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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. 
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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 
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nem illik. Ugyanazért azon kérdést intézem a 
közlekedési miniszter úrhoz: a volt magyar testőr
ség, a Ludoviceum és ingenieur-akademia némely 
alapitványtőkéit átvette-e a miniszter az osztrák 
kormánytól? Ha nem vette át, az erre vonatkozó, 
ha átvette, az alapitványi tőkék mibenléte s hova 
fordítását igazoló iratokat tegye a ház asztalára. 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral .* 
Eszterházy István gr. interpellatiót adott be. 
Csengery Imre j e g y z ő {oltassa Eszterházy 

István gr. interpeüatióját): „Hajlandó-e a közleke
dési minisztérium a ko'osvár-brassói s mellék vas
utvonalaira nézve tekintetbe venni oly ajánlatot, 
mely az ország pénzbeli erejét kisebb mérvben 
veszi igénybe, mint azon javaslat, melyet a mi
nisztérium a ház asztalára te t t?" 

Elnök: Szintén közöltetni fog miniszter úrral. 
Teleki Domokos gr. törvényjavaslatot akar 

benyújtani. 
Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! Miután 

a polgári perrendtartás rövid időn törvénynyé vá
lik és Erdélyre is ki fog terjesztetni, ezen körül
ménynyel kapcsolatban bátor vagyok a t. ház 
elé egy törvényjavaslatot terjeszteni követtár
saim s magam által aláírva oly czélból, hogy a 
magyar anyagi magánjog mielébb Erdélyre is ki
terjesztessék. 1861-ben minden hosszasabb előz
mények nélkül a partiumra a magyar anyagi ma
gánjog kiterjesztetett, ennélfogva tehát nincs aka
dály, hogy ugyanaz megtörténjék Erdély többi 
részeire, annyival is inkább, mivel biztosan hiszem, 
hogy az igen t. ház figyelembe veendi, mily fon
tos, mily kívánatos, hogy az egyesült hazában 
ugyanazon egy polgári magánjog létezzék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ki íog nyomatni') és ki fog osztatni 
és annak idejében napirendre fog kitüzetni. 

Gál JánOS: T. ház! Erre nézve csak egy 
észrevételem van. (Most nem lehet hozzászólani!) 
Én csak azt kérem, méltóztassanak az osztályok
hoz áttétetni, és elrendelni, hogy sietve tárgyalván, 
az uniotörvény után tűzessék napirendre. Ezt, hi
szem, most is meg lehet mondani. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és az osztályokhoz 
áttétetni. 

Kautz Gyula képviselő úr az állandó pénz
ügyi bizottság részéről jelentést fog tenni. 

Kautz Gyula előadó (oh ássa az állandó 
pénzügyi bizottság véleményes jelentését a rendezett 
tanácsú városok törvénykezési költségeinek megtérítése 
tárgyában). 

E l n ö k : Kinyomatni2) s a t. ház által annak 
idején tárgyalás alá fog tétetni. 

) Lásd az Irományok 393. számát. 
a)Lásd az Irományok 394-dik számát. 

Beniczky Gyula képviselő ár a ház költség
vetése tárgyában működő bizottságnak utolsó je
lentését fogja előterjeszteni, melyben egyszersmind 
jelentés foglaltatik a ház tiszti karának szervezése 
iránt. 

B e n i c z k y G y u l a e lőadó (olvassa a költség
vetési bizottság jelentését a ház költségvetésére nézve 
deczember 10-dikéig.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) El van fogadva. 

Beniczky Gynla előadó (olvassa a költség-
vetö bizottság javaslatát a ház hivatalnokainak s szol
gáinak állandósítása iránt.) 

Elnök : Ki fog nyomatni1) és szétosztás után 
tárgyalási napja kitüzetik. 

Az átalános kisajátítás tárgyában készült tör
vényjavaslat végleges megszavazása van napiren
den. Jegyző úr fel fogja olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott törvényjavaslatot 
végleg elfogadják, méltóztassanak felkelni. (Meg
történik.) El van fogadva. 

Paiss Andor jegyző úr át fogja vinni a mélt. 
főrendekhez. 

Következik a nemzetiségi törvényjavaslat 
átalános tárgyalásának folytatása. 

Tri funacz P á l : T. ház! A nemzetiségi kér
dés tárgyában kiküldött bizottság a t. képviselő
ház beterjesztett jelentésében kiemeli azon körül
ményt , hogy munkálata alapeszméjét magának a 
t. képviselőháznak a legmagasabb trónbeszédre 
adott válaszfeliratából kölcsönözte. 

Midőn ezen válasz-felirat ide vonatkozó kitéte
lei tárgyalás alá kerültek, azon alkalommal bátor 
voltam egy rövid beszédben oda nyilatkozni, hogy 
meggyőződésem szerint a jelen országgyülés nagy 
horderejű és kiváló fontosságú feladatai között a 
közjogi kérdés megoldásán kivül , a nemzetiségi 
kérdést tekintem én azok egyikének, melynek 
korszerű és igazságos megoldása hazánk belnyu-
galmát tartósan biztosítani, az azt lakó külön ajkú 
népek testvéri frigyesülését állandóan valósitni 
képes. 

Megdönthetlen uzon állítás, hogy azon érzet, 
melyet ezen szóval: „nemzetiség" kifejezünk, 
ugy mint maga az egyéni öntudat, minden egyes 
nép életében van személyesítve, hogy ezen érzet 
jogosult és hogy ahhoz minden népfaj mint magá
hoz az élethez ragaszkodik. 

Nagyfontosságú tehát egy oly kérdés, mely 
az ország lakosai ily szent érzületeinek megfelelő 
megóvását, az ország érdekeivel összeegyeztetőleg 
magában rejti. 

5) Lásd az Irományok 395-dik számát. 
4 * 
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Én, a t. képviselőház hazaszeretetében bizva, 
megnyugvással vártam ezen kérdésnek elintézé
sét. Az ország közvéleménye is oda nyilatkozott, 
hogy a teljes jogegyenlőség alapján akarja az al
kotmányos életet kifejteni, országgyűlésikig pedig 
több izben kimondatott, hogy a nemzetiségek ér
dekeit mindenben, a mi az ország politikai szétda-
rabolása és az állam politikai egységének feláldo
zása nélkül eszközölhető , törvény által biztosítani 
akarja. Azonban jelenleg, midőn érzem, hogy az 
előbb érintett s ezen kérdés megoldása körül köve
tett elvek elösorolása mellett tett nyilatkozatom 
alkalmával táplált hitem és reményem a most előt
tünk fekvő és tárgyalás alatt álló, a központi bizott
ság által előterjesztett törvényjavaslattal szemközt 
nem teljesültek : hazafiúi kötelességemnek tartom 
a fenforgó, s a hon érdekivei oly szoros kapcso
latban álló ügy erdemében, közérdek kívánta 
őszinteséggel felszólalni, hogy a részrehajlatlan 
bírálat a különböző vélemények valódi értékét 
kellőkép megbírálhassa. 

A központi bizottság, előttünk fekvő tör
vényjavaslatában, e kérdéssel szemközt magát az 
egyenjogúság alapjára helyezi, azonban azon szűk 
alapjára, melyen a nemzetiségi kérdés megoldását 
nem a nemzetiségi egyedekben mint egyenérdekü 
tényezőkben, de az egyén,az individuum jogegyen
lőségében keresi. Tehát csupán állam-polgári te
kintetben és oly mérvben, mely különben is min
den alkotmányos országban az egyéni egyenjogú
ságot jellemzi. 

Ez, szerintem, nem megoldása a nemzetiségi 
kérdésnek, ez magyarázata az egyén, individuum 
szabadságának, melyet e hon minden polgára 
ugy ÍB élvez, mert tudtomra eddig is szabad volt 
minden egyénnek magát azon nemzetiséghez tar
tozónak vallani, melyhez valóban tart.zik, vagy 
tartoznia neki tetszett. 

Ezen javaslat még azon]színvonalon sem áll, 
melyen áll már tettleg nálunk a nemzetiségi kér
dés. Az elfogulatlan közvélemény ítélete ki
mondta már azt, hogy mindon oly népösszességet, 
melyben saját külön egyediségének érzülete meg
született, külön nemzetségnek is kell elismerni. 

Es épen azért, t. ház, mert a jelenkor köve
telményei folytán és mert a múltnak és történelem
nek mint egy szüleménye gyanánt, az egyes nem 
magyar ajkú népekben a saját személyességük érzü
lete niegszülemlett, és imigy mint külön nemzeti
ségek jelentkeztek, látezésök elismerését követel
vén, épén azért, mondom, felmerült'Magyarország-
ban a nemzetiségi kérdés, melynek létezését ime 
törvényhozás is elismerte, mert megoldásához hoz
záfogott. 

Mellőzve jelenleg azt, hogy különösen a szerb 
nemzetre vonatkozólag, melynek nemzetisége, a 

hazai törvények által is elismert, kiváltságos nép
jogok alapján e honban nem is tagadható, de mely
hez, mint külön kérdéshez annak idejében hozzá 
fogok szólni, mellőzve azt általában véve, nem lehet 
a nemzetiségi kérdésről szólani és elismerni, hogy 
valóban léteznek Magyarországban , hogy tehát 
vannak Magyarországban külön nemzetiségi egye
diségek is , más részről pedig javaslatba hozni 
oly megoldást, mely az egyes nemzetiségi egyedi
ségeket, mint ilyeneket, nem veszi tekintetbe. 

A nemzetiségi kérdés elintézésére oly törvény 
szükséges, mely a külön nemzetiségeknek szabad 
fejlődést enged a lehető legszélesebb alapon. 

Az állampolitikának a nemzetiségi politiká
val nem szabad összevegyittetnie. 

És ezért ott,hol több néptörzs lakik egy ország
ban, nem lehet kizáró joga egy néptörzsnek; hogy 
az államegység ürügye alatt saját genetikai nem
zetiségét másra átruházza, és saját nemzetisége 
után a közös hazát kiváltságos sajátjának nevezze. 

A hol tehát több nemzetiség van, ott az ál
lam a nemzetiségek fölé emelkedve áll, s minden 
egyes nemzetiség, ha kimondjuk, hogy egyenjogú, 
nemzeti életét, nyelvének kiterjedtebb körben 
jogosult használata által manifestálhatja a nélkül, 
hogy az állam sérthetlen egysége bár miben is 
csorbulást szenvedjen. 

Polgári szent kötelességünk megengedni az 
országnak, mi az országé, de igazság megadni a 
nemzetiségeknek, mi a nemzetiségeké. 

Nem lehet és nem szabad az állam azon fel
ség! jogát kétségbe vonni, miszerint a kormányzati, 
törvényhozási s igazságszolgáltatási nyelvet, mint 
mindenütt a mivelt világon, nálunk is maga az 
állam határozza meg; de nem ismerhetem el, hogy 
a kormányzat lehetősége, a közigazgatás, az igaz
ság gyors és pontos kiszolgáltatásának igényei 
szükségessé tennék a különböző nemzetiségű nyel
vek oly nagymérvű korlátozását, mint a hogy azt 
az előttünk fekvő törvényjavaslat teszi. 

Nézetem szerint a közigazgatás és törvényke
zés megnehezitése nélkül, minden nyelvnek minél 
szabadabb tért lehet engedni; a törvényjavaslat 
pedig nagyon szűken méri az egyenjogúságot a 
közigazgatás és törvénykezés terén, avatkozik az 
egyházi és vallási ügytkbe, mitől az államnak 
óvakodnia kell, és ide nem is tartozik, és még egy 
szakasz sorában ezek részére oly eoncessiót tesz, 
mi ugy is a hazánkban már fönálló vallásbeli 
autonóm joggyakorlatoknak természetes kifolyá
sa, a másik sorban már korlátozást hoz be , a 
mennyiben a nyelvhasználatra nézve, pld. a görög 
keleti vallásúak ügyében csak rövid idő előtt ugyan
ezen országgyűlés által hozott törvényczikk foly
tán e napokban kibocsátott királyi rendelvényben 
foglalt intézkedésekkel ellentétben álló iutézkedé-
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seket léptet életbe, úgy például: az emiitettem tör
vény czikk alapján királyi szentesítést nyert azon in
tézkedés, melyet a görög keleti szerb nemzeti con-
gressus a tanítási nyelv tekintetében felsőbb isko
láinkban megállapított, rövid időköz után ezen tör
vényjavaslat folytán érvényen kivül helyeztetnék, 
és kimondanók azt, hogy az akadémiákban kizá
rólag mindenütt és minden vidéken magyar legyen 
a tanítási nyelv. 

Erős meggyőződésem hogy ez nem lehet az 
országgyűlés iutentiója s nézete; de nem tekintve ezt, 
nem lehet az országgyűlés nézete már azért is, 
mert nem egyezik meg azon nagy érdekkel, hogy 
az országnak minden nyelvű fiai minél könnyeb
ben szerezhessék meg a műveltség kellékeit. 

Nem méltányos tehát ezen törvényjavaslat a 
nem magyar ajkúak irányában e tekintetben is, a 
görög keleti szerbeknek pedig még csak ugy 
szólva egy pár nap előtt megerősített jogát meg
semmisíti. 

Lássuk, miként áll a kományzat, közigazga
tás és törvénykezés terén. 

Magyarország municipalis autonómiája s az 
ebben sarkalló önállósága, a megyék, mint mind
annyi önálló municipiumok tanúsítják azt, misze
rint Magyarország soha oly állam nem volt, mely 
a belkormányzat szigorú egységét követelte volna. 

íme maga az alkotmány adja nekünk kezünk
be az institutiót, mely az állam egységével töké
letes öszhangzásba hozható, sőt már itt-ott tettleg, 
senki kárára s a közkormányzat legcsekélyebb 
hátráltatása nélkül, életbe is léptetett nemzetiségi 
igényeket kielégíteni képes. 

Ha a válaszfelirat alkalmával adott ünnepé
lyes igéretünket, hogy t. i. a nemzetiségi érde
kekre vonatkozó törvények alkotásánál az igaz
ság és testvériség elveit fogjuk követni, csakugyan 
be akarjuk váltani, e téren nyitva áll az alkalom, 
hogy ezen Ígéretnek eleget tegyünk. 

Az igazságszolgáltatás szempontjából pedig 
jogosultnak tartom a különajku honpolgároknak 
azon kivánatát, miszerint anyanyelvükön szóval 
és írásban előadott panaszuk a bírónál akadályta
lanul orvoslást találjon. 

Meggyőződésem szerint hazánkban az igaz
ságszolgáltatásnál csakugyan a decentralisatio alap
jára kell a fősúlyt fektetni. Hazánk természeti 
fekvésénél, hivatásánál fogva még sok ideig főleg 
földmivelő állam lesz. I ly államban a vidéki ér
dekek fontos szerepet követelnek. 

H a m a r az egyes honpolgártól nem lehet azt 
a jogot megtagadni), hogy panaszait, sérelmeit 
oly nyelven adhassa elő, melyen szándékát legin
kább képes tolmácsolni, és ha bizonyosnak tar
tom azt, hogy legrövidebb idő alatt a birósági 
szervezetet hazánkban is, lépést tartva a mivelt 

Európával, az előre haladott kor színvonalára emel
ni kívánjuk, lehetetlen, hogy azon intézkedéseket, 
melyeket e törvényjavaslat az igazságszolgáltatás 
körül használandó nyelvre nézve magában fog
lal , czélszerüknek tekintsük. CsekélyJ nézetem 
szerint, én az ide vágó nemzetiségi igények mél
tányos kielégítését maga az igazságszolgáltatás 
érdekében, de különben is józan politikai intézke
désnek tartanám, mert különben & szóbeli eljárás, 
az esküdtszéki tárgyalások, a behozandó nyilvá
nosság, mind megannyi a korviszonyok hatalma 
által követelt reformoknak vagy elmaradását, vagy 
behozataluk esetében, azok valódi értékét nem 
tudom kihozni. Az esküdtszéki tag nem fogja ér
teni az ügyvéd előadását, pedig annak czélja őt 
meggyőzni az általa ítélendő tény minőségéről; a 
bírói tárgyalásnál jelenlevő fél pedig, a nyilvá
nosság azon főértékét, előnyét, hogy jelenlehető-
sége személyes megnyugtatását eszközölje, épen 
nem érvényesítheti. 

Ezen törvényjavaslatban azon alapelv van 
keresztül vive körülbelül, hogy mindennek ma
gyarul kell írva lenni, mi a törvénykezésnél majd
nem az első tárgyalási jegyzőkönyvekig visszahat. 

Ez, nézetem szerint, nem igazságos, de legke-
vésbbé méltányos , mert csakugyan méltányos 
nem lehet például a perrendtartás 117-dik sza-
kaszaszerint a féltől kívánni azt, hogy oly nyel
ven szerkesztett jegyzőkönyvet irjon alá, melyet 
nem ért. 

T. ház! tettleg áthatott mindenkit azon n ézet, 
hogy valamint Istent dicsérni lehet minden nyel
ven, ugy a hazát is lehet szeretni különböző nem
zetiségnek vallása mellett is. 

Tennünk kell tehát, a mennyit jelen helyze
tünk a jelen és bizonytalan jövőnek tekintetbe 
vétele után már magasb állami szempontból is 
tenni kötelességünk: mert olypolyglott államban, 
hol az egyik genetikai nemzetiség a másikat 
számban, nem nagy mérvben haladja tul, minden 
nemzetiséget számba kell venni, sha számba véte
tik, ezzel a nemzetiségek egyénisége ismertetik el, 
melynek első feltétele a nemzetiségi egyenjogúság ; 
de az csak puszta szó maradna, ha a nemzetiségi 
egyediségek, melyekre vonatkoznék, nem létezné
nek, s illetőleg a magok valódiságában nem ismer
tetnének el, mint ezt a központi bizottság javas
lata teszi. 

Az 1848-diki törvények Magyarországot vi
lágpolgári hivatással ruházták fel. Ha e hivatá
sának megfelelni kész, kell hogy kebelébea feléb
redt minden testvér nemzetiséget egyenlően karol
jon át, ha ezt teendi, akkor az ezer éves alkot
mány nem leend többé ezer éves küzdelem an
nak fentartásáért, mert Magyarország népeinek 
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solidaritása leend azon sziklafal, melyen minden 
bárhonnan eredő merénylet széttörnék. 

Valódi szabad állam azon magasb civilisatio, 
mely a nemzetiségek választó elemeit legyőzni, s 
üdvös igazságos intézvényeivel, a külön népfajo
kat a közös hon érdekében egyesitni képes. A ma
gyarnemzet szellemi erejének öntudatában a nem
zetiségi kérdésben gyanakvó nem lehet • pedig 
a központi bizottsági törvényjavaslaton, csekély 
nézetem szerint, e tekintetben is némi félénkség s 
őszinteség hiánya látszik átvonulni. 

Én tehát mindezeknél fogva a központi bizott
ság törvényjavaslatát a részletes tárgyalás alap
jául el nem fogadhatom. 

Mennyiben jogszerűek, mennyiben teljesít
hetők a központi bizottságtól elkülönítve, szerb és 
román nemzetségü képviselők nevében Mocsonyi 
Sándor képviselő társam által beadott javaslatban 
foglalt kívánalmak ? (melyet én a részletes tárgya
lás alapjául elfogadtatni kivánok) a t. képviselő
ház b ölesesége és méltányossággal párosult igaz
ság-, hazaszeretete, hitem szerint, nem csak a quid 
juris. hanem a quid CDnsilii szerint fogja eldönteni. 

A béke és szeretet azon kőszikla, melyre 
megváltónk egy házat épite, a kölcsönös méltá
nyosság, ezzel párosult igazság s szilárd összetar
tás azon ösvény, melyen haladva a polgári bol
dogság édene nyilhatik meg előttünk. 

Beszédem tartalma ban igyekeztem a központi 
bizottság törvényjavaslatával szemközt érveket 
előhozni , melyek az emiitett külön javaslatban 
foglalt kívánalmakat igazságosaknak tüntetik elő. 

Az én szándékom legalább, midőn azt ma
gamévá tettem, azon hazafiúi őszinte törekvésnek 
kifolyása volt, hogy erősbiteni, szilárdítani aka
rom e hon alkotmányát, ugyan annak összes népei 
hozzá jár tával s támogatásával. 

Az alkotmányos épületbe akarnám beépí
teni egyaránt valamennyi külön nemzetiségű hon
polgár létét, hogy annak egy erős oszlopát képez
ze, s mint szabad polgárnak szabad nemzeti éle
tének alapja is a közalkotmány földébe legyen 
lerakva. Fr igy templomává válik ekként az alkot
mány maga, melyet minden ajkú honpolgár, mint 
legdrágább kincsének védbástyáját is, életével, 
vérével, vagyonával ótalmazzon. 

Midőn tehát a t. képviselőházat azon javas
lat támogatására és elfogadására felkérném, ismét
lem azon nézetemet, hogy e jelen kérdés elintézé
sével a szerbek ide vágó kiváltságos jogai érvé
nyesítése iránti kérdésnek elintézését fentartva 
lenni tartom, kijelentve egyébiránt azon erős s meg-
dönthetlen meggyőződésemet, hogy a két, magyar 
és szerb nemzet megértendi egymást minden idő
ben a szabadság törekvéseiben, a mint megértet

ték egymást szikia-keblü Ős hősei a keresztyénség 
véres csatáiban. 

Bezárom beszédemet ugyanazon kijelentés
sel, melyet a válasz-felirat alkalmából használni 
bátor voltam. 

Minél szorosabban fogja e jelen törvényhozás 
Magyarország polgárait, kiket néha a nemzetiségi 
buzgalom külön választott, bölcs lélekkel együvé 
fűzni , annál hatalmasabban fogja a lelkökben 
helyre állott, és immár csak ide forduló bizalmat 
megerősíteni, és tapasztalni, hogy mind azok saját 
boldogságukat csak a haza boldogságában he
lyezik. 

Eötvös Jószef b. vallás és közoktatás
ügyi miniszter: T. ház! Több képviselőtársam, 
ki ezen fontos ügyben Llszólalt, azt az egyes nem
zetiségek szempontjából tárgyalta. Én ezen álláspon
tot nem foglalhatom el, mert azt nem tartom a he
lyes álláspontnak: nem tartom pedig először 
azért, mert a hányan itt vagyunk, csak mint az 
országnak képviselői szólalhatunk föl, és senki az 
által , hogy egy vagy más nemzetiségű választók 
által választatott, magát fölmentve nem érezheti 
attól, hogy a haza bármily ajkú polgárainak er
ei eiket egyaránt szintén viselje (Helyeslés); de má
sodszor nem foglalhatom el ezen álláspontot 
főként azért, mert meggyőződésem szerint talán 
nincs kérdés , melyben e hon összes polgárainak 
érdekei annyira ugyanazonosak volnának, mint 
épen ebben. (Helyeslés.) 

A hányan itt vagyunk, mind annyiunk
nak azt kell óhajtanunk , hogy e kérdés megol
dassák ; a hányan itt vagyunk, mindnyájunknak 
meg kell győződve lennünk arról, hogy saját jól
létünk e hazának fenállásától és hatalmától függ; a 
hányan itt vagyunk , kell , hogy meg legyünk 
győződve arról, hogy a hazának jövője és kifejlő
dése főként attól függ , hogy a haza minden pol
gárai magokat legfontosabb érdekeikben kielégít
ve érezhessék. (Helyeslés.) 

E szerint tehát a czélra nézve nézeteinkben 
különbség nem lehet. 

Nem lehet senki köztünk, a ki nem óhajtaná, 
hogy e kérdés a hon minden polgárainak, bár
mily nyelven szóljanak is , kielégitésére oldassék 
meg; nem lehet senki, ki e kérdésnek megoldását 
oly módon óhajtsa , a mely mellett minden czél-
szerü közigazgatás és igazságszolgáltatás lehetet
lenné válik ; nem lehet senki, ki azt óhajtaná, 
hogy e kérdés ugy oldassék meg, hogy általa a 
hazának egysége és azzal jövője veszélyeztetve 
legyen. 

Csak a módokra nézve lehet tehát különbség 
nézeteinkben. 

Én tehát részemről csak itt látván a kérdést, 
és a kérdésnek csak ezen részére fogok szorít-
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kőzni, s mellőzve a nemzetiségi kérdét* bármely ér
dekes e'méleti tárgyalását, azt tisztán mint egy előt
tünk fekvő' gyakorlati akarom a kérdést tárgyalni. 
(Helyeslés.) 

A kérdés megoldására vonatkozólag két ja
vaslat terjesztetett a t. ház elé : egyik 'a kiküldött 
bizottság többsége által , mely e kérdés megoldá
sát az egyéni szabadság teljes biztosításában, nem
zetiségi tekiutetben is keresi; a másik a kisebb
ség véleménye, mely a nemzetiségi kérdés meg
oldását főként három törvényes rendelkezésnek 
elfogadásától várja : először a t tó l , hogy a me
gyék s a hazának más kerületei s törvényhatósá
gai nemzetiségek szerint kerekíttessenek k i ; má
sodszor attól, hogy minden egyes, ily módon ki
kerekített megyében egy nyelvnek uralma mon
dassák ki törvény által; harmadszor attól, hogy az 
ország hivatalai s méltóságai, sőt végre még 
képviselete is a nemzetiségek arányában osz
tassanak el. 

A kérdés tehát, mielőtt ez előttünk levő két in
dítvány iránt határozhatnánk , az , vajon melyik 
felel meg inkább czéljának? melyiktől várhatjuk 
az t , hogy e hazában lakó valamennyi nemzetiség 
megnyugtatását fogja eszközölni a nélkül, hogy 
ez által a hazának jövője veszélyeztessék ? 

Mondom, tisztán e gyakorlati szempontból kí
vánom tárgyalni e kérdést. 

Nem akarok szólani azon nehézségekről, a 
melyekkel az országnak , vagy inkább az egyes 
megyéknek nemzetiségek szerinti kikerekitése 
járna. 

Magától értetik, hogy midőn oly fontos lé
pésről van szó, mint az országnak uj administra-
tionalis felosztása, oly valamiről, mi minden 
egyes polgárnak szokásaira s jóllétére a leg
nagyobb befolyást gyakorolja : először tisztában 
keli lennünk az i ránt , mily módon határozzuk el 
bizton azt, mi e nagy fontosságú rendelkezésnek 
alapját képezi. És, én megvallom, igen nagy 
hiánynak tartom a kisebbség indítványában azt, 
hogy erre nézve épen nem nyilatkozik. Mert mi
után az egyes megyéknek kikerekitése az egyes 
polgárok nemzetiségétől függ, mindenek előtt szük
séges volna meghatározni, vajon az egyes polgá
roknak nemzetisége mi módon határoztassék el ? 
nevöknek hangzása után-e, vagy tanúbizonysá
gok által kimutatható eddigi magokviselete sze* 
r int? vagy származásuk után? Szintúgy hiánya 
a kisebbségi javaslatnak, hogy a fórum sem 
határoztatik meg, mely tanúvallomások, szembe
sítések vagy más törvényes próbák szerint a vitás 
esetekben az egyes polgárok nemzetisége felett 
ítélni fog, s az egyest akarata ellen is , ha épen 
kel l , magyarnak, szerbnek vagy románnak fogja 
elmarasztalni. {Helyeslés. Derültség.) 

i I t t csak azt jegyzem meg, hogy az utolsó 
években, épen a nemzetiségek szerinti össze
írásnál tett tapasztalatok szerint, a nemzetiségek 
meghatározását az egyesek szabad nyilatkozatára 
bízni nem igen lehet. Megjegyzem továbbá, hogy 
oly rendelkezés által, minő az, ha a haza minden 
polgárának nemzetisége egyszer kétségbe vonatik, 
alkalmasint nem fog eléretni azon közmegnyugvás 
és egyetértés , melyet Miletics és Mocsonyi Sán
dor képviselő társaink javaslatukkal kétségkívül 
elérni szándékoztak. 

De a megyéknek kikerekitése csak eszköz. 
Végre is a czél az, hogy az egyes megyékben bi
zonyos nemzetiség vagy bizonyos nyelv uralma 
mondassák ki. 

Érre nézve ismét kénytelennek látom maga
mat a javaslatnak egy hiányát kiemelni. Az indít
vány nem szól arról, vajon az egyes törvényha
tóság ezen uralkodó nemzetisége egyszer minden
korra, vagy csak bizonyos időre, öt vagy tiz évre, 
határoztassék-e meg? 

Igaz , hogy az első esetben azon anomáliába 
esnénk, hogy miután nemzetiségek az egyes me
gyékben változnak, a mint arra számtalan példát 
mutathatunk az országban : ha mindenkorra hatá-
roztatnék meg a nemzetiség, könnyen azon hely
zetben juthatnánk, hogy valamely nemzetiségnek 
nyelve uralkodónak maradna oly törvényha
tóságban , melyben az már régen megszűnt a 
többség nyelve lenni, és így tisztán csak his
tóriai jogánál fogva, mintegy neme a nyelv
beli nemesi praerogativának maradna uralkodó 
egyes megyékben. (Tökéletesen igaz!) 

A másik esetben talán még nagyobb nehéz
ségek idéztetnének elő az által , hogy minden öt 
vagy tíz esztendőben az országnak összes politikai 
és administrativ felosztása ujolag kérdésbe jönne. 
(Tetszés.) 

Részemről azt , melyiket fogják az indítvá
nyozók választani e két módozat közül, ha javas
latuk valahogy elfogadtatnék , reájok bízom ; én 
csak ki akartam emelni mindkettőnek nehézségeit. 
(Tetszés.) 

De hiszen elvégre az egyes nyelvek uralmá
nak törvény általi meghatározása is csak esz
köz ; a czél a nemzetiségek megnyugtatása. Tisz
tán azon kérdésre vonatkozom t e h á t , vajon ezen 
rendszabály, mely mint az indítványozók magok 
el fogják ismerni, elég nehézséggel j á r , fogja-e 
előidézni azon czélt, mely után törekszünk , azaz : 
a haza minden egyes nemzetiségének megnyug
tatását ? 

Már a mi azt illeti: egy nemzetiségre nézve 
ezt semmi esetre nem remélhetjük: oly nemzeti
ségre , mely akár számát, akár művelődési állapo
tait , akár a haza iránt mindig mutatott hú" ragasz-
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kodását tekintjük, mindenesetre nagy tekintetet 
érdemel: és ez a német nemzetiség. (Helyeslés) 
Mert a mennyire én a haza ethnographiai viszo
nyait ismerem, nem igen tudom, hol találhatnánk 
nagyobb területet, hol e szerint a német nemze
tiség válnék uralkodóvá. 

De hiszen megszoktuk m á r , hogy a nemze
tiségi kérdésnél a magyar és német nemzetiség 
érdekei nem szoktak tekintetbe vétetni: tekintsük 
tehát csak a többieket. (Halljuk!) 

Én is foglalntoskodtam egy kissé a nemzeti
ségi kérdéssel, (Halljuk !) s ennek következtében 
tanulmány óztam az ország ethnographiai viszo
nyait. De ugy vagyok meggyőződve, hogy nincs 
oly tudós a világon , a ki Magyarország megyéit 
ugy tudná kikerekíteni, hogy ezen megyékben, 
azaz többekben a megyék közül, több nemzetiség 
ne lenne együtt. Hiszen magok az igen t. inditvá 
nyozók is annyira átlátják ezt, hogy javaslatuk
ban felteszik nem csak azt , hogy absolut többség
ben lesz bizonyos nemzetiség, hanem felteszik 
még azt is , hogy a kikerekités mellett még több 
megyében absolut többséget nem fognak talál
hatni , hanem csak relatív többséget. Bizonyos 
ennek következtében, hogy azon pillanatban, mi
dőn az egyes megyékben bizonyos nemzetiség 
uralmát , a többség uralmát kimondjuk: azon 
nemzetiségek , melyek nem tartoznak a többség
hez , magokat ez által megnyugtatva nem érezhe
tik , (Élénk helyeslés) hogy e szerint, midőn egy 
nemzetiségnek minden kívánalmait teljesítjük, 
egyszersmind azok.melyek a többségben'nincsenek, 
legsztentebb jogaikban sértve érzendik magokat. 
(Helyeslés) Minthogy pedig minden egyes nemze
tiség hasonló helyzetben van az országnak több 
megyéjében , s míg egyik megyében a többséget 
képezi , a másikban a kisebbséghez tartozik: ezen 
rendszabálynak következése az, hogy mig bizo
nyos nemzetiségeket egyes megyékben kielégi-
tünk (és pedig némelyeket, mint p. o. az igen t. 
szerb nemzetiséget, igen szűk területen), ugyan
csak őket minden más területen a legnagyobb el
nyomásnak vetjük alá. [Élénk tetszés) 

Kérdem, hiszszük-e , hogy ez azon nemzetisé-
gcke tmeg fogja nyugtatni ? 

En, t. ház, tudom, vannak sokan, kik azt 
hiszik , hogy a nemzetiség kérdése csak mestersé
ges izgatásoknak eredménye, kik ugy vannak 
meggyőződve, hogy a nemzetiségi kérdés csak 
egyesek nagyra vágyása vagy még aljasabb tö
rekvései által idéztetett elő. (Halljuk!) Én e néze
tet tévesnek tartom. Az én meggyőzó'déBem sze
rint a nemzetiségi kérdés csak azon nagy sza
badsági mozgalom egyik ágát képezi , mely ko
runkban oly nagy eredményekhez vezetett. (He
lyeslés) 

Azon kor, mely a po'.gári jogok teljes 
egyenlőségét mondotta k i , mely minden vallásfe
lekezeti különbség nélkül a vallásoknak egyenlő 
szabadságát állapította meg , az a polgároknak 
nyelvök használatára nézve is hasonló szabadsá
gát követeli. 

De vajon gondolják-e, hogy oly mozgalmat, 
melynek hatalmát a szabadság eszméje képezi, 
melynek alapja csak azon összeköttetésben van. 
melyben a szabadság eszméjével áll , melynek^jo
gosultsága a szabadság követelésének jogszerűsé
géből származtatható: hogy ily mozgalmat az 
által nyugtathatunk meg vagy háríthatunk el , ha 
mindenütt kiváltságokat állítunk fel, kiváltságo
kat , melyek mindenütt azoknak , kik a kivált
ságokat nem élvezik, szabadsága árán vásárol
tatnak meg? (Élénk helyeslés) Vajon hiszszük-e, 
hogy ily mozgalmat, melynek fontossága és 
jövője épen abban rejlik . hogy a szabadság
ra támaszkodik, hiszszük-e, hogy azt az által 
fogjuk megszüntetni, ha a hazának ügyeit ugy 
rendezzük , hogy a hazában egyetlen ember 
se legyen , ki magát e haza minden megyéjében 
egyenlően szabadnak érezhesse ? (Elénk helyeslés) 
egyetlen se, ki e hazát egyik határától a másikig sa
ját hazájának mondhassa? (Hosszan tartó élénk he
lyeslés) Ezt én, t. ház, nem hiszem. 

A tegnapi vitatkozás folytán több képviselő
társam hivatkozott a külföldre; Svájcz , Belgium, 
Francziaország példáját hozták fel javaslatuk tá
mogatására. 

E világ már oly régen áll és oly különböző 
módokon és oly különböző emberek által kormá
nyoztatott , hogy alig indítványozhat valaki vala
mit, a mire példát ne lehetne felhozni. 

Elismerem azt is , hogy midőn Svájczra. 
Belgiumra, Francziaországra hivatkoztak, nem 
csalatkoztak a helyre nézve sem, mert csakugyan 
a kívántakhoz hasonló viszonyok léteztek Európá
nak eme most legcivilisáltabb országaiban; csak 
az időben csalatkoztak egy kissé: mert ezen vi
szonyok nem léteznek most a 19-dik században, 
hanem léteztek egy ezred évnél valamivel előbb: 
(Derültség) azon korszakban, midőn Európának 
most legműveltebb országaiban nem egy törvény 
uralkodott az egész országban , mint jelenleg, ha
nem az egyes nemzetiségeknek mindegyike, me
lyek azokat elfoglalták: a ripuarok, a sáliak, a 
longobárdok, a frankok, vizigóthok, a szerint, a 
mint egyik vagy másik nemzetiséghez tartozott 
valaki, secundum legem ripuariorum vagy secun-
dum legem romanorum Ítéltetett el. Fájdalom, a 
vizigóthok már a 8-dik század közepe felé megszün
tették ezen ^állapotot, és így nem tudjuk , a civili-
satió tekintetében hová vezetett volna, ha ez to
vább folyíattatik. (Derültség) 
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Egyébiránt ez állapot megszüntetését azon tör
ténetírók , kiket én ismerek , a eivilisatio egyik leg
nagyobb haladásának tekintik , és a spanyol con-
ciliumoknak, melyek azt előidézték , legnagyobb 
érdeméül róják föl. 

Különben az indítványozók ugyanazon or
szágokban még egy sokkal közelebb álló és talá
lóbb példát találhattak volna. Azon korszakban, 
midőn a reformatio által előidézett súrlódások 
vagyis inkább küzdelmek az átalános kifáradás 
következtében az első békéhez vezettek, a külön
böző felekezetek épen ily rendszabályokban ke
resték biztosságukat, a minőket t. képviselőtár
saim most indítványoznak. 

Az, hogy az egyes kikerekített megyékben 
mindenütt egy nyelv legyen uralkodó, semmi 
más , mint a nemzetiségekre alkalmazása a híres 
elvnek: „cuius regio, illius religio." Tudjuk, 
hogy minden egyes felekezetek a közhivataloknak 
egy részét bizonyos számarányban követelték 
saját vallásuk biztosítására; tudjuk, hogy a külön
böző felekezetek külön zászlók alatt gyűltek ösz-
sze, sőt még külön várakat is tartottak saját biz
tosságukra : és mindezt nem azért, hogy a közös 
hazának biztosságát veszélyeztessék: mert pld. 
Francziaországban, hol a viszonyok a legéleseb
ben léptek fel, senki a 16-ik századbeli hugenot
ták hazafiságát kétségbe vonni nem fogja. Ok 
mindazáltal csak saját biztosságukról kívántak 
gondoskodni. 

És mi volt e rendszabályoknak következése? 
Nem-e a legiszonyúbb testvér-háború ? mely egész 
Európát majdnem félszázadig vérrel fertőzteté. 
(Nagyon igaz!) Igaz, nem azért, mert azok, kik 
biztosságukat ily eszközökben keresték, ezt akar
ták, mert, ismétlem, igazságtalanság volna nem 
ismerni el a franczia hugenották magasztos pa-
triotismnsát; de azért, mert ha bizonyos rendsza
bályok egyszer felállíttatnak, ha bizonyos előzmé
nyek kimondatnak, a melyeknek csak bizonyos 
következményeik lehetnek, nem a jó szándéktól és 
jó akarattól függ, hogy mi lesz a vége. (Hoszszas 
élénk helyeslés.) Kérdem, mi volt ezen rendszabá
lyoknak következése magokra azon bitfelckezetre, 
nézve, melyeknek biztossága végett ezen szabályok 
felállíttattak ? vezetett-e ez megnyugtatásukhoz ? 
vezetett-e szabadságukhoz ? Nem! Sőt a vallás
felekezetek közt való egyetértés, valamennyi 
vallásfelekezet szabadsága, a népeknek testvéri 
egyetértése épen azon pereztöl fogva kezdődik . 
midőn a vallásfelekezetekre nézve ugyanazon elv 
állíttatott fel, melyet itt a bizottság többsége a nem
zetiségekre nézve felállított. (Hosszas tetszésnyilvá
nítások.) 

Mondani fogj a erre talán t. képviselő társaim 
KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 6 % XI. 

közül valaki vagy többen, hogy a vallás és nem
zetiség között roppant különbség van. 

MiletiCS SzvetOZár: Lényeges ! 
Eötvös József h. közoktatási miniszter: 

Tökéletesen helyeslem e nézetet. Nagy a különb
ség : nagy magában véve, s nagy azon hatásra 
nézve, melyet a vallási eszmék a nép kedélyére 
gyakorolnak; és nekem erős meggyőződésem az, 
hogy bármennyit szóljunk a nemzetiségről ma, a 
vallási eszmék jelenleg is sokkal mélyebb, sokkal 
nagyobb, sokkal hatalmasabb hatást gyakorolnak 
a nép kedélyére és jellemére, mint a nemzetiségi 
kérdés. (Igaz!) Ha tehát ilyen, sokkal nagyobb, 
sokkal hatalmasabb okát a szétválásnak és nyug
talanságnak megszüntethette a szabadság : én bát
ran várom a szabadságtól ugyanezen eredményt 
a szétválásnak egy kevésbbé fontos és kevésbbó 
mélyen ható okától. (Helyeslés.) 

Egy aggodalmat fejezett ki több képviselő
társam, melyet én nagyon fontosnak tartok, annál 
fontosabbnak, mert ez aggodalmat magam is táp
lálom. (Halljuk!) Ez az, hogyha az egyes nemze
tiségek jövője nem biztosíttatik, azok el fognak 
enyészni, és fel fognak olvadni más nagyobb nem
zetiségekbe. 

En részemről, ha a világtörténetet tekintem, 
igen átlátom, hogy a kinek nemzetisége szivén 
fekszikj az nem nézheti a eivilisatio kifejlődését 
aggodalom nélkül. A eivilisatio kifejlődésével fok
ról fokra fogy a nemzetiségek száma, (ügy van!) 
Előbb, a civilisálás első kezdetében, néhány család 
képezett nemzetiséget, A nemzetiségek Ausztrália 
és Amerika egy részében még most is néhány száz 
tagból állanak. Ezek egyesülve és egymásba ol
vadva nagyobb és nagyobb nemzetiségeket képez
nek. Es így a eivilisatio haladása kétségkívül fe
nyegető a nemzetiségekre nézve. E veszélynek ki 
vagyunk téve mi magyarok, ki vannak téve horvát 
testvéreink, ki vannak téve a hazában lakó más 
nemzetiségek, szóval ki vannak téve minden kisebb 
nemzetiségek. 

De mi által ótalmazhatjuk magunkat e ve
szély ellen1? Az által-e, hogy az egyes nemzetisé
geket, mint múmiákat, törvényekbe begöngyöl
getve, (Elénk helyeslés) a törvényhatóságok sirka-
marájába rakjuk le? (Kitörő zojus helyeslés.) Száza
dunkban a mi nem él, annak nincs jövője. (Hossza
san tartó zajos helyeslés és taps.) Ha a eivilisatio 
emelkedő árjai ellen biztosítani akarjuk magunkat, 
állítsuk magunkat magasra! (Tetszés.) A dagály 
mértföldnyi lapályt elbont; de az egyes szikla, 
mely magasabban áll, kiemelkedik, és ki fog emel
kedni mind örökké. (Zajos tetszésnyilvánítások'.}1 --'*;.. 

Kérdem tehát, vajon, ha e-hasában laké kü
lönböző nemzetiségek biztosításáról van szó: ki 
gondoskodik jobban ezen biztosításról: azok-e, 

5 
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k ik oly törvényeket indítványoznak, melyek által 
visszalépve a civilisátió ösvény érői, minden kifej
lődés lehetetlenné válik? vagy azok, kik a sza
badságot védve, olyasmit állítanak fel a nemzeti
ségek számára, mi által minden egyes nemzetnek 
emelkedése és igy fentartása is csak saját magától 
függ ? {Elénk helyeslés.) 

És most visszamegyek oda. honnan kiindul
tam. 

Nézetem szerint a nemzetiségi kérdés nem e 
haza egyik vagy másik nemzetiségének kérdése, 
hanem mindnyájunk közös kérdése. A ki azt hiszi, 
hogy e hazának egysége, melytől fenállása függ, 
csak azoknak fekszik érdekében, kik e hazában 
magyarul beszélnek; vagy a ki azt hiszi, hogy 
szerb, román, szláv honfitársaink civilisátiója és 
jólléte csak szerb, román, vagy szláv kérdés: az 
e kérdést nem érti. {Elénk helyeslés. Taps.) Meg
győződésem szerint a nemzetiségi kérdés megol
dása közös feladatunk, mely egyaránt érdekünk
ben áll. De épen mert e feladatot meg kell olda
nunk ; és mert a világtörténet összes tanúsága 
minket arra tanit, hogy minden kérdésnek végle
ges megoldása csak annyiban lehetséges, a meny
nyiben a mód, mely szerint e megoldás történik, 
a század eszmével és elveivel ellentétben nem ál l : 
(Kitörő a helyeslés) nekünk e kérdést is a jelen szá
zad eszméi szerint kell megoldanunk; (Helyeslés)^ 
század pedig, hála a mindenhatónak, a szabadság 
százada! {Zajos tetszés. Éljenzés.) És nincs ékes szó
lás és nincs hatalom, mely minket arra birjon, 
hogy a szabad versenynek, a szabadságnak teréről 
ismét a privilégiumok sánczai közé vonuljunk. 
(Szűnni nem akaró, viharos tetszés nyilvánításai. Él

jenzés. Taps.) 
E l n ö k : Engedje meg a t. ház, hogy mi előtt 

a tárgyalást tovább folytatnék, a kisajátítási tör
vény végleges megszavazására vonatkozó jegyző
könyv hitelesíttessék. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa'a jegyző
könyv illető pontját.) 

E l n ö k : Folytatjuk a tárgyalást. 
BÖmChes F r i g y e s : T. ház! Nem kivánom 

a t. házat a nyelvkérdés nagy fontosságával fá
rasztani, mivel az eléggé ismeretes . sőt inkább 
minél rövidebben, minden theoriai és philosophiai 
okoskodás mellőzésével, szokásom szerint, a tény s 
törvény alapjára szándékozom átmenni. 

Midőn a szászok — s már azóta hét évszázad 
elmúlt — magyar királyok és pedig a magyar vér
ből származott királyok által hiva, saját s az akkori 
műveltség közepén volt hazájokat oda hagyták, s 
ezen uj haza szélső délkeleti azon határán teleped
tek meg, melyet I I . Endre terra deserta et inhabi-
tá-nak nevez, s mely a tatárok, mongolok s más 
vad népcsoportok pusztításainak annyira ki volt 

téve, hogy valóban csodálkozást érdemel, miszerint 
a csaknem folytonos harcz és vad népekkel való 
összeütközések után csak egyetlen egy szász is 
fenmaradhatott, midőn, mondom, a szászok ez uj 
lakásuk veszedelmességét megismervén, azt csak, 
hamar oda nem hagyták, ez megfoghatatlan volna-
ha nem vezette volna őket az, a mi minden neme
sebb népfaj szivében mélyen gyökerezik, s mi, 
hogy többet ne említsek, a magyar nemzetet is 
annyi viszontagság legyőzésére képesítette, t. i. a 
szabadság és azon függetlenség, melynek érzetében 
a szászok annyi viszontagságok között is teljes 
jogegyenlőségre alapított szabad demokratikus al
kotmányukat alkothatták akkor, mikor olyan Euró
pában sehol sem létezett. Az ellenségek ellen oly 
erősségeket állíthattak fel, melyek épitési költ
ségei egy egész államnak is terhesek volnának, 
s mindamellett oly jótékony tanintézetekről is gon
doskodhattak, melyek a magyar korona országai
ban a legrégiebbek. Mind ezek után a szászok 
vérrel szerzett s fentartott szabadságaikat telje
sen meg is érdemelték; azt [elismerték a kirá
lyok is, s mivel a közös hazának mindig hasz
nára voltak, más adományokon kivül, még czi-
merökhöz — kitüntetés okáért — köriratul adták : 
ad retinendam coronam. 

Kiváltságaik is voltak a szászoknak, ugy 
mint: a nemzet területe integritása, minden más 
biróságot, magát a királyt is kizáró bírói ille
tőség , elöljáróik , tisztviselőik és papjaik vá
lasztási joga, s azonkivül törvényhozás joga és 
a nyelvek szabad használata, szóval teljes füg
getlensége volt a szász nemzetnek. És az idők vi
szontagságai által sokszor megcsorbitott jogaik 
közül a nyelv szabad használatát mindig fen 
tudták tartani a nélkül, hogy ezen jog a közös 
hazának valaha kárára lett volna. 

Az 1848-beli törvényezikk 5-dik szakasza 
biztosítja Erdélyt, következésképen a szász nem
zetet is, melynek nevében felszólalni feladatom, 
mindazon külön törvények és szabadságok fentar-
tására nézve, melyek a mellett, hogy a teljes egye
sülést nem akadályozzák, a nemzeti szabadság 
nak és egyenlőségnek kedvezők, és ezen tör
vény szerint a szászok ősi jogaik teljes fentartását 
igénybe vehetné. Megfontolván azonban az utósó 
időkben merőben megváltozott viszonyok nagy 
korderejét, a korszellem hatalmát és az egyesülés 
szükségességét, a szász nemzetiség minden ősi jo
gáról kész lemondani az unió kedvéért azon határig, 
a hol a mellett, hogy az unió nem akadályoztatik, 
a nemzet létezése ok nélkül veszélyeztetik; és 
ezen határnak egyike a nyelv szabad használata, 
mel}' jogot különben területe minden lakosságával 
kész megosztani a szász nemzet a jog-egyenlőség 
elve szerint és a fenlévő törvény értelmében, mert 
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a szabadság legtöbb fokozatának tartja a szász 
nemzet a nyelv szabad használatát, és ennek meg
szorítása az, mi tartós elégületlenséget szülhet 
nálunk. 

A ki higgadtan megfontolja a dolgot, és az em
iitett VII . törvényezikk szabadelvüségét félre nem 
magyarázza, és ki azon ártalmas és az utóbbi évek
ben annyi veszélyességet tanusitó centralisátiót 
nem követeli, kétségbe vonni nem fogja, hogy 
valamint hét évszázadon keresztül a szász terület 
szabadon gyakorolta a német, nyelv használatát, 
és ez a királyság kárára soha sem volt , ugy 
arra nézve ezután sem lesz ártalmas. 

Különben nyilvános törvény által is biztosítva 
van a szász nemzet anyai nyelve használatában , 
melynél fogva ezt az említett 1848-beli VII. tör
vényezikk értelmében jogosan igénybe vehetem. 

Biztosítja az 1848-beli XVI-ik törvényezikk 
e pontja e szavakban: „A köztanácskozási nyelv 
mind gyűléseken mind a bizottmányokban Ma
gyarországra nézve egyedül magyar ; a kapcsolt 
részekben, saját szabályok következtében is, anyai 
nyelvöket használhatják." Biztosítja az erdélyi 
1791-beli XXXI. törvényezikk, mely a magyar 
nyelv hivatalos használatát csak a magyarok és 
székelyek kebelében lévő hivatalokra szorítja, e 
szavakban : „Linguae hungaricae usus antea 
quoque vigens ín gremio nationum hungaricae et 
siculicae atque apud omnia dicasteria, ofíicia et 
tribunalia porro etiam obtineat." Biztosítja az er
délyi 1847-beli 1. törvényezikk 4. és 5. szakasza 
e szavakban: „Minden törvényhatóság, valamint 
minden törvényszék és polgári közhatóság mind 
tárgyalásaiban és jegyzőkönyvei szerkesztésében, 
mind tudósításaiban és kiadványaiban a magyar 
és székely nemzet kebelében magyar, a szász 
nemzet kebelében pedig német nyelvet alkalma-
zand." Továbbá (az 5-ik): „A szász nemzet, levele
zéseiben a többi törvényhatóságokkal továbbra is 
az 1791-ik évi XXXI-ik törvényezikk alkotása óta 
gyakorlott szokásban hagyatik." 

Biztositják azon 1437-ik évtől fogva Erdély
nek akkor jogosult báróin, magyar, székely és 
szász nemzetek közt, jogaik viszonyos védelmezé-
sére számos, úgynevezett „három nemzetek közti 
unióról" alkotott, esküvel szentesitett egyezmények 
és törvény czikkek. 

Még hivatkozom az 1865-beli kolozsvári, az 
unió kei észtül vitele iránt tartott gyűlés által ő 
felségéhez felterjesztett feliratra, hol az én csekély 
személyem által tett, az uniót pártoló, de a nyelvet is 
a szász nemzetiség részére igénybe vevő indítvány
ra nézve mondatik : „Ezek után brassóvárosi 
követ Bömches Frigyes és elvrokonainak ide 
mellékelt beadványát azon hódoló tiszteletteljes 
kéréssel bátorkodunk császári apostoli királyi fel

séged legkegyelmesebb szine elé felterjeszteni, 
hogy a beadványban foglalt, hazánk törvényeire 
és helyhatósági törvényes intézményeire alapit
ható kívánalmaikat és igényeiket méltóztassék 
legkegyelmesebben a pesti közös hongyülés figyel
mébe ajánlani;" valamint ő felségének erre 1865. 
év deczember 25-én kelt legkegyelmesebb. le
iratára , mely által az erdélyieket azon közös 
országgyűlésre meghívatni parancsolja s a többi 
közt Erdély nagyfejedelemségnek országos kü
lön érdekei méltó tekintetbe vételét, a -külön
böző nemzetiségek és vallások az erdélyi gyű
lés által is méltányolt jogigényeinek biztosítását 
és a közigazgatást illető kérdések czélszerü szabá
lyozását a közös országgyűlés feladatának kije
lenti. 

Hivatkozom továbbá ő felségének ugy az 
1865. évi deczember 25. keltleiratára,melyben ezen 
országgyűlést az erdélyiek leendő megjelenéséről 
tudósítani s a többek közt az én fenérintett indít
ványomat és abban foglalt igényeket ezen ország
gyűlés figyelmébe ajánlani méltóztatott. 

Mind ezen fontos, törvényen alapuló okoknál 
fogva, és a szentséges igazságra támaszkodva, tel
jes jogom van a szászok nevében kívánni, hogy a 
központi javaslat megváltoztatásával az 1847-beli 
erdélyi I. törvényezikk a szászokra és azok nyelve 
használatára nézve ez alkalommal és teljes jogha
tályban tártassék, és pedig annál inkább, mivel 
minden e hazában létező, nem magyar nemzetiség, 
melynek az általam felhozott s más törvények sze
rint a nyelvre nézve törvényes joga nincs, ezen tör
vényjavaslat által nyertes és csak a szász nemze
tiség, melynek nyelvére annyiszor biztosított joga 
van, volna egyedüli vesztes. 

Mivel pedig az általam igénybe vett változ
tatást a jelen törvényjavaslat czikkeiben, annak 
eszméi lényeges és elvi megváltoztatása nélkül 
kimondani lehetetlennek tartom, a központi bizott
ság javaslatát — mert tisztelt képviselő társunk 
Deák Ferencz tegnapi inditványát nem ismerem 
még — átalában a tárgyalás alapjául nem, és csak 
akkor fogadhatom el, ha a t. ház a szászok részére 
általam igénybe vett jogosított kivételt előre és 
azon javaslat átalános tárgyalásánál határozottan 
kimondani s annak következtében ezen határozatát 
az utósó czikk ily módositása által valósítani ke
gyeskednék, t. i. „A korábbi törvényeknek e fen
tebbi határozatokkal ellenkező rendeletei ezennel 
eltöröltetnek, kivéve a szász nemzetiség és ágostai 
vallás egyház nyelvi viszonyait szabályozó erdélyi 
1847-beliI. törvényezikknek rendeletei. "Különben 
tiltakozom az ellen, mint ha ezen indítványom által 
az előttem is gyűlöletes foederatiót igénybe venni 
szándékoznám. Együtt éltünk mi szászok a többi 
nemzetekkel, vérünket az övékkel számosan vegyi-

5* 
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tettük csatatéren és ezután is testvériesen egymás
sal közösen akarunk élni. 

NiCOliCS Sándor: T. képviselőház! Azon 
eszmével kezdem beszédemet, melyet a t. cultus-
miniszter fényes beszédben kiemelt. A nemzetiségi 
kérdés gyors és kielégítő fő megoldása nem áll 
csak egyes nemzetiségek érdekében, de az ország 
érdekében. 

A nemzetiségi kérdés országos kérdés. Ki
elégítő főmegoldása megelégedést szülvén az ország 
minden polgárai közt, az ország erejét s hatalmát 
növelendi ; ki nem elégítő megoldása pedig- meg
elégedést nem eredményezhetvén az ország pol
gárai közt, az ország erejét s hatalmát csökkenteni 
fogja. Mert kétségbevonhatlan axióma az , hogy 
minden állam főereje népei megelégedésében 
rejlik. 

Hazánk, fekvésénél fogva, arra van utalva, 
hogy belügyeit akként rendezze, miszerint résen 
állhasson mindig ; megtámadtatás esetében egész 
erejét összpontosíthassa ; és minden anyagi és 
szellemi segédforrásait egy czélra, a haza megvé
dése czéljára felhasználhassa. 

Mind ezt azonban csak akkor fogja tehetni, 
ha a haza minden egyes polgára e szent czélért 
lelkesülend, és ezért kész leend vagyonát s életét 
feláldozni. 

Oda kell tehát mindenek előtt törekednünk, 
hogy a haza minden polgára, bár nyelvre s nem
zetiségre egymástól különböző , egy érzésben kü
lönböző ne legyen : a hazaszeretetben. 

Ezt pedig az által érhetjük el leginkább, ha 
a nemzetiségek azon méltányos kívánságait telje
sítjük , melyek az állam egységét nem veszé
lyeztetik. 

Kétségkívül kedvezőbb, s kevésbbé veszélyes 
volna hazánk helyzete, ha egész teriiletét egy 
nyelvű s egy nemzetiségű nép lakná. 

Miután azonban ezen már nem változtatha
tunk, oda kell törekednünk, hogy a tényleg fen-
álló factorok közreműködését biztosítsuk. 

Mert arra, hogy bármely nemzetiség a többit 
végkép elnyomhassa vagy megsemmisíthesse . ar
ra, ugy hiszem, ma már nem gondolhat senki. 

Erre ugyan is kettő kívántatnék : absolut 
kormány, és hosszú ideig tartó külbéke. 

Az absolut kormányzás visszaállítása leket-
lenség. Az absolutismus Európában lejárta nap
jait ; s ott is, a hol még fenáll, szabadelvű institu-
tiók alá burkolózik. A szabadelvüség pedig classi-
ficatiót nem enged. Elvekkel alkudozásba bocsát
kozni nem lehet. Nem lehetünk egy dologban 
szabadelvűek, a másikban zsarnokok ; liberálisok 
a politikában és a nemzetiségek irányában el
nyomók. 

És hosszú ideig tartó külbékére van-e kilá-

ES. (November k'5. 3868.) 

tás ? most midőn Európa minden nagyhatalmas
sága nyakig feg}Tverben áll , midőn minden perez-
ben oly conflagratio támadhat, melynek romjai 
alatt országok lesznek temetve. 

Nem csak az igazság, de az előrelátó józan 
politika is azt kivarrják tehát, hogy a különféle 
nemzetiségek egymás mellett testvériesen megélje
nek , és hogy egy se emelkedjék a másik fölé. 

De kevés ember is van az országban, k i a 
nemzetiségek méltányos kivánatai kielégítését ne 
hangoztatná. 

1860 óta e mai napig ezt olvassuk, ezt hall
juk mindig. 

A nemzetiségetnek mindenki megkívánja 
adni mind azt, mi az ország; integritását nem ve-
szélveszteti ; s csak akkor kezdenek elágazni a 
vélemények, ha azt kérdezzük : hogy hát mi ve
szélyezteti tulajdonkép az ország integritását ? 

Az egyik, bona fide. az ország integritását 
már az álíal is veszélyeztetve látja, ha mege nged-
tetik, hogy a megy egy üléseken mindenki anya
nyelvén szólalhasson fel; mig a másik, szintén op-
tima fide, ott sem látja az ország integritását ve
szélyeztetve, hol a tökéletes decentralisátio, kül-
befogások közbejöttével, dissolutióhoz vezethet. 

De épen azért, mert az is, es is saját nézpont-
ja, saját meggyőződése szerint bona fide okosko
dik; mert az is, ez is hazáját igazán szereti, és esz
méi életbe léptetése által véli ugy a haza, mint sa
ját nemzetisége érdekeit legbiztosabban előmoz
dítani : épen azért szükséges, hogy e tárgy meg
vitatásánál egymás irányában sokkal elnézőbbek, 
sokkal engedékenyebbek legyünk, mint bármely 
más tárgynál. 

Ha tehát egy részről még; a legszerényebb ki-
vánság is megtagadtatnék, ne tekintsük ezt szük-
keblüségnek vagy elnyomási vágynak ; de annak , 
hogy az illetők, egyéni, meglehet hibás felfogás 
szerint, a haza jövőjet már ez által is veszélyez
tetve látják, és visszariadnak minden lépéstől, mely 
későbbi fejleményeiben szerintük a haza romlását 
vonhatná maga után. 

Es ha más részről veszélyeseknek látszó kö
vetelések hangsulyoztatnának, ne tekintsük azt 
sem hazafiatlanságnak vagy elszakadási vágynak ; 
de annak , hogy az illetők, egyéni, meglehet hibás 
felfogás szerint, épen csak követeléseik teljesülése 
által vélik a közös jóllétet leginkább előmozdít
hatni. 

A történelem tanúsága ezerint, minden nagy 
eszme akadályokkal küzdött, mig a létező ellensé
ges viszonyok közt meghonosult. 

A létező, a megszokott mindig ellensége az 
újnak, legyen ez bár mily jó, bár mily üdvös, s 
élethalálharczot viv ellene. 

Ha visszapillantunk a múlt századokra, meg-
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döbbenve szemléljük azon véres és elkeseredett 
harczot, melyet a sötétség a vallásszabadság ellen 
vivott. Alig értjük már jelenleg azon szenvedélyes
ségét, mely akkor a keblekben lángolt, s mely 
csak a másként hivők elpusztításával csillapult. 

Most a különböző vallásfelekezetüek békésen 
megvannak egymás mellett ; és nem jut eszébe 
senkinek becsületességet, vagy hazafiságot a vallás 
szerint ítélni meg. 

I ly nagy eszme a nemzetiségi egyenjogúság 
is. Idő kell, s tán sok idő. mig közöttünk meghono-
sul , mig benne az emberek többsége, az állami 
egységnek nem gátját, de összeforrasztó elemét 
látandják. 

Miként az egyes ember ott szeret lenni legin
kább, hol egyéniségét legszabadabban érvényesít
heti , ugy az egyes nemzetiségek is azon hazához 
fognak legmelegebben ragaszkodni, mely politikai 
szabadságot, szellemi s anyagi gyarapodást bizto
sítván, nemzetiségűk fejlesztését legkevésbbé aka-
dályozandja. 

Mig a nemzetiségek fejlésökben az állam esz
méjét meg nem támadják, törekvésük jogosult , és 
e kereten belül minden kívánságuk méltányos. 

Ha e fő elvet tartjuk szem előtt, legsikereseb
ben fognak eljárni : mert az állam egységét meg-
őva, kielégíthetjük a nemzetiségek méltányos kí
vánságait is. 

És ne féljünk ekkor, hogy az egyes nemzeti
ségek, rokon, más országokban lévő nemzetiségek 
felé fognak gravitálni. Itt találandják mind azt, 
mit máshol néni találnának : a legnagyobb politi
kai szabadság mellett, a legkorlátlanabb nemzeti
ségi kifejlést. Ezt a hazát fogják szeretni, és min
den ellenséges megtámadás ellen önfeláldozással 
megvédeni, mert hazájok romlása saját romlásuk 
volna : mert azon ellenség, ki romba döntend ha
zái s alkotmányt, megsemmitendi egyszersmind 
virágzásnak indult kifejlésöket is. 

Szerintem az imént emiitett fő elv lehet csu
pán az előttünk fekvő törvényjavaslatok megítélé
sében irányadó, és ezért én csak oly törvényjavas
latot fogadhatnék el, mely minden habozás és alku
dozás nélkül nyíltan és határozottan elmegy azon 
végső határig, melyen tul, jelen helyzetünkben is, 
a mostani európai viszonyokkal szemben, hazánk 
integritása, meggyőződésem szerint, valósággal ve
szélyeztetve volna. 

Egyéni nézetem szerint azonban, ezen elvnek, 
a tárgyalás alatt lévő törvényjavaslatoknak egyike 
sem felel meg. 

A központi bizottságé és igen tiszt. Deák 
Ferencz képviselőé nem, mert, bár sok üdvös hatá
rozatot tartalmaznak, nem érik el, de meg sem kö
zelitik azon határt, melyet elérni a nemzetiségek 
megnyugtatására okvetlen szükséges. Mit eléggé 

bizonyít azon körülmény, hogy megszorításokat 
rendelnek el több oly dolgoknál, melyek eddig 
elnézve gyakorlatban voltak a nélkül, hogy az ál
tal az ország egysége eddig is veszélyeztetve lett 
volna. 

A kisebbségé szintén nem, mert ez szerintem 
az állami kajmsot nagyon is meglazíthatná, most, 
midőn a külföldről fenyegető vészének ellenében 
egész erőnk összpontosítása szükséges. 

Mindezeknél fogva tehát szavazatommal a 
szőnyegen levő törvényjavaslatok egyikéhez sem 
járulhatok. 

Elnök (elhagyja helyét s azt Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

Sztratimirovies György: T. ház! Átaláno-
san elismert tényt vélek kimondani, midőn az előt
tünk fekvő törvényjavaslatot olyannak tekintem, 
amihez hazánk egyik életkérdése van fiizve. Mind- i 
annyian érezzük és tudjuk, hogy e kérdésnek sze
renesés és sikeres megoldásától hazánk jövője \ 

U g y hiszem, uraim! hogy e kérdés csak a 
mindkét részről való több bizalom és jóakarat 
utján oldható meg sikeresen. Ha önök erős meg
győződéssel és bizalommal viseltetnek ez ország 
azon providentialis művelődési missiója irányában, 
mely bennünket testvéri szövetkezésre, szoros 
egyességre utal nyugat és kelet i rányában; ha az 
állam s a vele azonos nemzetiség több bizalmat. 
táplál a népeket összekapcsoló szabadelvű intéz
mények iránt, s nem lát legkisebb nemzeti mozgal
munkban s törekvésünkben ellenséges irányzatot; 
ha mi részünkről szintén oly bizalommal vi
seltetünk a korszellem ellenálhatlan ereje irányá
ban, mely lehetlenné tesz minden netáni immorá
lis elnemzetesitési kísérletet; ha mi némely, netán 
bennünket sértő törvényrendeletben nem annyira 
a nem magyar nemzetiségek elleni törekvést, mint 
inkább egy elszigetelt népnek saját létele fentar-
tásaért való gondoskodást látunk, s az ebbeli ag
godalmat barátilag1 oszlathatnék e l : röviden, ura-
im! ha önök kevésbbé kötik magokat a történeti 
joghoz, mi pedig inkább emelkedünk fel a faji esz
métől az állam eszméjéhez: csak ekkor és ekként 
lehetséges a nemzetiségi kérdésnek sikeres meg
oldása. 

Ezeket előre bocsátva, áttérek a tárgyra. 
Midőn az előttem fekvő törvényjavaslatot bon-

czolni készülök, mindenekelőtt azon meggyőződés 
nyomul előtérbe, miszerint e javaslat — önkény
telenül bár — egy öreg állam történeti traditiói 
után indulva, ódon jogi fogalmakat és doctrinákat 
akar egy a népek culturája és állam életében egé
szen uj tüneményre alkalmazni, t. i. a nemzetisé
geknek megvalósítására, mint ilyenekre. 

Félreismerik határozottan a nemzetiségnek a 
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szabadságot igénylő s a valódi szabadságot felté
telező jelentőségét; félreismerik, hogy az állam-
életben uj momentum ez, mely parancsolólag és 
kihivólag követeli elismertetését. És ezért szólunk 
egyediség jogáról nyelvét illetőleg, midőn a gene
tikai nemzetiség viszonyát az államéhoz hasonlítva 
tárgyaljuk. A parlamentáris szokás szerint egy 
politikai nemzetiségnek egyszerű többségi votu-
mával készülnek törvényt hozni, mit pedig a jog
egyenlő egységeknek, a nemzetiségeknek compro-
missumai utján kellene alkotni. Csak ha a faji 
nemzetiség, mint morális egész, jogai és köteles
ségeiben az állam ellenébe állíttatik; csak ha az 
egyik és a másiknak sérthetetlen jogai avagy 
igényei hasonlittatnak egybe és latoltatnak meg ; 
ha az állam határozottan és világosan meghatá
rozza, mit nem adhat s mit nem szabad adnia a 
szétdarabolás és szétforgácsolás veszélyének ki 
nem tevése nélkül, s mit nem szabad elvennie, 
hogy állampolgártársainak faji nemzetségét egy 
politikai nemzet fogalma szerint absorbeálja :csak 
ekkor lehetséges e kérdésnek szerencsés megol
dása. 

Ügy hiszem, hogy ezt a tisztán demokratikus 
szellemben hozott negyvennyolezadiki törvénye
ink megkönnyítik. 

E törvények minden állampolgár teljes jog
egyenlőségét mondák ki. Vigyük hát keresztül 
e jogegyenlőséget mindazon következményeivel 
együtt, miket a nemzetiség az államélet uj mozza
natára való alkalmaztatásával követel és feltételez. 
Fogadjuk el e jogegyenlőségnek elodázhatlan pos-
tulátumát, mely egyúttal az embernek is elmellőz
heti en jogát teszi. Epostulátum : a faji nemzetiség
nek követelménye a tökéletes garantiára az állam 
részéről, mert e garantiában fekszik a culturfejlő-
désnek s a szabad irányú haladásnak egyik sar
kalatos feltétele. 

Ha tehát egy nemzetiségi törvény a jog, a 
méltányosság s állambölcseség feltételeinek meg
felelne, és képes volna követelményeinket kielégí
teni, akkor azon törvény minden irányzatában, 
melyben az egyén az államban munkásságának 
érvényt szerez, nem csak faji nemzetiségének fej
lődését és erősbödését biztosítaná, hanem azt egy
úttal ennek megfelelő intézmények által támo
gatná is. 

Minthogy pedig a polgárnak munkássága az 
egyházra, iskolára, egyletekre, községre, bíróság
ra, helyhatóságokra, parlamentre stb. terjed; s 
ezek egyenkint és összevéve erkölcsi, intelleetualis 
és politikai fejlődésére szükségesek ; minthogy a 
polgárnak hasznos munkássága mindezen körön 
belül csak anyanyelvének médiuma által gyümöl
csözhet : ennélfogva a nemzetiségi jognak kétség

kívül mindezen sphairákra ki kell terjednie, skife
jezését a nemzetiségi törvényben találnia. 

Ezek a faji nemzetiségnek észjogilag megfelelő 
elméleti követelményei. 

De mivel az államban az egyiknek joga a 
másiknak szintén egyenlő joga által korlátoltatik; 
mivelhogy az egész államélet nem egyéb, mint 
örök fáradozás a különböző jogok és érdekek kö
zötti egyensúlynak fentartására : ennélfogva a tör
téneti állam szintén sérthetetlen jogaival lépdel a 
nemzetiség ellenébe. S e jogoknál találják igényein 
a magok határait. 

Ezen sérthetlen jog, melynek a többiek is alá
rendelni tartoznak magokat, a következő : a jog, 
az állami integritás s politikai individualitásnak 
szemmel tartására, tehát lételének megőrzésére is. 

A nemzetiségi törvény ne tartalmazzon olyas
mit, mi ez integritást veszélyeztethetné, ne olyat, 
mi Magyarországból nem Magyarországot alkot
hatna. Követelményeinknek ez egyedüli határa. 

A miként hogy abstract elméletekre támasz
kodva, a nemzetiség fogalmával nem vonandók 
ki részünkről oly következmények,melyek in ultima 
ratione az állam szétforgácsolását idézhetnék elő: 
ép oly kevéssé veendők önök részéről is mértéken 
túl irányadónak az opportunitás azon alapjai, me
lyek netán egyszerűbb avagy bonyolodottabb ad-
ministratió és törvénykezésre, kisebb vagy na
gyobb költekezés- és kiadásra vonatkoznának. 
Annál kevésbbé szükséges törzsük fentartására 
vonatkozó ama túlzott gondoskodás és aggodalom, 
mely oda irányul, hogy egy nem elégséges és ke
vésbbé kielégitő nemzetiségi törvény által ezek 
sértessenek. 

Ezek, uraim ! nézetem szerint, az elvileges ala
pok e kérdésnek tárgyalására és megoldására 
nézve. 

Ha tehát az előttünk fekvő törvényjavaslatot 
fontolóra veszem, sajnálkozással coustatálom, hogy 
az legszerényebb jogigényeinket sem elégíti ki. 

Ugy találom, hogy messze túllépi ez azon 
határokat, melyek az államépség fentartására s a 
politikai egyediség megőrzésére nézve szüksé
gesek. 

Ugy találom, hogy e törvényjavaslat a faji 
nemzetiségnek jelentőségét és jogosultságát igno
rálja, s a nyelvre csak ott reflectál, hol ép a tör
vény által való korlátozása válik lehetlenné, s a 
törvényhozó elé természeti legyozhetlen korláto
kat emel. A törvényjavaslatnak némely szakaszá
ban oly határozatokat látok, melyek a faji nemze
tiségnek fogalmát tökéletesen eltörülni és meg
semmisíteni akarnák. Magában az egyház- és isko
lában, a faji nemzetiség ezen sérthetetlen palládiu
maiban is jogának megrövidítését látom. 

Az igazságszolgáltatás és administratióban is 
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—- fejlődése előmozdítására nézve — igen korlá
tolt tér engedtetett a n}relvnek; mi több, néhány 
pontozat nyíltan azt czélozza, hogy a nemzetisé
gek idővel ez országban elenyésztessenek. 

Az egész törvényjavaslatot bizonyosan a haza 
jövőjére nézve veszedelmes szellem lengi át, me
lyet nekem — nem tekintve nemzetiségi állásp jnto-
inat — mint e haza polgárának meg kell támadnom ; 
e szellem : a merev centralisátio szelleme. 

Igen, uraim ! csak ha a merev centralisátio 
lenne ez országnak meg nem változtatható politi
kai programja, csak akkor volna elfogadható e 
törvény, mert ekkor ugy kellene hangzania. De 
én részemről kétségbe vonom e tendentiák czél-
szerüségét, jogosságát és szükségességét. 

Önök ez által világos ésnyilt ellentétbe jönek 
és pedig nem csak hazánk múltjával, mely a decen-
tralisátióban s a selfgovermentben találja fenál-
lása és függetlenségének garantiáját. Önök hatal
mas szellemeket provocálnak harczra: az idők 
szellemét hiyják ki önök a küzdtérre ; egyenlőtlen 
és minden remény nélküli harczot kezdenek oly 
ellenfél ellen, mely előtt még eddigien minden 
hatalom — bármily nagy volt legyen is az — meg
hajolt, visszalépett. 

A centralisátio, mint szabadságellenes kor
mányforma felett kárhoztató Ítéletét márkimondá 
a történelem. E centralisátio ma-holnap sehol sem 
ütheti fel már sátorát, hol a népek szabadok akar
nak lenni; annál kevésbbéegypolygloít országban. 

Hogyan, uraim ! minkef, kik a politikai okos
ság és belátás példányképeiül akarunk tartatni, 
minket került volna ki azon figyelemreméltó jelen- I 
ség'k? azon jelenség,, mely szerint már egész Euró-
pában , a legtöbb centrálisát államban: Franczia-
ország-, Olaszország-, sőt magában Poroszország
ban is inogni kezd a föld a centralisatiónak vas 
lábai alatt, s hogy ott, hol lassankint a centrali- i 
satió ellen reagáltatík, ez, azon decentralisátió felé 
hajol, mely a népek szabadsága s anyagi jóllétére 
nézve a legtörhetetlénebb. 

S önök akarják azt ma mint jót és szabadel
vűt elfogadni, mit a polgáriasuk világ közvélemé
nye elitélt? önök kísérlik ezt meg a legválságo
sabb pillanatban ? veszélyeknek közepette, mi 
minden oldalról fenyeget bennünket, az elégedet
len nemzetiségek haragjának közepette merészel
nek önök oly experimentáláshoz fogni, mely 
egy absolut katonai állam összes erejének nem 
sikerült? s ezen experimentumot önök egy alkot
mányos állam szerény s a szabadság által korlá
tolt eszközei által akarják elérni ? 

T. ház! Ha a négyvennyolczadiki törvénye
ket csakugyan komolyan fen akarjuk tar tani ; ha 
a személyszabadságot, a sajtószabadságot s az egy
leti jogot becsülni akarjuk; s ha végül a muni-

cipiumok s megyéknek csak árnyát is akarjuk 
megőrizni: akkor ezen nemzetiségi törvényjavas
lat keresztül vihetlen. 

Miért teremtsünk hát ujolag egy provisoriu-
mot ? Hisz bírunk az eddigi helyhatósági és me
gyei autonómiában, mely ugy is kicsinyben és 
nagyban a nemzetiségek szerint van felosztva, 
ezeknek kielégítésére biztos eszközzel, a nélkül 
hogy az államegységet veszélyeztetnek. 

Terjeszszük a nyelvnek jogát a municipium-
ban ép ugy, mint a megyében; terjeszszük a tör
vényszékeknél legalább a második fellebbviteli 
bíróságig: s ekkor e kielégített s kibékitett nemze
tiségek Magyarország nagyságát és jövőjét min
den időkre biztosították. 

Mi, uraim, egy baljóslatú forduló ponton ál
lunk. A szokott eszmékhez való szoros ragaszkodás, 
s annak törvény általi biztosítása, mi csakis szabad 
erkölcsi erő és művelődési képesség által biztosit
ható — tudniillik néptörzsének jövője — önök
nek ép ugy. mint nekünk keserű csalódásokat ered-
ménvezhet. 

Ne feledkezzenek'meg önök ama szabadsá
got nem szivelő ellenekről, kik fáradhatlanúl és 
ernyedetlenül működnek a hatalom elnyerhetésén, 
kik — higyék el nekem — sötét terveik megva
lósításában sokkal erősebbek és előhaíadottabbak, 
mint önök hiszik, s kik azonnal kész kárörömmel 
használnák fel tévedéseinket. 

Higyék el nekem, uraim, hogy távol a mul
tak reminiscentiáitól, ép ugy a miként egykor én 
loyalis ellenfelük voltam, ma szintén annyi loyali-
tással a testvéri megértést és egyetértést óhajtom, 
s ennek létesithetésén fáradozom. 

De ép azért, mivel ezt óhajtom, nem engedhe
tem meg, hogy öncsalatás és öncsalódá3nak tegyék 
ki magokat, s ez akkor volna, ha azt hinnék önök, 
hogy csak egyesek, hogy csak egy roszindulatn 
agitátió opponál e törvénynek: ellene van ennek 
az egész szerb nemzet, mert jogait s nemzeti érzel
meit látja benne sértve. 

Ezen, a mi sorsunkra felette fontos pillanat
ban arra kérem önöket. legyenek igazságosak, 
hogy megmenthessék a szabadságot. 

Én azouban nemzetbelieim közvéleményének 
adván kifejezést, sem az előttünk fekvő központi 
bizottságnak törvényjavaslatát, sem Deák Ferencz 
t. képviselőtársam javaslatát el nem fogadhatom. 

Befejezésül még csak azt jegyzem meg, hogy 
a szerbeknek államszerződéseken alapuló különös 
állására, és jelesül a határőrvidéki kérdésnek re
mélhetőleg nem sokára bekövetkező megoldására 
való tekintettel, a törvényhozás részéről nemzeti 
jogainknak különös figyelembe vételét remélem. 

Jankov ich A n t a l : T. ház! Elismerem, 
hogy a t. háznak ideje soha se volt oly drága, 
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mint az országgyűlésnek a vég perczeiben; azért 
bár röviden, de mégis kötelességemnek tartom 
e kérdésben fölszólalni, s tekintettel a vidékek kü
lön igényeire igen röviden Mosony megyét meg
említeni, mely megye hazánk végső szélén fekvén 
már helyzeténél fogva minden kereskedési és üz
leti viszonyaiban a szomszéd örökös tartományok 
népeivel, és azok fővárosával szorosabb és folyto
nos összeköttetésben van, mint saját hazánk bel
sejével. Ezen megyének 75,000 lélekből álló né
pességének csak igen kevés része, t. i. csak 8000 
magyar ajkú, 12,000 horvát, és 54,000-nél több 
német ajkú, s mégis e megye saját kebelében 
nemzetiségi kérdést és viszálkodást soha sem is
mert , (Éljenzés) sőt a kísértések és üldöztetések 
idejében is annak minden egyes [polgára legna
gyobb büszkeségének tartotta magát szivben és 
lélekben igaz magyarnak vallani. {Éljenzés) Sőt 
meg vagyok győződve, hogy a jelen körülmények 
közt is azon jogokat, melyeket az előttünk fekvő 
törvényjavaslat a nemzetiségeknek megad, ők 
azon mérvben, a mint abban foglaltatnak, igénybe 
venni sem fogják. 

Részemről tekintve, hogy az előttünk fekvő 
törvényjavaslatok közül a központi bizottság s 
Pest belváros nagyérdemű képviselőjének előter
jesztett törvényjavaslatai egymással fő elveikben 
megegyeztethetők , s a köztök levő eltérések 
megvitatása inkább a részletes tárgyalás alkalmá
val van helyén : azokat elfogadom. 

Meg vagyok győződve, hogy hazánkban ezek
nek, főképen az utóbbinak minden kielégíthető igé
nyeket kikeli elégiteni, mivel Magyarország, mely 
alakulásától fogva annyi századon át mindig egy 
egységes országot képezett, a bevándorolt és itt le
telepedett más nemzetiségeknek oly jogokat bizto
sított , melyeket nem Európa , de széles e világon 
egyik ország sem adott meg, oly ország sem , 
mely az utóbbi időben más kisebb tartományok
nak elfoglalása s beosztásából alakult; és igy én 
meg vagyok győződve, hogy kívánni ugyan töb
bet lehet, de jogosan követelni nem. 

Elfogadom továbbá ezen törvényjavaslatot 
azért, mert kifelé is ezen törvényjavaslat, mely 
nem féltékenységet és bizodalmatlanságot foglal 
magában , hanem méltányos és engedékeny , fé
nyes bizonysága annak , hogy a magyar nemzet 
1848-iki és 1867-iki átalakulása által is azon 
traditionalis jellemét, mely neki „a nagylelkű 
nemzet" melléknevét megszerezte, el nem veszté, 
melynek is ezen törvényjavaslat által egy ujabb, 
sehol fel nem található bizonyítványát adjuk. 
Azért én ezen törvényjavaslatot méltányolva, a 
kisebbségi törvényjavaslat ellen pártolom és 
elfogadom. (Helyeslés.) 

FabritinuS K á r o l y : T. ház! Távol vagyok 

attól, ko^y a magyar nyelvnek, mint állami 
nyelvnek használata ellen legkisebb kifogást is 
akarjak tenni; de az előttünk fekvő törvényja
vaslat által az erdélyi szászok munieipalis nyelv
jogát biztosítva nem látom, a mivel, ha azon tör
vény a szászoknál is mindjárt életbe léptetik , ak
kor alig lenne egyetlen egy szász tisztviselő és 
lelkész azon törvény követeléseit teljesíteni képes. 
A szászok uj jogot nem követelnek, csupán a már 
7 századon át munieipalis életükben gyakorolt, s 
az ország egységével, s a kormánynak s a közigaz
gatás gyakorlati lehetőségével s czélszerüségével, 
úgyszintén az igazság gyors és pontos kiszolgáltatá
sával megegyeztethető jogukban megtartását, 't. i. 
német anyanyelvűkét, mint szabályozó , hivata
los nyelvét a törvényhatóságok s egyházuknál, hol 
szászok laknak. A szászok német anyanyelvüket 
oly buzgalommal szeretik, mint a magyarok a 
magokét. Ez nekik a legdrágább emiékök, melyet 
a messze maradt szülőföldjükről, az uj telepitvé
nyekre magokkal hoztak, s itt a legnagyobb vi
harok közepett, ugy mint a mongolok, törökök s 
tatárok idejében hűségesen megőriztek. A szászok
nál ezen német nyelv egyetlen közbenjárója a 
szellemkiképezésnek; ezen nyelvet feláldozni, ön
kéntesen feláldozni nem szabad nem is lehet, mert a 
hol az elhalt, ott a magyar elemnek haszna sohasem 
volt,ott ennek helyébe nem a cultura.hanem a vadság 
lépett. Valamint tehát a német nyelv használata 
Nagy Lajos és Mátyás király ok uralkodása alatt Ma
gyarország nagyságának csorbulást vagy kárt 
néni okozott, ugy biztosan remélem, hogy ama 
dicső koronázott királyok unokái abban semmiféle 
veszélyt sem a magyar nemzet !sem Magyaror
szágra nézve látni nem fognak, ha a szász 
törvényhatóságoknál és a szász egyházban , mint 
eddig ugy ezentúl is a német nyelv , mint hivata
los nyelv, megmarad. 

Bátor vagyok tehát Börnches Frigyes képvi
selőtársam indítványát pártolni. 

Tury Gerge ly : T. ház! E hon minden ajkú 
polgárának elutasithatlan hazafi kötelessége e hon 
területi épségének és államiságának megóvása. Ez 
okon nagyon kellemetlenül lepett meg engem, hogy 
a ház által a nemzetiségi ügyben kiküldött bi
zottságnak lehető legszabadelvübb javaslatát 
nem méltányolva, oly javaslat tétetett le a ház 
asztalára , melynek létesülése hazánk területi ép
ségét s ez által azon kapcsot is , mely hazánkat 
három század óta az osztrák dynastiához csatolta, 
veszélyeztetné. 

Oly államban , mint Magyarország, hol egy 
politikai nemzetiség mellett több apróbb népiség 
lakik, ezen népek küzdelme önálláságukért nem 
lehet törekvéseiknek vég czélja : mert a nemzetisé-

[ gi kérdésnek olynemü megoldása, mely Magyar-



CCCXXIV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 25. 1868.) 4 l 

országot földarabolva, a különféle ajkú népisége-
ket egymással szemközt állítja, nem a nemzetiségi 
szabadság eszméjének hanem a reactiónak kifo
lyása. Óhajtom hinni , hogy e teremben senki 
gines, ki a nemzetiségi kérdést mint eszközt 
akarná fölhasználni bizonyos tendentiák, annál 
kevésbbé azon álmok létesítésére, melyeknek köz
lése által némely román lapok oly szánandóan 
nevetségessé tették magokat; de ha mégis volná
nak , azokat figyelmeztetem , hogy a mi a hatal
mas osztrák absolutismusnak az erdélyi románok 
és szászok, s fájdalom! más népfajok segedelmé
vel sem sikerült, t. i. Magyarország államiságá
nak megsemmisítése, annál kevésbbé sikerülbet 
az ma , midőn már a Lajtán tul is tapasztalják, 
hogy bizonyos tendentiák pártolása gyorsan meg-
boszulja magát , midőn a Lajtán tul is átlátják, 
hogy az önmagára támaszkodó Magyarország 
érdeke azonos a dynastia érdekével, annál ke
vésbbé létesülhet, mondom, ma, midőn Magyaror
szágnak törvényesen megkoronázott királya van, 
ki az ország államiságát és épségét esküvel biz
tosította. 

E küzdelmet, melyben vagyunk, kiállotta 
Európa minden nagyobb állama. De kérdem, 
melyik állam története mutathat fel annyi loyali-
tást az idegen ajkú népek irányában , mint Ma
gyarország ? Hol van példa r á , hogy bizonyos 
befogadott népcsoportnak status in statu engedtetett 
volna? akár ha tekintjük az 1848-iki, akár a jelen 
törvényhozó testületet, mely minden engedmé
nyekre kész a külön ajkú népek irányában, az 
államegység veszélyeztetése nélkül. 

Igen, t. ház , mi küzdöttünk az ország közös 
szabadságáért, nem kiméivé semmi áldozatot vér
ben és vagyonban, s mindamellett, hogy ázsiai 
népfaj vagyunk, nem követjük azon szokást, 
mely Ázsia nem egy néptörzsénél ma is fönáll, 
mely szerint ha valaki valamely bűnt követ el, 
annak sirjára minden elmenő követ dob , hogy 
bűnének emléke örökittessék. Mi, t. ház, fátyolt, és 
ha kell, pokróezot dobunk a multakra; s miután 
győztünk, baráti jobbot nyújtunk azoknak is, kik 
ellenségünkkel szövetkezve küzdöttek e hon szabad
sága ellen, a sikert pedig ugy tekintjük mint köz
vagyont, melyből a hon minden lakója érdeme sze
rint osztozik, nem csak, hanem azon felül is. 

Hisz ismerek számosokat, fényes hivatalok
ban , kik bizonyára nem foglalnák el azon állást, 
melyben vannak, ha magyarok volnának. Annál 
fájdalmasabb, hogy találkoznak ezen emberek közt 
olyanok, kik feledve, hogy ezen állást azon nem
zet kormányától nyerték , melynek szándékolt 
üdvös reformjait a helyett hogy elősegítenék, mi 
elutasithafJan kötelességük volna, gátolni törek
szenek. 

KKPT. H. NAPLÓ. 1865/8- S I -

Ezen tényekkel szemben nem igazolható el
járás tőlök tagadni azt, mi tagadhatatlan: hogy 
e földön, melyet Magyarországnak nevezünk, 
melynek államiságát annyi vészteljes százdokon 
át fentartottuk, hogy, mondom, e földön tagadni 
akarják azon állást, melyet egy ezred év bizo-
nyitványa szerint megérdemeltünk , s mely min
ket elvitázhatlan jog és törvény szerint megillet. 
Mert valamint nem ismerek államot meghatáro
zott politikai nyelv nélkül, ép ugy nem képzel
hetem Magyarországot magyar közigazgatási 
nyelv nélkül. De követeli ezt a magyar állam
jogon kívül a gyakorlati szükség, a politikai egy
ség , a helyes közigazgatásnak pedig conditio 
sine qua non-ja. 

A mondottakból világos, hogy a kisebbségi 
javaslatot nem pártolom. 

Midőn ezt ismétlem, négy pontra figyelmezte
tem az aláirottakat: az első, hogy minden túlzás 
önmagában hordja kimaradhatlan vesztének ele
meit ; másodszor, hogy történeti múlt és geo-
graphiai fekvés hatalmasabb kapocs mint a nyelv, 
mert az egyiknek alapja vér, a geographiai fekvés 
pedig hatalmunkon felül álló törvény, mely előtt 
mindenkinek capitulalni kell ; harmadszor, hogy 
a történelmi jog oly szent az államok életében, 
mint a tulajdonjog a magánjog körében,az egyik 
vagy másiknak megsértése a társadalmi rendnek 
felbomlása lenne: negyedszer figye1 meztetem kü
lönösen , a mit egészen elfeledtek, hogy minden 
hozandó törvénynek egyetlen egy biztosítéka 
van , mely mindem támadásnak, jőjön az fölülről 
vagy alulról ellent áll , a már hozott törvények 
szentül megtartása. 

Ezek után pártolom a bizottság többségének 
javaslatát. mert ez által biztosítva látom hazánk 
minden ajkú polgárainak minden nemzet s vallás
különbség nélkül a polgári jogok teljes élvezetét, 
s továbbá tágas tért látok engedve minden ajkú 
népeknek nyelvök gyakorlatára az ország politikai 
egyeségeinek megóvása mellett. (Helyeslés.) 

E i t e l F r i g y e s : T. ház! Kötelesnek érzem 
magamat, a szőnyegen levő tárgyhoz szólani : 
mert azt sem igazságosnak sem czélszerünek nem 
tartom. 

Nem uj jogok megszerzésére emelem szava
mat, hanem csak megtartására annak, mire nem
zetiségem már jogosítva van. 

Az 1791-beli XII I . törvényezikk, a Leop. 
diploma 3 dik pontja, valamint az első art. 1847-
ből a szász németet Erdélyben nem csak átalában 
minden municipalis jogok megtartásáról biztosítja, 
hanem különösen arról is , hogy anyanyel
vét minden közigazgatási és törvénykezési ügyei
ben használhassa. 

A magyarországi Vll-ik törvényezikk 1848-
6 
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ból 5-ik szakaszában megígérte, hogy Erdélynek 
mindazon külön törvényeit és szabadságait, me
lyek a teljes egyesülést nem akadályozzák, elfo
gadni és fentartani kész lesz. 

Tudva van, hogy nemzetiségem jogosítva 
van , anyanyelvét nem csak községi és törvény
hatósági minden tanácskozásaiban , hanem a köz
igazgatás és törvénykezés minden ágaiban is, 
érintkezéssel a főkormányszékkel és főtörvény-
székkel, mindenütt használni és gyakorolni. 

De fájdalommal veszem észre, hogy nemze
tiségemnek eddig élvezett törvényes municipális 
és nyelvbeli jogai most Magyarország által kérdés
be vannak hozva oly időben, mikor biztosan vár
tunk, hogv Magyarország az 1848-ik törvények 
ereje és azok iránti tiszteleténél fogva ígért sza
vát be fogja váltani. 

Ezek törvényes okok , melyek köteleznek 
engemet ezen törvényjavaslat ellen nyilatkozni; 
de ha históriai törvényes jogomat nem nézem is 
— ámbár Magyarország olyan jogokat mindig 
tiszteletben szokott tartani — még akkor is ezen 
törvényjavaslatot sem igazságosnak, sem czél-
szerüuek nem tarthatom : mert ellenkezik a ter
mészeti joggal. Maga a természet minden ember
nek , minden személynek jogot ád a maga saját
ságában élni és létezni. Ezen sajátságokhoz tarto
zik első rendben a nyelv , és jogosítva van min
den ember a maga anyanyelvét nem csak egyé
nileg . hanem azon testületekben i s , melyekben 
él, használni és gyakorolni. Tudjuk mindnyájan, 
hogy az állam és a kormány a népért alkottattak 
és a népért léteznek , nem forditva; kötelessége 
tehát az államnak is ezen természeti jogát az em
bernek elismerni, és megengedni, hogy a nemzeti
ségek, érintkezésben az állammal is , anyanyelve
ket egyénileg és testületileg használhassák. Ezen 
természeti jogból következik , hogy az államnak 
is, mint legfőbb testületnek, joga van a maga tu
lajdon nyelvét is mint ügykezelési nyelvet hasz
nálni . de mindamellett köteles a nemzetiségek
től egyénileg vagy testületek által beadott iróniá
i t o k a t és mindenféle Írásokat, ha azok nem álla
mi nyelven Írattak i s . elfogadni és a maga tulaj
don nyelvén ellátni és a néppel közölni. 

De ellenkezik továbbá ezen törvényjavaslat a 
törvényes jogegyenlőséggel, mely jogegyenlőség 
csakugyan aztkivánja,hogy anemzetiségek.nyelvre 
nézve is egyenlő joggal bírjanak a magyar nyelvvel, 
mely azt kivánja.hogy nem-magyar ajkú községek és 
törvényhatóságok épen ugy használhassák anya-
nyelvöket.mint a magyar törvényhatóságok és a ma
gyar állam a magyar nyelvet: mert a törvényhatósá
gok és a községek nem állami testületek, nem 
állami intézetek , különben elvesztenének a nem
zetiségek minden befolyást, minden jogot. Ez nem 

volna csak nyelvbeli előny, ez jogvesztés volna 
a legfontosabb ügyekben. De a jelen törvényja
vaslat azt követeli a törvényhatóságoktól. hogy 
az ügykezelési nyelv kizárólag mindenütt a magyar 
legyen, hogy továbbá a jegyzőkönyvek, más 
nj elvek mellett, mindenesetre magyarul is íras
sanak , és ezen követelést indokolja az állam fel
ügyelő jogával. Ez az állítás merőben igazságtalan 
és helytelen, az okoz legnagyobb zavart a fogal
makban. Hiszen, uraim, eddig is gyakorolta az 
állam felügyelő jogát a nélkül, hogy az ügy
kezelési és jegyzőkönyvi nyelv minden törvény
hatóságoknál vagy kizárólag magyar , vagy ma
gyar is lett volna: hát vajon nem gyakorol
hatja ezen jogát továbbra is u g y , mint eddig tör
tént? Vajon nem követelhetnek a nem- magyar 
ajkú törvényhatóságok annyi t . hogy az állam az 
ő nyelvűket is értse? Hiszen az állam a népért 
létezik és nem a nép a kormányért! Hát mi lenne 
a törvényhatóságok autonómiájából ? A nemzeti
ségek háza a községek és törvényhatóságok : ott, 
azt gondolom, őket illeti a jog az ügykezelési és 
jegyzőkönyvi nyelvet meghatározni. Nem akarom 
ezt tovább fejtegetni. Hiszem, hogy magától értető
dik, hogy az állam felügyelő jogánál fogva, nem 
rendelkezhetik maga az állam a törvényhatóságok 
házában is ; s tudjuk azt i s , hogy az állam Hor-
vátszágban közösügyi dolgokban gyakorol fel
ügyelő jogot a nélkül, hogy a horvátországi tör
vényhatóságok a jegyzőkönyveket és feliratokat 
magyarul is irnák. 

Ezen törvényjavaslat ellentétben áll továbbá 
nem csak a tényleg fenálló viszonyokkal. hanem 
saját elveivel is. 

1. Magyarországban és Erdélyben, oly nagy 
különbség létezik épen a népnyelvre nézve, 
hogy tán épen lehetetlen egyformaságot követelni 
és létre hozni, s a mi egynek jó , rósz volna a 
másikra nézve , mert magok a viszonyok igen kü
lönbözők. 

2. Ellentétben áll magával ezen törvényja
vaslat , mert megengedi a több nemzetiségi nyel
vek használatát községi és törvényhatósági ta
nácskozásokban, de ezen jogát a nemzetiségeknek 
nem akarja elismerni országgyűlési tanácskozá
sokban, ámbár ezen jogot is elismerte Horvátor
szágra nézve. 

3. A törvényjavaslat továbbá szükségesnek 
tartja a soknyelvű hivatalos ügykezelést az 
alsóbb hatóságoknál és alsóbb törvényszékeknél, 
de nem ismeri el ezt a szükséget vagy kötelessé
get a főhatóságoknál és törvényszékeknél, ámbár 
ezen hivataloknak is ugyanaz feladatuk, mert 
mindnyájan csak a népnek érdekében működnek. 

4. A községeknél tovább nem tarja szük-
i ségesnek, hogy a jegyzőkönyvek magyarul is vi-
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tessenek, de ezt szükségesnek tartja a törvényha
tósági jegyzőkönyveknél, fel- és átiratoknál, pe
dig az állam gyakorolja a felügyelő jogot a köz
ségeknél is. minden magyar jegyzőkönyv és ma
gyar előterjesztés nélkül. 

5. A községekben és törvényhatóságokban 
a minoritás joga meg van óva, de nem élhet ha
sonló joggal a minoritás az országgyűlésben; itt 
csak a majoritásnak joga érvényes.; 

6. Horvátországban és a közös^ minisztérium
nál gyakorolhatja az állam felügyelőjogát a nélkül 
is , hogy a jegyzőkönyvek magyarul is vitetné
nek ; de Erdélyben és más törvényhatóságoknál 
ezen jogot csak magyar jegyzőkönyv és magyar 
felirat mellett gyakorolhatja. 

Mindezek, uraim, előttem ellentétek, melye
ket nem tudok megmagyarázni. 

De lássuk továbbá az érveket is , melyek a 
bizottmányi jelentésben ezen törvényjavaslatnak 
támogatására felhozattak. 

Azok közé tartozik a tekintet a jó és gyors 
közigazgatásra és törvénykezésre. 

Elismerem én is, hogy rendes állami életben 
jó és gyors közigazgatás és törvénykezés nem 
nélkülözhető kellékek; de tagadom, hogy ezen 
czél a jelen törvényjavaslat által átalában és a 
többségre nézve elérhető volna. Előnyös és kö-
nyebbitést nyújt ugyan minden magyar polgárnak 
hivatalos ügykezelésben, de hátrányos és terhel 
és nehezit minden hivatalos működést nem ma
gyar ajkú polgároknál; tehát jó lesz 5 milliónyi 
magyarnak, de rósz lesz 7 millió különféle nem 
magyar ajkú polgároknak. 

De van még más szempont i s , melyből ta
gadnom kell, hogy ezen törvényjavaslat jó és gyors 
igazgatást és törvénykezést eszközölhetne: mert 
átalában szaporitja, sőt megkétszerezi az alsóbb ha
tóságoknál és törvényszékeknél a hivatalos ügyke
zelést az által,hogy egy tárgyat még két vagy több 
nyelven is kidolgozni és kiadni kötelez: olyan tár
gyak az Ítéletek, végzések, át- és feliratok, jegyző 
könyvek, mellékletek és igy tovább. Ez átalában 
nem könnyiíés, ez nagy terhelés és szaporítás, ez 
jó ^á g y o r s közigazgatáshoz és törvénykezéshez 
nem fog vezetni. 

En is kívánom a több nyelvű ügykezelést; 
de nem ugy , hogy egy tárgyat két vagy több 
nyelven Írjunk, hanem ugy . hogy egy tárgyat 
mindenkor csak egy nyelven , a közigazgatásban 
a többség nyelvén, és perekben a felek nyelvén 
vagy az illető bíró tetszése szerint akár melyik 
országos nyelven írjunk ; ez nem lesz ügyszaporí
tás, nem lesz költséges, de lesz igazságos. 

A bizottmányi jelentés még egy fontos érvvel 
támogatja a jelen törvényjavaslatot: ez az állami 
vagy nemzeti egység. 

Ezt az egységet, mtlyet én is fentartani kí
vánok , én magamnak nem képzelem másképen, 
mint az egész Magyarországnak egységét, magá
ban foglalva minden nemzetiségeket is. Ezen 
nemzeti egység annál erősebb, annál tartósabb 
fog lenni, minél nagyobb lesz a hazaszeretet a 
sok ajkú népnél, és minél szívesebb lesz az 
egyetértés a sok ajkú nép között; de sajnosán 
még kell vallanom , hogy a jelen törvényjavaslat 
nem fog közelebb vinni azon czélhoz. Nem veszt 
semmit Magyarországnak egysége, ha a főható
ságok és főtörvényszékek a népnek több orszá
gos nyelvén szerkesztett írásait elfogadják és a 
magok nyelven ellátják; nem veszt semmit, sőt 
nyer , ha a nemzetiségekkel kibékül, valamint 
Ausztriával is kibékült a nélkül, hogy jogaiból 
vesztett volna. 

FŐ czélja ezen törvényjavaslatnak az volt, 
hogy nyugtassa meg a nemzetiségeket, hogy 
adja és hagyja nekik is, mi az övék: mert a munka 
által szerzett jogok épen oly érvényesek , mint az 
örökségi jogok; ezeket kívánja az igazság, ezt 
igéri a felirat 1866-bol a legmagasabb trónbeszédre, 
azt ígérvén Magyarország, hogy Erdélynek külön 
jogait elismerni és megtartani fogja. 

Sz. István magyar király azon nyilatkozatá
nak : „unius linguae regnnm fragile et imbecil-
lum ," még ma is van értelme, mert Magyaror
szág csak azon sok nyelvek és nemzetiségek se
gítségével lett az, a mi most, és azokat még ma 
sem nélkülözheti. 

Jól tudom, hogy a nemzetiségek is Magyar
országnak nagy hálával és köszönettel tartoznak, 
hogy Magyarország táplálta őket és Magyaror
szággal együtt felvirágoztak: erről a mostani 
pillanatban sem felejtkeznek meg, és a magyar 
nemzetnek elsőségét és vezérletét most is örömmel 
elfogadják; de követelik drága anyanyelvűk 
használatát hazájokban a testvériség és jogegyen
lőség megigért alapján. 

Nem akarok több politikai okba bebocsát
kozni , de hivatkozom e tekintetben igen tisztelt 
cultusminiszter urnák „a nemzetiségekről" szóló 
munkájára és teljesen helyeslem ebbeli nézeteit. 
Hiszem és elvárom, hogy a t. ház ezen tárgyra 
nézve is épen azzal a megfontolással és előrelátással 
fog eljárni, mint a kiegyezkedésben Ausztriával, 
mert ez hasonló fontos tárgy. 

A felhozott okokból a központi bizottság 
törvényjavaslata ellen nyilatkozom. 

P l a c h y TamáS : T. ház! A mélyen t. Deák 
Ferencz képviselőtársunk által tegnapi napon a 
ház asztalára letett törvényjavaslatot a részletes tár
gyalás alapjául elfogadom, s azt pártolva, köte
lességemnek tartom felszólalni, hogy kifejezést ad
jak azon hálaérzelemnek, mely szlávajku, de ma-

6* 
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gyár hazájokat forrón szerető, választó testvé
reim kebelét eltölti az igazságosság azon szelleme 
iránt, mely e javaslatot átlengi. 

A kor vezéreszméjének egyik jelszava a 
nemzetiségi tömörülés. 

Ezen eszmének bomlasztó és alkotó hatását 
az európai államszervezetre eltagadni nem lehet. 

A kötelességek ezen harczában, az uj közjog 
birkozandik a régivel, a fenálló régi egész erejével 
harczoland a felküzdó' uj ellen. 

Ezen eszme meg fogja akarni rendíteni a po-
sitiv állam kötelékeit, hogy foszlányaiból felépít
hesse diadalának templomát; de a positiv állam 
Enrópaszerte már is ellenszerekről gondoskodik, a 
mint gondoskodik jelenben hazánk bölcsének tör
vényjavaslata. 

Ezen eszmének -— egész a méltányosság bei-
határáig — nem szabad ellenállással találkoznia; 
félre azon politikával, hogy : „a ki téged kővel, te 
őtet mennykővel!" minden appellálás az erőre kihí
vás volna, mert ezt az eszmét, akarva nem akarva, 
elébb vagy utóbb, ki kell elégíteni. 

A műveltségben előre haladt állam, mely az 
észt és munkaerőt emelte mérvadó tényezőkké, 
megadta s megadni készül a nemzetiségeknek min
denütt lételök s művelődésük feltételeit: ez a XIX. 
század szabadelvű haladásának egyik mozgató ere
je ; nem egyéb az, mint biztosítása az egyén ősjo-
gának, akár az absolut uralkodók, akár az absolut 
parlamenti többség által lehető elnyomatása ellen. 

Pártolom Deák Ferencz képviselő úr nemze
tiségi javaslatát, mert az helyzetünk s a kor igé
nyeinek bölcs kifejezése, s mert látom benne azon 
elv valósítását, hogy a nemzetiségi igényeknek ott 
kell végződniök, a hol a haza integritása kezdő
dik ; pártolom e javaslatot, mert benne sem az 
egyes nemzetiségek praerogativáit, melyek az el
érni szándékolt egyenjogúság helyett a korunk 
által antiquált privilégiumokat galvanisálnák uj 
életre, sem a nemzetiségek szerinti területek kike-
rekitését nem látom, de látom benne a nemzetiségi 
égető kérdésnek, legtermészetesebb alapon megol
dását : az egyéni szabadság biztosítása alapján. 

A nemzetiségi területek s nemzetiségi zászló 
túlzott követelőinek boldogult Kazinczy Gábornak 

i életbőlmeritetthasonlatával felelek: a haza a nem
zetiségi kérdésben hasonló a szivhez, mely szere
tetében részesítheti az egész világot, de megosztva 
elvész. 

Nem kell állítanom, t. ház, mert ezt igen mé
lyen tisztelt cultusminiszter úr igen bölcsen bebi
zonyította, hogy aMocsonyi képviselő úr óhajtása 
szerinti, nemzetiségi területek kikerekitése, a nem
zetiségek szétszórt geographiai helyzeténél fogva 
hazánkban biztosítaná a nyelv absolutismusát a ki

sebbség ellen, s igy szomorú anomáliák alapját 
vetné meg. 

Meg vagyok, lelkem mélyéből vagyok meg
győződve, hogy a nemzetiségi eszme ilyetén kielé
gítésével el lesz véve annak térj- és fesz-ereje, el 
lesz tompítva éle, mely e sokat szenvedett közös 
édes hazánk szivét járhatná keresztül; de igy bán
tatlanul fog elvonulni fejünk felett e villanyerő is, 
mint elvonultak a vallási viszályok. 

A kielégített, méltányosságig kielégített nem
zetiség abban az arányban csillapodik, melyben 
műveltsége nőni fog, mely igy haszonleső izgatói-
tól menekülvén, elébb-utóbb belátja, hogy a poli
tikai s társadalmi tényezők azonossága, az ezred
éves történelmi együttlét, s ennek alapján kifejlett 
állami egyéniség, végre a közös jogi s a balsors
ban testvéri megosztás erősebb kötelék., az állati 
fajrokonságnál. 

A nemzetiségi ügy ilyetén megoldásával, Isten 
kegyelméből s a nemzetiségek józanságából, telje
sülni fog hallhatatlan Battyhány Lajosunk jóslata: 
„Magyarország addig fog élni, a meddig jogot ad
ni s azt biztositani képes lesz.44 

A jövő majd fátyolt boritand azon korra, mi
dőn a költő szerint „azon fáról tördösték a nemze
tiségek a zöld gallyakat, melynek árnyékában pi
hentek hosszú századok alatt," s nem sokára minden 
egyes kijózanodott nemzetiség fáradhatatlan mun
kásává leend a közös édes anya, a haza jólléte s 
boldogságának. 

En , és ugy hiszem, hogy többi felföldi 
igen tisztelt képviselőtársaim is, örömmel meg-
mondandjuk romlatlan érzelmű s egyszerűen ne
mes szláv testvéreinknek: íme a magyar, az édes 
testvér, nem nyúlt bele a haladás kerekébe , a 
magyar alkotmányosság hajnala meghozta a szláv-
nak is azt, mit tőle a 19 év sulycs éjszakája ke
gyetlenül elrabolt. 

Pártolom átalánosságban e javaslatot. (He
lyeslés.) 

D o b r z á n s z k y Adol f : T. ház ! A nemzetiségi 
kérdés szerencsés megoldásától függ, felfogásom 
szerint, hazánk belbékéje, tehát azon kelléke, mely 
nélkül állam czélját el nem érheti, hatalmassá, sza
baddá nem lehet, sőt Európa jelen viszonyai kö
zött fen sem tarthatja magát. 

A nemzetiségi kérdés tapintatos megoldása 
tehát életfeltétele hazánknak, s azért buzgón ké
rem a t. házat, méltóztassék türelemmel kihallgat
ni bennünket, kik eltérve a többség nézetétől, an
nak ellenében saját nézetünket törekszünk érvény
re juttatni. 

Vegye tekintetbe a t. ház, miként azon közös 
haza biztosítása forog kérdésben, melyet az ország 
minden nemzete egyaránt sajátjának szeretne ugyan 
vallani, melyben azonban a vezérszerep kérdésen 
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kivül megilleti az aránylagos többségben levő ma
gyar nemzetet; miként tehát kiválólag a magyar 
nemzet érdekében fekszik a nemzetiégi kérdés tü
zetes, minden oldalról megvitatása, nehogy e rész
ben oly határozatok keletkezzenek, melyek a hon
polgárok egyetértésének megzavarása folytán ha
zánkat bizonyos előrelátható eventualitások esetére 
veszélybe dönthetnek. 

Vegye tekintetbe a t. ház, hogy azok után, 
miket tegnap és ma hallottunk, hogy mi idegenek 
vagyunk itt, hogy mi törekszünk az állam eldara-
bolásán, alkotmányunk felforgatásán sfb., két
szeres kötelességünk bővebben kifejteni álláspon
tunkat. 

Ezek előrebocsátása után bátor vagyok kije
lenteni, miként én a nemzetiségi bizottság többsé
gének akár a központi bizottság, akár Deák Fe-
rencz igen tisztelt képviselő úr által lényegesen, s 
megvallom, igen czélszerüen javított törvényjavas
latát nem pártolhatom; hanem ennek ellenében a 
kisebbségi javaslatot kívánom a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadtatni, ugy lévén meggyőződve, mi
ként ez inkább megközelíti a nem-magyar nemze
teknek, többrendü petitiókban nyilvánult, egyéb
iránt hazánk positiv törvényekben, sőt alkotmá
nyunk irányelveiben gyökerező jogos igényeit. 

Eltekintve ugyanis a részletekből, melyek a 
részletes tárgyalás alkalmával módosíthatók, a 
többségi javaslat nem abban tér el a kisebbségi 
javaslattól, hogy a törvényhatósági területek kike-
rekitését, a nyelvek bizonyos területhez kötött 
uralmát, és a hivatalok, méltóságok, a nemzetek 
közötti aránylagos megosztását eVnem fogadván, az 
egyéni szabadság alapján kívánja megoldani a 
nemzetiségi kérdést, hanem abban tér el elvileg a 
kisebbségi javaslattól, miként hallgatással mellőz
vén az ország nemzeteinek tényleges s törvényes 
létét, az egyéni szabadságnak a nyelv használata 
körüli lényeges korlátozására szoritkozik, s ez által 
alapját veti meg azon a legújabb időben mindin
kább elharapózó törekvésnek, mely egyenesen ta
gadásba vévén a nem-magyar nemzetek létét, 
egyedül a magyar nemzetet ismeri el nem csak, 
hanem azt mint állítólagos politikai nemzetet igyek
szik az ország népének, tehát az állam politikai 
tényezőjének, helyébe állítani. 

Én ezen eljárást a tisztelt ház és a törvényho
zás eddigi eljárásával ellenkezőnek, az államra 
nézve nem csak veszélyesnek, egyébiránt méltat
lannak, a positiv joggal, sőt magával ezredéves 
alkotmányunkkal is megférhetlennek tartom. 

A törvényhozás eddigi eljárásával ellenkező
nek azért, mert a törvényhozás kimondá 1861-iki 
felirataiban, hogy a nemzetiségek érdekeit kielégí
teni, illetőleg azok érdekében mindazon engedmé
nyeket meg fogja tenni, melyek az ország egységé

vel s integritásával megférnek, holott jelenleg, 
mint azt Dimitrievics barátom helyesen monda 
egészen más alapon indul a t. ház. 

Veszélyesnek azért, mert ez az emberi önző 
természetnél fogva kiirtja, vagy legalább nagyban 
apasztja az ország nem-magyar nemzetei kebelében 
a közös haza iránti szeretetet; s ezen az áldozal-
készséget feltételező szeretet hiánya megfosztja a 
koránsem czél, hanem eszköz gyanánt tekintendő 
államot leghatalmasb, veszély idejében bármely 
nagyszámú s költséges hadseregek által ki nem 
pótolható támaszától. 

Méltatlannak, a positiv joggal, sőt magával j 
ezredéves alkotmányunk irányelveivel megférhet
lennek azért, mert az ország nem-magyar nemzetei 
nagyobbára, mint ilyenek már léteztek e hazában 
a magyarok bejövetele előtt , némi részben a ma
gyarokkal együtt szervezték, minden esetre pedig 
egy évezreden át közös erővel, egyaránti vér- s 
pénzáldozatokka] ótalmazták e hazát; mert ebből 
kifolyólag nem csak minden nemzet maga magát 
nevezte s nevezi nemzetnek itt is, Erdélyben is, 
Horvátországban is, hanem ugy nevezték azt ha
zánk positiv törvényei, s e nevezet alatt szerepel
tek mindig s szerepelnek e mai napig alkotmá
nyunkban, mint ezt nem csak a történelem, s az 
egyes nemzetek számára kiadott szabadalmi leve
lek, hanem mindenek fölött törvényeink kétségen 
kivül helvezik. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a 2 T/2 
millió lelket számitó tót nemzet a magyarok be
jöveteléig független államot képezett, azóta supe-
rior Hungária, superiores regni partes nevezete 
alatt az ország törvényhozásában, igazgatásában s 
ótalmazásában mindig kitűnő részt vett, olykor, 
mint például Trencséni Máté, Korvin János (Scla-
voniae, Oppaviae etLypthoviae dus) és a török fog
lalás idejében kiváló szerepet is játszott hazai törté
nelmünkben. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a ha-
sonlólag számos román nemzet már a római csá
szárnak idejében hatalmas szerepet vitt, később a 
polgárokkal szövetkezve önálló államot képezett, 
a magyarok bejövetele után pedig sok ideig saját 
nemzeti vajdái által (vajvoda transalpinus, dux de 
Ordas et Fogaras) igazgattatott, és több ízben, ki
vált a Kun László király idejében történt tatár be-
rohanáskor kiváló szolgálatokat tett a hazának. 

Tudva van a tisztelt ház előtt, miként a vitéz 
szerb nemzet, melynek egy része már a magyarok 
bejövetele előtt itt lakott, s törvényeinkben előfor
duló nemzeti despoták által kormányoztatott, és 
melynek másik része I-ső Leopold király által az 
ország védelme czéljából hivatott be, a törökök el
leni harczban tett kiváló szolgálatainak elismeré
séül, territóriumot, külön nemzeti igazgatást, sőt 
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külön udvari kanezelláriát is (cancellaria illyrica) 
nyert, mint ezt egyébiránt az annak szamára 
1690., 1691. és 1695-dik évben kiadott négyrendü 
szabadalmi leveleken kivül, az 1790., 1791. és 
1792-diki országgyűlési tárgyalások, valamint az 
1790—1791. XXVII . t. ez. és az 1792. X. tör-
vényezikkek igazolják. 

Tudva van a t. ház előtt, miként a művelt
ség egyik fő emeltyűjének tekintendő német nemzet, 
melyről mi, a közoktatási tisztelt miniszter úr álli-
íása szerint, nem szoktunk soha megemlékezni, el 
is tekintve az ország nyugati részeitől, melyekre az 
1588. XXXVIII . és más törvényezikkek vonatkoz
nak, el is tekintve az általa lakott számos királyi 
városoktól, melyekben nemzetiségét biztositá, va
lamint a Szepességen,ugy Erdélyországban is nem
zeti területet s önkormányzatot nyert, mint ezt 
számos hazai törvényeinken kivül, a szepesi szászok 
számára 1271., 1312. és 1778-dik években, az er
délyi szászok számára pedig 1206., 1211., 1224., 
1289. és 1317-dik években kiadott királyi szaba
dalmi levelek kétségen kivül helyezik. 

Tudva van a t. ház előtt, miként a jász-kun 
és az orosz nemzet a történelem tanúsága szerint, 
részint már a magyarok bejövetele előtt lakták, 
részint pedig a magyarokkal szövetkezve közösen 
szervezték e hazát, s azért, mint a magyar nemzet 
első szövetségesei kezdettől fogva külön területek
kel, nemzeti önkormányzattal birtak, és az 1498. 
XLVII . t. cz.-ben együtt említtetvén (philistaei, cu-
mani et rutheni) figyelmeztetnek, hogy a mennyi
ben a területeikkel szomszéd megyékben a békét 
felzavarni, illetőleg a jobbágyokat jövőre nézve is 
felszabadítani merészelnék, a nádor bírósága elé 
fognak idéztetni. 

Kétségen kivül helyezik ezen állítást a jász
kunokra nézve számtalan, jelesül az 1407-dik év
ben Zsigmond király által kiadott, Albert, Korvin 
Mátyás, I I Lajos királyok, végre Mária Terézia 
királynő által 1745-dik évben megerősített szaba
dalmi levél, valamint az 1485. XI., 1655. XLIV., 
1659., LXL, 1751. XXV., 1791. XXV. és más 
törvényezikkek; az oroszokra nézve pedig minde
nekelőtt azon ősi szokás, mely szerint területök 
„Ducatus" nevezete alatt adományoztatott s ezim 
gyanánt is használtatott ugy Szent Imre által, ki 
első hozta be az oroszoknak a királyi udvarnál év
századokon át divatozott kitűnő befolyásos szolgá
latát, s a történelem szerint mint dux ruissorum 
halt meg , valamint I-ső András alatt Béla, később 
Korvin János és az oroszok felett uralkodott erdé-
délyi fejedelmek által, kik a „dux de Munkács et 
Makovieza* czimét viselték. 

Igazolják ezt az orosz nemzetre nézve, el is 
tekintve berezeg Korijatovics Tódor és más vaj
dáinak történelmi jelentőségétől, azon királyi ok

mányok, melyeken a ,,dux ruthenorum" aláírva 
találtatik, valamint azon okmányok is, melyekben 
az oroszok vajdájának tisztjei említtetnek. Ilyen a 
többi között azon Fejér munkájában is (Codex di-
plomaticus) felvett György beregi főispán által 
1299-dik évben kiállított igen érdekes okmány, 
melyben ez maga magát az oroszok vajdája tiszt
jének nevezi: „Nos Georgius eomes de Bereg, 
offieialis lenducis ruthenorum." 

Igazolják e'.t az oroszokra nézve a Magyaror
szág szent királyaitól nyert szabadalmaknak több
ször, jelesül 1562., 157 3. és 1648-dik években kelt 
megerősítései; a királyoknak az orosz nemzet kö
zönségéhez (universitati populorum ruthenorum) 
intézett leiratai, melyek közt az 1552-dik évben 
kel ts a „notitiafundationisKoriatovicsianae" czimíí 
munkában is közzé tett, a nemzet közönsége és a 
hierarchia közötti viszonyokra vonatkozó leirat 
igen jellemző; továbbá Bereg megyének a rnunká-

.csi monostor alja megadóztatására vonatkozó 
1747-dik évi hivatalos irományai, és számos hazai 
törvényeink: jelesül az 1500. XXIX., 1572. VI.. 
1574. IV., 1613. XXXVL, 1618. X L V . I L , 168L 
LIL, 1687. XXVII. t. czikkek; kivált pedig a 
fenemiitett 1498. XLVII . t. czikk. 

Ezek szerint a tót és a román nemzet már a 
magyarok bejövetele előtt önálló állami életet él
tek e hazában; a szerb és a német nemzet nagy 
részt később telepedtek le ugyan e hazában, de 
letelepedtek a nemzeti önkormányzat feltétele 
alatt; a magyar nemzettel eredetileg szövetkezett 
jász-kun és orosz nemzetek pedig, mint a magya
rok első szövetségesei s a haza szerzésében része
sei, kezdettől fogva külön nemzeti önkormányzat
tal birtak. 

Mind e nemzetek pedig, habár külön szerző
dések, vagyis szabadalmi levelek alapján, mégis 
miután ezek, tartalmok tanúsága szerint, a nemzeti 
egyéniség megóvására valának irányozva, mindig 
és mindenben egyenjoguaknak tekintettek, ősi al
kotmányunk, Steph. decr. I. cap. 6. §. 3. azon elve 
szerint: „nam unius lingvae, uniusque moris reg-
num imbecille et fragile est," mely tovább magya
ráztatik a 4-dik szakaszban : „Propterea jubeo te, 
fili mi, ut bona voluntate eos nutrias et honesté 
teneas, ut tecum libentius degant, quani alibi ha-
bitent." 

Megjegyzendő itt, miként azon ellenvetés, 
mintha itt a regnum a régimen helyett hibásan 
lenne használva, épen ez utolsó citatio által meg 
van czáfolva, de megezáfoltatik az a „lingva et 
mos" (nyelv és szokás) különbségének megérintése 
által is, miután e különbség igen helyesen fejezi 
ki azt, mit jelenleg is a külön nemzetek nemzetisé
gének szoktunk nevezni; s azért bátran állithatom, 
miként az ország külön nemzeteinek a természet-
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jogban ép ugy, mint a keresztyén vallásban gyö
kerező' egyenjogúsága, egyik alapelvét képezi or
szágunk alkotmányának, mi egyébiránt onnét is 
kiderül, hogy Szent István, kinek atyja még a 
magyarok vezére (dux ungarorum) volt, nem a 
magyarok királyának (rex ungarorum), hanem 
eredetileg a „rex Pannoniarum, rex utriusque Pan
nóniáé" czimét vette fel, mely cziin később a „rex 
Ungariae" és még később a „rex Hungáriáé" czim-
mel ló'n felcserélve. 

Már azon 1836, óta törvényessé vált kifejezés 
„Magyarország" koránsem fejezi ki tüzetesen a 
közel egy évezreden át egyedül törvényesnek is
mert „regnum Hungáriáé" eszméjét, sőt közelebb 
vagy legalább ép oly közel áll a „regnum hunga-
rum vagy hungaricum" eszméjéhez; azonban ettől 
eltekintve, kétségen kívül áll az. hogy a „rex hun-
garorum, rex hungarus, rex hungarieus" (a ma
gyarok királya, a magyar király) eszméje lényege
sen különbözik a „rex Hungáriáé" (Magyarország 
királya) eszméjétől, a mennyiben amaz mintegy 
magában foglalja, ez pedig kizárja a magyar nem
zetnek a többi nemzetek feletti uralmát; s azért 
teljes öszhangzásban áll alkotmányunk fenemiitett 
egyik irányelve a „rex Hungáriáé" ezimmel, s az 
indifferens bolt latin nyelvnek, mint az ország köz
vetítő hivatalos nyelvének közel egy évezreden át 
divatozott használatával. 

A fen elősorolt nemzetek fenállásáról s 
egyenjogúságáról tanúskodik az ország alaptörvé
nyeit vagyis alkotmányát bővebben fejtegető hár
mas törvénykönyv 3-dik részének 25 fejezete is, 
midőn első bekezdésében a magyar s az evvel idő 
közben összeforrt, jász-kun (hungari. philistaei et 
cumani), továbbá a német (saxones et germani), a 
tót (bohoemi et selavi). a román (valaclii), az orosz 
(rutheni) és a szexdj (rasciani seu serviani et bul-
gari) lakosságról emlékezvén, e nemzetek állapotát 
a második bekezdésben: „Etquanivisomnesbae na-
tiones" eredetileg egj^enlőnek, a paraszt lázadás (se-
ditio rusticana) idejétől fogva azonban annyiban 
különbözőnek lenni állítja, a mennyiben e lázadás 
folytán némely nemzetek, ide nem értve a kivált
ságos osztályokat, mint például a magyar nemzet, 
elveszték szabad költözködés! jogukat, mások pe
dig, mint például az orosz, szerb és jász-kun nem
zetek, megtarták azt. 

Itt megjegyzendő, miként a törvény a paraszt j 
lázadás folytán nem az egyes személyektől, hanem 1 
az egyes nemzetektől mint testületektől vette el a ! 
szabad költözködés jogát, világos tanúságául an
nak, hogy az egyes, az épen idézett törvényben 
felsorolt nemzetek minden időben jogi személyek
nek tekintettek; megjegyzendő továbbá, miként 
evvel öszhangzólag az ugyancsak a hármas tör
vénykönyv 2-dik részének 3-dik és 4-dik fejezete 

szerint politikai tényezőként szereplő ország, illető
leg törvényhatóság népe (populus), minden nem
zetek kiváltságos osztályaiból állott ép ugy , mint 
a római köztársaság kezdetén csak a patríciusok
ból vagyis nemesekből. 

De már a hármas törvénykönyv azt tartal
mazza, miként apopvdus (nép) kifejezés alatt tulaj-
donképen aplebs (köznép) is értetik, miként tehát 
csak a fenálló kiváltságok alapján értettek e neve
zet alatt improprie az akkori idők szellemében 
egyedül a kiváltságos osztályok; s igy valamint a 
római birodalomban befogadtattak később a nép 
(populus) sorába a nem nemesek is, ugy történt 
ez nálunk is, s azértképezi hazánkban 1848ótaaz 
ország öszves lakossága, vagyis minden nemzetek 
együtt véve a népet, vagyis az ország politikai 
tényezőjét. 

H a nem e nép (populus), hanem ellenkezőleg 
bármely egyes, jelesül a magyar nemzet szerepelt 
vagy szerepelhetett volna valaha egyedüli orszá
gos politikai tényezőként: akkor Szent Istvánnak 
az alkotmány körülvonalozásakor nem Krisztus
nak a jogegyenlőség szent elvére fektetett tanából, 
s az evvel mindenben egyező természetjogból, ha
nem a korán elveiből kellett volna kiindulni; ak
kor a „regnum utriusque Pannóniáé, Ungariae 
vagy Hungáriáé" helyett alkotni kellett volna a,,reg-
num hungarieum" nevet, mint tényleg létezik az 
„impérium turclcum;" akkor nem mind két Pan
noniák, vagy Magyarország királyának (rex utri
usque Pannóniáé, rex Hungáriáé), hanem a magya
rok királyának (rex hungarorum) czimével kellett 
volna élni fejedelmeinknek, mint tényleg éltek ily 
nemű ezimmel a pogány magyar vezérek (dux 
hungarorum), mint éltek a többi, jelesül a német 
elemek teljes elnyomása után ilynemű ezimmel a 
franczia királyok (rex gallorum), s mint tényleg is 
él ilynemű ezimmel a törökök szultánja vagyis 
az igaz hívek padisáhja (turcarum zultanus). 

Akkor az ország alkotmányát fejtegető hármas 
törvénykönyvünk nem emlékeznék több egyen
jogú nemzetekről, és az azok kiváltságosaiból, 
vagyis előkelőiből álló ország népéről (populus); 
hanem emlékeznék csak a magyar nemzetről, vagy 
épen egy politikai nemzetről, mit azonban a 15-
dik században alig értett volna valaki; s ily kife
jezés használtatott volna a „nép" kifejezés helyett 
minden bizonynyal a későbbi.jelesül az 1848-dik évi 
törvényekben is, midőn az ország népe soraiba fel
vétettek a nem-kiváltságos osztályok is. 

De épen ennek ellenkezőjét találjuk nem 
csak fenemiitett alaptörvényeinkben s minden ré
gibb okmányokban, hanem a hármas törvény
könyv elfogadása, illetőleg törvénynyé emelése 
után hozott későbbi törvényeinkben is. 

Eltekintve ugyan is attól, hogy az önállóvá 
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vált Erdélyországban, ugyan csak a közös alkot- 1 
mány alapján mind inkább fejlődtek az egyes 
nemzetek, s hogy e szabad fejlődés kinövésének 
tekinthető a magyar, székely és szász egyenjogú 
nemzeteknek a legszámosabb román nemzet elnyo
mására létrejött szövetkezése: már az 1608: IS 
a : c : , továbbá az 1648 : 78, és az 1699: 44-dik 
törvényezikkek azt rendelik, hogy a mennyiben 
némely német és tót szabad városokban a magya
rok (hungari nativi) a hivatalok viselésétől, s a 
fekvőségek megszerzésétől ki szoktak záratni, ez 
jövőre nézve ne történjék, hanem a nemzeti és 
vallási egyenjogúság elve fentartassék : „absque 
respectu nationum, hungaris, germanis, bohoemis 
sive sclavis;" továbbá: „amodo dtinceps in confe-
rendis officiis et domibus per concives receptarum 
nationum;" továbbá: „utquiob religionis vei natio-
nis ódium amorifecisaent, restituantur;" és: „officia 
absque ullo nationis vei religionis discrimine hun
garis videlicet et germanis et sclavis seu bohoemis 
aequaliter tribuantur." 

Az 1608 : 10-dik törvényczikk, megemlé
kezvén az ország nem magyar nemzeteiről, azok 
és pedig a meghódított és a szövetséges vagyis 
társnemzetek egyenjogúságának nyilvános tanu-
ságául azt rendeli, hogy minden hivatalok e nem
zetek sorából különbség nélkül betöltendők (per 
nativos hungaros, nationesque subiectas et anne-
xas), mi előjogot sem tartván fen a magyar nem
zetnek, még pedig a nyelvre nézve sem, miután 
tagadhatlan tény az , miszerint mindennemű hiva-
taloskodás s ügykezelés lefelé az illető nemzetek 
anyanyelvén, felfelé pedig az indifferens holt latin 
nyelven vitetett nálunk közel egy évezreden át. 

Igaz. hogy ugyan ezen, az ország külön nem
zeteit, mint megannyi egyenjogú külön testülete
ket vagy jogi személyeket tekintő törvények sze
rint nem csak Magyarország, hanem a társorszá
gok bármely nemzetéhez tartozó lakói is Magyar
ország polgárainak neveztetnek (sub nomine hun-
garorum conplectuntur), s ezt hozta fel Kerkapoly 
képviselő ur, ki egyébiránt az általam felhozott 
több nemzeteknek hazánkban létezését nyíltan 
beismerte, 1866-dik év kezdetén tartott beszédé
ben ellenem annak bebizonyítására, hogy a hat 
genetikus nemzeten kivül létezett az országban már 
akkor a politikai magyar nemzet is. 

De el is tekintve attól, hogy az akkori idők a 
politikai nemzet fogalmát nem ismerték mégFran-
cziaországban sem, hanem mindenhol a nemzet
hez (natio) az etymologia szabályai szerint egy ge
netikus testület fogalma levén kötve, ép ugy mint 
nálunk az ország népe szerepelt, s szerepel jelen-
leg is a svájczi alkotmányban mint egyedüli poli
tikai tényező; el is tekintve attól, hogy evvel ösz-
kangzásban soha semminemű törvényünk politi

kai nemzetet nem emlit, annál kevésbé az alkot
mányunkban politikai tényezőként szereplő nép 
helyébe állítja azt, mit egyébbiránt mint alkotmá
nyunk egyik irányelvét csak igy mellékesen meg
változtatni nem is lehetett volna: meg van a kér
déses kitétel kellőleg magyarázva épen a fenidé-
zett törvényekben, de meg van magyarázva a hor
vátokkal nem rég kötött kiegyezési szerződésben is. 

S ép azért a kérdés alatti kitételt nem ellenzi, 
nem is ellenezte soha, akár a társországok, akár 
Magyarország bár mely nemzetiségű honpolgára, 
miután ezekkel egyenjogúak voltak a magyarok 
(hungari nativi), s miután egy a minden nemze
tek egyaránti fejlődését s szabadságát biztosító 
államnak honpolgárává lenni s neveztetni, valódi 
jótékonyságnak, dicsőségnek tartatott mindig, sőt 
közmondássá vált: „extra Hungáriám non est vita, 
si est vita, non est ita." 

Igaz, hogy észlelni lehetett már a 16-dik, de 
még inkább a 17-dik század óta tőrvényhozásunk
ban is azon törekvést, mely tetőpontját érte Fran-
cziaországban a 18-dik század végén, s mely, mint 
látjuk, hazánkban még ma sem szűnik meg, értem 
az állami centralisatio utáni szerencsétlen, az 
államot nem eszköznek, hanem czélnak tekintő, 
következőleg a szabadság, egyenlőség s testvériség 
phrasisai mellett minden szabad mozgalmat elölő, s 
azért Európa nyugati részeit folytonos forrongás
ban tartó, hazánkat is nagyban fenyegető törek
vést. 

De ezen nálunk a török foglalást természe
tes következményeként tekinthető, az igazgatás s 
törvénykezés javítását, s ez utón nagyobb erő kifej-
leszthetését czélzó központositás nem volt kezdetén 
a nem-magyar nemzetek elnyomására irányozva, 
sőt törvényeink, mint ez a fenebbiekből világos, 
még mindig egyaránt védek a nemzeti egyenjo
gúságot. A centralisatio utáni törekvés tehát ak
kor, midőn az egyes nemzeteknek, vagy egyes 
városoknak engedélyezett szabadalmakat elenyész-
tetni, 1723 óta az igazgatást s törvénykezést 
bizonyos egyforma alakba önteni, s e czélból uj 
törvényszékeket , sőt helytartótanácsot rendsze
resíteni igy ekézett: nem csak a külön nemzeti terü
leteket, jelesül az oroszoknál 1746 évben végleg 
megszüntette az elmagyarosodott Hajdú és Jász-
Kun kerületeket is, mint ezt a Hajdú kerület meg
szüntetését meghagyó 1618 : 73 ,1647: 79 ,1715 : 
95-dik törvényezikkek, valamint a Jász-Kun kerü
let megszüntetését elrendelő 1514: 23, 1622: 34, 
1 6 2 5 : 2 8 , 1638: 67-dik törvényezikkek kétsé
gen kivül helyezik. 

Csak a 18-dik század végével ültettetett át 
Francziaországból hazánkba azon túlzott öszponto-
sitás eszméje,mely már meg nem elégedve az igazga
tás és törvénykezés egy formaságával, még a nem-
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zetiségre nézve is centralisatiót, vagyis egy nem
zetnek a többiek felett uralmát kivánta érvényre 
juttatni; s innét magyarázható meg az 1791-dik 
évi törvényhozás azon eljárása, mely szerint egy 
részt a Jász-Kun és Hajdú kerületeket, melyek a 
fenidézett törvények által végleg meg lettek szüntet-
ve,nem csak meghagyta, hanem országgyűlésre is 
meghívta , másrészt pedig a szerb nemzet állam-
jogi alapon nyugvó szabadalmait elenyésztette. 

Az 179 °/j • országgyűlésen kisértetett meg elő
ször a magyar nyelvnek a latin mellett országgyű
lési ügykezelési nyelvül leendő használata, s ha 
bár e kísérletnek a felmerült nehézségek miatt 
nem lett tüstént komolyabb következménye: még
is meglett ezen országgyűlésen alapitva a magyar 
nyelv némi előjoga, miután elrendeltetett a ma
gyarnyelvnek minden nyilvános iskolákban taní
tása, valamint a törvényhatóságoknál szabad hasz-
nálhatása, s külön országos bizottmány küldetett 
ki e nyelv müvelése czéljából. S ez alapon kelet
keztek a magyar nemzeti közművelődési intézetek 
és átalában a magyar nyelvnek a többiek fölötti 
felsőbbségét egész a kivihetlenségig fokozó 1830., 
1836., 1840., 1844. és 1848-dik évi törvények. 

Az 1830-dik törvények kötelezik a helytar
tótanácsot, a curiát, a kerületi táblákat, s átalában 
az államhivatalnokokat és ügyvédeket, hogy az 
addigi kizárólagos hivatalos latin nyelv haszná
lata mellett, használni kötelesek bizonyos esetek
ben a magyar nyelvet is. 

Az 1836. évi törvények niár a latin és magyar 
nyelven szerkesztett törvények magyar szövegét je
lentik ki hitelesnek ; kiterjesztik a magyar nyelv 
használhatását a tabuiaris pörökre és mindennemű 
autheiiticatiókra; elrendelik oly községekben, hol 
magyarul prédikáltatik, az anyakönyvek magyar 
nyelven vitelét; és midőn egy magyar nemzeti 
színház alapitását (in evolvendam nationalitatem, 
culturam linguae) kimondják, egyszersmind a ma
gyar nemzeti múzeum számára felajánlják, a nemes
ség által fizetendő 625,000 frtnyi subsidiunion felül, 
az egyesitett felkelési alap jelentékeny kamatjait is. 

Az 1840-diki törvények azt rendelik, hogy a 
törvényhozás, és minden törvényhatóságok felter
jesztései , továbbá minden kormányszékek, hiva
talok, világi és egyházi hatóságok egymás közti 
levelezései kizárólag magyar nyelven szerkesztes
senek ; hogy minden felekezetű papok , kik csakis 
a magyar nyelvben kellő jártasság mellett alkal
mazhatók, az anyakönyveket mindenütt kizárólag 
magyar nyelven kötelesek vinni; hogy a határőr
vidéken s a katonaságnál átalában a magyar nyelv 
használata terjesztessék; és hogy a magyar nem
zeti színház az országgyűlés pártfogása alá helyez
tetik s ennek javára az ország nemessége által be
fizetendő 450,000 frtnyi tőke megajánl tátik. 

KKPV. II. NAPLÓ. 1865 / s . 3.1. 

A már csak magyar nyelven szerkesztettl844-
diki törvények, annak előre bocsátása után, hogy 
az ország minden tanodáiban a magyar mint taní
tási nyelvnek használata kormányilag már elren
deltetett, azt rendelik, hogy az egyházi és világi 
minden hatóságoknál, kormányszékeknél, hivata
loknál ügykezelési nyelvnek is kizárólag csak a 
magyar nyelv használandó, s hogy következőleg 
a latin nyelv használata Magyarországon belül 
csak a helytartótanácsnak, aliorvát-Tótországok-
kal, a hadi főparancsnoksággal, s ő felsége többi 
országaival való levelezésekre szorítandó. 

Még egy lépéssel tovább haladtak ez irányban 
az 1848-iki törvények, midőn azt határozták tagad-
hatlan következetességgel, hogy népképviselőnek 
sem választható az, ki a magyar nyelvet nem bírja. 

A fenidézett 1830. , 1836., 1840. , 1844. 
és 1848-dik évi törvények eme határozatai képez
ték az ország nem-magyar nemzeteinek kiváló 
sérelmét, minthogy ezek által az egyéni szabad
ság lényegesen megszorittatott, s a nemzeti egyenjo
gúság annyiban megzavartatott, a mennyiben az in
differens latin nyelv helyébe lépett, és pedig még 
nagyobb kiterjedésben, egy élő nemzet nyelve, s a 
mennyiben e törvények alapján az anyanyelvének 
egyedüli ismerete mellett minden hivatal és min
den politikai jogok gyakorlatára képes magyar 
honpolgárnak több jog adatott, mint a nem-ma
gyarnak, ki saját anyanyelvén, és ha müveit em
bernek kívánt tekintetni, a classicus latin nyelven 
íelül, még a magyar nyelv tanulmányozását sem 
mellőzhette, ha bármi legcsekélyebb állomást el
nyerni, vagy csak iényegesb politikai jogot gya
korolni, szóval mint állampolgár megélni kívánt. 

De e sérelmek, bár mily fájdalmasan érintek 
az ország nemi-magyar nemzeteit, mégsem támad
ták meg ezek, mint jogi személyek létét, sőt az 
179"/, és a későbbi országgyűlési irományok nem
zetekről, nemzeti súrlódásokról emlékeznek; a kor
mány által kiadott systema scholarum nationalium 
és más okmányok szintén nemzeteket (nationes) 
említenek, s magok az 1848-diki törvények is 
elismerik a több nemzet létét nem csak Erdély
ben, hanem Magyarországban is, a mennyiben 
politikai nemzetről, mely a nép (populus) helyébe 
lépett vagy léptetni kívántatott volna, nem emlé
keznek, sőt evvel ellentétben a népet, a népkép
viselőket, a népképviseletet említik, melynek alap
ján rendezendők a törvényhatóságok, s melynek 
alapján foglaltuk el mi is helyeinket e házban. 

Azonban az emiitett sérelmek keserű gyü
mölcsöket teremttet , mit észrevéve az ország előre
látó férfiai, habár későn, eszközölték a szegedi 
országgyűlési határozatokat, melyek a nem-ma
gyar nemzetek elnyomását kárhoztatván, biztos 
kilátásba helyezték a nemzeti egyenjogúságot. 

7 
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Bekövetkezett a 16 évi provisorium, mely alatt 
mindig elismertetett az ország nem-magyar nem
zeteinek nyomott állása. sőt üunepélyesen meg
ígértetett, ki is hirdettetett a nemzeti egyenjogúság 
szent elve: de életbe nem lépett még az 1860-diki 
kegyelmes diploma alapján sem, mely életbe lép
tette ugyan az egyenjogúság elvét Erdélyben, de 
nem nálunk, hol az emiitett diploma el nem foga
dása után gróf Pálfíy Mór kir. helytartó által meg 
lett vetve alapja a magyar nemzetiség fejlesztésére 
szolgáló intézetek országos adó utján rendes segély, 
zésének, tehát egy addig nem ismert ujabb, épen a 
nem-magyar legszegényebb osztályait sújtó sére
lemnek. 

Hazánk törvényhozása azonban nem azért 
vonakodott az októberi diploma elfogadásától, 
mert abban a nemzetiségi egyenjogúság elvét látta 
lefektetve, hanem más szempontból indulván ki, 
határozataiban s felirataiban ünnepélyesen kinyi
latkoztatta mind annyiszor, miként ÍI nemzetiségi 
egyenjogúságot csakugyan életbe kívánja léptetni; 
elismerte az 1861-diki második feliratában a több 
nemzet létezését, valamint Erdélyben ugy Ma
gyarországban is, midőn nem csak e nemzeteknek a 
királyi leiratban foglalt említése ellen fel nem szól-
lalt, sőt maga részéről e törvényes kifejezést hasz
nálta több helyen,mint például: „Igaz Jiogy Erdély
nek 1848-előtti törvényei három külön nemzetről 
szólanak, a magyar, székely és szász nemzetről;" 
továbbá: „hogy azon különbség, mi jogok tekinte
tében egy részről a magyar, székely és szász nem
zet, más részről a román nemzet között elébb íen-
állott, azonnal meg lőn szüntetve;" továbbá : „még 
a szerb Vajdaság is, mely a szerb nemzet kedvé
ért állíttatott fel, egyedül csak nevére nézve volt 
szerb ;í{ de elismerte e törvényhozó testület azt is, 
hogy az egyes nemzetiségeknek mindent meg kell 
adni, mi hazánk épségével s egységével összefér, 
azt is, miként a nemzetiségi egyenjogúság életbe 
léptetése a régi e részbeli törvények kedvező mó
dosítását mellőzhetlenné teszi. 

S ime, t. ház! midőn mind ezek után ma a 
nemzeti egyenjogúság életbe léptetéséről tanácsko
zunk, azt veszszük észre, hogy a bizottság többsé
gének e részbeli törvényjavaslata, habár lényege
sen javitva a központi bizottság által, mégis mint
egy irányelvül tűzte ki az ország nem-magyar 
nemzetei létének tagadását, nyilván azért, hogy ez 
alapon majdan a magyar nemzet uj eszméjének, 
az alkotmányukban gyökerező egyedüli törvényes 
nép eszméje helyett leendő elfogadását indokolni 
lehessen. 

T . ház! A fen elősoroltakbóí kiderül, hogy a 
hazánkban tömegesen együtt lakó hat nemzetek 
részint már a magyarok bejövetele előtt képeztek 
a mai Magyarország területén önálló államokat. 

részint később telepedtek le itt bizonyos feltótelek 
alatt, részint a magyar nemzettel közösen szerez
ték, mindnyájan pedig közösen védték közel egy 
évezreden át verőkkel, vagyonukkal közös hazán
kat ; kiderül, hogy e nemzetek mint egyenjogú 
jogi személyek eredetileg külön nemzeti önkor
mányzattal, sőt külön területekkel birtak, s átalá-
ban nemzetiségökre nézve oly intézmények, illető
leg szabadalmi okmányok által lettek biztositva, 
melyek a szerződések jellegével birván, egyolda-
lulag vagy a majorizálás utján meg nem másítha
tok, még kevésbbé megszüntethetők ; és hogy ezen 
állapot nem csak nem elleneztetett positiv hazai 
törvényeink által, hanem alkotmányunk egyik 
irányelvéből kifolyónak tekintetett; kiderül, hogy 
a XVI., XVII . és XVIII . században elenyésztettek 
ugyan lassankint a nemzeti külön területek, egye
dül a bécsi kormány által pártolt német, és az 
elmagyarosodott vagy magyar külön területek 
hagyatván meg, de fenmaradt, valamint a nemze
tek, ugy az azokhoz tartozó egyének teljes egyen
jogúsága , a mennyiben ezt az akkori feudális 
intézmények engedek; kiderül, hogy a XVIII . 
század végén a nyelv és nemzetiség tekintetéből 
megszorittatni kezdett szabadság és egyenlőség 
mindinkább hanyatlott a XIX. század második 
negyedében, habár még ekkor is fentartatott a 
külön nemzeteknek, mint a nép alkatrészeinek 
helyes fogalma, és pedig még az 1848-ki törvé
nyekben is, melyek nem nemzeti, hanem népkép
viseletet alapítottak meg ; kiderül, hogy e helye< 
fogalom fentartása mellett, nem csak a provisorium 
alatt, mely egyébiránt a magyar nemzetiség fej
lesztésére szolgáló intézeteknek országos költsé
gen segély zése által, egy gyei szaporitá sérelmein
ket, hanem hazánk jelen törvényhozása által is 
több izben biztos kilátásba helyeztetett a nemze
tiségi egyenjogúság életbe léptetése, illetőleg a fen-
idézett sérelmes törvények kedvező módositása. 

Szemben mindezekkel, én a többség törvényja
vaslatát, mely, mint érintem, az ország nemzetei lé
telének tagadása alapján, a „magyar nemzet" fogal
mának a „nép" helyett leendő használatát mintegy 
előkészíteni igyekszik, elfogadhatónak nem tartom, 
ugy lévén meggyőződve, miként az ország sarka
latos törvényeinek, illetőleg alkotmányának ilyetén 
módositása jogosan nem eszközölhető máskép, 
mint az egyes érdekelt nemzetek egyetemeinek 
önkéntes e részbeli beleegyezése alapján. 

E nézetem lényegesen támogattatik az által, 
hogy az ország nemzeteinek létét tagadó többségi 
javaslat ép azért a nem-magyar nemzetek szellemi 
halálát foglalja magában ; halálra büntetni pedig 
nemzeteket, s e jelen esetben az ország lakosságá
nak többségét nem lehet hatásköre vagy feladata 
a törvényhozásnak, akár a fenidézett 1608-diki X. 
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törvényczikk értelmében meghóditottaknak, akár 
szövetségeseknek kívánja tekinteni a nem-magyar 
nemzeteket. 

Ha szövetségeseknek tekintetnek e nemzetek : 
akkor sarkalatos jogaikra nézve nem majorizálha-
tók; ha pedig meghóditottaknak tekinteni, s ez 
alapon kivánja a törvényhozás e jelen perczben 
majorizálás utján, tehát erőhatalommal megfosztani 
e nemzeteket sarkalatos eddigi jogaiktól, illetőleg 
szellemi életöktől: akkor két élű fegyvert használ, 
vagyis ugyanazon jogvesztési eszmét juttatja ér
vényre minden erre szolgálható ok nélkül, melyet 
szemben az ausztriai birodalommal s az uralkodó
val alkalmazhatónak,bármi körülmények közt, nem 
tartott, sőt egyenesen visszautasított, melynek 
érvényben tartása egyébiránt szerintem tetemesb 
erőt igényel, mint a minővel a magyar nemzet 
rendelkezik. 

Itt megjegyzendő, miként a fenidézett 1608. 
X. törvényczikk, mely a meghódított és szövetsé
ges nemzeteket csak átalánosságban különbözteti 
meg, mi különbséget sem tesz köztök a jog tekin
tetében, sőt mind e nemzeteket a magyar nemzet
tel egyenjoguaknak vallja, nyilvános tanúságául 
annak, hogy a Sz. István által megalapitott alkot
mány elvei szerint gyakorlati különbség a leigázott 
és szövetséges vagy társnemzetek között nem léte
zett, hanem a leigázott nemzetek is a szövetséges 
vagyis oly nemzetek jogaiba léptek, melyek sar
kalatos jogaiktól egyoldalulag, ha szintén majori-
zás utján is, meg nem fosztathatnak. 

Ezt, uraim ! szem elől téveszteni nem lehet 
nem csak államnál , mely többféle nemzetekből 
alakulván, alkotmányában kitűzött abbeli czéljától, 
miszerint mind e nemzetek jóllétét egyaránt elő
mozdítani köteles, élnem térhet, illetőleg e részben 
alkatrészeit nem majorizáltathatja, hanem magán 
társulatoknál sem, melyek közgyűlései az 1840-iki 
törvényeink értelmében is (de societatibus actiona-
riis) minden más ügyekben majorizálhatják ugyan 
az ott történetesen minoritásban levő társulati ta
gokat, de nem az alapszabályilag kitűzött czélra 
nézve, minthogy ennek, habár közgyülésileg elha
tározott megváltoztatása feljogosítja a kisebbséget 
a társulatból kilépésre s befektetett pénzeinek az 
aránylagos haszonnal együtti visszakövetelésére. 

Én tehát, mint mondám, a többségi törvény
javaslatot, mely egyrészt az ország nemzeteit nem 
említi, hanem egyedül a honpolgárok egyéni sza
badságának a nyelv használata körüli megszorí
tását szabályozza , másrészt pedig az e javaslattal 
ellenkező törvények, s igy talán a nemzetek létét 
s egyenjogúságát biztosító sarkalatos törvények 
megszüntetését is kimondja, az államra nézve ve
szélyesnek, a nem-magyar nemzetekre nézve mél
tatlannak, azonkívül pedig positiv törvényeinkkel, 

s ezredéves alkotmányunk vezérelveivel annyira 
megférhetlennek tartom, hogy ennek megszava
zásához a tisztelt ház, felfogásom szerint, jogosan 
nem is járulhat. 

Ellenben a kisebbségi javaslat, mely egyrészt 
biztositja az ország nemzeteinek alkotmányunkban 
gyökerező létét s fejlődhetését, sőt biztositja a 
kisebb nemzeti töredékek jogos nemzetiségi igé
nyeit is , másrészt pedig nem kivan az egyes nem
zetek számára territóriumokat, mit pedig a törté
nelem és törvény alapján igényelhetne, sőt meg
állapítja a magyarnyelvnek mind a törvényhozás, 
mind a központi kormány ügykezelése terén 
kizárólagos ha-ználatát, mit pedig a fen elősorol
tak alapján szintén ellenezhetne, igen alkalmas 
alapot nyújt a részletes tárgyalásnak. 

Ha a t. ház többsége a kisebbségi javaslatban, 
mely, mint érintem, az egyes nemzetek számára 
sokkal kevesebbet vesz igénybe, mint akár az e 
részbeli számos petitiókban kéretett, akár a szaba
dalmi okmányok, törvényeink, sőt alkotmányunk 
elvei alapján igényelhetne, mégis találna olyasmit, 
mi csak aggodalomra is szolgáltathatna alkalmat: 
én kész vagyok mindenben, mi a nem-magyar 
nemzetek szellemi halálát magában nem foglalja, 
engedni. 

Ha például nem tetszik a külön nemzeti zász
lóknak az ország zászlója melletti használata, mi 
pedig minden hatóságnak, községnek, sőt minden 
egyháznak, minden iskolának és minden czéhnek 
meg van engedve: én szívesen elállók ezen igény
től. Ha nem tetszik a törvényhatóságok területei
nek kikerekitése, mely pedig az 1500. XXVIII . 
törvényczikk tanúsága szerint törvényhozáson 
kívül is, annál inkább tehát a törvényhozás által 
bármikor elrendeltethetett, melyre egyébiránt te
kintettel némely megyék székhelyeinek ugyan e 
megyék széleitől közel 20 mértföldnyi távolságára, 
s átalában az igazgatás és jogszolgáltatás jogosult 
igényeire is, elkerülhetlen szükség van : én kész 
vagyok ezen igénytől is elállani. Minden más 
irányban is szívesen meghajlok a többség akarata 
előtt, sőt azon egyetlen pontra nézve is, mely a 
törvényesen s tényleg létező nemzetek létét bizto
sitja, melynek kihagyásához tehát öngyilkosság 
bűne nélkül nem járulhatok, kész lennék minden 
lehető változtatást elfogadni, s meg lennék elégedve, 
ha kimondatnék: 

1) hogy mind azon nemzetek, melyek a hár
mas törvénykönyv 3-dik részének 25-ik fejezeté
ben mint ilyenek (nationes) elösorolvák, képezik 
az egységes feloszthatlan Magyarország népét 
(populus); 

2) hogy e nemzetek egyedül nyelvök s nem-
zetiségök fejlesztésére, tehát a közművelődés terén 
működésre vannak testületileg hivatva, s hogy e 

7* 
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tekintetben is minden nemzet saját erejére van 
utalva a nélkül, hogy más nemzet vagy az állam 
bárminemű közvetlen vagy közvetitett segélyzé-
sére igényt tarthatna ; 

3) hogy e nemzeteket bárminemű más, jelesül 
a politikai jogok gyakorlata testületileg meg nem 
illeti, miután a politikai tényező az egész országra 
nézve az ország népének, a törvényhatóságokban 
s egyes községekben a törvényhatóság, illetőleg a 
község népének törvényesen egybegyűlt képvise
lete, különben pedig minden honpolgár egyénileg, 
a nemzetiségre minden tekintet nélkül. 

E három pont nem egyebet foglal magában, 
mint a nemzetekről s az ország népéről szóló sar
kalatos törvényeink fentartását azon világos meg
szorítással, miszerint a nemzeteket a politikai jogok 
gyakorlata meg nem illeti; és mégis daczára e 
lényeges megszorításnak, kész lennék a központi 
bizottság által helyesbített törvényjavaslatot, mi
helyt az az érintett három pontokkal bővittetnék, 
minden változtatás nélkül elfogadni, ugy lévén 
meggyőződve, miként az ilyetén törvényjavaslat 
legalább a mérsékeltebb, higgadtabb nemzetiségi 
pártokat megnyugtathatná, s miként e pártok hat
hatnának azután sikeresen a többiek megnyugta
tására is. 

T. ház ! Bocsánatot kérek, ha eltérve szoká
somtói, hosszasan szólottam ; de mellőzhetlennek 
tartottam elmondani e kiválólag fontos ügyben 
mind azt, mi az eszmék tisztázására szolgál; szük
ségesnek tartottam felvilágosítással szolgálni jelesül 
azoknak, kik a kisebbségi javaslatot túlzottnak, az 
e mellett felszólaló képviselőket pedig kielégithet-
leneknek, a békés kiegyenlítést akadályozóknak 
tartják, vagy legalább hirdetik. 

Tudni kell azt a világnak, kivált hazánk kö
zönségének, miként mi az ország egységének s 
valamint területi, ugy politikai integritásának tel
jes fen tartása mellett, még a magyar nyelvnek is, 
valamint a törvényhozás, ugy a kormány körében 
leendő kizárólagos használatát legkevésbbé sem 
szándékozván korlátozni, kiválólag csak aztkiván-
tuk, hogy törvényes és tényleges lételünk s ebből 
kifolyó jogunk, nemzetiségünk fejlesztésére taga
dásba ne vétessék, és hogy az alkotmányunkban 
gyökerező ország népe helyébe egyes nemzet ne 
lépjen, hanem tartassanak fen mind két irányban 
fenálló sarkalatos törvényeink, melyek nyomán az 
1848-diki törvények is nem nemzeti, hanem nép
képviseletet rendeltek. 

Tudni kell hazánk közönségének, miként ké
szek voltunk mi változtatás nélkül elfogadni a 
központi bizottság törvényjavaslatát, ha annak 
kezdetén a fenálló sarkalatos törvényeinkre való 
hivatkozás által elismertetett volna csak az, hogy 
ezen nem-magyar nemzetek tényleges lételét biz

tosító törvények megszüntetni nem kívántatnak, 
vagyis, hogy uj áldozat, illetőleg szellemi halálunk 
decretálása nem követeltetik akkor, midőn javunkra 
teendő, minden oldalról több izben ünnepélyesen 
ígért engedmények életbe léptetéséről volt szó. 

Tájékozni kell magát hazánk közönségének 
az iránt, miként a nemzetiségi kérdés közakarattal 
való megoidását nem a nagy kisebbségben levő, s 
minden, nemzetök életével megférő engedményekre 
kész nemzetiségi képviselők akadályozták , hanem 
akadályozta azon más részről nyilvánult kívána
lom, mely szerint szellemi életünknek sarkalatos 
törvényeinkben gyökerező egyedüli garantiája 
feladásához, sőt szellemi halálunk decretálásához 
kellett volna járulnunk, mely decretáláshoz pedig 
sem magunkat, sem az összes törvényhozázt illeté
kesnek nem tartottuk, nem is tartjuk. 

Ha mind a mellett mégis decretáltatnék rnajo-
rizálás utján a nem-magyar nemzetek törvény
könyvünkből kiküszöbölése, vagyis megsemmisí
tése : mi mint engedelmes honpolgárok ellen nem 
szegülhetünk ugyan a hatalom akarata ebbeli ki
jelentésének sem,- de lelkesíteni vagy épen veszély 
idején áldozatra buzdítani ilyetén megoldása a 
nemzetiségi kérdésnek aligha fog valakit. Azért 
kérem a tisztelt házat, méltóztassék érett fontolóra 
venni az előttünk fekvő törvényjavaslat kiváló 
nagy horderejét; méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy az állani nem czél, hanem eszköz minden 
nemzetek, tehát a nép boldogitására, s hogy az 
egyedül törvényes népnek a magyar nemzet általi 
netáni helyettesítése után a horvát képviselőknek 
sem lehetne helyet foglalni e házban, miután ezek
kel a törvényhozás 1861-iki feliratai szerint mint 
szabad nemzettel kivánt egyezni. 

Tudom, miként igen nehéz a hatalom polczán 
állónak, akár egyes ember, akár testület legyen 
az, engedni, vagy csak, mint a jelen esetben, fel
tett útjától némileg is eltérni, miután a hatalom
nak hódolók hízelgő szavai mindinkább nagyitják, 
sőt megdönthetienné tüntetik elé e hatalmat; 
tudom, miként sokan a nem-magyar nemzeteknek 
törvény által decretált szellemi halálától azok mi
előbbi megmagyarosodását, s igy a magyar nem
zet tetemes növelését várják, mi a föltett úttól 
némi eltérést még inkább nehezíti. 

De én ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
hatalom polczán állóknak leginkább a hízelgők 
magasztalásaitól kell óvakodni, s megbarátkozni 
azon igazsággal, miszerint minden hatalom mu
landó. A hatalmasnak ép akkor kell, sőt sikeresen 
csakis akkor lehet méltányos, annál inkább tehát 
az észjogon és positiv törvényeken egyaránt ala
puló igényeket teljesíteni, midőn hatalma még 
megingatva nincs, vagyis, midőn engedékenysége 
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az előrelátónak szabad jó akarata kifolyásaként 
jön tekintetbe. 

A mi pedig a nem-magyar nemzetek jövendő 
megmagyarosodását illeti, ennek kivibetőségét én 
azon töredékekre nézve, melyek elszórva a magyar 
nemzet által tömegesen lakott vidékeken találtat
nak, nem tagadom, kivált ha a magyar nemzet, 
mint azt mi kívánjuk, a többi nemzetnek nem el
nyomója, hanem vezéreként szerepelne, s igy a 
béke, az egyetértés áldásait élvezketnők; a nem
magyar nemzetek milliónyi és milliónyi tömegei
nek megmagyarosithatását azonban, tekintettel 
nem csak azon lényeges körülményre, miszerint e 
nemzetek teszik az állam lakosságának többségét, 
hanem tekintettel geographiai helyzetünkre is, tel
jes lehetlennek tartom, ugy levén meggyőződve, 
miként Magyarország ép oly kevéssé lesz vagy 
lehet valaha magyar, mint Törökország lesz vagy 
lehet valaha török. 

Pártolom a Mocsonyi Sándor barátom által 
beuyujtott törvényjavaslatot. (Helyeslés a szélsőbal 
oldalon.) 

JankOViCS Á l l t a i : Az előttem szólott t. 
képviselő úr azt állitotta, hogy én a nemzetisége
ket idegen csoportnak neveztem. Nem szükség ezt 
tagadnom; csak előadom saját szavaimat. Azt 
mondottam, hogy : „Magyarország külön szárma
zású honfiai;" ds meg vagyok győződve, hogy 
valamint a külön származást sem megbántásnak 
venni, sem kétségbe vonni nem lehet, ugy a hon
fiúi elnevezés is olyan, melyet mindenki közülünk 
magára vállal.(Helyeslés.) 

Makray L á s z l ó : T. ház ! Komoly megfonto
lással kell a nemzetiségi igények kielégítéséhez 
nyúlnunk oly időben, midőn az ország törvényhozó 
termében ilyen, állami életünket aláásó szónoklatok 
tar tatnak; oly időben, midőn hírlik, hogy Oroszor
szág fejedelme, Románia fejedelmével Erdélynek 
Magyarországtól való elszakítása iránt egyezkedtek. 
Elismerem, hogy a czár hatalmas befolyással bír Eu
rópa sorsának intézésében, de nem ismerhetek el oly 
jogot, melynél fogva a mi államig örökünket idegen 
örökösök közt földarabolhatná. Óhajtom, hogy mi
előtt a románok az ilynemű hitegetéseket mago
kévá tennék, ismerjék az orosz birodalom politi
káját. Oroszország vég czéijához tartozik ugyanis 
a Duna torkolatja és igy Konstantinápoly elfogla
lása által a Dardanellák, tehát a keleleti keres
kedés urává tenni magát. Elzárni Európa mü
veit népeit a Fekete tengeren való kereskedéstői 
annyit tenne, mint Európát meghódítani az orosz 
birodalom számára. Ezen czélját igyekszik Orosz
ország érvényesíteni, mikor a románokat Erdély
be, tehát Magyaroszágba való betörésre ingerel-
téti. (Nem áll! a szélső ha loldalon). Oroszország jól 
tudja, hogy a magyar, országa megcsonkítását 

nem tűrné, s épen az által véli czélját könnyebben 
elérni, ha két nemzetet véres tusába vezet, mely 
fajrokonsághoz nem tartozik, s mely két nemzet 
geographiai fekvésénél fogva, mint Európának elő
őrse, hivatva lenne, Oroszországot ilynemű törek
véseiben megakadályozni. 

Ezen ábrándos törekvés mellett van az orosz 
birodalomnak egy lidércz nyomása is, azt. i., h o g y 
ha a magyar nemzet régi hatalmas állami létét a 
nemzetiségi súrlódások kiegyenlítése által érvény e-
sitené, régi szomszédos társát, a lengyelt bilincsei
nek, melyekbe Oroszország zsarnoksága által vere
tett, széttörésére és szabadsága kivivására segítené : 
mert a magyar nemzet oly szabadságéi'^ küzd, 
mely az emberiség érdekeivel megegyez, s oly alkot
mányt akar érvényre emelni, melyet nem egye
dül, hanem az emberiséggel közösen kíván élvezni; 
Lengyelország helyreállítása pedig Európa békéjét 
s nyugalmát hozná meg s ez által létesítené az ál
dást, melyben Európa nemzetei a közös szabadság
ban egyesülhetnének. De ez annyira veszélyes az 
orosz birodalomra nézve, mint veszélyes volt ama 
nyil, mely Achillest sarkon találta, mert a szabad
ság sugara behatván Muszkaország sötétébe, köny-
nyen a birodalom összeomlását eszközölhetné, 
vagy legalább megrázkódtatná. 

S ime ezen veszély ellen a román nemzetet 
kívánja pánczélul használni. 

I1}T politikai nézetből indultam ki akkor, a 
midőn ajánlottam, hogy a nemzetiségi kérdés meg
oldásához óvatos kézzel nyúljunk, nehogy egy 
téves fogás által ama tervezetében a magyar 
nemzet maga segítse Oroszországot; azt pedig, 
hogy a magyar nemzet állami létének öngyilkosa 
legyen, nincs Európa érdekében, s a nemzetiségek 
józan része sem kívánhatja, mert a magyar nem
zet által ápolt szabadságot könnyen örökös szol
gaság válthatná fel. A magyar nemzet, a magyar 
faj, nem csak nemzetiséget képvisel, hanem egyszer
smind nemzetet is egyaránt. A magyar nyelvnek 
azért van megállani jogosultsága, mert megvan a 
nemzetnek, mely az államot alkotta, vannak el
vek, melyek semmi ürügy alatt, semmi körülmé
nyek között nem változhatnak. A magyar nyelv 
ekliptikája az államnak, melynek rendszeres pályát 
futnia kell, a magyar nyelvet a magyar földnek 
bármely területéről leszorítani annyit tenne, mint 
a gondviselés által felállított rendszert megzavarni, 
mint az inakat elmetszeni, melyek az állam izmait 
összetartják. Én is akarom, hogy a magyar államban 
a nemzetiségek nyelvűket műveljék, ápolják és sok
ban érvényesítsék is, de a magyar államhoz oly vi
szonylagosan, mint az égi testek körében az őket 
külön pályán, de mégis elválhatlanul kisérő hol
dak ; azért előadásom ne vigye azon téves foga-
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lomra a nemzetiségeket, mintha én a magyar faj- ! 

nak suprematiát kívánnék alkotni a többi nemzeti- | 
ségek fölé. Már a 4 8-ki törvények szerint, a kivált
ságos jogok alkotmányos nemzeti jogokká váltak, 
s igy nem csak a született magyar képezi a nem
zetet, hanem bármely nemzetiséghez tartozó hon
polgár egyaránt tagja a politikai magyar nemzet
nek, és pedig annyira, hogy a született magyar 
elesik igényeitől örökre, ha ész-, erő- és fáradozás
ban mások által tulszárnyaltatik. 

Ha hazafias érzelem és testvéri összetartás lel
kesíti keblünket, bár különböző nemzetiség szülöttei, 
egyaránt erővel fogjuk hazánk fenállását és csor
bulása nélküli épségét fentartani azon földnek, me
lyen annyiszor apáink vére folyt és a melyhez 
minden szent nevet egy ezeredév csatolt. 

Érdemes képviselő Deák Ferenczelső indítvá
nyát pártolom s a tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés.) 

Borlea Zsigmond : T. ház! Már elmúlt 20 
éve , hogy a szabadság, egyenlőség s testvériség 
magasztos nagy szavai az országban szerte han
goztattak. Azóta, t. ház, az ausztriai birodalomban 
s igy ez által Magyarországban is igen sok kor
mányrendszer s kormány változott, s ez utóbbiak 
nagyobb része, állitásuk szerint, mindnyájan a sza
badság, egyenlőség s testvériség magasztos elvei
ből indulván ki, ezekről sokat beszéltek, azonban, 
fájdalom, az e hazában lakó s nagy többségben lévő 
nem magyar nemzetekre nézve ezen magasztos 
eszmék, melyeknek tettleges alkalmazása nélkül 
hazánk soha nagy, soha nyugodt s soha boldog 
nem lehet, mindig csak ezifra, üres frázisok ma
radtak. 

Ezen sajnos tapasztalat mellett is. habár opti
mistának nem mondhatom magamat, mégis, miután 
a t. háznak 1866-dik évben ő felségéhez intézett 
legalázatosabb felterjesztésében a nemzetiségi kér
désnek az igazság, méltányosság s testvériség sze
rinti megoldása igértetett, s miután a t . ház ugyan
csak 1866-dik évi ápril 21-kén tartott ülésében, mi
dőn a bizottságokat szervező bizottmány javasla
tának tárgyalása folyamában 14 román képvi
selő pótinditványt adván be, ennek tárgyalása 
alkalmával felszólalt magyar képviselők oda nyi
latkoztak, hogy a nemzetiségi kérdés kölcsönös 
igazság, méltányosság s testvériség alapján fog 
megoldatni, Tisza László képviselő, pedig azon 
nyilatkozatot tette, hogy a nemzetiségi kérdés meg
oldása, habár Babesiu Vincze képviselő nr óhaj
tása szerint soha, de azon nemzet kielégítésére fog 
megoldatni, melynek Babesiu Vincze is tagja, s 
Tisza László urnák ebbeli nyilatkozata a házátalá
nos helyeslésével találkozott: kezdtem némileg re- | 
ményleni, hogy a nemzetiségi kérdés valóban a 

szabadság, egyenlőség s testvériség, ugy kölcsönös 
igazság s méltányosság elvén fog megoldatni. 

Azonban most, tekintve a nemzetiségi kérdés 
megoldása s a nem magyar nemzetek jogos kívánal
mainak kielégítése iránt eddig tett lépéseket, ugy 
a bizottság munkálatát, nemkülönben a t. Deák 
Ferencz képviselő úr által beadott külön véle-
ményi munkálatot, mely kettő elvben s lényegben 
semmiben s csupán szavak- s stylistikában külön
bözik, miért is én a külön papíron nyomatott két 
munkálatot csakis egynek tekintem, tehát tekintve 
e munkálatot s abban mindenütt érvényesíteni 
szándékolt azon veszedelmes elvet, hogy Magyar
ország tisztán s csupán magyar állam, s hogy ezen 
polyglot országban politikai nemzet és nyelv csu
pán s kizárólag a magyar lehet, fájdalommal 
kellett tapasztalnom, hogy a t. házban is folytono
san hangoztatott szabadság, egyenlőség s testvéri
ség magasztos eszméi a nemzetiségi kérdés meg
oldásánál, mireánk nézve most. is csak a tengeri kí
gyóról szóló mese maradtak, melyről sokat s mindig 
szeretnek beszélni, de valóságban látni nem lehet. 

Igen, t. ház, tekintve a ház asztalára letett, a 
nemzetiségi kérdés elintézésére vonatkozó törvény
javaslatot, mely határozottan az általam előbb 
emiitett elvből indul ki, azon sajnos meggyőződésre 
jutok, hogy ezen javaslat sem a szabadság, sem az 
egyenlőség s testvériség, sem az igazság s méltá
nyosság alapelveire fektetve nincsen, s ez, t. ház, 
nem csak a román képviselőket s a román nemze
tet, de az országban nagy többségben lévő más, nem 
magyar nemzeteket sem elégíti ki , mert e mun
kálatban ezek politikai nemzetisége elismeréséről 
említés nem tétetik, és mert abban általok ép ugy, 
mint a magyarok által szeretett saját nemzeti nyel
vük elnyomása és a magyar nemzetnek és nyelv
nek azok feletti suprematiája világosan látható. 

S ezen törvényjavaslat a nem magyar nem
zeteket ki sem elégitheti, mert — mint mondám 
— a bizottmány munkálata nincsen fektetve sem a 
szabadság, sem az egyenlőség elvére, mert ugy ezek, 
mint a természetjog ellenére, az országban politi
kai nemzetnek s nyelvnek kizárólag a magyart dec-
retálván és ez által a többi nem magyar nemze
tekre a magyar nyelvet s nemzetiséget reájok erő
szakolván, ezeket nemzeti nyelvűk és nemzetiségűk 
fejlődésében gátolja, és igy ez által a magyar nem
zet részére, a többi nemzetek rovására, oly sza
badalmat alkot, mely a szabadság, egyenlőség s 
testvériség eszméjével egyátalában össze nem egye
síthető. 

Továbbá nem igazságos a bizottmány javas
lata, mert mig a magyar nemzet részére, nemzeti
ség és nyelv tekintetében, kizárólagos politikai sza
badalmat alkot, addig a többi nem magyar nem
zeteket ezen igazságtalan s korszerűtlen szabada-
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lom rabjává teszi, s mert mig a nem magyar nem
zetek az ország minden közterhéiben a magyarok
kal egyformán osztoznak, addig a javaslat a nem 
magyar nemzeteket nemzeti s nyelvi lényeges jo
gaik s jótéteményeikből vagy egészen kizárja, vagy 
ezekben csak igen mostoha, szűk mértékkel része
siti. 

De nem is méltányos ezen törvényjavaslat,mert 
midőn az országban majoritásban lévő nem magyar 
nemzetektől, melyek az országban tettleg léteznek, s 
melyeknek létezését a corpus juris is elismeri, mint 
ezt Dobszánszky képviselő ur a szakasznak hi
vatkozásával megczáfolhatlanul az imént bebizo
nyította, politikai nemzeti elismerésökről emlitést 
sem téve, azok politikai nemzetiségét megtagadja, 
az ezek részére fenhagyott szűkmértékü egyéui 
szabadság nem levén egyéb, mint egy minden ér
ték nélküli holttest, s mert ez által a magyar nyelv 
a nem magyar nemzetekre a nyilvános politikai 
és vallási életben is reájok erőszakoltatik s oda erő-
tetnek, hogy önmagokat megtagadják és minden 
nemzeti jellemökből kivetkőzzenek. 

I ly tények-s körülményekkel szemben, s mi-
j után a t. ház jól tudja, hogy a nemzetiségi képvi-
| selők, és velők nemzetök, politikai nemzetiségük és 

nemzeti nyelvök szabadsága és egyenlőségeért is 
nem egyéni individuális szabadság- s egyenlőség
ért egész morális erejökből harczoltak s harczolni 
soha szűnni nem fognak; s miután a ház asz
talára letett törvényjavaslat által arra nézve, a 
miért azok 1 848-dik év óta folylonosan harczoltak 
és minek elnyerését a jelen országgyűléstől teljes 
reménynyel várták, most annyi küzdelem, szenve
dés és hosszas, kinos várakozás után, minden remé
nyeikben magokat egyszerre megcsalatva látják: 
hiszi-e a t. ház, hogy ezen törvényjavaslat és el
fogadása esetére törvény a nem magyar nemzete
ket kielégitendi, megnyugtatja s kibékíti? s hiszi-e, 
hogy ez által az ország nyugalma s boldogsága biz
tosíttatik? Ugy hiszem, t.ház, hogy ennek ellenke
zőjéről mindenki meg van győződve. 

Már pedig, ha erről meg van győződve, akkor 
kétségtelenül arról is meg lehet győződve, hogy mi
dőn az ország lakosainak nagyobb része elégedet
lenség szülte fájdalomban szenved, midőn ezek leg
nagyobb vagyonukat s legféltettebb kincsöket, nem
zetiségüket s nyelvüket veszélyeztetve látják , s 
igy, midőn ez által a nemzetek egymás irányában 
a legnagyobb bizalmatlansággal, hogy ne mond
jam ellenségeskedéssel, viseltetnek : akkor az or
szág bizonyára sem virágzó, sem nyugodt, sem 
boldog nem lehet. 

Ennek bebizonyítását nem kell messze keres
nünk, csak vissza kell pillantanunk az 1848. s 
1849-dik évekre. Ezen években az országban a 
nemzetek közt lefolyt elkeseredett polgári véres 

harcz s ennek mindkét felére nézve gyászos kime-
tele állításomat teljesen bebizonyítja. (Zaj. Ez nem 
ide való!) De kérem, ez ide való, mert ezek té
nyek s pedig okulni való tények a közelmúltból l 
mert, ha bár némelyek a nemzetek közt 1848. s 
1849-dik években lefolyt küzdelmet a reactio- s 
camarillának akarják is tulajdonítani, nincs két
ségem, hogy igen jól tudjuk, hogy az nem a rectio, 
hanem a nem magyar nemzeteknek, megtámadott 
drága nemzetiségök s féltett nyelvök elnyomása • 
miatti védelem végett, természetszerű önfeutartási 
ösztönénél fogva történt. 

Ha tehát, t. ház! az országban századok óta lakó 
Összes nemzeteket megelégedettekké, boldogokká 
tenni és egymás irányában mellőzbetlen bizalom- és 
szeretetben élni, hazánkat pedig nagynak s boldog
nak látni óhajtjuk , akkor a bizottmány törvényja
vaslata elvetése mellett aromán s szerb képviselők 
által szerkesztett s ezek megbízásából Mocsonyi 
Sándor képviselő által beadott törvényjavaslatnak 
elfogadása nem csak tanácsos s szükséges, hanem 
elkerülhetlen is : mert mig az előbbi a nem ma
gyar nemzeteket egyátalában ki nem elégíti s igy 
a nemzetiségek közti folytonos súrlódás és elége
detlenség, harcz s küzdelem és ez által az ország 
romlását eredményező belviszályok magvait hordja 
magában, addig az utóbbi a mellett, hogy az or
szág lételét, integritását és autonómiáját legkisebbé 
sem ingatja meg, az országban lakó összes nemzetek 
méltányos és igazságos kívánalmait foglalván ma
gában, törvénynyé leendő emeltetésével az ország
ban valamennyi nemzetek egymás iránti bizalmát, 
testvéri szeretetét, és a szabadság és egyenlőség 
elvén, melyből az kiindul, az ország tartós fön-
állását és boldogságát biztosítja. 

Ezek pedig mind oly tényezők, t.ház, melyek 
édes hazánk jövőre való biztos fönállása, nagy- s 
boldoggá tétele érdekében az általunk most tár
gyalt nemzetiségi kérdés megoldásánál, meggyő
ződésem szerint, szorosan szem előtt tartandók s 
irányadóul veendők. 

Mert én ugy hiszem, t. ház! habár a magyar 
nemzetnek két év óta a szerencse nagyon kedve
zett és sok óhajtása teljesült, annyira, hogy tán 
némelyek épen a szerencsétől kápráztatva, azt fog
ják mondani, hogy most szerencséjök kezökben, 
s a helyzet urai levén, az országban lakó nem ma
gyar nemzetek ügye s illetőleg a nemzetiségi kér
dés, azok méltányos s igazságos kívánalmainak 
tekintetbe vétele nélkül is, saját kedvök szerint el
intézhető : véleményem szerint ez nagyon veszedel
mes eljárás lenne, s nagyon szükséges s kívánatos 
a most érintett netáni szerencsétlen szándék felvé
telével a nemzetiségi kérdést ugy megoldani, hogy 
eshető viharok s szerencsétlenségek beálltával, az 
ország minden nemzetei e szép hazát közös édes 
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és nem mostoha anyának tekintvén , azt egy 
édes gyermek feláldozásával megvédeni vetélked
jenek. 

Mert, habár az is igaz, hogy 1866-dik évben 
Beustb . birodalmi kanczellár ő excellentiája Szász
országból Bécsbe jővén és a k o r á n y élére állva, 
a magyaroknak igen sok, az országgyűlés majori
tása szerint pedig minden kívánalmainak teljesülé
sét eszközölte: mégis, kérem,szem elől el nem tévesz
teni, miszerint a tapasztalás mindnyájunkat meg
tanított, hogy a bécsi kormány s politika nagyon 
változékony, változékonyabb magánál a tavaszi 
időnél is, és igy könnyen megtörténhetik, hogy 
előbb vagy utóbb, hamarább vagy később, hanem 
önmagától is, valamely nagy külnyomás következ
tében b. Beust ő excellentiája helyett a világ vala
mely más részéből egy más tudós s országokat 
boldogító status-férfiú jővén a bécsi kormány élére ... 
(Zaj. Egy szó : Az Borlea lesz!) Kérem, gúnyolódva 
beszédembe bele nem szólani, skérem engem nyu
godtan kihallgatni, mint én szoktam bárkit is. Ha 
czáfolni valót talál, tessék azt tetszése szerint parla
mentalis módon megczáfolni; vagy, ha valaki
nek privátim gúnyolódni van kedve, az ülés után, 
a folyosón teheti: én erre nézve is bárkinek szol
galatjára állok. — Mint mondám, más státusférfiu 
jővén, annak más elvei lesznek, s a birodalom erőssé 
alkotására és a népek boldogitására más experi
mentumot akarván próbálni, Magyarország ugy 
járhat, mint járt szegény Erdélyország, t. i. az or
szággyűlés által hozott s szentesitett törvények 
egy egyszerű pátens által semmiseknak s hatályon 
kivülieknek nyilváníttatván, kivéve természetesen 
az országgyűlés többsége által elfogadott külön
féle adónemekre súlyos és mondható elviselhetlen 
terhekre és statusadósságokra vonatkozó szentesi
tett törvényeket, akkor majd csak azt veszszük észre. 
hogy az 1887. évi uj alkotmányból csak is azon 
rész maradt meg , melyet legnagyobb ellensé
günknek is szívesen oda ajándékoznánk. 

Mert hiszen, t. ház, 1863. s 1864. évben Er
délyországnak is voltak törvényes fejedelme által 
egybe hivott országgyűlés által hozott s a fejede
lem által szentesitett törvényei s ezek 1867. év
ben egy egyszerű pátens által semmiseknek nyil
váníttattak, s ez által az erdélyi román nemzet a 
magas trón s kormánya irányában századokon 
át tanúsított tántoritlan hűséges loyalitása s véré
nek feláldozásáért, egy jelenleg nagy s hatalmas 
férfiú mondása szerint falnak szoríttatván, nem iri
gyelendő módon jutalmaztatott, habár én részem
ről soha el nem ismerém, hogy országyülés által 
hozott s szentesitett törvények pátensek által eltö-
rölhetó'k legyenek, a fent érintett erdélyi törvények 
pedig annyival inkább nem, mert azok nem csak 
az erdélyi, de az ausztriai birodalomban lakó összes 

románok szivében annyira be vannak vésve, hogy 
onnét semmi féle pátens s hatalom eltörölni nem 
képes. Már pedig a mi Erdélyben megtörtént 1867-
ben, bizony megtörténhetik Magyarországban 
1869. évben vagy későbben. 

Ezen körülményt s ehhez hasonló nehéz idő
ket s belátható eshetőségeket, ugy hiszem, hogy 
jó lesz szem előtt tartani a nemzeti kérdés megol
dásánál, mert ezek netáni beállta alkalmával na
gyon jó lesz, ha az országban lakó valamennyi 
nemzetek egymással teljesen kibékülve, őszinte 
testvéri bizalom- s szeretetben lesznek, hogy vész 
idején , bármely oldalról támadná meg őket az, a 
hazában élvezett közös szabadság, egyenlőség és 
testvériségtől lelkesítve, a szeretett közös hazát s sza
badságot vetélkedve megvédjék. 

Ugyan azért, miután, mint többször emlitém, 
a bizottmány törvényjavaslata sem a szabadság, 
egyenlőség s testvériség, sem az igazság és mél
tányosság alapjára fektetve nincsen; miután an
nak, ha csak elvileges elfogadása is, minthogy azon 
keresztül mindenütt vörös fonalként az erőszakos 
utón való magyarositási szándék nagyon is kitűnik, 
melynek czimeűl is jobban illenék : ,,a nem magya
roknakerőszakos magyarosítása iránti törvény," a 
nem magyar nemzeteket tehát nem csak hogy ki 
nem elégiti s meg nem nyugtatja, hanem miután ez 
által reményeikben megcsalatva, s méltányos s 
igazságos kívánalmaikat tekintetbe sem véve s ter
mészetes jogaikban letiporva látván magokat, mél
tán elkeseríti, már pedig az igazság és méltá
nyosság szerint ki nem elégített nem magyar nem
zetek elkeseredése az országban lakó népek közt 
folytonos viszályt s az 1848. s 1849. évekhez ha
sonló bizalmatlanságot és szerencsétlen küzdelmet 
szülne, s ez által az országra uj csapás nehezednék; 
ellenben miután a Mocsonyi Sándor által beadott 
törvényjavaslatot a mellett, hogy az ország léteiét, 
integritását s autonómiáját legkisebbé sem ingatja 
meg, az országban lakó nemzetek egymás iránti 
bizalmát s testvéri szeretetét, az abban alkalmazott 
szabadság, egyenlőség s testvériség, igazság s mél
tányosság elvénél fogva az ország szilárd fenállá-
sát, nagyságát, virágzását s boldogságát biztosítja 
én a más két javaslat elvetése mellett a Mocsonyi 
Sándor által beadott törvényjavaslat mellett sza
vazok. 

Ezek után legyen szabad Bartal s Makray 
képviselő urak azon állításaira, hogy némelyek 
a nemzetiségek közül Románia felé, vagy Isten 
tudja merre gravitálnak, azon megjegyzést tennem, 
hogy ezen gyanúsítás nem egyéb, mint az ily alap 
nélküli gyanúsításoknak Isten tudja hányadik is
mételt s egyátalában nem uj, hanem nagyon is 
kopott kiadása, mely gyanusitási fegyver azonban 
a sok használatban annyira megcsorbult, srégise-
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généi íog\& annyira megrozsdásodot, ha az sem 
azoknak, kik azt használják, hasznukra, sem azok
nak, kik ellen fordítják, ártalmára nem szolgálhat. 
A mi pedig Bartal képviselő ur tegnapi beszédje vé
gén nékünk adott jó tanácsát illeti, h a b á r arra sen
kinek szüksége nem volt: maga a jó tanács ellen 
nincs semmi észrevételem ; a modorra nézve 
azonban, melylyel azon jó tanács adatott, azon 
megjegyzésem van, hogy az inkább egy dietator 
által az alattvalónak kiadott parancs modorában, 
mint képviselő által képviselő társához intézett szó 
modorában volt előadva, mi szerintem nem parla-
mentális eljárás. 

Mindezek után végre szükségesnek látom 
eleve kijelentem, hogy azon nem várt esetben, ha 
vagy a bizottmány vagy Deák Ferencz t. képvi
selő ur javaslata fogadtatnék el a többség által a 
részletes vita alapjául, miután azon káros s szo
morú következményekért a felelőséget magamra 
nem vállalhatom, ne hogy annak alkotásában én 
is részt vegyek: nyilvánítón, hogy én a részletes 
tárgyalásban részt nem vehetek, s részt venni nem 
is fogok. 

E l n ö k : Még sokan levén szóira fölirva s az 
idő előre haladván, a törvényjavaslat átalános tár
gyalását holnap folytatjuk. 

Most még Horvát Boldizsár igazságügyér ur
nák van. előterjesztése. 

Horvát Boldizsár igazságügyminiszter: 
T. ház ! Az úrbéri örökváltságoknak az országos 
alapból leendő megtérítéséről szóló szentesitett 
törvényt bátor vagyok és ház asztalára letenni 
azon kéréssel, hogy azt a szokott módon kihirdetni 
méltóztassék. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a törvényt1). 
E l n ö k : Paiss Andor jegyző ur megbizatik, 

hogy a törvényt a főrendekhez átvigye. 
Felkérem az osztályokat, hogy a nagyvárad

brassói vasút és szárnyvonalaira vonatkozó tör
vényjavaslatot minél előbb tárgyalás alá venni 
méltóztassanak. 

Végül jelentem a t. háznak, hogy miután a 
a pénzügyi bizottságnak a pénzügyminisztérium 
költségvetésére vonatkozó jelentése készen van s 
ki is osztatott, holnap a nemzetiségi törvényja
vaslat tárgyalásának megszakításával először az 
kerül tárgyalás alá, ezen tárgyalás befejeztével 
pedig folytatjuk a nemzetiségi egyenjogúságról 
szóló törvényjavaslat fölötti tárgyalást. 

Az ülés végződik d. it. 3% órakor. 

x) Lásd az Irományok 396-dik számát. 
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