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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 : A vasúti s pénzügyi bizottságok a Nagy-Váradról Erdélybe vezetendő vasútról szóló törvényjavaslatról ssóló 
jelentésüket nyújtják be, a kormány a 6vajezi kereskedelmi és postaszerződéseket, a közpon i bizottság pedig a vallásfelekezetek viszo
nosságáról, a válóperekről s a gyula-fehérvári g. kath. érsekség s lugosi s szamos-ujvári püspökségekről szóló törcényjavaelatok iránti 
jelentéseit. Macellariu Illés és társai az erdélyi unió ellen határozatot javasolnak. A horvát-szlavón képviselők megjelennek s üdvözöl-
tetvén igazoltatnak s beoeztatnak. A delegatió horvát tagjai megválasztatDak. A nemzetiségi törvényjsvaBlat átaiános tárgyalása elkez
dődik. Deák Ferencz külön törvényjavaslatot nyújt be a nemzetiségi ügyben. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Gyula gr., Eötvös József &., Festetics György gr., 
Gorove István , Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 'jt6rakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzó'köny vét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kívánók 
neveit Bujanovics Sándor, az ellene szólók neveit 
Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő ((.hassa a november 

2%-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Gál JállOS : Tegnap a t. ház méltóztatott a 

pénzügyi bizottságnak az utfentartási költségekről 
szóló fejezetét elfogadni, és pedig azon kiegészítés
sel , melyet én inditványképen a t. háznak bátor 
voltam benyújtani. E tekintetben a jegyzőkönyv
ben csak azt találom, hogy átruházás engedtetett 
meg, csak annyi van itt átalánosan mondva. En 
azt gondolom, többet méltóztatott a t. ház elhatá
rozni ; jelesen a pénzügyi bizottság javaslatában 
nem csak az van, hanem azokat az egyes tételeket, 
a melyeket a költségvetésben a közlekedési minisz
térium befoglalni méltóztatott, azon egyes tételeket 
nem méltóztatott a t . háznak sanctionálni absolute : 
következőleg én kérem, hogy a jegyzőkönyv azon 
értelemben fogalmaztassák, mint a pénzügyi bizott

ság ál tal , hozzá adva az erdélyi utfentartás tekin
tetében tett indítványt, a hogyant, ház által elvolt, 
a mint én értettem, fogadva. 

E l n ö k : Én máskép emlékszem a tárgyalás 
folyamára; a t. ház egy átaiános elvet fogadott el, 
s midőn azt fogadta el, egyszersmind kivolt mond
va, hogy az indítvány mellőztetik. (Helyeslés.) 

Ha nincs észrevétele a t. háznak, (Nincs!) a 
a jegyzőkönyv hitelesíttetik. 

Az állandó vasúti s pénzügyi bizottságok ré
széről jelentés fog tétetni. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vasúti s 
pénzagyi bizottságok jelentését a nagyvárad-kolozsvár
brassói vasút és szárnyvonalai tárgyában.) 

E l n ö k : Ha a t. ház ugy akarja, ki fog nyo
matni1), szétosztatni s az osztályokhoz utasíttatni. 
(Helyeslés.) 

Kemény Gábor b. előadó: Bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a v;isuti engedményi okmá
nyok nagyon terjedelmesek; ha az egész kinyo-
matik, igen sok időt fog igénybe venni; s mind
össze négy vagy öt szakaszra ajánl változást 
a pénzügyi s vasúti bizottság. Azért, ha a t. ház 
elfogadja, azt vagyok bátor ajánlani, hogy csak 
azon négy vagy öt szakaszt kellene kinyomatni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha beleegyezik at . ház, csupáncsak 

Lásd az Irományok 385-ik számát. 



CCGXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 24. 1868.) 

azon szakaszok, melyek az eredeti szövegtől eltér
nek, fognak kinyomatni. [Helyeslés.) 

Gorove István közgazdasági*niiniszter: 
Van szerencsém a t. képviselő háznak a svajczi 
köztársasággal kötött kereskedelmi és póstaszerző-
dést tárgyalás végett bemutatni. Ismerve a teen
dők sokaságát, a jelen pillanatban a minisztérium
nak habozni kellene ezen tárgy benyújtása felett; 
azonban, miként bölcsen méltóztatik tudni, az ily 
szerződések jóváhagyása és szentesitése bizonyos 
határnaphoz van kötve, és jelesül az egyik szerző
dés, a kereskedelmi szerződés szentesítésének ha
tárideje legközelebb le fog já rn i ; azonfelül azt 
hivén, hogy ez a t, háznak sok idejét nem fogja 
igénybe venni: kérném,méltóztatnék erre nézve a 
tárgyalást elrendelni és keresztülvitelét eszközölni. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szét fog osztatni 
és az osztályoknak tárgyalás végett át fog adatni. 

Csengery Imre mint a központi bizottság 
előadója fog jelentést tenni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentéseit a törvényesen beveti vallásfelekeze
tek viszonosságáról, a válóperekről, a gyulafehér
vári g. küth. érsekség s lugosi és szamosujvári püs
pökségekről szóló törvényjavalatok iránt.) 

E l n ö k : Ki fognak nj omatni2), szét fognak 
osztatni s tárgyalásukra annak idején határnap fog 
tűzetni. 

Jelentem a tisztelt háznak, hogy az egyesült 
királyságok képviselői megjelentek és a törvény
hozás termében rögtön meg fognak jelenni. (Zajos 
éljenzés) A háznagy úr be fogja őket vezetni. (A 
horvát képviselők a felállott ház lelkes éljenzése között 
megjelennek s helyet foglalnak.) 

Vakanovics Antal 
(horvátul) f'-Visoki sabo-
re ! Evo nas Horvatah i 
Slavonacah u svetom 
hramu zajednickoga za-
konodavstva, kamo nas 
je izaslala mila nam 
domovina , kraljevina 
Hrvatsko-Slavonska, da 
iza tezkih 20 godinah 
vrsimo ustavna prava na 
kőrist zajednicke domo-
vine, i da dielimo svami 
dobro i zlo, kao sto su 
pobratimski delili nasi 
predji preko stolecah ! 

Mi se radujemo pob-
ustavnoga nacela, i 

Magyarul: Magas or
szággyűlés ! A horvát 
és szia von királyság kép • 
viselőit látják, uraim, a 
közös törvényhozás szei it 
csarnokaiban, hová 20 
súlyos év multával lé
pünk be, hogy alkotmá
nyos jogainkat gyako
roljuk s önökkel jót, ro-
szat testvérileg megosz-
szunk, miként őseink 
századokon át testvérileg 
megosztották. 

Örvendünk az alkot
mányos eszme diadalán 
s az ősi kapocs helyreáll
tán azon két nemzet kö
zött , melyek királyuk 

iránti hüségök s a nem
zeti és alkotmányos esz
me megszilárdítására va
ló törekvésök által min
denha egyaránt kitűntek. 

Engedjék , uraim , 
hogy meghatalmazvá-
nyunkát átnyújtván, a 
haza érdekében folyó 
közös munkában önök
höz csatlakozhassunk s 
önöket hiven és becsü
letesen támogathassuk a 
hatalmas épület felállítá
sában, melyen Szent Ist
ván koronája népeinek 
alkotmányos szabadsága 
fog nyugodni , melyet 
minden alkalommal és 
minden, a legmostohább 
körülmények között is, 
közösen akarunk ótal-
niazni. 

*) Lásd az Irományok 386. és 387-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 388., 389.és 390-dik számát. 

povrati starodavne sveze 
izmedju dva Naroda, ko-
ja su se u vjernosti pre-
ma svomu kralju i pre-
ma razvitku narodne i 
ustavne ideje uvjek od-
likovala. 

Dozvoljite gospodo ! 
da vam izrucim nasu pu-
nomoc, i da djelatno stu-
pamo s vami u poslu, 
koji jednakim nacinom 
obsize interessé obe do-
movine, te da budemo 
suradniei zmoznih sto-
zerah, na kojih ce poci-
vati nasa radnja za us-
tavnu slobodu Narodah 
krune sv. Stjepana , 
koju cemo cuvati u 
svih zgodah , i ma naj 
vecih nepogodah. (iJZ/en-
zés.) 

ElnÖk (állva) : Valamint a Magyarország és 
az egyesült királyságok által hozott és ő felsége ál
tal szentesitett kiegyezési törvényt a ház örömmel 
fogadta, ugy örömmel fogadja a királyságok kép
viselőinek a [törvényhozás körében történt meg
jelenését is. (Zajos éljenzés.) 

Századokon át a legszebb egyetértés boldo-
gitá őseijket: engedje a Mindenható, hogy a tör
vényben letett kiegyezési szellem minél erősebben 
és minél nagyobb terjedelemben testesüljön! (Él
jenzés.^ 

A két ország között határok léteznek : en
gedje afMindenható, hogy az annyira szükséges 
és annyira boldogitó egyetértés határokat ne is
merjen! (Lelkes éljen:és.) 

A ház nevében a királyságok képviselőinek 
a törvényhozás körében történt megjelenése fölött 
örömömet nyilvánítom. (Szűnni nem akaró hosszas 
lelkes éljenzés.) 

ZuViCS JÓZSef: Tisztelt ház! (Hoss zan tartó 
zajos éljenzés.) Üdvözletüket, uraim ! Horvát-Szla-
vonország képviselői azon rokonszenvvel tisztelik, 
a mely a közöttünk ujonan kötött közjogi frigynek 
kitörülhetlen jelvénye, s belső értékét ezen üdvöz
letnek az egymás iránti barátság és testvériség 
soha ki nem váltható zálogául tekintik. 

Azon nép, melyet követtársaimmal képvi
selek, ma lépett be először a közös törvényhozás 
szent teremébe: adja az örökkévaló gondviselés, 
hogy e két nemzet működéseinek és czéljainak 
közössége soha meg ne szűnjék! (Zajos tetszés.) 

Ezen közösség hosszú szomorú idők lefolyta 
után ismét életbe léptetett az által, hogy a törvény 
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méltóságába visszaigtattatott, viszahelyeztetett 
pedig a dicső magyar nemzet erélye és követke
zetes jellemsulya által, az országosan ismert mélyen 
tisztelt nagy államférfiú bölcs vezérlete alatt; s ha 
urunk királyunk ezen szomorú múltra ráboritá az 
engedékenység és kegyelem fátyolát, akkor hazám 
képviselői polgári kötelességöknek tartják, ezen 
szomorú múltra vonatkozó emléket a feledékeny
ség örvényébe temetni el. (Élénk hosszas tetszésnyil
vánítások) 

Legyenek meggyó'zödve,uraim,hogy a horvát-
szlavón képviselőkkel mindig a becsület és törvé
nyesség ösvényén találkozandnak; legyenek meg
győződve, hogy édes hazám képviselői szakadat
lanul és kivétel nélkül ott lesznek: a hol a sociá-
lis rend, a házas népe józanul, higgadtan felfogott 
érdeke, a magyar szent korona egységének védelme, 
(Szűnni nem akaró lelkes éljenzés) és az alkotmá
nyos kormány őszinte és törvény szabta törekvései 
vezérlendik a tényezőket, teremtik a tényeket! 

Áldja meg az Isten koronás fejedelmünket és 
forrón szeretett közös hazánkat! (Hosszas zajos 
éljenzés.) 

Deák F e r e n c z : A dolog rendje azt hozza 
magával, hogy a t. horvát-szlavón képviselő urak 
megbízó levele felolvastatván, elfogadtassanak és 
azon képviselő urak igazoltaknak nyilváníttassa
nak ; s ha ez megtörtént, szólítsa fel a ház ezen t. 
érdemes képviselő urakat — az idő rövid, a delegatio 
működik — hogy az egyezmény és a törvény alap
ján magok közöl válaszszák meg azokat, kik részük
ről a delegatióban részt fognak venni, hogy azon
nal részt is vehessenek a delegatio tanácskozásai
ban. (Helyeslés) 

E l n ö k : Á horvát-szlavón képviselő urak 
megbízó levelei fognak felolvastatni. 

Dimitrievics Miklós jegyző (olvassa a 
horvát nyelven szerkesztett megbízó levelet. 

G h y c z y K á l m á n : Részemről is hazafiúi 
örömmel üdvözölvén azon régi frigy megújulását, 
mely <'SÍdőktől fogva Magyar- és Horvát-Szlavon-
Dalmátországok között fen áll ott , most, midőn t. 
képviselőtársainkat Horvát-Szlavon-Dalmátország-
ból először üdvözöljük itt körünkben, és midőn a 
képviselőház első teendői közé tartozik a delega
tioba közülök küldendő tagoknak megválasztása : 
azt óhajtom részemről, hogy az országgyűlés, a 
képviselőház azokat válaszsza a delegatioba ezen t. 
képviselő u ak közül, ^kikben nekik maguknak is 
bizalmok központosul; s miután ezen egyezmény, 
mely Magyar- és Horvát-Szlavoi t Dalmátországok 
között szerencsésen létesült, azt rendeli, hogy az 
emiitett országokbeli képviselők közül a delega
tioba küldendő tagok a képviselőház által válasz
tassanak, ez egyezmény pedig minden pontjaira 
nézve teljesitendő: azt lennék bátor indítványozni, 

hogy a delegatioba választandó horvát képviselők 
megválasztását hagynók holnapra, hogy együtt 
értekezvén t. követ társaink maguk közt, a válasz
tás ugy ejtethessék meg, mint az ő bizalmok kí
vánja. (Helyeslés.) 

SoinSSich P á l : Pártolom az előttem szóló 
képviselő úr előadását , egy különbséggel: t. i., 
hogy a választás történjék meg ma, hogy a válasz
tottak ma már a két órakor tartandó delegationá-
lis ülésben részt vegyenek. Méltóztassék az elnök 
úr az ülést felfüggeszteni, az értekezlet és válasz
tás azonnal megtörténhetik. (Helyeslés) 

E l n ö k : A ház határozatiíag kimondja, hogy 
a királyságok képviselői igazoltatnak. (Helyeslés) 

Most pedig az ülést, az értekezlet megejtése 
czéljából, felfüggesztem. 

(Negyed órai szünet múlva) 
Az egyesült királyságok képviselőinek nevei 

még a lajstromba be nem Írathattak: ennélfogva 
legelőször is ezen t. képviselő urak nevei fognak 
felolvastatni, és ők fognak felszólittatni a szavaza
tok beadására, azután fog jönni a betűrend szerint 
a szokott lajstrom. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa először a 
horvát, azután a magyar képviselők névlajstromát, 
kik egyenkint beadják szavazataikat) 

E l n ö k : A beadott szavazatok szokott módon 
össze fognak számíttatni és azonnal kihirdettetni. 
Kérem Kussevieh Aurél képviselő urat, méltóztas
sék az összeszámításnál jelen lenni. (Félórai szünet) 

Az ülést ismét megnyitom. Jegyző úr a sza
vazás eredményét fogja közölni. 

Bujanovics Sándor jegyző: Beadatott ÖSZ-
szesen 265 szavazat. Ebből üres 6, Suhaj Imre 
nyert 257, Zuvics József 257, Bedekovics Kálmán 
256, Pejacsevics László gr. 255 szavazatot. (Él
jenzés) 

Szünet közben Kautz Gyula képviselő úr 
jelentéseket je lente t tbe : ezeket fel fogja olvasni. 
(Nem szükséges!) Ha tehát a t. ház felolvasottnak 
kívánja tekinteni, a kinyomatás és szétosztás iránt 
intézkedni fogok. 

Napi renden van a nemzetiségi kérdés tárgya
lása. Maczelláriu képviselő úr bejelentette, hogy a 
tárgyalás megkezdése előtt határozati javaslatot 
akar benyújtani. 

Macelláril l I l l é s : T. ház ! A központi bi
zottság tegnap tette jelentését az unió kérdésére 
vonatkozó törvényjavaslat iránt. Ezen javaslat 
ellenében bátor vagyok magam s több elvtársam 
nevében ezen határozati javaslatot a t. ház aszta
lára letenni és egyszersmind egész illedelemmel a 
t. házat felkérni, hogy azt kinyomatni s az unió 
kérdésével egyszerre napirendre kitűzni méltóz
tassék. 
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P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa Maceüáriu Élés 
és társai határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni') és szét fog osztatni. 
A központi bizottság előadója annak jelenté

sét fogja előterjeszteni. 
Kéthelyi József előadó (olvassa0-). 
Deák F e r e n c z : T. ház! Gyakran fordul elő 

a parlamentalis életben az, hogy valamely törvény
javaslat vagy indítvány felett a határvonalokat, 
melyek az átalános tárgyalást a részletes tárgya
lástól elválasztják, alig lehet szorosan megállapí
tani. Ilyen helyzetben vagyok én most a jelen tör
vényjavaslatra nézve. A beadott törvényjavaslat, 
különösen az, melyet a központi bizottság készí
tett, igen sok pontjaiban megegyez az én nézetem
mel ; de nem egyez meg a szövegnek felosztására, 
a szerkezetnek logicai folyamára nézve. Ezen kí
vül vannak némely egyes pontok, a melyekben az 
én véleményem más. A részletes tárgyalásoknál 
mondottam volna el az egyes szakaszokra teendő 
észrevételeimet; de épen azért, mivel én a szerke
zetet egészen másként akarom állítani, s a mi a 
központi bizottságnál a szerkezet végén van, azt 
én előre óhajtom tenni; némely dolgokat pedig 
ki akarnék mondatni, a mi a szerkezetben nem mon
datik k i : azért tehát szükséges itt az átalános tár
gyalásnál felszólalnom. (Halljuk!) 

Az idő rövid, hosszas szónoklattal nem fogom 
ezt az időt pazarolni; egyszerűen azt mondom, 
hogy az én meggyőződésem a fenforgó kérdések
ben az, hogy Magyarországban egy politikai nem
zet létezik: az egységes, oszthatlan magyar nem
zet, melynek a hon minden polgára, bármi nemze
tiséghez tartozzék, egyenjogú tagja. (Helyeslés) 

A másik, a mit tartok és hiszek: hogy ezen 
egyenjogúságot csak az országban d h ó többféle 
nyelvek hivatalos használatára nézve. s erre nézve 
is csak annyiban lehet külön szabályok alá vonni, a 
mennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat le
hetősége, czélszerüsége s az igazság pontos kiszol
gáltatása szükségessé teszi. (Helyeslés.) 

Ezen két elvből kiindulva nem uj dolgot 
mondok, mert eddig is az alkotmány alapelve sze
rint ugy állott, hogy, mint emlitém, Magyarország 
összes honpolgárai egy politikai nemzetet képez
nek, s ez a magyar, és ezen politikai nemzetnek 
minden honpolgár egyenjogú tagja. Kimondom 
továbbá, hogy a nemzet emiitett politikai egysé
génél fogva az, a mi az állam összes nevében tör
ténik, nem történhetik többféle nyelven: annak 
az állam nyelvén, magyar nyelven kell történnie. 
Ennélf >gva valamint eddig, ugy ezentúl is, Ma
gyarországban a törvényhozás nyelvének, a tör-

' ) Lásd az Irományok 391-dik számát 
a) Lásd az Irományok 361-dik számát. 

vényhozási tanácskozásokban és minden működé-
désekben a magyar nyelvnek kell lenni; magyar 
nyelven kell alkotni a törvényeket, melyek hiteles 
forditásban más nyelveken is kiadandók. A kor
mány nyelve pedig a kormányzás minden ágai
ban szintén a magyar. 

Lefelé azonban, a megyéknél, törvényhatósá
goknál, községeknél, egyháznál én nem idegenke
dem semmit az egyenjogúságot nem korlátolni s 
annak tág tért adni; ugy az igazságszolgáltatásnál 
is az alsóbb bíróságokat illetőleg, de nem a föl-
lebbviteliekeí. 

Nem indokolom mindezeket, mert ha szüksé
ges lesz még valamit az indokolásra mondani, el 
fogom azt mondani a tanácskozások végével, a 
tán engem is megillető zárbeszéd folytán, mint
hogy külön indítványt teszek. 

Ezúttal csak egyet jegyzek meg: hogy az első 
bíróságok előtú törvénykezést illetőleg én kész vol
nék s óhajtanám, hogy mindenütt, a hol több jegyző
könyv van a megyében, mivel több a nemzetiség, az 
első bix'ósági perlekedés a jegyzőkönyvek bármelyik 
nyelvén engedtessék meg. En ebben semmi káros kö
vetkezménytől nem félnék, s azon tekintet is előttem 
áll, hogy ha Magyarország be akarja hozni az 
esküdtszéki intézményt, a szóbeli eljárást, elkerül-
hetlen lesz a magyar nyelven kivül más nyelve
ken is megengedni a perlekedést. Azon véleményt 
pedig, hogy a hol nem magyar a lakosság nyelve, 
magyar nyelven kelljen okvetlenül perlekedni, 
kivihetlennek, helytelennek tartom, s a magyar 
nemzet érdekében nem látom szükségesnek. (He
lyeslés.) 

Nehézségeket támasztottak ugyan ez ellen az 
osztályokban s másutt is. Azon ellenvetések czá-
folásába most nem bocsátkozom. Óhajtanám, 
hogy a perlekedés ott, hol nem magyar a lakos
ság, az ottani lakosság nyelvén is megengedtessék ; 
de mivel ismerve a hangulatot, ezt most alig hi
szem kivihetőnek, én pedig eredményt akarok 
vagy pedig oly megállapodást, mely óhajtásom 
jövendő teljesítését legalább ne koczkáztassa: a 
jelen körülmények között megnyugszom abban, 
hogy az eddigi gyakorlat addig is meghagyassák, 
mig a törvénykezésre nézve a szóbeliség s esküdt
széki eljárás behozva, s az alsó biróságok rendezve 
nem lesznek. Mert meg vagyok győződve, hogy a 
mint ezen tárgyakat rendezni fogjuk, az amit óhaj
tok, hogy t. i. mindenütt megengedtessék a lakos
ság nyelvén a perlekedés, magától be fog következni 
s az országgyűlés azt törvény által is ki fogja 
mondani. 

De nem ereszkedem ennek további vitatásába. 
Bátorkodom a t. háznak indítványként külön 

törvényjavaslatot előterjeszteni anemzetiségi egyen-
| joguság tárgyában, megjegyezvén, hogy ezen kü-



CCCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 24. 1868.) 7 

lön javaslatnak igen nagy része megegyez a köz
ponti bizottság javaslatával, de némely dolgokban 
szükségesnek tartottam eltérni tőle, különösen 
felosztására vonatkozólag. 

Én a törvényjavaslatot így szeretném kez
deni. (Olvassa.) „Törvényjavaslat a nemzetiségi 
egyenjogúság tárgyában. Minthogy Magyaror
szág összes honpolgárai az alkotmány alapelvei 
szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képez
nek, az oszthatlan egységes magyar nemzetet, mely
nek a hon minden polgára, bár mely nemzetiség
hez tartozzék is, egyenjogú tagja; minthogy továb
bá ezen egyenjogúság egyedül az országban diva
tozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve 
és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, a 
mennyiben ezt az ország egysége, a kormányzás 
és közigazgatás gyakorlati lehetősége . és a pontos 
igazság kiszolgáltatásának igényei szükségessé 
teszik: a honpolgárok teljes egyenjogúsága, min
den egyéb viszonyokat illetőleg épségben marad
ván, a különféle nyelvek hivatalos használatára 
nézve a következő szabályok fognak zsinórmérté
kül szolgálni." 

Itt nem azt mondom ki, hogy most határoz
zuk el, hogy Magyarország összes lakosai egy 
politikai nemzetet képeznek, hanem hivatkozómra 
az elkezdésnél mint valóságos tényre. (Helyeslés.) 

(Olvassa tovább:) „1-ső szakasz. A nemzet po
litikai egységénél fogva Magyarország államnyelve 
a magyar lévén, a magyar országgyűlés tanács
kozási és ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a 
magyar. A törvények magyar nyelven alkottat
nak ; de az országban lakó minden más nemzeti
ségek nyelvén is hiteles fordításban kiadandók. 
Az ország kormányának hivatalos nyelve a kor
mányzat minden ágazatában ezentúl is a magyar." 

Itt sem mondok ujat; nem ugy mondom ki 
mint ujat, hanem hivatkozom rá mint meglevőre. 
(Helyeslés.) 

Ha valaki azt mondja: hiszen ezen törvények 
már fenállottak, igaza van; de nemzetiségi tör
vény még eddig nem volt. S midőn azt akarjuk 
mondani, hogy az egyenjogúság csak annyiban 
szabályoztatik a nyelv használatára nézve, a meny
nyiben ezt szükségessé teszi az ország egysége és 
az ott elszámlált tekintetek: akkor nem csak azt 
kell kimondanunk, hogy mi uj szabályt csinálunk, 
hanem mint meglevőre hivatkoznunk kell arra is, 
a mit a meglevőből megtartunk. 

Ezután átmegyek a megyékre. Ez a központi 
bizottság szövegezése szerint megmarad. 

Végén peig ezt kivánom kimondatni: (Olvas
sa:) „Ezen törvény rendeletei a külön területtel 
biró és politikai tekintetben is külön nemzetet ké
pező Horvát-Szlavón és Dalmát országokra ki nem 
terjednek; hanem ezekre nézve nyelv tekintetében is 

azon egyezmény szolgáland szabályul, mely egy
részről a magyar országgyűlés, más részről a hor
vát-szlavón országgyűlés között létrejött, és mely
nél fogva azok képviselői a közös magyar ország
gyűlésen saját anyanyelvükön is szólhatnak." 
(Helyeslés.) 

Indított engem e törvényjavaslat beadására, 
mint mondom, az, hogy először a szerkezetnek egész 
menetrendét nem találtam kielégítőnek; másod
szor meg, midőn el akarjuk kerülni bizonyos jogo
kat, törvényeket megemliteni: akkor attól félek, 
hogy homályt hozunk a dologba. 

Méltóztassanak figyelemmel kisérni a központi 
bizottság munkájának bevezetését. (Olvassa:) „Azon 
egyenjogúság, melyet Magyarország bármely nem
zetiségű polgárai.politikai és polgári jogok tekinteté
ben, különbség nélkül élveznek, egyedül az ország
ban divatozó nyelvek hivataloshasználatára nézve és 
csak annyiban esik külön szabályok alá, a mennyi
ben ezt az ország egysége, a kormányzat és közigaz
gatás gyakorlati lehetősége, úgyszintén az igazság 
gyors és pontos kiszolgáltatásának igényei szük
ségessé teszik. Ugyan azért:44 Ez a bevezetés a 
központi bizottság javaslatában. Ki van itt mondva 
azon elv, hogy az ország minden polgára, bármely 
nemzetiséghez tartozzék, egyenjogú ; ki van mond
va azon elv, hogy ezen egyenjogúság egyedül a 
nyelv használatára nézve eshetik külön szabályok 
a lá ; ki van mondva azon elv, hogy e tekintetben 
is csak annyiban eshetik külön szabályok alá, a 
mennyiben azt az ország egysége és az ott félho
zott többi tekintet kívánja. 

Folytatólag ezután mondja a központi bizott
ság javaslata: ..Ugyanazért44 és el mondja a sza
bályokat. 

E bevezetésből mindenki azt következteti, 
hogy az egyenjogúság az átalános elv, a fölhozott 
szabályok az egyenjogúságra nézve kivételt képez
nek ; a mi tehát ezen szabályok folytán az átalá
nos elv alól világosan nem vétetik ki, az egyen
jogúság kategóriájába tartozik. 

De ezen munkálatban az országgyűlésnek 
nyelve p. o. sehol sincs megemlítve. 

Nem fogják-e ebből azon következést vonni, 
h o g y : „ íme, az egyenjogúság átalános elvét ki
mondottátok ; elmondottátok, hogy egyedül a nyelv 
használatára tétethetnek külön szabályok s csak 
annyiban, a mennyiben az ország egysége s egyéb 
ott elősorolt tekintetek azt mulhatlanul megkíván
ják ; elmondottátok a szabályokat; a mely szabályt 
tehát oda be nem tettetek, abban nem korlátoztá
tok az egyenjogúságot; mivel pedig ott nem emii
tettétek meg az országgyűlési nyelvet, ez termé
szetesen az egyenjogúság alól nem vétetik ki-* 

És még erősebbé teszi ezen következtetést az, 
hogy kimondja a törvényjavaslat, hogy a korábbi 
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törvényeknek a fennebbi határozatokkal ellenkező 
rendeletei azonnal eltörültetnek. Ha tehát áll, hogy 
az egyenjogúság a szabály ezen munkában s ebből 
kivételek vannak a nyelv használatára nézve; 
azon kivételek elősoroltatnak, s azok közt nincs 
ott az országgyűlés nyelve megemlitve, minden 
törvény pedig, mely a most hozandó törvénynyel 
ellenkezik, eltörültetik: még azl844-diki törvény
re sem hivatkozhatunk. (Igaz!) 

Fölhozhatnák némelyek ez ellen, hogy hiszen 
a központi bizottság javaslatában is csak azon pol
gári és politikai jogok vannak megemlitve, melye
ket e hon minden polgárai különbség nélkül élvez
nek, már pedig az országgyűlésen más nyelven 
törvény szerint senki nem szólhat csak magyar 
nyelven: tehát az emiitett következtetést a javas
lóit törvény szövegéből kivonni nem lehet. A vi
tatkozás folytán föl lehetne hozni ezen érvet, s ez 
nem volna fontosság nélküli; de miért alkossunk 
oly törvényt, melynek értelme fölött utóbb majd 
vitatkoznunk kellene, midőn ezt elkerülhetjük az 
által, hogy a törvényben azt, a mit határozni vagy 
föntartani akarunk, világosan és minden vitatko
zást kizáró szabatossággal kimondjuk. (Helyeslés.) 

De nem szólok többet; bátorkodom törvény
javaslatomat a ház asztalára letenni. 

Nekem mindegy, akár a t. ház a tárgyalásnál j 
erre is figyelmezve, azonnal bele ereszkedik, akár 
pedig azt kinyomatni rendeli, hogy a másikkal 
együtt combinative lehessen tárgyalás alá venni. 

Ajánlom rnódositványomat a t. ház figyelmébe. 
(Helyeslés.) 

Csengery Imre jegyző (olvassa Deák Fe-
rencz módositványát.) 

E l n ö k : Mindenek előtt azon kérdést kellene 
eldönteni, vajon az igen t. Deák Ferencz képvi
selő úr által beadott törvényjavaslatra nézve, most 
ki akarja-e a ház mondani, hogy tárgyalás alkal
mával az is vétessék figyelembe? vagy pedig 
kívánja a ház, hogy kinyomassék ? (Fölkidllások: 
Kinyomatni!) és midőn szét lesz osztva, akkor tár-
gyaltassék a nemzetiségi kérdés ? 

G h y c z y IgnáCZ: A kinyomatást nem tar
tom szükségesnek, mert szorul szóra ki van nyomva, 
csakhogy a módositványban az 1-ső és 2-dik sza
kasz a praeambulumot, a 3., 4., 5., 6-dik szakasz az 
1-ső szakaszt képezi, és az utolsó szakasz új. Kár 
volna e végett az időt elhúzni, miután az idő ugy 
is rövid, és mindjárt tárgyalás alá lehetne venni. 

HaláSZ Bo ld iz sár : A napirendhez akarok ; 
szólani. (Halljuk!) Hogy mily nagy fontosságot i 
tulajdonit az országgyűlés a nemzetiségi kérdés- j 
nek, mutatja az, hogy először külön bizottságot 
nevezett, annak munkálatát áttette az osztályok- l; 

hoz, a központi bizottság beterjesztette nézetét, -; 
van ezután egy ujabb szerkezet; van ismét egy 

2-dik indítvány, a mely most a 4-dik. Már mél
tóztassék megkülönböztetni a módositványt egy 
külön szerkezettől, abban fontos elvek vannak 
föltéve, nevezetesen : az országgyűlési tanácskozás 
nyelvét illetőleg, mert az utolsó szakasz azt ren
deli, hogy minden eddigi ellenkező törvények eltö
röltetnek. Én azt hiszem, miután ez egészen uj 
szerkezet és a t. ház nem tekinti módositványnak, 
okvetlenül ki kell nyomatni. Hanem i l ő nyereség 
szempontjából az volna nézetem, hogy az átalá-
nos tárgyalást azért meg kellene kezdeni, és mi
helyt ki lesz nyomatva, a t. ház bölcseségétől fog 
fügni, melyik szerkezet szerint kívánják a részle
tes tárgyalást. 

S i m o n y i Lajos b . : Előttem szóló Halász 
Boldizsár t. képviselő úr nézetét nem helyeslem, 
mert, ha az indítvány elfogadtatnék, az nem volna 
egyéb, mint a tárgyalás elhalasztása, mert az álta
lános tárgyalást meginditani addig, mig minden 
törvényjavaslat kinyomva s a ház asztalán nincs, 
halasztásnak tartom. De egyébiránt felesleges is 
ezen javaslat kinyomatása, mert az igen t. képvi
selő úr talán emlékezni fog, hogy az több osztá
lyok által tárgyaltatott, a központi osztálynak 
benyujtatott és jelenleg is itt kinyomatva köztünk 
van. Ennélfogva én részemről nem óhajtom, hogy 
kinyomassék, hanem, hogy a tárgyalás rögtön 
megkezdessék. 

Deák FerenCZ: Az általam most beadott 
javaslat némely pontokban lényegesen különbö
zik attól,a mi ujabb szövegezés neve alatt ki volt 
osztva. Magokban ezen szakaszokban is, a melyek
nek érdemleges tartalma átvétetett, a szerkezetben 
változtatások vannak, a melyek talán lényegesek
nek tekinthetők. Abban a szövegezésben mindjárt 
elkezdjük az első szakaszt s igy tovább mindenütt 
praecise rendelkezünk, mintha most alkotnánk 
először törvényt e tárgyban; ebben a szövegben 
pedig azok, a mik már fönállnak, mint tények 
hozatnak föl az elő beszédben vagyis a beveze
tésben; és igen sokaknak aggodalmát, a kik attól 
tarthattak, hogy ha ugy egyenesen mint uj tör
vényjavaslatot terjesztjük ide, talán kétségbe lát
szanának vonni, hogy azok már törvények, ezen 
változtatás el fogja enyésztetni. A másik lényeges 
pont az, hogy én ezen uj szerkezetben a megyei 
ügykezelésre nézve elfogadtam a központi bizott
ság javaslatát, melyet jobbnak tartottam minden 
előbbi magunk javaslatánál • a többi jobbára sty-
láris változtatás. A végj szakasz Horvátországra 
nézve egészen uj. 

Én nem is adtam volna be külön indítványt, 
de attól tartottam, hogy a részletes tárgyalásnál 
akkor, midőn az 1-ső és 2-dik szakaszról lesz szó 
és én a 22-dikről beszélek, azt fogják mondani, 
hogy hiszen részletes tárgyalás alapjául el van 
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fogadva, tehát a szerkezeti menetet meg sem lehet 
változtatni. E jogomat akartain tehát megmenteni, 
hogy a szerkezet oekonomiájához hozzá szólhassak. 

Én jónak látom, ha a t. ház bele akar az 
átalános tárgyalásba bocsátkozni; nekem az ellen 
nincsen kifogásom, miután tudom, hogy vannak 
a ház tagjai közt olyanok, kik átalában nem akar
ják sem az egyiket, sem a másikat elfogadni: azok 
előadják érveiket, a másik rész előadja czáfolatát, 
és ez nem zárja ki azt, hogy aztán utóbb, mikor 
ki lesz nyomatva, az én indítványom is tárgy al
tassák a másikkal együtt (Átalános helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház véleménye az, hogy az áta
lános tárgyalás megkezdessék, s ez alatt Deák Fe-
rencz törvényjavaslata ki fog nyomatni5). 

Tehát az átalános tárgyalás megkezdődik. 
B e r n á t h Z s i g m o n d : T. ház! Veterán bará

tom, Pest belváros érdemes követe oly nyomós oko
kat hozott itt elő, melyek engem meggyőztek arról, 
hogyha elhirtelenkednénk egy törvényt, ez az volna, 
ha mi itt elfogadnánk átalában vagy pedig niódo-
sitványkép egy uj törvényjavaslatot. Én hivatko
zom ezúttal egyedül a házszabályokra. A házsza
bályok 32-dik szakasza azt mondja, hogyha vala
mely indítvány olyan, hogy törvény alkotását 
czélozza, akkor kinyomatását el kell rendelni ; 
sőt többet mond : azt mondja, hogy mindenesetre 
osztályokban kell tárgyalni. Én tehát ragaszko
dom e szakaszhoz, s kérem a kinyomatást és az osz
tályokhoz utasítást. 

E l n ö k : Ugy veszem észre, hogy a t. ház az 
átalános tárgyalást kívánja megkezdeni, s egy
szersmind a kinyomatást elrendelni. 

Kurcz G y ö r g y : T. ház ! (Nagy zaj.) Bocsá
natot kérek, hogy e tárgyban fölszólalhassak. (Be 
van fejezve!) Csak azt akarom mondani . . . (Zaj.) 
Nem ahhoz akarok szólni, kinyomassék-e vagy ne ? 
mert ugy veszem észre, a kinyomatás ugy is elren
deltetett. Tehát nem ehhez akarok szólni; csak 
kérdeni akarom, vajon az átalános tárgyalásba 
belebocsátkozott-e már a ház vagy nem? (FÖllciál-
tások: Belebocsátkozunk ! Megkezdjük .') 

E l n ö k {leszáll s helyét Gajzágő Salamon fog
lalja el.) 

Mocsonyi Sándor : Engedje meg a t. ház, 
hogy miután bátor valék elleninditványt benyúj
tani, ezt a központi bizottság szövege ellenében 
indokoljam. 

Sajnálom, hogy nem lehetek épen oly rövid, 
nézetem előadásában, mint előttem szólott igen 
érdemes képviselője Pest belvárosának, és azért a 
ház becses figyelmét kikérem magamnak. 

Mielőtt ezt tenném, nem lehet elhallgatnom 
azon őszinte kívánságomat, hogy a mily örvende-

]) Láad az Irományok 392-ik számát. 
KÍPV. H. NAPLÓ 186s/8- XI. 

tesen kezdtük meg e napot, Isten segélyével ép 
ugy közmegelégedésre és örvendetesen végezzük be 
e tárgy tárgyalását. (Halljuk!) 

Megvallom, t. ház, midőn elleninditványomat 
indokolni akarom, ezt nem némi aggodalom nél
kül teszem, minthogy az osztálybeli tanácsko
zások után már előre kell tudnom, hogy e fellépé
semmel ellentétbe jövök oly annyira jeles és ta
pasztalt államférfiakkal ; nem lehet aggodalom 
nélkül ezt tennem, ha tekintetbe veszem azon 
arány talanságot, mely a feladat nehézsége és gyen
ge tehetségeim között létezik. (Halljuk!) 

De íontos a kérdés, komoly és nagy hord
erejű, és előre nem láthatók a következmények. 

E fontossággal egyenlő a nagy felelősség is, 
mely egész súlyával nehezedik ma minden egyes 
képviselőre, s e felelősség eleven öntudata az, mely 
kötelességemmé tette , egy elleninditványt be
nyújtani. 

Lehetnek, t. ház — nem akarom mondani, e 
házban, hanem az országban — a kik egyenesen 
és kereken tagadják, hogy nemzetiségi kérdés lé
tezik, és hogy a nemzetiségi eszme országunk ha
tárait is átlépte volna. Megvallom, ezek ellenében 
érvekkel fellépni nem tartom szükségesnek, mert 
lehetetlen volna, hogy én érvekkel győzek ott, hol 
a tények nem voltak képesek ezt tenni, s azért 
indokolásomat azokhoz intézem, kik elismerik a 
nemzetiségi kérdés létét, s kiknek épen azért szán
dékuk is van e kérdést megoldani. 

E kérdés megoldásánál, ugy mint minden 
más kérdésnél — miután a parlament alakilag 
csalhatatlan és teljhatalmú — két mód lehetséges, 
tudniillik : a parlament vagy a jog alapján szán
dékozik azt megoldani, vagy pedig a jogalaptői 
eltérve, csupán csak — nem akarom mondani az 
önkény, hanem— a szabad akarat alapján, atöbb-
ségi határozat folytán akarja megoldani e kérdést. 
(Fölkiáltás : Csak nem fogja kisebbségi határozat 
alapján meqoldani !) 

Ez utóbbi esetet nem szabad feltennem a kép
viselőháztól és nem is teszem fel, mert ez esetben 
minden discussió lehetetlen volna, mert az önkény 
oly határtalan, mint az ember képzeíődési tehet
sége, és azért ellene érvekkel küzdeni nem lehet; 
azért azt hiszem, hogy a t. ház az ország politikai 
és területi egységének határain belül a nemze
tiségi kérdést a jog alapján akarja megoldani. H a 
igy áll a dolog, akkor nézetem szerint e kérdés 
megoldása három alapfeltételtől függ-

Miután a jog mindig kifolyása az igények 
lényegének, melyek végett a jog létezik , azért 
első feltétel, nézetem szerint, e kérdés megoldásá
nál az , hogy tisztában legyünk az iránt , melyek 
a nemzetiségi eszme lényegéből kifolyó jogosult 
igények. 

2 
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A másik alapfeltétel e kérdés megoldásánál 
az, hogy bármily meggyőződésben legyünk is e 
tekintetben, bármelyek legyenek is a jogosult igé
nyek, nézetem szerint ezek egyik nemzetnél oly 
természetűek, mint a másiknál. Egyenlő természe
tűek lévén, természetesen egyenlő törvényes ótal-
mat is követelnek. í gy nyerjük még az egyenjo
gúság elvét. 

A harmadik feltétel a czélszerüség szempont
ja. Itt ugy kell intézkednünk, hogy az egyszer 
igy felállított elvek ne csak irott malaszt marad
janak, hanem a mennyire lehet, tekintettel hazánk 
ethnographiai viszonyaira, a lehetőségig valósul
janak is. 

Két javaslat, bocsánat, most már három fek
szik előttünk. A három javaslat egymástól alap
ra, irányra és vég czélra tökéletesen eltérnek. A 
benne letett elvek oly ellentétesek, hogy én csak 
egy közeledési, egy érintkezési pontot találhatok 
bennök : a területi és politikai integritást. 

Az általam felállított feltételekhez képest, hogy 
jobban megértessem, szükségesnek látom már előre 
is kinyilatkoztatni, hogy én e tárgynál megkülön
böztetek alap- és czélszerüségi elveket, melyek 
utóbbiakat lehet igy vagy ugy alkalmazni, a nélkül, 
hogy a nemzetiségi egyenjogúsággal ellentétbe jön
nénk. Ezt előzetesen csak azért emelem ki, hogy 
előadásom folyamában ne legyen szükséges azt 
megszakítanom. 

A nemzetiségi érzület oly régi, mint a nem
zetiségek, s ezek alkalmasint oly régiek, mint az 
emberi nem maga ; uj csak a nemzetiségi eszme. 
H a mi figyelemre méltatjuk azon háborúkat és for
radalmakat, melyeknek színhelye világrészünk a 
jelen évszázad, különösen 3-dik tizede óta ; ha 
tekintetbe veszszük azon mozgalmakat, melyeknek 
színhelye volt Görögország, Belgium, Oláh-Mold
vaország, Lengyelország, Oroszország, Porosz- és 
Németország, Skandinávia és Schleswig-Holstein; 
és hogyha itt hazánkban maradunk : akkor lehe
tetlen el nem ismerni, hogy mindezen mozgalmak 
nem egyebek, mint kifolyásai egy alapeszmének, 
nem egyebek, mint idő és helyi viszonyokhoz 
mért alkalmazásai ugyanazon egy alapelvnek , 
nem egyebek, mint egyes töredékei ugyanegy 
egésznek. Bármennyire eltérők legyenek is ezen 
átalános átalakulási dráma egyes tüneményei 
egymástól, s bármennyire ellentétes legyen is 
alap, irány és czél, mely a mozgalom egyes pha-
sisait jelezi, ugy hogy a mindennapi tapasztalat 
mutatja, hogy Európa népei majd a históriai jog
alapon, majd az észjog alapján, majd törvényes, 
majd a forradalmi eszközökkel, majd az alkotmá
nyosság neve alatt, majd egy absolut hatalom szö
vetségében, majd egyenjogúságra, majd függet
lenségre, majd suprematiára törekedtek ; de bár 
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mennyire ellentétes is az alap, irány és a czél: 
egy bennök az alapeszme, és ez a nemzeti egyéni
ség vagy individualitás létezésének s fejlődésének 
biztosítása. Ez alapeszméje minden nemzetiségi 
mozgalomnak, ez az alapeszme minden mozgalom
nál, mely ma Európában mutatkozik. 

Nem tartom szükségesnek ezt bővebben 
fejtegetni, példákkal erősíteni , hiszen mi jó
formán épen e mozgolom minden tünemé
nyeinek gyupontjában vagyunk , s az osz
trák-magyar birodalomnak folyamatban levő át
alakulási processusa hasonlít egy camera obseu-
rához, mely hű tükrözése minden árnyalatú, szinü 
tüneményeknek. Azonban, ha a tapasztalat mu
tatja, hogy a nemzetiségi eszme nem egyéb, mint 
azon törekvés, hogy a nemzeti egyéniség létének 
s fejlődésének biztosítását megkisérelje, ugy más 
részről ismét a nemzetiség fogalma szükségkép 
ép e meggyőződéshez vezet. A nemzet , mint 
oly embereknek összessége, kiket származás-, föld
rajzi-, történeti s ennélfogva nyelvi kötelékek is 
szorosan fűznek egymáshoz, miután az erkölcsi 
fejlődés magvát foglalja magában, s miután öntu
dattal bír : azért személyiség, vagyis jogi személy. 

Természetes , hogy ezen jogi személynél, 
mint minden más jogi személynél, az első s 
legszentebb ^természetes érdek nem lehet más, 
mint saját létének fentartása. A nemzeti igé
nyeknek alanya tehát első rendben soha sem le
het az egyik vagy másik egyén, mind összesen 
sem, hanem csak épen a nemzet, mint ilyen. Nem 
tudom, mennyiben találkozom a t . ház többségének 
nézetével e tekintetben, de itten egy másik kérdés 
merül fel, s hogy ha volnának olyanok, kik ezt 
nem csak jónak nem, de veszélyesnek tartanák, 
azon kérdés támad : vajon tehetségünkben van-e 
azt megakadályoztatni ? Erre nézve szükséges
nek tartom megvizsgálni, hogy melyek a nemze
tiségi eszmének okai ? S e tekintetben én megkü
lönböztetek négy okot, két külsőt és két belsőt. 
Külső oknak tartom a népsouverainitás s egyenlőség 
elveit. Ezek külsőleg hatottak a népekre, s az 
emberben már benrejlő utánzási természeténél 
fogva befolyás nélkül nem maradhattak. Belső 
okai közé sorozom én a művelődés terén tett 
nagyobb haladást , más részről az alkotmá
nyosság demokratikus irányát. A felvilágoso
dás az, mely az emberben felébreszti az öntu
datot. A felvilágosodás (Halljuk!) az, mely a nem
zeteknél is felébreszti és mind inkább kifejleszti 
az öntudatot. Másik oka az alkotmányosság demo
kratikus irányában fekszik. Midőn a nép souve-
rainitásával együtt az egyénnek eredeti jogai, vagy 
is az egyéni szabadság proelamáltatott, okvetlenül 
szükséges volt ezen szabadság részére egy bizto-

| sitékot keresni, és ezen biztosítékot nem lehetett 
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másban találni, mint a politikai egyenjogúságban, 
vagyis a demokratikus alkotmányban. Mig az ab-
solutismus és feudális alkotmányosság idejében a 
nép és nyelve semmi nyomatékkal nem birt, mint 
ezt épen hazánk példája legjobban mutatja, a hol 
közel egy ezred évig képes volt fentartani egy 
államot egy bolt nyelv, ugy azon pillanatban, a 
mint az egyenjogúság kimondatott, a mint a 
népnek befolyás engedtetett az államéletnek fej
lődésére, azon pillanatban ott terem a nemzeti
ségi eszme a nyelvek harezterén. De hogyha 
a nemzetiségi eszme ezen egész társadalmunkat, 
czivilizatiónkat átható elvek kifolyása, ugy nagyon 
természetes, hogy ezt megakadályoztatni csakúgy 
lehetne, hogyha képesek volnánk mind ezen elve
ket is megakadályoztatni, mind ezen elveket meg
változtatni. A nemzetiségi eszme előtt azonban,hogy 
ha jogosultsága csak is átalánosságában feküdnék, 
meghajolni nem tudnék ; de nézetem szerint a 
nemzetiségi eszme jogosultsága ugy az egyéni sza
badság, mint az emberi nem fejlődésének lehető
ségében fekszik. A nemzetiségi eszme, mint elébb 
szerencsém volt említeni, az alkotmányosság de
mokratikus irányában találja egyik okát, de ugy 
a mint az egyéni szabadság és közvetve az egyéni 
fejlődés csak is demokratia alapján lehetséges, 
ugy más részről a demokratia előfeltétele épen a 
nemzetiségi eszme. (Mozgás.) Bocsánatot kérek, 
{Halljuk!) a demokratia nem csak jótékony, de le
hetséges is csak azon esetben, hogy ha nem csak 
egyesek, nem sokan , hanem az egész nép tö
megesen van mivelve, és az egész nép tömegesen 
van képesitve arra , hogy a politikai jogokkal 
élhessen is. {Igazi) Most már, t. ház, ha miveltebb 
osztályokhoz tartozó egyesek más idegen nemzeti 
mivelődés által képezhetik is ki magokat , ugy 
nézetem szerint lehetetlenség, hogy tömeges mi
velődés más , mint nemzeti lehessen, s igy te
hát a nemzeti fejlődés előfeltétele a demokra-
tiának. Azt mondtam, hogy a nemzetiségi esz
me jogosultságának másik ágát az emberi nem 
fejlődésének lehetőségében találom. Minden nem
zetnek vannak sajátságos képességei és hajlamai, 
minden nemzet mintegy természetes szellemi orgá
numa az emberi nemnek, melynek rendeltetése bi
zonyos, csak őt illető functiok véghezvitelében 
fekszik, s ugy mint az egyéni szabadság vagy is a 
természeti jogok legfőbb s legmagasabb czélja nem 
más, mint az egyéni, s igy közvetve az emberi nem 
minden oldalú lehető legnagyobb kifejlődése, leg-
utósó és legmélyebb alapja nem más, mint az egyé
nek végtelen különbsége : ugy a nemzetiségi esz
me, mely nem egyéb, mint alkalmazása ezen el
méletnek az elévülhetlen jogokról az egyes nem
zetekre, utó-só s legmagasabb czélja nem egyéb, 
mint a nemzetek s igy közvetve az emberi nem le

hető legnagyobb kifejlődése, utósó és legmélyebb 
oka nem egyéb , mint a vég nélküli különbség, 
mely az egyes nemzetek közt létezik. 

E tekintetben nézetem szerint minden nemzet 
kipótolhatatlan , minden nemzet providentialis ; e 
tekintetben minden, a nemzetiségi eszme valósítá
sára irányzott törekvés egyenesen erkölcsi kö
telesség. 

Mint minden eszmének, ugy ezen eszmének 
is megvannak egyes kinövései, melyek rendesen 
szélsőségekben mutatkoznak. (Ugy van ! Helyes l) 

Ily kinövései ez eszmének, nézetem szerint, 
egy részről a suprematiára való törekvés, más rész
ről a nemzeti elszigetelés, vagyis a nemzeti füg
getlenség consequentiáin keresztül vive. Az egyik, 
mint a másik, egész haladásunk örök természeti 
törvényeivel ellenkezik, s azért, nézetem szerint, 
habár rövid időre lehetséges, de hosszabb időre s 
maradandóan ezt föntartani lehetetlenség. 

A suprematia ellenkezik a haladás természetes 
törvényeivel azért, mert szükségkép mindig meg
akadályozza egy másik nemzet szabad fejlődését. 

Az elszigetelés azért, mert a nemzetek feladata, 
nézetem szerint, nem az egymástól elválás, hanem 
közös egyetértéssel a közös feladaton való együttes 
működés. 

Az mondatik sokszor a nemzetiségi eszme el
lenében, hogy igy feláílitva a nemzetiségi eszmét^ 
ellenkezésbe jövünk épen a mindennap mindin
kább mutatkozó törekvéssel a társadalom terén. 
mert mindinkább társulnak s szövetkeznek a népek 
s államok, nem hogy egymástól elválnának. 

Én, megvallom, e tekintetben igazat adok 
azoknak, a midőn ők ez által meg akarják támadni 
a nemzeti elszigetelést, nemzeti elválást; de nem 
adhatok nekik igazat akkor, ha ezt érvül hozzák 
fel a nemzeti egyenjogúság ellenében. Valamint 
egyeseknél, ugy nemzeteknél is a magasabb mű
veltség nem törli el a jellemeket, hanem képessé
geiket s hajlamaikat csak nemesiti, s igy tisztább 
felfogásához vezet a saját mint az emberi nem 
közös feladatának. És mint egyeseknél, ugy 
nemzeteknél ezen egyesítés csak akkor lehet
séges, ha ez a kölcsönös jogtisztelet alapján van 
meg, hogy ha az egyes nemzetek jogalany okul is
mertetnek el. Es mint ilyenek annál inkább és 
gyorsabban fognak haladni , minél inkább ké-
pesitvék felfogni a közös feladatot, 

E tekintetben mondhatom, hogy a nemzetiségi 
eszme a kosmopolitikus eszmékkel nem csak hogy 
nincs ellentétben, hanem épen az igazi kosmopoli-
tismus előföltéte ; ugy hogy mondhatom egy jeles 
iróval, hogy igazi kosmopolitismus azon nagy 
egyház, mely csak a nemzetiségek erős oszlopain 
nyughatik. 

Ezeket előre bocsátva, (Zaj) az első legfőbb 
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nemzetiségi igény nem lehet más, mint a nemzeti 
egyéniség létének, fejlődésének biztositása. És mi
után arról van szó, hogy a nemzetiségi igényeket 
törvényesen biztositsuk, természetes, hogy első 
teendőnk nem lehet más, mint ha a nemzeti egyé
niségek létének és fejlődésének a törvényes bizto-
sitékot adjuk meg. 

Ez az, mi elleninditványomban 'benfoglalva 
van, ez az, mit a központi bizottság szövegében 
nem találhatok. 

Ennek ellenében többször hallottam, hogy az 
állam alapeszméjével y a n ellentétben, hogy egy 
országban több, mint egy nemzetet ismerjünk el. 

Ha arról van szó, hogy egy országban hány 
politikai nemzet van, akkor igazságuk lehet azok
nak ; (Közbeszólás : Ugy van í) noha, mint én tu
dom, államokban, hol több nemzetiségek léteznek, 
a „politikai nemzet" elnevezés elkerültetik és kö
zönségesen csak a „nép" elnevezés használtatik. 

De ha a politikai nemzet csak egy lehet, ez
zel nem zárja ki a törvényhozás azt, mi tényleg 
létezik, hogy több nemzet, genetikai értelemben 
véve — és ez valódi értelme a nemzet fogalmának 
— az országban létezik. 

Többször hallottam, hogy nem lehet az ál
lamnak elismerni több ily ösz-személyiséget, ha
nem megengedhető, hogy a szabad egyesülés alap
ján létesüljenek oly ösz-személyiségek, melyekben 
minden egyénnek lehet részt venni, és igy jófor
mán, ha nem is jogilag, de mégis mathematice 
össze fog esni az ily testület a nemzetiséggel, és 
igy ha más utón is, de mégis ugyanazon czólhoz 
fogunk érni. 

Én e nézetet teljesen nem pártolhatom, nem 
pártolhatom pedig azon lényeges különbség miatt, 
mely ily szabad egyesülés alapján létesült testü
letek és nemzetek közt létezik. Minden a szabad 
egyesülés alapján létező testület, ugy anyagi, mint 
erkölcsi létének alapját az állam akaratában ta
lálja, minden ily testület mindig csak egy kivüle 
fekvő czélra eszköz, és épen azért minden ily tes
tület csak szerzett jogoknak lehet alanya, melye
ket azon pillanatban, midőn az ily testület ellen
tétbe jön az állam alapeszméjével, az államnak 
nemcsak jogában, de kötelességében is áll tőle 
elvonni. 

Ennek ellenében, nézetem szerint, a nemzetek 
lényegesen különbözők, és épen e tekintetben me
rem állítani, hogy jogi szempontból lehetetlen a 
nemzetektől megtagadni az elismerést. Megtagad
ni azért nem lehet az elismerést, nehogy az állam 
saját alapeszméjével jöjjön ellentétbe. 

A nemzet, mint az örök természet-törvények 
productuma, ugy anyagi, mint szellemi létének 
alapját nem az állami hatalomban, hanem a dol
gok magasabb rendjének uralkodó hatalmában 

találja. A nemzet ugy, mint ez egyén, melynek 
czélja nem más, mint önmagamagának kifejlődése, 
mert e czél nem kivüle, hanem benne fekszik, ön-
czél, s azért eredeti vagyis alapjogok alanya. 
És mert a nemzetek czélja azonos a nemzettel, 
és nem egyéb, mint kifolyást ezen magasabb ural
kodó hatalomnak , épen azért e czél oly kevéssé 
jöhet az állam alapeszméjével ellentétbe valaha is, 
mint az uralkodó hatalom maga. Ezért az állam, 
hacsak saját alapeszméjével ellentétbe nem akar 
jönni, az állam, melynek feladata épen a fejlődés 
feltételit adni meg, az állam, mondom, nem tagad
hatja meg törvényes elismerését az eredeti jogok
nak a nemzetek részére. 

A czél tehát nemzeti fejlődés. Mai feladatunk 
az, hogy e czél legtökéletesebb valósítására adjuk 
meg a törvényes feltételeket, és ennek ellenében a 
központi szerkezet nem csak, hogy az országban 
levő genetikus nemzeteknek eredeti jogait nem is
meri el, nem csak hogy ezek fejlődésének feltéte
leit nem adja meg, de még minden fejlődés főfel-
tételét is megtagadja, t. i. még létét sem ismeri el 
az országbán létező nemzeteknek. (Ellenmondás.) 

It t ugyan nem volt alkalmam hallani, de 
többször olvastam az újságokban, hogy erre fel 
van jogositva a törvényhozás csak azért, mert, 
mint ők mondják, itt a törvényhozás nem foglal-
kozhatik phiíosophice reducált elméleti czélokkal, 
melyek a nemzetek nevében felállitattnak , hanem 
ügyelnie kell neki azon concret czélokra, melyekre 
a nemzetiségek egyes tagjai törekesznek. 

Én ugy tartom, t. ház, hegy ha vannak oly 
egyes egyének a nemzetiség közt, kik az állammal 
össze nem egyeztethető czélokra törekesznek, de 
hozzá teszem, hogy ha nem csak sokan vannak, 
hanem mindnyájan azok, még akkor is e czélok 
valósításának megelőzése a rendőrség dolga; a 
tetteseket büntetni a bíróság dolga, de soha a tör
vényhozás dolga ; nem lehet azért az egész nemze
tet jogaitól megfosztani; (Azt senki sem akarja.') a 
központi szerkezet alapján pedig a törvényhozás 
épen ezt tenné. És én azt mondom, hogy egy 
nemzet eredeti jogainak elismerését függővé tenni 
politikai programtól, nem volna furcsább eljárás, 
mint, hogy ha az egyén eredeti jogai csak akkor 
biztosíttatnának, hogy ha a rendőrségtől jó con-
duite-lisztát tud felmutatni. A nemzet eredeti jogait 
elismerni, a nemzet eredeti jogait óvni épen az 
állam erkölcsi feladata. Igy tehát semmi ürügy 
alatt és semmi okból az állam az eredeti jogok 
törvényes elismerését nem tagadhatja meg. És 
a törvényhozás már előre egy nemzetet a leg
nagyobb büntetéssel, a jogtalansággal büntessen 
meg? (Fölkiáltások: Hol? Melyik pontban?!) Meg
vallom, t. ház, hogy ez által a központi bizottság 

] / (f 
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szabadelvüségének legalább fényes emlékszobrot 
nem emel. 

De meg kell azt is jegyeznem, hogy egyet 
egészen kifelejtett: és ez az, hogy századunknak 
maradt fen a nemzeteket mély álmukból felébresz
teni. És a nemzeteket, melyeknek hivatása mint 
alkotó tényezőknek befolyni az emberi nem törté
neti fejlődésére, meg lehet erőszakkal akadályozni, 
de csak rövid időre, és ha ezt teszik, annál veszé
lyesebbé válhatnak az államra nézve. (Ohól) Azon
ban mellőzöm mindezt és el akarom foglalni a 
központi bizottság álláspontját. 

Azt mondja a központi bizottság, hogy az 
egyéni szabadság alapján akarja a kérdést megol
dani. De, t. ház! nemzetiségi igényeketbiztositani 
akarni és egyúttal ezen igények első és legfőbb 
alanyát, a nemzetet nem organicus atomaira fel
bontani, nézetem szerint annyi, mint épen a leg
főbb nemzeti érdeket megsemmisíteni, (Felkiáltá
sok: Nem áll!) és igy következetesen nemzeti igé
nyek biztosításáról szó sem lehet: mert az egyén 
alapján csak egyéni fejlődés képzelhető és az 
egyének összességéből épen oly kevéssé lehet^va-
laha egy egységes egész, mint kődarabokból kő
szobor. (Felkiáltások: Nem áll!) Én el akarom fo
gadni a központi bizottság szerkezetének álláspont
j á t ; de e tekintetben sajnálattal megint azt kell 
mondanom, hogy a központi bizottság ugy, mint 
félreismerte a nemzetiségi eszme lényegét, ugy itt 
is az egyén nemzetiségi igényeinek lényegét ismét 
félreismerte. A nemzetiség mint az egyénnel vele 
született sajátság, mert erkölcsileg fejleszthető, 
egyszersmind jog. E jog elidegenithetlen, mint a 
sajátság, mely e jog alapjául szolgál. A nemzeti
ségi jog nem lévén az akarat produetuma, követ
kezetesen ennek alá sem vethető, hanem alapjog. 
Minden alapjog természeténél fogva feltétlen, min
den feltétlen jog feltétlen törvényes ótalmat köve
tel, és épen ez alapon kell a kérdést megoldani, 
hogy a t. ház ismerje el az egyén nemzeti jogai 
feltétlenségét, és ehhez képest az ótalmat is min
denütt feltétlenül adja meg. Ez azon álláspont, 
melyet elleninditványom elfoglal. 

Ez azon álláspont, melyet alapjogok tekin
tetében törvényhozásunk is eddig elfoglalt. 

Sehol, sem községi sem törvényhatósági gyű
lésben nem történt semmi szavazás a törvény ren
deletéből a felett, hogy ez illető egyének a törvény 
ótalmat az egyik vagy másik alapjog tekintetében 
részökre is igénybe akarják-e venni vagy nem. Se
hol sem emlékszem és semmi más alkotmányban 
sem találunk intézkedést az iránt, hogy a községek 
politikai körök vagy tán az egyes polgárok p . o. 
nagykorúságuk elérésével szavaznának ily irány
ban az alapjog felett, és hogy igy az esetleg és a 
többség döntsön ideiglenesen az egyes alapjogok 

sorsa felett. Bármily furcsa volna is egy i ly intéz
kedés, bármennyire unicum lenne is ez az európai 
alkotmányosság életében, mégis csak következése 
volna azon álláspontnak, melyet a központi bizott
ság legalább a nemzetiségi alapjogok irányában 
elfoglal. ,fK központi bizottság a legfontosabb nem-"" 
zetiségi jogot, a nyelv jogát a községek, törvény
hatóságok, egyházi testületek és hatóságok határo
zataihoz köti. Már most az ily határozat vagy 
meg fog felelni a nép érdekének, a melyet a köz
ségek és hatóságok gyűlése képvisel, és akkor az 
ily határozat legalább is felesleges; vagy nem fog 
megfelelni és ezzel ellentétben fog állni, és akkor a 
jog szempontjából ily határozatnak semmisnek kell 
lenni,mert megsemmisíti a jogot, a helyett, hogy va-
lósitanájA nemzetiségi bizottmány azt mondja jelen
tésében, hogy nemzetiségi igényeket akar törvény 
által biztositani, és más részről ugy intézkedik, 
hogy épen a nemzetiségi igények fognak meg
semmisíttetni. De nem jön-e önmagával a bizottság 
ellenmondásba akkor, midőn a nemzetiségek igé
nyeit akarja biztositani, de más részről oly intézke
dést hoz javaslatba, melyek már előre a nem magyar 
nemzetek nyelvének a fejlődés egyes lényeges te
reit elzárja? Ilyen például a törvénykezés, ilyen a 
főbb akadémiai kiképzés, ilyen a törvényhozás 
tere. Én nem tudom, miképen lesz képes a köz
ponti bizottság öszhangzásba hozni ezt az egyé
ni szabadsággal ; mert ha az egyéni szabad
ság elvét akarjuk kimondani, akkor mindenki 
meg fogja engedni, hogy a törvénykezés, az aka
démiai kiképzés és törvényhozás teréről kizárni_ 
egy nyelvet sem lehet. De nem csak a nemzetek 
egyenjogúságát semmisiti meg a központi bizott
ság, hanem a politikai egyenjogúságot is az/által, 
hogy az ország lakosságának egy része feltétlenül 
élvezi a legfőbb politikai jogot, a törvényhozásban 
részvétet, mig a másik, és ez a nagyobb rész, csak 
feltétesen egy grammatika megtanulásának feltété 
alatt élvezheti e jogot. _ 

E tekintetben, tisztelt ház, megmutattam, 
hogy az első feltétnek a központi bizottság 
szerkezete nem felel meg, mig ellenben az el-
leninditvány a nemzetiségi eszme lényegének 
tiszta felfogásával a nemzetiségek jogainak feltét
lenségét elismerve, azon álláspontot foglalja el, 
mely egyedül helyes e kérdés megoldására. 

De tegyük fel, hogy mind az, a mit a nemze
tiségi eszméről elmondtam, téves, alaptalan, hely
telen és azért elvetendő; tegyük fel, hogy én egé
szen helytelenül fogtam fel a nemzetiségi igénye
ket és hogy egészen más szempont lehet irányadó : 
mégis kétségen kívüli dolog marad az, hogy bár-
milyek legyenek is a nemzetiségi igények, ezek 
más természetűek nem lehetnek, az egyik, mint 
a másik nemzetnél, és épen azért, mert egy termé-
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szetüek, egy természetű törvényes ótalmat is köve
telnek. 

E tekintetnek, nézetem szerint, a központi bi
zottság nem felel meg. 

A központi bizottság itt az egyenjogúság el
vének nem csak megsértésével, de megsemmisíté
sével is már eló're a priori egy nyelvet a törvény 
fölé helyez, egy nyelvet, és ezt nem csak feltétle
nül, de valósággal parancsolólag ótalmazza , míg 
ellenben a többi nvelveknek csak feltételes ótal-
mat nyújt. 

Teszi ezt, mint a bizottsági jelentésből ki lehet 
venni, azért, mert egy állam nem létezhetik egy 
központi hivatalos, egy közvetítő nyelv nélkül. Ez, 
t. ház. tagadhatatlan; de az egyenjogúság megsér
tése csak akkor lenne igazolható, ha az egyenjo
gúság elve ily központi hivatalos és közvetítő 
nyelv lehetőségét kizárná. Ezt az elleninditvány 
nem teszi. Az elleninditvány az egyenjogúság el
vét tisztán tartja fen, s épen ezen egyenjogúság 
elve az, mely szükségkép egy központi hivatalos és 
közvetítő nyelvhez vezet. De nagy a különbség a j 
kettő között: mert míg az egyik az egyenjogúság 
megsértésével nem jogalapon, hanem önkényen 
a lapul , addig a másik épen a jogalapon nyugszik. 
Az elleninditvány 4-dik szakasza tisztán kimond
ja, hogy az ország viszonylagos többségét képező 
nemzet nyelve az államnak hivatalos és közvetítő 
nyelve. 

Itt tehát tisztán fel van tartva egy hivatalos 
nyelvnek szüksége, és nincs kizárva ily nyelv le- j 
hetősége. 

Azt mondottam , hogy az egyenjogúság elvét 
elkerülni nem szabad. Az egyenjogúság az állani 
alapeszméjével nem lehet ellentétben ; ha pedig 
ellentétben nincs, ugynem vagyok képes magam
nak csak egy érvet is képzelni, mely a törvényho
zást az egyenjogúság megsemmitésére feljogosit-
hatná. Az egyenjogúság pedig az állam alapeszmé
jével ellentétben nem lehet. A ki ezt tagadná, az a 
világtörténet több mint két ezred éves tanait 
tagadná meg , tagadná az emberi nem haladá
sának legdrágább kincsét, tagadná a tényeket. 
Nem akarok hivatkozni Svájcz foederativ államra, 
de igenis akarok hivatkozni az egyes kevert né
pességű kantonokra. És itt azt találjuk, hogy min
denütt az egyenjogúság nem csak elvben, nem csak 
papíron, hanem az életben is valósulva létezik. De 
tagadna nem csak tényeket, hanem tenne többet 
ennél, mert megrendítené az államlét talpkövét, 
megfosztaná az államot létének erkölcsi jogos
ságától. 

Ugy mint egyeseknél, épen ugy nemzeteknél 
is szükségkép egyik népnek jut az első szerep, a 
suprematia, mely sajátságai és képességének 
előnyeiben gyökerezik. Ily természetes supre- j 

matia az elleninditványban sincs kizáiva , ily 
suprematia ellen senki sem emelhet panaszt, ily 
suprematiát valódi megelégedéssel fog mindenki 
elismerni és elfogadni; de oly suprematiát, mely 
nem a tényleges viszonyokban, hanem törvényes 
clausulákban gyökerezik, elfogadni lehetetlen. ~-

Az ily suprematia, nézetem szerint, csak két 
alapon képzelhető: t. i. vagy a magasabb szárma
zás és ezzel már a születésnél fogva összekötött 
magasabb jogon; vagy az erőszakon. A ki az elsőre 
támaszkodik, bizonyítsa be magasabb származását 
és én meg fogok hajolni előtte; a másodikra tá-
maszkodhatik mindenki, a kinek megvan a hata
lom, ez tagadhatatlan-De, t. ház, a mint egy részről 
a jog előtt meghajolni nem csak kötelesség, de 
erény is, ugy más részről, nem a jog, hanem az 
erőszak előtt meghajolni gyávaság. E tekintetben, 
t. ház, a központi szerkezet, nem mondom, szándé
kosan, de ugy mint a javaslat szerkesztve van, va
lóságban épen ily erkölcsi lehetetlenséget kivan a 
nem magyar ajkú nemzetiségektől. 

Én meg vagyok győződve, hogy a t. képvi
selőház ezt nem fogja követelni, nem fogja köve
telni, mert tudja velem együtt, hogy a nemzeteknek 
ugy mint az egyeseknek az életnél van egy maga
sabb, szentebb érdekök is : a becsület; és ilyet 
követelni, mint e követelésnek engedni egyaránt 
erkölcsi lehetetlenség. 

Látjuk, t. ház, hogy a másik feltételnek, t. i. 
az egyenjogúság feltételének a központi bizottság 
javaslata épen nem felel meg, az elleninditvány tel
jesen. 

A harmadik feltétel e kérdés megoldásánál, 
mint szerencsém volt mondani, nézetem szerint az, 
hogy ugy intézkedjünk, hogy az ekképen felállított 
elvek ne csak a papiron maradjanak, hanem az 
életbe is átmenjenek, vagy is a ezélszerüség szem
pontja. 

Itt két elv íehet csak i rányadó: az első az, 
hogy a mennyire csak lehetséges, minden nemzeti 
nyelvnek minden lényeges fejlődési tért nyitva 
tartsunk; a második pedig az, hogy a mennyire 
csak lehet, a néptömegnek nyilvános nyelve min
dig saját nemzeti nyelve legyen. 

E czélra két eszköz képzelhető, nézetem sze
rint. Az első az, hogy ha mi a facultativ elvet egész 
tisztaságában és hatástalanságában akarjuk fen-
tartani, és követve Belgium példáját, azt mondjuk, 
hogy minden az országban divatozó nyelv min
denütt és mindenkor szabadon használható. Ez, t. 
ház, Belgiumban gyakorlatilag ki nem vihető, 
nálunk pedig egyenesen physikai lehetetlenség len
ne. Ha tehát mi ezen utat nem választhatjuk, csak 
egy marad fen: a nyelvterületek alkalmazá
sa. (•Zaj.) 

* T. ház! Én megvallom , meglepett engem e 
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visszatetszés, (Zaj) midőn én a nyelvterületek 
szükségét emeltem ki, holott a központi szerkezet 
nem kerülte ki a nyelvterületet, (Ugy van!a szélső 
bal oldalon!) 

Tisztelt ház, a nyelvterületekről sokszor 
hallottam, hogy ha ezeket életbe léptetjük, az 
nem lesz egyéb, mint viszszamenetel azon barbár 
időszakra, midőn nem csak az egyes nemzetiségek, 
sőt még — nem jut eszembe magyarul, „die Gre-
schlechter" (A nemek !) — a nemek is elszigetelik 
magokat. Én azt hiszem, hogy a nyelvterületek, 
ha a nyelveknek jogokat adni akarunk, nem egye
bek, mint következetes kifolyásai azon egyszerű 
és örök természeti törvénynek, hogy minden léte
ző idő és térhez van kötve. A nyelvterületeket tehát 
el nem lehet kerülni. Itt a kérdés csak az lehet, a 
czélszerüség szempontjából, hogy rnikép alakíttas
sanak ezen nyelvterületek legczélszerübben. Itten 
kétségkívül mindenki azt fogja mondani, hogy a 
legegyszerűbb s legczélszerűbb az, ha a lehetősé
gig egy területen kevés, vagy talán csak egy nyelv 
a divatozó. í g y épen a czélszerüség követelménye 
azon kikerekitési elv, mely az elleninditványban 
foglaltatik. A kikerekitési elv azonban, miután 
nem a nemzetiségi jog eszméjéből foly k i . nem 
alap-elv, és azért csak a czélszerüségi szempont alá 
esik. Ez okból én részemről kész vagyok bármely 
más módozatot elfogadni abban a pillanatban, 
melyben meggyőzetem arról, hogy van egy más, 
mely czélszerübben valósítja a nyelvek egyenjogú
ságát. 

A kikerekitési elv az állam területi és politikai 
egységével ellentétben nem lehet. 

Területi egységével nincs ellentétben, mert 
az ország területéből egy darab sem választatik el, 
hogy az más államhoz csatoltassék, vagy külön 
állammá alakíttassák. (Zaj.) 

A politikai egységgel nem ellenkezik, mert a 
politikai egység feltétele, nézetem szerint, az egy
séges kormányzat és egj^séges törvényhozás, s 
e tekintetben az elleninditványban nincs egyet
len egy pont is , mely nem csak hogy a po
litikai egységet megtámadná , hanem épen a 
politikai egységben nem találná elő feltételét. 
Az mondatik, nincs is ellentétben a kikerekités 
az állam egységével , de előkészíti az állam
egység megsértését. Ha az államegység veszé
lyeztetve van az által, hogy az országban fog
nak létezni nyelvi területek, melyek kizárólag 
csak egy és nem magyar nyelvnek területei, ugy 
a központi szerkezet e veszélyt nem hárította el, 
mert a központi szerkezet értelmében is egy me
gyében, vegyük például Krassó megyét, csak is 
az oláh nyelv lesz a jegyzőkönyvi nyelv. Ha tehát 
veszély fekszik ebben, ugy veszély fekszik már 
abban, hogy több nemzetiség létezik az országban, 

s e veszély nem hárittatik el az által, ha mi a 
többséget nem elégítjük ki. E veszélyt az által 
akarni elhárítani, hogy mi a többség törekvéseit, 
nem az államot sértő, hanem az állammal összeférő 
törekvéseit ignoráljuk: nézetem szerint megfogha
tatlan. (Égy szó; Helyes! Zaj. Derültség) 

Ha most röviden összefoglalom azokat, miket 
mondottam, (Halljuk ! Zaj) tiz szóval mondom k i : 
ez elleninditványt jellemzik a nemzeti egyéniségek 
elismerése, az egyén nemzetiségi jogainak feltét
lensége, az egyenjogúság elve, s lehető legnagyobb 
czélszerüség; ellenben a központi szerkezetet jel
lemzik először az országban létező nemzetek igno-
rálása, másodszor az egyén nemzetiségi jogainak 
csak félben megóvása vagy ótalmazása, 3-szor az 
egyenjogúság megsemmisítése, s 4-szer a czélsze-
rütlenség. Már, t. ház, hogyha czélszerütlen három 
nyelv, ugy még czélszerütlenebb hat nyelv. (Zaj.) 
Bocsánatot kérek, ez elleninditvány értelmében egy 
megyében legfeljebb három nyelv lehet, a központi 
szerkezet értelmében legalább hat nyelv: mert a 
törvényhatósági képviselők V5. tekintet nélkül 
arra, hogy a megyében létezik-e vagy nem, az 
illető népség tetszése sze int, és pedig törvényesen 
eljárva, egy nyelvet követelhet mint tanácskozási 
s jegyzőkönyvi nyelvet, mely ott nem is divatozó ; 
így, ha példával szabad élnem, Temes megyében 
elég a képviselők 7s. arra nézve, hogy — ha más 
okból nem, legalább tréfából — a tót nyelvet kö
vetelhesse, s pedig egészen törvényesen. Tehát az, 
hogy egy területen lehetőleg hat nyelv legyen, a 
legnagyobb czélszerütlenség a mi képzelhető, mert 
ha azt állítjuk, hogy hat nyelv a megyében nem 
czélszerütlen, akkor nem tudom mi joggal állithat
juk, hogy a központon hat nyelv czélszerütlen. Én 
azt mondom, a központon is, a megyékben is czél
szerütlen. 

Mindezek után már most röviden mondhatom, 
hogy a központi szerkezet, vagyis a központi bi
zottság javaslata csak egy elvet tart egész tisztán 
fel s ezt egész következetességgel viszi keresztül; 
a magyar nemzet törvényes suprematiáját. Azért 
mondhatom, hogy ezen javaslat nem egyéb, mint 
az 1836, 1840, 1844 s 1848-diki törvényeknek uj 
qualificalt kiadása. (Zaj.) Lényegében ugyanaz. 
Ugyanaz benne az alapeszme, ugyanaz benne a 
fő törekvés, csak alakjában változott. De, t. ház ién 
a nemzetiségi eszme okainak felsorolásánál egészen 
mellőztem azon törvényeket; mellőztem azért,mert 
nincs senki is, ki ne tudná, hogy a legközelebbi 
okozója a nemzetiségi kérdésnek Magyarországban 
épen ezen törvények voltak. (Ellenmondás.) Lehet 
mindent tagadni, s tessék tagadni. (De állítni is 
lehet minden absurdumot.') Már most, t. ház, a 
nemzetiségi kérdést szerencsésen megoldani akarni 
ugyanazon utón, a melyeji elég szerencsétlenül be-



10 CCCXXIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 24. 1868.) 

hozatott az országba, ezt én helyeselni nem tu
dom. f 

Én, t. ház,ezek után bátor vagyok elleninditvá-
nyomata t. ház figyelmébe és pártolásába ajánlani, 
és azt hiszem, hogy ezt jobban nem tehetném,mint az 
által, hogy ha az igen t. közoktatási miniszter úr 
egyik jeles munkájából kölcsönzőm saját szavait, 
melyeket ő abban mondott. Ezen munka czime a kö
vetkező : „Einfluss der herrsehenden Ideen des neun-
zehnten Jahrhunderts auf den Staat." [Mozgás.) 
Bocsánatot kérek, én ezen munkát német nyelven 
olvastam, és bátor leszek az idézetet is németül 
olvasni fel. E szavak igy hangzanak. (Olvassa:) 
„Uberall, wo man die nothwendige Entwicklung 
und Umgestaltung der Begriffe nieht zu hindern 
vermag, und doch die entsprechendeVeranderung 
der politischen Verhaltnisse nicht gestatten will, 
entsteht früher oder spater ein Kampf, der ímmer 
mit dem Triumphe der herrsehenden Begriffe über 
die Verfassung endet: denn der menschliche Greist, 
der seinerBestimmung folgend, immer fortschrei-
te t , kann durch materielle Mittel der Staatsgewalt 
unterdrückt, aber nie wirklich besiegt werden." 
Azok után, a miket a nemzetiségi eszmére nézve 
kifejtettem, nem az veszélyes, ha az én indítvá
nyom fogadtatik el , hanem az , ha a központi bi
zottságé fogadtatik el. 

Bartal György: T. ház! (Halljuk! Zaj.) 
T. ház! (Halljuk!) Oly ügyek törvényhozási elin
tézésénél , melyek az emberiséget koronkint meg
ragadó eszmék hatalmából keletkeznek , az izgal
mas ^kedélyek lecsillapítása, engeszteltsége nem 
annyira egyes rendszabályok formulázásától, ha
nem az egymással szem közt álló tényezők irány
elveinek helyes felderítésétől, a vég czélok lehető 
összeegyeztetésétől és a kettő körül tanúsítandó 
kölcsönös jó akarattól van feltételezve. (Halljuk.') 
Ezen ügyek közé sorozom én a nemzetiségi kér
dést , és t. képviselő társunk Deák Ferencz véle
ményétől eltérve, azon meggyőződésben vagyok, 
hogy a jelen ülésszak bár mily becses perczei 
elvesztegetve nincsenek, ha az előttünk fekvő tör
vényjavaslat átalános tárgyalásánál az egyes vé
leményárnyalatok minél nyiltabb kifejezést nye-
rendenek. Megkísértem tehát én is rövidre foglalva 
előadni e tárgy körüli igénytelen nézeteimet. 
(Halljuk!) Igyekezni fogok szem elől nem tévesz
teni, hogy képviselői kötelességem ez úttal is min
denekelőtt a magyar állam összes érdekeit, tehát 
az abban lakó nem magyar ajkú nemzetiségek 
érdekeit is képviselni: mégis nincs a miért tilta
kozzam a bírálatnak azon álláspontja ellen, mely 
ezen nézetekben a kiválóan magyar képviselő 
felfogását szemlélendi; sőt szivesen fogadom azt, 
mert méltányosnak találom , hogy azon szinezet, 
melynek irányában a többiek többé-kevésbbé 

mint követelők lépnek fel, mely akarva, nem 
akarva kénytelen leend a keletkezendő törvényt 
az egész mivelt világ előtt saját gyermekéül elis
merni és igazolni: az oly sok félreértéseket elő
idéző , meg annyi vádakra ürügyül szolgált, és 
bennünket kölcsönösen nem egyszer fölhevített 
tárgyban valahára nyiltan , de egyszersmind tar
tózkodás nélkül nyilatkozzék. Kerülni fogom a 
nagyon is elvont doctrinair irányt, melyet igen 
t. előttem szólott dicsérendő bátorsággal és kitar
tással követett; a magam részéről tartani fogom 
magamat leginkább a dolognak nagyon is kézzel 
fogható gyakorlati oldalához. (Helyeslés.) 

E tekintetből kiindulva, mindenekelőtt fel 
kell említenem azt, hogy már önmagokban is ké
nyes , de a társadalmi viszonyok rögtöni átalaku
lásainál hirtelen fölmerülő, s épen ezért a megol
dásnak nagyon is távol stádiumában levő kérdé
sekre nézve egyhamar nem lehet valami kárté
konyabb , mint oly jelszavak felállitása, melyek 
egyelőre a primitív jogérzet természetszerű kifo
lyásai gyanánt tűnnek fel, s mint ilyenek villany-
szerű elterjedést nyernek, de a melyek valósításá
nak gyakorlati nehézségei, a létező viszonyokba 
való ütközésök, s a kivihetlenség szülte keserű 
csalódásnak súlyos következményei a kezdemé
nyesők által még csak felületes megfontolás tár
gyául se vétettek. I ly megkapó, de az egységes 
államban, sőt épen az egységes állam által , mint 
kívántatik, egyátalában nem valósitható eszmének 
tartom én a nemzetiségek azon collectiv egyenjo
gúságát, melyet. Ausztria válságos perczeiben, szo
morú emlékű statusférfiainak egyike az akkori 
mozgalmak leküzdése czéljából zászlajára tűzött 
a nélkül, hogy akár ő , akár az ő nyomdokait 
nagyon is hiven taposó utódai, magát az oly kö-
nyelmüen megpendített nagy eszmét tisztázni s 
ez általok felállíttatni szándékolt összállam szerke
zetébe beilleszteni képesek lettek volna. 

Sajnos , hogy post tot fata et diserimina re
min , melyeknek részletezése nagyon is messze 
vezetne . nem jutottunk tovább , mint annak két
ségtelen felismeréséhez, hogy a r.emzetiségek oly-
szerü egyenjogúsága, a minőt azok némelyikének 
szóvivői, különösen pedig Mocsonyi Sándor kép
viselő által ujabban benyújtott kisebbségi javas
lat szerkesztői, nem késem bevallani, magának 
ezen eszmének szoros logikai menete folyamán, 
követelnek, az államnak , mint concret egésznek, 
sajátlagos rendeltetésével, a rendes közigazgatás, 
gyors igazságszolgáltatás, és, a mi nálunk felette 
fontos, az olcsó államháztartás kellékeivel merő
ben ellenkezik, (Elénk helyeslés) és hogy, mind 
azon fentartások és elismerések daczára, melyek 
épen az előttem szólott képviselő úr által mondat
tak az államnak általa is tisztelendő egységét ille-
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toleg, mégis az ő saját szavaiból is kitűnt az, 
hogy ezen igényeknek , illetőleg vágyaknak csak 
némileg is kielégitő megoldása okszerűen nem 
máskép, mint államszerkezetünk eddigi egységes 
állapotának teljes átalakitása, országunknak auto
nóm nemzetiségi kerületekre való felosztása, és 
egy ezeket vajmi lazán "összekötő szövetségi ka
pocsnak újból teremtése mellett volna eszközöl
hető'. (Ügy van! Igazi) Ugy hiszem, igazolva vol
nék , ha minden további elemzés nélkül egysze
rűen visszautasitanám e követelést, mely csak bé
kés utón kezdeményezné azt, a minek befejezése 
a legnagyobb rázkódások nélkül nem történhetnék : 
a létező állapotok teljes fölforgatását; (Elénk he
lyeslés) és ha vitatkozásaink hordereje csakis e 
teremre, csakis Magyarország közvéleményére szo
rítkoznék , bizonnyára tenném is ezt: mert a nem 
magyar ajkú honpolgárok azon része , mely vá
gyainak teljesülését az egységes ország nélkülöz-
hetlen kellékeivel összeegyeztetni eléggé méltá
nyos , velem ugyan azon alapon áll és meggyő
zést nem kivan, az ellenvéleményüeket pedig né
zeteiktől eltéríteni, viszont nekem sincs semmi 
bizalmam ; de nem felejthetem, uraim , hogy e 
kérdésnek lehetőleg kielégitő elintézése immár nem 
kizárólag hazai ügy , és hogy Európának közvéle
ménye, mely ez idő szeriut, függetlenül egyes ural
kodók és államférfiak becsvágyától, épen az oly 
sok oldalról fenyegetett világbéke fentartását, 
mint az átalános polgáriascdás legfőbb biztosikát 
áhitja minden áron, mely csakis ez okon óhajtja 
az osztrák-magyar birodalom consolidátióját, és 
ezzel karöltve saját eró'sbülésünket, gyarapodá
sunkat , nagyon is feszült figyelemmel kiséri e 
részbeli törekvéseinket, és az általunk hozandó 
áldozatok dolgában csakis azon határvonalnál álla
podik meg, a melyen tul azok nem csupán felesle
gesekké , de a világbéke jövendő garantiájára 
nézve kártékonyakká is válnak. [Élénk helyeslés.) 

A kiindulás ezen pontját elfogadván, nem 
tartózkodom fölemlíteni, hogy Európának ugyan
azon közvéleménye, mely jelenleg oly őszinte jó
akaratot tanusit i rányunkban, hasonló indokok
nál fogva rokonszenvvel kisérte Ausztriának saját 
állami létünk megsemmisítésére irányzott abso-
lutista , még nagyobbal amannak hasonnemü 
alkotmányos kísérleteit. Hiszen Magyarország 
éveken át nemzetiségek szerint feldarabolva, Er
délyt és Horvátországot nem is említve , német, 
tót kerületekre felosztva, s a nemzetiségek e rész
beli igényei, ha nem is a Lajtán tul, de ellenünk
ben bizonyára kielégitve valának. Kérdem, nö
vekedett-e ezen föderalista velleitások által az 
összállam ereje? gyarapodtak-e azon európai 
béke garantiái, melynek az ily módonBmegifjitan-
dott Ausztria kell vala, hogy keleti ó'rállója legyen? 

KÉPV. H. RÁPLÓ. 186'/gSI. 

[Zajos helyeslés.) És ha mi , kik sokkal szerényeb
bek vagyunk , semhogy a kettős birodalomnak 
bekövetkezett elgyöngülését, az együvé tartozás 
érzetének átalános megtompulását kizárólag saját 
passiv ellenállásunk vívmányául tekintenők, e 
kísérletekben még tovább mennénk , a mint azt a 
kisebbségi törvényjavaslat csakugyan követeli: 
vajon nyernénk-e magunkban erőt azon irány
zatokkal szemben, melyek a keleten oly sürün 
váltakozó felhők mozgalmát intézik, s a melyek
re nézve minden gyanúsítástól menten és csupán 
csak egy szomszéd országban legközelebb előfor
dult gyászos eseményekre hivatkozva , állithatjuk, 
hogy azok saját láthatárunk körvonalán belül is 
észlelhetők ? De nem önnön legközelebbi multunk 
egyedül, hanem épen Európa szövetséges álla
mainak, Svájcznak, Németországnak századok ke
serű tapasztalatai folytán felerőszakolt törekvése 
is legújabb bizonyságul szolgál az elmélet azon 
tanának. hogy a szövetség tág kötelékei kisebb, 
a világ mozalmaitól távol eső, azok által nem érin
tett köztársaságokra, apró fejedelemségekre alkal
mazhatók , de hogy azok oly nemzetek vitális 
érdekeit kielégíteni nem képesek, melyek egy
mással versenyző nagyhatalmak közé ékelve és 
vagy saját létöket folyton fenyegetve vagy az őket 
megillető befolyást állandóan megzsibbasztva érzik. 

Elegendőnek vélem , elvonatkozva saját és a 
velünk sokban azonos viszontagságok nyomása 
alatt elgyöngült Lengyelország történetétől, csak 
is a jelen kor ezen flagrans tanúságaira hivatko
zom , hogy jogosultan állithassam , miszerint mi , 
kiknek nemzeti léte a holnap bekövetkezhető ese
mények első rohama alatt már is kérdésben forog
hat , nem ingathatjuk meg állami szerkezetünk 
egységes alapját azon válság küszöbén, melynek 
leküzdése nemzeti erőnk végső megfeszítését 
igénylendi, azon állam szerkezetét. mely a hódi-
tás első korszakától, és az 1848-iki dráma véres 
jeleneteit mellőzve, közel ezred éves tartama 
alatt a belvillongások minden nemeit, de nem
zetiségi harezot nem ismert , melynek hűbéri ki
váltságai és bilincsei magyar és nem magyar ajkú 
lakosok közt válaszfalat soha sem képeztek, de a 
melynek paizsa alatt az őslakók szintúgy, mint ké
sőbb bevándorlottak nemzeti jellegüket minden 
háboritás nélkül fentartani igen is képesek voltak. 
[Zajos helyeslés.) 

Ez elvitázhatlan történeti t ény , szemben 
azon körülménynyel, mely a központi bizottság 
törvényjavaslatának pivot-ját, sarkpontját képe
zi : hogy a hon nem magyar ajkú lakói a társa
dalmi s politikai jogok teljes élvezetében vannak 
már a jelenben is ; megdöthetlen bizonyítványa 
annak, hogy a nemzetiségi kérdés folyton izgató 
lökéseit mi nálunk korán sem államszerkezetünk-
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bői , korán sem alkotmányunkból, mely e rész
ben egységes, de vegj-es ajkú európai államok bár
melyikével a múltban szintúgy mint jelenben a ver
senyt bátran kiállja, (Élénkhetyeslés)hanem leginkább 
azon faj- és vallás-azonosság szülte rokon és ellen
szenvekből meriti, melyeknél fogva honunk nem
zetiségeinek némelyike az ország határain kivüli 
testvéreihez gravitál. (Husszas zajos helyeslés.) 

Nem ismeri az emberi természetet, uraim , ki 
azt hiszi, hogy az ilynemű gravitatiot az önfelál
dozás legszélső határáig menő engedmények pa-
ralysálni képesek. Es épen azért, mert enmagam 
az ellenkezőről vagyok meggyőződve , mert nem 
csupán nemzeti létünket, de a világbéke jö
vendő garantiáit, az átalános polgárosodás érde
keit azon históriai alaptól elválhatlannak tartom, 
mely az európai egyensúlyt teremte, melynek vi
szont egyik s tán nem legmegvetendőbb nyoma
téka Magyarország jelen határaiban központosul: 
kénytelen vagyok kereken vissautasitani minden 
oly követelést, mely a nemzetiségek collectiv 
egyenjogúsága fonalán csakhamar Magyarország 
állami tehetetlenségéhez, és második stádium gya
nánt teljes Bzétoszlásához vezetne. (Hosszas élénk 
helyeslés.) 

Ez által, uraim, elég nyiltan kijelöltem volna 
a keretet, melynek körvonalán belül kell, hogy 
keressem a nemzetiségi érdekek jogos és az állam
egység szervezetével nem ellenkező s az állam tisz
tult fogalmának megfelelő megoldását. 

Igen is természetes joga minden honpolgár
nak saját nemzetiségének megőrzése átalában, kü
lönösen pedig anyanyelvének használata az őt 
mint egyént megillető jogkör teljes kiterjedésében: 
oly j og , mit az államnak korlátoznia nem szabad, 
hacsak amazt illusoriussá tenni nemj kívánja. 
(Elénk helyeslés.) 

Ep oly természetes joga az egyes nem
zetiséghez tartozó honpolgároknak , hogy nem
zetiségűk, anyanyelvűk átöröklésére, fejlődésére 
szabadon egyesülhessenek, tudományos intézeteket, 
iskolákat állitbasanak: mert ezen czélok mint a 
honpolgárok egyéni jogosultságának kifolyásai 
hasonló szövetkezés nélkül el nem érhetők. 

Végül, miután a közoktatás magának a jog
állam czéljának egyik leghatalmasabb előmoz
dítója, mit az államnak kizárólag egyesek vagy 
társulatok buzgóságára biznia nem szabad, s a 
melynek részint kötelességéről, részint lehetőségé
ről gondoskodnia kell, tagadhatatlan joga minden 
honpolgárnak, hogy a közoktatás azon intézete
ben, melyek az állam költségén, vagy az Ő rendelke
zése folytán az egyes törvényhatóságok és községek 
erejével, tehát az ő hozzájárulásával is fentartatnak, 
anyanyelvéből kiinduló elemi és annak segélyével | 
fokozatosan előhaladó felsőbb kiképzést nyerhessen. 1 

Az államnak viszont kötelessége, hogy ezen 
jogokat ne csak maga részéről tiszteletben tar tsa; 
hanem egy úttal gondoskodjék is, hogy azoknak 
tettleges gyakorolása az egyes nemzetiségek egy
más közti érintkezésében egyenlően, tehát az eset
leges többségek ellenében, biztosítva legyen. 

De maga a nemzetiségi érdekek ápolása, 
uraim ! az államnak közvetlen és sajátlagos rendel
tetését soha nem képezheti; nem oly államokban, 
melyek tömör nemzetet képeznek, nem olyanok
ban, melyek több nemzetiségekből alkotvák. Es 
nem csupán azért, mert az állam szervezete köze
gei e hivatás betöltésére szellemileg nem képesit-
vék; nem is épen azért, mert a nagyobbára eladó
sodott íinancziák, különösen a mieink, melyek hátra
maradásunk tátongó hiányait eltakarni is alig 
képesek, az ilynemű ápolásnak, a kisebbségi ja
vaslat szerint felmerülendő hatszoros, és ha játékot 
űzni nem kivannak, bizonyára terhes költségeit 
meg nem birnák, hanem főleg és mindenek előtt 
azon okon, mert az egyes honpolgároknak csak is 
joga, de nem egyszersmind kötelessége, hogy sa
ját nemzetiségűk sokszor erőtetett fejlesztéséhez is 
anyagi áldozattal járuljanak, és mert őket ennél
fogva ily czélból, még kevésbbé pedig a rajok 
nézve idegen nemzetiségek érdekeinek előmozdítá
sára megadóztatni az államnak nincsen hatalmá
ban. (Helyeslés.) Birok annyi következetességgel, 
hogy e részben a magyar nemzetiség ápolására 
nézve kivételt ne tegyek. Mert ha egyrészt hódolunk 
azon iránynak, mely az államot és egyházat egy
mástól kölcsönösen felszabadítani és az uralkodó, 
bevett és tűrt vallások közti minden különbséget, 
az emberi szűkkeblűség ezen elavult maradványát, 
végkép megszüntetni kivan, a legnagyobb követ
kezetlenség beszámítását csak is ugy fogjuk kike
rülhetni, ha a nemzetiség kérdésében ugyanezen 
elvet követve, tartózkodunk bármely nemzetiség
nek kiváló jogosultságot vagy épen uralmat vindi-
cálni. Nemzeti intézeteink közül azok, melyeknek 
ezélja kirekesztőleg a magyar nyelv és nemzetiség 
fejlesztése, amúgy is nem az ország egykori adóalap
jából keletkeztek, hanem a volt kiváltságos rendek 
önkéntes kivetéseiből és egyesek nagylelkű ada
kozásaiból , és én minden pillanatban kész vagyok 
inkább lemondani azon csekély állami segélyről, 
a melyben azok jelenleg részesülnek, semhogy 
az általam kifejezett elven bármi csekély csorbát 
látszassam ejteni. (Helyeslés.) 

A mint e szerint tisztában vagyok magam
mal az iránt, hogy az államnak a nemzetiségi ér
dekek körül egyéb teendó'je nincs , mint hogy 
a honpolgárok egyéni és szövetkezési jogait kel
lően tisztelje és megóvja, és hogy őket ily czimen 
em közvetlenül megadóztatni, sem — mint ez a kis-
sebbségi javaslatnak 8. szakaszból igen is feltűnő. 
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s a mi az ország egységét jövendőre nagyon is 
sérti — e hatalmát bármi nemzetiségű congressusra 
átruháznia nem szabad: szintúgy nem tarthatom 
eléggé indokoltnak s az állam korszerű fogalmá
val megegyezhetönek a kisebbségi javaslat 4-dik 
szakaszában foglalt azon követelést, hogy minden 
nemzetiség megfelelő arányban legyen képviselve 
az országgyűlés felső házában, a központi ható
ság fótörvényszékeinél, stb. Az] ily intézkedések 
helyet foglalhattak a középkor államaiban, melyek
nek eredetileg hűbéri javadalmakkal és mindig 
hűbéri hatalommal biró hivatalai e jellegükből 
soha végkép ki nem vetkőzve, a politikai befolyás
nak leghatalmasabb tényezőit képezték, s mint 
ilyenek, a kiváltságos osztályok, később pedig a 
vallásfelekezetek jogainak legerősebb biztosité
kául szolgáltak; de nem felelhetnek meg az ily
nemű kikötések az ujabb államtan azon követel
ményeinek, mely a hivatalviselést államszolgá
lattá alakitva s annak minden addigi létezett kor
látait megszüntetve, e részben csak a képesség 
mérvét ismeri el irányadóul, [Helyeslés) és nem fe
lelhet meg különösen a felelős kormányzat elvé
nek, a melyre nézve, ugy hiszem, közöttünk különb
ség nem létezik, de a mely hasonló korlátozást 
egyátalában meg nem tűr. 

Nem szükséges, ugy hiszem, hogy tüzetesen 
szóljak azon eltérésekről, miket az állani nyelvé
nek és az egyes nemzetiségek nyelvének a tör
vénykezés, önkormányzás, közoktatás terén leendő 
használtatása körül, ugy a kisebbségi, mint a köz
ponti bizottság törvényjavaslata s az attól lényegi
leg el nem térő azon javaslat is, melyet Deák 
Ferencz tisztelt képviselőtársam benyújtott, feltün
tetnek : mert egy államnyelvnek szükségét a ki
sebbség a íenidézett szakaszban nyíltan elismeri, 
de elismeri azt is, hogy ez nálunk czélszerüen 
csak is az ország többségét képező országos ma
gyar nemzet nyelve lehet; és mert más részről 
bizton hiszem, hogy bármely idegen államnak 
í'érfia, elkezdve azon Belgiumtól, melyet Mocsonyi 
képviselő úr fölemiitett, de elmenve még Belgium
tól az Óceánon is át egészen Éjszak-Amerikáig, már 
azon latitude-et is, melyet a központi bizottság, még 
inkább azt, melyet Deák képviselő úr módositvá-
nya felállít, az egybevágó kormányzás mellőzhet-
len kellékeivel megférő vonal legszélső határáig 
terjesztettnek itélendi. Ugy tudom, t. képviselő
ház, hogy nincsen a nemzetiségi követeléseknek 
előttünk ismeretes oly része, melyre nézve az ál-
falam előadottakban tőlem telhető szabatossággal 
felállított vezérelvek ha egyebet nem, legalább 
saját felfogásomat illetőleg a főelvekre nézve kellő 
eligazodást ne nyújtanának : mert azon részle
tekre nézve, melyek a t. képviselőtársunk, Deák 
Ferencz által benyújtott törvényjavaslat és a köz

ponti bizottság törvényjavaslata között léteznek, 
ezúttal kiterjeszkedni czélszerünek nem tartom, és 
constatálni csak az egyet kívánom, hogy az általam 
előadott elvek közt és azok közt, melyeket a két 
törvényjavaslat vall, lényeges különbség nem léte
zik. Vannak a részletekre nézve igen is fontos kü
lönbségek, de csekély nézetem szerint azokon 
áthaladni csakis a részletes tárgyalásnak fel
adata. 

Ennélfogva nem marad fen számomra egyéb, 
mint hogy t. barátomat, az előttem szólott képviselő 
urat a részben is kövessem, hogy a két törvény
javaslat között — mert szabad legyen Deák képvi
selő urnák javaslatát a gyakorlati eredményekre 
nézve összefoglalni azon javaslattal, a melyet a 
központi bizottság beadott — tehát ismétlem, a 
gyakorlati következményekre nézve saját igény
telen felfogásom szerint néhány rövid vonallal pár
huzamot állítani megkísértsem. (Halljuk! Hall
juk !) 

Szerintem az egyik— épen a kisebbségnek 
javaslata — a nagyobb nemzetiségek collectiv jog
egyenlőségét állapítja meg; a másik kettő a már 
is létező jogegyenlőséget a hon minden polgárai
nak nemzetiségi érdekeire alkalmazza. {Helyeslése) 
Amannak alapján uralkodni fogok az egyes nem
zetiségek töredékein ott, hol véletlenül absolut 
vagy relativ többségben leszek; emennek paizsa 
alatt védve leszek, még egyénileg' is , az egész or
szág területén, és nemzetiségi jogaim magna char
táját érvényesíthetem, mint az angol, vizén és szá
razon. {Zajos helyeslés.) Az egyik szerint lehetnek 
localisált nemzetiségi tusák a szabad associatió 
terén, az egyes törvényhatóságok, a községek ter
meiben, de az esetleges tulcsapongások nem ve
szélyeztetik a békés szomszédokat. A másik sze
rint önakaratom ellen is részese leszek az állam
gépezet minden kerekzetében, még a legmagasabb 
fokozatokban is megörökített nemzetiségi küzdel
meknek, melyek a kölcsönös feszültséget, idegen
kedést folyton szítva, elvégre is felemésztendik azt, 
a minek becsületes és eszes honpolgár minden 
partialis törekvését kell, hogy alárendelje: a salus 
publicát. {Zajos helyeslés.) 

Megengedem, uraim, hogy talán némi rész
ben felette kedvező, más részben felette súlyos az 
ítélet, a mit az imént levonni kényszerittettem. 
De bátor vagyok enigazolásom végett t. ellenfe
leimre hivatkozni a részben, hogy előzményeiben 
— szintúgy, mint az előttem szóló —• kizárólag 
objectiv szempontból igyekeztem kiindulni. Nem 
gyanúsítottam és jelenleg sem gyanúsítom sem 
az ő szándékát, sem bármely nemzetiség törekvéseit, 
sőt nyíltan elismerem, hogy ha valamely kérdésben, 
ugy az előttünk fekvőben felette nehéz szorosan 
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megtartani azon határokat,melyekre a latinköltó'oly 
találólag utal : 

„ sünt certi denique fines, 
Quos ultra citraque nequit consistere reetum." 

Figyelmemet csakis a lehető eredmények tár
ták lekötve ; de épen azért, mert nem tehetem, hogy 
egyik javaslat jövendő gyümölcseiben Eris vészes 
almáját, a másik két javaslat lehető hajtásában pe
dig a békének alojágát fel ne ismerjem: ez okból 
részemről legalább az iránt, hogy a három javas
lat közül melyik fogadtassák el a részletes tár
gyalás alapjául, mindig abból indulva ki, hogy a 
központi bizottság javaslata és Deák Ferencz kép
viselőtársunk által benyújtott javaslat közt elvi 
eltérés nem létezik, részemről kétség elő nem for
dulhatott. 

És most engedjenek, uraim, még egy végső 
szót! (Halljuk!) 

Azon — nem várt de, fájdalom ! a multak ta
pasztalatain okulva, minden honfi által nag3?on is 
komoly szivvel félt — esetre, hogy a békének 
általunk jó hiszemmel nyújtani szándékolt jelvénye 
hasonló elfogultsággal fogadtatnék különösen 
szerb és román honfitársaink részéről, mint fogad
tattak általok, fájdalom! hajdan a szintoly tiszta 
kutforrásból keletkezett 48-diki törvények , és 
hogy ehhez képest Önmagunkat, kik jelenleg e 
teremben békésen együtt tanácskozunk, valaha a 
cselekvés terén a múlthoz hasonló vagy talán még 
keserűbb küzdelmek fognak elválasztani: ne féltsék, 
uraim, nemzetiségök külön érdekeit azon ma
gyar nemzettől, melynek számaránya önökre nézve 
bizony nem félelmes, melyet hódítási viszketeg 
nem bánt, és mely a proselytismusra sem hajlam
mal, sem képességgel nem bir, mely őszinte rokon
szenvei kiséri önök nemzetiségi fejlődését, mert 
abban önmagára nézve veszélyt nem lát ; még 
őszintébben kivánja önök testvéreinek állami con-
salidatioját, melyet — mint saját nemzeti létének 
legerősebb védbástyáját —önökkel együtt meg is 
kész védeni; de féltsék igen is a nemzeti önállást, 
mivel ez ország határain kivül birnak, nemzetisé
gök külön érdekeit, melyeket ezen ország hatá
rain belül minden korlátozás nélkül és háboritla-
nul ápolhatnak, és féltsék mindenekelőtt szabad
ságukat azon nagyhatalom terjeszkedési vágyai
tól, a melynek barátságos indulata, ellenségeske
dése, ölelése ép ugy, mint támadása, Irigyek meg, 
uraim, önökre nézve egyaránt veszélyes (Zajos 
helyeslés), és mely míglen önöknek hízeleg, a Vis-
tula és a Balti tenger partján forgatja ama tükröt, 
a melyben önök nemzeti életök és nemzetiségök 
sorsát egybeolvadva előre láthatják. (Hosszas, 
zajos helyeslés.) Egyetértve és kezet fogva, uraim, 
lehetünk még egy szebb jövőnek urai, és a minek 
dicsőségében régente oly testvériesen osztakoz-

tunk : Őrei a nyugati polgárosodásnak; egymással 
viszályban el veszendünk legelőbb is mi, de ne ámít
sák magokat, uraim, a végzet önöket sem kiméli 
meg! És a kő, mely az egyenetlen harczban elvér
zett magyar nemzet sirat diszitendi, nem sokáig 
álland egyedül a puszták^ sivatagában. (Igaz ! He
lyeslés minden oldalról.) És ezért adja Isten, hogy 
ne későn következzék be azon idő, melynek bekö
vetkezni kell, a midőn önök saját jövőjök elvál-
hatlanságáról meggyőződve, velünk egyenlő mérv
ben érzendik a nagy költő szózatának ihlettségét, 
hogy e haza szent földe közös szabadságunk böl
csője és majdan sirja is, hol együtt élnünk és 
együtt halnunk kell. 

Pártolom a központi bizottság javaslatát. 
(Viharos éljenzés és tajps.) 

D i m i t r i e v i c s MilOS: T. ház ! E g y alkalom
mal szerencsém volt a t. ház előtt kijelenteni, 
hogy nem csak reménylem, hanem hiszem és meg 
vagyok győződve, hogy a nemzetiségi kérdés köz
megelégedésre fog megoldatni. Ez akkor nyilvá
nított reményimet—noha hivatkozássalafeliratokra, 
adatokkal támogattam — most, szemben a bizottsági 
törvényjavaslattal, ábrándnak kellene bevallanom, 
ha hitem és meggyőződésem jelenleg is oly szilárd 
nem volna, mint akkor, hogy ez a kérdés, ha nem 
is most, ugy a legközelebbi jövőben közmegnyug
vásra fog megoldatni: mivel nézetem szerint e kér
désnek megoldása nem függ a hatalomtól, mely 
jogot adhat, de el is vehet, hanem a szellemileg 
mindinkább fejlődő népek jóindulatától, a kik a 
cultura befolyása alatt maholnap be fogják látni, 
hogy kölcsönös érdekök azt követeli, miszerint e 
kérdés a valódi igazság és testvériség alapján 
oldassék meg. 

Minden korszaknak volt és van eszméje, azaz 
kifejezett iránya és határozott törekvése ; és ha ily 
eszme a fejlődő népek által felkaroltatott, a törté
nelem tanúsága szerint győzedelmeskedett az a 
legnagyobb akadályok, t. i. az előítélet és önzés 
felett azért, mivel életet és erőt merített és nyert 
a népek és nemzetek meggyőződéséből. I ly eszme 
a nemzetiségi eszme is, mely különben nem uj 
eszme, a mint ezt sokan állittják, hanem oly régi, 
mint a nemzetek történelme, s csak az ujabb idő
ben mutattatott be a világnak kérdésként a miatt, 
mivel a nemzeteknek természetes és elidegenithet-
len joguk, a jog az élethez és a culturai fejlődés
hez kérdésbe vonatni szándékoltatott. Nézetem 
szerint tehát nincsen, de nem is létezhetik nemzeti
ségi kérdés, mert természetes és elidegenithetlen 
jogokat, és kiválólag a nemzeti érzületet, mely 
magasztosabb és becsesebb a vallási kegyeletnél, 
kérdés alá vonni nem lehet. Hanem igen is] van 
kérdés a felett, hogy és mikép tétessék lehetővé, 
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miszerint Magyarországban a különböző népek 
saját nemzetiségüket a haza érdekének veszélyez
tetése nélkül fejleszthessék? Azt hiszem, ha a 
kérdés ekként állíttatik fel, ugy ennek megoldá
sához kiki testvérileg segédkezet nyújtani s jó
akarattal oda fog törekedni, miszerint egy részről 
az állam léte és fenállása megóvassék, s más rész
ről a nemzetek existentiája s culturai fejlődése 
lehetővé tétessék. (Helyeslés.) í g y fogom én fel 
jelentőségét a napirenden levő kérdésnek, s követ
kező alapelvekből kiindulva, kívántam volna meg
oldatni : 

1-ör: Magyarországnak területi épsége sértet
lenül fentartatik, mert azt csorbítani nem lehet, de 
nem is szabad; 

2-szor: Magyarországnak önállósága egysé
ges törvényhozást, egységes központi kormányt, 
s ezen testületeknél egységes állami nyelvet igé
nyelvén, az e tekintetben már fenálló törvények, 
mint Magyarországnak sarkalatos törvényei, kér
dés alá nem jöhetnek ; s végre 

3-szor Magyarországnak mindannyi népei, 
jelesen a magyar, szerb, román, orosz, szlovén s 
német, egyenjogú nemzeteknek nyilváníttatnak, s 
hogy nemzetiségűket fejleszthessék, egyenjogúsá
guk a törvényhatóságokban, községekben s a bíró
ságok előtt törvény által biztosíttatik. 

E biztosítás a részletekben milyen legyen? 
azt taglalni nem czélom ; épen úgy nem szándékom i 
hivatkozni a külföldi törvényekre s intézmény ékre, j 
mert meg vagyok győződve, hogy e téren csak i 
is a tanulmányozás hasznos s kívánatos, az után
zás azonban káros, sőt tekintettel sajátságos vi
szonyainkra, veszélyes lehet. De miután több íz
ben ellenvetésként hallanom kellett, hogy a kü
lönböző nemzetek érdekeire nézve Magyarország 
az egyetlen toleráns állam , hivatkoznom kell 
a belga és helvét államokra, nem a végett, hogy 
az ott fenálló törvények lemásoltassanak s nálunk 
alkalmaztassanak, hanem a végett, hogy bebizo
nyítsam, miszerint más államokban ilyen termé
szetű kérdések fenállottak, s a nevezett államok
nak böleseség, mérséklet és jóindulat által ve
zérelve sikerült a kérdést közmegelégedésre meg
oldani s az állam érdekét a nemzetiségek érdeké
vel öszhangzásba hozni. 

E kérdések megoldása miért volt lehetséges 
ott ? s miért látszik lehetlennek nálunk ? Bizonyo
san azért, mivel azt hiszszük, hogy túlságos a köve
telés egy részről, s túlzottabb a tagadás más rész
ről ; miért is ily viszonyok között feladatunk nem 
lehet más, mint az eltérő nézeteket tárgylagos 
érvek által tisztázni, az ellentéteket engedékenység 
által kiegyenlinteni s a különböző érdekeket áldo
zatkészség által kiegyeztetni. 

De hogy ezt tehessük, tudnunk kell, mi | 

igényeltetik egy részről, s mi adatik meg más 
részről. 

Választ adnak e kérdésre a napi renden levő 
törvényjavaslatok, s fájdalommal kell bevalla
nom, hogy minden igyekezetem mellett is nem 
sikerült a törvényjavaslatok között combinatió 
utján a közép utat feltalálnom, és pedig azért, mivel 
meggyőződésem szerint a bizottság nem teljesítette 
feladatát a feliratok szellemében. A bizottság ugyan 
is, hogy elhitesse az egész világgal, miszerint 
munkálatának alkotásánál a testvériség s igazság 
elveit követte, s hogy magát az 1861. s 1866-ki fel
iratokhoz alkalmazta, törvényjavaslatát következő
leg czirnezi: „Törvényjavaslat a nemzetiségi egyen
jogúságról/"' Ha azonban e törvényjavaslatot átol
vassuk, meg fogunk győződni az ellenkezőről.mert e 
törvényjavaslatban nemzetiségekről mint tényleg 
s történetileg fenálló testületekről szó sincsen, s 
egyedül e felett tétetik intézkedés, hogy hol s 
milyen körülmények között légyen szabad az 
egyes polgárnak anyanyelvét, ha az történetesen 
nem a magyar, használni. 

A nemzetiségi kérdés e szerint nyelvi kér
déssé lett, melyet szabályozni érdekében állhat a 
kormánynak és érdekében állhat az egyeseknek; 
azonban közönyössé válik a kérdésnek ekkénti 
eldöntése és elbénitása azon népek előtt, a kik ön
tudatában vannak annak, hogy hivatásuk és ér
dekük nem egyedül abban áll , miszerint anya
nyelvűket itt vagy ott használhassák, hanem ab
ban, hogy nemzetiségűket a többi culturai népek 
példájára fejleszszék és pedig a végből, hogy a 
földszínéről élne söpörtessenek. A kérdésnek súlya 
tehát nem fekszik a nyelv használatában, mert hi
szen ezt engedelem nélkül is használjuk, hanem a 
nemzetiségi elv elismerésében, melyet a bizott
ságnak figyelembe venni és kiindulási pontul elfo
gadni kellett volna : mertaz 1866-iki országgyűlési 
felirat erről ugy szól, »,hogy a mindinkább fejlődő 
nemzetiségi érzet figyelmet érdemel és nem lehet 
azt a múlt idők és régi törvények mértékével 
mérni/*' A nemzetiségi elvet, vagyis, hogy a fel
iratnak szavaival éljek, a nemzetiségi érzetet a bi
zottság azonban nem csak hogy figyelembe nem 
vette, hanem célzatosan ignorálni akarta az által, 
hogy hallgatagul tagadni kívánja, miszerint Ma
gyarországban több nép van: mert ha ezt elismeri, 
következtetéseiből el kellett volna a bizottságnak 
ismerni azt is, hogy ezen népeknek vannak érde
keik, melyeket nem egyénileg, hanem összességük
ben, azaz totalitásukban kellett volna kielégíte
ni. Ezen döntő pontnál a bizottság bizonyosan 
habozott: mert tudomásának kell lenni arról, hogy 
régi törvényeink Magyarországban több népeket 
és nemzeteket, gentes et nationes elnevezés alatt, el
ismernek; tudomásának kelllenni továbbá a bízott-
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ságnak arról,hogy az 61- és 66. évi feliratok a külön
böző nemzetiségek, tehát nem az egyesek érdekei
ről következőleg nyilatkoznak: „Mi a különböző 
nemzetiségek érdekeire vonatkozó törvények al
kotásában és az igazság és testvériség elveit köve-
tendjük ; a és végre tudomásának kell lenni a bizott
ságnak arról, hogy az 1861-diki második felirat a 
szerb nemzetet nemzetnek nevezte és pedig követ
kezőleg : „Még a szerb Vajdaság is, mely a szerb 
nemzet kedvéért állíttatott fel, egyedül csak nevére 
volt szerb;''' és ha mindezekről a bizottságnak tu
domása volt, és mind a mellett nem találta érde-
dernesnek Magyarország mindannyi népeit taxa
tíve, azaz, egyenkint és név szerint a törvényjavas
latban előszámlálni: feltűnőnek nem találom, hogy 
a bizottság a nemzetiségi kérdést nyelvi kérdéssé 
degradálta. 

És ha a dolgoknak már igy kell állniok, akkor 
csakis egy részletes észrevételem van a bizottság 
munkálatára, és pedig az, hogy a t. javaslat nyelvi 
kérdést tárgyalván, a czim a, szövegnek és a szö
veg a czimnek meg nem felel. 

A törvényjavaslat egyes intézkedéseit jelen
leg birálat alá nem vehetem, hanem mégis con-
statálni kívánom, hogy a bizottság a nyelv kér
dését is mostohán oldotta meg, és hogy az anya
nyelv használatát csak ott engedi meg, hol ezen 
engedélyt természetes akadály miatt megtagadni 
nem lehetett, és hogy a bizottság e valóban mos
toha eljárását indokolhassa, mindjárt a törvényja
vaslat elején korlátokat állit fel, melyeknek kerete 
közt az anyanyelv használatát engedi meg. Es 
épen ezen uj találmányú és kiválogatott „Vor-
sichtsmasregel"-ekre meg kívánom jegyezni, hogy 
feliratainkban ily alakban és ily számban se
hol sem fordulnak elő, és hogy e szerint a bi
zottság ezen sorompókat önkényesen állitotta 
fel. Állitásom támogatására hivatkozom az 1861-
diki feliratra, mely igy szól: „El vagyunk hatá
rozva mindent elkövetni, hogy a félreértések elhárít' 
tassanak, és teszszük, mit az ország szétdarabolása és 
önállóságának feláldozása nélkül tehetünk, hogy e 
honnak minden nemzetiségű polgárai érdekben és 
értelemben összeforjanak." A bizottság azonban e 
feliratban felállított elvekhez nem alkalmazkodott, 
különben az anyanyelv használatát nem teszi füg
gővé a közigazgatás lehetőségétől, a kormái^zat 
czélszerüségétől, az igazság gyors és pontos ki
szolgáltatásától és eszerint mellékes, vagy legalább 
másodrendű tekintetektől; sőt a bizottság arról sem 
gondoskodott, hogy a félreértések elhárittassanak, 
mert különben minden indokolt szükség nélkül 
az állam hivatalos nyelvét az egyházakra nem 
parancsolja rá, azt követelvén t. i., hogy a jegyző
könyvek az állam felügyelete szempontjából az 

állam hivatalos nyelvére fordíttassanak le, mit-
sem figyelve arra, hogy ezen valójában felesleges 
intézkedés balmagyarázatokra adand alkalmat és 
hogy az országgyűlés az épen most idézett felira
tában határozottan kijelentette, hogy el van hatá
rozva mindent elkövetni, hogy a félreértések el
háríttassanak. 

Ha a t. ház figyelmét ki nem merítettem, 
egybefoglalom nézeteimet és elveimet. 

Fen tartatni kivánom Magyarország terület
épségét, mert ezt fentartani minden honpolgár
nak hazafiúi kötetessége ; fentartatni kivánom 
Magyarország önállóságát, mert ezt a haza érdeke 
követeli és pedig egységes törvényhozás, egységes 
központi kormányzat és ezen testületeknél egysé
ges állami nyelv által ; és ha mindezen állami ér
dekeket fentartatni akarom, és azt kivánom, hogy a 
törvényhatóságoknak és községeknek szabadságára 
bizassék a tárgyalási és ügyviteli nyelv megválasz
tása: azthiszem, hogy az országnak önállóságát felál
dozni nem akarom ; ha továbbá meg vagyok győ
ződve arról, miszerint Mágyarországnakintegritását 
nem sértem, ha azt óhajtom, miszerint a megyék ott, 
a hol a szükség mutatkozik, épen a nemzetiségi igé
nyek kielégítése és súrlódások elhárítása végett 
kikerekittessenek: azt hiszem, ezen kikerekítessél 
Magyarország területi épséget sérteni nem aka
rom ; sőt ezen kikerekitést nem csak kivánom, de kö
vetelem is annyiban, a mennyiben ezen kikerekités 
által a határőrvidék az anyaországhoz visszacsatol-
tatnék és ez által az országnak tettleg' sértett 
integritása helyre lenne állítva ; és végre, ha néze
tem az, miszerint az igazságszolgáltatás csakis 
egyedül a nép nyelvén kezelhető: reményleni bá
tor vagyok, hogy a t. ház ezen átalános jogászi 
nézetet tekintetbe venni, s ebből kiindulva intéz
kedni fog, hogy az igazságszolgáltatás az első bí
rótól a legfelsőbb bíróig a nép nyelvén kezeltes
sék : mert meggyőződésem az, hogy oly állam
ban, hol az igazságszolgáltatás nem a nép nyel
vén szolgáltatik ki, lehet alkotmány, de nincs sza
badság, nincs vagyoni és személyi biztosság. 

Miután pedig a Mocsonyi képviselőtársam 
által beadott törvényjavaslat az általam bevallott 
elvekkel ellentétben nem áll, azt elvben pártolván, 
a részletes vita alapjául elfogadom. 

Végre kötelességemnek tartom a t. ház emlé
kébe hozni, hogy még egy sürgős kérdés volna 
elintézendő: t. i. a szerb nemzeti kérdés; (Hall
juk!) és miután e kérdésnek elintézését az 1861-ki 
királyi leirat, és ugyanazon évi felirat, nem kü
lönben a t. miniszterelnök urnák egy interpella-
tióra adott válasza kilátásba helyezte: ugy hiszem, 
hogy a t. ház azon kérelmemet, miszerint ezen 
kérdés tárgyalása haladéktalanul napirendre tű
zessék, pártolni és a t. kormányt oda utasítani 
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fogja, hogy e kérdés elintézése végett törvény
javaslatot még ez ülésszak alatt a ház elé terjesz
t e m E kérdésnek tárgyalását nem egyedül az 
io-azság és testvériség követeli, hogy azon nemzet 
irányában igazságosnak és méltányosnak legyünk, 
melynek múltja és jövője a magyar nemzet múlt
jával és jövőjével szoros összefüggésben áll, ha
nem a kérdés elintézését követeli azon körülmény 
is, hogy e kérdés elintézése az országnak integri
tásával szoros összefüggésben áll. 

T. ház! Legyen szabad utóvégre ezen ünne
pélyes alkalommal őszintén kijelentenem, hogy 
a ház bölcseségétőí és jó indulatától függ a nem
zetiségi kérdésnek szerencsés megoldása, és noha 
elismerem, hogy e kérdés megoldásának nehézsé
gei vannak, megjegyzem egyúttal, hogy a nehéz
ségek nem magában a kérdésben, hanem talán 
elavult institutióinkban rejlenek; és ha én még 
most is kész vagyok reményleni, hogy a kérdés 
szerenesés elintézése sikerülni fog : ezt teszem azon 
föltevésből, hogy e kérdés eldöntésénél egyedül a 
hazának érdeke lesz irányadó, azon hazának ér
deke, mely hangosan követeli, hogy minden nem
zetiségű polgárai érdekben és értelemben össze
forrjanak ; összeforr pedig minden nemzetiségű 
polgároknak érzelme a hon szeretetében akkor, 
hogyha a t. képviselőház e törvény alkotásánál is 
az igazság és testvériség elveit követendi. 

Simonyi Lajos b.: T. ház! (Zaj.rsHol-
nap!) 

E l n ö k : Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
a t. ház ujabb határozata nélkül az ülést 3 óra'elÖtt 
feloszlatni nem lehet. {Helyeslés) 

BóniS S á m u e l : Véleményem szerint arról 
kérdés sem lehet, hogy ma folytassuk-e a tanács
kozást vagy holnap? miután a ház határozatílag 
kimondotta, hogy 3 óráig folytassuk. (Nem va
gyunk határozatképesek!) Azt mondják némelyek, 
hogy a ház nem határozatképes. Engedelmet ké
rek, ha én ezt elismerném is, ezt a discusiókra 
soha sem vinném, mert discussiókra képes a ház, 
ha nem határozatképes is. (Helyeslés.) 

S i m o n y i Lajos b . : T. ház! Nagy mozgal
maknak voltunk szemtanúi az utóbbi évtizedben, 
a melyeknek egyik legfőbb okozója a nemzetiségi 
érzület volt. 

Igen sok Íratott e kérdés felett, sok heves 
vita folyt e tárgyban, nagyrészt elfogultság és 
indulatossággal, a törvényhatóság termeitől kezdve 
a legszűkebb magán körig. 

Mindezen tényezők hathatósan közreműköd
tek arra, hogy az ezen kérdés feletti nézetek tisz
tuljanak, és hogy mindenki átlássa azt, hogy ezen 
kérdést sem elodázni, sem kikerülni többé nem 
lehet, hogy azt meg kell oldani. Mindenki'ismeri 
e kérdés fontosságát, és tudja, hogy ennek miké-

peni megoldása hazánk jövőjével szoros összeköt
tetésben áll, mert az államok fentartását nem nagy 
hadseregek, nem kötött szövetségek, hanem a hon
polgárok hazaszeretete biztosítja egyedül. Ez 
főrészt azonban csak az által érhető el, ha e haza 
polgárainak jogos és méltányos igényei teljesítet
nek és ez által saját érdekeik az államéival egybe 
füzetnek. (Helyeslés.) 

Igaz, hogy láttunk sokszor példát arra, hogy 
ámbár az állam mindent megtett egy osztály meg
nyugtatására, ez annak daczára elégedetlen volt ; 
de nem sokára láttuk a kedvező fordulatot ez in
tézkedések következtében, és lecsillapulván a szen
vedélyek hullámai, a többség részéről hálás ra
gaszkodás nyilvánult ezen kormány irányában. 

Minden kérdés eldöntése, melyben határozott 
irány-elvek nincsenek, felette nehéz. A jelen ügy 
azonban nem ezek közé tartozik, mert ebben egy 
fő elv létezik, mely bennünket biztosan vezet, 
melyet szemünk elől tévesztenünk nem lehet, nem 
szabad: ez a magyar állam egységes, oszthatlan 
területi épsége. (Igaz!) Mindazon követeléseket. 
melyek ezt legkisebbé is veszélyeztetnék, határozot
tan vissza kell utasitanunk: e felett alkudozásokba 
sem bocsátkozhatunk, ezt minden erőnkből, min
dent koczkáztatva — ha kell — védeni feladatunk. 
Egy szent örökség ez, melyet oly épen, mint azt 
átvettük, az utókornak átadni kötelességünk. 
(Elénk helyeslés.) És valamint nincs és nem is le
het szándékunkban, hogy a magyar állam területét 
kiterjeszszük — és azért mindazon híreket, melyek 
erre vonatkozólag szállonganak, mint roszakaratu 
koholmányokat, határozottan viszautasitjuk — ugy 
ellenben a történelem kárhoztatását érdemelné meg1 

e nemzedék, ha csak egy részecskét is elveszteget
ne abból, mit elődeink annyi viszontagság közt 
oly hiven megőriztek. (Helyeslés) 

Az állam ezen egysége, de ezt nem tekintve, a 
kormányzat lehetővé tétele is, maga után vonja azt, 
hogy ezen államban egy közigazgatási összekötő, 
úgynevezett diplomatikai nyelv legyen, mert e 
nélkül minden kormányzat lehetetlenné tétetnék. 
Igen tisztelt nem magyar ajkú honfitársaim loya-
litására hivatkozom e kérdésben, és meg vagyok 
győződve, hogy ezek legnagyobb része el fogja is
merni azt, hogy az nem lehet más. mint a magyar. 
De viszont elismerem én is azt, hogy ennek hatás
körét ki kell jelölnünk, nehogy minden más nyelv 
használatát lehetetlenné tegyük. Nem akarom ezt 
bővebben bizonyítani, nem akarok erre nézve a 
multakból példákat felhozni, különösen ma, midőn 
kimondatott az, hogy mindazon keserű emlékeket 
a feledés örvényébe dobjuk. 

Az állam ezen egysége legkevésbbé sem áll 
ellentétben a külön nemzetiségűek jogos és méltá
nyos igényeinek kielégítésével, sőt ellenkezőleg 

, •• 
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előmozdítja és érvényre juttatja azokat, mert ezek 
teljesítése által biztosítjuk amazt. 

De melyek azon jogos és méltányos igények ? 
fogják méltán kérdeni sokan : mert ez így kimondva 
tág értelmű kifejezés, és ma már frázissal nem le
het kielégíteni senkit. Ennek helyességét én elis
merem, és a legnagyobb készséggel és határozot-
sággal válaszolok r á : a magyar állam külön nem
zetiségű honpolgárainak jogos és méltányos köve
telése a nemzetiségi egyenjogúság. 

Sokkal érettebbnek tartom már e kérdést, mint 
sem azon ellenvetéseket várnám, melyeket e kér
dés keletkezésekor hallottunk. 

Sokan még ezen időben, még azon esetben is, 
ha a magyar állam egysége és a diplomatikai ma
gyar nyelv léte kimondatnék is, ha e mellett azon
ban a nemzetiségek egyenjogúsága batároztatnék 
el, ebben finis Hungariae-t látták. Ezek szerint, ha 
a magyar elem felsőbbsége törvény által nem biz
tosíttatik, ez elveszett. Én soha sem osztoztam e 
nézetben, mert nekem a magyar faj életképességé
ben határtalan bizalmam van. Bizonyítja ezt régibb 
történelmünk, bizonyítja ezt 48 — 49, bizonyltja 
ezt az utóbbi 18 év. Nem gyenge üvegházi nö
vény ez ; erős gyökeret vert az e földben, és még 
eddig mindenkinek belé szakadt a keze, ki ezt 
innen ki akará tépni. (Helyeslés.) Az egyenjogúság-
szabad levegője kell ennek és daczolni fog, mint 
eddig, ugy ezután is, minden viszontagsággal. 

A feudális korszak utolsó maradványai is tüne-
dezőben vannak, melyben kastok és kiváltságok ké
pezek az állam ingatag talapzatát; most az állam 
alapja sokkal, és mondhatnám az egyetlen biztos 
alapra van fektetve : a jogegyenlőségre. Ezen 
irányt követte a vallási egyenjogúság kérdésében , 
de ily értelemben nyilatkozott az 1861-iki ország
gyűlés július 6-dikai feliratában. Ez egy ünnepé
lyesen tett ígéret, melyet most, midőn sorsunk ke
zünkben van, beváltani kötelességünk. De legin
kább biztosítják külön nemzetiségű honpolgáraink 
jogos és méltányos igényeinek teljesültét az 1848-
dik törvények, melyek a jogegyenlőség elvére 
vannak alapitva. Kimondotta azon törvény 5-dik 
czikke, hogy nemzetiségi különbség nélkül e ha
zának minden polgára választó és választható, és 
ennek következtében biztosította mindenkinek e 
haza sorsára azon befolyást, mely őt megilleti. 
Ezen törvényeket kellene megsérteni azoknak, kik a 
nemzetiségi egyenjogúságot elismerni nem akarják. 

De nézzük kissé végig azon ellenvetéseket, 
melyeket az általam mondottak ellenében fel szok
tak hozni. 

Mindenek előtt azt állítják, hogy híjába 
adunk a külön nemzetiségűeknek bár mit, ezek 
kielégítve nem lesznek. Erre először megjegyzem, 
hogy addig, míg e tekintetben nem teszünk vala-

1 mit, azt igy egyelőre bizton kimondani alig tartom 
igazolhatónak; és másodszor, hogy azért, mert 
valaki rögtön nincs kielégítve, annak keveseb
bet adjunk mint különben, vagy ne is igyeke
zünk ezt megnyugtatni : ezt én helyes logikai 
következtetésnek nem tartom. Nézetem szerint ne 
az vezesse az államot, hogy egyesek ki vannak-e 
elégítve, vagy nem ? hanem egyedül azon tekin
tet, hogy mi hasznos vagy káros az államra nézve? 
és adjon meg mindent, mi az állam létével, az 
állam épségével nem ellenkezik; és ezen intézkedés 
következtében nem sokára el fog jönni azon idő
szak, melyben hálás ragaszkodás fog nyilvánulni 
az állam minden polgára részéről az államhata
lom és az állam irányában. (Tetszés.) 

Továbbá felemhttetik, hogy vannak a külön 
nemzetiségek között oly férfiak, kik bizonyos kül
földi hatalom felé gravitálnak. Lehetnek talán egy 
némelyek, de én részemről ezen egyéni gravitatio-
nak nem nagy fontosságot tulajdonitok azért, 
mert nézzük közelebbről, milyen ezen állam. Ez 
egy absolut kormány, mely csak két tényezőt 
ismer: az activ uralmat és a passiv polgárságot, 
mely ma is egy hős nemzet kiirtását kegyetlen 
kezekkel eszközli; és azért nem hiszem, hogy volna 
nép, mely hasonló sorsra vágynék. 

Továbbá fel szokták emliteni azt is, hogy lé
tezik egy térkép, mely Magyarország szétdarabo-
lását ábrázolja. Ilyet bárki könnyen készíthet, 
mert a papir türelmes: de ehhez nekünk is lesz 
egy kis beszólásunk, ha ezt létesiteni akarnák. 

Mindezen felhozottak egyike sem érv az álta
lam kimondott elvek ellenében, mert mindezekre 
csak azt az egyet válaszolom, hogy mentül bizto
sabban, kényelmesebben, szabadabban lakik valaki 
egy házban , annál kevesbbé fog azon igyekezni, 
hogy az szétrombol tessék. (Tetszés.) 

Az utolsó időben, igaz, sokszor lát tuk, hogy 
nemzetiségek szerint akartak államokat alakitani.Ez 
nem nj eszme. Hasonlót tapasztaltunk a vallási har-
czok alkalmával. Igy történt ez a múlt századokban 
Francziaországban, hol a protestánsok, Angliában, 
hol a katholikusok kiirtatni szándékoltattak; és min
denütt azon hittől vezéreltettek, hogy csak egyedül 
azon ország boldog és biztos, melyben egy vallás lé
tezik. Az előhaladott emberiség miveltsége fényesen 
meghazudtolta ezen téveszmét, mely hajdan annyi 
áldozatot követelt. És ha most, midőn a külön
böző hitfelekezetü honpolgárok békés egyetértés
ben közösen működnek az állam fentartásában és 
annak felvirágzására, ha most valaki azt állítaná, 
hogy egyedül az az ország boldog és biztos, mely 
vallások szerinti territóriumokra van felosztva, ha 
valaki most azon eszmét hirdetné, a melyért hajdan 
annyian harczoltak, az ma a közönség szánalmával 
vagy mosolyával találkoznék egyedül. Szűnjék 
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meg a nemzetiségi féltékenység, tétessenek semmivé 
azon titkos kezek, a melyek az absolutismus érde
kében ezt minden részről mesterségesen táplálták, 
váltsa ezt fel a kölcsönös őszinteség és bizalom, 
és rövid idő múlva hasonlót fogunk tapasztalni: 
mert a mire a múlt időkben századok voltak szük
ségesek, arra ma előre haladott miveltségi vi
szonyainknál fogva néhány évtized elég. 

Ezen kérdésnél sokan szeretnek még a kül
föld példájára utalni. Egységes minden réte
geiben a kezelés nyelve Francziaországban, az 
Egyesült államokban és sok országban. Ezek 
ellenében fölhozhatnám az alkotmányos Bel
gium példáját; de reánk ezen példák nem al
kalmazhatók, nem irányadók, mert egészen más 
a mi helyzetünk; és erre vagyok bátor az illető
ket figyelmeztetni. Azon nagy harczoklan, me
lyek a keresztyén vallás terjedése, valamint azok
ban, melyek a reformatio keletkezte következté
ben küzdettek, Magyarosaágnak, ezen két nagy
hatalmasságtól megtámadott, eselszövényekkel kö
rülvett országnak egy nehéz, de magasztos fel
adata volt: neki kellett előmenie. És ő a töretlen 
pályán haladva, a szabadelvüség és hazaszeretet 
szövétnekétő'l vezetve, ezen feladatot fényesen oldá 
meg. í gy van ez a jelen esetben is. Nekünk ismét 
eló'l kell haladnunk, és bizton hiszem, hogy ezen 
kérdés is közmegnyugvásra fog megoldatni. 

Gondolják meg nem magyar ajkú honfitár
saink, hogy az állam feldarabolásába soha, semmi 
esetben bele nem egyezhetünk. Gondoljuk meg 
mi, hogy ezen honfitársainkkal egyetemben kell 
megvédenünk, kell fentartanunk ezen államot, és 
azért ne alkudozzunk ott, a hol testvéri egyességről 
van szó. Elismerem, hogy most egyelőre soklegyőz-
hetlennek látszó akadály fog felmerülni; de ne 
hagyjuk magunkat azok által visszariasztatni, 
mert azokat a gyakorlat, kölcsönös méltányosság 
s azon gondolat, hogy közösen kell fentartanunk 
és megvédenünk az államot, ki fogja egyenlíteni, 
el fogja simítani. 

Azon törvényjavaslatok közül, melyek a ház 
asztalára le vannak téve, én a Deák Ferencz igen 
tisztelt képviselőtársam által benyújtott törvény
javaslatot vélem elfogadhatónak a részletes tárgya
lás alapjául. 

A Mocsonyi tisztelt képviselőtársam által be
adott törvényjavaslatot helyes irányúnak nem fo
gadhatom el azért, mert az önmagával nincs össz
hangzásban. Annak első szakasza különösen ki
mondja azt, hogy ezen állam épségét fen akarja 
tartani,és a másik szakasz mindjárt rá a nemzetiségek 
szerinti terület - kikerekités által darabokra osz
taná azt szét. Továbbá egészen uj közjogi alapot 
alkotna: mert Magyarország egységes állam, mely
nek társországa van, Horvátország: ezen tör-
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! vényjavaslat szerint azonban Magyarország nem
zetiségek szövetsége által alakult foederatio len
ne. He nem fogadhatom el az e javaslatban 
kimondott többség elvét sem , és pedig azért, 
mert az meggyőződésem szerint a jogegyenlő
séggel ellentétben á l l : mert ezen többségnek min
den esetre előjog vagy bizonyos fölény adatik 
a kisebbség fölött; ha pedig az nem adatnék meg, 
akkor az nem volna egyéb, mint puszta czim, mely 
soha nem engesztel, hanem mindig csak sért. Ezek 
ellenében talán valaki felhozhatná azt, hogy alkot
mányos államokban a többség határoz ; de, nézetem 
szerint, azon két eszmét, t. i. a politikai többséget 
és a nemzeti vagy vallási többséget összeza
varni, igen téves felfogás: mert a politikai pár
tot kiki szabadon választja meggyőződése sze
rint, vagy a nélkül; a kisebbség többségre törek
szik, reménye van, hogy arra fog jutni. Vannak j 
olyan ügyes emberek is, a kik mindig a többség- \ 
hez tartoznak. (Derültség.) De ez nem igy van a 
vallási vagy nemzetiségi pár toknál : mert ha az 
illető abban születik, ha sorsa azt hozza magával, 
hogy a kisebbséghez tartozik : köteles azt eltűrni, 

' mig él. Épen azért a jogegyenlőséget óhajtottam 
kimondatni, nem csak elvileg, hanem alkalmazva 
egyes administrationalis ügyekre is, ugy a megyei 
ügyvitelnél, mint a perlekedésnél, még pedig akár 
ügyvéd közbejöttével folyjon az, akár nem, hogy 
törvényhatóság-a jegyzőkönyveinek bármelyikét 
használhassa mindenki a legfelső fórumig. 

Óhajtom, hogy a Deák Ferencz igen tisztelt 
képviselőtársam által benyújtót törvényjavaslat 
fogadtassák el a részletes tárgyalás alapjául, mert ez 
határozott, őszinte és következetes, logikai sorrendje 
helyes, mert az állam jogait említi föl mindenek
előtt, azután a törvény- és egyházi hatóságokét, 
társulatokét és végre az egyesekét. 

Mindezeknél fogva én nem akarom mára ház 
becses türelmét tovább igénybe venni, s egyszerűen 
oda nyilatkozom, hogy a Pest belvárosa tisztelt kép
viselője által beadott törvényjavaslatot óhajtom 
részletes tárgyalás alapiául elfogadtatni. (Helyeslés.) 

Elnök: Nem volna-e szíves a t. ház a hátra 
levő időt megérkezett horvát képviselőtársainknak 
az osztályokba leendő besorozására felhasználni, 
azon törvényjavaslatok tekintetéből, melyek közö
sen elintézendők ? (Helyedés.) Az első osztályba 
jön : Suhaj Imre, Anker Hugó és Czégl Károly; a 
2-dik osztályba: Vukovics Is tván, Jozipovics 
István és Tomasics József; a 3-dik osztályba : Hacz 
Vilmos, Barabás Szkender és Fodróczy Szkender ; 
a 4-dik osztályba: Jelassich Kázmér, Miksich 
Kálmán és Maler Miksa; az 5-dik osztályba: Vaka-
novics Antal, Zuvics József és Stiglicz Is tván: 
a 6-dik osztályba: Keresztury Havoljub, Balog 
Károly és Pejacsevics László gr . ; a 7-dik osz-
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tá lyba: Pejacsevics Nándor, Kiss László és Kusse-
vics Aurél; a 8-dik osztályba: Horváth Péter, Tan-
kovies Dániel, Czár Iván és Petrovics Lukács; 
a9-dik osztályba: Jancsó István, Kraljevies Benő, 
Bodekovics Kálmán és Hervoics István. 

Kérem az osztályokat, hogy a függő adósság 

ellenőrzése s a közös nyugdijak tárgyában beadott 
törvényjavaslatokat legyenek szívesek tárgyalás 
alá venni. 

Holnap 9 órakor a tanácskozás a nemzetiségi 
törvényjavaslat fölött folytattatni fog. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 

\j%j%j\\.LV • Uií/io/iA.XJXJW U J J J Í Í ^ 

1868. november 25-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. Patay István a magyar testőrsereg s a Ludoviceum alapitványai, Eszterházy István 
pedig a kolozsvár-brassói vasút iránt interpellálja a kormányt. Id. Teleki Domokos gr. és társai törvényjavaslatot nyújtanak be az 
osztrák törvények megszüntetése iránt Erdélyben. A pénzügyi bizottság jelentést tesz a rendezett tanácsú városok törvénykezési költ
ségeiről, a költségvető bizottság pedig a házi hivatalok rendezéséről. A ház költségvetése az országgyűlés végig megállapíttatik. A ki
sajátításról átalában szóló törvényjavaslat végleg elfogadtatik. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. Az 
úrbéri örökváltságok megtérítéséről sióló törvény szenteaittetvén, kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Lónyay Menyhért; később Andrásy Gyula gr., 
Festetics György gr., Gorove István, Horvát Boldi
zsár, Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 91/í órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit ugyanazok jegyzik, 
a kik tegnap jegyezték. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a november 

24-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Constant Mária bécsi lakos a férje, 

néhai Guth Andrástól 1849-ben elfoglalt 3181 frt 
54 krt kéri visszatérittetni. 

Aradmegyei 0 - és Uj-Varsánd községe adóel
engedés iránt benyújtott folyamodását kéri elin
téztetni. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottsághoz 
tétetik át. 

Patay képviselő úr iuterpellatiót akar tenni. 
P a t a y I s t v á n : A miniszter úr nincs itt, te

hát nincs kihez interpellálni. (Felkiáltások: Nem 
tesz semmit, kiadják neki!) T. ház! A népnevelés 
ügyében beadott törvényjavaslatok tárgyalása al
kalmával volt szerenesém a t. háznak kijelenteni, 

hogy az alapítványokra vonatkozólag a miniszté
riumhoz interpellatiót fogok intézni. Ha jól jut 
eszembe, e hó 22-én, midőn Schvarcz Gyula Szé
kes-Fehérvár érdemes képviselője a képezdei taná
rok, a segéd- és néptanítók fizetésének öregbítését 
sürgette, azt monda a közlekedési miniszter úr, 
hogy saját szive sugallatát nem követheti bizonyos 
körülmények miatt, s ezen körülmények aligha 
megengedik most felébb emelését a tanári fizeté
seknek. Azon körülményeket kiemelte a miniszter 
úr átalában, de egyet sem különösen : de mi — 
ugy hiszem — mindnyájan, kik e teremben va
gyunk, nagyon jól tudjuk, hol vannak azon körül
mények: én részemről hiszem, hogy azon körül
mények Bécsben székelnek, s valahányszor a nép 
érdekében, annak véres verejtékéből bármit utal
ványozni kell, azt mindig Bécsben kell megtud
ni ; ezért nem követheti szive sugallatát a mi
niszter úr. De én szivem sugallatát akarván követ
ni, miután meg vagyok győződve, hogy a népne
velés fóalapelve nemzeti létünknek, meg vagyok 
győződve s tudván, hogy e nemzetnek több millió
ra terjedő alapitványai vannak, melyek, fájdalom, 
akkor, mikor tétettek, még nem a nép, hanem 
mindenesetre a magyar ifjak nevelésére voltak szen
telve, de hogy hol vannak azok, én részemről 
nem tudom: azért azon kérdést . . . (Zaj. Derült
ség.) Ha tudják önök, akkor tessék nevetni; de 




