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

Tárgyai: Bárcsay Ákos megbizó levele és kérvények bemutattatnak. A kormány töivényjavaslatot nyújt be a, dalmáí 
vámtarifa módoaitásáról. A polgári törvénykezési rendtartás főbb irányelveinek tárgyalása tovább foly. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 10lf\ órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét a tegnapi jegyző fogja vezetni. 

Miden félreértés elkerülése végett kérem a t. 
ház tagjait, hogy azon czélból, hogy a felhivás a 
törvényjavaslat mellett és ellen szólók közt a ház
szabályok értelmében felváltva történhessék, szí
veskedjenek a központi bizottság véleménye mellett 
nyilatkozók Mihályi Péter, az ellene szólani kívá
nók pedig Dimitrievies Milos jegyző urnái magokat 
feljegyeztetni. 

Az utolsó ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a% október 19-én 

tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: A vingárdi választási kerület részéről 

képviselőnek megválasztott Barcsay Ákos megbizó 
levelét van szerencsém a t. háznak bemutatni. Az 
állandó igazoló bizottságnak fog kiadatni. 

A beretyó-ujfalusi kerületben fekvő Bedő 
község választói a követválasztási főhelynek B.-
Ujfaluból Mező-Keresztesre, mint központra leendő 
általtételét kérik. 

Ugyanezt kéri Bors községe. 
A kérvényi bizottságnak fognak kiadatni. 
Vadász képviselő úr kérvényt kíván bemu

tatni. 
Vadász Manó: T. képviselőház! A szegedi 

szabadelvű kör egy alázatos kérelmet juttatott 
hozzám azon kívánattal, hogy azt a t. házhoz be

nyújtsam. Ezen kérelem tárgya a bírói szervezés 
átalakítása. Ezen kérelem indokait itt előszámlálni 
nem találom czélszerünek; azonban kérem a t. 
házat, miszerint, azt a kérvényi bizottságnak oly 
utasítással kiadni méltóztassék, hogy azt a már 
számos ilynemű kérvényekkel egyetemben előle
gesen a mélyen t. ház elé terjeszsze annyival is in
kább, minthogy épen most fekszik előttünk a 600 
szakaszból álló törvényjavaslat a polgári perrend
tartásról. Ha a közegek, melyek ezeket kezelni 
fogják, előre jó képességgel kiáliitva nem lesznek, 
akkor sok eredményt nem fogunk tőle várhatni. 
Ismételve kérem ezen kérvényt a kérvényi bizott
ságnak kiadatni. 

E l n ö k : Ki fog adatni a kérvényi bizottság
nak előzetes tárgyalás végett. 

Paczolay képviselő úr szintén kérvényt kíván 
bemutatni. 

Paczalay János : T. képviselőház í Hont 
megye szálkai egyházkerülete tanítói kara és az 
alsó-szemerédi népnevelési egylet szintén kérvé
nyeket juttatott hozzám a végett, hogy azokat 
most, midőn a népnevelési törvényjavaslat tárgya
lás alá fog kerülni, a mélyen t. ház asztalára le
tegyem. Midőn tehát a kérelmezők kívánságát tel
jesítem, egyszersmind a t. házat arra kérem, mi
szerint ezen kérvényeket a népnevelés ügyében 
előterjesztett törvényjavaslat átvizsgálására és át
dolgozására kiküldött bizottsághoz kellő használat 
és figyelembe vétel végett utasítani méltóztassék. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ezen kérvény a népnevelési bizott
ságnak fog kiadatni. 
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Grorove miniszter úr előterjesztést kivan tenni. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

T. ház ! {Halljuk!) A legújabb kereskedelmi szer
ződések Dalmátországot és a birodalom küketeit 
azon viszás helyzetbe hozták, hogy valamint a 
behozatalnál a dalmátországi és külzeti áruczikkek 
nagyobb vám alá esnek jelenleg, mint a szerződé
ses államok áruczikkei, hasonlóképen a kivitelnél 
ismét az osztrák s magyar áruczikkek nagyobb 
teher alá esnek, mint a szerződéses államokéi, midőn 
Dalmátországba behozatnak. Ezen viszás helyzet 
megszüntetését a méltányosság és a kereskedelmi 
érdekek parancsolják, és ennek következtében a 
minisztériumnak szerencséje van egy törvényja
vaslatot terjeszteni a t. ház elé, a vám- és kereske
delmi szerződés 4-dik szakasza értelmében a két 
minisztérium között folytatott egyezkedés után. E 
törvényjavaslathoz szerencsém van hasonlóképen 
egy, az ügy állására vonatkozó jelentést hozzá
csatolni, s kérem a t. házat, méltóztassék a beadott 
törvényjavaslatot alkotmányos tárgyalás alá bo
csátani. 

E l n ö k : Ha a t. ház a benyújtott törvényja
vaslatot felolvasottnak kivánja tekinteni, ki fog 
nyomatni1) és az osztályok tárgyalása után a t. ház 
tárgyalás alá veszi. 

A perrendtartásra vonatkozó elvi kérdések 
tárgyalásának folytatása van napirenden. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az j) 
pontot; azután Csiky Sándornak e pontra vonatkozó 
módositványát): „Mondassák ki, hogy a Pesten szé
kelendő semmitő törvényszék tagjait, az ország 
megyei és városi törvényhatóságai által ajánlandó 
egyénekből, a képviselőház maga választja, ezen 
semmitő szék tagjai legyenek 15-en, fizetéseiket 
is önmaga határozza meg e képviselőház, hivata
laiktól pedig törvényes kereset alá vétel és hasonló 
birói itólet nélkül senki által éltök fogytáig el nem 
mozdithatók." 

Csiky Sándor: T. ház! A központi bizott 
ságnak a ház elé terjesztett jelentésében is előter
jesztve van, miként most az igazságszolgáltatás 
terén fenálló viszonyaink viszásak, s ahhoz képest 
az általa a ház elé tárgyalás végett terjesztett ja
vaslat eme viszás helyzetet teljesen orvosolni nem 
fogja. 

Azonban a dolog igy állván, t. ház, lehet 
mégis intézkedni akként, miként a viszás helyzet, 
mely leginkább, az illető itélő székek tagjai által 
hozott ítéletek a provisorialis időszak alatt kü
lönféle törvények és különféle rendelkezések nyo
mán keletkezvén, onnan ered, miként követke
zetesen, miként egyöntetűséggel haladni képesek 
nem voltak Ítéleteik hozatalában ; innen ered a 

lJ Lásd nz Irományok 340-dik számát. 

bizalmatlanság, innen az elégületlenség a haza 
lakosai közt az igazságszolgáltatás előhaladására 
vonatkozólag. 

Ezt, azt hiszem, lehetőleg kikerülni lehet azon 
módon, hogy az ujonan felállítandó legfőbb itélő 
széknek tagjai oly egyénekből fognak a ház által, 
mint legfőbb hatalom által, a hazában kinevez
tetni, kik az illető, az ország minden törvényha
tóságának ajánlataiból, választatni fognak. (Zaj.) 
Hiszen, ha a királyi megerősités kívántatnék, az, 
ugy hiszem, okvetlen elmaradni nem fog, azon 
esetben, hogy ha a nemzetnek kijelentett bizalma 
a ház választása és hasonló bizalma kiséri azokat, 
kiket ezen legfőbb semmitő itélő székek tagjaivá 
fog érdemesíteni és bizalmával biroknak találni. 

Ehhez képest voltam bátor, t. ház, azon ok
ból, hogy az igazságszolgáltatás terén a nyuga
lom, béke, rend és a bizalom helyre legyen állítva, 
a mely a közel múlt időszakokban elterjedt viszás-
ságok nyomán megingattatott, módositványt elő
terjeszteni. Midőn ezen módositványomat a t. ház 
elé terjeszteném, kérem a házat, méltóztassék hozzá
szólani, azon alázatos véleménynyel, hogy azt jó 
eredményűnek lenni, és az alkotmányos élettel 
összeegyeztethetőnek tudom. (Maradjon az f) 
pont !) 

Elnök: Elfogadja a t. ház az f) pontot ? 
(Elfogadjuk !) Ennélfogva az f) pont marad vál
tozatlanul és az erre való módositvány önként 
elesik. 

Következik a g) pont. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a g) 

pontot. Maradjon !) 
Horváth L a j o s e lőadó : T. ház ! (Marad

jon ! Zaj) 
Elnök: Csendet kérek a t. háztól ! A köz

ponti bizottságnak e pontra vonatkozó véleményét 
kivánja előadó úr felolvasni. (Halljukl) 

Horváth Lajos előadó (oh :assa a központi 
bizottság véleményét) : „A. központi bizottság nem 
óhajtja, hogy az egyházi bíróságok már ez alka
lommal megszüntettessenek, hanem utasíttatni ki
vánja a minisztériumot, hogy c tekintetben ugy a 
bíráskodás, mint átalában az egyházi ügyekről 
mielőbb törvényjavaslatot terjeszszen elő." 

Az indokok, melyek a központi bizottságot 
ezen vélekedésre vezették, jelentésében vannak elő
adva, melyet a t. ház már ismer. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző : E pontra 
nézve Csiky Sándor Eger városnak képviselője a 
következő módosítást ajánlja elfogadás végett. 
(Halljuk! Olvassa Csiky Sándor módositványát, 
mely szerint az egyházi bíróságok eltörlendök.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Én megvallom, 
hogy meg voltam lépetve, midőn megértettem, hogy 
az osztályokban több helyről hang emelkedett a 
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szent székek megtartása mellett és meg voltam lé
petve annyival inkább, midőn ezen nézetet a köz
ponti bizottságban túlsúlyra vergődni láttam. Meg 
voltam lépetve azért, mert azon meggyőződésben 
valék, hogy annyira elterjedt már köztünk az a 
felőli meggyőződés, hogy a kivételes bíróságok 
fentartása helytelen , hogy annyira elterjedt 
már köztünk azon nézet, miszerint a házasság nem 
csupán egyházi intézmény, hanem hogy ez első 
sorban minden esetre az államot illeti, hogy el van 
köztünk terjedve azon meggyőződés s erősen áll 
azon szándék, hogy az 1848. XX-dik törvényezikk-
nek addig is, mig ezen kérdés egészen megoldat
nék , minden egyes alkalommal elég tétessék, 
vagyis, hogy az abban lefektetett jogegyenlőség 
és viszonosság szempontjából járjunk el: annyira 
meg voltam ezekről győződve, mondom, hogy ré
szemről nem hittem, hogy e tekintetben a t. ház a 
jogügyi bizottságnak véleményét helyben ne hagy
ja, s megvallom hasonlólag, igen nagy kíváncsi
sággal vártam a központi bizottság indokolását; 
de őszintén szólva ezen indokolás engem arról, 
hogy a szent székek eltörlése most kivihető ne 
volna, meg nem győzött: nem győzött meg pedig 
azért, mert szerintem azon analógia, melyet a köz
ponti bizottság indokolása felhoz, az első folyamo-
dási törvényszékek érintetlen hagyásából egyáta-
lában, nem áll: mert az első folyatnodási törvény
székek, tudjuk, hogy törvényhatósági törvényszé
kek, a melyeknek rendezésébe a törvényhatósá
goknak az 1848-diki törvényben kimondott rende
zéséig belenyúlni valóban ellenkeznék azon törvé
nyek irányzatával és szellemével, mig ellenkező 
esetben, ha az egyházi biróságokat, az u. n. szent 
székeket veszszük, azoknak megtartása az, a mi 
ellenkezik az 1848. XX-dik törvényczikkel. 

De továbbá, ha azon indokokat veszszük te
kintetbe, melyeket minden felül felhozni hallottam, 
hogy az egyházi törvényszékek megszüntetése — a 
melyekre, nehogy felekezetességgel vádoltassam. 
megjegyzem, hogy nem csak egy hitfelekezetnek 
vannak ily törvénj^székei, de a haza egy részében 
vannak épen azon hitfelekezetnek is, melyhez ma
gam tartozom —mondom, ha a törvényszékek meg
szüntetése kellemetlenül érintené vagy talán sértené 
ac ország lakói egy részének érzelmeit: azt gondo
lom , fenhagyásuk sérti az ország lakói másik 
részének érzelmeit. í gy tehát, midőn oly intézke
désről van szó, mely ha megtétetik, egy rész érzel
meit sérti, ha meg nem tétetik, a másikét, akkor 
ugy gondolom, azt kell felvenni, melyik résznek 
érzelmei sértetnének meg azon intézkedés által, a 
mely sem nem czélirányos, sem nem szabadelvű, 
s a törvényes Ígéretekkel meg nem egyezik; ugy 
gondolom, hogy az igazság azt kívánja, hogy azon 
érzelmek vétessenek tekintetbe, a melyek ellenke

zőleg mind oly intézkedést kivannak, a mely sza
badelvű, mind olyat, a mely az országgyűlésnek 
az 1848. XX-dik törvényezikkben kitett Ígéretével 
megegyezik. 

Igaz, hogy maga a szent sz4kek eltörlését tevő 
intézkedés a házasság tárgyában felmerült kérdé
seket egészben meg nem oldja; de én részemről 
azt gondolom, t. ház ! hogy ha és a mennyiben ez 
áll, nem azt kellene belőle következtetnünk, hogy 
ezen egy lépést se tegyük meg, hanem igen is azt, 
hogy ezzel kapcsolatban tegyük meg mindazt, mi 
a kérdés megoldására szükséges. 

En tehát részemről azzal, mit a központi bi
zottság kilátásba helyez, megelégedni nem tudok. 
Azt mondja ugyanis a központi bizottság, hogy a 
minisztérium utasittassék oda , hogy a házassági 
ügyekre nézve mielőbb terjeszszen a képviselőház 
elé törvényjavaslatot. De mit tesz ez? Azt gon
dolom, ily átalánosságban kimondva, tesz annyit, 
mert alig tehet többet, ho^ry majd a jövő ország
gyűlésen fog törvényjavaslatot előterjeszteni. Már 
most, ha a szent székek egyházi bíróságának hatás
körét fenhagyjuk, mi lesz a következése ? Követ
kezése lesz az, hogy most ez ujabb törvényhozási 
intézkedés folytán legalább egy esztendőre meg
örökítjük ezen positiv törvény által kimondott 
elvvel ellenkező helyzetet, melyben nem egyforma 
eljárás követtetik a különböző hitfelekezetek irá
nyában vallási tekintetben, de sőt egyik felekezet
nek egyházi birósága elé vitetnek vegyes házas
ságoknál más hitfelekezetü házastársak. I ly helyzet 
megörökítését én részemről nem akarom. Tehát 
ragaszkodom a jogügyi bizotlság által kifejezett 
véleményhez, és kívánom, hogy az, hogy a házassági 
kérdések minden különbség nélkül világi törvény
székek előtt tárgyaltassanak, már most ez alkalom
mal mondassék ki. 

En azt gondolom, azon érvet. melyet a 
központi bizottság ennek mellőzéséül még felho
zott , azon érvet jelesen , hogy igy mellékesen az 
egyházi bíróságok hatáskörébe vágni nem lenne 
czélszerü, maga a központi bizottság már megta
gadta , valamint meg a miniszteri javaslat is, mert 
ezen törvényszékeknek egyéb teendőit elveszi 
tőlök; hatáskörükbe vág tehát, és csakis ezen 
egy pontban , mely legsérelmesebb , s a törvény
ben tett ígérettel ellenkezik , csupán ebben hagyja 
meg azokat. Ismétlem tehát, hogy én óhajtom, 
hogy mondassék k i , miszerint minden házassági 
ügyek, vallási kérdések világi törvényszékekelőtt 
tágyaltassanak. Miután azonban magam is belá
tom , hogy ezzel minden házassági kérdés meg
oldva nincs, óhajtom , hogy a t. ház, midőn ezen 
perrendtartásra nézve a jogügyi bizottság véle
ményét fogadja el, egyúttal mondja ki, hogy (Ol
vassa) : „Miután a házae&ági ügyek kérdése még 
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a szent székek eltörlése által megoldottnak nem 
tekinthető; miután teljes megoldása e kérdésnek 
csakis a polgári házasság behozatala által eszkö
zölhető : oda utasítja a minisztériumot, hogy a 
házassági ügyek tárgyában az egyházi bíróságok 
eltörlése után még fenmaradt kérdéseknek a pol
gári házasság behozatalával és az 1848-ik évi XX. 
törvényczikk által kimondott egyenlőség és vi
szonosság követelményei figyelemben tartásával 
leendő elintézése iránt még ezen ülésszak alatt, 
még pedig ugy terjeszsze be javaslatát hogy azt 
még tárgyalni s felette törvényhozásilag intéz
kedni lehessen." 

Geduly Lajos: T. ház! Két tételt vagyok 
bátor röviden előre bocsátani: először több mint 
valószinü , én legalább azt hiszem . hogy az igaz
ságszolgáltatás módja, a mint most fog megálla-
pittatni, nem hónapokig, hanem évekig, legalább 
egy oly ideig, mint a meddig az országbírói 
munkálat volt, érvényben fog maradni. Annyi a 
teendő, hogy a törvényhozás legjobb akarata 
mellett is a l g fog egyhamar a tárgyra visszaléphet
ni. Másodszor, hogy azon elvet, mely most minden 
téren-s minden irányban érvényesülést keres, í. i. 
a j'ogegyenlőség nagy elvét a házassági törvény
kezés terén sem lehet oly hosszú ideig1 kielésritet-
lenül hagyni. 

Én részemről elfogadtam volna a központi 
bizottság azon javaslatát, hogy minden házassági 
válóperek a világi törvényszékek előtt folyjanak 
le; elfogadtam volna annyiban, a mennyiben eb
ben épen ama jogegyenlőség nagy elvét látom 
lefektetve. 

A t. háznak az osztályokban kinyiíatkozott 
többsége a javaslatot nem fogadta el. Nem kétlem, 
hogy itt is a többség hasonlólag fog nyilatkozni. 

Ennek mellőzhetlen logdkai corollariuma — 
miként ezt a jogügyi bizottság is igen helyesen 
állitá fel — az , hogy a jogegyenlőség elvének 
más utón és módon kell érvényesíttetnie. 

A központi bizottságnak előttünk fekvő ja
vaslata szerint, megegyezőleg az eredeti miniszteri 
törvényjavaslattal, a római katholikusok, a görög' 
katholikusok és görög keletiek házassági ügyei 
ezentúl is saját törvényszékeik előtt és által fognak 
tárgyaltatni. Az erdélyi mindkét hitvallású evan
gélikusok és unitáriusokról ugyan nem mond a 
jelentés semmit; de reményiem , hogy az ebbeli 
százados jogok gyakorlata tolok sem szándékolta
tik elvétetni. 

E szerint csupán izraelita polgártársaink és 
a magyarországi két hitvallású evangélikusok 
volnának azok, kik házassági ügyeiket nem saját 
törvényszékeik által kezelnék. Hogy ez a jog
egyenlőség elvének nem felel meg, azt hiszem, 
nem szükséges hosszasan bizonyítgatni. Hogy pe

dig a protestánsok felett a vegyes házasságokban 
a római kath. szent székek római kath. elvek sze
rint ítélnek — hivatkozom a t. ház bármely hit
vallású tagjának'méltányossági érzetére — ez nem 
kiáltó igazságtalanság-e? nem oly abnormitás-e, 
melyet, mint Tisza Kálmán képviselőtársam igen 
helyesen megjegyzé , nem évekig , nem hónapo
kig . de egy napig is a mai fogalmak mellett nem 
lehet, nem szabad tűrni ? (Afalános helyeslés.) 

A magyarországi protestánsok régente csak 
ugy gyakorolták házassági ügyeikben a bírásko
dást , mint ma is gyakorolják erdélyi testvéreink, 
mire számtalan példákat és adatokat tudnék levél
tárainkból felhozni. Ezen bíráskodást ők nem ön
ként adták fel, hanem az akaratuk ellenére erő
szakkal vétetett el tőlök. 

Az 1790-kit. ez e jogot visszaadta nekik, 
azt határozván a XXVI-ik törvényczikk 11-ik sza
kasza : „Universae causae matrimoriales evange-
licorum utrinsque confessionis propriis ipsorum 
consistoriis dijudicandae rehnquantur." {Helyeslés.) 

Azonban e különben dicső t. cz.-nek jellemző 
vonása volt a félrendszabály; a m i t különben 
nem az azt alakított jeles hazafiaknak , hanem az 
akkori idő szellemének akarok felróni. Az átme
net pl. meg volt engedve a törvényezikkben, de 
,,ne temere fiat" minden egyes áttérési esetet ő 
felségének kellett előbb feljelenteni. A vegyes 
házasságok is megengedtettek, de mindig kath. 
pap előtt kellé köttetniök, és a belőlök származó 
gyermekek három negyede a kath. egyházé volt, 
és csak egy negyede a prot. eg}diázé. í gy a há
zassági törvénykezésre nézve is kimondatott, hogy 
az a prot. ítélő székek illetékessége elé tartozik ; 
de míg — úgymond — e törvényszékek szervez-
tetni fognának, a mi pedig 4 hét alatt megtörtén
hetett volna. addig a polgári törvényszékeknél 
rendeltettek meghagyatni. 

így tehát, t. ház, mindenek felett egy törté
nelmi jogtalanság jóvátételéről, egy történelmi 
tartozás lerovásáról van szó. a mi magában is 
megérdemli, hogy a törvényhozás ily ténynek 
decretálása által a múlt sötét lapjaihoz egy fényes 
lapot irjon, s a protestánsoknak, habár csak ideig
lenesen is, t. i. míg más testvér felekezetek e rész
ben jogaikat gyakorolni fogják, a házassági ügyek 
feletti bíráskodást visszaadja. 

Ámde az mondatik, hogy ez hálralépés lenne, 
(Felkiáltás: Nem áll!) ' 

Igazságot szolgáltatni annak, a ki attól meg 
volt fosztva, jogokat testvérek közt egyenlően fel
osztani, szerintem soha nem lehet visszalépés Ha 
nem jogos a külön házassági törvénykezés . akkor 
vétessék el mindenkitől, (Helyeslés) ha jogos , ak
kor adassék meg mindenkinek. (Helyeslés.) 

Különben is , t. ház . azt hiszem , a törvény-
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kezes terén csak az visszalépés, a mi által az igaz
ságszolgáltatás roszabbá lesz. (Helyeslés) 

Ha a házassági ügyek kezelése , habár ideig
lenesen , a protestánsok jogaihoz képest vissza-
adatik, én nem hiszem , hogy általa az igazság
szolgáltatás kárt szenvedne. Most a protestáns 
váló ügyek nagy részben oly törvényszékek elé ke
rülnek, melyeknek tagjai nem egészen értik aprót , 
egyházjogi elveket. Tudnék megyéket nevezni, me
lyeknek területén sok ezer protestáns lakik és a 
törvényszékek tagjai közt egyetlen protestáns sincs. 

A protestáns jogászok tanulják a katholikus ká
noni jogot; de a protestáns egyházi jogot hányadik 
katholikus tanulja? Nem cwoda tehát, hogy e rész
ben nem egészen ismerik a protestáns egyházi jog 
elveit. 

A vegyes házassági peies esetekről nem is 
szólok : mert , hogy az által, hogy a katholikus 
szent székek a protestáns félre soha sem mondják 
ki a vég elválást, soha sem engedik meg az uj 
házasságra lépést, akkor sem, ha a protestáns 
elvek szerint megengedhető volna, mondom, hogy 
ez által az osztó igazságnak elég nem tétetik: ugy 
hiszem, senki, de senki nem fogja állítani. 

Ellenben hogyan állanának a dolgok, ha 
ezen ügyek a protestáns székekhez tétetnének 
át ? Eien törvényszékek , t. ház, épen uern kizá
rólag papi székek; itt a pajjok disciplinaris ügyei 
felett is mindig legalább fele részben nem lelkészi 
tagokból álló hatóság szokott ítélni. A házassági 
szerződésnek pedig tagadhatatlanul polgári . de 
vallási oldala is levén , ha ily törvényszékekhez 
tétetnék át a házassági törvénykezés , ez által az 
igazságszolgáltatás nem szenvedne kárt. 

Azután , t. ház, ha legalább azon remény
nyel kecsegtethetnők magunkat, hogy a felekeze-
tiség válaszfalai e hazában mi hamar lefognak 
dőlni. U g y vagyok meggyőződve, hogy ha csak 
e házon állana, az inkább ma volna hajlandó, 
mint holnap azokat ledönteni. (Helyeslés.) Ámde 
hiszen a felekezetiségen felül emelkedett hazafi
ságnak a múlt időkben is voltak bajnokai. A múlt 
század 90-es éveiből péld. csak az egy nemes 
lelkű gr. Batthyány Alajost, a jelen század 30-as 
éveiből egy Beöthy Ödönt, Balogh Jánost , a fel
ső táblától egy Pálffy Józsefet, Széchenyi Ist
vánt és növendékét, barátját, a fiatal Eötvös Jó
zsefet emlitem fel: és ime, a vallási szabadság, 
egyenlőség nagy eszméi mai nap is, fájdalom, nagy 
részben csak a jámbor óhajtások körébe tartoznak. 
(Helyeslés.) 

Mire mutat ez? Hogy itt a ház actióján kí
vül más tényezők is számba veendők. Nem régen 
hallottunk onnan a távol hegyek mögül egy han
got —pedig e hang e hazában is sok kegyelete
sen rá hallgató fülekre talál — egy hangot, mely 

a világot most annyira mozgató vallásszabadság, 
vallási jogegyenlőség eszméi fölött, mely az ille-
tőségöket a házassági törvénykezésre is kiterjesz
teni akaró polgári törvényszékek felett kárhoz
tató Ítéletet mondott. Ne vegye senki rósz néven, 
ha a múltnak már sok szomorú emlékeiről nem is 
szólva, ily hangok hallattára nem látjuk még oly 
közeinek az időt, melyben elmondhatni, hogy a 
felekezetesség a hazában már csak üres szó, tárgy 
nélküli fogalom, melyre többé tekintettel lenni 
nem lehet. Ha ez idő be fog következni, ha a ma
gyar nemzeti jellemnek azon nemes vonása kor
látlanul, akadálytalanul fog nyilatkozhatni, ha ei 
nem kérdi, kinek milyen a kathekismusa, hanem 
ki szereti forróbban ezen o általa oly forrón sze
retett hazát : akkor a protestánsok bizonyára nem 
lesznek utolsók, kik drága áron szerzett külön jo
gaikat a közös anya oltárára áldozatul fogják hoz
ni. Addig ne csodálja senki némi tartózkodásun
kat, addig ne kívántassák, hogy míg a testvérek 
mindenike külön kivan gazdálkodni, csak ők le
gyenek fizok, kik csekély vagyonkájukat a közös 
gazdálkodásra oda adják. 

Addig is szabadságot veszek magamnak a 
következő módositványt benyújtani, és azt a t. 
ház kegyes figyelmébe ajánlani. (Olvassa): „Ajog
ügyi bizottság javaslatának 22. szakasza a minisz
teri javaslat 12-ik szakaszával cseréltessék fel, de 
ugy, hogy az utóbbi javaslat első bárom sorának 
helyébe következő szavak tétessenek : „míg a há
zassági bíráskodásról a törvényhozás véglegesen 
fog intézkedni, a házassági válóperek különféle 
hitfelekezetü egyházi törvényszékek által kezel
tessenek, minek folytán a magyarországi mindkét 
hitvallású evangélikusok válóperei is, ezek régi 
joggyakorlatukhoz képest és az 1791-ki XX Vll.tör-
vényczikk 11. szakasza értelmében, saját egyházi 
törvényszékeikhez tétetnek át. Vegyes házassági 
válópereknél mindenik felett, saját hitelvei sze
rint, saját törvényszéke itél. A házassági perek 
azonban az egyházi ítélőszékek alá csak annyiban 
tartoznak," stb. A jogügyi bizottság jelentésének 
36. szakasza megmarad, ezen szavak kihagyásá
val : „megyei, szabad királyi városi és kerületi." 

Várady Gábor: T. képviselőház! Geduly 
t. képviselő úr elengedi nekem, és a t. ház bizony
nyal nem kivánja, hogy indokoljam, mért tartom 
czélszeruetlennek, hogy a válóperekben minden hit
felekezetre nézve egyházi bíróságok ítéljenek, elég
ségesnek tartván egyszerűen a jogügyi bizottságnak 
e tekintetben tett kijelentésére hivatkozom, mely
nél fogva a jogügyi bizottság a világi bíróságo
kat alkalmasabbaknak tartja az egyházi bírósá
goknál minden tekintetben. 

A dolog érdemére áttérve, t. ház, a jogügyi 
bizottság véleményét pártolom. Szükségtelennek 
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tartom ezt indokolni, elégségesnek tekintvén a 
jogügyi bizottság jelentésére hivatkoznom, mely
ben szépen és megczáfolhatlanul vannak előso
rolva az egyházi bíróságok megszüntetésére szol
gáló érvek; mely érvek ellenében tisztelt barátom, 
a központi bizottság előadója, ritka önmegtaga
dással, némely látszólagos érveket hozott ugyan 
fel a központi bizottság jelentésében, de a melyek 
nézetem szerint nem csak hogy nem érvek, de 
sőt a jogügyi bizottság véleményének alaposságát 
még sokkal nagyobb fényben tüntetik elő. Míg 
egy részről a jogügyi bizottság jelentéséből és 
javaslatából a meggyőződés hangja szól, addig a 
központi bizottság jellemesen, engedje meg az én 
tisztelt barátom, nézetem szerint a keresettség, 
hogy ne mondjam a kényszerűség jellege és az 
argumentumbeli hiány érzete szövődik át. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy nem 
látja czélszerünek, hogy az egyházi bíróságok 
kérdése már ez alkalommal eldöntessék; holott 
az igazságügyminiszteri javaslat 12. és 23. szaka
szában az egyházi bíróságok sorsa már nagyrészt 
el van döntve, mert a születés törvényességének 
kérdése, a perlekedő házasfelek között a gyermekek 
tartása, az elválás következtében felmerülő vagyoni 
követelések, a végrendelet külkellékeit tárgyazó 
perek és a hamis eskü tényálladékának megállapí
tása már mind nem tartoznak a szentszékek bí
ráskodása elé. El van tehát döntve ezen kér-
dés igen sok tételben. A különbség, t. ház, csak 
az, hogy míg az igazságügyrniniszteri javaslatban 
az fél utón megállapodik, akkor a jogügyi bizott
ság a czélhoz sokkal közelebb hatott. (Helyeslés.) 

Azt mondja a központi bizottság, hogy „az 
egyházi bíróságokra nézve ugyanazon nehézsége
ket látja fenforogni. melyek az első folyamodási 
bíróság szervezésére nézve még most átalában 
feaforognak.". Én ezt, t. ház, nem értem: mert 
léteznek ugyan bizonyos nehézségek az első fo
lyamodási bíróságok szervezésére nézve, azonban 
ezen nehézségek a szervezés természetéből foly
nak; de nem foroghatnak fen ezen nehézségek 
azon egyházi bíróságokra nézve, a melyek épen 
megszüntetendők. 

A központi bizottság nem tartja továbbá ta
nácsosnak az egyházi bíróságok ügyét egy ideig
lenes perrendtartás fonalán rögtönözve megszün
tetni akkor, midőn ezen ideiglenes perrendtartás 
fonalán a békebiróságok intézménye behozatik, 
midőn a másod folyamodásu törvényszékek meg
szüntetnek, midőn minden ügyben kivétel nélkül 
három fórum alapittatik meg, midőn a kerületi 
táblák eltöröltetnek. Es mindezt a központi bi
zottság egy ideiglenes perrend fonalán szükséges
nek látja javaslatba hozni ; de az egyházi biró-
ságok ügyétül már visszariad. Mindezt czélszerü-
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nek találja egy tollvonással decretálni; de azt már 
nem meri decretálni, hogy az egyházi bíróságok 
is megszüntessenek. (Helyeslés.) Avagy, t. képviselő
ház, rögtönözve történik-e az egyházi biróságok 
megszüntetése akkor, midőn az annyi évek hosz-
szu során hangosan nyilvánult jogos követel
ménynek elvégre elég tétetik ? E g y tollvonással 
decretáltatik-e az egyházi biróságok megszünte
tése akkor, midőn az 1848. évi XX. törvényezikk 
a hitfelekezetek közti törvényes és teljes egyenlő
séget megállapítván, ezen törvény rendelete 20 év 
után érvényre emeltetik ? 

Ezért. t. képviselőház, szükségesnek látom az 
egyházi biróságok megszüntetését, mert a kivéte
les biróságok föntartását sem az előre haladott 
jogi fogalmakkal, sem a szabadelvüség józan 
követelményeivel összeegyeztetni nem tudom, és 
mert folytonos megsértése ugy az 1848. évi XX. 
í örvényczikk rendeletének, mint az osztó igazság
nak , de sőt még a politikai ildomnak is az, hogy 
p . o. a Magyarországon lakó protestánsok és áta
lában az izraeliták a válóperekben más biróságok 
alatt álljanak, mint a többi hitfelekezetek. Hiszen 
maga a központi bizottság elismeri, hogy „nem 
volna czélsierü a tatarozásnak igen sok időt igénylő 
és nem kevés bajjal járó müvét elővenni. (Igen 
helyes.') Ne tatarozzanak tehát, t. képviselők, hanem 
léptessék életbe a reform-tervezet müvét, követ
kezetesen, a törvény értelmében, gyökeresen és 
nem palliative. 

Nem kívánok, t. képviselőház, a birodalmi ta
nácsban képviselt országok példájára hivatkozni, 
a mely országok ifjú alkotmányos életök daczára e 
kérdésben is jóval túlszárnyaltak bennünket, elég
ségesnek tartván, t. képviselőház, az iránti meggyő
ződésemet kifejeznem, hogy az egyházi bíróságok
nak továbbra is föntartása akkor, midőn ezeknek 
megszüntetésére az első kedvező alkalom kínál
kozik, sőt midőn ezeknek megszüntetésére a tör
vény által kötelezve vagyunk, oly visszalépés 
volna, melyet én, legalább álláspontomból nem 
csak hogy igazolni nem, de még indokolni sem 
volnék képes. 

Ezért, t. képviselőház, pártolva Tisza Kálmán 
barátom indítványát, kérem a tisztelt házat, mél
tóztassék a központi bizottság véleményét elvetni 
és a jogügyi bizottság javaslatát elfogadni. (Rész
ben helyeslés, átalános mozgás.) 

Deák FerenCZ: T . képviselőház! (Halljuk!) 
Sehol a vitatkozásokban annyi óvatosságra nincs 
szükség, mint azon tárgyaknál, melyek közvetve 
vagy közvetlenül vallási ügyekkel vannak kap
csolatban. Épen azért jelen vitatkozásainknál is 
semmit sem akarok szólni dogmatikus kérdések
ről, mert ezek felett határozni nem a mi körünk
höz tartozik és nem is szükséges. 

22 
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Figyelembe kell vennünk mindenekelőtt, 
hogy Magyarországban a házasság nem kizárólag 
polgári szerződés, még az állammal szemben sem : 
mert maga az állam törvény által parancsolta, 
hogy a házasságok az egyház előtt köttessenek; 
parancsolta ezt, minden felekezeteknél, még a ve
gyes házasságoknál is. Sőt az ujabb törvény is, mely 
ott, hol a katholikus pap nem akarja összeadni 
a vegyes házasságot, megengedi, hogy az a protes
táns egyház előtt köttessék, minden esetre az egy
házhoz utasitja a házasságot. 

Tekintetbe veendő tehát a házasságnak mind 
polgári, mind egyházi része. 

Mindaddig, mig e kettő össze lesz szőve, meg
parancsolni az egyháznak, hogy a házasságokat 
adja össze a maga egyházi szabályai szerint és azután 
azt mondani, hogy: „Te ezen házassági ügyekben 
nem fogsz itélni, hanem itélni fognak mások," 
talán jogtalanság, de minden esetre nem igen lo
gikai dolog. (Helyeslés.) 

Ha a házassági bíróságokra nézve tisztába 
akarunk jőni, ha azt akarjuk, hogy a házasságok 
érvénye fölött semmi esetben se ítéljenek az egy
házi bir 'ságok, s e részben az eddigi törvényt 
meg akarjuk változtatni: következetesek csak ak
kor leszünk, ha más államok példájára a házas
ságnak polgári részét a tisztán és szorosan vallá
sitól elválasztjuk. A hol az állam ugy intézkedik. 
mint intézkedett Francziaországban, Belgiumban 
és a rainai tartomúuyokban,, a hol a törvényhozás 
határozottan kimondja, hogy a házasságot, szem
ben az államhatalommal, ugy kivánja tekintetni, 
mint polgári szerződést, a vallási dolgokba nem 
avatkozik,, hanem azokat végezzék el a hivők sa
ját egyházukkal önlelkiismeretök szerint, a hol 
ezen elvek alapján kötelezó'leg kimondatik, hogy 
minden házasságnak, mint polgári szerződésnek, 
a polgári hatóság előtt kell köttetni: ott igen ter
mészetes, hogy a házasságnak, mint polgári szer
ződésnek fölbontása is a polgári bíróságok elé tarto
zik. De mig ez meg nem történik, e nagyfontossá
gú kérdést a perrendtartás megállapításánál, bő
vebb vitatás, kifejtés és m'nden tekintetek, min
den érdekek megfontolása nélkül mintegy melles
leg eldönteni valóban idő előtti volna. (Helyeslés.) 

Egyik fő érv. mely az egyházi itélő székeknek 
most azonnal a perrendtartás szabályai közt ki
mondandó eltörlése mellett fölhozatott, az volt, 
hogy ezen eszme liberális, hogy azt a jogegyenlő
ség megkívánja, hogy előre kell haladnunk, az 
eldöntés elhalasztása pedig hátralépés volna. 
Hosszas politikai pályámon tapasztaltam, hogy 
egyetlen egy szóval sem történik annyi visszaé
lés, mint e szóval „liberális." Gyakran oly esz
mékre ragasztatik e czim, melyek, ha mélyebben 
vizsgáljuk azokat, épen nem liberálisak, s a gya

korlati életben államok intézkedéseinél is nem 
mindig a liberalismus utáni vágy, hanem az or
szág érdekei szoktak döntők lenni. íme közelebb 
is azon korban, midőn itt Európában liberális 
eszmének a szabad kereskedést tartja a világ, 
Éjszak-Amerika, melyet illiberalisnak nem szok
tak nevezni, védvámokat állított föl. s azokat oly 
magasságra emelte, mely az európai védvámokéit 
sok tekintetben meghaladja. 

Taglaljuk hát a liberális szónak valódi értel
mét a jelen kérdésre vonatkozólag. (Halljuk!) 

Egyik fél azt mondja, hogy liberális eszme 
különbség nélkül polgári biróságokra bizni a há
zasságok érvényének megítélését, egy szóval min
den a házasságra vonatkozó perlekedést és ennél
fogva eltörölni e részben az egyházi bíróságokat, 
mert ezt kivánja a vallások jogegyenlősége, melyet 
az 1848. törvény is kimondott, az ellenkező pedig 
visszalépés volna s a jogegyenlőséget sértené. 

Ennek ellenében kijelentem én is, mit tartok 
e téren valódilag liberálisnak s a vallások jog
egyenlőségéből szorosan következőnek. {Halljuk!) 

Szabad egyház szabad államban, ez az én jel
szavam. (Elénk helyeslés.) Ebből indulok ki, s a 
mi ezzel ellenkezik, azt sem liberálisnak, tem a 
vallások jogegyenlőségével megférőnek nem tar
tom. Absolutisnms is behozhatja formákban az 
egyenlőséget s eltörölheti az egyházi törvényszé
keket, (Fölkiáltások: Meg is telte!) de nem állapí
totta meg a szabad államot és a szabad egyházat, 
pedig ez, ugy hiszem, a dolog lényege. (Helyeslés.) 

A vallások egyenlőségét szent és sérthetetlen 
elvnek tartom én is, s ha azt az 1848-diki törvény 
ki nem mondotta volna, nem szűnném meg annak 
kimondását sürgetni. De a szabad egyház eszméje 
s a vallások egyenjogúsága azt kivánja, hogy a 
hon minden polgára, bármely hitfelekezethez tar
tozzék is, szabadon élhessen saját vallásának sza
bályai szerint, ha azok az állam czéljával nem el
lenkeznek és mások hasonló jogait nem sértik, 
(Hclijeslés.) Ezen előttem kétségtelen igazságot, al
kalmazva a jelen esetre, ha vannak e hazában hit
felekezetek, melyek vallási szabályaik közé szá
mítják azt is, hogy az ő házasságuk érvénye fölött 
a megállapított vallási elvek szerint egyházi bíró
ság ítéljen, helyes volna e, ha a törvényhozás azt, 
mondaná: „Te nemélheíszvallásod ezen szabálya 
szerint, mert én a formában egyenlőséget akarok 
s ennek amazt fel kell áldoznod," holott az a sza
bály sem az állam czéljával nem ellenkezik, a 
más vallás felekezetűek hasonsó jogait nem sérti — ? 
(Elénk helyeslés.) Már pedig vannak igenis hitfele
kezetek hazánkban, melyek az emiitett nézetet 
vallásuk szabályának tekintik, vannak pedig igen 
számosan: ilyenek a római katholikusok és a nem 
egyesült keleti egyház hívei. Nem vizsgálom, e 
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szabály dogma-e és mennyire dogma; de annyi j 
igaz, hogy az e két hitfelekezet hazánkban és j 
vallási szabálynak, kánonnak tekinti. Vajon ezél-
szerü volna-e mindezek nyugalmát , vallási meg
győződését szükség nélkül, nem a jogegyenlő
ségért, hanem a forma egyenlőségéért felzavarni ? 
[Élénk helyeslés.) 

Magától értetik, hogy én mindezeket liszta | 
és nem vegyes házasságokra kívánom értetni, s 
nem látom által, hogy ha két római katholíkus 
házassága fölött a római katholikus szent szék, két 
nem egyesült keleti vallású házasságu fölött a ke
leti egyháznak szent széke ítél, mikép volna ez ál
tal sértve más vallások eg)~enjogusága. (Helyeslés.) 

Más tekintetet érdemel a vegyes házasságok 
kérdése. (Halljuk! Halljuk!) Sem a szabad egy
ház eszméjével, sem a vallások törvényben ki
mondott jogegyenlőségével meg nem egyezik a 
a törvénynek eddig fenálló azon rendelete, hogy 
a római katholikus szent szék Ítéljen vegyes házas
ságokban a nem római katholikus íél fölött, s egye
dül azért, mert a római katholikus fél saját hitel
vei szerint más házasságra nem léphet, a bíróság 
ítélete a másik, nem római katholikus félt is köte
lezze saját hite elveinek ellenére. Hasonló a tör
vénynek a vegyes házasságokból született gyér- I 
mekekre vonatkozó rendelete, miszerint ha a2 atya j 
katholikus, minden gyermeke a római katholikus 
vallásban nevelendő, ellenkező esetben pedig nincs j 
meg a viszonosság. 

Ezek azok, mik a vallások jogeg) enlőségét 
sértik, s a szabad egyház fogalmával ellenkeznek, 
mert felsőbbséget tulajdonítanak a római katholikus j 
egyháznak, s más egyházakat, legalább e részben | 
a római katholikus egyháznak alárendelnek. 

E jogtalanság ellen évek óta küzdöttem sza
kadatlanul s küzdeni fogok mindig, épen azért, 
mert a szabad egyháznak és a vallások jogegyen
lőségének elvét szentnek, sérthetlennek tartom. 
Egyik egyháznak a többiek fölötti jogi felsőbbsé
get bár mi tekintetben fentartani akarni, ez vol
na illiberalis eszme; de hogy a valódi Kberalismus 
azt kívánná, hogy mielőtt azon törvény és törvé
nyes gyakorlat, mely szerint a házasságok minden 
hitfehkezetnél az egyház papjai előtt kötendők, 
megváltoztattatnék; mielőtt a házasság kötésének 
polgári része az egyházitól törvény által elválasz
tatnék ; mielőtt törvény által kimondatnék, hogy 
az állam a házassági szerződést az állammal szem
ben tisztán polgári szerződésnek tekinti, s annak 
vallási részébe nem avatkozik, ugyanazért a há
zasságokat, mint polgári szerződéseket a polgári 
hatóságok előtt kötendőknek rendeli; hogy, mon
dom, mielőtt mindezek kimondatnának, az egy
házi bíróságok a házasságok érvényére nézve 
minden hitfelekezetnél most a perrendtartásról 

ezóló törvények közt rögtön eltöröltessenek; való
ban nem értem: sőt erős meggyőződésem az, 
hogy épen az ily módon idő előtt eszközlött el
törlés volna illiberalis, mert ellenkeznék a szabad 
egyház fogalmával és a vallások jogegyenlőségé
vel. (Elénk helyeslés.) 

De a törvényhozásnál oly igen szükséges 
óvatosság sem engedi, hogy e részben bármit rög
tönözzünk s részletes alapos megfontolás nélkül 
intézkedjünk. Hazánk polgárainak legnagyobb 
része azon egyházakhoz tartozik, melyek vallási 
szabálynak tekintik azt, hogy, miután az érvé
nyes házasság kötéséhez törvényeink szerint is 
szükséges az egyház papjainak közbejötte, miután 
a házasság a törvények szerint is nem egyedül 
polgári szerződés, hanem vallásos elvekkel és szer
tartásokkal is kapcsolatban áll : annak érvénye 
felett az egyházi bíróság Ítéljen. Nem volna czélsze-
rü mellesleg egy, a körülmények bővebb megfon
tolása nélkül rögtönözött törvénynyel ezen egy
házak híveinek vallásos nyugalmát minden szük
ség, sőt minden az országra háramló valódi haszon 
nélkül zavarni akarni. Hiszen csak nem vég:, mi
dőn a népnevelési törvény került szőnyegre, töb
ben e ház tagjai közül a különféle vallásfelekeze
teket kivánták meghallgattatni, s a ház többsége, 
sőt mondhatni, az egész ház elhatározta, hogy a 
vallásfelekezetek szakférfiai minden esetre hall
gattassanak meg. Nem érdemel-e a jelen kérdés 
ugyanannyi figyelmet? Hiszen ez ellen is vallási 
nézetek hozatnak fel, melyeket egyszerűen mellőz
nünk alig lehet. Nem tudom tehát helyeselni, 
hogy a jogügyi bizottság javaslata szerint most 
itt, e helyen, a törvénykezési szabályok között rög
tön mondassék ki, hogy minden házassági ügyek, 
még az érvényesség kérdésére nézve is, a világi 
bíróságok elé tartozzanak ; hanem ha a magyar 
törvényhozás az ország érdekében czélszerübbnek 
tartja, az egyházi bíráskodást minden házassági 
ügyekre nézve eltörölni, s minden ily ügyet vilá
gi bíráskodás alá rendelni: csak akkor teheti ezt 
alaposan és következetesen, ha előbb a polgári 
házasság elvét állapítja meg ós abból kiindulva 
törvény által elhatározza, hogy az államhatalom 
minden házasságot az állammal szemben tisztán 
polgári SZÍ rzó'désnek tekint s ennélfogva megkí
vánja, hogy minden házasság, bármely vallásúak 
között is jőjön létre, a polgári hatóságok előtt 
köttessék, s a vallási szertartások a felek vallási és 
lelkiismereti dolga levén, azt mindenki saját egy
házával rendezze. Ha ez meg lesz egyszer állapítva, 
a házassági összeköttetésnek, mint polgári szerző
désnek kérdései természetűknél fogva a világi bí
róságok elé tartoznak. 

Ezen eszméket, ugy a mint azokat előadtam, 
pártolom és pártolni fogom mindenkor. (Helyeslés.) 

22* 
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Azt mondták némelyek : állapitsuk meg azon
nal a polgári házasságot az emiitett módon. Ne
kem elvileg semmi kifogásom sem volna ez ellen, 
de a kivitelt sok nehézséggel járónak tartom, s e 
nehézségek miatt a törvény rögtöni megalkotását 
és életbe léptetését nem hiszem lehetőnek. 

Eddig a házasság kötésének formái felett, kü
lönösen pedig azon elvek felett, melyektől a házas
ság érvénye függ, minők az elválasztó akadályok, 
impedimenta dirimentia, nagyrészt nem világos 
hazai törvények, hanem kanonok és némely fel
sőbb rendeletek intézkedtek, még pedig minden 
vallásfelekezetek nélkül. Ezt, ha a polgári házas
ság behozatik, rendes polgári törvényekkel kell 
szabályozni; ki kell dolgozni a formát, az érvényes
ség kellékeit, megállapítani az elválasztás alapelveit 
s világosan meghatározni az elválasztó akadályokat. 

S nem is volna czélszerü e részben az eddigi ka
nonok és egyházi vagy világi kormányrendeletek át
vétele. Vannak azok között olyanok, melyekre nézve 
uj rendelkezés szükséges, minő p. az impedimenta 
dirimentia sorában a cultus disparitas. Keresztyén 
és nem keresztyén között semmi egyház nem en
gedett eddig házasságot; de nem hiszem, hogy e 
szabályt a polgári házasságra nézve is fentartaná 
jövendőre a törvényhozás: mert hiszen a zsidó és 
keresztyén között minden házassági kapcsolat 
lehetlenné tétetnék. 

Vannak a fönálló szabályoknak má« pontjai 
is, melyeket,ha polgári házasságot akarunk, átkeli 
dolgozni és polgári törvények alakjában megálla
pítani, 

Gondoskodni kell arról is , hogy a polgári 
házasságokban az elválás könnyű ne legyen, mert 
ez a házasságon alapuló családi élet és az erköl
csiség kárával történnék. Hiszen, ha tekintjük azon 
országokat, melyekben a polgári házasság megál-
lapittatott, tapasztalni fogjuk, hogy ott a polgári 
házasságok elválasztása annyi nehézséggel jár, saz 
elválasztásról szóló törvények oly szigorúak, hogy 
ennélfogva az elválás esetei is nagyon, igen na
gyon ritkák. 

A másik, mire figyelnünk kell, az, hogy 
miután a polgári házasság nem az egyházi ható
ság előtt lesz kötendő, gondoskodni kell polgári 
hatóságról, mely előtt a házasságok köttessenek. 
E polgári hatóságnak teljesen biztosnak és hite
lesnek kell lennie, különben a rendetlenségből a 
legszomorúbb következések származhatnának a 
felekre és ártatlan gyermekeikre. 

Szükséges továbbá, hogy ily hatóságok szá 
mosabb helyeken létezzenek : mert ha kevés hely
re volnának szorítva, a házasulóknak nagyobb tá
volságokból, költséges, fáradságos utazással kel
lene azokhoz járulni. Nem is szabad a polgári há
zasság költségeinek tetemesbeknek lenniök, mint 

az eddigi házasságokéi voltak, mert ez csak a népet 
terhelné és a házasulok számát kevesbítené. 

Mi legyen tehát azon hatóság? A megyei 
törvényszékek a megye több részétől igen távol 
esnek. A szolgabírói hivatalok sem bírnának eb
beli kötelezettségeknek megfelelni, részint az egyes 
helységek távolsága miatt, részint azért, mert a 
szolgabíró nem mindig ül otthon, s így gyakran 
a felek által sikertelenül kerestetnék. A mi pedig a 
községeket illeti: ha egész hazánk oly községek
ből állana, mint például Békés megye, nem kétel
kedném a polgári házasságok megkötését a községi 
hatósághoz utasítani; de miután országunkban 
annyifélék a községek számra, vagyonra és műve
lődésre nézve : nem tudnék megnyugvást találni ab-
ban,hogy oly nag}'fontosságu dolgot a község bírája 
és jegyzőjére bízzak és a házassági jegyzőkönyvek 
vezetését az ö kezeikbe tegyem le. 

Gondoskodni kell tehát előbb valamely mód
ról, valamely hatóság felállításáról e részben. A 
nótáriusokhoz, minők Francziaországban lét' znek, 
lesz-e hasonló ezen intézet, vagy a békebirákéhoz? 
azt nem tudom; de nagy megfontolást igényel 
minden esetre; s rögtönözni azt, vagy kivihetlen tör
vényt alkotni, nem volna czélszerü. 

Voltak, kik a szomszéd ausztriai törvényho
zás példáját hozták fel ellenünk, s azt mondták, 
hogy mi hátra maradunk liberalismusban azok 
möyött. miután ők, noha buzgó katholikusok, a 
világi bíróságokat állapiták meg a házasságok 
érvényére nézve és a polgári házasságot törvény 
által behozták. Versenyzés a liberalismusban nem 
egyedüli feladata a törvényhozásnak. 

Minden törvényhozás saját hazája körülmé
nyei szerint intézkedik. (Helyeslés.) A helyzet köz
tünk és köztök sokban különböző : de leginkább 
különböző abban, hogy nálok előbb is polgári bíró
ság itélt a házasságok érvénye felett; csak a római 
concordafcum akart e részben változtatást tenni. 
Hogy ők ezen változtatást el nem fogadták, 
mert el nem ismerték azt, hogy a concordatum 
alkotmányos országban törvényes szabályt álla
pítson meg, azt igen természetesnek tartom, vala
mint azt is, hogy az el nem ismert concordatum 
ellenében az eddig létezett törvényes állapotot 
sürgették fentartatni. Mi ellenkezőleg nem vagyunk 
ezen helyzetben; nálunk az egyházi Ítélőszékek 
bíráskodása nem a concordatumon, hanem alkot
mányos törvényeink egyikén alapul. Jogunk van 
e törvényt megváltoztatni; de miután okunk van 
nem rögtönözni a változtatást, várhatunk az egy
házi itélő székek eltörlésével azért, mert részlete
sebb és alaposabb kimunkálást tartunk szükséges
nek, s az eddigi törvények alapján állunk; mig 
szomszédaink, ha nem követelték volna a törvé
nyes állapot visszaállítását, a concordatum alapján 
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állottak volna, a mit pedig ők el nem fogadhattak. 
Egyébiránt ők is szükségesnek tartották a polgári 
házasság eszméjét létrehozni, valamint más orszá
gokban is a polgári bíróságok itélő hatalma há
zassági ügyekben a polgári házasságok fogalmával 
van párosítva. 

A mi már a szomszéd Ausztriában létreho
zott polgári házasságok módját, vagyis , amint 
ők nevezik: a ,,Noth-Civilehe"-t illeti, abban én 
nem szeretnék követőjök lenni: mert sokkal ter
mészetesebbnek tartom, hogy az állam azt mond
ja k i : „Minden házasságot az állammal szemben 
polgári szerződésnek tekintek, s mint ilyent a 
polgári hatóság előtt kötendőnek rendelem, val
lási szertartások és elvek az egyes felekhez s az^n 
egyházhoz tartozván, melynek ök hívei;" ezt, 
mondom, sokkal egyszerűbbnek s következete
sebbnek tartom, mint azt mondani, hogy: „A há
zasságokat az egyház, pap előtt kell kötni, de ha 
az a feleket összeadni nem akarja, akkor én, állam, 
fogom a házasulok összeadását polgári hatóságom 
által teljesíttetni, a házassági kérdések felett pedig 
egyik esetben ugy mint a másikban, nem az egyházi, 
hanem a világi bíróság Ítéljen." Én. még liberalis-
mus szempontjából is, ha már arról kell szólni,az első 
módot ezen másodiknál jobbnak tartom. (Helyeslés.) 

A központi bizottság azon indokolása ellen, 
hogy valamint több első bírósági itélő széket, 
minők a megyei s városi törvényszékek, nem ren
dezett ezen perrendtartási javaslat, ugy nem kell 
ereszben kivételt tenni az egyházi itélő székekre 
nézve sem, hanem ezek ugy mint amazok felett 
utóbb külön törvényben kell rendelkezni, felhoz
ták némelyek, hogy hiszen, mind a miniszteri 
javaslat, mind a központi bizottság némileg már 
beleereszkedett a szentszékek rendezésébe, miután 
azoktól több, a házasság polgári következéseit 
illető tárgyakat, s más eddig azokhoz tartozó kér
déseket elvesz s a világi itélő székekhez utasit. 
Igaz, hogy legegyszerűbb volna ezúttal az egy
házi itélő székekre nézve, semmit nem mondani; de 
nagy különbség van mégis a közt, a mit a köz
ponti bizottság javasol, s az egyházi itélő székek 
teljes függetlensége közt. Az emiitett kérdések 
tisztán világiak, semmi legkisebb kapcsolatban 
nem állnak a vallási szertartásokkal, nem is kö
veteltetnek természetüknél fogva egyházi bíróság 

, elé tartozóknak, és ha azok a világi bíróságok
hoz tétetnek is át, legkisebb zavar vagy nyugta
lanság, vagy egyházi féltékenység nem idéztetik 
elő; de kétségtelenül másként áll a házasságok 
érvényének kérdése. 

Ismétlem tehát, hogy az alapelv, melyből én e 
tárgyra nézve kiindulok, a szabad állam s szabad 
egyház eszméje, s a vallásfelekezetek jogegyenlő
sége, melynél fogva szükséges, hogy kiki saját 

vallásának szabályai szerint élhessen, a mennyiben 
azok az állam ezéljával s mások hasonló jogaival 
nem ellenkeznek. 

Ugyanazért eddigi törvényeink azon részét, 
mely a vegyes házasságokat is a róm. kath. szent 
székek által rendeli elitéltetni, úgyszintén azon 
elvet, hogy mivel a kathol. fél saját hitelvei szerint 
ujabb házasságra nem léphet, az a protest. félnek 
se engedtessék meg, még akkor se, ha azt az; ő 
valláselvei is megengednék,s a törvénynek azon ren
deletét, mely szerint vegyes házasságoknál római 
kathol. atyának minden gyermeke a róm. kathol. 
vallásban nevelendő, de ha az atya nem római 
kath., e részben viszonosság nincs: mindezeket a 
szabad egyház fogalmával s a vallások jogegyen
lőségével ellenkezőknek tartom, s e rendelkezéseket 
mielőbb eltöröltetni óhajtom. (Élénk helyeslés.) 

Továbbá azon eszmét, hogy minden házassági 
ügy, bármely vallásúak közt forog is fen, egye
dül s teljesen a polgári biróságok által ítéltessék 
el s erre nézve az egyházi ítélőszékek eltöröltesse
nek, csak ugy s akkor tartom czélszerünek , ha 
ezen rendelkezéssel a polgári házasság egyszerre s 
együtt létesittetik, (Helyeslés) s a törvényhozás ki
mondja, hogy minden házasságot az állammal 
szemben polgári szerződésnek tekint, s annak meg
kötését a polgári hatóság elé tartozónak rendeli, 
megállapítván egyszersmind világos törvény által 
a megkötés módját, az érvényesség kellékeit s az 
elválaszthatás szigorú feltételeit. (Helyeslés.) Míg ez 
meg nem történik, amazt egyoldalú s idő előtti ká
ros intézkedésnek tartom, melyben sem liberalis-
must, sem jogegyenlőséget nem látok, sőt épen a 
a szabadelv üreggel, a szabad egyháznak fogalmá
val s ennélfogva a vallások valódi jogegyenlősé
gével ellenkezőnek találom azt. 

Én tehát inkább a központi bizottság vélemé
nyét fogadom el, mint a jogügyi bizottságnak erre 
vonatkozó javaslatát. (Elénk helyeslés.) 

Elnök: Kérem a t. képviselőket, foglalják el 
helyeiket. Csanády képviselő úron van a sor. (Sza
vazzunk!) 

Csanády S á n d o r : Csináljon az elnök úr 
csendet: akkor beszélek; addig nem. 

E l n ö k : Csendet kérek, t. ház, hogy tanács
kozásainkat folytathassuk és Csanády képviselő úr 
beszélhessen. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! Azon 
kérdésre nézve, melyet a jogügyi bizottság a most 
felolvasott pontban az egyházi bíróságokat illetőleg 
tett a ház elé, óhajtottam volna, hogy a jelen or
szággyűlés egyhangúlag igennel felelt volna; óhaj
tottam volna, hogy ez országgyűlés egy értelem
mel mondotta volna ki az egyházi biróságok vég
leges megszüntetését. Ezt kivánta volna tőlünk a 
nemzet reputatiója, ezt kivánta volna az osztó 
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igazság, ezt kívánta volna a már kimondott és el
fogadott jogegyenlőség magasztos elve; ezt köve
telte volna azon alaptalan vádak, rágalmak meg-
czáfolása, melyeket irányunkban elleneink szórni 
szoktak, azt mondván, hogy a magyar nemzet a 
század kívánalmainak, az előhaladás elveinek fel
fogására képtelen és a haladás nagy elveit egy-
átalán intézményeiben érvényre emelni vonako
dik. Nem lehet, miszerint sajnálatomat ne fejezzem 
ki az iránt, hogy n jogügyi bizottságnak szabad
elvű nyilatkozata ellen épen azon férfiak szólalnak 
föl, kiktől megvárta volna a nemzet, hogy a sza
badsági eszméknek zászlóvivői legyenek. Az 1848. 
XX-dik íörvényczikk kimondotta minden vallás
felekezetre nézve a tökéletes jogegyenlőség elvét. 
Uraim ! a magyar országgyűlésnek igen sok teen
dője van még arra nézve, hogy az 1848-ban kimon
dott nagy elveknek érvényt szerezzen, életet adjon. 
Meg kell szüntetni, és reménylem, nem messze van 
azon idő, midőn a magyar országgyűlés meg fogja 
szüntetni egyik vallásfelekezet egyházi rendének 
tulcsapongásait és kiváltságait, meg fogja szün
tetni azon kellemetlen súrlódásokat, melyek a ve
gyes házasságok körül mutatkozni szoktak. És én 
részemről a jogegyenlőség elvei életbe léptetésére 
első lépésül tekintem azt, ha a jelen országgyűlés 
kimondja az egyházi biróságok végleges megszün
tetését, kimondja, hogy a házassági perek kivétel 
nélkül a világi bíróságokhoz utasíttatnak. Ennek 
kimondása, uraim, egy részfizetés azon váltóra, me
lyet az európai civilisatiotőn a magyarnemzet elé, 
B melyet a magyar nemzet az 1848-iki alkotmány
ban ünnepélyesen aláirt és elfogadott. Én hiszem, 
és meg vagyok győződve arról, hogy a magyar 
nemzet tudni fogja e részbeli teendőjét s teljesi-
tendikötelességét;kimondom egyszersmind, misze
rint a jelen országgyűlésnek erkölcsi kötelessége 
parancsolja a jogügyi bizottság nézeteit elfogadni, 
megszavazni. Én a javaslat elfogadása mellett nyi
latkozom. 

Szász K á r o l y : Tisztelt ház ! (Szavazzunk !) 
Deák Ferencz tisztelt képviselőtársunk beszéde után, 
azt hiszem, nagy mértékben ki van meritve a kér
dés, {ügy van ! Egészen ! Szavazzunk .') E g y pontot 
nélkülözök csupán előadásában, s azt bátor vagyok 
röviden érinteni. A jogegyenlőség elvének kétség
kívül meg lenne felelve ugy is, ha a szent székek 
eltöröltetvén, minden válóper egyenesen a világi 
bíróságokhoz utasíttatnék. De mivel ez a jelen körül
mények közt nézetem szerint is lehetetlenség e pil
lanatban : a jogegyenlőség elvének más módon 
való kielégítése csak az által lehető, ha Geduly kép
viselőtársam indítványa ideiglenes rendszabályké-
penelfogadfatik. (Ellenmondás.) Én teljességgel nem 
gyönyörködöm és nem is ragaszkodom a szent szé
kek felállásához, legyenek azok katholikusok vagy 

protestánsok ; de azt hiszem és meg vagyok győződ 
ve arról, hogy a jelen pillanatban a házasság egy
házi hatóságok előtt való kötése egyszersmind 
azoknak az egyházi törvényszékek által való fel
oldása szükségességét is magával hozza. A házas
ság a jelen pillanatban még nem tisztán polgári, 
sőt nem is túlnyomóan polgári, hanem tulnyomólag 
egyházi intézkedés, a mennyiben az egyházi hatósá
gok előtt köttetik, és azért, ha a szent székek a kath. 
egyházi törvényszékek a váló perekben fentartat-
nak, akkor az 1848. XX. törvényczikkben kimon
dott jogegyenlőség elve a többi felekezetekre nézve 
is csak az által juthat érvényre, ha, ugyanazon 
jog a protestánsoknak is megadatik. En tehát Ge
duly t. képviselőtársam módositványához járulok. 

BobOry Káro ly (a szószékről) : T. képviselő
ház ! Nem szólaltam volna fel e tárgyban, t. kép
viselőház, ha valóban e tárgyra nézve állna, a 
mint az elő tem szóló Szász Károly képviselő úr 
monda, hogy az tökéletesen ki van meritve. Ennél
fogva azokról szólok leginkább, mik itt előadva 
nem voltak ; szólok azért, mivel elhitetem magam
mal, hogy ebben a tárgyban teljesen, sokkal tel
jesebben , mint képviselőtársaimnak legnagyobb 
része, tájékozom magamat. 

Háromféle a vélemény : az első a kormány 
véleménye, mely a válóperekre nézve a katholi-
kusoknál és keleti szertartású aknái fen akarja to
vábbra is tartani az egyházi bíráskodást; a máso
dik a jogi bizottságnak véleménye , mely az egy
házi biráskodÁst még a válóperekre nézve is 
ugyanezen feleknél el akarja törölni és világi bí
róságot akar behozni; a harmadik vélemény lenne 
ezek ellenében a központi bizottságnak véleménye, 
a melyet én is elfogadok, de azon módosítással, a 
melyet Tisza Kálmán képviselőtársam hozzáadott. 
En is elfogadom azt, s mondom, hogy a házassági 
perekben való bíráskodásra nézve utasíttassák a 
minisztérium mielőbb külön javaslatot terjeszteni 
elő, de figyelembe vételével annak, hogy elvileg 
mondassák ki a polgári házasság. Ugyanez volt 
véleményét, képviselőtársamnak, Deák Ferencz-
nekis ; ha e vélemény elfogadtatik, akkor leszállok 
a szószékről. 

De mégis ki kell némelyeket igazitanom-
A jogügyi bizottság a világi bíráskodást akar

ja a válóperekben is behozni, és a fő súlyt arra fek
teti, nem hogy a házasági perekben egyházi sze
mélyek Ítéljenek, hanem hogy az illető felek hit
elvei szerint Ítéljen a bíró. Ennek ellenéiben azt 
mondom, hogy a polgári biró soha sem ítélhet egy 
felekezet Hit*Ivei szerint. Annak nem lehetnek 
más elvei a bíráskodásra, mint maga a törvény. 
A polgári törvény előtt és polgári bíró előtt nem 
lehet különbség vallás és vallásfelekezet hivei 
közt. Polgári bíró és polgári törvény előtt egyenlő 
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a keresztyén és nem keresztyén, keresztyének közt 
a katholikus és nem katholikus. Az illető hitfele
kezetnek hitelvei szerint semmi esetre sem Ítélhet: 
mert, kérdem, vajon képesítettnek találtatik-e erre 
a legtöbb esetben bármely világi biró ? Nevezete
sen más elvek szerint fogja itélni a katholikust, 
más elvek szerint a görög egyesültet vagy nem 
egyesültet, más elvek szerint fogja itélni a protes
tánst, és ismét a maga hiteívei szerint kell ítélnie 
az izraelitát. Az izraelitának p. o. vallása szerint 
meg van engedve a többnejűség ; tehát ha az ő 
hitelvei szerint fog a biró itélni, a többnejüséget 
megengedi. (Nem áll!) Ez a consequentia ! (Nem 
áll ! Hosszas derültség.) Tehát elvonatkozom az iz
raelitáktól, mert ó'k ezt nem gyakorolják, ámbár az ö 
törvény ök ezt megengedi. Elvonatkozom tehát ettől. 
De nem folyamodhatik-e a magyar korona ótalma 
alá valaha pl, mahomedán ? és azon mahomedán-
tól meg fogjuk-e tagadni a többnejüséget ? Ha 
minden egyéb felekezet a tulajdon hitelve szerint 
ítéltetik meg, meg fogjuk-e azt tagadhatni "? 

íme tehát, t, képviselőtársaim, mily követke
zetlenségre vezet bennünket az, ha áll, a mire a 
jogügyi bizottság fekteti a fő súlyt: hogy tudni
illik az illető hitfelekezet hitelvei szerint ítéljen a 
biró. Én merem állítani, hogy magok az egyháziak 
közt is vannak olyanok, a kik saját hitfelekezetök 
kanonjri szerint sem képesek itélni. Ezt tapasztal
tam egyházi társaim között nem egyszer. (De
rültség.) 

Ennélfogva ismét azt mondom, hogy ne a 
felekezetek elvei szerint ítéljen a polgári biró. ha
nem Ítéljen a polgári biró a világos törvény szavai 
szerint. Ily törvényjavaslat kell nekünk, és oda uta
sítsuk a központi bizottság véleménye szerint a 
minisztériumot, hogy. a polgári házasságnak is 
figyelembe vételével és a polgári házasság elvei
nek megalapításával, törvényjavaslatot íerjeszszen 
a ház elé. 

Teljes igaza van Beák Ferencznek: azaz igazi 
liberalismuK, a vallásszabadság. De én igazi val
lásszabadságot csak ott teszek fel, hol egyházi és 
világi eredményei a házasságnak, bármily nehéz, 
a házassági ügyekben is elkülönittetnek: és ez az 
ok, a miért ragaszkodom Tisza Kálmán képviselő
társam indítványához. (Derültség a jobb vldalon.) 
Hahota még nem érv; én érveket muratok ! (Hall
juk !) Hahota nem emeli a párttekintélyt, csak le
alacsonyítja. 

Vadnay L a j o s : Nem keli nevetségest 
mondani ! 

B o b o r y Károly : Én ezt nem pártkérdés
nek nézem, hanem a társadalmi rend fő kérdésének. 
Én be akarom hozatni a polgári 1 ázasságot azért, 
mivel csak polgári házasság mellett állhat fen az 
igazi vallásszabadság; akarom behozatni a polgári 

házasságot azért, mivel polgári házasság nélkül 
szerintem nem lehet polgári rend ; és ezért hi
szem, mondja maga a központi bizottság is, hogy 
e kérdésnek megoldását a kor hangosan követeli. 
Ha hangosan követeli a kor : oldassák meg ! 

Előttünk van példája több kath. államnak: ne
vezetesen előttünk van példája Francziaország, Bel
giumnak, előttünk van példája Olaszországnak, 
előttünk van példája a rajnai Németországnak. 

P a p p Z s i g m o n d : Oláhországban is ugy van! 
Bobory Káro ly : A görögöket illetőleg te

hát, mint hiteles tanutói veszem, Oláhországban 
is ugy van. Ennek következtében, t. képviselők, 
különittessenek el az igazi polgári és egyházi ered
ményei az ügynek. 

Most csak igen röviden akarom jelezni a kö
vetkezőket. Először : a házassági törvényt ille
tőleg, a törvényhozást a világi hatalom gyako
rolta , egyedül a világi hatalom gyakorolta a 
házassági szerződésnek polgári érvényét illetőleg 
a keresztyénség első három századában, sőt azon 
tul a keresztyénség első legfényesebb századaiban, 
t. i. csak a keleti birodalomban. Bizonyítványai 
ennek a róm. jog azon szabályai, melyek a házas
ság felett határoznak, és ezen szabályokból vette 
leginkább a kánonjog a maga szabályait. Továbbá 
meg kell említenem azt, hogy maga e bíráskodás 
nem oly valami rendkívüli dolog, hogy t. i. a há
zassági Ügyekben a világi törvényszék bírásko
dott ; hiszen maga Deák Ferencz képviselőtársunk 
mondotta, hogy József császár korától majdnem a 
concordatum behozataláig Ausztriában egyedül a 
világi birák ítéltek a házassági válóperekben, s 
mégis, Istennek hála, áll a Sz. István tornya. (De
rültség.) És bíráskodtak Ausztriában, bíráskodtak 
Tirolban, a katliolicismus klassikus földjén, bírás
kodnak a világi birák Francziaországban, bírás
kodnak Belgiumban. 

Elutasítom magamtól azon feltevést, hogy 
vallásos közöny beszélne belőlem. Szeretem hazá
mat ugy, mint bárki más ; de szeretem egyháza
mat és vallásomat is uafy, mint bárki más : de ha 
hazámban a vallásszabadságot látnám elnyomva, 
akkor az eredeti, velem született jognál fogva, 
keresném lelkiismeretem nyugalmát, és keresném 
meggyőződésemnek azon tért, a hol kifejezhetném 
vallásomat és meggyőződésemet; elhagynám ha
zámat, és elmennék oda, a hol a legnagyobb val
lásszabadság honol, mennék oda, hol az ára'ános 
vallásszabadság ki van mondva, mennék Éjszak-
Amerikába (Éljenzés, derültség) és ott találnám a 
polgári házasságot. (Derültség.) És ezen polgári 
házasság mellett látom, hogy ott soha senki sem 
panaszolta a katholieismus elnyomását, és látom 
azt, hogy a katholieismus épen Éjszak-Ameriká
ban, hol e század elején nem volt több, mint az 
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egyetlen egy baltimori püspökség, most mái-
annyira el van terjedve, hogy hivei számát tekint
ve, nincs egyetlen egy felekezet, mely vele mérkőz
hetnék. 

De a legfőbb fenakadás abban van, (Halljuk!) 
hogy a házasság a katholikusoknál szentség; to
vábbá, hogy a házasság a katholikusoknál felold-
hatlan viszony. 

Erre nézve mi szükséges , röviden előadom. 
Semmi olyast sem fogok előadni, mi eddig már 
előadatott volna. (Halljuk!) 

A házasság szentség a katholikusoknál; de 
ha ezen szentség minősége akadályozná p. o. a 
polgári itélet folytán annak feloldatását : kérdem, 
hiszen a confirmatio a katholikusoknál szintén 
szentség, és pedig olyan szentség, mely egyenesen 
arra nyújt malasztot, hogy hitét valaki állhatatosan 
vallja, ennélfogva tehát megtagadjuk a confirmált 
embertől bármely más vallásra való átlépést? A 
keresztség szentség, és pedig eltörölhetlen jellegű 
szentség ; de miután az izraeliták honunkban most 
egyenjogúak a keresztyénekkel : ha valakinek 
épen kedve volna átlépni Mózes hitére, kérdem : 
vajon a keresztség vagy confirmatio akadályozni 
fogná-e, hogy Mózes hitére átléphessen ? (Helyeslés.) 

Hogy a házasság szentség, az nem jelent 
egyebet, mint hogy a katholikus ember hiszi — 
és ezen hitben vagyok én is — hogy a házasság 
ezen legszentebb eredeti viszony, mely ember és 
ember közt van, mely ugy alapja a polgárzatnak, 
mint alapja az egyházi társulatnak, és hogy a 
házasság magában oly rendkívüli kegyelmet tar
talmaz, miszerint a házastársak istenesen együtt 
éljenek. 

Ez a házasságnak, mint szentségnek fogalma. 
A katholikusok nem a szentség alapján hiszik 

feloldhatlannak a házasságot. (Hát miért ?) Nem 
a szentség alapján, hanem azon alapon, hogy az a 
házasságnak eredeti rendeltetése, mely eredeti 
rendeltetésére a házasságot visszavezette hitünk
nek szerzője. És hogy ez így van, azt tényekből 
mutathatom. Például protestáns házastársak közöl, 
kik elválasztatván egymástól a polgári biró ál
tal, ha az egyik egy kath. féllel akart házasságra 
lépni, ezt nem engedte neki az egyház, mert az 
előbbi házasság, ámbár a világi biróságok által 
oldatott fel, még mint való házasság tekintetett az 
egyházi biróság által mindaddig, mig nem mutat
tatott ki az, hogy az maga összeköttetésében, az a 
szerződés eredetében semmis. 

Tehát nem a szentségi jelleg teszi a feloldha
tatlanságot, hanem a házasság eredeti rendeltetése ; 
és én azt hiszem, ezen elve a katholicismusnak 
legszentebb. Azt nem fogja tagadni senki, ki a 
házasság rendeltetését felismeri és magasztos 
eszméjét felfogja, hogy ezen eszmével, azaz hogy 

a házasságban holtig együtt akar élni, köti meg 
azt minden férfiú, ki a házasság rendeltetését fel
fogja, és ki a nőben nem egyedül érzéki vágyai 
eszközét tekinti, ezen eszmével lép házasságra ugy 
katholikus, mint protestáns. Hasonlóképen minden 
nő, ki önbecset érzi és nem akarja magát alacsony 
eszköznek tekinteni, legyen kath. vagy protestáns, 
bizonyosan ezen eszmével lép a házasságra. 

De, uraim, ámbár ez a legszentebb eszme, 
mely magában az emberi nemesebb érzületben 
gyökerezik, az életgyakorlat sokszor nagyon távol 
áll ez eszmétől, és a polgári törvényhozásnak nem 
lehet rendeltetése, hogy bármely eszméért, bár
mely eszme szentségeért azt erőszakolja. A polgári 
törvényhozásnak, a polgári társaságnak átalában 
hivatása az, tért engedni a szabadságnak mindad
dig, mig mások jogai nem sértetnek. 

Szentségnek nézi például szintén a gör. kel. 
egyház a házasságot; de mindamellett, hogy felol-
hatlanságát elismeri, minthogy átalában a házas
ságnak alapja szerződés, minden szerződés pedig 
felbontatik ott , hol átalános hűtlenség jön közbe: 
a feloldhatlanság czimével megkötött házasságot, 
hűtlenség esetének közbejöttével, felbontja. 

Ezek azok, miket t. képviselőtársaim tájéko
zására előadni kötelesnek éreztem magamat. 

Egyébiránt pedig azt mondom, hogy valamint 
átalában minden polgárisult népeknek törvénye— 
azon felekezeteké is, a melyek nem ismerik mint 
fololdhatlant a házasságot — de mégis ugy mint 
szent viszonyt tekinti,' mint bölcsőjét valamint az 
egyháznak, ugy az államnak is. De a polgári jo
gosultságra, a szerződésre nézve az államé a jog, 
meghatározni azon feltételeket, melyeknél fogva 
legyen a szerződés törvényes vagy nem törvényes, 
minél fogva a polgári jogok neki biztosíttassanak 
vagy nem. 

Meg kellene még jeg}^eznem azt, hogy hi
szen maga a katholikus egyház törvénye azt nem 
tartja lényegesnek, hogy a házasság a pap által 
megáldassék. Tudjuk azt, hogy a trienti zsinat 
előtt a nélkül, hogy tanuk jöttek volna közbe, csu
pán az illető feleknek, kik magokat örök szövet
ségre lekötötték, egyetértése ugy tekintetett, mint 
érvényes, s ez volt az úgynevezett titkos há
zasság. 

P a p p Zs igmond : Matrimorium morgana-
ticum. 

B o b o r y K á r o l y : Továbbá tudva van, hogy 
itt Magyarországban a török idők alatt, különösen 
azon vidékeken, hol ritkábbak voltak a katholikus 
papok, rendeltettek egyszerű világi emberek, úgy
nevezett licentiatusok, a kik előtt kijelentetvén az 
egybekelési szándék, a házasság érvényesnek]tar-
tatott. 

Ennélfogva én egyenesen csak azt mondom ; 
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különittessenek el egyházi és polgári eredményei 
a házasságnak,s a polgári eredményekről intézked
jék s a polgári törvényhozás. Egyébiránt is, mint
hogy a kánoni szabályokban maga az egyház 
egyesek testi lelki java tekintetéből dispensalni 
szokott, sőt ezt szükségnek tartja, kétségtelenül a 
polgári törvény követelményeihez a közjó tekin
tetéből az egyház alkalmazkodni fogna. Röviden 
Tisza Kálmán módositványát pártolom. (Helyeslés 
balról. Szavazzunk !) 

Dobrzánszky Adolf: Tisztelt ház ! (Eláll! 
Eláll!) E l nem áll ugyan, de nem szándékozik so
ká igénybe venni a t. ház figyelmét, miután az 
ügyet kimeritettnek véli. 

Csak oda kívánom a t. ház figyelmét irányoz
ni, hogy a házasság nem csak a római, hanem a 
keleti egyház dogmái szerint is szentséget képez, 
melynek kezelésébe, tehát feladásába vagy feloldá
sába az egyházon kívül bármely más hatalomnak 
avatkozni ép oly kevéssé szabad, mint más szent
ségek kezelésébe, vagy érvényűk, illetőleg érvény
telenségük megitélésébe. 

Nem tagadom én, t. ház, hogy tömérdek a 
panasz a szent székek eljárása ellen. Panaszkod
nak a római katb. hivek, hogy papságuk által az 
egyházra s igy a szentszékekre minden befolyás
tól megfosztattak, habár ez a régi egyházban el
lenkezőleg állott; panaszkodnak nem alap nélkül 
a római egyházzal egyesült keleti egyház hivei, 
hogy ujabb időben az ő püspökeik, egyszersmind 
a szent székek elnökei, nem a papság és nép által 
választatnak, mit pedig az egyesülési okmány íar-
talma szerint egyoldalúkig megszüntetni, vagy 
azon csak változtatni is senkinek szabadságában 
nem áll,s nem állott soha, hanem kineveztetnek; hogy 
épen e kinevezések okai, miként az ő püspökjeik 
is, mellőzésével a papság és nép törvénye befolyá
sának, azon ösvényen kezdenek járni, melyen jár
nak a római egyház elöljárói, s hogy jelesül a szent 
székek majd csaknem teljesen ignorálván a keleti 
egyház kánonjait, a mennyiben ezektől jogellene 
sen a római szent székekhez szokott történni a fö-
lebbvitel, inkább a római kanonok alapján szeret
nek ítélni, mi kivált házassági ügyekben a hívekre 
nézve igen sérelmes; panaszkodnak magok a keleti 
orthodox vallásúak is, a mennyiben ott sem tarta-
tik meg mindig a kellő rend a szent székeknél. De 
mindezen bajok az állam beavatkozásának és pe
dig hívatlan beavatkozásának következményei, e 
bajok orvoslását tehát a hivek egyelőre magától 
az egyháztól várják; s azért merem állítani, hogy 
a mennyiben a házassági szentség kezelésébe az 
államhatalom beavatkoznék, az minden részről 
hívatlan beavatkozásnak vétetnék, és csak tilta
kozásokat s lecsillapithatlan ingerültséget szül
hetne. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186&/8- x 

A protestáns s unitárius egyházak is, mint azt 
Geduly képviselő úr igen helyesen felhozta, nem 
azt kívántak eddigelé, hogy az egyházi bíróságok 
megszüntessenek, hanem evvel ellenkezőleg min
dig azt sürgették, hogy nálok is egyházi bíróságok 
ítéljenek házassági ügyekben, s ezt el is nyerték 
itt Magyarországban elvileg, Erdélyben pedig 
tényleg is. S Erdélyországban tényleg gyakorol
ják a protestáns és unitárius egyház szent székei a 
házassági ügyekben a bíráskodást századok óta, pe
dig alig tudna valaki példát felhozni arra nézve, 
hogy ily bíróságok tagjaivá megválasztattak vol
na más felekezetű egyének, nyilvános tanúságául 
annak, hogy a protestáns s unitárius egyház is, 
mely pedig a házasságot szentségnek nem tartja, 
mégis óvakodik az idegen felekezetűek befolyásá
tól házassági ügyeiben, vagy legalább szívesen ki
zárja azt, ha lehet. 

E szerint nem csak a római és keleti egyház 
hivei, hanem magok a protestánsok s unitáriusok 
sem lennének a bizottság javaslatának elfogadásá
val megelégedve; de ugy hiszem, hogy a mózes-
vallásuak sem, a mennyiben ezek számára a tiszt, 
bizottság kivételes állapotot tervez. E felekezet pe
dig , mely nem rég vergődött ki a kivételes álla
potból, teljes joggal követelheti, hogy abba bármi 
ürügy alatt vissza ne sodortassák. 

Nem ajánlható tehát azon ut, melyen a jog
ügyi bizottság a jogegyenlőség s viszonosság 
szent elvét kívánja érvényre juttatni, s valóban 
nem marad más hátra, mint e szent elvet azon, 
az egyházak szabadságát nem sértő, sőt azt szi
lárdító utón érvényre juttatni, melyet Geduly La
jos képviselő úr ajánlott, s azért annak indítványá
hoz én is csatlakozom. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Bobory képvi
selőtársunk azon kezdette beszédét, miszerint ő 
valami ujat fog mondani. Megvallom igazán, hogy 
ujat mondott, a mennyiben tagadta a szentséget, 
s oly magyarázatokra adott alkalmat, melyek 
nem e házba, hanem a zsinatokba valók, a hol ha 
azokat ugy, mint itt e házban fejtegetné, őt bizonyo
san anathemávál sújtanák. E téren tehát nem 
fogom őt kisérni, mert azt mondani, hogy keresz
tvénből is lehet zsidó, ha ezt elmondja a zsinat
ban, mely a jövő évre Rónába van összehiva, őt 
minden esetre hereticusnak fogják declarálni. 

Miután tehát minden vallási kérdést kerülni 
akarván, melybe ő oly kezekkel nyúlt bele, mint 
nem kellett volna, e téren követni nem akarom, miu
tán itt sacramentumok;;t nem fejtegetük, hanem 
egyszerűen veszszük a dolgot: a házasságot: én is 
ehhez akarok szólni. 

Mindenekelőtt azon érveléseket, melyek a 
jogügyi bizottság munkálatában felhozattak, aka
rom belátásom szerint s csekély tehetségemhez 
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képest megczáfolni. Az mondatik t. i. az 1-ső 
pontban érvelés gyanánt , miszerint az egyházi 
biróságokat eddigi hatáskörükben megtartani azért 
nem lehet, mert az ellenkeznék az 1848. évi XX. 
törvényczikkben kimondott egyenlőség és viszo
nosság elvével, és igy kizárólagos bíráskodás nem 
igényeltethetik. Tehát e pontnál az állíttatik, hogy 
ha az eddigi egyházi biróságok meghagyatnának, 
akkor az 1848-diki XX-dik törvényczikken valami 
rés volna ütve s ez által a többieknek jogegyen
lősége s vallásszabadsága meg volna tagadva. 
Ezen érvelés, uraim! nem áll : mert az 1791-dik 
XXVI-dik törvényczikkben ki van mondva, misze
rint'a reformátusoknak is jogában van s állhat, ma
goknak egyházi biróságokat állítani; továbbá, mi
dőn az 1848-diki a törvény eltörölte a jobbágyságot, 
nem azt mondotta ezzel, hogy : Elveszem a többiek 
jogait, hanem azt mondotta: Felemellek hozzám tite
ket, s egyformák leszünk. Tehát itt nem arról van 
szó, hogy attól, a kinek van, végjük el, hanem 
arról, hogy annak, a kinek nincs, a ki nem gya
korolhatta a törvény értelmében, ezen jogot adjuk 
meg. í g y tehát a reformátusnak adjuk meg azon 
jogot, melylyel b i rnakaróm. katholikusok, a görög 
egyesültek és g. keletiek. Ebből világosan kitűnik és 
következik, hogy az 1848. XX. törvényczikk ér
telme és szelleme nincs megsértve. A jogügyi bi
zottság ezen érvelésére Tisza Kálmán barátom is 
hivatkozott, de a most mondottak szerint már az 
megczáfoltatott, és megczáfoltatik az által is, 
hogy én senkitől nem akarok jogokat elvenni, 
hanem ha azt akarom, hogy az, mi nekem van, azt 
mással is megoszszam, senkit meg nem akadá
lyoztatok jogában ; tehát ezzel az 1848-iki törvény-
ezikknek tökéletesen elég van téve. 

A másik érvelés szintén azt mondja, hogy hn 
meg kellene itt tartani as egyházi bíráskodást, 
akkor meg kellene az erdélyi protestánsoknak, 
unitáriusoknak , gör. nem egyesülteknek szent 
székeit is tartani. Igen természetes, hogy meg 
kell tartani. Miért voltak azok felállítva? és mi
ért léteztek Erdélyben ezen egyházi biróságok? 
Azért, mert az erdélyi legislatio, azon időszakban, 
midőn a fejedelmek reformátusok toltak, sokkal 
engedékenyebb volt, t. i. adott a reformátusoknak 
is jogokat, oly jogokat, a milyenekkel birtak a róm. 
katholikusok. Ebből tehát nem az következik, hogy 
vegyük el azoktól, akiknek van, hanem az, hogy 
adjuk meg azoknak, a kiknek nincs. 

Azt mondják, hogy az visszalépés volna, ha 
meghagyjuk az egyházi hatóságot. Azt mondják, 
hogy ez sem a törvény rendeletével, sem a poli
tikai ildommal, sem az osztó igazsággal meg nem 
egyezik. Ha veszszük a törvény rendeletét, 
igen világos, hogy van törvény, mely szerint lé
teztek egyházi hatóságok, tehát nem ellenkezik a 

törvény rendeletével; a politikai ildom pedig épen 
akkor volna megsértve, ha a fenálló viszonyok 
között eltörölnők az egyházi biróságokat; végre 
az osztó igazság épen az által őriztetik meg, hogy 
az 1848-diki XX. törvényczikket minden vallás
felekezetre egyformán ki akarjuk terjeszteni. 

Híjába hivatkozunk lajtántuli testvéreinkre. 
Bocsánat, hogy ugy merem őket nevezni, mert 
már a házasságot a közösügyi törvényekben meg-
kötöttiik, és az által egészen testvérek lettünk. 
Azt mondják, hogy miután már azok behoz
ták a civil-házasságot, hozzuk be mi is. En azt 
moudom, hogy ott is idő előtti volt; de sokkal 
könnyebb volt nekik behozni azért, mert ott csak 
30,000 protestáns van, a többi mind katholikus. 
Itt pedig viszonyaink egész máskép állanak. A 
mi viszonyaink, t. i. a római katholikusok és görög 
keletieké, azt parancsolják, hogy a t. ház jelenleg 
e hitfelekezetek beldolgaihoz, milyen a házasság 
szentsége is, ne nyúljon: mert kérem, ezen nagy
fontosságú ügyet nem lehet csak ugy per tangen-
tem hamar keresztül vinni. Tehát idő előtti volna 
eltörölni a szent széket addig, mig t. i. a polgári 
házasság nincs behozva. Ha be lesz hozva, akkor 
igen világos, hogy a civil-házasságok felett pol
gári hatóságok fognak ítélni; de még akkor se az 
egyház előtt kötött házasságok felett. Tehát mig 
az alap nincs letéve, én a tetőt fel nem teszem ; kö
vetkezőleg mig a czivil-házasság nincs behozva, 
én az eddigi szervezetei: akarom megtartani: sőt 
behozni azt, hogy a protestánsoknak is legyen 
egyházi bíróságuk. 

Pártolom a miniszteri szerkezetet. (Sza
vazzunk!) 

Nyáry P á l : T. ház! Bizonyára nem szólási 
viszketeg bánt , és nem azért szólalok fel épen ez 
időben , midőn ugy látom , a t. háznak hallgatási 
türelme már fogyó félben van ; hanem felszólalok 
azért, mert nem tartok vesz éhyesebb valamit, mint 
ha a tanácskozás nem azt eredményezi, hogy a 
fenforgó eszmék tisztuljanak, hanem épen ellen
kezőleg, hogy összezavartassanak. (Helyeslés.) 

Itt a kérdés egyedül a szent székek házas
sági ügyekben gyakorolt biróhatóságnak megma
radása vagy megszüntetése. A kérdés ez. Ezen 
kérdésre nézve én röviden kijelentem , hogy a 
jogügyi bizottság véleményét pártolom. Ezt indo
kolni .hosszasan nem akarom, mert már előttem 
többen, különösen Tisza Kálmán és Várady Gábor 
t. barátaim azon érveknek legnagyobb részét el
mondották, melyeket én is felhozhatnék ; hanem fel
szólalók azért, mert a házban többen a kérdést 
magát szem elől tévesztvén, más térre men
tek át. 

E más térre ment át Greduly Lajos t. tagtár-
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sam is. 0 nem csak felszólalt oly eszme mellett, 
melynek én ellene vagyok , hanem határozati 
javaslatot is terjesztett a ház elé. Ellensége vagyok 
az általa felhozott eszmének, mert 1848 után Ma
gyarországban minden képviselőnek kötelessége 
és így az enyim is az, hogy a reform teréről ne 
térjen le és ne há t ra , hanem minden irányban 
előre menjen. (Helyeslés.) 

Mint mondám', az egyedüli kérdés a szent 
székeknek a házassági ügyekben bíráskodási joga 
körül forog. Azt mindenki megismeri közülünk, 
hogy a szent szék kivételes törvényszék ; tehát 
midőn e kérdés felett határozni akarunk, fontoló
ra kell vennünk, hogy kinek van joga , és egy& 
díili joga átalában biráskodást, bírói hatalmat 
gyakorolni. Én nem hiszem, hogy az én t. Geduly 
barátom — Dobrzánszkyról nem vagyok egészen 
tisztában — fogja tagadni a'íon axiómát, hogy az 
állami fó'hatalomn ak egyike a bíráskodási hata
lom. Ez az oka , hogy el van fogadva világszerte 
azon elv, hogy a kivételes bíróságok mind meg
szüntessenek. S kérdem: el van-e fogadva ez már 
gyakorlatilag is Magyarországon? 1848 előtt 
minden ember bíró volt; egyik biró volt a felett, a 
ki birtokán lakott, a másik a felett, kivel egy val
láson volt, és a magyar törvéuyhozás azt meg
tűrte, igazságosnak látta; de épen azért igazság 
sehol sem volt, vagy legalább igen ritkán. Mit tett 
az 1848-ki törvényhozás? Visszavette azt a ki-
vülötte mást senkit nem illető jogot, t. i. a birás
kodást önmagának és eltörölt minden kivételes 
biráskodást. És ez legfőbb indok én előttem arra 
nézve, hogy az egyház nem biráskodhatik, mert 
az államot illeti egyedül a bíráskodás joga. (He
lyeslés.) 

Csodálkozom, hogy vetcmedhetik valaki oly 
kívánatra, hogy a hol az állam már visszavette 
azon jogot , az állam most ismét adja vissza azok
nak . kiket az nem illet. Már pedig, ha a protes
tánsoknak, úgymint a gör. keletieknek az állana 
most \ isszaadná ezen jogot , magát azon jogtól 
fosztaná meg, melyet más ő kivülötte csak bitorol
hat, de illetékesen nem bírhat; különösen a pro
testánsok részéről csodálkozom , hogy ily kiván-
sággaljőnek a nemzet képviselőháza elé. (Helyes
lés.) A protestántismusnak semmi értelme nincs, 
ha vezéreszméje nem a szabadság. (Igaz!) Az 
volt az emberi társadalomban a legelső szövét
nek , melyet az ész gyújtott . melynek világa 
utoljára is diadalmaskodik; nem mondom , egy 
határozott formában, hanem diadalmaskodik, mint 
Éjszak-Amerikában , minden alakban a vallásgya
korlat szabadsága által. Már most, ha azok érvelé
seit tekintem , kik felállítják , több mint felállít
ják , kitűzik a czéget: szabad egyház, szabad 
állam: ha ezt ugy értik, mint én, akkor egy 

j értelemben vagyunk. Ámde igy tovább nem 
I terjeszkedhetnek, minthogy a szabad államban 
I semmiféle állami jog nem ruháztathatik a szabad 
I egyházra, valamint a szabad állam sem köve-
| telhet magának jogot a szabad egyház ellenében; 
\ nincs is szüksége , hogy követeljen valami jogot. 
• ha a vallás szabadsága biztosítva van. 

Már most, ha ez igy tisztában van mindenki 
agyában, akkor a baj nem nagy, akkor mindenki 
azt fogja óhajtani, a mit Tisza, Kálmán indítvá
nyában mond, hogy a polgári házasságok beho-

\ zassanak. Ha, mondom, mindenki agyában igy 
j van ez, mint én magyarázom, akkor nem lehet más 
Í követelésünk, mint hogy a ház egyhangú fölkiál-
; tással fogadja el azt. Annál kevésbbé tehetünk mást 
| ezen esetben, mert épen maga Deák Ferencz ezt 
! az eszmét oly tisztába hozta, hogy ha még valaki 
| ahhoz szólani akarna, félek, hogy ezt csak beho-
[ mályositaná. És mit mond Deák Ferencz? Azt 
• mondja: jelenleg azért bajos eltörölni az egyházi 
; bíráskodást az egyházi ügyekben, mert az még 
i nincs a magyar törvényhozás által kimondva, 
j hogy a házasságnak egy része, lehet mondani. 
| lényege egészen, a házasok közti polgári viszony, 
| hanem, ha ezt ki fogja mondani a törvényhozás 
| — ugy látszik, hogy ő barátja az itt fenforgó esz-
i mének, t. i. a szent székek ez ügy béli birásko-
j dása megszüntetésének — ha ki fogja mondani a 
| törvényhozás, hogy az egyházi követelményeket 
| nem érintve, melyek a házasok vallása s lelkiisme-
j rétére vonatkoznak , a házasság oly szövetség, 
I mely fölött ítélni a világi bírónak vau joga, akkor 
I magától következik, hogy az egyházi biráskodás-
I nak joga a házassági ügyek fölött el fog enyészni. 
I De, t. ház, ha ez igy áll, ha ebben mindnyájan 

tisztában vagyunk, miért késedelmeskedünk ? miért 
| nem mondjuk ki most, hogy a polgári házasság 
; életbe léptetését kívánjuk ? (Helyeslés a bal oldalon) 
| miért nem eszközöljük azt , a mi kötelességünk, 
I most azonnal, hogy a polgári házasság törvény 
I legyen? 

Deák Ferencz is csak arra figyelmezteti a 
1 házat, hogy minden hitfelekezet maga határozta 
J meg azokat az akadályokat, melyek az elválásnál 
j tényezők és elhatározók. Én, t. ház, azt gondolom, 
i hogy ezek oly egyszerű dolgok, hogy mi sokkal 
: nevezetesebb kérdéseket emeltünk fel csak e na-
i pókban is, és sokan azt hiszik, hogy azoknak a 
' kérdéseknek nem leszünk képesek megfelelni. S 
Í ime követeljük, hogy azok iránt a törvényjavaslat 
I még ezen, talán 6 heti gyűlés elé terjesztessenek. 
| (Helyeslés a bal oldalon.) 

Miután a fő elvben itt már megegyeztünk, 
ebben biztosb a siker, mint. amott, hol még a fő el
vekben sem egyeztünk meg. Ha tisztában vagyunk 
a fő elvekre nézve, nem kell egyéb, mint Tisza 
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Kálmán indítványát elfogadni ma, és én hiszem, 
hogy erről a mi minisztériumunk már annyit gon
dolkozott és annyira tisztában van magával, hogy 
holnap előterjesztheti magát a törvényjavaslatot. 
[Helyeslés a bal oldalon. Igaz! Ugy van!) A polgári 
házasság kérdése reformkérdés, és pedig igen 
nagyon sürgö's reformkérdés; és ha mi azt hisz-
szük, hogy a mely reformokat annyira sürget az 
idő, mint ezt, és ha azt hisszük — mondom— hogy 
azokat szép logikus látszatos sophismákkal elodáb-
bozhatjuk , s megállíthatni véljük magát az idő 
haladását is, akkor nagy tévedésben vagyunk. Ha 
azt tudjuk valamely kérdésről, hogy azt meg kell 
oldani, az annyit tesz, hogy azt nem lehet tovább 
halasztani. Mert megtörténhetik itt is, valamint 
már más esetekben is megtörtént, hogy elmaradt 
a törvényhozás, és a kérdés mégis megfejthetett 
és máskép fejtetett meg ; ámde a kérdések tettleges 
megfejtésétől óvakodni kell: ez ha nem is mindig 
nagy bonyadalmakat, de mégis bonyadalmakat 
idéz elő. Példát hozok fel. Ha valaki azon jámbor 
vélekedésben van, hogy ha az 1848 nem lett vol
na soha, bizonyára még most is volnának jobbá
gyok, ha, mondom, valaki ezen jámbor vélekedés
ben van : soha sem voltam nyugalomháboritó, 
nyugalmát nem akarom háborítani : de azoknak 
szólok , a kik gondolkoznak és a kik tudják, 
hogy ezen kérdés sokkal kevesebb bonyodalom
mal oldathatott volna meg ötven esztendővel 
előbb. Mert az ] 848-diki kérdés már ötven év
vel előbb nem volt uj kérdés többé. Es kér
dem, mi történt 1848-ban? 1848-ban öntudat 
ra ébredt a nemzet, vagyis kénytelenittetett ön
tudatra ébredni. A nem is a nemzetet képviselő, 
de mégis a nemzet nevében rendelkező akkori or
szággyűlés — hála az égnek — bírt annyi bátorság
gal, hogy nem keresve kibúvó ajtókat, nem keresve 
sophismákat, mily gátakat kellene előbb még elhá
rítani , nem logikai rendben ugyan, de helyesen 
kimondotta, hogy nincs jobbágyság többé, kimon
dotta, hogy nincs kivételes bíróság többé. Birjon 
a t. ház is e bátorsággal, és mondja ki, hogy a ki
vételes bíróságok ezen legutolsó maradványa, a 
szent szék, mint házasság feletti biró nincs többé. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

Hanem, t. ház, én azt tartom, hogy itt e ház
ban különbség köztünk nincs, (De van !) hogy itt 
mindnyájan ugy szólunk, mint a nemzet képvise
lői. En tehát ezen irdnemüségben szólok azon in
dítványok elleu, melyek többek részéről tétettek, 
különösen az ellen, melyet Geduly t. barátom tett : 
mert az nem volna egyéb akkor, ha a kivételes 
bíróságok megszüntetésének nagy elvét elfogadná 
a t. ház és Geduly indítványát is, mint visszalépés. 
Ez nagyon hasonlítana ahhoz, ha például az én t. 
barátom Geduly Lajos látna három egyént, kik 

nem épen igazságos utón jutottak valaminek birto
kába, és neki mégis nem az jutna eszébe, hogy 
nem birják azt azok jogosan, a mit kezökben tar
tanak, hanem azzal állana elő, hogy őt is részesít
sék abban. Én nem akarom, hogy valaki a magyar 
protestantismust ily fajujcsztozkodó félnek tekintse. 

Annálfogva ellene mondok azon kívánatnak, 
hogy ha a szent szék házasságbeli birósága meg
marad, adassék meg e jog a prot. consistoriu-
moknak is, és azt hiszem, a protestánsuknak legna
gyobb része e véleményben osztozik velem; nem 
kívánom azon kevés időre sem, melyben még talán 
fenmaradnak a szent székek, mint házassági birák, 
hogy a protestantismus részesittessék oly jogban, 
mely jognak igazságtalansága, alaptalansága , ha 
még' e ház által nem is, de a közvélemény által 
Magyarországban már rég kimondatott. (Helyes
lés bal Jelöl.) En tehát Geduly indítványa ellen 
szavazok. 

V u c h e t i c h I s tván : T. ház ! Megvallom, 
hogy nézetem szerint alig létezik oly kényes ter
mészetű tárgy, mint az előttünk fekvő jelentésben 
foglalt vallási kérdés, melynek fejtegetése egyúttal 
annyi kiméletet és elővigyázatot kívánna, mint 
épen ez. Azért előadásomban csak azokra fogok 
szorítkozni, mik a kérdés megoldására szükségel
tetnek. 

A bizottság, mely azzal volt megbízva, hogy 
a magas kormány által a háznak előterjesztett-
polgári törvénykezési perrendtartás felett érdem
leges jelentést tegyen, s ha szükségesnek látná, 
azon változtatásokat és módosításokat hozna javas
latba, ezen megbízásban eljárt. Előttünk fekszik 
jelentése. Tanulmányoztam én azt és kerestem 

i benne azon nagy mérvű indokokat, melyet a tiszt. 
jogügyi bizottságot arra bírták, hogy a t. háznak 
ily messzeható és fontos változásokat ajánlott; de 
megvallom, én azokat a jelentésben fel nem lelhet
tem. Benfoglaltatik ugyan a vád, hogy a szent 
székek alkalmatlanok a bíráskodásra, vagy leg
alább nem oly alkalmasak, mint a világi tör
vényszék. 

Engedje meg a t. ház, hogy ezen kijelentést 
| olyannak tartsam, mely képes ugyan a szent szé-
í keket gyanúsítani, lealacsonyitani, de az indokok 

hiánya miatt semmi esetre sem képes engem ezen 
állítás igazságáról meggyőzni. Hogy a jogügyi 

| bizottság elvben ellene van a kiváltságos egyházi 
j bíráskodásnak, ez nem indok arra, hogy az egy-
I háznak vele született és nem az állam által reá ruhá-
| zott jogát elvegye, vagy pedig kényszerítse, hogy 
i maga arról lemondjon, Igaz, t. ház, hogy Magyaror-
j szágtörvényeiaszentszékeketolyjogokkalruházták 
| fel, t. i. oly tárgyak felett ítélni, melyek a szent széki 
i bíróságokhoz stricte nem tartoznak, mint ezt tüze-
' tesen az 1462 évi art. III. , az 1464 évi art. XVII. te-
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szik; de épen oly kétségtelen az is, hogy a szent 
székek, mint az egyháznak biróságai, oly jogok
nak, oly kötelességeknek vannak birtokában, me
lyekről ők le nem mondhatnak, s melyek orszá
gos törvényeink, nevezetesen az 1552-ik évi XXV. 
art,, 1556-ik évi XXV. a r t , 1557-ik évi IX. art., 
1559-ik évi XL-ik és az 1791-ik évi XXVI. arti-
culus által biztosítva vannak. 

Ha tehát a bizottság ezen megkülönböztetést 
tette s egyúttal kijelentette volna , hogy a magán
jogi, vagy világi természetű pereket a világi bíró
ságokra kívánja átruháztatni, ellenben az egyhá
ziakat továbbra is a szent székeknek sértetle
nül fontai tani: akkor készségesen járultam volna 
a bizottság jelentéséhez : mert ez által csak azt 
javasolta volna az országnak tenni, a mi jogában 
van, hogy t. i. a magánjogi pereket, mint az ő kö
réhez tartozókat, maga intézze, ellenben az egy
háziak elintézését az egyháznak meghagyja. 

De, t. ház! nézetem szerint a bizottság1 ennél 
tovább is mehetett volna. Mindenki a t. házban 
tudja, hogy azon időktől fogva, mióta a katholikus 
egyház nem az egyedüli az országban, a külön
böző vallásfelekezetek közt a vegyes házasságok 
felett folytonos villongások és súrlódások léteztek, 
mint ezt több, de főkép az 1791-iki s 1843-iki or
szággyűlések tanácskozmányai tanúsítják. Ha 
tehát a bizottság módot javasolt volna ezen 
vallási súrlódások s differentiák kiegyenlítésére: 
akkor szívesen járultam volna ezen javaslathoz itt, 
mert ez által lett volna talán elérve azon magasz
tos czél, mely után mindnyájan sóvárgunk : hogy 
a jogegyenlőség alapján rendeztessenek az inter-
confessionalis viszonyok. {Helyeslés.) De miután 
ezen jelentésben foglalt javaslat által ezt el nem 
érhetjük, sőt inkább az egyháznak oly jogát akar
ják elvenni, mely mindig őt illette és még most 
is illeti ; miután a katholikusok lelkiismeretének 
nyugalmát megzavarja az által, hogy kénytelenit-
tetnek dogmáik ellenében oly állást elfoglalni, me
lyet el nem íbgíalhatnak, ha egyúttal nem akarnak 
megszűnni katholikusok lenni : én a javaslatot 
nem pártolhatom. 

Engedje meg a t. ház, hogy ezen véleménye
met indokoljam a nélkül, hogy a t. ház figyel
mét hosszabban igénybe venni kívánnám. {Hall
juk ! Zaj.) 

A katholikus egyház dogmája az, hogy a há
zasság szentség, és feloldhatlan kötelékü ; az egy
ház tana továbbá, hogy bontó akadályokat jogá
ban van megállapítani; továbbá dogma az, hogy 
házassági biró csak is egyházi biró lehet. 

Már most kérdem, t. ház, azon elvből kiindul
va , hogy a katholikus egyház Magyarországon 
csak elismert egyház, hogy az egyháznak tanai kö
telezők a hivőki-e nézve, hogy a hitágazatokat uaiu-

den katholikusnak kötelességében áll megtartani: 
I lehetséges-e ezen javaslat kivánatának eleget ten
ni, a nélkül, hogy a katholikus ember a maga lel-

j kiismeretével ellentétbe ne jőjön ? Mily haszna 
| lehetne az országnak abból, hogy a házassági 
I ügyekben nem egyházi, hanem világi biró itél '? 

Vagy talán más vallásbeliek miatt nyúljunk ezen 
experimentumhoz? Ha ezen utolsó emiitett eset a 
legfontosabb ok, t. ház, akkor nézetem szerint se
gíthetnénk a dolgon az által, hogy országos tör-
vényben kimondjuk, hogy mind azon vallásbeliek, 
kik consistoriummal nem birnak, szintén áilithat-
nak fel azokat, mi által nem kénytelenittetünk 
a katholikusokra oly törvényt erőszakolni, mely 
az országnak semmi hasznot nem hajt, más vallás-
bélieknek pedig semmi előnyt nem nyújt, és a ka
tholikusok lelkiismeretét nyugtalanítja. 

Végre meggyőződésem , t. ház, az, hogy ha 
ez országgyűlés csakugyan el is fogadja e javas
latot, az egyházi székeket megszünteti és a világi 
bíróságokat elrendeli, még akkor is, t. ház, ezen 
elvek szerint lehetetlen lesz a bíráskodás, és pedig 
nézetem szerint két okból. 

Először, mert nem létezik anyagi jogunk, 
mely a különböző vallásfelekezetüek közti viszonyt 
rendezné, és mert a jelentésben foglalt elvek foly
tán, hogy t. i. a világi bíróságok az illető hitfele
kezetek elvei szerint ítéljenek, ezen elvek szerint 
ily jogot nem is lehet alkotni. Hogy ez lehetetlen, 
könnyen bebizonyítható. A katholikus egyház 
tana az, hogy a házasság szentség, a protestánsok 
szerint nem az; a kath. egyház szerint a házasság 
felbonthat] an, a protestánsok szerint épen nem; a 
katholikus egyház szerint bontó akadályokat csak 
az egyház állapithat meg, protestánsok szerint csak 
az állam. Már kérdem, t. ház, ily homlokegyenest 
egymást kizáró elvekből kiindulva, hogy lehet 
közös megállapodásra jutni? Ily merő negatio és 
affirmatio ép oly kevéssé képes biztos eredményt 
felmutatni, mint az egymáshoz viszonyított plus és 
minus. 

Másodszor, ha oly anyagi jog, mely a külön
böző vallásfelekezetek viszonyait rendezi, nem lé
tezik, mert nézetem szerint nem is létezhetik, hanem 
a biró a jelentésben foglalt javaslat folytán az 
illető hitfelekezetek elvei szerint köteles itélni: 
ugyan kérdem, t. ház, hány biró fog az egész or
szágban találtatni, ki a kath. jogot, a protestáns 
jogot, a nowo kanont, a görög pravillot, a zsidók 
jogát érti és tudja? Hozzájárul nézetem szerint az 
is, hogy szerb és román testvéreink nem igen 
könnyen fognak megválni oly institutiótól, mely 
szerint annyi év folytán egyházi ügyeiket az ő meg
elégedésökre rendezték. 

Az én véleményem szerint ez ügy igy lenne 
eldöntendő. 
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Miután a kath. egyház szerint a házasság 
szentség, a házasság feloldhatlan kötelékü, s az 
egyházi biró egyedül illetékes . biró : hagyassék 
meg a szent székek illetékessége minden, a katho-
likusokat tisztán érdeklő házassági ügyekben. 
Hogy pedig azon villongások, melyek a vegyes 
házasságból erednek, megszűnjenek, kéressék fel 
a minisztérium, hogy még ez országgyűlés tartama 
alatt interconfessionális törvényt szerkeszszen 
és azt a t. ház elé terjeszsze. A mi pedig tisztán a 
világi ügyek rendezését illeti, melyek eddig a 
consistorium által tárgyaltattak, azok illetékessé-
gök alól elvonandók és világi bíróságokra lenné
nek ruházandó!?. 

Ha ezen eljárást követendi a t. ház, meg vagyok 
győződve, hogy valamint az egyház, ugy az állam 
irányában u igazságosan fog eljárni: mert azon 
problémát fogja finom tapintattal megoldani, me
lyet eddig Európa igen kevés államférfiainak 
sikerült megoldani : hogy az egyház, melynek 
ezélja és feladata más. mint az államé, magáé, 
ellenben az állam saját ügyeiben törvényhozói tevé
kenységét szabadon kifejtheti a nélkül , hogy 
kénytelen volna az egyházzal folytonos coliisióba 
jönni. 

Ennélfogva a jogügyi bizottság ellenében a 
központi bizottság javaslatát pártolom. 

Halász Boldizsár: (Nagy zaj. Eláll!) 
Nem akarom magam is mutatni, hogy milyen 
nagy dolog r.z a ház kimerült türelme mellett és a 
nagy zajban csupán a melléje húzódott gyorsírók
nak beszélni ; (Ugy van') de remélve azt is, hogy 
a jó példa követőkre fog találni : elállók a szótól. 
(Hosszas éljenzés és taps.) 

Bezerédj L á s z l ó : T. ház! Miután a discus-
sio be van fejezve, én is szívesen elállók a szótól, 
ha a következők is elállanak. (Elénk helyeslés. Fel
kiáltások: Halljuk a kérdést!) 

Berzenczey L á s z l ó : T. ház! (Halljuk a kér
dést! Eláll! Elnök csenget. Szónok leül.) 

Csiky S á n d o r : Tiszt, ház ! (Eláll! Hosszas 
zaj.) Én módositványomat akartam indokolni; de 
miután a ház nem akar meghallgatni, kénytelen 
vagyok elállani. (Éljenzés.) 

Zsarnay Imre: Elállók. (Helyeslés.) 
Szabó Imre (pápai): Elállók. (Helyeslés.) 
Tisza K á l m á n : Csak azon kérdést intézem 

a t. házhoz, hogy be van-e zárva a tárgyalás? 
Mert csak egy pár szót akarok szólani, mi engem 
a ház szabályai szerint, mint indítványozót, meg
illet, de csak akkor, ha be van zárva a discussio. 
(Zaj.) 

E l n ö k : A jegyző urak mindkét részről azt 
jelentették, hogy szólásra már senki sincs felje
gyezve : mert azok, kik fel voltak irva, elállottak 
a szótól ; és igy Tisza Kálmán képviselő úron — 

mint a ki módositványt adott be — van a sor. (Hall
juk !) 

B e r z e n c z e y Lász ló : Tiszt, ház ! Ha kiván-
ják, (Nagy zaj), mert rám parancsolnak, mert oda 
erőszakolnak: el kell állanom. (Éljenzés.) Az elnök 
úr, méltóztassék megengedni, roszul jelentette ki, 
hogy mindenki elállott; s ha a két jegyző úr azt 
mondotta, nem mondta j ó l : mert volt, a ki nem 
állott el, mint például én; és már most harmadszor 
vagyok elütve a szótól ily eljárás által. (Nagy zaj. 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : A képviselő urat csak arra figyel
meztetem, hogy ha valaki leül, azzal egyszersmind 
azt bizonyitja, hogy eláll. (Igaz!) 

Berzenczey Lász ló : Óvást teszek, hogy eb
ben az ügyben engem nem engedtek szólani. (Nagy 
zaj- derültség.) A tridenti zsinatnak több béketű
rése volt. (Nagy zaj; derültség. Eláll!) A tiszt, ház 
nem akar kihallgatni, s nekem van annyi politi
kai érzületem, hogy miután látom, hogy a ház 
egyenesen kijelenti, hogy nem akar meghallgatni, 
a szólástól elállják. (Éljenzés) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Csakis egy pár 
perczig fogom türelmét igénybe venni. (Halljuk !) 

Én ezen lefolyt discussio alatt azon meggyő
ződésre jöttem, hogy itten oly circulus vitio-
susba megyünk, a mely ábal végtelen hosszura 
kiterjed ezen kérdés megoldása. Azt hallottam 
ugyanis mondani, hogy az egyházi törvényszékek 
biráskodását a válóperekben megszüntetni nem 
lehet, mig be nincs hozva a polgári házasság. Azu
tán azt hallottam, hogy a polgári házasságot be
hozni nem lehet, mert meg kellene határozni an
nak feladatait. Sőt még olyan szót is hallottam, 
mintha ez valamely hitfelekezet dogmájával is ösz-
szeütköznék. 

Én egyszerűen azon t. képviselő urnák, ki 
azt mondotta, kog}^ az, hogy a házassági ügyek
ben a szent széknek kelljen ítélni, dogmakérdés, 
azt vagyok kénytelen válaszolni, hogy ha ez igaz 
volna, igen kevés róm. kath. ember volna a vilá
gon : mert ugy tudom, hogy ezen egyháznak dog
mája mindenütt egyforma; már pedig, hogy a szent 
székek Ítéltek volna a válóperekben, még a leg
közelebbi szomszéd Austriában sem volt érvényben, 
pedig hogy jó kath. állam, senk kétségbe nem 
vonja. (Helyeslés.) Tehát ily argumentatióval ne 
álljunk elő a kérdés megoldásának akadályául. 

Azon argumentum, melyet hallottam,hogy meg 
kell hagyni a szent székeket, s ujakat kell felállítani 
ott is, a hol nincsenek, mert a múlt században a 
protestánsok is azt kívánták: ezen argumentum 
egyszerűen nem argumentum. A mi őseink 1790-
ben a nemesi privilégiumokat is akarták, az adó
mentességet is akarták; tehát azon okokodás szerint, 
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hogy a mit ők akartak, mi is azt kell, hogy akar
juk, mindezt most is akarnunk kellene. 

Mellőzve ezeket, csak arról akarok egy pár 
szót szólani, a mi a mai discussiónak minden eset
re legszebb, legérdekesebb, legalaposabb része 
volt: igen t. képviselőtársunk Deák Ferencz beszé
dére akarok t. i. egy pár szót szólani. 

Eló're is kimondom, hogy annak, miszerint ő a 
polgári házasság behozatala mellett,s pedig nem mint 
szükségben segitő, hanem mint kötelező intézmény 
mellett oly határozottan nyilatkozott, részemről tel
jes szivemből örülök, és a jövő számára, a jövő nevé
ben teljes lélekkel constatálom ezen tényt. De 
megengedjen, hogy ha, midőn azokban, a mi
ket mint elveket elmondott, tökéletesen azt mond
hatnám, egyetértek—mert én sem kívánok egyebet, 
mint szabad államban, szabad egyházat, én sem 
akarok semmi olyat, mi azzal, hogy szabad állam
ban szabad egyház legyen, ellenkezik—megenged
jen, mondom, ha mégis kénytelen vagyok megje
gyezni, hogy a mint mai beszédjébe ezen eszmét 
beleszőtte, abból, azt hiszem, hogy még valamikor, 
talán a közeljövőben, igen sok baj, igen sok ne
hézség támad. 

O ugyanis azt mondta, hogy a törvényhozás 
rendelkezései nem csak a dogmát nem illethetik — 
mert hisz ebben, gondolom, mindnyájan egyetér
tünk, mert a dogma a hit tárgya, tehát arra nézve, 
hogy mit hihessen valaki, sem bevett, sem keresz
tyén, sem nem keresztyén vallásfelekezetek nin
csenek, mert a hit csupán lelkiismeret és Isten kö
zötti dolog — de azt is mondta, hogy szabályaik 
vannak az egyházaknak, melyekkel kell, hogy az 
állam ellenkezőt ne határozzon. Már, engedelmet 
kérek, ha azt felállítanék, hogy ha csak valamely 
szabály nem épen ellenkezik az állam fenállásával, 
érdekeivel, már akkor gátolhatja a törvényhozást 
abban, hogy az előhaladás, s eg}7átalában a civili-
satio kérdéseit megadhassa, önmagunk építenénk 
akadályt magunk elé, mert ha egyik egyház ho
zott, hozhat a másik is oly szabályt, mely gátul 
lehetne az államra nézve. 

Különben legyen arról meggyőződve az igen 
t. képviselő úr, hogy engem sem a jelen kér
désnél, sem más kérdésnél egyes egyedül az, 
hogy mi tartatik átalában szabadelvűnek, nem 
vezetett s nem fog vezetni. Mert én ugyan min
den intézkedésünk okvetlen kellékének tartom, 
hogy szabadelvű irányban haladjon; de azt, hogy 
ezen egyetlen egy szempont miatt a gyakorlatias
ság és lehetőség szemügyön kivül hagyassák, és e 
miatt az egész czéltalan s a megsemmisítésnek ki
téve legyen, nem akarom. De meg vagyok győződ
ve, hogy azon inditvány, melyet a jogügyi bizott
ság javasol, midőn egyfelől szabadelvű, megfelel 
másfelől azon általam főleg kiemelt kelléknek, 

hogy a törvényben kifejtett ígéret részletes telje
sítése ; és épen azért részemről most is a jogügyi 
bizottság nézetét óhajtom elfogadhatni, és kívánom 
kimondatni azt is, hogy mikép indítványozni sze
rencsém volt, a polgári házasság behozatala által 
látván a t. ház ezen kérdéseket teljesen megoldha-
tóknak, a minisztériumot oda utasítja, hogy azon 
részleteket, melyeket hirtelen elintézni nem lehet, 
összeszedve, javaslatát mentül előbb a ház asztalára 
letegye. {Helyeslés bal felöl.) 

Deák Ferencz {szólásra jelentkezik) 
E l n ö k : Tisza Kálmán úr, mint olyan, ki mó-

dositványt adott be, és igy a ház szabályai szerint 
a tárgyalás befejezte után neki szólani joga van. . . . 

Csiky Sándor: Én is épen olyan módosit-
ványt adtam be. Ezen módositvány ajánlására a 
ház szabályai szerint nekem is jogom van. Hanem, 
a mennyiben személyes kérdésben kivan a t. kép
viselő úr szólni, méltóztassék előttem szólni. 

Deák F e r e n c z : Mindenekelőtt azt a kérdést 
vagyok bátor a t. ház elé terjesztem magam ah
hoz tartása végett, hogy ha valakinek valamely 
állítása épen ellenkezőleg vagy teljesen hibásan 
fogatik fel a czáfolatban, ha ezt tekinti-e a t. ház, 
és ad-e jogot erre felelni ? {Adunk !) Tisza Kálmán 
képviselő úr előadásában egy szó sem volt, a mit 
én bármi tekintetben személyességnek vehetnék. 
Csak kijelentett véleményemnek felfogását akarom 
helyrehozni: mert azt hiszem, hogy engem roszul 
értett. {Ralijuk!) 

E g y szóval sem mondtam azt, hogy az állam
nak nincs joga intézkedni, mivel valamely vallás
nak szabályai azzal ellenkeznek. Én ezt soha nem 
állítottam, . . . 

Tisza K á l m á n : Akkor roszul értettem ! 
Deák F erencz : . . . hanem azt mondtam, 

hogy nem tartom a liberalisinus kívánalmának 
azt, hogy midőn az ország egy nem csekély ré
szénél vallási szabálynak tekintetik a házasságok 
feletti bíráskodás mindaddig, mig az egyház előtt 
köttetnek, az eltöröltessék. Ezt nem tartom libe
rális eszmének. Mert én liberális eszmének azt 
tartom, hogy kiki a maga vallási szabályai szerint 
élhessen, a mennyiben az állam czéljával és má
sok hasonló jogával nem ellenkeznek. {Helyeslés) 

Ennyit állítottam ; és ehhez csak azt teszem, 
hogy Magyarország 15 millió lakosából körülbe
lül 10—11 millió van ezen esetben, mert a ró
mai katholikusok — és ugy tudom, hallom, hogy 
a keleti egyház is — (Többen: Igen!) ezek kö
rülbelül 11 milliót képeznek legalább ezen 15 
milliós országban, ha Horvátorszgot is ide számít
juk. Ezek pedig, és a mint a mai discussióból és 
magán értekezésekből is tudom, az erdélyi protes
tánsok is, szintén óhajtják az eddigi gyakorlatot 
megtartani, és ugy látom, hogy az evangelikn-
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sok egy része, az ágostaiak szintén azt kívánják. 
[Felkiáltások : Csak Geduly kívánja!) Én legalább 
ugy vettem ki ; s egy része bizonyosan kívánja. 
Bocsánat, ha máskép mondottam, mint a hogy 
tényleg van; hanem egy egyházférfiu ugy nyi
latkozott; és az az érdemes képviselő úr, a ki azt 
mondja, hogy „nem kívánják", nem nyilatkozott, 
én meg az 6' lelkébe nem látok, fen akarja-e tar
tani vagy nem? Elég az hozzá, hogy a római 
katholikus és a görög egyház ezt a vallás szabá
lyai közé számítja. 

Azt mondottam tehát, hogy épen nem vol
na szabadelvűség, hogy addig, míg polgári házas
ság behozatala által alaposan és gyökeresen nem 
segítünk a dolgon, mintegy mellékesen, minden 
körülmény bővebb megfontolása mellőzésével, ki
mondanék a szent székek eltörlését. Csak ez a véle
ményem, a mit mondottam, (Helyeslés) és ezt akar
tam helyreigazítani, 

C s i k y Sándor: Tisztelt ház! (Nagy zaj.) 
Én nem kiabálok, s így a míg csendesség nem 
lesz, hallgatok. (Eláll! A szószékre!) Hiszen a szá
széken se fognak jobban megérteni. (A szószékre!) 
Jól van, ha türelmesen hallgatnak, elmegyek én 
oda is. (A szószékre lép.) 

Tisza Kálmán képviselőtársam módositványá-
nak első részét, mely az én módositványi beadvá
nyommal tökéletesen összehangzik, és a mely sze
rint a polgári egyének ellen Indítandó bármi
nemű keresetekben,például a házassági váló ügyek
ben, végrendeletek külkellékei és hamis eskü 
megítélésében az egyházi bíróságoknak biráskod-
hatási jogát jövőre megszüntetendőnek javalja, 
elfogadom. {Nagy zaj.) 

Pártolom ezen felül annak második részét is, 
mely által a polgári házasságoknak hazánkba 
behozatalát inditványozza, azért, mert ezen indít
ványnak elfogadása gyó'ződésem szerint mind a 
közerkölcsiségnek előmozdítására, mind a családi 
béke és megelégedés elősegítésére fogna jóté
konyan hatni. 

Az egyházi hatóságoknak a világi polgárok 
ügyében biráskodhatása eltörlését főleg azért 
pártolom, mivel bátor egé,sz készséggel elismerem 
az egyházi rendnek az egyházi ügyekben jártas
ságát, illetékességét és tiszteletreméltó voltát, 
mindemellett sem ismerhetem azonban soha el 
azt, hogy az egyházi bírák egyszersmind a világi 
polgároknak is különösen házassági váló ügyeiben 
megnyugtató s kielégítő ítéleteket, hozni képesittet-
tek lehetnének. (Nagy zaj.) 

Nem ismerem pedig el különösen azért, mivel 
azon itélő székek tagjainak, kik azelőttök indított, 
nem ritkán igen szövedékes perekben ítéletet hozni 
hivatvák. mind az elméleti, mind a gyakorlati téren 

tapasstaltságuknak s jártasságuknak bizonyítvá
nyát kimutatniuk szükséges. í gy van ez, és így is 
kell lenni, a haza minden más polgári osztályai
nál is. Vegyük például az ügyvédek karát, kiknek 
mielőtt ügyvédi oklevelet nyerhetnének, jogvégzet
teknek, ügyvédsegédeknek, s a királyi tábla hi
tes jegyzőinek lenni, ezt követve ügyvédi vizsgán 
átmenni és igy mind az elméleti, mind a gyakor
lati téren szakavatottságuknak paradigmáját adni 
köteíességökben áll. A kézmívesek osztályánál 
senki mester addig nem lehet, a mig előbb inas, 
azután felszabadult, és utóbb vándorló legény 
nem volt. Es ha ezen kellékek a honpolgárok 
valamennyi más osztályaiban, kik polgártársaik 
ügyeit vezetni és azokban intézkedni vagy épen 
bíráskodni akarnak, megkívántatnak, mi alapot 
találunk, és hol arra nézve, hogy épen az egy
házi hatóságok tagjai képezzenek ezen átalános 
szabály alól olyan kivételt, miszerint ők, bátor 
semmi elméleti és gyakorlati jártasságuk bizo
nyítványát elő nem mutathatnák, a házas felek
nek gyakran igen kényes, szövedékes és csiklan
dós természetű, és ehhez képest a szakavatottság
nak jelentékeny próbáját megkívánó váló pereiben, 
mindamellett is bíráskodhassanak ? holott különö
sen a katholikus egyház tagjai, valamennyien nőt
lenek levén, a házas felek között felmerülni szo
kott, és igy csupán a páros életben gyakorlatilag 
is jártas bírák előtt ismeretes subtilitásu ügyek
ben avatatlanok. Ezen okoknál fogva tehát, mel
lőzve ez úttal a többieket, melyeknek felhordása 
hosszadalmas és ingerlékeny revelatiókra vezetne, 
én minden világi ügyekben az egyházi bíróságok
nak eltörlésére szavasok; szavazok pedig még az
ért is, mert ezen bíráskodási jognak az egyháziak 
által folytatandó gyakorlata az ő jól felfogott ér
dekeikkel is időnkben ellentétben áll. (Eláll!) 

A polgári házasságnak elfogadását továbbá, 
mint már előbb is említettem, azért pártolom, mi
vel életbe léptetése ezen törvénynek mind a köz-
erkölcsiség, mind a családi s házi boldogság meg
alapítására jótékony hatású leend. (Zaj.) 

Ezen gyó'ződésem alaposságának támogatá
sára csak azt hozom fel, hogy a mig a katholikus 
egyház szertartásai szerint kötött s élethosszig 
tartónak lenni hirdetett házassági frigykötések 
között azokat értve, melyek huzamosabb éve
kig tartanak, száz közül alig tatálunk tizet olyat, 
melyet boldognak nevezni lehetne, és a melyben 
a visszavonás átka ne mérgezné meg a családi 
nyugalmat és elégedettséget, addig azon álla
mokban, melyekben a polgári házasság már decre-
táltatott, mint például Franczia-, Porosz-, Olasz-, 
Belga stb. országok, a statisztikai adatok, egészen 
ellenkezőleg azon megforditott arányt tüntetik ki, 
hogy érintett államokban a házas párok közötti 
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megelégedés és jó egyetértés száz eset sorában 
alig száműzetik tizben. (Folytonos zaj.) 

Már pedig ki ne tudná, hogy a hal a házas 
felek egymás között folytonos háborgásban és 
czivakodásban élnek, ott a családi béke és jó egyet
értés száműzetvén, mily erkölcstelen és botrá
nyos jelenetek szoktak kifejlődni, e közben pedig 
azon tudat, hogy a házassági kötések szentségek
nek s feloldhatatlanoknak lenni kanonizáltattak 
az együtt élésre élethossziglan kényszeritett felek, 
mily kétségbeesetteké s mily iszonyú bűnök 
elkövetésére vetemültekkékényszeritettekmár szám
talanokat, kik különben, szivök s leikök vonzal
mát minden erőszakoltatás nélkül szabadon követ
hetve, és igy megint, megutált életök párjától elvál
hatva, békés , erényes és munkás tagjai marad
hattak volna a társadalomnak. 

Mit mondjak az együtt folytonos czivako
dásban élő házas felek gyermekeinek, kik szülőik 
botrányos háborgását folytonosan szemlélik és 
undorodva kesergik, neveltetésökről és ily esetek
ben az erény utjáni vezettésök hiányáról ? Bizo
nyára csak azt, hogy a mit gyermekkorukban 
szülőiktől eltanulnak, azt felnőtt korukban magok 
is követvén, ez utón a közerkölcsiség és családi 
béke nálok is legtöbb esetben száműzve leend. 

És mivel ezen nagy bajon a polgári házas
ság behozatala által, ha szintén egészen elhárít
ható nem lenne is, de mégis igen sokat segiteni 
lehet, ez okból annak életbe léptetését pártolom. 
(Éljen!) 

Geduly L a j o s : T. képviselőház ! (Hulljuk!) 
Részemről módositványomat azok ellenvetései ellen, 
kik azt figyelműkre méltaták, hosszan védelmezni 
nem akarom. Ügyekeztem azt első felszólalásom 
alkalmával tehetségemhez képest indokolni. Mind
amellett Nyáry Pál t. tagtársamnak két állítását 
nem hagyhatom egészen észrevétel nélkül. 

Először nem fogadhatom el azt, mintha én 
valami jogtalanul szerzett vagyon felett akarnék 
a testvérekkel osztozkodni. Ellenkezőleg én csak 
azon vagyon visszaadását követelem, melynek 
tulajdonosává engem a törvény tett, s mely a tör
vény ellenére tartatott eddig vissza. 

Másodszor azt méltóztatott mondani, hogy a 
protestánsok többsége azon módositványom ellen 
van. Nem tudom, mily bizonyitékai vannak erre 
nézve t. képviselőtártamnak. (Halljuk!)Részemről 
annyit tudok, hogy az egyik honi protestáns egy
ház, t. i. az ágostai hitvallású evangélikus egyház 
minden fokon keresztül, kezdve a legalsóbbtól 
egész a legfelsőbbig, az én módositványom mellett 
van. (Ellenmondás. A papok!) 

Ezek után azon alázatos kérésem volna, hogy 
a kérdés ugy tétessék fel, miszerint a szavazás az 
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én mődositványomra is lehetséges legyen. (Hall
juk a kérdést!) 

E l n ö k : Különbség van a jogügyi bizottság 
és a központi bizottság javaslata közt, mely utóbbi 
megegyez az eredeti törvényjavaslattal is. Azt hi
szem, mindenekelőtt azon kérdés lesz szavazásra 
kitűzendő, elfogadja-e a t. ház a központi bizott
ság javaslatát ? 

Bóni s S á m u e l : T. képviselőház! A szabá
lyok értelmében, a mennyiben az osztályok s igy 
a központ is a jogügyi bizottság munkája felett 
mondott véleményt, az első kérdésnek annak kell 
lenni, elfogadja-e a ház a jogügyi bizott-ág jelen
tését ? s csak akkor következik a második kérdés, 
elfogadja-e a ház a központi bizottság vélemé
nyét ? (Zajos ellenmondás.) 

E l n ö k : Igy kívánja a t. ház a kérdést felté
tetni? (Nem!) 

Deáky L a j o s : T . h á z ! A jogügyi bizott
ság munkája van tárgyalás alatt. Tegnap, midőn 
a kir. tábla feloszlatásáról vagy fel nem oszlatásá-
ról volt szó, azt tetszett elnök urnák mondani, 
hogy nem a felett szavazzunk legelőbb, vajon a 
miniszteri törvényjavaslat elfogadtatik-e ? hanem 
arra, hogy a kir. tábla egyelőre feloszlassék-e 
vagy ne ? Ennélfogva most is a jogügyi bizottság 
javaslata felett kell szavazni. 

H o r v á t Bo ld iz sár í g a z s á g ü g y é r : T . képvi
selőház ! A mi a kérdések sorrendjét illeti, ha Bónis 
képviselőtársamnak különben igen helyes logiká
ját akarjuk követni, akkor legelőször a miniszteri 
javaslat felett kellene szavazni, mert ez az első. 

I (Ellenmondás.) Ettől eltér a jogügyi bizottság véle
ménye. Ha a miniszteri javaslat kisebbségben ma
rad, akkor kellene a jogügyi bizottság véleménye 
felett szavazni. (Zaj.) A mi a miniszteri javaslatot 
illeti, van szerencsém kijelenteni a t. ház előtt, 
hogy a központi bizottság véleményét a kormány 
magáévá tette, a miniszteri javaslat felett tehát a 
szavazás felesleges; és igy a központi bizottság vé
leménye tekintendő olyannak, mely a minisztérium 
előterjesztése. Epén ezen logikánál fogva tehát 
legelőször a központi bizottság javaslata felett kell 
szavazni. 

Csanády Sándor: T. képviselőház! A teg
napi ülésben épen én kértem volt azt, hogy elő
ször is a szavazás a miniszteri törvényjavaslatra 
történjék. Azonban ezen kérelemtől elüttettem s a 
t. elnökség kimondani méltóztatott, hogy a jog
ügyi bizottság véleményének el vagy el nem foga
dására kell szavazni. Ne tegyünk mai nap mást, 
mint tettünk tegnap, legyünk következetesek el
járásunkban. Felkérem tehát a t. házat, méltóz
tassék először is a jogügyi bizottság által kimon
dott véleményt szavazás alá bocsátani. 

Bobory Károly.- T. ház! Bátor vagyok 
24 
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arra figyelmeztetni, hogy a tárgyalás előtt felol
vastatott a javaslat g) pontja, t. i., hogy helyes-
li-e a ház, hogy átalában minden egyházi bíróság 
megszüntettessék ? Ezen g) pont tárgyaltatott, en
nélfogva erre kell szavazni is. (Helyeslés a bal ol
dalon?) 

Deák Ferencz : Ezen vitatkozás bizonysága 
annak, mennyire szükséges már egyszer a házsza
bályok átdolgozása. Természetesen ily speciális 
esetre reflectálni azoknak első megállapításánál alig 
lehetett. Itt a kérdésről vitatkozhatunk akár holna
pig, mert oly határozott szakasza a szabályoknak 
nincs, mely azt rendelné, hogy a központi bizott
ság véleményére történjék mindenekelőtt szavazás. 
Mindegyik nézet mellett lehet argumentumokat 
felhozni; de a% a kérdés, érdemes-e felette vitat
kozni ? Nézetem az, hogy nem érdemes. (JJyyvan!) 
Előre kijelenteni, hogy semmiféle consequentiát, 
semmiféle következtetést ebből vonni nem kivánok 
és nem is engedhetek húzatni, hanem eoneretnek 
tekinteni a mostani esetet. Nekem tökéletesen mind
egy, mely kérdés tűzetik ki elsőnek: mert egyikre 
épen ugy lehet igennel vagy nemmel felelni, 
mint a másikra. (Helyeslés. Szavazzunk! Zaj. Elnök 
csenget.) 

' Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Nagy zaj. Sza
vazzunk!) Nekem nem mindegy. Tartsuk meg a 
házszabályokat. Az első kérdés az : van-e valami 
kiváltsága a minisztérium által előterjesztett tör
vényjavaslatnak? A 33-dik szakasz szerint semmi 
sincs. Ebben csak ennyi áll, hogy : „a miniszté
rium által előterjesztett törvényjavaslattól a bizott
sági tárgyalást megtagadni nem lehet." Punetum ! 
(Nevetés.) A második kérdés az : a tárgyalásra ki
tűzött javaslat, illetőleg jelentés szerint kell-e ki-
kitiizni a kérdést vagy nem ? A mi az eredményt 
illeti, arra nézve igaza van Deák Ferenc-í képviselő 
urnák, mert ha e kérdés tűzetik k i : megszüntes
senek-e a szent székek vagy nem? s a többség azt 
mondja, igen, a központi bizottság véleménye el
esik j ha pedig emerre szavazunk, a központi bi
zottságé ma rad. Ennélfogva nekem csak azért 
nem mindegy, mert a házszabályokat megakarom 
tartani. (Zaj.) 

Bernáth Zsigmond: A t. ház az elvek 
iránt önmagával tisztában van, és azt hiszem, a 
t. ház minden tagja biztosan szavazhat, akár egyik, 
akár másik kérdést veszszük fel. Meg kell azonban 
tartani a ház szabályait, és azt tartom, hogy azok 
csak ugy lesznek megtartva, hogy ha a napirenden 
megállapodunk. Ezen napirend iránt határoz a 
házszabályok 31-dik szakasza ; engedjék meg, 
hogy a kedélyek lecsillapítására azt felolvassam: 
„A bejelentett indítványok, javaslatok, kérvények 
és bizottsági jelentések az elnök által felolvastat
ván, a napirend a ház többségének határozata sze

rint elnökileg készíttetik el és kifüggesztetik/' Ez 
igy történt meg. Az elnökileg kitűzött napirendet 
tegnapi tanácskozásunkban megkezdtük ; nincs te
hát egyéb hátra, mint hogy folytassuk. Tegnap a 
jogügyi bizottság jelentésére szavaztunk, s igy ma 
is azt tegyük. 

T ó t h V i l m o s : Nézetem szerint tárgyalás 
alatt van a központi bizottság jelentése : bizonyítja 
ezt az is, hogy a központi bizottság jelentése felol
vasásakor ugyanannak ellenében Tisza Kálmán 
módositványt adott be ; tehát a dolog rendé sze
rint előbb arra kell szavazni, a mi ellen módosítás 
adatott be. Eddig mindig ugy jártunk el, követke
zőleg ma is a központi bizottság véleménye felett 
kell először szavazni. (Zaj.) 

Várady Gábor: Nem szólanék, t. ház, ha 
előttem szóló t. képviselő úr olyat nem mondott 
volna, mi a tényállással nincs öszhangzásban. 
Mert Tisza Kálmán tír nem a központi bizottság 
munkálata ellen tett módositványt, hanem a jog
ügyi bizottság javaslata elfogadása esetére. (Ugy 
van!) Igy hangsúlyozta ő, és én kérem a tisz
telt házat, hogy szavazásra mindenek előtt a jog
ügyi bizottság javaslatát méltóztassék kitüzetni, 
mert nem tudom megegyeztetni, hogy per excerpta 
egy kérdésre, a központi bizottságéra szavazzunk. 

E l n ö k : Kérem tehát a ház;ií, méltóztassék 
bele nyugodni, hogy a jogügyi bizottságé felett 
történjék először szavazás. 

G h y c z y Kálmán : T. ház! Sem a tárgyhoz, 
sem a kérdéshez nem kivánok szólani; ha nem ezen 
időt, midőn még számosabban jelen vannak a 
képv1selő urak közül, annak kijelentésére kívánom 
felhasználni, hogy a házszabályok átdolgozására 
kiküldött bizottság délután 5 órakor ülést tart. 
(Atalános derültség.) 

Bujanovics Sándor jegyző (oh ássa a jog
ügyi hizottsíg véleményét): „Helyesli-e a ház az 
egyházi bíróságoknak végképeni megszüntetését, 
és kiváujVe, hogy az egyházi perek kivétel nélkül 
a világi bíróságokhoz utasíttassanak?"' 

Elnök: 25 képviselő úr név szerinti szava
zást kér. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a név 
szerinti szavazást kérők neveit. Zaj.) 

E l l iÖk : Ha kivánják a ház t. tagjai, hát még 
egyszer fognak a nevek felolvastatni. (Nem kell!) 

PaiSS AndOr j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal: 

Igennel szavaznak : Ács Károly, Baranyi Ágos
ton, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Zsig
mond, Békásy Lajos, Bobory Károly, Boczkó Dániel, 
Bogyó Sándor, Bónis Sámuel, Csanády Sándor, Cseh 
Sándor, Csernatony Lajos, Csernovics Péter, Csiky 
Sándor, Dapsy Vilmos, Deáky Lajos, Dessewffy Ottó, 
Domahidy Ferencz, Drágfy Sándor, Eöry Sándor, 
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Édes Albert, Farkas Elek, Fisser István, Gábriel Ist
ván, Ghyczy Ignácz, Ghyczy Kálmán, Gubody Sán
dor, Halász Boldizsár, Horváth Károly, Horváth 
Lajcs, Ivacskovics György, Ivánka Imre, Kalauz 
Pál, Kiss Lajos, Kiss Miklós, Klapka György, Kol
ler Antal, Kupricz Imre, Kurcz György, László Imre, 
Lovassy Ferencz, Luksich Bódog, Luzsénszky Pál b., 
Lükő Géza, Majthényi Dezső, Milkovics Zsigmond, 
Molnár Endre, Móricz Pál, Nyáry Pál, Oláh Miklós, 
Olgyay Lajos, Pap Pál, Pap Simon, Patay István, 
Perczel István, Podmaniczky Frigyes b., Prónay Jó
zsef, Péchy Tamás, Eutkay István, Sipos Ferencz, 
Sipos Orbán, Somossy Ignácz, Somssich Imre gr., 
Svastics Gábor, Széky Péter, Szilády Áron, Szontagh 
Pál (nógrádi), Thalabér Lajos, Tisza. Kálmán, Tóth 
Kálmán, Tury Sámuel, Tokody Ágoston, Vadnay 
Lajos, Vay Béla b., Varga Antal, Vállyi János, Vá
rady Gábor, Vukovics Sebő, Zámory Kálmán, Zsit
vay József. 

Nemmel szavaznak : Almássy György gr., And
reánszky Boldizsár, Antalfy Károly, Armbruszt Pé
ter, Balomiri János, Barinyai József) Bay György, 
Bartal János, Bánfy Albert b., Bánó József, Bánó 
Miklós, Berényi Ferencz gr., Bernáth Lajos, Berzevi
czy Tivadar, Besze János, Bethlen Farkas gr., Beth
len János gr., Bezerédj László, Binder Mihály, Bittó 
István, Borcsányi János, BotkaMihály,Botka Tivadar, 
Bujanovics Sándor, Császár József, Cséry Lajos, 
Csik András, Csiky István, Csörghe László, Czorda 
Bódog, Dániel János, Dániel Pál, Deák Ferencz, De
cáni Károly, Dedinszky József, Dimitrievics Milos, 
Doboczky Ignácz, Dobrzanszky Adolf , Draskóczy Gyu
la, Domokos László, Dobolyi Sándor, Eötvös József 
b., Erős Lajos, Faragó Ferencz, Fábián Gábor, 
Fest Imre, Földváry Miklós, Frideczky Timót, Gaj
zágó Salamon, Gecző János, Gedidy Lajos, Glatz An
tal, Gorove István, Gránzenstein Gusztáv, Halmosy 
Endre, Hedry Ernő, Horvát Boldizsár, Horváth Dö
me, Hosszú József, Hrabovszky Zsigmond, Hunfalvy 
Pál, Huszár István, Ihász Rezső, Inkey József, Iván
ka Zsigmond, Jankovics Antal, Jendrassik Miksa, 
Justh József, Justh Kálmán, Kandó Kálmán, Kar
dos Kálmán, Kautz Gijida, Kazinczy István, Kál
noky Pál gr., Kemény Gábor b., Kemény István b., 
Kemény Zsigmond b., Kéthely József Kiss Jakab, 
Kovách László, Kuba János, Kvassay László, Kapj) 
Gusztáv, Láng Gusztáv, Lázár Dénes, Lónyay Gábor, 
Madocsányi Pál, Máday Lajos, Medán Endre, Mihá
lyi Péter, Miske Imre b., Nagy Károly, Németh 
Károly, Nagy Péter, Opicz Sándor, Ormos Sándor, 
Paczolay János, Paiss Andor, Pap Máté, Pap Mór, 
Papp Zsigmond, Perczel Béla, Plachy Lajos, Pulsz
ky Ferencz, Pannicher Jakab, Ráth Péter, Reviczky 
István, Rónay Jáczint, Rónay Lajos, Roser Miklós, 
Rudnyánszky Flórián, Semsey Albert, Simay Gergely, 
Simon Pál, Somogyi László, Somssich Pál, Stefani

desz Henrik, Stojacskovics Sándor, Stoll Károly, Szabó 
Imre (pápai), Szakál Lajos, Szász Károly, Szelestey 
László, Szilágyi István, Szitányi Bernát, Szontagh 
Pál (gömöri), Tanárky Gedeon, id. Teleki Domokos 
gr., Tolnay Károly, Tóth Lörincz, Tóth Vilmos, Tö
rök Danid, Török Sándor (gömöri), Trefort Ágos
ton, Urbanovszky Ernő, Urházy György, Vadász Ma
nó, Varga Flórián, Várady János, Vitolay József 
Vladár Tamás,, Wlád Alajos, Wodjaner Albert b., 
Vojnics Barnabás, Vojnics Lukács, Vuchetich István, 
Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, id. Zichy 
József gr., Zmeskál Mór, Zsarnay Imre. 

Nincsenek jelén: Almásy Sándor, ifj. Ambrózy 
Lajos by Andrásy Gyula gr., Ányos István, Anda-
házy Pál, Babes Vincze, Balomiri Simon, Beliczey 
István, Bencsik György, Berde Mózes, Betegh Kele
men, ifj. Bethlen Gábor gr., Bethlen Sándor gr., 
Binder Lajos, Boér János, Boheczel Sándor, Borlea 
Zsigmond, Borsos Bálint, Boros Pál, Bömches Fri
gyes, Böszörményi László, Branovacsky István, Buócz 
Kálmán, Berzenczey László, Cebrián László gr., Con
rád Móricz, Csengery Antal, Csengery Imre, Damasz
kin János, Dani Ferencz, Dellimanics István, Degen
feld Gusztáv gr., Drottleff Tamás Vilmos, Dezső Sza
niszló, Eitel Frigyes, Eszterházy István gr., Fabritius 
Károly, Fejér János, Fejér Miklós, Fehdenfeld Fri
gyes, Fülepp Lipót, Gál János, Gál Miklós, tál Pé
ter, Görgei Géza, Gull József, Hertelendy Kálmán, 
Hevessy Bertalan, Hodosiu József, Hollán Ernő, 
Horváth Antal, Horváth Elek, Huszár Károly báró, 
Hoffmann Pál, Ibrányi Lajos, Jámbor Pád, Joanno
vics György, Jókai Mór, Kacskovics Ignácz, Kara' 
csonyi Ferencz, Karácsony János, Károlyi Ede gr., 
Keglevich Béla gr., Kende Kanut, Kerkapoly Károly, 
Királyi Pál, Kossuth Pál, Lator Gábor, Lázár Kál
mán gr.,Lázár Sándor, Lehoczky Egyed,Lónyay Meny
hért, Lukynich Mihály, Macellariu Illés, Madarassy 
Mór, Madarász József, Majthényi József b., Makray 
László, Manojlovics Emil, Markos István, Maróthy 
János, Maniu. Aurél, Mátyás József, Mednyánszky 
Dénes b., Melas Vilmos, Mikó Imre gr., Miletics Szve
tozár, Miskolczy Lajos, Mocsonyi András, Mocsonyi 
Antal, Mocsonyi György, Mocsonyi Sándor, Molnár 
József, Molnár Pál, Morscher Károly, Missics Já
nos, Nagy Ignácz, Nánássy Ignácz, Nicolics ^Sán
dor, Noszlopy Antal, Odescalchi Gyula hg, Ónossy 
Mátyás, Orczy Béla b., Pap Lajos, Perczel Mór, 
Perényi Zsigmond b., Pethe András, Pethes József, 
Petkó Lázár, Pétery Károly, Pillér Gedeon, Popovics-
Desseanu János, Popovics Zsigmond, Puskariu Já
nos, Radics Ákos, Ráday László gr., Román Sándor, 
Rónay Lajos, ifj. Rudics József b., Salamon Lajos, 
Sebestyén László, Sigray Fülöp gr., Siklósy Károly, 
Simonyi Lajos b., Soldos Imre, Sümeghy Ferencz, 
Szabó Imre, Szabó Miklós, Szaplonczay József, Szem
ző István, Szemző Mátyás, Szentiványi Adolf, Szent-
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iványi Károly, Szentkereszthy Zsigmond b., Széchenyi 
Béla gr , Székács József, Székely Gergely, Széles Dé
nes, Szlávy József, Szluha Benedek, Szolga Miklós, 
Sztratimirovics György, Simonyi Ernő, Széll Kálmán, 
Teutsch György, Tinku, Ábrahám, Tisza László, Tol
nay Gábor, Török Sándor {nógrádi], Trauschenfels 
Emil, Trifunácz Pál, Tulbás János, Thury Gergely, 
Ujfalussy Lajos, Vay Sándor b., Varró Sámuel, Wass 
Sámuel gr., Vecsey-Oláh Károly, Wesselényi József b., 
Véghső Gelllért, Vidacs János, Zerdahelyi Incze, Zi
chy-Ferraris Viktor gr., Zichy Jenő gr., ifj. Zichy 
József gr., Zichy Nándor gr., Zsámbokréthy József, 
Zsedényi Ede. 

Bujanovics Sándor jegyző: Az igazolt 
képviselők száma 402, igennel szavazott 80, nem
mel 147, nem szavazott 1 (az elnök), távol 
van 174. 

E l n ö k : Ennélfogva a jogügyi bizottságnak a 
szent székek megszüntetése iránt tett javaslata nem 
fbgadtatik el. 

Már most méltóztassanak felállani azok, kik 
a középponti bizottság véleményét, hogy az egy
házi bíróságok sorsa egyelőre ne döntessék el, el
fogadják. (Ellenmondás. Halljuk a középponti bi
zottság javaslatát!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a kö
zépponti bizottság javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak tehát felállani, a kik 
a felolvasott indítványt elfogadják. (Megtörténik.) 
Elfogadtatik. 

Holnap 10 órakor a tárgyalás folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 21/,. é ranor. 

1868. október 21 én 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A polgári perrendtartás irányelveinek tárgyalása tovább folyván s bevégzödvéu, az illető 
törvényjavaslat elfogadtatik. 

A kormány részéről jelen vannak; Andrásy Gyu
la gr., Eötvös József b., Festetics György gr., Horvát 
Boldizsár, Mikó Imre gr., Wenckheim Bélab.; később 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. c. 10lU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kivánók neveit Paiss Andor és Mihá
lyi Péter jegyző urak jegyzik föl. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az ok

tóber 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét. 
El í l ök : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Nyitra megye a képviselőknek az országos 

ülésekből elmaradása iránt intézkedéseket kér té
tetni. A házszabályok átvizsgálására kiküldött bi
zottsághoz tétetik át. 

Győr városa a 25 év előtt kiköltözött s mégis 
itteni lakosnak vett Rosner Erzsébet esetéből szár

mazott kételyeknek megszüntetése tekintetéből a 
honosítás iránt törvényt kér. 

Esztergom megyébe keblezett Nagy-Olved 
község úrbéres lakosai kérvényt adtak be az úr
béri elkülönzés és tagosítás alkalmával törvény
ellenesen kivétetett maradékföldek váltsága tár
gyában. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

Dáni Ferencz: Szeged váró.a és vidéke ta
nárai és tai.itói, alföldi tanitó-egyletté alakulván, 
a közoktatásügyi miniszter urnák törvényjavasla
tát tüzetes tárgyalás alá vévén, erre vonatkozó 
alázatos észrevételeiket kérvénybe foglalva a t. 
házhoz benyújtják, azon alázatos kéréssel, mél
tóztatnék azt a 25-ös bizottsághoz, mely a népne
velési törvényjavaslat kidolgozásával van megbiz-
va, utasitani. 

I v á n k a I m r e : A kalocsai egyházmegye róm. 
katholikus néptanítói kérvényt intéznek a tisztelt 
házhoz, melyben azt kérik, hogy a néptanítók 
fizetése 300, 400 és 500 frtban fokozatosan álla-




