajkú hívei 
ezentúl is fen tartatnak azon jogokban, melvek őket 
a görög-keleti egyház törvényei szerint egyház
községi, iskolai és szertartási nyelvök, valamint 
egyházközségi ügyeikre nézve illetik." 

Ezen szöveget azután lehetne alkalmazni, s 
nem ds lehetne máskép magyarázni, mint mind
azokra, kik más nemzetiségű hierarchia alatt álla
nak s egyházi jogaik védelmére szükségök lehet 

A mi a görögök egyházi önállóságát, illeti, a 
melyről szintén előintézkedés indítvány ózta tik né
mely részről, nekem elvben ez ellen sem lehet ki
fogásom ; és nem gondolnék vele, ha a, görögök ez 
iránt maga rendjén és utján a zsinathoz fordulná
nak, mint annak idején a románok tették; sőtnem 
gondolnék vele, ha maga rendjén nem csak a görö
gök tennék ezt, hanem az Erdélyben nagy szám
mal levő görög-keleti vallású czigányok is : mert 
én azon jogot, melyet magam igénybe veszek nem
zetem számára, megengedem bárki számára, csak 
a maga rendjén és a maga utján. De a t. miniszter 
úr által javasolt szöveg által nincs megakadályoz
tatva az ilyen rendes eljárás, mely ha a zsinatnál 
sikertelen maradna, a kormány s illetőleg a tör
vényhozás elé is jöhetne; de igy előre, az egyház 
szerinti törvényes ut el mellőzésével, ugy tartom, 
hogy a t. ház; nem intézkedhetik, s ezért elegendő 
volna a kisebbségben levő és jogaik miatt aggódó 
községeknek az éíalános törvényes biztosítékot 
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nyújtani. Ez csekély véleményem szerint szükséges 
is, de egyformán valamennyire nézve. 

Eötvös József b. vallási miniszter: Én 
nem látom a különbséget ezen és az én módosit-
ványom között! (/ olkiőüd&ok: Illeti!) De hát mi 
illeti ? 

Horváth Lajos jegyző (olvassa Babes Vin-
cze módos irányát.) 

Dimitrievics Milos jegyző: T. ház! Midőn 
a t. miniszter úr ezen módositványt beadta: mi le
hetett intentiója? Nézetem szerint nem más, mint 
az eddig fenállott gyakorlatot szentesíteni, és a gö
rög-keleti vallású görögök önkormányzati jogát 
törvény által biztosítani, azon önkormányzati jogot 
a vallási, egyházi és iskolai dolgokban, melyet ed
dig a szerb hierarchia ótalma alatt élveztek. Szto-
jacskovics barátom előadta már, mily mértékben 
részesültek ők ebben; én röviden csak azt ismét
lem, (Kár!) hogy a községek a vallási önkormány
zatra nézve az autonómiát a fogalom legtágabb 
értelmében élvezték. E szerint pártolom a t, mi
niszter úr, illetőleg Vadnay Lajos és társai által 
beadott módositványt, (Helyeslés.) 

Ml ie t i e s SzvetOZár: T. ház! Nyáry Pál t, 
képviselőtársam módositványa oda czéloz, hogy a 
nem szerb és nem is román nemzetiségeknek oly 
fön állás és önkormányzat biztosittassék, mely a 
szerb vagy a román metropoliától független. Nem 
volnék ellene, hogy az ily községek egyszerre, 
vagy összesen, ha többen vannak és ha képesek, 
tegyenek ugy, mint a románok tettek. Megenge
dem ezt, és ennek igazságát belátom, (Halljuk!) 
De mindaddig, míg a községek egy más metropo-
lia alatt állanak, addig nem lehetnek függetlenek, 
és nem lehet, hogy ugyanazon önkormányzatot él
vezzék, melyet más metropoliák élveznek. Ez any-
nyit tenne, mint suecessive az egyik vagy másik 
metropoliát szétosztani az egyik vagy másik köz
ség kívánatára, mihez se az egyház, se az egy
házegység érdekéhen nem lehet hozzájárulni, és a 
mihez a törvényhozásnak semmi joga. 

S i m o n y i LajOS b . : T. ház Azt hiszem, 
hogy a görög-keleti metropoliának helyzete a tör
vényhozás jelenlegi intézkedése által tetemesen 
megváltozott: mert eddigi jellege egyedül vallási 
volt, mig ellenben a törvényhozás jelenlegi intéz
kedése által ez nemzetiségekre osztatott el. Ennek 
következtében azt hiszem, hogy a mint nem köve
telhetik a görög-keleti román ajkúak, hogy a szer
bek a román metropoliához tartozzanak, ugy a 

szerbek sem követelhetik, hogy a románok a gö
rög-keleti szerb metropoliához tartozzanak. De azt 
is hiszem, hogy ugyanazon joggal bírnak azok, 
kik nem tartoznak se a román, se a szerb nemzeti
séghez, és valamint a törvényhozásnak se az egyi
ket, se a másikat elnyomni nem volt szándéka, fel-
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adatunk, hogy a sem román, sem szerb nemzeti
ségű görög-keleti vallásúak megtartsák azon jo
got, melyet ők magok részére is óhajtanak. 

Igen tisztelt cidtusminiszterúrkhnondá, hogy 
a törvényhozás feladata az, hogy minden jog kel
lőleg feniartassék és megóvassék. Én azt hiszem, 
ezen jogok legelsője az, hogy az önkormányzat az 
ily vallásuaknak is meg legyen adva. 

Miletics t. képviselőtársunk azt monda, hogy 
ezáltal a görög-keleti egyháznak egysége bontatik 
szét, a mire a törvényhozásnak joga nincs. En azt 
hiszem, a törvényhozás jelenlegi eljárása által épen 
a görög-keleti egyház bontatik szét. szétbontatik 
nemzetiségi szempontból, elválasztatik t. i. román és 
szerb ajkura. És ha léteznek még ezen valláson oly 
tetemes számú lakosok, kik nem beszélik a két nyelv 
egyikét sem, akkor ezeknek megvan teljes joguk, 
miszerint okvetlenül követelhetik, hogy bírjanak 
annyi önkormányzattal, a mennyivel bír a két 
nemzetiség. 

Ezen oknál fogva a tett módositványok közöl 
legczélszerübbnek és elfogadhatónak tartom azt, 
melyet Nyáry Pál képviselőtársam terjesztett elő, 
és pedig azért, mert ez egyszersmind kimondja az 
önkormányzati joggal szoros összefüggésben levő 
elválhatási jogot i s , és épen azért azt nem csak 
kimondja, hanem a 3-dik szakaszra hivatkozván 
kijelöli azon módot is, a mely szerint ez eszközöl
tessék; és ha az elválás eg}7esség utján nem történ
hetik meg, a 8-dik szakaszra való utalás által ki
mondja azt is. hogy azon esetre miként intéztesse
nek el ezen ügyeik. 

Azt hiszem, a legtisztább szándék vezérelte a 
görög-keleti vallású honpolgárokat; azt hiszem, 
azon indok vezérelte, hogy egyik a máí-ik jogát el 
ne nyomja; és ha fentartjuk a románok és szerbek 
jogait, okvetlen kötelességünk fentartani azok jo
gait is, a kik se a szerb, se a román nemzetiséghez 
nem tartoznak. 

Ennélfogva Nyáry Pál módositványát aján
lom. (Helyeslés a bal oldalon) 

Bónis S á m u e l : T . ház! Én tökéletesen egy 
értelemben vagyok Sztojacskovics képviselőtár
sammal arra nézve, hogy a görög-keleti vallású 
atyafiaknak, ha el akarnak válni, azt legelsőben is 
zsinat utján kell szorgalmazniuk; és ha Nyáry Pál 
indítványa ezt kizárná, nem pártolnám; de éri ezt 
Nyáry Pál indítványával kizárva nem látom. 
Nyáry Pál indítványa egy törvényjavaslatot ter
jeszt a ház elé, mely törvényjavaslat permissiv, és 
azon esetre szól,ha a görög-keleti vallású görög atya
fiak el akarnak válni ametropoliától. Természetes, 
oogy az elválás zsinat utján lesz bejelentendő és 
legelsőben ott szorgalmazandó; az elválás módjá
ról azonban a törvénynek kell rendelkezni, s azért 
!s adatott be a módositvány; és én nem is látok I 

más különbséget a két módositvány közt, t. i. 
Nyáry Pálé és Horváth Lajosé közt, mint épen 
azt, hogy a Nyáryé az eljárás módjáról is szól. 
mig a másik erről nem szól. Ennélfogva Nyáry 
Pál indítványát pártolom, a mennyiben legkime-
ritó'bb. 

Ha azonban aggodalmok van talán a görög
keleti vallásuaknak, hogy ez a zsinat jogába vág, 
azon módositványba bele lehet tenni, hogy az el
válás zsinat utján eszközlenclő. 

Szerintem, a mi az elvet illeti, a két módosit
vány közt különbség nincs: annálfogva én Nyáry 
Pál indítványát pártolom. (Helyeslés a bal ol talon.) 

Tisza Kálmán: Elállók'a szótól. 
Joannov ic s G y ö r g y : T. ház! A tárgy

hoz igen röviden fogok szólni; de mielőtt ezt, ten
ném, szólanom kell Sztojacskovics képviselőtársam
nak egy kifejezéséről, melyet beszédébe beleszőni 
jónak látott. 

T. képviselő űr kiemelte azon előjogokat, 
melyekben az eddig közös és most külön szerb 
metropolia részesiti a görögöket. Kiemelte átaiá-
ban azon atyai bárásmódot, melyet a görög-ke
leti szerb metropolia éreztet a görögökkel. Ezt 
én is igen helyeslem; ámde ö, csakhogy annál 
több nyomatékot adhasson ez atyai bánásmódnak, 
a másik metropoliát is megemlítette pertangentem, 
és vádat emelt ellene, élvén e szavakkal: ,,bras
sói erőszakoskodás'1. A tárgyról magáról csak 
annyit mondok, t. ház, hogy a brassói görög-keleti 
vallású görög község interdictum alá helyeztetett 
az erdélyi érseki consistorium által. A tárgy 
most a közoktatási minisztérium keze közt van, 
tehát még nincs megvizsgálva; és addig, a mig 
a dolog megvizsgálva nincs, nem lehet azt mon
dani, hogy az egyiknek vagy másiknak van 
igaza, és se az egyik, se a másik felet nem íchet 
kárhoztatni. Á t. képviselő úr még is jónak látta 
azt mondani, hogy „brassói erőszakoskodás11, és 
e szerint mint bíró lépett fel: mert már is kimondja, 
hogy az erdélyi érsekség erőszakosságot követett 
el. Vajon ez testvéries, igazságos és egyátalában 
helves eliárás-e ? azi: a t. ház megítélésére bízom. 

Áttérek most magára a tárgyra. 
Az érdekek kiegyenlítésének tekintete minde

nekelőtt azt kívánja, hogy a görög metropolia 
azon híveinek megnyugtatására is történjék va
lami, a kik sem román, sem szerb ajkúak; hogy 
történjék valami különösen a görögökre nézve is. 
Vannak egyébiránt mások is, nem ugyan közsé
gek, hanem eg)resek, a kik más nemzetiséghez 
tartoznak; én is ismerek olyanokat, kik a magyar 
nemzetiséghez tartoznak, (Felkiáltások: Böször
mény!) 

Miben állanak a görög ajkú testvérek pa
naszai és kivánatai ? Oly dolgokban, melyek iránt 

29* * 
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törvényhozás utján most intézkedni nem lehet. 
Főkivánságuk az, hogy a hierarchiai közös vi
szony teljesen megszüntettessék. Én őszintén meg
vallom, ha ez a mi egyházunk törvényei értelmé
ben megtörténhetik, egy szót sem fogok ellene 
szólni, mert a szabadiság és eg\renjoguság azt ki
vallja, hogy mindenki ragaszkodhassak a maga 
jogaihoz és élvezhesse azokat; de bátor vagyok 
a t. házat azon körülményre figyelmeztetni, hogy 
midőn ily fontos tárgyról van szó, midőn arról 
van szó, hogy valamely egyháztartománynak 
egy része— akár nagy, akár csekély legyen az — 
különváljék tőle: minden esetre első sorban az 
illető egyház hallgatandó meg. í g y történt ez 
1864-ben. midőn a románok, kik az összes fele
kezetnek két harmad részét képezték és képezik, 
kijelentették abbeli akaratukat, hogy el akarnak 
válni. Azért tehát azt gondolom, itt a törvény
hozás első sorban nem intézkedhetik, és nem is jó, 
nem is czélszerü, ha azt most bármi formában elő
leg kimondjuk. 

A mit törvény utján most tenni lehet, azt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nem is ké
sett az illetők megnyugtatására egy külön beadott 
szakaszban javaslatba hozni. 

A mi végre a módositványokat illeti, melyek 
eddig beadattak : ezekre nézve, azt jelentem ki, 
hogy engem a Yadnay Lajos, Somssich Pál és 
mások által beadott módosiívány kielégít; és azért 
is a mellett szavazok. 

N y á r y P á l : T. ház! A házszabályok en
gem feljogosítanak arra. hogy utoljára szóljak 
a módositványról. (Felkiáltások: Még vannak mások 
felírva!) 

Elnök: Bocsánatot kérek, a végszó az indit-
ványozó urat illeti. (Közbeszólások: Még vannak, 
a kik a tárgyhoz akarnak szólani!) Ki következik"? 

Dimitrievics Milos jegyző: Halász Bol 
dizsáron van a sor. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én egy pár rö
vid észrevételt fogok tenni. (Halljuk! Zaj.) Tessék 
társalogni, a meddig tetszik: én bevárom, (Hall
juk! Züj.)^ 

Elnök: (csenget): Csendre szólítom föl a kép
viselő urakat, hogy a képviselő úr szóihason. 

HaláSZ B o l d i z s á r : T. ház! A mint előre 
bocsátani, egy pár igen rövid észrevételt fogok 
tenni. (Halljuk!) 

Első észrevételem a miniszter úrra vonatko
zik. Méltóztatott mondani az igen t. cultusminiszter 
úr, hogy Nyáry igen t. barátom indítványa, ille
tőleg annak elfogadása mintegy felszólítás lenne 
az elválásra. Igen csodálkozom miniszter urnák 
ezen észrevétele fölött, mert hiszen ezen folyamo
dásban, mely a házhoz volt intézve és a miniszter 
úr kezei közt forgott, kérelmeztetik az elválás; 

; tehát nem felszólítás az, midőn az, ami valaki által 
i kérelmezhetik, a ház által tárgyalva elintéztetik. 
; (Felkiáltások: De azt nem. kérik!) 

Ez az első észrevételem. 
A mi a másikat illeti, az vonatkozik azon 

j képviselő urakra, kik azon elvet: ,,quod tibi non 
| vis, alteri non facias" figyelemre nem méltatják. 
| A t. képviselőház méltóztatott az elválásra vonat

kozólag kijelenteni, hogy azon viszonyt, mely 
hajdan volt, nem tartja oly feloldhatatlannak, mint 
némely keresztyén felekezetek a házasságot. A mi 
a házasságot illeti, még azt is lehet — legalább 
részben — megszüntetni és meg is kell, mert ha 
törvény utján meg nem szüntettetik, magától ugy 
is megszüntetődik. (Derültség.) Én, t. képviselőház, 
azt gondolom, hogy miután az elválás a szerbeket ós 
románokat illetőleg már elvileg ki van mondva, 
mi joggal lehetne azt megtagadni más vallás
felekezetektől? Ez következetlenség, igazságtalan
ság és méltánytalanság lenne. 

Én tehát ezen elvekből kiindulva, melyeket 
már a ház magáévá tett, Nyáry Pál módositvá-

! nyát pártolom. (Helyeslés a bal oldalon.) 
Kacskovics Ignácz előadó: A mínisz-

1 téri módositványt elvben elfogadom; de van 
benne egy kifejezés, melyet óhajtanék kihagyatni. 
Hivatkozás történik t. i. oly törvényekre, melye
ket e házban igen kevesen ismernek. Azt hiszem, 
nem helyes oly törvényre hivatkozni, mely nem a 
miénk, és utasítást adni a bírónak, hogy midőn utóbb 
a felek érdekei felett ítélni fog, milyen törvények 
szerint ítéljen vagy járjon el. De arról sincs tudo
más, vajon azok, kik e jogokat gyakorolják, a ho
zott törvények és a görög-katholikus egyháztör
vények szerint gyakorolják-e ezen jogokat. Én 
nem akarok eléje vágni, hogy a bíró milyen tör
vények szerint járjon el: mert a háznak tudomása 
nincs a görög-keleti egyház törvényeiről: miért is 
azon kitételt, hogy ezen ,,egy ház törvényei sze
rint eddig is gyakoroltak'" elhagyatni ké
rem. (Zaj.) 

V a d n a y L a j o s : Niucs ez mondva amódosit-
ványban. 

Horváth D ö m e : Én a t. cultusminiszter úr 
által a görög polgártársak ügyében előterjesztett 
módositványt mint kezdeményt sziveses üdvöz
löm; de megvallom, hogy midőn a törvényhozás 
román és szerb polgártársaink irányában a szoká
sos joggyakorlaton tulment és követelésöket tör-
vényhozásilag megállapította, ugyanakkor én a 
görögök irányában is az előterjesztett módositvá-
nyok közó'l Nyá ry képviselőtársam indítványán 
kívül egyet is kielégítőnek nem találtam. A mi
niszteri előterjesztés szerint csakis a szokásos j >g-
gyakorlat volna meghagyandó, de a házhoz a 

j görög felekezet által benyújtott kérvényben ők 
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a szokásos jog gyakorlaton kivül többet kérnek, 
de nem többet, mint a mi a románoknak törvény
hozás utján megadatott. Peddig alig lehet ta
gadni, hogy mind azon igények jogosak, mél
tányosak és igazságosak. Én tehát a beadott 
módositványok közöl Nyáry inditványát találom 
kielégítőnek és körvonalozottnak. Minden szó
szaporítás Tiélkül kijelentem tehát, hogy Nyáry 
Pál módositványához járulok. {Helyeslés. Szavaz
zunk !) 

BánÓ MiklÓS: Tisztelt ház! Mennyire volt 
ildomos és ezélszerü a vallás fölé a nemzetiségi 
kérdést állítani közjogilag, nem jelen tanácskozá
sunk tárgya. (Szavazzunk!) Tény az, hogy nem
zetiség miatt váltak el az egy valláson levő hívek; 
kifejezte azt Simonyi képviselőtársam is. A logika 
azt hozza magával, hogy miután ezen kérdésnél 
nem a vallás, hanem a nemzetiség játszott fősze
repet, tökéletesen méltányos, igazságos és logikai
lag következetes az, hogy a mi történt az ezen 
valláson levő két nemzetiségre nézve, az történjék 
azokra nézve is, kik nem a szerb vagy román 
nemzetiséghez tartoznak. 

Különben felhozattak itten némely tárgyak, 
különösen előttem szóló román képviselőtár
saim által is, melyeket szó nélkül nem hagyhatok. 
Ok egy elvet akartak felállítani, melyet az élet, 
de közelebbi multjok történelme átalában meg-
ezáfolt. Azt állították tudniillik, hogy az elszaka
dásnak csak akkor van helye, ha az illető metro-
polia abba beleegyez. (Felkiáltások: Zsinat.') Te
hát zsinat. Ha ez igy állana, akkor ;i vallássza-
badság ugyan szűk korlátok közé volna szabva, 
8 akkor a nemzetiségi igények, melyekért e tör
vény hozatott, ki nem elégíttethetnének. Hivatko
zom e tekintetben azon. bár szerencsétlen idő
szakra, midőn az absolut idők alntt a protestáns 
vallásúak számára az úgynevezett vallási pátens 
bocsátatott ki. Ottan soha sem kérdezték a pro
testáns egyházat, meg fog-e egyezni, hogy egész 
egyházközségek elszakadjanak az egyetemes auto
nóm egyháztól vagy nem ? Mondom, ez annyiban 
rósz hivatkozás, a mennyiben az absolut kormány 
alatt történt; de mi is lett ennek következése V A 
mint beállottak a rendes alkotmányos idők — s ezekre 
már mint törvényesekre hivatkozhatom — megint 
nem arra hivatkozott a protestanstismus, bog}- a 
patentalisták elszakadtak a nélkül, hogy az ösz-
szes protestantismus belenyugvását bírták volna, 
hanem visszavétettek kebelébe nem azért, mert 
elszakadtak az egyetemes egyház beleegyezése 
nélkül. hanem azért, mert önként és jóaka
ratból vissza akartak csatlakozni. Es épen azért 
én egyátalában nem ismerhetem el azon elvet, 
hogy elszakadás csak akkor történhetnék, mikor 
abba az egyetemes nevezett egyház vagy zsinat 

beleegyezik, mert, a mint mondám, ez a vallássza
badságot nagyon szűk korlátok közé szoritaná. 
A pátens elleni fölgerjedésnek a mondottaknál 
mélyebb okai voltak. (Zaj. Ellenmondás. A pa
tentalisták nem szakadtak el!j Ez igenis elszaka
dás volt, mert tökéletesen uj superintendentiákat 
és hierachikusabb szervezetet, állított föl. (A do
logra! Zaj.) 

De tovább megyek. Felhozzattak itt néme
lyek a közoktatásügyi miniszter úr által, mikre 
nekem szintén van észrevételem. Ő t. i. azt állí
totta, hogy a nem létező esetekre nem lehet vagy 
nem kell törvényeket hozni. Azt hiszem, ez esetek 
léteznek, mert ha nem léteznének, nem hivatkozott 
volna épen a t. jegyző és képviselőtársunk olyanok 
kivánalmaira, kik előtte és többek előtt nyilat
koztak, hogy a többi nemzetiségűek is a magok 
autonóm jogaikat meg akarják védeni. De a hír
lapokból is tudjuk, hogy léteznek ily esetek: hi
vatkozom a mindnyájunk által ismert hajdukeru-
leti esetekre. [Nagy zaj. Elnök csenget.) Ott tisz
tán a nemzetiségek miatt voltak sok és erős össze-
koezczanások. Igaz, hogy azok legnagyobb rész
ben az unitusokhoz tartoztak, de ez összekoezcza-
nások mégis nemzetiség miatt történtek. (Zaj.) 
Tehát ily esetek léteznek, és az ily esetekre kell, 
hogy törvényt szabjunk, kell, hogy ezek felől 
intézkedjünk. 

Én tehát Nyáry módositványát pártolom. 
(Szavazzunk!) 

PaCZOlay JánOS : Megvallom őszintén, hogy 
ha a görög-keleti vallást követők és az egyházi 
szertartásban a görög nyelvet használó lakosok 
a t. ház elé nem folyamodtak volna, akkor én is 
azon nézetben vagyok, hogy Nyáry Pál indítványa 
elszakadásra izgat. Miután azonban ellenkezőleg 
ök magok folyamodtak az elválásért, Nyáry Pál 
indítványára ezen vád nem illik. (Helyeslés.) De 
Nyáry Pál inditványát még sem fogadhatom el 
ugy, a mint előadta: először azért, mert ha a val
lás- és közoktatásügyi miniszter úr által előter
jesztett szerkezet bevezető szavai elfogadtatnak, 
akkor mintegy törvényesíttetik a görög-keleti val
lást használó görögökre nézve a két görög-keleti 
egyház metropoliái közti beosztásuk, (Zaj) ho
lott miután a folyamodók folyamodásukban pa
naszkép kimondják, hogy ők a szerb congres-
susba meghíva nem voltak s ki sem hallgattattak, 
nagyon természetes, hogy őket kihallgatásuk és be
leegyezések nélkül oly metropolia alá rendelni, 
mely alatt eddig nem állottak, nem lehet. (Zaj.) 

Én tehát az említett törvény bevezető sza
vait ekkép kívánnám módosíttatni: ,,A görög 
és más nem szerb, illetőleg nem román ajkú gö
rög-keleti vallást követő hivek ezentúl is teljes 
élvezetében maradnak mindazon jogoknak, me-
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lyek" stb. A mi ezután követkéz, k. t. i.: „a gö
rög-keleti egyház törvényei szerint- . °.zt u e y a n 
azon indokból, melyet előttem szólott Kacsüovíes 
Ignácz t. képviselőtársára, kifejtett, kihagyandőnak 
vélnéni, mert ez által ismét folytonos pörlekedés 
idéztetnék elő a hierarchia és az autonómia közt. 
Mert az egyház mindig többet követel magának, 
azt mondván, hogy ez is a hierarchia joga ; a köz
ség pedig azt mondja, hogy ezt eddig ő gyako
rolta. Hogy ennek elejét vegyük, szükséges, hogy 
ezen kifejezés: ,,az egyház törvényei szerint ' 
stb. maradjon el. Ez által megszűnnék az egyháii 
felsőbbségnek mindenbe beavatkozása, mert nem 
lehetne mindenfélét az egyház jogkörébe mag)7a-
rázni. 

Miután, mint előttem szóló Simonyi kép
viselőtársam már kifej tette, itt a külön nemzetiségű 
ugyanegy vallást követők nemzetiségi okból 
váltak el és a törvény erről intézkedik, akkor ha 
egyenjogosítást akarunk, a nem szerb és nem 
román görög-keletiektől sem tagadhatjuk meg ezt, 

Én tehát Nyáry Pál indítványát, azon módo
sítással, melyet előterjeszteni szerencsés voltam, 
elfogadom. (Zaj.) 

P a p p Zs igmond : T. ház ! Én is ások közé 
tartozom, a k i k védik az autonómiát; hanem bo
csásson meg a t. ház, hogy röviden némely észre
vételt tegyek a szőnyegen forgó tárgyra. 

Midőn elválásról van szó, arról is van szó, 
mikép kell értelmezni a hierarchiát. A görög-ke-
leti egyház hierarchikus egyház és nem oly szer
kezetű mint a református egyház, (Zaj. Semmi 
hasonlatossúg!) hanem szervezet tekintetében 
megegyezik a katholikus egyház hierarchiájával, 
t. i. áll ,,ex ecclesia docenteet discente". Ha tehát 
igy áll a dolog, az a kérdés, hogy ha kimondjuk, 
hogy ők, midőn elválnak, azonnal magokra lesz
nek hagyva : vajon nem fognak-e uj schismát ké
pezni az által, hogy püspök nélkül maradnak? 
(De tesznek majd püspököt!) Mélyen bevág ez az 
állam kérdésébe i s : tudjuk, hogy a görög-keleti 
vallású püspökök az 1791-dikí törvény értelmé
ben a felsőházban helyet kaptak, de tudjuk azt is, 
hogy püspökséget ő felsége jóváhagyása nélkül 
alapítani sem lehet. Én tehát, habár pártolom is 
az önkormányzati jogot, nem látom be, hogy is
kolai s alapítványi ügyeikre nézve, valamint nyelv 
tekintetében elejíendolea- biztositva vannak. De 
ők folyamodásukban sem kérnek külön püspök
séget. 

En tehát, nem a miniszteri javaslatot párto
lom, mely nem körvonalazza jól ezen jogot, ha
nem a Vadnay és társai indítványát. (Helyeslés.) 

Székely G e r g e l y : T. ház! A jelen törvény
javaslatnak czélja az, hogy a keleti keresztyének
nek nemzetiségi szempontból yaló elválását törvé-

i nyesitse, az ezen.kérdésből felmerülhető kellemei-
. lenségeket elenyésztesse s azoknak jövőre útját 
} állja. E czélra törekedett a törvényjavaslatot tevő 
| cultusminiszter úr, s ugj'ane czélt látom még 

inkább megközelítve Nyáry Pál indítványa által. 
Azért én Nyáry Pál indítványát pártolom. 

Itt' azonban többek részéről felhozatott, hogy 
. szükség feletti lenne ezen törvényjavaslat, részint 

azért, mert a görögök volnának csak, ak ik inkább 
tekintetet érdemelnek, ezek pedig, a mint Babes 
képviselő úr mondja, igen csekély számmal van
nak. Részemről, t. ház, a szám csekélységét vagy 
nagyságát a törvényhozás előtt mindegynek tar-

I tom: méltányosnak kell lenni a csekély számúak 
j iránt i s ; sőt épen igen természetesnek találom, 

hogy a csekély számúak sokkal féltékenyebbek a 
magok jogaira, s inkább igénybe veszik jogaikat. 
(Helye-lés.) 

Örömmel hallottam Sztojacskovics képviselő
társamtól, hogy a szerb patriarcha s más nemzeti
ségű püspökök által ezen görög hitet követők 
jogukban ki vannak tüntetve, ilyen a papválasztási 
jog stb. ; de nem igy van ez a Sztojacskovics kép
viselőtársunk által fölhozott brassói görögök irá
nyában a román mctropoliával szemben. Nem ar-
rogálom magamnak a bírói jogot e tárgyban ; de 
Joannovics képviselőtársunk szavai is igazolják, 
hogy most is a minisztérium előtt állanak oly kér
dések, melyek 1794 óta minden versengésnek 

j csiráját képezték, azok a kérdések, melyek követ-
! kéziében a görögök templomai be vannak zárva, 
; mi igen fájdalmas, főkép oly buzgó keresztyén 

egyháznak, mely ismeretes arról, hogy nem csak 
vallásos életben kitűnő, de iskoláit s szegfénvhá-
zait is kitünőleg ápolja s gondozza. 

Ennélfogva különös szükségét látom itt au-
! nak, hogy ezen törvényjavaslat ugy módosittassék, 
I a mint Nyáry Pál képviselőtársunk kívánja. 

KurCZ G y ö r g y : T. ház ! A módositványra 
nézve, melyről most szó van, nem más adott, alkal
mat, mint a görögök töredékének félelme, kik 
elszórva az országban léteznek felekezetképen, de 

I azért kormányzatilag a görög-keleti egyháznak 
i kormányzata alá tartozván,, kevés számuk miatt 

féltik azokat a jogokat, melyeket alapitványaik 
eddigi gyakorlatában élveztek. Folyamodásuknak 
alapja tehát az, hogy azon jogok, melyeknek bir
tokában és gyakorlatában eddig voltak, számukra 

j törvény által jövőre is biztosíttassanak azon cshe-
I tőségek ellenében, melyeknek ki lehetnek téve a 
! nagy többség nyomása miatt. Én erre a czélra 
I nézve épen elegendőnek tartom a miniszteri javas

latot. Megmondom okaimat, hogy miért. 
E tekintetben mindenek előtt Kacskovícs kép

viselőtársam észrevételeire kell áttérnem, ki azt 
mondja, hogy ezen törvényjavaslatból kihagyan-
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dónak véli azon pasaust, melynek erejénél fogva a 
keleti egyház törvényei szerint kívántatik; hogy 
történjék az intézkedés. Ha ezt kihagyjuk, akkor 
egy más felekezetről beszélünk, nem a görög-ke
leti vallásuakról : mert ennek épen az a lényege, 
hogy görög-keleti vallásnak akarnak továbbra is 
maradni és ezen egyház törvényei szerint kivan
nak kormányoztatni. a vallás elveit megtartják és 
csak a kormányzati formákat akarják megváltoz
tatni. És a mit képviselőtársam itt mondott, az is 
épen arra megy ki. Nem érintjük mi a hit alapel
veit, hanem csak a kormányzati formákról szó
lunk. Méltóztassék figyelembe venni, hogy ha 
3—4 egyházgyülekezet valamely egyházi szerve
zetből kiválik, ez nem oly könnyű dolog, mert 
arra nagy előkészület kell. Szükséges arra tanárok 
nevelése, egyházi szónokok nevelése; és bizonyos 
dolgok anyagi tekintetben is megkívántatnak, 
hogy az önkormányzat lehetővé tétessék. Mert 
kérdés, vajon az illető gyülekezet számára beál
lott-e azon anyagi és szellemi fejlődés, melynél
fogva ők arra képesittetnek. hogy a hierarchiai 
administratió alól kiválva önkormányzati jogra 
akarják magokat áthelyeztetni? De e kérdés meg
vitatásának nem itt van kelve; ezt alkalmasint 
legjobban meg fogják ítélni ők magok. 

Én részemről Nyáry Pál képviselőtársam 
módositványában, illetőleg előterjesztésében nem 
iátom benfoglalva azon positiv eseteket, hogy mi
dőn be fog következni azon idő, hogy azon gyü
lekezetek, melyeknek folyamodása alkalmat nyúj
tott ezen módositványra. megtehessék azt, hogy a 
hierarchikus egyházi administratió alól kibonta
kozva, önkormányzatilag- alakíthassák magokat : 
mert épen az önkormányzat az, melyet a hierar
chia alatt gyakorolni kívánnak, pedig a hierarchia 
és az önkormányzat egymást kizárják. Az. önkor
mányzat azt hozza magával, hogy semmi rólunk 
nélkülünk ne történjék ; a hierarchiának alapelve 
pedig az, hogy senkit sem kérdezve intézkedik. 
mint absolut hatalom kifolyása. Mondom, az egy
házi autonómia azt hozza magával, hogy minden 
ember egyenlő az egyházi kormányzat terén, és 
önkormányzati jogánál fogva semmit rólunk nélkü
lünk intézni nem lehet. Ha arról van sző, hogy 
egyházi önkormányzatot biztosítsunk azoknak, 
kik sem szerb, sem oláh nemzetiségű görög keleti 
vallásúak, akkor ugyan, ha most-nem is követke
zik nyomban azon felhatalmazás, hogy ők önkor
mányzatra menjenek át, de be fog következni, 
mihelyt szellemi és anyagi tekintetben annyira 
fejlődtek, hogy magok képesek saját egyházi és 
iskolai ügyeik elintézésére. Ezt ezen miniszteri 
javaslatban kizárva nem látom, tehát én ennek 
adok előnyt, mely épen annyit decretál, a mennyi 
szükséges, hogy megnyugtassanak mostan alapít

ványaik birtokára nézve s alapitványaiknak világos 
teljes joggal való kezelésére. Azt. hogy majd mi
kor fog bekövetkezni az idő az elválásra, azon 
utón kellemi meghatározni, melyen az egyházi 
ügyeknek kell menni, hogy annak idején törvé-

I nyesithessük; de most ezt nagyon előzetesnek 
. találom, és a miniszteri javaslatot pártolom. (Zaj. 
j Szavazzunk !) 

Bezerédj L á s z l ó : Ha akkor lett volna sze-
| rencsém szóláshoz juthatni, midőn magamat fel-
! írattam, akkor bátorkodtam volna a t. házat fel-
i kérni, hogy mivel az eredeti javaslat és a módo-
• sitványok között valósággal lényeges és elvi elté
rés van, méltóztassék azokat az osztályok tárgya
lására utasítani, lehetetlen lévén ez eltéréseket egy 
hallásra fölismerni, annál kevésbbé, mert a folya
modók kérvénye előttünk nincs. De félek, hogy 
ettől már elkéstem. (Zaj. Az elnök csenget) mivel 
nagyrészt elmondattak már az észrevételek. 

Bátorkodom azonban ezúttal a t. házat föl
kérni . méltóztassék komoly figyelmébe venni, 
hogy nagy különbség van aközött, a mit a román 
ajkú görög vallásuakra méltóztattak elhatározni, 
és a között, a mi most van szőnyegen. Ott már be
végzett tény volt előttünk, t i. az egyház utján 
elvált két külön testület, ezeknek tehát törvényes 
jogai szabályozására méltóztattak törvényt hozni; 
ha mi most ezekre a szakaszokra provocálunk, vé
leményem szerint, tökéletesen praeoccupáljuk a dol
got, mert olyanra hozunk törvényt, a mi még 
nem történt meg. és meglehet, nem is fog megtör-

j tenni, és lesz a törvénykönyvben oly intézkedés, 
í melynek .szüksége talán nem is fog előfordulni, 
| mert meglehet,oly eset nem adja elő magát, hogy 
| e szerint kellene intézkedni. Ezért én azt gondo-
i lom. ne avatkozzunk olyan dolgokba, melyek csak 
I a lehetőségek közé tartoznak, lianem maradjunk 
| meg a tény mellett,..mely előttünk vau, t, i. a fo-
j lyamodók kérvényében kívánt biztosíték mellett. 

Minthogy erre nézve— hogy rövid legvek — 
'• egészen meg-felelőnek tartom a Kerkapoly, Soms-
j sich és társaik által beadott módositványt, ha nem 
; méltóztatnék azt elhatározni, a mit én még most 
! sem tartanék időntulinak: akkor ezt ajánlom a 
! t. háznak elfogadás végett. (Az osztályokhoz! Sza-
' vázzunk!) 

StefanideSZ H e n r i k : T. ház! Én részemről 
í át nem látom annak helyességét, hogy ugyanazon 

vallás nemzetiségek szerint osztassák fel; ennél-
! fogva ezen törvényjavaslatot nem ugy kívánom 
• magyarázni, hogy a szerb és román ajkú görög-
| keleti egyház hívei mint nemzetiségek körvonaloz-
j tassanak, hanem azt hiszem, miután a szerb és ro-
| mán ajkú görög-keleti vallású hivek nem tudtak 
! egymás közt vagyoni viszonyaik iránt egystér-
i teni, sőt nem csak vagyoni viszonyaikra, hanem 
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egyházi személyeik kinevezésére nézve sem, emiatt 
váltak el egymástól. Mivel pedig tudomásom sze
rint a görög-keleti hiten levő nem román és szerb, 
hanem más ajkú hazánkfiainak szintén vannak 
alapitványaik és vagyonuk, jogosnak és méltányos
nak tartom, hogy ezek vagyona szintén biztosíttas
sák, vagyis nekik alkalom adassék, hogy azt biz
tosithassák. En tehát nem akarom separálni, annál 
kevésbbé nyelv vagy nemzetiség tekintetében, mi
nek czélszerüségét sem ismerem el, hanem egyházi 
vagyonuk biztosítása tekintetéből akarok törvényt 
alkotni, s azzal alkalmat nyújtani arra, hogy biz
tosítékaikat megóvják. Minthogy pedig a minisz
teri módosítványban, illetőleg Somssich s társai in
dítványában ezt tökéletesen elérve és biztosítva lá
tom : Somssich és társai inditványát pártolom. 
(Szavazzunk!) 

SzáSZ K á r o l y : Bocsánatot kérek, t. ház ! 
hogy a vitának oly előre haladott fokán a t. ház 
türelmét igénybe venni bátorkodom ; de teljes le
hetetlen elhallgatnom némelyeket, mik itt mon
dattak. 

Engedje meg a t. ház, hogy mind azok közöl 
legelőszőr arra reflectáljak, mi engem, megvallom, 
fájdalmasan érintett, annyival inkább, mert oly 
oldalról mondatott, honnan legkevésbbé vártam 
volna, t. i. Bánó Miklós egy nyilatkozatára. 0 a 
szomorú, legalább reánk protestánsokra igen szo
morú emlékű pátens idejére hivatkozván, igazolni 
kívánta a pátens jogosságát és azon alapon az 
evangélikus egyháztól való elszakadását némely 
egyháznak. (Zaj. Nem azt mondta!) En ugy értet
tem, t. ház. (Roszul értette!) Bánó urnák e tárgy-
beli előadását, mely szorosan egybefügg a jelenleg 
tárgyalás alatt levő kérdéssel, s melyre nem elté
résképen, hanem mint a dolog lényegére vagyok 
bátor reflectálni, előadását, mondom, ugy értet- ! 
tem, mintha azt fejezte volnajd általa, sőt merem \ 
állítani, hogy ki is fejezte — lehet akarata ellen 
— hogy t. i. nem helyes elv szerinte az. hogy csak 
azon esetben lehessen valamely egyházközség- j 
nek ugyanazon felekezet vagy ugyanazon egyház j 
tanai s hite mellett való maradásában is megválni I 
az egyházi kormány alól, midőn maga a zsinat azt 
megengedi, hanem azt csupán maga akaratából is I 
teheti; miből azt következtette, hogy hslytelen , 
volt az egyházi felsőségnek vagy egyház egyete
mének az iránti ellenmondása, hogy azon egyhá
zak, melyek a pátens alapján ki akartak válni az 
egyház kebléből, ki ne váljanak. Ha ezt mondotta 
t. képviselő úr, {Ezt mondta!) bátor vagyok kinyi
latkoztatni, hogy ő a pátens alapján a protestáns 
egyházak beleegyezése nélkül különvált egyházak 
eljárását igazolta; és én ezt, mint olyat, mi engem 
fájdalmasan érint, említés nélkül nem hagyhatom. 
Azt hiszem, t. ház, hogy a hol oly egyházi testüle

tek vannak, melyek a független, independens, vagy 
egyes egyházaknak minden egyházközösség nél
kül való fönállását, az úgynevezett congregationa-
lis egyház-szerkezetet ismerik alapul, ez lehetséges^ 
de Magyarországban ilyen nincs, a protestáns 
egyház szintoly kevéssé ilyen, mint a görög-keleti. 
Ha valamely egyházfelekezet vagy hivek összes-
sége, mint az a reformatio alkalmával történt, a 
hitre tartozó dolgokban eltérve azon egyház alap
elveitől, melyhez eddig tartoztak, akar külön válni 
és uj egyházat alakítani: ezt, mint a lelkiismereti 
szabadság jogát, nem csak értem és elismerem, de 
szentnek és sérthetlennek tartom. Hogy azonban 
valamely egyház az egyháztestületből, a nélkül 
hogy attól az egyházszerkezetre és a hit tanaira 
nézve külön válnék, csak az egyház-igazgatási 
kapcsolatból vál ki, oly egyháztestületből, mely 
szervezve van : ez odavezet, hogy minden egyház, 
mely bármely ok miatt a felsőséggel megelégedve 
nincs, egyszerűen megszakíthatja azzal az össze
köttetést. És akkor nem lenne Magyarországon, 
sem bárhol a világon, hol ez .áll, egyházi egyetem, 
hanem lennének egyes független egyházak, me
lyek semmi kapcsolatot nem ismernek. Mennyire 
volna ez helyes vagy nem? mennyire volna óhaj
tandó az egyháznak independens vagy congrega-
tionalis szerkezete ? azt e helyen nem vitatom ; de 
kimondom azt, hogy az jelenleg Magyarországon 
sem egyik, sem másik egyház* kebelében nem léte
zik, és hogy ezt jelenleg a pátens idejére való hi
vatkozás által a görögökre is kiterjeszteni akarni 
helyén kívülinek látom. Ezen tekintetből azt ily 
egyszerűen kimondani, mint Bánó Miklós képvi
selőtársam kimondta, nem helyeselhetem. (He
lyeslés.) 

Tisztelt képviselőház ! Hogy milyen különös 
dolgokat lehet egészen ártatlannak látszó szöveg 
alá rejteni: arra nézve egy eclatans példát mutat, 
fel a Babes Vincze képviselőtársunk által indítvá
nyozott szerkezet. Ha én, t. ház, azon szerkezetet 
a miniszter úr'által, vagy pedig Somssich, Vadnay. 
Horváth Lajos képviselőtársaink által beadott mó-
dositványnyal összevetem, megvallom, fegyverzett 
szemmel sem vagyok képes benne semmi lényeges 
különbséget, annál kevésbbé valami aggasztót fel
fedezni ; de ha összevetem azon indokolással, me
lyet Babes Vincze • képviselő úr elébe bocsátott, 
akkor látom, hogy az egész ártatlan szöveg alatt 
mi rejlik. (Derültség.) 

Alkalmam volt, t. képviselőház, a román és 
szerb metropoliák különválását és köztök mind 
egyházkormányzati , mind vagyoni tekintetben 
létre jött és immár, mondhatom, a törvény által is 
helyeselt, bevégzett ténynek elismert különválásá
nak körülményeit és módozatait is mélyebben 
figyelembe venni s részi etesbben tanulmányozó*. 
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A mire Babes Vincze képviselőtársam indokolásá
ban hivatkozott, talán nem minden, a tárgyat mé
lyebben és behatóbban nem foglalkozó előtt fog 
első tekintetre világos lenni. Engedje meg a t. ház, 
hogy csak tiz szóval elmondjam, mit értett és mire 
czélzott az által. (Halljuk! Halljuk!) 

A mint a szerb és román metropoliák egy
mástól különváltak, a mint a püspökségek vagy 
egyes dioecesisek, melyek eddig egy metropoliá-
hoz tartoztak , ezentúl kijelölve vagy a román 
vagy a szerb metropoliához fognak tartozni, a 
mint még a szerb püspökségek kebelében is lesz
nek egyes egyházak, melyekben a román lelkek 
lévén többségben, mégis román egyházközségek
nek fognak tekintetni; a mint mindezekre nézve 
mind az egyházi, mind a kormányzati, mind a 
vagyoni elkülönzés végrehajtatik : még akkor is 
fognak a dolog természete szerint egy annyira 
összevegyült ajkú népnél lenni a szerb hierarchia 
keblébe tartozó egyes lelkek, kik magokat romá
noknak lenni vallják ; de már, mint parányi kis 
sziget a nagy oezeán végtelenségébe, annyira be 
vannak olvadva a szerb metropoliába, hogy onnan 
semmiképen ki nem válhatnak, ki nem szakadhat
nak. Hasonlóképen lehetnek, habár sokkal keve
sebb számmal lesznek — mit Babes Vincze képvi
selőtársam igen jól tud — olyan szerbek, kik a 
román metropolia keblében és az egyes dioecesi-
sekben, hogy ugy mondjam, anélkül, hogy valakit 
sérteni akarnék, mintegy benszorult szerbek lesz
nek. Már most Babes t. képviselő módositványa 
oda czéloz, hogy ne csak a sem szerb sem román, 
de görög vagy bolgár vagy magyar ajkú, görög
keleti vallást követőknek biztosittassék azon jog, 
melyet itt összesen és egészben a szerb, és román 
egyházaknak biztosítunk; hanem azt kéri, hogy 
még azon egyes, már ki nem választható, mert az 
összes tömeghez képest parányokká, csak egyes 
leíkekké váló románoknak és szerbeknek is ha
gyassák fen és biztosittassék minden igény és min
den jog azon szerb, illetőleg román metropolia és 
hierarchia irányában, melyből nem tudnak kiválni 
azért, mert oly kis számmal vannak benne, hogy 
külön egyházközséget nem alkothatnak, bár onnan 
ki sem is jöhetnek. S igy azon elválást és vagyon
megosztási processust, melyet nagyban és egész
ben a törvényhozás jelenleg bevégez, fen akarja 
tartani örök időkre, és azon harczot, melyet a 
jelen törvényalkotás szerencsésen bevégez, az 
egyes szerb lelkek által a román, vagy — a mit 
Babes képviselő úr nagyon jól tud — a sokkal 
számosabban található egyes románok által a 
szerb hierarchia ellen, folytatni akarja örök idők
re. Ha akkor, midőn az ország törvényhozása 
méltányosságot gyakorol legszélesebb mértékig 
mind a románok, mind a szerbek iránt; ha akkor, 
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midőn köztök az egyházi kormányzat és egyházi 
vagyon különválása nagyban és egészben végre
hajtatik, még külön tekintetet akarna gyakorolni 
azon egyes, de önmagok által községet nem képe
ző lakosok iránt, mert a szerb congressusban és az 
ehhez csatolt munkálatban, melyre bátor vagyok 
hivatkozni, és melyet Babes képviselő úr nagycfti 
jól ismer, mert ő készítette, a román lelkek a 
szerb egyháznál és a szerb hierarchiánál mara
dottaknak nyilváníttattak, mert azokat nem lehe
tett elválasztani; ha, mondom, Babes képviselő 
úr ezekre nézve még jogfentartásokat akar gyako
rolni : ezt, megvallom, nem értem; s nem hiszem, 
hogy valaki a kérdést reájok nézve egyenlőnek 
tartaná azokkal, a kikről jelenleg itt szó van, s a 
kik sem románok, sem szerbek, és nem sporadice 
elszórva, hanem kisebb-nagyobb községekben 
görög vagy magyar vagy bolgár nemzetiségűek, 
de kikre a románok és szerbek osztozkodásánál 
még eddig nem volt tekintet. 

Bocsásson meg a t. ház, hogy ezen kérdésbe 
ily hosszasan ereszkedtem; de ugy hiszem, hogy 
eléggé indokoltam ez által, hogy Babes képviselő 
úr módositványa el nem fogadható. Ha minden 
indokolás nélkül tétetett volna le a ház asztalára, 
nem lett volna oly könnyen felfedezhető a ezélzat 
és a benne lévő veszély; de mivel azon ártatlan 
és szép szavak mögött ott áll Babes képviselő úr 
indokolása, azért azt teljességgel el nem fogad
hatom. 

Hivatkozás történt itt többször, nevezetesen 
Halász Boldizsár és Paczolay képviselőtársunk 
részéről azon kérvényre, melyet a pesti, szentesi 
és kecskeméti görög vallásúak nyújtottak be a 
képviselőházhoz. T. ház S Az mondatott, hogy a 
cultusminiszter úr azon indokolása, mintha oly 
kérdések akarnának megoldatni Ny áry Pál képvi
selő úr indítványával, melyek felvetve sincsenek, 
tehát szükségtelenek, nem állana; és e tekintetben 
hivatkozás történt a képviselőházhoz benyújtott 
kérvényre. Hiszen ezen kérvény maga legjobban 
mutatja azt. hogy a cultusminiszter umak igaza 
van. Azon kérvényben sehol sem lehet fölfedezni, 
hogy magok ezen, sem román, sem szerb, de ma
gyar, bolgár vagy görög nemzetiségű görög-ke
leti vallásúak külön metropoliát akarnának. Én 
legalább átolvastam ezen kérvényt és ilyesmit 
nem találtam benne. 

Nyáry Pá l : Benne van ! 
SzáSZ Káro ly : Megmondom, mi van s mi 

nincs ezen kérvényben. Van benne egy oly kérés, 
melyet nem teljesithetünk, mert ellenkezik azzal, 
a mit már tegnapi s tegnapelőtti határozatainkban 
eldöntöttünk : nevezetesen azt kérik, hogy a román 
és szerb metropoliák, az 1864. évi karloviczi zsi
naton történt egyezkedés és osztozás beczikkelye-

30 
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zése elkalasztassék s e végre uj zsinat összehívása 
rendeltessék. Azt tartom, már ezt nem adhatjuk 
meg, miután már elfogadtuk a törvényjavaslatot 
a román és szerb metropolia megosztására nézve 
és a köztök való vagyonmegosztásra nézve. De 
ezen vagyonmegosztásra nézve kéri itt ezen kér
vény egy érdektelen királyi biztos alatt tartandó 
közös eongressus összehívását Pesten. Az egész 
kérvény czélja az ő jogaikat az egyházi és iskolai 
közös vagyon iránt biztosítani. Ha van a kérvény
ben egyes kifejezés, mely nem mint egyenes ké
rés, hanem mint indokolás adatik elő, mit talán 
oda lehetne magyarázni, hogy ö'k talán magok is 
külön hierarchiát akarnának, ez mint egyenes ké
rés nem fordul elő, erre tehát nyomatékosabban 
reflectální nem tartom szükségesnek. A kérés az 
egyházi és iskolai vagyon iránti jogok és igények 
biztosítására terjed; mivel pedig ezen igények 
biztosítását tökéletesen elérve látom a miniszteri 
szerkezetben, és még inkább, határozottabban kö
rülírva Somssich , Vadnay és Horváth Lajos 
képviselőtársaimnak módositványában : én részem
ről ezt mind a jelen helyzet igényeinek tökéletesen 
megfelelőnek, mind egyátalában arra nézve, hogy 
az elv, a melyet Nyáry Pál is módositványában ki
mondott, kimondassák, szükségesnek és kielégítő
nek tartom. Azt pedig, mivel Nyáry Pál tovább 
ment, mint csupán ezen elvnek kimondása, t. i, 
egy meg sem indított válóperben a modus proce-
dendinek, még a vagyonmegosztást illetőleg, meg
jelölését nem helyeslem, sőt a jelen pillanatban 
egészen idő előttinek és feleslegesnek tartom. Az 
elv mind a két indítványban nem ellenkező és 
egymástól nem eltérő ; azonban a jelen pillanatban 
kielégítőnek tartva Horváth Lajos és társainak 
módos! tvány át, ezt pártolom. (Helyeslés.) 

SzékáCS Józse f : T. ház! Megvallom, az 
előttem szóló tisztelt barátom csaknem kimerítette 
azt, a mit mondani akartam; van azonban, ugy 
gondolom, egy ujabb oldala is ezen tárgynak, 
mely még itt nem volt felemlítve. 

Nem hiszem, hogy volna valaki, emberbarát, 
az emberiség vagy egyház tagja, ki örömét talál
hatná abban, ha azok, a mik az egyházi és állami 
életben fők, legfőbbek és szentek, valami lényeg
telennek és történetesnek alárendeltetnek. Hogy 
mennyire fogják a gör. hivtallású szerbek és ro
mánok idővel azon epochalis korszakot jellemezni, 
a midőn ők hitvallásuk és hitök egységét, a melyért 
liturgiájokban mindenkor imádkoznak, a nyelv
nek különbsége miatt fölbontották és föláldozták, 
azt nem tudom és nem kérdem; hanem ugy hiszem, 
hogy a görög-keleti egyháznak sokkal nagyobb 
javára és dicsőségére vált volna az, ha tettel fogná 
bebizonyítani, a mi imáiban ezen szavakkal van ki
fejezve: „Áldassál, szentlélek, ki ,,per diversitatem 

lingvarum cunctarum, gentes in unitatem fideieon-
gregasti." í gy szól az imádság, és én ugy hiszem, 
hogy nemzetnek ugy, mint egyháznak erre kellene 
törekedni. (Helyeslés) 

Kiemelem továbbá, hogy valamint az egy
házi életben, ugy az állami életben is ne cserél
jük össze az elveket, a lényegeseket a lényegtele
nekkel : mert minket mindnyájunkat az alkot
mánynak egysége, a szabadságnak szeretete és 
azon közös törvények, melyeket a király és a tör
vényhozás szentesitettek, tesznek egy nemzetté. 
(Helyeslés.) Ha már most mi az egyházi téren bá
torítani fogjuk őket, hogy, a mit én szerensétlenség-
nek tartok, a hit egysége mellett, a nyelv miatt a test
vérek elszakadjanak egymástól: azt kérdem, nem nyi
tunk-e rézst arra, hogy az állampolgári életben is 
azon közös alkotmán y.és szabadság egységének szent 
firmáján kivül, azok, kik különböző nyelvet be
szélnek, kik mindnyájan egy hazának, egy nem
zetnek fiai, egy törvény alatt állanak , azért, 
mert különböző nyelven beszélnek, miről senki se 
tehet, mert ez Isten munkája, másként igyekezzenek 
boldogulni? (Tetszés.) Mert, ha bekövetkezett a gö
rög-keleti egyházban, a mi bekövetkezett és a mit én 
részemről óhajtottam volna, hogy be ne következ
zék : de mintán még is bekövetkezett: nagyon 
helyén találom, hogy a törvényhozás oly serpe
nyővel méri a jogokat az egyházak irányában, 
a melynél a nyelv tökéletesen a középen áll. És 
megvallom , ezen képviselőház iránt soha sem 
voltam magasabb lelkesültséggel eltelve, mint mi
dőn az egyenjogúság szent elvét ezen testvérek irá
nyában kimondotta és fentartotta egészen a betű
nek szigoráig. Hanem ha már most valaki arról 
panaszkodik, vajon midőn ezen két egyháznak 
tagjai nyelv miatt különváltak, és keblökben még 
olyanok is vannak, kik ezen nyelvekhez nem tar
tozván, melyek számára az egyenjogúság biztosít
tatott, és nem említtetvén meg, valamikép jogaikban 
talán csorbát szenvednek ; ha tehát ugy, mint 
mondva volt, ezeknek jogai biztosittatnak : akkor 
azt hiszem, hogy a törvényhozás azt teljesiti, a mi 
legszentebb kötelessége. De ha a törvényhozás né
mileg fel fogná bátorítani azokat arra, a mit sem 
egyházi, sem állami téren nem kívánhatunk, He
lyeslés) ha bátorítani fogná a szakadásnak előmoz
dítására : azt gondolom, a törvényhozás feladata, 
méltósága és kötelessége ellen fogna véteni. (Helyes
lés.) Ha bekövetkeznék valaha ezen szerencsétlen
ség — mert én az én szempontomból másnak nem 
nevezhetem— ha ez ide fogna kerülni, akkor ezen 
törvényhozó testület tudni fogja kötelességét, és bi
zonyosan azon jogokat, melyeket most megadott, 
meg fogná adni azon testvéreknek is, a kik talán 
nem szeretetből váltak el egymástól, de itt az 

! egyenjogúságot osztó szent szeretettel fognak ta-
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lálkozni. Nem fogja ezen ház soha megtagadni 
feladatát e tekintetben; de tovább menni a háznak 
véleményem szerint nem szabad. (Helyeslés.) 

Mivel pedig általam igen tisztelt Nyáry képvi
selőtársunk inditványa ezen általam vont határon 
túlmegy, azt nem pártolhatom; ellenben a minisz
teri módositvány t, illetőleg ahhoz legközelebb járó 
Somssich képviselőtársunk és társai módositvá-
nyát. pártolom. (Helyeslés a jobb oldalon. Szavazzunk!) 

MarkOS I s t v á n ; T. ház! A tárgy már úgy
is kellőleg meg lévén vitatva, nem akarom a t. ház 
figyelmét fárasztani, ennélfogva a szótól elállók. 
(Helyeslés. Szavazzunk f) 

J u s t h J ó z s e f : Én is elállók. (Helyeslés.) 
B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház ! Előre bocsátva 

azt, hogy a beadott módositványok egyikét sem 
pártolhatom . . . (Zaj. Nem halljuk!) Habár látom, 
hogy a t ház türelme nagyon ki van merülve, en
gedje meg, hogy röviden, igen röviden alig néhány 
szót mondhassak. Előre bocsátván, hogy egyik 
módositvány mellett vagy ellen egyetlen indokot 
sem fogok hozni, minthogy az eddig kifejlésekből 
ugy is tudom, melyik módositvány fog elfogad
tatni, s mert tudom, hogy az én indokolásaim már 
ugy sem fog a t. ház akaratának más irányt adni : 
azért tehát csak Szász Károly képviselő urnák Ba
bes képviselő úr előadására tett éles megjegyzé
seire kívánok tenni néhány észrevételt, habár 
tudom, hogy Babes úr védelmemre nem szorult. 

Szász Károly képviselő úr azt monda, hogy ő 
felfegyverkezett szemmel sem tud látni Babes tír s a 
kormány módositvány a közt legkisebb különbséget ; 
azonban Babes indokolásából látja, mi rejlik a módo
sitvány ártatlannak tetsző szavaiban, azt látja t. i., 
hogy Babes azt akarja, hogy a szerb metropolia 
alá szorult csekély, s mint ő monda, parányi szá
mú románok •— kiknek számát, mivel Szász Károly 
képviselő úr nem tudja, megmondom én, hogy 
legalább is 20,000 — tehát az oda szorult románok 
s a szerbek, ha már a két metropolia közt fenforgó 
nagy pörös kérdések el lesznek is döntve, egy
más közt ad infinitum perlekedjenek, dulakodjanak, 
B így ez által a hazában egyenetlenséget akar 
hinteni. Engedje meg nekem a t. képviselő ú r : Ba
bes módositványa indokolásának nem az az ér
telme, s nem tudom, honnan magyarázhatja Szász 
Károly úr ugy, mint magyarázta : rneit hiszen 
tudja ő jól, hogy mi tegnap a 8. §-nál beadott 
módositvány úrikban egyszerűbb s gyorsabb per-
lekedési módot ajánlottunk, mint az, melyet a t. 
ház elfogadott; mert hiszen jól tudjuk mi, hogy 
ha valamint egyesek, ugy országok közt is per 
keletkezik, habár azelőtt }ó barátságban éltek is, a 
perlekedés ideje után a barátság ellenségeskedéssé 
fajul, azon házban pedig , melyben a család, 
ugy azon ország, melyben a nemzetek vagy lako

sok egy része is ellenségeskedésben élnek, az ellen-
kezési viszály után, a boldogság s virágzás elő nem 
mozdittatik. Már pedig azt tagadom, hogy Szász 
Károly képviselő úr, vagy bár ki más a közös ha
zát jobban szeretné s boldogságát jobban kívánná, 
mint mink. Nem foglal tehát magában sem Babes 
úr inditványa azt, sem indokolása értelme nem 
az, mit Szász Károly képviselő úr kimag) arázni 
igyekszik. 

Hogy pedig Szász Károly képviselő úr fegy
vertelen szemmel is láthassa a két indítvány kü
lönbségét s Babes úr indokolását is megérthesse 
ugy, mint az valóban van: megmondom a két in-
ditvány közti különbséget s annak essentiáját. Ez 
abból áll, hogy a kormány módositványa szerint, 
tekintettel arra, hogy a szerbek s románok közt 
fenforgó jogi kérdések elintézésére ő felsége által 
ezentúl kínevezendő bíróság alatti eljárás hossza
dalmassága miatt a perlekedés eltarthat 5—10, sőt 
20 évig is, s így megeshetik, hogy ezen időszak 
alatt azon 20.000 románok sok helyen lelkész s 
tanitó nélkül maradnak, Babes módositványa elfo
gadása esetében azonban ezen eshetőség ki záratnék. 

Az előadottak szerint tehát én most egyik mó
dositvány mellett sem nyilatkozom, csakhogy va
lahára az ügyön keresztül eshessünk. { Szavazzunk!) 

Dimitrievics Milos jegyző:1 Bánó Miklós 
úr személyes kérdésben kivan szólani. 

Bánó Miklós: Tisztelt ház! (Már szólott! 
Eláll! Zaj.) 

Elnök (csenget): A tárgyhoz már szólott a 
képviselő úr ; azonban azt mondja, hogy személyes 
kérdésben kivan szólani. (Nincs helye a személyes 
kérdésnek!) Nekem kötelességem a ház szabályai
nak megtartására ügyelni; s a mint meg vagyok 
győződve, én személyes megtámadást nem látok 
Szász Károly képviselő urnák megjegyzésében. 
(Helyeslés.) 

Szólásra senki sem levén följegyezve, a sza
vazás következik. (Még Nyáry akar szólani!) 

N y á r y P á l : Kénytelen vagyok elismer
ni, (Hangosan! Nem halljuk!) hogy midőn in
dítványomat bemutattam, azt nyilvánítani, hogy 
nem tartom szükségesnekindokolni.Tévedtem: mert 
azt gondoltam, hogy a tegnap és tegnapelőtt történ
tek következményének, elmaradhatlan corollariu-
mának tekintetik az : így most kénytelen vagyok in
dítványom indokolására némely itten kijelentett — 
véleményem szerint — hibás nézeteket kiigazítani. 

Először is kezdem Sztojaeskovics képviselő 
úr azon állításán, mintha én provocálni akartam 
volna görög nyelvű keleti vallású polgártársai
mat. Elég legyen erre azt mondanom, hogy ilyet 
csak az mondhat, ki eme hazánkfiainak kérvé
nyét nem olvasta, mert ha elolvasta, nem mondhat
ja, hogy én provocáltam; az kitalálta volna önma-
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gátol, hogy én, segítendő azon bajokon, melyeknek 
orvoslását a törvényhozástól követelték, a magam 
véleményét, magam javaslatát terjesztettem elő. 

Az mondatik, hogy a t. miniszter úr módosit-
ványa vagy a t. miniszter úr által elfogadott mó-
dositváuy, melyet Vadnay és Somssieh képviselő 
urak adtak be, a kérelmezőket tökéletesen kielé-
giti. Mi van tehát ebben ? Akár tekintjük a t. mi
niszter úr módositványát, akár az utóbb beadottat, 
e kettő némi irályi változtatással egy és ugyanaz. 
Ezekben azon jog biztositottatik az országgyűlés 
által, melyet eddig gyakoroltak. Igen, de ó'k sérel-
möket és azt. panaszolják, hogy jogukat nem gya
korolhatták, í g y tehát a miniszter úr módositvá-
nya és Somssieh és képviselőtársainak módositvá-
nya ezen teljességgel nem segit. 

En azt mondom indítványomban, hogy 
elfogadom mint bevezetést a tisztelt miniszter 
űr módositványát. Mert a legelső az, hogy a 
törvényhozásnak a status quot kell biztosítani; 
de miután azon részletekre, melyek a kérvény
ben foglaltatnak, nem mehetünk. azt gondo
lom, hogy segítve lesz az által, ha részökre is ki-
mondatik azon jog, mel}^ már kimondatott a szerb 
és románokra nézve : ez épen nem provacatió. Ha 
ők kielégíthetők azon utón, hogy akár az egyik, 
akár a másik metropoliához csatlakoznak, természe
tes, hogy panaszaikkal nem fognak az országgyű
lés elé jönni ; de ez alig remélhető, kivált oly ese
mények után, melyek nem általam.hanem olyanok 
által hozattak fel, kik indítványom ellen szavaznak. 

T. ház! Az én indítványomnak alapja a biz
tosított és mindig csak a biztositott szabadság 
minden irányban. Ez volt alapja a t. ház határoza
tának is, mely szerint az előterjesztett törvényjavas
lat többi pontjait, melyek a szerbekre és románokra 
vonatkoznak, elfogadta és ezzel szabadelvüségének 
és bátorságának oly jelét adá, amely bizonyosan fel
jogosítja a magyar törvényhozást azt hinni, hogy 
ez által esak biztosította a magyar államnak egy 
erős és a szabadság alapján nyugvó megalkotását 
és folytonos megmaradását. Mert rettenetes szó 
volt ezelőtt, midőn egyik vagy másik azt kívánta, 
hogy „nemzetinek* mondassák, és a képviselőház 
azt mondta: teljességgel nincs ok attól félni; ahhoz 
az illetőknek joguk van, mert az oly jog, a melyet 
mi nem adhatunk, hanem a melyet csak biztosit
hatunk, de ugy és azon feltétel alatt, hogy ez által 
az államnak egysége és a törvényeknek szentsége 
biztosítva legyen. 

Nagyon furcsa dolgokat hallottam, t. ház! 
Nevezetesen e^yik tisztelt képviselőtársunk Kurcz 
György azt monda, hogy arra tökéletes joguk van 
a görögöknek is, hogy oly iskolákkal bírjanak, a 
melyekben oly szónokok neveltetnek, a kiknek 
nyelvét ök is megértik. Hanem az volt a furcsa, 

hogy mégis azt mondotta, hogy nekik vagy a ro
mán vagy pedig a szerb metropolia alá kell ren
deltetve lenniök. Én valóban nem tudom, miként 
mondhatta ezt valami alkalmas módnak az általa 
kitűzött ezél elérésére, hogy miután görög szóno
kokat kell a görög iskolákban nevelni, azok nevel
tessenek a szerb és román iskolákban. 

Azonban nem példa nélkül való ez. E g y 
atyán történt itt Magyarországban, hogy midőn 
nevelőt keresett, fiának, {Halljuk!) kit történe
tesen az angol nj'elvre akart tanittatni, de 
olyat nem kapott, fogadott egy tótot és egyszer 
csak azt vette észre, hogy fia tótul tanult meg. 
(Derültség.) Ez a baj itt is, és ez épen egyik pont
ját képezi azon kérvénynek, mely elénk terjeszte
tett, és melyet nem lehet elhallgatni. Somssieh Pál 
képviselőtársunk és társainak módositványa nem 
különbözik épen semmit a miniszter úr által be
nyújtott módositványtól; de, a mint mondám, nem 
segit azon sérelmeken, a melyek a kérvényben elő
terjesztettek. 

T. barátom, iSzász Károly által mondatott az, 
hogy bajos dolog ezen már segiteni, mert már be-
czikkelyeztük a karloviczi congressus határozatát, 
a karloviczi congressus határozata pedig törvény 
a görögökre nézve. 

T. ház! Méltóztassék megfontolni, hogy ha 
ez itt elfogadtatik, akkor bizonyosan örök időkre 
alá lesznek rendelve egyik vagy másik metropoliá-
nak azon nemzetiségek, a melyek magokat eman-
czipálni akarják, s a kik élni akarnak azon önkor
mányzati joggal, a melyet a most alkotott tör
vény két nemzetiségnek biztositott. Ne feledjük 
erre nézve, hogy épen a kérvényben mondatik, 
miszerint ők azon karloviczi congressusra még 
meg sem hivattak, s abból ki voltak rekesztve; ki 
voltak rekesztve pedig épen egy tag interpellatiója 
után is. Ha mi ezen okoskodást'elfogadjuk, elfo
gadjuk pedig alkotmányos országban : elfogadjuk 
a vallási s egyházi dolgokban azt, hogy valaki ró
lunk nélkülünk intézkedjék. Nem tartom szüksé
gesnek erre nézve többet mondani. 

Kissé különösnek hangzott még azon állí
tás, mely szerint csodálkoznak azon, hogy az én 
indítványom már váló törvényt készit, mielőtt még 
az elválás esete bekövetkezett volna. En legalább 
u g y tudom, hogy a törvénynek először meg kell 
alkottatnia, hogy azok, a kik szerencsétlenek a 
házassági szövetségben, törvény utján és becsüle
tesen megmenekedhessenek azon reájok nézve kel
lemetlen helyzetből. Ezen ellenvetés talán nevet
ségessé akarta tenni az én Indítványomat: s ime 
ez az én indítványomnak a legnagyobb fontossá
got kölcsönzi. 

Egyik képviselőtársunk elmondotta, mennyire 
el volt ragadtatva az által, hogy tegnap s tegnap-
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előtt miként viselte magát a vallásszabadság ügyé- i 
ben ezen t. ház. En megvallom, már hittem, hog 
azt fogja mondani, hogy miután az ő lelkesedése 
még most is tart, nem tehet egyebet, mint ugyan
azon lelkesedéssel kiterjeszteni a tegnap a tegnap
előtt szentesitett elveket egy harmadik nemzetiség 
ugyanazon hitvallású tagjaira, a kik magokat azon 
viszonyban, melyben most vannak, épen nem ta
lálják kényelmesen. (Tetszés.) 

Többeket lehetne még az elmondottakból 
felhozni : de, mert ezek csak elmondattak, de 
semmivel bizonyítva nem voltak, hogy például 
én provocálnám azokat. hogy váljanak el : 
ezekre csak azt felelem, hogy a ki elolvasta 
s megfontolta indítványomat, azt látta belőle, hogy 
a status quo a miniszter úr inditványa által már 
biztosíttatván ez utón. ha azon sérelmeket, a me
lyeket a kérelmezők elősoroltak, orvosolni kiván-
iák, abban az esetben még az is biztosíttatik nekik, 
hogy ha másként nem tehetik, épen ugy mint a 
szerbek és románok, külön válhassanak. 

Még egyet kell mondanom.![Halljuk!) A legfőbb, 
de mondhatom, caak látszólag legfőbb ellenvetés 
volt indítványom ellen, hogy a törvényhozás ebben 
az esetben directe nem rendelkezhetik; hogy ha az 
elválás megtörténik, annak épen azon módon kell 
történni, mint történt a szerbek s románok különvá
lása. Ezt, az igaz, lehet állítani; de vélekedésem 
szerint ennek ellenkezője az én indítványomból 
nem következik. Mert igen természetes, hogy mi
dőn az országgyűlés csak azt mondja, hogy biz
tosíttatik részökre ezen jog : magában értetik, hogy 
ezen jog elérésére épen azon utat kell követni, me
lyet követtek a románok és szerbek, Ez tehát csak 
egy suppositió és nem argumentum. De ha csak 
az ellenvetés és ezen ellenvetés oka annak, hogy 
a t. ház a tegnap és tegnapelőtt szentesitett elvek
kel ma ellenkezőt határoz, azon nagyon könnyű 
segíteni, mert az elválásnál, hol ez említtetik, azt 
kell kijelenteni, hogy „annak utján," és akkor meg
szűnik a kifogás. 

Többet nem szólok. Méltóztassanak határozni. 
Szász K á r o l y : A ház rendjére kívánok hi

vatkozni, és erre a 47-dik §- értelmében jogom 
van. T. ház! Tudom, hogy indítványtevőnek, vala
hányszor valamely uj indítványt tesz, az utószó is | 

i fen van tartva; de soha sem hallottam, hogy az 
egyes módositváuvt tevő számára az utolsó szó fen 
Jegyen tartva. Nagy tanulsággal hallgattam végig 
tisztelt Nyáry Pál képviselőtársunk replicáját, és 
nem is szólhattam természetesen közbe, mert meg 
volt neki adva a szó; csak most utólag vagyok bá
tor megjegyezni, hogy tudomásom és emlékezetem 
szerint a módositványt tevőnek az ismételt szólás 
joga fentartva eddigelé nem volt. Némely ponthoz 
tétetik 8. 9. 10 módositvány. és mire vezetne ilven-
kor az. ha minden módositványt tevőnek még az 
utószó is megadatnék'? 

E l n ö k : Kérdéstneiu szenved, hogy a házsza
bályok csak is indítványról szólnak, s az indítvá
nyozónak adják meg azon jogot, hogy a vég nyi
latkozat is az övé; azonban gyakran a módositvá-
nyokban is nagy fontosságú dolgok levén, analóg 
esetekben megtörtént, hogy nevezetesebb módosit
vány oknál a vég szó megadatott. (Ugy van!) 

A tárgyalás be levén fejezve, miután vallás
os közoktatási miniszter úr tudtommal a Horváth 
Lajos, Soinssich Pál. Vadnay Lajos és Kerkapoly 
Károly által beadott módositványt magáénak fo
gadta, azt hiszem, ezen módositványra fog történni 
a szavazás. [Helyes !) Méltóztatnak kívánni, hogy 
még egyszer felolvastassák? (Nem!) A kik tehát 
Horváth Lajos. Vadnay Lajos. Kerkapolv Károly 
és Soinssich Pál képviselő urak módositványát el
fogadják , méltóztassanak felkelni. (Megtörténik. 
Felkiáltások bal felöl: Kétséges a többség!) Tehát 
méltóztassanak azok, a kik el nem fogadják, felál-
lani. (Megtörténik.) A többséget az elfogadás mellett 
látom. 

Megemlitendőnek tartom még, hogy a 9-dik 
§-nak értelme olyan, hogy annak utolsónak kell 
lenni; a most elfogadott módositvány által azonban 
a §-ok száma egygyel szaporodott: ugy hiszem 
tehát, hogy a most elfogadott módositványnak 
kell lenni a 9-dik §-nak. a volt 9-diknek pedig 
10-diknek. (Helyeslése) 

Kívánja a t. ház az alföldi vasút tárgyában 
előterjesztett törvényjavaslatot még ma tárgyalni ? 
(Nem kívánjuk!) Ennek tárgyalása tehát holnap
után 10 órakor fog megkezdődni. 

Az ülés végződik délután 1 ' / , órakor. 




