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Tárgyai : A pénzügyminisztérium költségei 1869-re megállapittatnak. Stoll Károly Uj gőzgépek iránt interpellálja a 
kormányt, mely azonnal felel is. A naplóbiráló bizottságba horvát tagoknak is beválasztása hataioztatik. A főrendek üzenik, hogy a 
polgári perrendtartást a képviselőház által elfogadott vég alakjában, továbbá a dalmát vámtarifa módosításáról, a bor- és húsfogyasz
tás!, s a személyes kereseti adóról szóló törvényjavaslatokat elfogadták. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen 
Gyula gr., Festetics György yr. 
Lőnyay Menyhért. 

vannak: Andrásy 
Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 * ^órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A jegyző urak, 
kik tegnap működtek, ma is működni fognak. 

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

25-én tartott ülés jegyzökönyvének még hitelesitlen 
részeit.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

Napirenden van a pénzügyminisztérium költ
ségvetésének tárgyalása. 

K a u t z G y u l a e lőadó {olvassa a'pénzügyi 
bizottság jelentésének a pénzügyi minisztérium költ
ségvetéséről, bevezetését '). 

NicoliCS S á n d o r : T. képviselőház! En
gedje meg , hogy mielőtt a budget tárgyalását 
megkezdenó'k, a tárgyalásnak ily módja ellen 
egy pár észrevételt tegyek. A pénzügyminiszté
rium budgetje tegnap osztatott szét a képviselő
házban, tartalmaz pedig 300 lapot , a mely több
nyire számokból áll. Kérdek mindenkit, a ki 
elfogulatlanul itél a dologról, képes volt-e bármely 
tagja a képviselőháznak ezen budgetet átvizsgál
ni és megfontolni ? pedig ezen budgetben oly 
fontos tételek vannak , a melyeknek megfontolása 
s tüzetes tárgyalása szükséges. Ott vannak az állam-

!) Lásd az Irományok 381-dik számát. 

javaknak jövedelmei és költségei; e költségek csak
nem az államjavak jövedelmeinek felét teszik. Ott 
vannak a jövedékek és a jövedékek beszedési költsé
gei, mely utóbbiak szinte a jövedékek jövedelmének 
csaknem felét képezik. Én azt gondolom, e fon
tos tárgyak megkívánják, hogy tüzetesen meg-
vitattassanak. Felszólalásom által egyedül consta-
tálni kívánom azt , hogy a képviselőháznak nem 
volt ideje ezen budgetet kellőleg megfontolni,éshogy 
a budgetnek ilyetén tárgyaltatása nem más, mint 
indemnity más alakban. Most az idő rövidebb, sem 
hogy ezen képviselőház bármit tegyen e tárgyban: 
de én azt hiszem, hogy a jövő képviselőház 
akként fog intézkedni, hogy a budget annak ide
jén terjesztessék elébe, és a képviselőháznak ezen 
legfontosabb és legsarkalatosabb joga a budget 
ilynemű tárgyalása által illusoriussá ne váljék. 
(Helyeslés bal felöl.) 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Előttem szó
lott képviselő úr indokolása meglehet tegnap 
helyén lett volna; azonban nekem szerencsém 
volt , mint tegnap az elnöki széken ülőnek, az ülés 
bezárta előtt a t. házhoz azon kérdést intézni, 
hogy beleegyezik-e abba, hogy a nemzetiségi tár-
gyalás megakasztásával napi tárgyul vétessék 
föl a pénzügyminisztérium költségvetése ? Ezt a 
képviselőház minden ellenvetés nélkül elfogadta ; 
ennek következtében többé vitatás tárgya az nem 
lehet, vajon a napirendre kitűzött költségvetés 
tárgyalható-e vagy nem? A ház elhatározta és a 
ház határozatából napirendre van tűzve. (He
lyesés.) 

BóniS S á m u e l : Tökéletes igazsága volna 
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előttem szólónak, ha Nicolies képviselő úr azt 
indítványozta volna, hogy hagyjunk fel ezen 
költségvetés tárgyalásával; de ő azt nem indít
ványozta, hanem észrevételeit egyedül arra irá-
nyozá, hogy jövőre a képviselőház ugy intézked
jék, hogy ilynemű tárgyalás által a ház joga illu-
soriussá ne váljék. 

Gajzágó Sa lamon : Az a jövő országgyű
lésnek joga elhatározni, miként vegye jövőre a 
költségvetést tárgyalás alá. Jelenleg igy határozta 
az országgyűlés, és azt hiszem, ez a jövőre nézve 
semmiféle következést sem fog maga után vonni. 
{Helyeslés.) 

E l n ö k : A tárgyalás ezen módjából jövőre 
semmi következtetés nem vonható. 

Csengery I m r e j e g y z ő {olvassa a pénzügy
minisztérium költségvetésének a központi igazgatás 
alatti összes rovatait). 

KaUtZ Gyula e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak erre vonatkozólag következő megjegyzései, 
részben összehasonlításai vannak. {Olvassa a 381. sz. 
Iromány I-sö füzetbeli A) fejezetét.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház a bizottsági véle
ményt? (Elfogadjuk!) Tehát marad az ott meg-
határzott összeg. 

Csengery Imre jegyző {olvassa az országos 
pénzügyi igazgatóság alatti összes rovatokat.) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 381. sz. 
Iromány I-sö füzetbeli B) fejezetét.) 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház ezen tételekben 
felsorolt összegeket? (Elfogadjuk!) 

Csengery Imre jegyző (olvassa a költség-
vetésmk a, selraeczi bányászakadémiára vonatkozó 
tételeit.) 

KautZ G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak erre csak azon összehasonlító megjegyzése 
van , hogy 800 forinttal az idén több követeltetik 
mint tavaly. 

Elnök: Elfogadja a t. ház ? {Elfogadjuk!) 
KautZ Gyula e l ő a d ó : A pénzügyminiszté

rium igazgatására vonatkozó átruházási jog meg
adása tekintetében a pénzügyi bizottság a 
következő formulázást ajánlja: „A mi az átruházá
si jogot illeti, ezt a bizottság a költségvetés első 
szakaszát illetőleg a központi igazgatás két czimé-
ben, úgymint a minisztériumnál, a számvevőségnél, 
mindegyik czimnek rovatai közt, kivévén a rend
szeresített személyi fizetéseket, azután az or
szágos pénzügyi igazgatásnál a czimnek rovatai 
közt átalában megengedhetőnek véleményezi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottságnak az átruházásra vonatkozó véleményét 
is? {Elfogadjuk!) 

Kautz G y u l a e l ő a d ó : T. ház! A pénz
ügyi bizottság a budget-jelentés készítésében azon 
elvből indult ki , hogy a t. ház tájékozására igen 

kívánatos és szükséges, hogy a tavalyi tételek a 
mostani évre vonatkozókkal, illetőleg az 1868-iak 
az 1869-iekkel folytonos összehasonlításba tétes
senek és állíttassanak fel. Ezen elvet kesztül vitte 
az egész jelentésben : méltóztassanak tehát a jelen
tés alapján az összehasonlításokat szives figyelem
mel követni. 

Csengery Imre j e g y z ő {olvassa az egyenes 
és fogyasztási adók tételeit.) 

Kautz G y u l a e l ö d a ó : A központi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
El van fogadva. 

Csengery Imre, j e g y z ő {olvassa a só-jöve
déki bevételek alatti rovatokat.) 

KailtZ G y u l a e l ő a d ó : A sójövedékre vonat
kozólag a pénzügyi bizottság jelentésébe egy 
tételt foglal, mely a következő elvet állítja fel. 
{Olvassa a 381. sz. Iromány 111. füzetbeli a)pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottságnak e véleményét ? {Elfogadjuk!) Tehát a 
pénzügyi bizottság e véleménye elfogadtatik. 

Csengery Imre jegyző {olvassa a doMny-és 
htto-jovedékek tételeit.) 

Kautz Gyula e l ő a d ó : A bizottságnak nincs 
észrevétele. 

Elnök: Elfogadja a t. ház a tételeket? {El
fogadjuk!) Elfogadtatik. 

Csengery Iliire j e g y z ő (olvassa a 4-ik fü
zetben a" illetékekre vonatkozó rovatot, a bélyeg, di
jak és jo..illetékek . at- és hídvám s fémjelzés ro
vatait.) 

Kautz Gy i l la e l ő a d ó : Ezen szakaszra vo
natkozólag , s különösen az erdélyi híd- és utvá-
mok tekintetében , azon megjegyzése van a pénz
ügyi bizottságnak, hogy a jelenleg fenálló vámo
lási rendszer több tekintetben hiányos , és azért 
kapcsolatban az utfentartási rendszer szintén sür
gős átalakításával mielőbb eszközlésbe veendő ren
dezést és reformot kíván. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Az Erdély és 
Magyarország egynémely részeiben még jelenleg 
is fenálló ut- és hidvámokra nézve volt szeren
csém több képviselőtársammal együtt a pénzügy
miniszter úrhoz interpellátiót intézni. Azon szeren-
rencsétlen állapotban vagyok, hogy a t. minisz
ter úrtól ezen interpellátióra választ mai napig 
sem nyertem ; felkérem tehát a bizottsági előadó 
u ra t , lenne szives indokolni, hogy tulajdonképen 
mi czélból és mily alapon tartatik fen továbbá is 
azon. Erdélynek egy részében mai napig is fenálló 
ut- és híd vámrendszer ? és ha az indokokat meghal
lottam , akkor kérni fogom a t. házat, hogy en
gedje meg nekem , miután jelenleg semmi indoko
kat nem tudok, elmondanom azon nézetet. mely 
ezen felszólalásra bir. 

8* 
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Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
T. ház ! A t. képviselő úr megemlité azon inter-
pellatiót, melyet az ut- és hidvámok tárgyában 
több erdélyi képviselő beadott, s azt emiitette, 
hogy én erre nem válaszoltam. Ha jó i emlékszem, 
az interpellátió beadása után, midó'n egy képviselő 
úr ezen tárgyban felszólalt, elmondottam azt, 
minél többet most sem mondhatok. 

A jelenleg Erdélyben és Magyarország egy ré
szében fenálló ut-és hidvárnrendszer hiányait elisme
rem, elismerem, hogy azon rendszer igazságtalan, 
miután az országnak bizonyos vidékein utvámot 
szednek azon utakon, melyeket az állam készített és 
tart fen, az országnak pedig más nagy részében 
vannak hasonló utak, melyeket szintén az állam 
épített, ezeken azonban nem fizetnek vámot. Fen-
áll tehát egyenlőtlenség , ennélfogva igazságtalan
ság a kivetésnél. 

Mint méltóztatnak tudni, az államköltségve
tés azt mutatja, hogy a jelenleg létező utak fentar-
tására évenkint körülbelül harmadfél millió forint 
vétetik igénybe. Ez természetes teher, melyet 
az állam az utak fentartása végett visel. A minisz
térium azon nézetben volt, s azon nézetét nyilvání
totta az első budget tárgyalása alkalmával, hogy 
az ut- és hidvámokra nézve egy részletes reformot 
kell behozni s az eddig fenálló egyenletlenséget 
minél előbb meg kell szüntetni. Az idő, a mint 
méltóztatnak tudni, nagyon rövid, s annyi nagy
fontosságú kérdéssel voltunk eddig elfoglalva, 
hogy az ut- s hidvámok szabályozására s azok fen-
tartására nézve törvény által nem intézkedhet
tünk. Azon nézetben vagyok, hogy a jövő ország
gyűlés feladatai közé fog tartozni, tán mindjárt kez
detben, ezen egyenetlenséget megszüntetni, s akö-
utak fentartása s az azoknál behozandó alapos rend
szer iránt határozni, még pedig meggyőződésem sze
rint olykép.hogy a teher egyenlő módon viseltessék, 

Meg vagyok győződve arról, és ezen megg3"*ő 
ződést már egyszer nyilvánítani szerencsém volt, 
hogy a kőutaknak fentartására nézve a helyható
sági rendszer törvényhozásilag történt szabályozá
sa után a, kőutak fentartása legolcsóbban s leg-
czélszerübben lesz eszközölhető. Miután tehát a 
kőutak építése s fentartása iránt intézkedni kell, 
miután ezen intézkedés egy rendszer megállapítá
sát foglalja magában, nem tartom czélszerünek, 
hogy ezen 200,000 forintnyi tétel most hagyassék 
ki. Nem lehet ugyan, mint mondám, igazságosnak 
s méltányosnak mondani a költségvetésben foglalt 
ezen tételt; de miután jelenleg pénzügyi viszonya
inknál fogva ily összeg alig nélkülözhető, az indít
ványt el nem fogadhatom. 

Egyébiránt hiszem, nem egyedül az utvámok-
nál van éltetés Erdélyre nézve ; vannak eltérések 
és egyenetlenségek Erdélyben, melyek reájok ked

vezők, minek indoka, hogy a létező pénzügyi rend
szer átmeneti annyiban is, hogy a létező különbö
zeteket meghagyja, meghagyja addig, mig helyűk
be jobbat, czélszerübbet állithat. í g y megmaradt 
Erdélyre nézve, hogy a földadó aránylag cseké
lyebb kulcs szerint van megállapítva, mint Magyar
országra nézve. Továbbá megmaradtak a kivéte
les sóházak Erdélyben. A múlt budgetben foglalt 

[ terhes fejadót megszüntetni javasolta a kormány, 
és a ház el is fogadta. Tehát nem lehet azt állítani, 
hogy a kormány nem igyekezett volna Erdély 
irányában igazságos lenni. Minek egyik jele az, 
hogy mihelyt lehetett, a népet aránytalanul ter
helő adót, a fejadót megszüntetni javasolta, ha
bár ezen különbség az állambevételekben neveze
tesnek mondható. Miután tehát a jövő év folytán 
gyökeres reformok fognak az ut-és hidvámok iránt 
behozatni, arra vagyok bátor a t. házat kérni, 
hogy addig, mig e reformok keresztül fognak vi
tetni, e tételt, melyre az államnak szüksége van, 
meghagyni méltóztassék. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház ! Én legelőször 
is arra vagyok bátor a pénzügyminiszter urnák 
felelni, hogy a múltkor, mikor ezen interpellátió 
kérdése szóba hozatott, az arra tett feleletet már 
csak azért sem vehettem az interpellatióra tett 
feleletnek, mert, mint magát a pénzügyminiszter 
akkor kifejezte, az interpellatiót még nem is ol
vasta. A mi illeti a pénzügyi bizottság azon jelen
tését, hogy Erdélyre nézve az ut- és hidvám-rendszer 
több tekintetben hiányos : azt hiszem, tisztelt kép
viselőház, hogy ezen kitétel nem vág össze a tény-
álladékkal, mert az nem csak hiányos, hanem tör
vénytelen. Ugyanis az 1848. XXX-ik törvény-
czikk az utakról ekként szól: „A hatóságokban 
még most fenálló közmunkáknak törvény szerinti 
alkalmazására a miniszterség ügyel fel, a melynek 
tisztéhez tartozand a létező utak, hid és más köz
lekedési eszközök fentartásáról is az illető hatósá
gokkal egyet értve intézkedni." Ha a t. pénzügy
miniszter úr, a mint én neki tökéletesen igazat 
adok e tekintetben, minden oly adónemre, mely 
1848 óta az országba behozatott, külön törvény
javaslatot adott be a képviselőháznak, hogy az 
törvénynyé emeltetvén, ez által maga az adó nem 
törvényesitessék : ugy hiszem, miután az indem-
nity lejárt, arra nézve is, hogy az ut- és hídvám 
szedessék, mint a mely a létező törvényekkel tö
kéletesen ellenkezik, külön törvényjavaslatot kel
lett volna a ház elé terjesztenie. (Helyeslés.) Ez 
nem történvén, én azt hiszem, hogy a budget tár
gyalása alkalmával a létező törvények ellenére vagy 
a létező törvényekkel ellentétes irányzatban a kép
viselőház határozatilag nem járhat el. 

Nem az esik nekem nehezemre, hogy Erdély 
egy részében, épen más törvényhatóságok és más 
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vonalak előnyére, oly helyhatóságokban, a me
lyek az utakat magok épitették, .melyektől az 
utak jó karban vétettek át, utvám szedetik: mert 
ha valaki, t. képviselőház, én szivemből és lelkem
ből pártolom azon nézetet, hogy mindenki, tehetsé
géhez mérten, hozzájáruljon az állam háztartása 
költségeinek fedezéséhez ; nem ez esik nekem, is
métlem, nehezemre; hanem az, hogy a törvény 
ellenére az országnak ép egy részében tartatik fen 
a maga teljes zsarnokságában az 1853. február 
10-kei pátens által behozott utvámrendszer. Ennek 
következtében én nem akarom a t. ház becses 
figyelmét továbbra is fárasztani és nem akarom az 
idfít a t. háztól elrabolni annak részletes kimuta
tásával, hogy ezen utvámrendszer, különösen al
kalmazása által, mennyire sújtja az illető vidékek 
lakosait, a mely lakók semmi más közlekedési esz
közökkel nem bírnak, hanem csak is ezen ország-
utakkal, melyeket ők építettek, és melyeken há
rom mértföldre 90 — 96 kr, egy forintnyi vámot kell 
fizetniük, mi által sokszor azon anyag, melyet há
rom mértföldnyiről behoztak, valóságos értékében 
nem ér annyit, a mennyit vám fejében érte fizet
nek, mi által, t. ház, e vidékek népe igazságtalanul 
és ugy szólván erőszakolva zsaroltatik. He — mint 
mondom — nem ez esik nekem nehezemre; hanem 
nehezemre esik az, hogy épen Erdély egy részé
ben minden fenálló törvény ellenére ezen hídvám, 
a pénzügyi miniszter úr által benyújtott javaslat 
folytán, továbbra is fentartassék. [Helyeslés.) 

Én tehát minden egyebet mellőzve, egyedül 
azon kérdést vagyok bátor a t. házhoz intézni, 
megegyeztethető-e a törvényekkel, hogy mielőtt a 
törvény meg volna alkotva, határozat folytán a 
budget tárgyalása alkalmával uj adónem hozas
sák be és tartassák fen Erdéljdben ? (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: 
Bocsánatot kérek, t. ház, hogy ezen tárgyban újra 
felszólalok; de kötelességemnek tartom ezt tenni 
azok után, miket a t. képviselő úr most mondott, 
miután ezen nyilatkozatban azon vád is foglalta
tik, hogy a minisztérium egy adónemet — néze
tem szerint nem adónemet, hanem bizonyos jöve
delmi nemet — fentart a törvény ellenére. 

Hivatkozom azon törvényre, mely az 1868-ki 
állam-háztartás iránt hozatott; ez tehát nem meg
szavazása a budgetnek, hanem törvényhozási in
tézkedés volt, melyben akiadások fedezésére a tör
vény szerint fenálló adók, s azok közt, mint egyene
sen a törvényben meg van jegyezve, a jelenleg fen
álló utvámjövedelemnek ezen év végéig leendő fen-
tartása kimondatik. Alaptalan állítás az, hogy az 
utvámnak szedése a törvénynyel ellenkezik, mert 
•szentesitett törvény rendelkezett arról, hogy azut-
vámok ezen év végéig fentartassanak. 

A mi illeti azon idézést, melyet a t. képviselő 

u r a z 1848. XXX-dik törvényczikkbó'l te t t : ezen 
idézés ismét igazolja azon állításomat, melylyel 
indokoltam előbbi felszólalásomat, miszerint minél 
előbb szükséges a törvényhozásnak e tekintetben 
intézkedni. Egészen máskép állana a kérdés, ha a 
törvény értelme szerint az akkor létezett közmun
kák a minisztérium rendelkezésére adattak volna. 
Ez esetben sokkal egyszerűbb volna a kérdés, a 
mennyiben a közmunkáknak országos utakra való 
fölhasználása által az állam költségei nevezete
sen kevesbednének, és ez esetben a 200,000 frt 
jövedelem kihagyása indokolva volna : hanem a 
jelen viszonyok közt, miután még a közmunkák 
iránt ujabb törvényhozási intézkedés nem történ
hetett, miután a közmunkák felett nem a kormány, 
de a megyék rendelkeznek, azon törvény tehát, 
melyre képviselő úr hivatkozik, nincs érvényesítve, 
miután az utak fentartása harmad fél millióba ke
rül : ezen utvámok nem csak Erdélyben, hanem 
Horvátország és Magyarország egy részében is 
fenállanak, s ezen jövedelmet most nem nélkülöz
hetjük, a reform e tekintetben jövő évben keresz
tül fog vitethetni. 

Ennélfogva, ajánlom ismét a szerkezetet. 
SimOnyi LajOS b . : T. ház! Mindegyikünk 

jól tudja, hogy az államnak szerfelett nagy kiadá
sai vannak ; érzi ezt mindegyik saját tapasztalá
sából is. 

Ebből az. következik, hogy az országnak jö
vedelmeit lehetőleg szaporítsuk, és azokat csökken
teni szándékunk épen nem lehet. De miután ezen 
jövedelem a lakosság egyes részére sulyosodik, és 
a mint azt a t. pénzügyminiszter úr is elismerte, 
igazságtalan és aránytalan; miután ezen összeg 
nem oly nagy, hogy az által az állam-háztartás 
tetemes csorbát szenvedne: én mind az igazság, 
mind a czélszerüség szempontjából óhajtanám 
azt, hogy ezen tétel a budgetből kitöröltessék és 
ezen összeg más honnan legyen pótolandó.: mert 
az semmi esetre sem igazságos, sem czélszerü, 
hogy Magyarország lakosságának egy részét sújt
suk oly adónemmel, melyről a pénzügyminiszter 
maga is elismerte, hogy aránytalanul súlyos és 
mindenesetre az illetőket nagyon károsítja. Azért 
igen óhajtanám, hogy miután az Erdélyben létező 
hid- és utvámok igazságtalanok és aránytalanok: 
a budgetből ezen jövedelem töröltessék ki. (He
lyeslés.) 

Gál János : T. ház! Alig lehet alapos okot 
felhozni ezen utvámjövedelem fentartására, mint 
a melyet a t. pénzügyminiszter úr felhozott: hogy 
t. i. reményt nyújtott, hogy ez rövid időn meg fog 
szüntettetni; de ez indokul nem szolgálhat arra, 
hogy az igazságtalanság a méltánytalanság bármi 
rövid időre meghagyassák. Ezen ut- és hidvámok 
nem egész Erdélyt terhelik, hanem csak egyes 

/ 
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vidékek lakóit, kik szintén azon közmunkákat is j 
tartoznak megtenni, melyeket többi részei Erdély- | 
nek is megtesznek. És ebben fekszik a törvényte
lenség, mely törvénytelenséget a t. háznak lehetet
len továbbá is fentartani. 

A mi a t. pénzügyminiszter úr által felhozott I 
azon más két indokot illeti, hogy Erdélyben a ! 
földadó kevesebb 0/°-re szállíttatott, mint Magyar
országon, és hogy a sóra nézve is kedvezményi ár 
engedtetett; következőleg ilyen rendkívüli terhe
ket megtartandóknak véleményez: bátor vagyok 
alázatos véleményemet abban kifejezni, hogy nem 
azért határozta a t. képviselőház Erdélyben a föld
adónak '/„-ét kevesebbre, mintha ez által Erdély
nek különös praerogativát akart volna adni, ha
nem átlátta az erdélyi i'öldadóprovisorium kö
rül elkövetett azon hiányokat, melyeknél fogva 
az erdélyi földnek jövedelmenagyon aránytalanul 
számíttatott k i , elannyira, hogy ott a 29%-t be
hozni válósággal Erdélynek nagyobb terheltetése 
lett volna, mint Magyarországnak. 

A mi a sót illeti: engedje meg a t. miniszter 
úr, hogy erre nézve egy pár megjegyzést tegyek. 
Igaz , a t. ház kedvezményi árt adott Erdélynek 
a só tekintetében; de bátor vagyok tapasztalásból, 
szemmel látott tapasztalásból kifejezni azt, hogy 
a kedvezményi árnak Erdély népe nagyon kevés 
hasznát veszi. Ugyanis a pénzügyi igazgatóság
nak illető orgánumai, kik most is legtöbbnyire 
külföldiekből állanak, ezen dolgot ugy kezelik, 
hogy akkor, mikor a t. ház 5e/b-ad résszel szállította 
alább a só árát, Erdélyben fentartották az ed
digi apró sóárulásokat, melyekből a köznép veszi 
a sót, ezek pedig s a velők egyetértő ott levő 
financz-had , a politikai administrationak minden 
közbejövetele nélkül, ugy szabályozták az apró 
sónak árát, hogy V10-ed résszel fizeti most Erdély 
népe kevesebbel a só árát, mint a leszállítás előtt. 
Ez eredménye annak a törvénynek, melyben a 
kedvezményi ár megadatott. 

Én ennélfogva, t. ház, miután sem törvényes
nek, sem méltányosnak nem látom ezen utvámok 
bár ideiglenes fentartását is, pártolom Gajzágó indít
ványát, s kérem a t. házat, méltóztassék ez utvám-
jövedelmet a költségvetésből kihagyni. 

B ó n i s S á m u e l : T. ház ! Ha arról volna szó, 
hogy egy törvénytelen adónemet megszavazzon 
a t. ház, én ez ellen okvetlen fölszólalnék. A szó 
azonban jelenleg nem arról van. Mi nem vagyunk 
még tökéletesen normális állapotban. A szó most 
csak az ország jövedelméről van. Ha mi most itt 
ezen jövedelmét az országnak meg nem semmisítjük: 
vegyék erdélyi barátaink figyelembe azt, hogy 
micsoda segedelemmel járul az úrbéri kárpótlás 
fejében Magyarország az övékhez; vegyék figye
lembe azt, hogy a jövedéki adót mennyire köny- | 

nyitette Magyarország nálok saját rovására. A 
baj nem itt fekszik, hanem ott, hogy most kétsze
res kezelés szükséges a töltéseknél, a mi meg fog 
szűnni, ha a megyék rendeztetnek. Az az abnor-
mis állapot, hogy a közmunkákkal nem a kor
mány, hanem a megyék rendelkeznek, a töltés 
felügyelése költségeit pedig viszi a kormány, holott 
minden közegek, melyek arra szükségesek, a me
gyéknél vannak és fizettetnek. Én azt hiszem, 
hogy ha a minisztérium a jövő törvényhozás 
elé mindjárt a megyék rendezése törvényét elő 
fogja terjeszteni, az ilyen kétszeres kiadások ma
goktól ki fognak maradni. 

Csanády Sándor : T. ház! A t. pénzügy
miniszter úr nyilatkozata engem egyátalában nem 
győzött meg arról, hogy az ut- és hidvámoknak 
a budgetbe hozatala törvényeinkbe ne ütközzék. 
Ugyanis maga pénzügyminiszter úr oda nyilatko
zott, hogy az ut- és hidvámoknak a budgetbe 
vitelét szentesitette a 65-ki törvény; de maga a 
pénzügyminiszter úr is elismeri azt, hogy ezen 
szentesitett törvény csak a f. év végéig ta r t : még is 
most a pénzügyminiszter úr jövőre nézve is kí
vánja megadóztatni túl a Királyhágón lakókat 
az ut- és hídvám által, mely adónem, szerintem, tör
vényellenes. És tehát Gajzágó képviselő itr in
dítványát pártolom. 

Gajzágó S a l a m o n : T. ház! Mint indítvá
nyozó, azt hiszem, néhány szóval igénybe vehe
tem a t. ház figyelmét. (Halljuk!) 

Én már akkor , mikor a személyes kereseti 
adóról a múlt évben itten szó volt, kinyilatkoztat
tam azt, hogy én, mint erdélyi képviselő és mint 
erdélyi egyén. mindig és mindenkor szoros köte
lességemnek fogom tartani, sem magamat, sem Er
délyt a szorosabb értelemben vett Magyarország 
rovására az adónemek s azon terhek alól, a melyek 
az állam polgárát, mint állampolgárt jogosan ille
tik, s melyeket az állam, minden polgárától jogo
san megkövetel, ki nem vonni. 

Podinaniczky Frigyes b.: Én is fizetem. 
Gajzágó S a l a m o n : Akkor kimondottam, 

hogy én csak akkor érzem magamat tökéletes öntu
datomban, ha oly szemrehányásokkal, a milyene
ket más többször hallottam: hogy Magyarország 
Erdély rovására igy meg amúgy megadóztatja 
magát, hogy Magyarország Erdélyért igy ugy 
sokat áldoz: többé nem találkozom. Ennélfogva 
nekem mai nap is igen roszul esett mind a pénz
ügyminiszter úr nyilatkozata, min'd t. Bónis kép
viselő úr azon megjegyzése, hogy miután Magyar
ország Erdély előnyére magát egyben másban 
megadóztatja, különösen a földtehermentesitési 
papírokban s a sóra nézve, tehát Erdély ne köve
teljen többet , hanem hagyja meg azon száz 
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huszonnégy ezer forintot, a mely az állam födöze-
tére szükséges. 

Elismerem, hogy nagyon szükséges megtar
tani mind azon törvényeket, a melyekből az állam
kiadások födöztetnek; de ha Erdély megteszi mind 
azt, a mit viszonyaihoz, tehetségéhez képest, meg
tehet, ha Erdély, miután ottan egyetlen közleke
dési eszköz sincs, miután ott semmi sincs, a mi a 
hitelt, a birtokot s a birtok-viszonyokat emelné, 
ha Erdély minden tekintetben a maga primitív álla
potában van : akkor azt követelni, hogy Erdély 
épen annyit fizessen, mint fizet Magyarország: ez 
nem lenne a terheknek arányos elosztása, hanem 
Erdélynek túlságos megterheltetése. {Helyeslés.) 

Ennek következtében, miután ezt kinyilatkoz
tattam, a több képviselőtársam által aláirt határo
zati javaslatot, a melyet a t. háznak beadtam, még 
egyszer a t. képviselőház figyelmébe ajánlom azon 
kijelentéssel, hogy nem* vonakodom semmiféle 
tehertől, legyen azon teher bármilyen. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Miután 
indítványozó úr indítványa mellett még egyszer 
felszólalt, engedje meg a t. ház, hogy egy rövid 
észrevételt, illetőleg helyre igazítást, tegyek előadá
sára. (Halljuk!) 

Méltóztatott kiemelni, hogy sajnosán tapasz
talja, miszerint Erdély irányában szemrehányá
sok tétetnek. Koránsem szándékom részemről azt 
tenni, annyival kevésbbé, miután, ugy hiszem, a 
minisztérium igazolta ezen költségvetés előterjesz
tése által is, hogy az erdélyi viszonyokat minden 
tekintetben kellőleg méltányolja. Igazolta többek 
közt az által, hogy a fej-adó eltörlését javaslatba 
hozta, mi által több mint kétszázezer forintra menő 
könnyebbités szerzett a nép legszegényebb részé
nek Erdélyben. Megmutatta ez által, hogy a mi 
igazságtalan és méltánytalan, azt mindenütt egy
más után megszüntetni kívánja. Ennélfogva ugy 
hiszem, hogy azon szemrehányás, melyet képviselő 
úr tett, annyival kevésbbé illetheti a minisztéri
umot, miután épen a napokban mint egyik sürgős 
tárgyat nyujtottbe oly törvényjavsslatot, mely által 
Erdély a közös állam biztosítása mellett közel 80 
mértföld vasúttal láttatik el. Ez is kétségtelen ta
núsága annak, hogy oly szándék Erdélyre nézve, 
melyet a képviselő a minisztériumról mondott, nem 
létezik, és felszólalásom csak azért történt, hogy a 
t. képviselő úr ezen állítását visszautasítsam. [Sza
vazzunk !) 

MiSSiCS J á n o s : T . ház! (Be van fejezve 
a vita!) 

E l n ö k : Indítványozó úr elmondta vég sza
vát, következőleg a tárgyalás be van fejezve és 
csak a szavazás van hátra. (Helyeslés.) 

Akérdés az, hogy a pénzügyi bizottság által 

készített szerkezetet vagy pedig az indítványt fogad
ja-e el a ház? Mindenek előtt,azt hiszem, a szerkezetre 
kell szavazni. (Helyeslés.) Ennélfogva azon képvi
selő urak, kik a pénzügyi bizottság által az utak 
fentartása és vámrendszerre nézve tett azon javas
latát, hogy ezekre vonatkozólag ajövőre reformok 
terjesztessenek a ház elé, elfogadják, méltóztassa
nak felkelni. (Megtörténik.) ü g y vagyok meg
győződve, hogy a többség a szerkezet mellett van. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a pénzügy
miniszter költségvetésének az államvagyon alatti ösz-
szes rovatait) 

Kautz Gyula előadó (olvassa a 381. sz. 
Iromány V. füzetét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház? (Elfogadjuk!) 
Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa anyagdíjakra 

vonatkozó költségvetést.) 
KautZ G y u l a e l ő a d ó : Erre vonatkozólag 

a pénzügyi bizottság külön előterjesztést fog tenni 
a háznak. 

S t o l l K á r o l y : A képviselőház határozata 
folytán, ezen költségvetéssel bár, tárgyalandó 312. 
számú határozati javaslatom, mely némely nagy
szerű, de czéltalán kiadásokra vonatkozik. E te
kintetben egy emlékiratot nyújtottam be e hó 
11-én a pénzügyminiszter úrhoz, és hiszem, mert 
tegnap is ugy voltam értesülve, hogy ezen ügy 
iránt a pénzügyi bizottság tárgyalást fog tartani. 
Várom azt még ezentúl is, és azért most csak any-
nyit vagyok bátor itt kijelenteni, hogy, mert a 
pénzügyi bizottsági jelentés szavai szerint: „a 
mi a költségvetés tárgyalását illeti, e tekintetben 
az alólirott bizottság egyfelől figyelemmel az 
idő szerfeletti rövidségre s a tárgy elintézések 
sürgető voltára. de másfelől arra, hogy a pénz
ügyminisztériumi költségvetés igen nagy része 
csupa szakbeli részletekből áll, melyeknek kime
rítő és minden oldalú megvitatása tüzetes tech
nikai szakismeretet s hosszú időt igényel, kivá
lókép csak a főbb tételeknek és az eredményeket 
vizsgálatába, meg ezeknek, a mennyire az időköz
ben eszközlőbe vett jelentékeny terjedelmű igazga
tási reformoknál lehetséges volt, az 1868. költség
vetés tételeivel való összehasonlításába ereszke
det t :" a bányászatról is csak annyi van mond
va , hogy a bányászat és pénzverés bevételei 
23.000,000-ra,akiadások22.000,000-ra,ésa tiszta 
jövedelem egy millióra megy: hogy, mondom, ott, 
a hol a bevétel 2 3 , a tiszta jövedelem egy 
millió, igen nagy és tágas mozoghatási tér van 
engedve. Hogy ez igy van, arra határozati javas
latomban fel volt hozva egy eset, melyből ki
tűnik, hogy ily esetekre már a költségvetésben is 
tekintet vétetik. Ugyan is a múlt évre megsza
vazott költségvetésben 10 és 48 ezer, öszvesen 58 
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ezer forint van gőzgépekre megszavazva, melyek 
megszerzése u g y a kiküldött miniszteri biztos 
jelentése szerint, mint a tettleg megkötött alku 
szerint, legfeljebb 18 vagy 20 ezer forintba került; 
megtakarítható tehát ezen összegből 38 — 40 vagy 
több ezer forint. * 

Miután, mint mondám, a bányavizek ki-
szivattyuzására vonatkozó ügy elintézését szak
avatott egyének közbejöttével a pénzügymi
niszter úrtól várom, az azonban a költségvetés
sel összeköttetésben van, bátor vagyok egy inter-
peliatiót intézni a t. pénzügyminiszter úrhoz, 
melyre feleletet csak akkor nyerhetek, midőn együt
tesen hallgattatom ki a kiküldött bizottság tag
jaival. Addig pedig állítom és bebizonyítani is kész 
vagyok azt, hogy a czél, melyre már 300,000 frt 
kiadatott (melyre én a fátyolt kivánom borítani), 
hogy, mondom, e czél, ha arra a körülményekhez 
képest még 160,000 frt is kiadatnék, soha, de soha 
ez utón eléretni nem fog. A czálnak részletes elé
rése pedig minden esetre több kárt okozna, mint 
hasznot, mert drágítaná az üzletet. 

Interpellátióm igy hangzik. (Olvassa:) „Mi
után a két gőzgép megszerzésével nem csak telje
sen eléretik, hanem biztosíttatik is azon czél, mely 
az ott nem létező viz mint vis motris megszerzé
sére kiadott 300 ezer forint feláldozásával m<V 
részben sem éretett e l ; miután azon czél az ed
dig járt utón teljesen soha, de soha el nem éret
hetik, részben pedig, ha uj nagy áldozatokkal 
el is éretnék, csak az üzletet drágítaná: tisztelet
teljesen kérdem a tisztelt pénzügyminiszter urat : 
megengedi-e, hogy a könnyen megtakarított, most 
a valódi szükségtelen tul elösitett 38 — 40 ezer fo
rint kivihetetlen czélu kiadások folytatására for-
dittassék akkor és ott, hol a czél olcsóbb, egysze
rűbb eszköz által már elérve és biztosítva v a n ? " 

Lónyay Menyhért pénzügyéi'.: A tisztelt 
képviselő úr az interpellatióban oly tárgyat emlit, 
melyet a ház előtt már több izben fölemlített, és 
arra hivatkozik, hogy ezt a pénzügyi bizottság is 
tanácskozása tárgyává tette. Igen örvendek rajta, 
hogy a pénzügyi bizottmány részletesen meg ki-
vánja vizsgálni ezen tárgyat, és valamint a képvi
selő úr megígérte, hogy saját véleménye támoga
tására a szükséges adatokat be fogja nyujiani, 
ugy én részemről megtettem a miniszteriurniiál az 
intézkedést, hogy az nap. midőn ezen ügy tárgya
lása a pénzügyi bizottmány által kitüzetik, minden 
arra vonatkozó adatok előterjesztessenek. Azt hi
szem, t. képviselőház! hogy ily kérdés megoldá
sára ez a legczélszerübb nt, minthogy oly nagy 
testület, mint a törvényhozó testület, egy ily techni
kai kérdés részletezésébe és eldöntésébe nem bocsát-
kozhatik. A t. képviselő úr egyszersmind bánya
tanácsos, s erre nézve tán hasonló nézetben leend. 

A mi a kiadott nagy összegeket illeti, meg
jegyzem, hogy ezen régibb időkből származott 
kiadási tételek iránt a felelősség a magyar minisz
tériumot nem érheti, miután ezen kiadások na
gyobbrészt még annak keletkezése előtt történ
tek. A magyar minisztérium tehát ezen kérdést 
azon állapotban találta, hogy nevezetes összegek 
ezen bányászati czélra már elköltettek, s ezért fel
adata nem volt más, mint megfontolni, hogy ezen 
munka tovább folytattass ék-e vagy pedig ezen pár 
100,000-re menő kiadás a munkák felhagyása ál
tal tökéletes megsemmisülésnek adassék-e át? 

Bánya tanácsos urnák ezen tárgy iránt egy 
nézete van, más, még pedig nevezetes bányászok 
más nézetben voltak, a minisztérium által kikül
dött bizottság pedig bánya-tanácsos úrétól eltérő 
nézetét nyilvánitotta. Ezen kérdés tehát a t. ház 
tanácskozása tárgyát annál kevésbbé képezheti, 
miután ez technikai kérdés és nem a törvényho
z á s i é végrehajtás tárgyát képezi. De igen is szük
séges, és pedig annyival inkább, miután a képviselő 
úr ezen kérdést ismételve a ház elé hozta, hogy a 
ház által kiküldött pénzügyi bizottság erre nézve 
véleményt mondjon, s nagyon fogok örülni, ha ez 
mielébb megtörténhetik. 

A mi illeti képviselő úr előadása azon részét, 
hogy a múlt költségvetésben — nem emlékezem 
az öszvegre — bizonyos összeg elő volt számitva 
s annál kevesebb adatott k i : ezen csak örvendhet 
képviselő vir: mert ha kevesebbe került, a megta
karítandó összeg a közkincstár javára megmarad, 
s azért ez panasz tárgyát nem is képezheti. 

Miután átalában előhozatott a bányászat jö
vedelme, erre nézve csak azt jegyzem meg, hogy 
valóban a magyar bányászat jövedelme csekély, 
csekély pedig különösen a fémbányászatnál,miután 
ezen üzletnek fentartása valóban sok helyt veszte
séggel jár • de nevezetes jövedelem van a vasipar 
és bányászatnál. Czélszerü reformok keresztül vite
lére okvetlenül szükség van a bányászatná] is, még 
pedig minden körülmények érett megfontolása 
u tán : mert a bányászatnál irányadó nem csak az 
egyenes tiszta haszonra dolgozni, hanem egyszer
smind a bánya-iparnak a bánya-vidékeken való 
fentartása és kifejtése: ennélfogva sok kiadás fog. 
laltatik ezen számitásban, mely nem annyira az 
államjövedelemnek szaporítására, mint inkább a 
bánya-iparnak azon vidékeken való fentartása vé
gett szükséges. Tehát a létező rendszert rövid 
szavakban s minden indokolás nélkül elitélni nem 
lehet. 

A mi a bányászati jövedelem eredményeit illeti, 
melyek fölött képviselő úr kicsinylőleg szól: e te
kintetben épen a költségvetésbe foglalt számok 
ellenkezőt mutatnak, miután a jövedelmekre néz
ve nevezetes haladás történt, mióta a magyar kor-



CCCXXV. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 26.1868.) 65 

mány kezelése alá jött a bányászat. Mert méltóz
tassanak tekintem azt, hogy 1868-ban a bányászat
nak tiszta jövedelme volt 326,000 frt. Ha jövő 
évre képes a minisztérium 326,000 forint helyett 
egymillió, tehát háromannyi jövedelmet előszáuii-
tani : ez azt igazolja, hogy a bányászat, különösen 
pedig a vasbányászat, jövedelmezőbbé vált. Nem 
vártam tehát, hogy ily szempontból vád emeltes
sék a minisztérium ellen ; és miután a jövő évben a 
jövedelem emelkedésére biztos kilátás van, annál 
fogva képviselő úr szemrehányását alaposnak nem 
tartom. 

Sto l l K á r o l y :T . ház ! Tudom, hogy drága 
az idő; de a pénz is drága. Azért bocsássanak meg, 
ha igen röviden a tényekre nézve némelyeket 
elmondok. 

A kiküldött bizottság két tagból állott. Ki
ment a hely színére akkor, midőn épen olvadásnak 
indult nagy hó fedte a vidéket, tehát nem látott 
semmit, nem is tehetett semmit. 

Egyike a bizottsági tagok közül nekem azt 
mondta, hogy nincs ott semmi baj, csak hogy a 
vizvezetés nagyon jól van épitve. A másik tagja a 
bizottságnak Írásbeli jelentést adott be a minisz
tériumhoz. Ezen jelentésében kiemelte a hiányo
kat, melyekkel ezen vizvezetés építtetett. A leg
utóbbi bizottság pedig, mely ez ügyben kikülde
tett, határozottan kinyilatkoztatta, hogy az egész 
vizvezeték semmit sem ér. 

Magát az ügyet illetőleg, nagyon örvendek, 
hogy a gőzgépek megszerzése után fenmaradó 
összeg megtakarittatik. A czélt tökéletesen elértein 
az által, hogy ezen ügyet nyilvánosság elé hoz
tam : mert mihelyt a t. miniszter úr felkarolja azt, 
akkor tudom, hogy nem merik azt tenni, a mit ed
dig tettek, és a bajon segítve lesz. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 6-dik 
füzetben l.vö „különféle kiadások és bevéttlek" czim 
alatti összes rovatokat.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bizott
ságnak nincs észrevétele. 

Elnök: A t. ház elfogadja az e czim alatti 
rovatokban foglalt tételeket. 

Csengery Imre jegyző (olvassa a 7-dik 
füzetből a fóldtehermentesités rovatát.) 

K a u t z G y u l a e lőadó (olvassa a 381-dik sz. 
Iromány VI1. füzetét.) 

Gá l JánOS : Egy tárgyra vagyok bátor a t. 
ház figyelmét felkérni, melyet itt többször hallot
tam említtetni mint Erdélynek oly terhét, melyet 
Magyarország fizet és a mit Bónis Sámuel t. kép
viselő társam is ma felhozott. Ez az erdélyi föld-
tehermentesitési összeg. Én, t. ház, azon meggyő
ződésben vagyok , hogy kerek számban véve, 
600,000 frtnyi összeg annak terhéül a költségve
tésben ugy tétetett fel, hogy valósággal ez összeg 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1867s xi. 

Erdély földtehermentesitési alapját nem terhel
heti. Bátorkodom a t. házat emlékeztetni, hogy 
valamint Magyarországon, ugy Erdélyben is az 
első időkben készpénz adatott a földes uraknak 
előleg gyanánt. A földtehermentesitési papírok 
kiszolgáltatásakor is készpénz adatott ki a földes 
uraknak oly összegekért, melyek az 50 forintos 
legkisebb földtehermentesitési papirt föl nem ér
ték. 1865. január 1-én egy pátens adatott volt ki, 
mely azt rendeli, hogy az ilyetén készpénzfizeté
sekre, melyekel a földtehermentesitési alapnak 
kell kiadni, az országos pénztárak előlegezzenek, 
a melyeket azután a földtehermentesitési alap 5 % 
kamattal fog visszaszolgáltatni. És azon időben 
Magyarország, Horvátország, és az akkor különö
sen úgynevezett Vojvodina földtehermentesitéseit 
illetőleg, és Erdélyben is mindenütt a földteher
mentesitési pénztárak vezették könyveikben ezen 
összegeket 5 % kamataikkal együtt. 1865-ben a 
bécsi reichsrath e kérdést tárgyalás alá vette., és 
ismételve kimondta, hogy a földtehermentesitési 
alap számára az országos pénztárak készpénz elő
legeket tovább is adjanak, s azok visszafizetése 
meg fog történni, de minden 5°|0 kamat nélkül. 
Ennek következtében a készpénzül kiadott földte
hermentesitési összegek után ezen 5% kamat 
a magyarországi és horvátországi földtehermen
tesitési alapigazgatóságnál megszűnt tovább a 
számvevőségek által vezettetni. De Erdélyre nézve 
a dolog maradt ugy, mint addig: hibából az otta
ni pénztár és számvevőség tovább is vezette köny
veiben az 5 % kamat terhet. Erdélyben ezen összeg 
terjesztetett fel a földtehermentesitési pénztár által. 
Itt áll a 8-dik pont alatt, mint 4,406,744 frt ily 
nemű tőkének 5 % kamatja, 231,354 frt. És itt áll 
a 10-dik pont alatt ismét hasonló 367.500 frt. 

Mind ez nevezetes dolog, mert habár nagyon 
homályos kitételekkel fejeztetik ki ezen két pont 
alatt a czime a tehernek , mely ezért az erdélyi 
földtehermentesitési alapra nehezedik; de ezen 
előlegezett készpénz összeg majd, mikor a reichs-
activák felett a kiegyezés Magyarország és a 
birodalmi tanácsban képviselt országok között meg
fog történni, ezen reichs-activáknak egyik positió-
ját fogja tenni, a melyekre nézve még a birodalmi 
tanácsban képviselt orságok és a magyar koroná
hoz tartozó országok közt a végleges számítás meg 
nem történt, és ha most a t. ház elhatárt zza éven-
kint a 600,000 frtot, ez a reichs-activák sorába 
be fog menni, és mint ilyen, évenkint valósággal 
fel fog vétetni, és majd akkor a 70 és 30 perczent 
szerinti kulcs alapján Magyarország csak a 3 0 % 
birtokába jutand vissza annak, mi most egészben 
véve az ország terhe gyanánt méltatlanul fél
re tétetik. 

Igyekeztem az általam birt hivatalos adatok-
9 
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ból tisztába jönni, vajon azon 8-dik és 10-dik pont, 
a mely Erdély földtehermentesitését illeti, és az e 
pontok alatti érthetetlen szók nem vonatkoznak e 
valamiképen az úrbéri kárpótlási tőkék összegére ? 
vajon nem azon papírok egy neme értetett-e? 
Nézetem szerint ez lehetetlen: mert az 1867. már-
czius végéről kapott földtehermentesitési kimuta
tásból látom azt, hogy 58 milliót teszen azon föld
tehermentesitési papírok összege, mely az erdélyi 
földtehermentesitési alapigazgatóság által kezel
tetik. Ebből hat millió a partiumot illeti. Fel van 
véve az 1868-dik költségvetésben közel 53 millió, 
az 1869-diki költségvetés szintén 53 millió s né
hány száz ezer. Ez tehát körülbelül a partiumbeli 
földtehermentési papir leszámitásával épen azon 
összeg, a mely Erdélyben kiadatott. 

Készakarva mondám : Erdélyben kiadatott és 
nem azt, hogy az erdélyi földes uraknak kiadatott, 
mert ebben nem csak a földes úri földtehermente
sitési papírok vannak, hanem benne van azon 11 
millió is, mely a szászföldi dézsmának kárpótlá
sára, még pedig 7 millión felül az ottani papság 
nak, 3 millió pedig a fiscus számára adatott ki, 
mely utóbbiról csak azt vagyok bátor megjegyez
ni, hogy, a mint értesültem, ebből 2.100,000 frt 
elköltetett, és jelenleg csak 900 száz ezer forint 
van meg. 

í g y állván ezen 600 ezer forintra menő ösz-
szeg, a t. képviselőháznak csak a következő mó-
dositványt vagyok bátor előterjeszteni: „Az eddi
gi földtehermentesitési pontokat illetőleg, a pénz
ügyminiszter úr bővebb felvilágosításokat szerez
vén, mind azt, a mi annak terhéül a költségvetés
ben alaptalanul tétetett fel, le fogja| számíttatni." 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen módositvá-
nyomat elfogadni. 

Lónyay Menyhért pénzügyminiszter: A 
mennyire t. képviselőtársunk felvilágosításokat 
kíván, e tekintetben, ugy hiszem, magában az elő
terjesztésben meg vannak azon összegek nevezve, a 
melyek az erdélyi úrbéri k árpótlásra igényeltetnek. 
Ugyanis a 7-dik pont alattt határozottan meg van 
említve, hogy az 1867-dik év végéig kiszolgálta
tott 53 millió 498,940 frtnyi földtehermentesitési 
kötelezvények kamatja kétmillió 808,694 forint; 
továbbá a 8-dik pont alatt az van, hogy az 1867-
dik év végével időlegesen kamatozott 4 millió 
406,744 frt után 231.354 frt. Ezen körülmény 
azért van említve, minthogy ezen összegekről köt
vények kiállítva nincsenek, de az attól való kama
tozás szabályszerű eljárás szerint kimondatott és 
folyóvá is tétetett. Méltóztatnak tudni, hogy a 
földtehermentesitési kárpótlások iránti tárgyalások 
Erdélyben még folynak; tehát vannak urbérisé-
geket vesztettek, kikre nézve az összeg meg van 
állapítva, de a kötvények azért nincsenek kiszol

gáltatva, mert a létező szabályok szerint azok iránt 
bizonyos igények formáltatnak, vagy azok kiszol
gáltatása szabály szer üleg nem követelhető, a ka
matok azonban ezen kötvények után fizetendők. 
Világos tehát, miért [kellett ezen összeget külön 
kitenni, annyival inkább, mert nézetem szerint a 
törvényhozás követelheti a minisztériumtól, hogy 
nem csak a kibocsátott úrbéri kárpótlások össze
gét tudja, de egyszersmind tudomása legyen mind 
azon terheltetésről és a kamatokról, melyeknek 
kötvényei közforgalomba nem jöttek. Ezen szám
nak határozott kijelölése végett tehát szükséges 
volt kitenni, hogy 53 millió 498,940 frtnyi föld
tehermentesitési kötvény van forgalomban; 4 millió 
406,744 frt lökéről szóló kötvény már utalvá
nyozva van, de nem adatott ki. Továbbá a 9-dik 
pont alatt a kiállított, de még ki nem szolgáltatott 
209,230 frtnyi kötelezvények utáni kamat 11,000 
frtban van kitéve; ezek kiállíttattak és a kibocsá
tás nem sokára végbe megy. 

A mi az 1867. évvégéig járó tőkék kamatait 
illeti, megjegyzem, hogy az úrbéri és tized-kár
pótlási tőke fejében 10 millió 158,000 frt már 
megállapittatott, a kiszolgáltatás azonban még nem 
rendeltetett e l ; de miután az 1869-dik évben a 
10 millió 158,000 frtból valószínűleg 7 millió ki 
fog adatni, természetes hogy ennek kamatját is 
előszámitásba kellett venni. 

A képviselő úr azzal fejezte be előadását, 
hogy felvilágositást kivan a tételekre nézve. Én 
más felvilágosítással nem szolgálhatok. Végre 
azon reményét fej ezé ki, hogy ezen teher leszállít
ható. Megvallom, nagyon szívesen teljesíteném 
kívánságát; minthogy azonban a létező szabályok 
szerint Erdélyre nézve ezen kárpótlás kiadandó, 
nem látok módot, miként lehetne az erdélyi úr
béri kárpótlás terhét leszállitani. 

A miket a t. képviselő úr a reichsrathra való 
hivatkozással mondott, épen nem fogadhatom el, 
mert azokat reánk nézve annyival kevésbbé tartom 
szabályozóknak, mert ha Erdélyt e tekintetben a 
reichsrath által felállított szabályok alá vonnók, 
azon 10 milliónyi előleget, melyet kapott, kényte
len lenne visszaszolgáltatni. Mi egészen más szem
pontból tekintjük ezen előlegeket, és legyen nyu
godt a t. képviselő úr, hogy azon előlegeket, me
lyek a közös pénztárból az egyes földtehermentesi
tési alapoknak adattak, nem tekintem közös^reichs-
activáknak, hanem olyan kiadásnak, mely a múlt
ban közös jótállás folytán a kincstárt terhelte. 

E megnyugtató felvilágosítás után arra ké
rem a t. házat, hogy ezen tételt annyivalis inkább 
méltóztassék megszavazni, minthogy ellenkező 
esetben a pénzügyminisztérium nem volna képes 
kifizetni az erdélyi kárpótlási kötvények kamat-
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jait, és a törlesztési öszvegeket, mi bizonyára csak 
a közhitelnek volna ártalmára. 

Gál JánOS: T. ház! (Zaj. Halljuk!) Enge
delmet kérek, ha mint indítványt tevő módosit-
ványom mellett bátor vagyok még felszólalni. 

Bocsásson meg a t. pénzügyminiszter úr, ha 
épen azon költségvetési pontokban, melyekre hi
vatkozni méltóztatott, részemről az ellenkezőt lá
tom : mert nem a 8-dik és 10-dik pont alatt van
nak megemlítve azon kötvények és kamatok, me
lyek még ki nem adattak, hanem a 9-dik pont alatt; 
és én azok ellen nem is tettem legkisebb ellenve
tést, mert igenis itt áll a 9-dik pontban: „1867-
dik év végével formaszerüleg kiállított, de még 
ki nem szolgáltatott 209.530 frtnyi kötelezvény
nek 5% kamatja osztr. értékben 11,000 frt." Ez 
tökéletesen áll; de az, a mi a 8-dik pont alatt mon
datik, egészen más, és igy szól: „1867. év végével 
időlegesen kamatozott 4.406,744 frt 2 3 % krnyi 
tőkék 57„ kamatja osztr. értékben 231,354 frt." 
Ezzel azon hivatalos kimutatás szerint, melynek 
párját magam is birni bátor vagyok, egyezik azon 
4.000,000 frt kézpénzben való kiadás, mely mint 
úrbéri előleg az erdélyi földes uraknak kiadatott. 
És sem ez, sem a 10-dik pont alatti nem egyez 
a földtehermentesitési papírok összegével. Bátor 
vagyok továbbá kijelenteni, hogy épen az erdélyi 
földtehermentesités körül működött egyénektől 
kaptam azon föívilágositásokat, melyek alapján 
véleményemet itt előadtam. 

Én tehát csak azt kérem ujolag is, méltóztas
sék at. pénzügyminiszter úr bővebb felvilágosítást 
kívánni e tárgyban. Mert a mi azon ellenvetését 
illeti a t. pénzügyminiszter urnák, hogy Erdély 
ne hivatkozzék a reichsrathra: senki kevésbbé rá nem 
hivatkozik, mint én; de bocsánatot kérek, a föld-
tehermentesitésre nézve a miket az akkori kormány 
rendelt, a mely kezelte azon időben a magyaror
szági, horvátországi és erdélyi alapokat is, nem 
lehet tekintetbe nem venni. És miután ezen orszá
gos pénztár által tett készpénz-előlegezések után 
az 5%-os kamatot Magyarországgal szemben is 
követelték akkor: ez a földtehermentesitési cassá-
nál számításba vétetett akkor Magyar- és Horvát
országban. Szintúgy vitetett a számítás az illető 
földtehermentesitési cassánál Erdélyre nézve is. 
Tetszett az akkori kormánynak ezen kamatozást 
eltörölni, és tetszett hamarább kitörülni Magyar
országra nézve; később megrendelte azt Erdélyre 
nézve is ; tehát az egyforma igazság kívánja, hogy 
azon pénzek után, melyeket az országos pénztárak 
a földtehermentesitési pénztáraknak előlegeztek, 
valamint a magyarországi földtehermentesitési alap, 
ugy az erdélyi se tartozzék kamatot fizetni. 

Ismétlem azon kérésemet, módositványom-
ban sincs egyéb, hanem méltóztassék az igen t. 

pénzügyminiszter e tekmtetben bővebb felvilágosí
tásokat szerezni, s azokat, melyeket itt az erdélyi 
földtehermentesitési alap terhei gyanánt alaptalanul 
tettek fel, a bővebb felvilágosítások alapján szá
mítsa le. Ez volt módositványom: méltóztassék 
azt elfogadni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Gál János 
módositványát.) 

Elnök : A kik a szerkezetet ugy a mint van 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A többség elfogadja a szerkezetet. 

KautZ Gyula előadó: A rendkívüli bud-
get fölött a pénzügyi bizottság később fogja jelen
tését beterjeszteni. 

Elnök : Mielőtt a napirendre átmennénk, ké
rem az 1-sŐ osztály t. tagjait, méltóztassanak dél
után 5 órakor megjelenni, ugy szintén a 6. osztályt 
is. (Fölkiáltások: Valamennyi osztály!) 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház ! Miután horvát-
szlavón országi képviselőtársunk megérkeztek: hogy 
a még hátra levő fontos tárgyak feletti tanácsko
zásról a naplót kellően lehessen vezetni, bátor va
gyok indítványozni, méltóztassanak, a számarányt 
figyelembe véve, közülök is két tagot a naplóbi-
rálók közé megválasztani. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak az indítványt elfo
gadni? (Elfogadjuk!) Ennélfogva az inditvány 
elfogadtatott. 

Símonyi Ernő : T. ház ! Megvallom, alig vol
tam képes magamhoztérni azon meglepetésből, mely 
az épen itten körülbelül egy fél óra előtt végrehaj
tott műtétei által, melyet itt budgetmegszavazásnak 
neveznek, végbement. Ez, megvallom, nézetem sze
rint uj találmány. Ilyen módon budgetet megszavaz
ni, ily módon a ház elé terjeszteni egy vastag cso
mag irományt és azt másnap megszavaztatni, az 
ilyesmit, én nehezen hiszem, hogy a parlamentalis 
törvényhozások történelmében előfordulna. Azon
ban a dolog meg lévén szavazva, én a kérdéshez, a 
budgethez magához nem akarok szólani, hanem 
összeköttetésben ezen budgettel. bátor vagyok egy 
kérdést intézni a t. pénzügyminiszter úrhoz, hogy 
én azt látom, hogy a rendkívüli kiadások között 
vaunak több tételek, melyek az államjavak ela
dásáról szólanak. (Ezt nem tárgyaljuk!) 

KautZ Gyula .előadó : Világosan ben van 
a jelentésben, hogy a rendkívüli kiadásokról ké
sőbben fog jelentés tétetni. 

SimoOnyi Ernő: Most tehát értem, hogy 
későbben fog felvétetni, inig előbb lehetetlen volt 
értenem: mert oly hamar ment kötet kötet után, 
hogy az ember nem is tudta, mi történik. Ha tehát 
a rendkívüli szükséglet és födözet később fog 
tárgyaltatni, akkorra tartom fen észrevételeimet; 
s most csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, 
lenne szíves kijelenteni, mikor, mely alkalommal 

9* 
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s mily költségvetéssel összeköttetésben fogja bemu
tatni azon kölcsön állapotát, a mely a múlt évben 
a vasúti építésre szavaztatott meg a ház által, s 
köttetett meg? Azt tudom, a ház felhatalmazta a 
miniszter urat egy 60 millió kölcsön felvételére, a 
melyért az állam 4 millió 600 ezer kamatot és 
törlesztési részleteket fog fizetni. Az óta minden 
félét olvastunk a hírlapokból, hallottunk magán 
utón, de a háznak hivatalos tudomása ezen kölcsön
ről nincsen, legalább tudtomra nincs. Én azt hi
szem, az országgyűlés nem oszolhat szét a nélkül, 
hogy ezen nagyobb mennyiségű pénznek hol lété
ről, hová fordításáról, mi módon kezeléséről, egy 
szóval: tökéletes miben létéről felvilágosítást kapna. 
Ennélfogva, ha valami észrevételeim lennének reá, 
azokat a maga idejében meg fogom tenni; most 
csak arra kérem a pénzügyminiszter urat, hogy 
nyilatkoztassa k i . vajon szándékozik-e kimutatást 
tenni a háznak ezen kölcsön állapotáról? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: T. ház! 
Nem csodálkozom, hogy a t. képviselő űr szeren
csés megérkezése alkalmával a távolléte alatt tör
tént előzményekről nincs tájékozva. {Derültség.) 
Ha szerencsénk lett volna a múlt hónapokban őt 
itt a képviselőházban tisztelhetni, bizonyára emlé
keznék, hogy én ugyan akkor, midőn a költség
vetést beterjeszteni szerencsém volt, arra kértem 
fel a t. házat, s az határozatikig ki is mondotta, 
hogy mind ezen egyes tételeknek megszavazására 
nézve fenturtja magának, hogy akkor, midőn a 
törvények értelmében a költségvetési törvény be 
fog terjesztetni, akkor fog végleges elhatározás 
tétetni; és igy bizonyára a végleges megszavazás 
előtt kell tárgyalni a rendkívüli kiadásokat-, a 
rendkivüli kiadásokat pedig czélszerüen tárgyalni 
csak akkor lehet, ha a ház a költségvetés két neve
zetes tétele iránt, különösen a közös költségeket ille
tőleg kellőleg tájékozva leend. Ezen indok mellett 
terjesztettem be a költségvetést, s igy fen van 
tartva nem csak a most megszavazott tételekre, ha
nem a rendkivüli költségekre nézve is, hogy a 
ház eziránt a törvény megalkotása alkalmával ha
tározhasson. Ez szolgáljon felvilágosításul az elő 
kérdésre. 

A másik kérdésben ismét hivatkozom arra, 
hogy a minisztérium s a pénzügyi bizottság részé
ről történt azon jelentés, hogy a kölcsönre nézve 
még ezen ülésszak alatt fog előterjesztés tétetni; 
annyival inkább hivatkozom arra , mert a t. 
képviselő úr forgatni méltóztatik a kölcsönről 
szóló törvényt. {Derültség. Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Erre nézve észrevételt 
tenni, mint előbb mondám, akkorra tartom fen ma
gamnak a jogot, midőn az adatok előttünk lesz
nek ; most csak egyetlen egy észrevételem van a 
pénzügyminiszter úr előadására nézve. Én nem 

tudom, hogy e háznak létezik egy oly határozata, 
hogy a költségvetés iránt törvény alkottassák; én 
csak azt tudom, hogy a magyar törvényhozás a 
megszavazandó adó iránt törvényt soha sem alko
tott. Az soha sem volt igy, hogy a ház megsza
vazza az adót és ahhoz kir. szentesítés kívántatik, 
hanem a ház megszavazza az adót a nélkül, 
hogy arra nézve a király szentesítése megkíván
tatnék; az tehát technikailag törvénynek nem 
nevezhető. Ez különben praxis más parlamentek
ben, igy például Angolországban is megszavazta-
tik a budget, de oly bili, oly törvény nem létezik. 
Azért nem is lehet kérdés arról, hogy az adó meg
szavazásához a fejedelem szentesítése megkivánta-
tik-e, miután ez azon költség, melyet a nemzet 
saját maga háztartására megszavaz. A magyar 
törvényhozás a múlt időben legalább ugy cseleke
dett. Méltóztassék megtekinteni, az egész corpus 
jurisban nincs egy törvény, a hol az mondatnék, 
hogy az adók megszavaztattak : megszavaztattak 
ugyan rendkivüli subsidiumok, de az adók soha 
törvény által meg nem szavaztattak. 

L ó n y a y Menyhért p é n z ü g y é r : Ugy lát
szik, a képviselő úr az angol törvényhozásnak eljá
rásával nagyon ismeretes, de a mi törvényhozásunk
nak eljárásáról, még pedig különösen arról, mi a 
legközelebbinapokban törtónt, nincs kellőleg tájé
kozva, {Derültség) különben ismernie kellene azon 
törvényeket, melyeket ezen törvényhozás, mely
nek ő is tagja, a legutóbbi hónapban hozott. Ha 
távol nem lett volna, tudná azt, hogy az 1888-diki 
költségvetésről már szentesített törvény létezik. 
Ezt megjegyezve, azt tartom, hogy miután Angol
országban billek léteznek, melyek egészen egyenlő 
értelműek törvényeinkkel, a törvényhozás ott sem 
jár el máskép. Valamint az 1868, évi költségvetés 
fölött a törvényhozás törvény utján határozott, ugy 
az 1869-dik évi is csak ez utón állapitható meg. 
{Helyeslés.) 

A mi a vasúti kölcsönt illeti, az erről szóló 
törvényben világosan ki van fejezve, hogy a czé-
lok iránt, is törvényhozás utján kell határozatot 
hozni. A minisztérium bejelentette, hogy ez iránt 
is törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, és 
akkor a háznak lesz alkalma meghatározni a czé-
lokat. A minisztérium egyszersmind a kölcsön 
létesítésének körülményeiről is fog felvilágosítást 
adni. 

Ezen felvilágosítás után, ugy hiszem, a t. kép
viselő úr meg lesz nyugtatva. {Helyeslés) 

E l n ö k : Napirenden van a nemzetiségi kér
dés tárgyalásának folytatása. 

H U n f a l v y P á l : T. ház ! Tegnapelőtt Mocso-
nyi Sándor képviselőtársam a nemzetiségi eszmét 
fejtegetvén, a többi között azt állitá, hogy azon 
eszme az újkori politikának főfőtényezője; t egnap 
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pedig Dobrzánszky képviselő úr erősen hangsu-
lyozá, hogy a nemzetiségi kérdésnek mikénti meg
oldása hazánk békéjét vagy biztosítani, vagy ve
szélyeztetni fogja. Azért, ugy hiszem, hogy ha 
valamiben, bizonyára a nemzetiségi kérdés megol
dásában jó volna mások tapasztalatain okulni, azok 
példáját követni. 

Hiszen alig van ország a föld kerekségén, a 
melynek határán csak egy nemzetiségből szárma
zottak laknának; olyan is nagyon kevés van, 
melynek különböző nemzetiségű lakosai annyira 
összeolvadtak volna, hogy azt lehetne rólok mon
dani, mit Portalis egyszer a Code Napóleon feletti 
vitában a francziákról mondott, hogy nálok egy 
nagyszerű eszme valósult, melynél fogva mindent 
megengednek, mit az isteni gondviselés enged, de 
valamint a természet csak embereket, ugy a fran-
czia törvény csak francziákat lát. 

Legtöbb országban van nemzetiségi kérdés, 
olyanban is, melyre különben mint példa-adóra 
szeretünk és szoktunk hivatkozni. Nézzük tehát, 
mit tettek vagy tesznek a nemzetiségi kérdésben 
másutt: ha találunk-e példát, melyet mi is követ
hetnénk. 

Ott vannak az Egyesült Államok Éjszak-Ame
rikában. Vegyesebb lakosságot, mint ott van, alig 
lehet képzelni is. A fehér szintiek mind európaiak 
ugyan, de angolok, irek, francziák és németek 
stb.; a színesek meg részint benszülöttek, részint 
afrikai eredetitek, szerecsenek, részint ázsiaiak. Van 
tehát elég nemzetiségi kérdés az Egyesült-Államok
ban. A fehér lakosok vegyülete a tömeges beköltözés 
által évenkint szaporodik j mindazáltal bármi nagy 
számmal legyenek is ott vagy a németek, vagy az 
irek, a törvényhozásban, az igazgatásban, sőt a társa
dalmi életben is , az angol-amerikai nemzetség ural
kodik. Ez nem a törvény okozatja, ezt a társada
lom szabad fejlődése teszi, s a mit ez tesz, azt 
törvény által sem tiltani nem szabad, se paran
csolni nem lehet. (Helyeslés.) Ezen példát nekünk 
is kell követnünk; nálunk is szabad folyást kell 
engedni a társadalmi fejlődésnek. 

Azonban az Egyesült-Államokban a benszü
löttek fogyton fogynak; irtják is néha mint kár
tékony állatokat; a déli államokban különösen 
most is lövöldözik a négereket és fehér ótalnia-
zóikat. Ez az ottani nemzetiségi kérdésnek bor
zasztó oldala, mely már véres polgári háborút is 
idézett elő. Erre nézve nekünk csak azt kellohajt-
nunk, hogy soha ne támadjon köztünk senki, ki 
hasonló vad indulatokat felidézni volna képes. 

Nagy-Britanniában és Irhonban is van nem
zetiségi kérdés, az úgynevezett ir kérdés. Ennek 
három tényezője, a politikai, hitfelekezeti és nyelvi, 
nem egyenlő erővel hatnak már, mert az 1861 -ki 
népszámlálás a 4 és fél millió irlandi katholikus 

közt csak egy millió 100,000-t talált, kik irnyelven 
beszélnek vaía; sőt a városi lakosság közt, mely 
pedig ott aránylag igen nagy, alig van négy ezer 
ki ir nyelven beszél. Fogy tehát az ir nemzetiség 
nyelvi tekintetben. De ennek politikai és egyházi 
oldala olyan, hogy azt már 1848 előtt sem lettünk 
volna hajlandók követni; annál kevésbbé lehetünk 
hajlandók most keresni ott példát, melyet köves
sünk. 

Poroszországnak is van nemzetiségi kérdése, 
t. i. Posenben. Ámbár Posen csak 1815 óta tarto
zik állandóan Poroszországhoz, mégis annyira 
megfogyott itt már a lengyel nemzetiség, hogy 
avval nem sokat aggódik a porosz kormány. Mi 
Poroszország példáját sem követhetjük, mert mi 
komolyan aggódunk a nemzetiségi kérdés miatt. 

Ha Oroszországra tekintünk, mit látunk ott? 
Azt látjuk, mint oldják meg ott a nemzetiségi kér
dést Lengyelországban, és azt látván, ugy hiszem, 
hogy senki sem lesz köztünk, kinek kedve támad
na Oroszországba menni jó példákért. 

De ha Porosz- és Oroszországtól mit sem ta
nulhatunk a fenforgó kérdésre nézve, legyen leg
alább jogunk visszautasítani azon tanácsokat. 
melyek épen Porosz- és Oroszország felől oly sür
gői ó'leg érkeznek hozzánk a nemzetiségi kérdés 
megoldására nézve. 

Azt mondhatná valaki, ho£V nem illik hoz 
zánk a hatalmasokra tekinteni, mert azoknak pél
dáját ugy sem követhetnök. Tekintsünk tehát má
sokra is. 

A boldog Svájcában másfél millió német, fél 
millió franczia, 120 ezer olasz és 40 ezer román 
lakik. Négy nemzetiség található tehát Svájcá
ban, azonban országos nyelvekül csak a német, a 
franczia és olasz van elismerve. De Svájezország. 
mint tudjuk, államszövetséget képez, mint az 
Egyesült Államok Amerikában. ÉsMocsonyi kép
viselőtársunk is helyesen megjegyzé, hogy ezen 
különbségnél^ fogva Svájczot nem lehet például 
venni. 

Még inkább hivatkoznak Belgiumra, Ennek 
lakosságának tömegét a vallonok és a flaman
dok képezik ; két nyelv áll ott szemközt egy
mással : a franczia és a flamand nyelv. A törvény 
egyik nyelvnek sem ád elsőbbséget, mégis a tör
vényhozásban , az igazgatásban, a tudományos 
intézetekben a franczia nyelv uralkodik. Es való
ban csodálkozom, miért nem tette a törvény a 
másik nyelvet is egyenjoguvá; de habár tette vol
na, vagy fogná a legközelebbi jövőben tenni, mi 
még sem követhetnök Belgium példáját sem, mert 
nálunk nem két nyelvről, hanem legalább is há
romszor kettőről, sőt többről van szó. Azt pedig 
mindnyájan tudjuk, hogy a mi két nyelvvel lehet, 
az talán nem lehetséges hattal vagy kilenczczel is. 
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Nem találhatván tehát sehol példát, a melyet 
követhetnénk, mert a kik nemzetiségi tekintetben 
legközelebb állanak hozzánk, kik szomszédaink is, 
a lajtántuli tartományok , kiknek példája tehát 
csakugyan legtanulságosabb lehetne ránk nézve, 
azoknál a nemzetiségi kérdés még nincs megold
va, tehát sehol sem találván példát, melyet követ
hetnénk, magunknak kell azon vezéreszméket fel
keresnünk, melyek bennünket e kérdésben kalau
zoljanak. 

En két ilyen vezéreszmét találok, melyek 
egyike a történelem, másika az emberi szellem 
követelménye: e két vezér eszme az állam léte, sőt 
létezhetése; és a társadalom szabad fejlődése. 

Az események, a történetek hozták össze a 
sok nyelvű népet Magyarország területén ; ezen 
területből a történelem alkotott Magyarországot, 
magyar államot. Ez tehát valóban a történelem 
származéka és követelménye, és mint ilyen róla is 
kell, hogy álljon a Hegel ismeretes mondása, hogy 
a mi okszerűen létezik, az joggal is létezik. De, 
t. ház, vannak még is sokan, a kik erről is hajlan
dók kételkedni, különösen Magyarországra nézve, 
t. i. a tudománynak is megvannak előítéletei, mint 
a közéletnek. Mióta a nyelv- és néprajzi tudomány 
bizonyossá tette, hogy a latin, szláv és germán 
nemzetiségek nyelvökre és eredetökre nézve ro
konok egymáshoz, hogy rokonok a művészetet és 
tudományt teremtő ős görögökhöz, rokonok a jo
got és államot alkotó rómaiakhoz : ;;zóta tudomá
nyos előítéletté vált, hogy csak az árja vagy indo
germán nemzetek — mert igy hijják egy szóval 
azokat — hogy, mondom, csak az árja nemzetek a 
valódi műveltség fejlesztői, és azért csak ők jogo
sultak az uralkodásra. A magyarok nem tartoznak 
az árja nemzetek közé, és a tudományos előítélet 
sietett következtetni, hogy tehát ők nem jogosul
tak állami létre az európai rendszerben. És ezen 
tudományos előítéletet épen azok hangoztatják 
leggyakrabban ellenünk, a kik magok legkeve
sebbet tettek az európai műveltségre. Ezen vastag 
nyers előítéletet megczáfolja köztünk aczigányok 
példája, mert azok nyelvökre nézve sokkal köze
lebb állnak a vélt jogosultságot forrásozó indiai 
eredethez, mint akár a görögök, akár az angolok • 
megczáfolja még szembetűnőbben Keletindiának 
200 millióra menő tömege, kik ámbár részesei 
ezen jogosultságnak, még is több, mint másfél ezer 
év óta folytonos szellemi és társadalmi rabszolga
ságban sinlenek. 

Ezen tudományos előítélethez járul még némi 
fajingerültség is, melyet, talán nem csalatkozom, 
a hires cseh történetíró Palacky segített felszitani, 
bár akaratlanul is. A nevezetes hires történetíró 
t. i. a régi nyugati szlávok birodalmának keletke
zését meleg érzéssel rajzolván, azt állítja, hogy a 

| magyarok ide jövetele és letelepedése legnagyobb 
szerencsétlenség, mely az idők folytában a szlá-
vokat érhette. Mert, ugy mond, a magyarok által 
lett semmivé mind az, a mit a szlávok közép és 
keleti Európában véghez vittek volna. És a múlt 
homályain bolyongani szeretett elmékben az ily 
okoskodás táplálja azon ingerültséget, melyet irá
nyunkban éreznek. Azonban mi szegény halandók 
nem tudjuk, miért költözködtek a népek keletről 
nyugat felé. Mi csak azt tudjuk, hogy Magyaror
szág van, és, mert van, joggal is létezik. 

De az állam korlátozás, s mint ilyen bizonyo
san szorító sok tekintetben. Az állam létével ok
vetlenül járó eme korlátozás kiállhatatlanná vál
nék, ha nem biztositanók a társadalom szabad fej
lődését. Ezt a társadalmi fejlődést pedig az egyedi 
és társulási szabadság biztosítja leginkább. Éz az 
egyedi és társasulási szabadság azon sark, mely 
körül az uj kor fejlődése forog, nem annyira a 
nemzetiségi eszme, mint azt tegnap is hallottuk 
fejtegetni. 

A nemzetiségi kérdés megoldására nézve két 
törvényjavaslat fekszik előttünk: azon törvényja
vaslat, melyet a központi bizottság beadott s a 
Deák Ferencz képviselőtársunk által módosíttatott, 
meg a kisebbség törvényjavaslata. Melyiket vá-
laszszam én ? Bizonyosan azt, mely az állam lété
vel szükségesképen járó korlátozás mellett az egyé
ni szabadságot legjobban biztosítja , mert csak az 
felelhet meg az uj kor igényeinek. Azt pedig a 
központi bizottság törvényjavaslata sokkal inkább 

I teszi, mint a kisebbségi javaslat. Ez is kénytelen 
bevallani, hogy az államnak, mint ilyennek, ok
vetlenül előjogai vannak. De midőn azt elismeri, 
másfelől az országot nyelvi kerületekre akarja osz
tani ; minthogy pedig nálunk a lakosság sehol sem 
oszlik el nyelv szerint, tehát kénytelen a czélnak 
elérésére a lakosságnak önként lett, azaz természe
tes viszonyaiba belenyúlni és az egyéni szabad
ságot korlátozni. 

Az ország nyelvi kerületekre való felosztását 
sokképen halljuk indokolni. Különösen Dobrzáns-
ky képviselőtársam igen sok adatot hozott fel a 
történelemből és a törvénykönyvből. 0 különbsé
get tud a rex hungarorum vagy ungrorum és a 
rex Hungáriáé között is ; azonban bocsássa meg a 
t. képviselő úr, ha azt állitom, bármely különbség 
lehetett is akkor a rex hungarorum és hungariae 
közt, annyi bizonyos, hogy minden oklevél, me
lyet feltalálhatunk a régi és legrégibb időből, a 
királyi felség nevében adatott ki, mely mellett más 
törvényhozó hatalmat nem ismerünk Magyaror
szág területén. Engedje meg t. képviselő úr. hogy 
állítsam, miszerint akár hányféle oklevelet és ki-

| váltságot méltóztatott is felhozni a régi korból, 
s azok mindannyian, bár ki legyen is a donatarisu 
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vagy privilegiált személy, vagy testület, csak va
gyoni vagy juridicus jogokat, soha mást nem ad
nak ; legfeljebb később, mikor már a vallási súr
lódások kezdődtek, executiókat találunk azokban 
az uralkodó katholikus egyház követelése ellené
ben ; de nemzetiségi igények azon oklevelekben 
nem foglaltatnak, minthogy azok nem is találtat
nak az egész középkorban. Es akár hányféle elne
vezéseket olvasunk is Verbőczy hármas könyvé
ben, ezek mind csak rendi előjogokra vonatkoz
nak. Ott különbség van a nemesség és nem-ne
messég jogai és kiváltságai között ; de Verbőczy 
soha semmi különbséget nem emlit a nemzetiségek 
jogai közt. Verbőczy populusa is a nemességet, na-
tiói pedig a jobbágyságot jelentik. 

De indokolják az országnak nyelvi kerületek
re való felosztását még a nemzetiségi eszméből vett 
következésekkel is. Azt mondják : a nemzetiség 
jogi alany, és azt ilyennek kell tekinteni ; azt 
mondják, hogy a nemzetiséget biztosítani kell, még 
saját egyedei ellenében is , mert nem lehet az 
egyedre bizni, hogy mennyiben akar valamely 
nemzetiséghez tartozni. Ezek lehetnek irányesz
mék Kelet-Európában, de bizonyára nem lehet
nek azok Európa nyugati részeiben, nem lehet
nek nálunk, kik a középkor bilincseiből már ki
bontakoztunk. Azon eszmék mind csak a középkor 
szellemébe valók. Mit is vonna maga után, ha a 
nemzetiségeket az egyedek ellenében akarnók biz
tosítani ? Nem azt-e, mint hajdan a magát bizto
sító egyház az egyedekre nézve okozott ? Hisz, 
ha azt törvénynyé akarnók tenni, legott a vallás
szabadságot is meg kellene szüntetni : mert abból 
egyenesen az következnék, hogy, ha például vala
mely felföldi szláv ember a református egyházba 
akarna ál lépni, ezt a nemzetiségi törvény miatt 
nem volna szabad tennie, minthogy az egyház 
változtatásával nemzetiségét is elhagyhatná, és 
megfordítva, ha egy román vagy szerb a keleti 
egyházból valamely nyugati egyházba akarna 
lépni, hasonlókép nem volna szabad azt tennie, 
mert hite változásával nemzetiségét is megvál
toztathatná. 

Látjuk tehát, hogy a kisebbségi törvényja
vaslattal igazán visszaugranánk a közép korba ; 
az pedig teljes lehetetlen. [Helyeslés.) 

Azért én nem fogadhatom el a kisebbségi 
törvényjavaslatotot ; nem fogadhatom el azért, 
mert én az újkor embere lévén, a társadalom fej
lődését akarom biztosítani, azt pedig a központi 
bizottság törvényjavaslatja által legjobban tartom 
biztosítva, annál is inkább, mert nálunk az egy
házak már régen biztosítva vannak. A hitfeleke
zeti szabadság és azon szabadság, mely ezen tör
vényjavaslat által mindenféle nemzetiségnek és 
nyelvnek megadatik, azon szabadság, melyet az 

egyednek, társulatoknak adunk, az biztosítja egé
szen a jogosult egyéneket. 

Tudom ugyan, ha törvénynyé lesz a központi 
bizottság törvényjavaslata, az nem fogja kielégíteni 
azokat, kik talán egyik államban sem tudnának 
megnyugodni, mely nem az ő nemzetiségöké. De 
azt is tudom, hogy ezen törvénynyel a társadalom 
szabad fejlődését mindenkorra biztosítjuk. És ha 
akadnak majd külföldön olyanok, kik gáncsos
kodni fognak a keletkezett törvényen, azokat bát
ran föl fogjuk szólithatni. hogy kövessék a mi 
példánkat. {Helyeslés.) ' *•— 

E l n ö k : Nyáry Gyula b. mint a mélt. főren
dek jegyzője, a főrendek részéről üzenetet hozott. 

N y á r y G y u l a b . főrendi j e g y z ő (az el
nöki szék elé áll): Mélt. elnök, t. ház ! Van szeren
csém jelenteni, hogy a dalmátországi vámtarifát, 
továbbá a bor- és hus-fogyasztási, valamint a sze
mélyes kereseti adóra vonatkozó törvényjavasla
tokat, nem különben a t. képviselőháznak a pol
gári perrendtartásra vonatkozó ujabb módositvá-
nyait a felsőház érdemileg tárgyalván, a főrendek 
a t. képviselőház határozataihoz készséggel hozzá
járultak. Én pedig bátor vagyok az illető jegyző
könyvi kivonatot mély tisztelettel átnyújtani. 

C s e n g e r y I m r e j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatait.) 

E l n ö k : Tudomásul szolgál. 
Most folytatjuk a nemzetiségi törvényjavaslat 

átalános tárgyalását. (Leszáll s az elnöki széket 
Gajzágó Salamon foglalja el.) 

H o d o s i n Józse f : T. ház! Midőn 1866-ban 
az országgyűlés egy 40 tagból álló bizottságot 
küldött ki a végett, hogy a nemzetiségi kérdésben 
törvényjavaslatot készítsen és terjeszszen a ház 
elé, azon reményben voltam és azon. hitet táplál
tam, miként ezen nagy fontosságú és mindnyájun
kat egyaránt érdeklő kérdés mindnyájunk és az 
országban lakó minden nemzetek megelégedésére 
és megnyugtatására fog megoldatni. 

Sajnálom, hogy a mint az eredménybó'l ki 
fog tűnni, ezen reményemben csalatkoztam és hi
tem meghiúsult. Ugyanis mit tett a 40-es bizott
ság ? A mit erről tudok, részletesen fogom előadni, 
mert ez komikus része az egész dolognak. 

A 40-es bizottság, mert a dolgot nagyon sür
gősnek találta, albizottságot küldött ki, hogy az a 
törvényjavaslatot készítse el. Ezen albizottság 
megint a dolog sürgősségénél fogva munkálkodott 
lassan, lassan és mindig lassabban , míg elvégre 
folyó évi június vagy július hóban a törvényjavas
latot a ház elé terjesztette. A ház azt természetsze
rűleg a 40-es bizottságnak adta ki, mely, mert a 
dolog még mindig sürgetős vala, folyó évi ok
tóber hó végén ült össze, az albizottság törvény
javaslatát tárgyalás alá veendő. De mi történt i t t? 
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A z albizottság törvényjavaslata elejtetik, és egy a 
40-es bizotiság két tagja által készített külön tör- | 
vényjavaslatot vesznek tárgyalás alá. Ezt tárgyal
ják, kiigazitják, átreformálják és utóvégre mint a 
bizottság majoritási votumát a ház elé terjesztik, 
egyszersmind előterjesztvén egy minoritási votumot 
is, mely tudvalevőleg a román s szerb képviselők 
által készített törvényjavaslat. A ház azokat az 
osztályoknak kiadta. Mi történt i t t? Elejtetett a 
bizottsági, az albizottsági s minden törvényjavas
lat, s most szemben állunk egy oly törvényja
vaslattal, mely sem az albizottságé, sem a bi
zottság majoritásáé, sem a bizottság minoritásáé, 
hanem, mint mondják, egy a 6-dik osztályból kike
rült törvényjavaslat, melyet a központi bizottság 
megint átdolgozott, átreformált, és még nem tudom 
mit tett vele. 

Mindezek után kérdem, ha ily könyedén le
hetett egy törvényjavaslatot készíteni, mire vala 
szükség, hogy ezelőtt szinte három évvel bizottság 
küldessék ki s annyi időt vesztegessen? 

Az eszmék tisztázása végett, fogják felelni. 
Szomorú felelet ily szomorú eredmény után! 

Hiszen nyilvánult a közvélemény. Az alatt, 
mig a 40-es bizottság kineveztetett és dolgozott, 
az alatt, mig az albizottság dolgozott, ha lassan 
dolgozott is, a román és szerb képviselők részéről 
egy törvényjavaslat készíttetett, mely mellett leg
alább a román s szexb közvélemény nyilvánult; s 
mindamellett, mint mondám, szemben állunk oly 
törvényjavaslattal, mely ezen közvéleményt semmi 
tekintetbe sem vette, hanem minden rendjén s 
minden pontjaiban magán hordja azon szűkkeblű 
politikát, [melyet én oly bőkezű Ígéretek után a 
magyar nemzet képviselőitől soha sem vártam 
volna. 

De igaz az, hogy potentes potenter agunt; s 
önök igazán hatalmasan cselekesznek. Adja az ég, 
hogy ezen nagy potentiájoknak kárát ne vallják. 

Ezek után áttérek a dologra, a szőnyegen fek
vő törvényjavaslatra. 

Mint mindig, ugy most is a dologhoz fogok 
szólani. 

Én a központi bizottság törvényjavaslatát elv
ben sem fogadhatom el. Nem fogadhatom el pedig 
azért, mert semmi elvet nem állit fel, semmi elvből 
nem indul ki. Ugyanis az ország territoriális in
tegritása és az á lkm politikai egysége szerintem 
nem azon elv, melyből a nyelvi és nemzetiségi 
kérdés megoldásánál kiindulni kellene. A nyelvi 
és nemzetiségi kérdés nem koczkáztatja, nem ve
szélyezteti amaz elvet, az ország terrritorialis in
tegritását. Az állam politikai egysége nem a nyelv 
egységben nyilvánul, nem is a nemzetegységben, 
mely hazánkban, hol annyi nemzetek vannak, 
nem is lehetséges, mondom, nem ezen egységben j 

! nyilvánul a haza egysége, az ország territoriális 
| integritása, az állam politikai egysége, hanem 

igen is nyilvánul az egy uralkodóban, az egy 
törvényhozásban, az egy kormányzatban, az egy 
haderőben. 

Ezek kellékei az állam egységének, és kér
dem, a román és szerb képviselők által készített és 
Mocsonyi Sándor által mint külön-vélemény be
adott törvényjavaslatban van-e csak egy kifejezés 
által ezen elv megsértve? vagy lehet-e annak csak 
szelleméből is azt következtetni ? Nem, 

Tehát az állam politikai egysége nem a nyelv 
egységében fekszik, de azon kiváltságos állásban 
sem,mely et a központi bizottság törvényjavaslata ál
tal megteremteni óhajtanak. És meg akarják terem
teni ezen privilegiált állást csak egy nemzet, t. i. a 
magyarra nézve. Ugyanazért én a központi bizottság 
javaslatát nem nevezhetem nemzetiségi egyenjogú
ságról szóló törvényjavaslatnak, hanem inkább ne
vezhetném azt a magyar nyelv és nemzetiségről 
szóló törvényjavaslatnak. 

De ily törvényt hozni szükség feletti, mert 
hiszen ott vannak a 36., 40., 44., 48-iki törvé
nyek, ha csak a központi bizottság e törvényjavas
lat által nem akarja sancíionálni ezen törvé
nyeket. 

De akkor a törvényhozás jön önönmagávaí 
ellenkezésbe. Mert mi mondatott az 1866-ban tett 
feliratban? Az, hogy a mindinkább fejlődő nem
zetiségi érzület figyelmet érdemel, és azt nem le
het többé a múlt idők és régibb törvények mérté
kével mérni. Már a központi bizottság törvényja
vaslata, urainij nem egyéb, mint a múlt idők és 
régibb törvények szűkkeblű és a nemzeteket sértő 
mértéke. 

Továbbá ugyanazon feliratban az mondatott, 
hogy mi, t. i. az országgyűlés, mind azt, a mit az Ő 
érdekök s a haza közérdeke megkíván, törvény 
által kívánjuk biztosi tani. Már hogy mi az ő érde-
kök, azt ők tudják legjobban megmondani, és eme 
tekintetben épen azt tettem volna, mi a népneve
lés ügyében tétetett, t. i. egy enquéte összehívá
sát : mert mint Eötvös b. cultusminiszter úr a f. 
évi június hó 24-én tartott országos ülésben Csa-
nády Sándor képviselő urnák a vallási ügyben 
válaszolván, ezeket monda : „Tagadom, hogy a 
kormánynak jogában állana, és nem hiszem, hogy 
a törvényhozásnak feladata volna ezen, t. i. a val
lás kérdésében, határozni a nélkül, hogy tekintetbe 
venné az egyes vallási felekezetek nézeteit, kívánal
mait, érzületét, mert a vallás kérdésénél puszta 
majoritás a kérdést eldöntheti, de oldja meg, e kér
désnek pedig megoldása szükséges:" épen ezeket 
mondom én a nyelv és nemzetiségi kérdésben: ezen 

| kérdést a puszta majoritás eldöntheti ugyan, de 
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nem oldja meg és nem oldhatja meg azon az utón, 
melyen jelenleg az országgyűlés teszi. 

S mit mond tovább ugyan csak azon felirat? 
Azt mondja, hogy mi, t. i. az országgyűlés, a nem
zetiségi kérdés megoldásában is az igazság és test
vériség elvét fogjuk követni. Megkisértsem-e ki
mutatni, hogy a központi bizettság törvényjavas
latában sem az igazság, sem a testvériség elve kö
vetve nincs ? Hiszen van-e igazság, testvériség ott, 
hol se az egyéni, se a nemzeti, se az egyházi, sőt 
még a társulási szabadság és egyenlőség sincs 
semmi tekintelbe és semmi figyelembe véve ? 

Azt mondják, a törvény nem ismer különbsé
get polgár és polgár között, s hogy a múlt idők 
törvényei sem kötötték a polgári jogok élveze
tét egyik vagy másik nemzetiséghez, hanem az 
akkori idők fogalmához képest egyedül a nemesi 
oklevelekhez. Ezt megengedem ; hanem enged
jék meg nekem kimondanom, hogy épen a köz
ponti bizottság törvényjavaslata az, mely különb
séget tesz polgár s polgár közt (Zaj), mert a nem
magyar nyelvű polgárokat arra kényszeriti, hogy 
tanulják meg a magyar nyelvet, ha hivatalképes
séggel akarnak birni ; e szerint tehát a régi nemesi 
oklevél helyett most egy más privilégiumot aka r : 
a magyar nyelvet. Már pedig b. Eötvös miniszter 
á r tegnap nagyon kikelt a privilégiumok ellen. Itt 
tehát én korán sem látom a nyelv egyenlőségét, 
sőt látom azt, hogy a törvény különbséget tesz 
polgár és polgár közt, és ezt én ellenkezőnek tar
tom az egyéni szabadsággal és egyenlőséggel. 

De sérti a központi bizottság törvényjavaslata 
még a nemzeti szabadságot és egyenjogúságot is, 
mert felállíttatik egy hivatalos vagy is úgyneve
zett állami nemzet, a magyar, és a többieket semmi 
tekintetbe sem veszi, mintha azok sem történileg, 
sem törvényileg, sem jogilag, sem tényleg nem 
léteznének, pedig Dobrzánszky Adolf követtársunk 
nagyon jól kimutatta tegnap történetileg és törvé
nyileg, hogy léteznek. Hogy tényleg léteznek : 
nézzenek körül a hazában , uraim ! Mag} arország 
nyelvi és nemzetiségi tekintetben soha sem volt 
specificus magyar állam; már Sz. István magyar 
király önmaga elismerte, hogy az általa birt állam
ban több nemzetek laknak, és ő maga monda, hogy 
egyik nemzet a másik fölött ne uralkodjék : „ne 
latinus super graecum, nec graecus super latinum 
dominet." E szerint tehát, és a természeti jogok 
örök törvényei szerint is, nem lehet jogában egy 
nemzetnek se a másikra nyelvét ráerőszakolni, 
mert a ráerőszakolás csak visszerőszakolást szül, 
és erre, ugy hiszem, szükségünk nincs. 

De sérti továbbá a központi bizottság tör
vényjavaslata még az egyházi szabadságot és 
egyenlőséget is, mert azt rendeli, hogy az egyházi 
hatóságok a kormánynyal az úgynevezett állam 
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hivatalos nyelvén levelezzenek, ugy egymás közt is, 
vagy pedig annak nyelvén, a kivel közlekednek : 
tehát mindenkivel magyar nyelven. Ha, uraim, 
szabad államban szabad egyház van, akkor nem 
szabad oly törvényt alkotni, mely az egyház au
tonóm jogát még csak nyelvi tekintetben is sér
tené. 

De sérti a központi bizottság törvényjavaslata 
még a társulatok szabadságát és egyenjogúságát 
is, mert ott is épen azokat rendeli a nyelvre nézve, 
miket az egyháznál. 

Midőn tehát ezen törvényjavaslatban nyelvi 
korlátozás van, midőn az az egyéni, nemzeti, egy
házi, sőt még a társulatok szabadságát sem veszi 
semmi tekintetbe, én akkor nem hiszem, hogy 
annak egyrészt életrevalósága legyen , másrészt 
pedig a mennyiben az a népekre rá erőszakoltat
nék, azok által- csak csapásnak fog tekintetni, 
melynek, mint erkölcstelennek és igazságtalannak, 
valaha meg kell szűnni. 

E l n ö k : Bátor vagyok a t. képviselő urat 
figyelmeztetni, hogy érvei előadásának nem nyer 
fontosságot az által, hogy ha kifejezéseiben sértő-
leg já r el, a mennyiben fel sem tehető az, hogy 
egy országgyűlés erkölcstelen törvényt hozzon. 
(Élénk helyslés.) Ennek következtében bátor va
gyok képviselő urat felszólítani, hogy állítását 
vonja vissza. (Zajos helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : Hiszen csak hypothesist 
mondott! 

Hodossiu József: Ezen észrevételt nem 
veszem magamra, mert elnök úr félremagyarázta 
szavaimat. 

E l n ö k : Akkor meg kell kérnem képviselő 
urat, hogy azon kifejezést méltóztassék ugy indo
kolni, hogy az félremagyarázható ne legyen : mert 
azon esetben is, ha csak félremagyarázható ezen 
kifejezés, nekem kötelességem az ellen óvást tenni. 
(Helyeslés.) 

Hodos iu Józ se f : T. ház! Röviden párhu
zamot akarok vonni a két törvényjavaslat , a 
központi bizottság törvényjavaslata és a román és 
szerb képviselők törvényjavaslata közt. 

Emez az egyenlőség, testvériség és igazság 
törvényjavaslata, amaz a magyar nyelv és nemze
tiség ráerőszakolása a többi nemzetekre. Emez több 
nemzeteket ismer cl az ország politikai integritása 
közt, a másik pedig nem ismer csak magyart, és 
magyart, és mindig magyart, a mi a tényekkel 
ellenkezik. Emez szabad statusban szabad egyhá
zat, szabad egyént akar, amaz pedig az egyént is, 
az egyházat is megfosztja egyik legtermészetesebb 
jogától. (Nem áll!) Emez egyesülésre hivja fel a 
nemzetet, amaz eltaszít a magyar nemzettől min
den nemzetet. Amaz egy előítéletből indul k i : mert 
előítélet az, ha azt tartjuk, hogy ha a magyar 
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nyelv nem lesz állami és hivatalos nyelv, és hogy 
ha e hazában több nemzetek ismertetnek el, akkor 
az ország szétdarabolása elkérülhetlen. Ez előítélet, 
és előitélet ellen nem lehet harczolni, melynek 
állhatatlanságát azonban már fenébb kimutattam. 
Emez elvből indul ki, a nemzetiségi elvből, mely 
egész Európ i által el van ismerve, és mely ellen 
sophismákkal harczolni igen, de érvekkel nem 
lehet. 

Még csak néhány megjegyzést fogok tenni. 
(Halljuk!) 

A központi bizottság törvényjavaslata által a 
népet és a községeket akarják teremteni a hivata
lokért, nem pedig a hivatalnokot a népért. A köz
ponti bizottság törvényjavaslata által még a hitel 
is a magyar nyelvtől tételeztetik fel, mint ha bi
zony oly okmányoknak, melyek más nyelven 
vannak szerkesztve, semmi hitelök nem volna. (Hol 
van az?) Tessék megnézni a 18. és 20. szakaszokat. 

U g y hiszem, előadásomban némileg feleltem 
Eötvös miniszter úr tegnapi beszédére a privilé
giumra nézve. (Sevimit se felelt!) Azt monda ő, 
hogyha a megyék kikerekittetnek, és azokban egy 
nyelv fog mint hivatalos nyelv használtatni, az 
által privilégiumot teremtünk. Hát az által nem 
teremtünk privilégiumot, ha azt mondj'uk, hogy 
minden honpolgárnak, hogy hivatalképes lehessen, 
a magyar nyelvet tudnia kell ? Miféle különbség 
van e két privilégium közt? Semmi, mint nincs 
semmi különbség egyik privilégium és a másik 
közt. 

Továbbá, szakadással vádolnak, és azzal, 
hogy kifelé gravitálunk. (Halljuk!) Szakadással, 
kitől? az osztrák háztól? Ugy hiszem, ez nem 
minket románokat ér. (Hát kit ?) Olvassák a törté
nelmet. A magyaroktól? Mikor kisértette meg a ro
mán elválni testvéreitől? Mutassanak egy adatot 
a történelemből: én nem hiszem, hogy fel fognák 
találni. (Zaj.) 

Bartal György képviselő úr azzal zárta be 
beszédét, hogy együtt kell élnünk és együtt kell 
halnunk. U g y van. De midőn együtt kell élnünk, 
ne teremtsünk oly törvényeket, melyek nem éle
tünket biztosítják,legalább nem a mi nemzeti életün
ket, és ne teremtsenek önök oly törvényeket, me
lyekről a sz. irás szavai szerint önök is elmondhat
ják, hogy : nekünk törvényünk van, és a mi törvé
nyeink szerint meg kell halnotok; és a mikor nem 
lesznek ilyen törvények, akkor együtt fogunk élni 
és együtt fogunk halni. 

Azért felkérem a t. házat, ne szavazza meg a 
központi bizottság törvényjavaslatát, ne szavazza 
meg mindenben még a mi törvényjavaslatunkat 
sem, (Halljuk!) hanem ha már három év alatt nem 
tisztáztattak az eszmék, ha három év alatt annyi 
különféle tőrvényjavaslat készíttetett, hogy mai-

halomra gyűlt, akkor mondjuk ki, hogy még az 
eszmék nincsenek tisztázva, mert különben nem is 
lenne annyi törvényjavaslat; de ha mégis tör
vényt akarunk hozni, akkor fogadják el, igen, fo
gadják el a kisebbségnek törvényjavaslatát a rész
letes tárgyalás alapjául. (Zaj.) Hiszen önök is 
mondják, fogadjuk el a központi bizottság javas
latát ; hát nekünk ne legyen szabad mondani: 
fogadjuk el a kisebbséget ? Tegyünk meg azon 
minden módosításokat, de vegyük be ezen módo
sítások közé azokat is, melyeket Dobrzánszky Adolf 
tegnap előadott. 

E szerint én a részletes tárgyalás alapjául a 
román és szerb képviselők által készitett törvény
javaslatot fogadom el, a központi bizottmány javas
latát pedig el nem fogadhatom. Elmondtam. (He-
lyeslés a szélső hal oldalin.) 

DapSy VilmOS : T. ház! El kell ismernem, 
mert hiszen az üres padok mutatják, hogy a háza 
szőnyegen levő mindkét törvényjavaslatot már is 
eléggé megvitatottnak tartja; el kell ismernem azt 
is, hogv oly nagy még az általunk teendők hal
maza szemben a rendelkezésünkre álló idővel, hogy 
e tárgy felett hosszasan vitatkozni, elméleti vitat
kozásokba bocsátkozni, felesleges. (Helyeslés.) 

Hogy mégis, bár csak néhány perezre, igény
be veszem a t. ház figyelmét, annak oka választóim 
iránti kötelességem teljesítésének érzetében fekszik. 
Választókerületem népessége ugyanis kevés kivé
tellel magát a szláv néptörzshöz számitja; sőt vá
lasztókerületem 1848 óta mai napig a legnagyobb 
contingensét adta azoknak, kik az utóbbi időkben 
a panszlavismusról lettek hirhedtek. Szükség van 
tehát arra, hogy választókerületem szláv ajkú la
kosainak érzelmeit talmácsoljam és rólok a rajok 
hárítható vádak árnyékát is elenyésztessem. (He
lyeslés) 

T. ház ! A mily fontos, ép oly nehéz a sző
nyegen levő tárgynak megoldása. Járatlan az ös
vény, melyen haladnunk kell. A törvényhozás ha
sonló törvények alkotásával eddig még nem fog
lalkozott. A különböző nemzetiségi igények egy
mástól messze eltérnek, bizonyos irányban túlzot
tak. És ez az, a mi ezen tárgynak békés megoldá
sát nehezíti. Az isteni gondviselés ugy akarta, 
hogy a nagylelkűségéről ismeretes magyar tör
vényhozás legyen e tekintetben is az úttörő. Meg 
fog-e felelni a várakozásnak ezen törvény, melyet 
a t. ház bölcsesége meg fog szavazni, arról előre 
semmi bizonyosat nem felelhetek. Sokak és mész-
sze terjedők azon igények, melyeket nem maga a 
nép, hanem annak hivatlan szóvivői e tekintetben 
teremtettek. (Felkiáltások : Igaz ! Ugy van ! Ellen
mondások a szélső bal oldalon.) 

Szlávajku választóimat . . . (Zaj, zugás^ ellen-
mondások a szélső baloldalon.) 
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Nagyon sajnálom, hogy némely képviselő 
urak épen személy őket találták elintve. [Helyeslés 
minden oldalról. Zúgás, ellenmondások a szélső bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Én kötelességemnek tartottam min
denkor, valahányszor csekély ítéletem szerint sére
lem történt a képviselőkön, vagy valamely elven, 
mely itt ki nem fejezhető,mindig a magam észrevéte
lét megtenni. Jelenleg azonban nem hiszem, hogy a 
képviselő úr akár egyes képviselőn, akár valamely 
elven sértést követett volna el, hanem vonatkozott 
ez azokra, kik a világon mindenhol találhatók. 
{Átaldnos helyeslés, ellenmondás a szélső bal oldalon.) 

Dapsy V i l m o s : Szlávajku választóimat meg 
fogja nyugtatni azon tudat , hogy a mit e nagy
fontosságú kérdésben a t. ház törvény gyanánt 
fog megszavazni, azt őszinteséggel, egész odaadás
sal , minden utógondolat fentartása nélkül és 
testvéri szeretettol átbatottan fogja megtartani. 
Épen azért igen könnyű nekem most azokra áttérni 
és jelezni azon pontokat, melyet választókerületem 
szlávajku lakosait e tekintetben vezetik. 

Választóim ugy kívánják a szőnyegen lévő 
kérdést megoldatni, hogy az minden nemzetiséget, 
még a magyar nemzetiséghez tartozókat is, meg
nyugtassa. És ezt ugy hiszik elérhetőnek, ha a 
községekben, megyékben és a vidékeken relatív 
kisebbségben levők a relatív többség zsarnoksága 
ellen megvédetnek, ha a személy s egyén minden 
zsarnokság ellen megótalmaztatik. (Helyeslés.) 

Választókerületem szlávajku lakosai hason
lóképen belátják szükségét annak, hogy az annyi 
külön nemzetiségekből nem ma megalakuló , de 
ezer év előtt már megalakult s az óta folytono
san fenáiló államban kell oly közvetítő nyelvnek 
lennie, melyen magát e hazában mindenki s min
denhol megérthetővé tegye; ezekből kiindulva s 
választóim elfogadván azt, hogy oly közvetítő 
nyelv a magyar nyelv legyen , annak használatát 
sehol korlátolni nem akarják; viszont biztositni kí
vánják magokat abban, hogy ők is, minden más 
nemzetiségűek, saját anyanyelvűket a községek, 
megyék s az államkormánynyal szemben érvény e-
sithessék s használhassák. 

Végre kívánják választóim azt — azért mon
dom választóim, mert ebből fogom következtetni, 
hogy ezen törvényjavaslatra , ha a részletes ta
nácskozás alapjául elfogadtatik, én is nyugodt lé
lekkel szavazok — mondom, választóim szüksé
gesnek, sőt elkerülhetlenek tartják azt is, hogy 
mind az, ki állami vagy megyei hivatalba lép, múl
hatatlanul tudja, értse s beszélje a magyar állam 
hivatalos nyelvét ; szintúgy más részről szüksé
gesnek tartják, hogy azok, kik a néppel közvetlen 
érintkezésben állnak, beszéljék s értsék a nép nyel
vét, hogy lehetővé tétessék az, hogy minden pa

naszt saját anyanyelvén tehessen mindenki, saját 
anyanyelvén hallgattassák ki s a panaszára hozott 
határozatot saját nyelvén megkaphassa. 

Ezek azon fő elvek, melyeknek megtestesité-
sét a meghozandó törvényről várják választóim. 
De meszsze van tó'lök azon gondolat, hogy oly 
törvény alkotassék, mely Magyarországnak állami 
egységét és a haza épségét veszélyeztetné. Ugyan
azért nem kívánják, hogy a megyék nemzetiségek 
szerint kikerekittessenek s a haza nemzeti terüle
tekre osztassék. Már 1861-ben, midőn szinleg a 
nemzetiségért küzdők, de valóban a reactio szol
gálatában állók, turócz-szt.-mártoni gyülekezetök-
ben proclamálták a megyéknek nemzetiség sze
rinti kikerekitését s a hazának nemzetiség szerint 
való felosztását, Gömör megye szlávajku józan és 
higgadt népe volt az, mely a merénylet ellen ha
tározottan tiltakozott és kárhoztatott minden ily
nemű törekvést. 

Azt sem kívánják választóim, hogy a nemze
tiségi kérdés megoldásával akár a fő kormányzat, 
akár az igazságnak gyors és törvényszerű kiszol
gáltatása akár megnehezittessék, akár lehetetlen
né tétessék. Ugyanazért az egyes embert megille
tő jogok teljes biztosítása mellett, szivesen hajla
nak ahhoz, hogy az államkormány és a felső 
igazságszolgáltatás nyelve a magyar legyen. De 
midőn ezt kivánják, egyszersmind kívánják azt, 
hogy ugy az államkormány, mint a felsőbb bíró
ságok határozatai is hasábosán és az ő anyanyel
vükön is kiadassanak. 

Es, hogy igen rövid legyek, miután a köz
ponti bizottságnak módosítást szenvedett javaslata 
ezen kivánatoknak és igényeknek eleget tesz ; mi
után a közmivelődést a központi bizottság javas
lata minden nemzetiség számára biztosítja, a sze
mély jogait, s határozottan merem állítani, a leg
kiterjedtebb határig megvédi : én a részletes 
tárgyalás alapjaid a központi bizottság javaslatát, 
az általam annak idején teendő módosításokkal, el
fogadom. (Helyeslés.) 

MiletiCS SzvetOZár.- T. ház! A mostani 
kormány egy kitűnő tagja három évvel ezelőtt azt 
irta, hogy „nincs ország, melynek állására a nem
zetiségi kérdés döntőbb és nagyobb horderejű be
folyással birna, mint épen hazánkra,u és eonsta-
tálván, hogy e kérdés nem az agitatiónak szüle
ménye, hanem természetes következménye a mos
tani korszellemnek, a mivelődés mostani folyamá
nak, az egyes polgárokról a nemzetekre kiterjesz
tett szabadságnak és egyenjogúságnak, monda, 
hogy „e kérdés szerencsés megoldásától függ jö
vőnk." 

A mély gondolkodású magyar államférfi sza
vai mellett, melyek a magyar törvényhozók köré
ben bizonyára ismeretesek és melyeket az iró teg-
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nap egy részben mint szónok beszédében is isme- ! 
telt, fölöslegesnek tartom a nemzetiségi kérdés 
fontosságáról akár átalában, akár különösen e ha
za és annak jövője tekintetében szólani. 

Húsz évi odyssei bolyongás után a szenvedé
sek tengerén, több évi vitatkozás után az elmélet 
és publioistika terén, eljutottunk most a gyakorlat 
terére, hogy a nemzetiségi kérdést törvényhozási-
lag eldöntsük. 

Ha egy kissé hosszasabban időzöm e kérdés
nél, igazolni fogja ezt azon érdek, melylyel e kér
dés nemzetiségemre nézve bir, és a kötelesség, 
melyet e tekintetben magamra vállaltam; miután 
pedig ezen kérdéssel nem csak az egyes nemzeti
ségek, hanem az egész ország érdeke is szorosan 
össze van kötve, miután továbbá kell, hogy mind
nyájuknak szivökön feküdjék, miszerint meghall
gassák azok szavát, kik igazságot, méltányosságot 
és jogosságot keresnek nemzetiségük számára, és 
miután végső ideje annak, hogy őszinték legyünk 
egymás irányában, hogy egymást megértsük, és 
hogy parlamentális discussio terén és magunk 
közt feszegessük és megfejtsük azon kérdést, mely 
eddig mindnyájunk kárára és egy harmadik javára 
a harczi mezőn vitattatott, de meg nem fejtetett: 
számolok türelmökre és elnézésökre, melyet azok 
irányában tanusitottak, kik a beszéd tekintetében 
nem képesek a még fenálló tételes törvénynek tö
kéletesen megfelelni. (Halljuk!) 

Előttünk fekszik lényegesen különböző két 
javaslat a nemzetiségi kérdés megoldásáról: a köz
ponti bizottság javaslata, mely a nemzetiségi bizott
mány többségének javaslatával hasonló, és mely
től tisztelt Deák Ferencz úr javaslata csak annyi
ban különböző, hogy a magyar nemzetnek politikai 
egységét explicite politikai dogmává emeli: és 
Mocsonyi Sándor úr javaslata, melyet elvbarátai 
nevében előterjesztett, és mely a bizottság kisebb
ségének javaslatával hasonló, keletkeztében pedig 
huszonhat különféle nemzetiségű képviselőtől 'alá
íratott. 

En e második javaslatot pártolom, és töre
kedni fogok, hogy elveit és határozatait a lehető
ség szerint igazoljam, az ellenkező érveket pedig 
megdöntsem. 

Ezen javaslat alapja: a nemzetiség elve, azon 
magasztos elv, mely e kor jelszavává, a további em
beri haladás rugó erejévé, és azon jellé lett, mely
ről azt mondhatni: „in hoc signo vinces." 

Mi a „nemzetiség?" ugy látszik, fölösleges 
volna fejtegetni azon országgyűlés előtt, melynek 
többsége azon nemzetből való, mely ezer nyolcz-
ezáz huszonöttől fogva valóságos parlamentalis és 
publicistikai harczot kezdett meg nemzetiségeért, és 
mely nemzetnek nagy fia, Nagy Pál, e harczot in
augurálta oly kifejezéssel, melyet minden nemzet 

arany betűkkel Írhatna fel nemzeti pályájának 
prodomjára, és mely igy hangzik: „Az elvesztett 
alkotmányos szabadságot visszaszerezheti a nemzet 
kedvező körülmények közt, de az elvesztett nem
zetiséget soha többé." 

De történik, hogy emberek és nemzetek 
ugyanazon eszmének más értelmet adnak, midőn 
saját zászlajokra irják, és mást, midőn azt az el
lenkező zászlóra látják irva, hogy tehát ugyanazon 
eszmének kettős, gyakran egymással ellentétben 
álló jelentőséget tulajdonítanak. Ki nem tudja, 
hogy a mostani kornak a vallási ügyekben kife
jezett azon magasztos elve is : „szabad egyház, 
szabad államban" más értelemmel birCavour köve
tőinek ajkain és mással az ultramontanokén ? U g y 
vagyunk a nemzetiségi kérdéssel is. 

Vannak, kik a nemzetiséget az utolsó balité-
letnek tartják, mely akadályul szolgál az emberi 
valóságos haladásnak, a valóságos emberiességnek 
és a valódi tökélyesedésnek, melyet a despoták gon
doltak ki és indítottak meff, hoe'v ezen eszmével 
keresztezzék az emberi szabadságnak utait, és mely 
az emberi művelődés és szabadság világa előtt épen 
ugy fog eltűnni, a mint megdőltek más vallási és 
világi balitéletek is, a kasztok, az osztályok és a 
kiváltságok. 

Én ellenkező véleményben vagyok. Dőltek és 
dőlni fognak a balitéletek, és a korlátok az egyes 
emberek és az összes emberiség közt a korlátolt 
individualitás és az emberiesség magasztos eszméje 
közt, de csak azok fognak megdőlni, melyek em
beri intézményekre, az ész és az érzelmek tévedé
seire, emberi erőhatalom és igazságtalanságra ala-
pitvák; meg nem dőlhet azonban az emberek azon 
különbsége, mely magára a természetre van alapít
va , melyet maga az Isten a világ teremtésénél 
mint a művelődés és haladás magvát oltott az 
emberekre, mely nem akadálya, hanem inkább 
legtermészetesebb és legerősebb rugója a közmű
velődés és műveltségnek, ez által pedig a közhala
dás és a közszabadságnak is, mely végre egyedül 
képes az embert az egoismus fölé emelni, és oly 
áldozatokra buzdítani, melyek az emberi haladás
ra szükségesek, melyeketa kosmopolitismus hideg 
eszméje soha sem képes ugy megindítani, mint az 
anya keblén szivott meleg érzelem: ezen érzelem 
pedig a nemzetiség érzelme, melynek lényeges 
alapja a nyelv, mely nem csak szerv az emberek 
szellemi ereje fejlődésére, hanem azon egyedüli 
csatorna is, melyen keresztül a közműveltség az 
emberek tömegébe áthat; míg pedig a műveltség 
a tömegekbe át nem hat, mindaddig lesz nyomás", 
lesznek, habár nem a törvényen alapuló, de tény
leges kasztok, a közszabadság üres szó lesz a sö
tétség és a tévedések magányában, a despotia, 

i mely nem gondolta ki, hanem csak felhasználta a 
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nemzetiségeket, izgatni fogja, hogy egyik a másik
nak, és ez által maga magának is békókat verjen. 

H a a természet más utón, és nem a nemzetisé
gek utján akarta volna az embereket a tökélyesedés 
felé vezetni, nem teremtett volna különféle nyelve
ket és ez által különféle nemzeteket. 

Nem! A természet nem kivan nyelvi egységet, 
hanem észbeli öszhangot az eszmékben és erkölcsi 
•öszhangot a törekvésekben, melyek valóságos hu
manitáshoz vagyis az emberek szellemi rokonságá
hoz vezetnek. Valamint a physikai világ gazdag
ságát a testek különféleségében, öszhangját pedig a 
természeti törvények egységében , vagy pedig ösz-
hangzásában mutatja: ugy az erkölcsi világ is a 
szellem gazdagságát a nemzetek különféleségében, 
öszhangját pedig a humanitás magasztos eszméjé
ben tünteti elő, mely minden nemzeteket összeköt 
és egy czél felé vezet. 

De abban, a mit mondtam, a nemzetiségnek 
talán csak culturküldetése, culturai igazolása fe
küdnék ; mi pedig igényeljük nemzetiségünknek 
politikai elismerését és méltánylását is, igényeljük, 
hogy nemzetiségünk a politikai élet alkotó eleme 
is legyen. 

A történet azonban mutatja, hogy a cultura 
a nemzetiség és a ntmzeti nyelv jelentősége nélkül 
fen nem állhat és soká nem tarthat. Ha valamely 
nemzet nyelve nem bir politikai jelentőséggel; ha 
nem hathat be minden, tehát a politikai nyilvános 
élet köreibe is ; ha azon emberek, kik vivői a nem
zeti öntudatnak és műveltségnek, mint ilyenek a 
politikai életben nem működhetnek • ha valamely 
nemzet magasabb és szakirodalma a mivelődési 
eoncurrentia teréről azért van tényleg leszorítva, 
mivel e magasabb és szakigények más nemzetisé-
g-ek és nyelvek irodalmából nem csak kielégíthe
tők, hanem a praktikus politikai élet miatt abból 
szükségkép ki is elégitendők; ha valamely nemze
tiség irodalma csak a nemzet tömegének primitív 
szükségleteire szorittatik, a nemzet értelmiségének 
virága pedig, hogy képességeinek a nyilvános és 
politikai életben, sőt az irodalmi Pantheonban meg
felelő jelentőséget szerezzen és biztosítson, nemze
tétől való elpártolásra tényleg kényszeríttetik : ak
kor a nemzetiség, melynek nincs politikai jelentősége 
minden másféle szabadság mellett növény fog ma
radni, melyet minden dér csapni fog, és nem lesz 
fasudárrá, mely a magasba nő és ágait büszkén 
terjeszti szét. 

Ha Bach vagy Schm eriing a magyar nem
zetnek az alkotmányt visszaadni és legszabadabb 
intézményeket biztosítani akarta volna azon felté
tel alatt, hogy a magyar nyelvnek ne legyen jelen
tősége az állami és politikai életben, hanem a né
met vagy akármely más legmiveltebb nyelvnek, 
mely a nemzet értelmiségének hozzáférhető volna: 

a magyar nemzet kétségkívül visszavetette vol
na ezen ajánlatot. 

Épen az jellemzi a mai kort, hogy a nemzetek 
arra törekszenek, miszerint nemzetiségűknek és 
nyelvűknek a politikai életben, az állami szerve
zetben jelentőséget szerezzenek. Ez egészen termé
szetes. A nemzetiség szorosan véve legtermésze
tesebb alapja az állami organismusnak, egyrészt 
mivel a nyelv, mint lényeges alapja a nemzetiség
nek, egyszersmind szerve az állami functióknak, 
másrészt, mivel e functiók épen a nemzet miatt 
vannak, tehát a nemzet nyelvén is eiintézendó'k, 
végre mivel a nemzetiség külön a szerződési theo-
ria szerint úgynevezett állami szerződés nélkül is 
az embereket és a polgárokat egy állami egységgé, 
vagy az egység egy részéve olvasztja össze. 

De midőn azt mondom, hogy a nemzetiség 
egy állami és politikai képző tényező, nem gondo
lom az alatt, hogy az az egyedüli és kizárólagos té
nyező : a szabadság és a közjóllét érdekei nagy be
folyással birnak mai nap az állami szervezetre, és 
az egy nemzetiségű államok sem szervezhetik ma
gokat a mai korban mint kizárólagos nemzeti álla
mok, melyekben az idegeneket emberi jogaikban 
meg lehetne rövidíteni, vagy melyekben a polgári 
és politikai kötelességek a nemzetiség szerint osz-
tályoztatnának és méretnének. Azt sem gondolom, 
hogy a nemzetiség mindenütt egyforma mértékben 
volna állami és politikai tényező: ez az államok 
történelmi, geo- és ethnographiai körülményeitől 
függ. A hol az államban egy nemzetiség van akár 
eredetileg, akár assimilatio folytán, vag}7 a hol a 
többi nemzetiségek a fő nemzetiség irányában tü
nedeznek, és talán culturai jelentőséggel sem bir
nak, ott a nemzetiség és állam két eszméje coínci-
dál, és az állam egy nemzetiség typusát viseli ma
gán ; a hol egy nagy nemzet, mely geo- és ethno-
graphiailag és a miveltség, valamint a közjóllét 
más feltételezvényei szerint is egy államot képez
hetne, több államba van felosztva, ott a nemzetiség 
elve feloldja a fenálló államokat, és ujakat képez, 
mint Olasz- és Németországban; a hol több nem
zet, vagy nemzetek része létezik, melyek geogra-
phiailag, történetileg vagy más közös érdekekkel 
össze vaunak fűzve, és melyek mennyiségöknéí 
fogva csak kapcsolatosan vagy közösen állhatnak 
tovább is fen, és csak igy fejlődhetnek, ott a nem
zetiség nem bir feloldó, hanem bizonyos mérték
ben átalakító erővel, és pedig annyiban, a mennyi
ben azt a nemzetiségek érdekei kívánják, és a 
mennyiben az egyrészt az. állam, más részről az 
alkotmányos szabadság érdekeivel összefér. A több 
nemzetiségű államnál kell, hogy az minden nem
zetiségek jellegét magán viselje, ha csak nem akar
ja, hogy a nemzetiségek elemeit feloldó elemekké 
tegye. 
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Ezen jelleg két módon nyerhet politikai ki
fejezést: az állami foederatióban, a h o l csak a tör
vényhozás és legfőbb administratio állami joga le
het tárgya a nemzetiségek szerinti szervezésnek ; 
vagy az állami szervezet azon rétegében, mely 
nem vonatkozik az állami centrumra, hanem annak 
peripheriájára, a politikai, törvénykezési és más 
hasonló oly administratióra, melynek közvetlenül 
a polgárokkal van dolga, melyre a polgárok köz
vetlenül befolynak, mely az úgynevezett önkor
mányzat körébe esik. Amott a nemzetiség állam
jogi, itt pedig szorosabb értelemben politikai kife
jezést nyer. 

Magyarország azon állam, melyben kell, 
hogy mindakét jelleg kifejezést nyerjen, ha a 
nemzetiségeket ki akarja elégíteni: államjogi kifeje^ 
lést azon országok irányában, melyek mint olya
nok a szent koronához tartoznak, és szorosabb po
litikai kifejezést a szűkebb Magyarországban. Ma
gyarországnak van történeti alapja is er re : első 
esetben Horvátországnak, Slavoniának, Dalmátiá
nak és Erdélynek ország-autonómiai viszonyában 
is ; második esetben pedig a nemzetiségek tekinte* 
tében a municipalis szerkezet intézményében a 
szűkebb Magyarországban. 

Ez utóbbi a mi álláspontunk a nemzetiségi 
kérdés tekintetében a szűkebb Magyarországban. 

Ezen álláspontból kiindulván, kívánjuk mi a 
Magyarországbeli nemzetiségek részére : 

1-ször, hogy a különféle nemzetek Magyaror
szágban olyanokul elismertessenek; 

2-szor, hogy azon tény, miszerint valamely 
municipiumban a lakosok vagy átalában vagy 
többségben egy nemzetből valók, mértékadó le
gyen a hivatalos nyelv és azonmunicipium jellege 
tekintetében; 

3-szor, hogy a vegyes municipiumok a geo-
raphiai és ethnographiai, valamint a közigazgatási 
lehetőség tekintetbe vételével a nemzetiségek szerint 
határoztassanak meg. 

A különféle nemzetek olyanokul való elisme
rését kívánjuk: először, mivel ez alapja a nemzeti
ségnek, miután a nemzetiség nemzetet tételez fel, 
melynek erkölcsi személyiségét és nemzeti külö
nösségétkifejezze; másodszor, mivel ez alapja azon 
nemzetiségek egyenjogúságának; harmadszor, mi
vel Magyarország története is ismeri, és Magyar
ország alajjtörvénykönyve, a Hármaskönyv is el
ismeri a különféle nemzeteket. 

Ennek ellenében felhozatik: 1., hogy Ma
gyarországban a nemzetek, a magyart kivéve, más 
nemzetek részei, a részeket pedig nem lehet nem
zetnek nevezni, mert abból következnék, hogy 
több nemzet van, mely egy és ugyanazon nemzeti
ségű ; 2., hogy egy államban csak egy politikai J 
nemzet létezhetik; 3., hogy a különféle nemzetek 

nevezete a magyar törvénykönyvben oly korból 
való, melyben jogegyenlőtlenség uralkodott, mely
ben egyes nemzeteknek, sőt testületeknek is kivált
ságok adattak, hogy saját joguk szerint szolgáltas
sák nekik az igazság, és hogy ez az egyforma po
litikai és polgári jog korában fen nem állhat. 

Az első nem ál l : mert a nemzetek részei nem 
szűnnek meg a nemzet nevét viselni és mint nem
zet létezni, ha a nemzet több államban van felosz-
va, mert abból az következnék, hogy olyan nem
zet nem is létezik, pedig magyar nemzetiségű 
testvéreink bizonyára nem fogják tagadni, hogy 
van lengyel nemzet, noha három államban van 
felosztva, és nem fogják mondani, hogy a lengye
lek Galicziában nem nevezhetők lengyel nemzet
nek. Senki sem tagadhatja, hogy angol nemzet 
van Nagybritanniában és Éjszak-Amerikában is, 
és hogy német nemzet létezik, ámbár mainap is 
több országokra felosztva. Svajczban vannak a 
német, franczia és olasz nemzetből részek, és azért 
mégis alkotmányának száz kilenczedik szakasza 
azt mondja, hogy mind a három országos nyelv : 
a német, franczia és olasz nyelv nemzeti (nationa-
lis) nyelvek, a „nationalitás" pedig feltételezi a 
„natiót". A megosztott nemzet minden államilag 
njegosztott részében mint nemzet tűnik fel. Végre 
a szlovák nemzet Magyarországban egészében áll 
fen, tehát a nemzet nevetnem lehet tőle megta
gadni. 

Másodszor az sem áll, hogy egy államban 
csak egy politikai nemzet létezhetik. Az egyetlen
egy politikai nemzetiség és az egy politikai nem
zet theoriája az államban téves. Midőn az államban 
nemzetről tétetik említés, mely egy egységnek 
tekintetik, akkor nincs szó a genetikai „natioft-ról, 
hanem a polgárok összességéről az uralkodó irá
nyában, a törvényhozás egy tényezőjéről a másik 
irányában, és akkor a nemzet annyit jelent, mint 
„populus", a mint a magyar törvénykönyv is „po-
pulusa-ról szól, mely akkor természetesen a ne
mességből állott nemzetiségi különbség nélkül, 
most pedig összessége minden polgároknak a nem
zetiségek különbsége nélkül ; de ez azért nem zárja 
ki, hogy a „populus" több „natio^-ból állhasson. 
Ezt mutatja a törvényes tény is a sz. korona or
szágaiban. Magyar nemzetiségű testvéreink leg
alább saját álláspontjukból nem fogják tagadni, 
hogy Horvátország, Slavonia és Dalmátia átalában 
egy államot képez Magyarországgal a külállamok 
és az uralkodó irányában, és mégis bizonyára nem 
fogják azt tartani, hogy nincs horvát nemzet, és 
hogy ez csak politikailag is magyar nemzeteknek 
volna nevezhető. A tévedés abban fekszik, hogy 
azt hiszik, miszerint csak azon nemzet nevezhető 
politikai nemzetnek, mely mint egység politikailag 
és pedig államjogilag van szerezve, mely tudni 
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illik mint nemzet vagy egészben, vagy legalább 
bizonyos mértékben a souverain államjogokat gya
korolja. Ez az erőszak és igazságtalanság alapján 
csak akkor állhatott fen, midőn egy nemzet a töb
bieket legyőzötteknek tekintette, és tagjaiknak 
legalább egy részét a törvényhozás és államhata
lomban való részvételből kizárta, de semmikép sem 
lehetséges oly időben, melyben minden nemzetnek 
tagjai egyforma politikai jogokkal birnak. Vajon 
egy államban több nemzetek mind foederált nemze
tek gyakorolják-e az állami jogot, vagy czélsze-
rübbnek tartják, hogy mint különféle nemzetek 
tagjai azon foederatio nélkül egyetemben gyako
rolják ama jogot ? az a dolog természetén mitsem 
változtat, és ez utóbbi körülmény nem fosztja meg 
az egyik vagy másik nemzetet a nemzet névtől. Ha 
Törökországban a törökök, a bolgárok és görögök 
egy parlamentben gyakorolnák az államjogokat, 
nem szűnnék meg a bolgár és görög nemzet, an
nál kevésbbé lehetne a bolgár nemzetet töröknek 
nevezni. Az egy államban egy politikai nemzetet 
vitató elmélet követői Svajczra hivatkoznak, hol a 
németek, francziák és olaszok svajczi, és Belgiumra, 
hol a francziák és flamandok belganemzetnek nevez
tetnek ; de mindenki tudja, hogy genetikailag nincs 
svajczi és belga nemzet, és hogy ez az államnak 
csak geographiai megnevezése, mely a régi római 
korból való, és mely fenmaradt ugyan, de nem mint 
a nemzetek megnevezése, hanem mint az ezen or
szágokban levő különféle nemzeteknek geographiai 
állami megkülönböztetése a rokon nemzetektől 
Olasz-, Német-, Francziaországban és Hollandiá
ban, és e nevezet használtatik inkább internationa-
liter, mint az állam belsejében, mert mint látjuk, 
Svajczban három nemzeti nyelv ismertetik el, te
hát három nemzet és három nemzetiség. Csak kül 
felé fogja a svajczi mondani, hogy svajczi, a bel
giumi pedig, hogy belga, saját orsázágában azon
ban németnek, francziának, olasznak, flamandnak, 
és e nemzetek fiának nevezi magát. Ausztriában 
létezik cseh nemzet, habár az ország régi geogra
phiai szerint „Bohemiáa-nak neveztetik ; és habár 
Ausztriában osztrák államról és per abusum „oszt
rák" nemzetről is beszélnek, mégis mindenki tud
ja, hogy az nem belső politikai, hanem külső nem
zetközi megjelölés, mely mellett a német, lengyel, 
cseh és a többi nemzetek el nem enyésznek. 

Épen Svajcz, Belgium és Britannia példái mu
tatják, hogy azon államok, melyekben több nem
zet, több nemzetiség létezik, ezen nemzetek össze
gét, és illetőleg az államot nemzetközi viszonyok
ban egy néven nevezik, és pedig nem a genetikai 
nemzetek egyikének nevén, hanem geographiai 
vagy semleges néven, a mi ki nem zárja, hogy 
belül az államban több nemzet lehessen, és hogy 
ezen nemzetek azoknak neveztessenek. f 

Voltak belátással biró magyarok is, kik igaz
ságosnak tartották, hogy a többi nemzetek ne 
csak belül neneveztessenek magyar nemzetnek, 
hanem a külállamok irányában is valamely sem
leges nemzetközi nevezet vétessék föl az ország és 
minden nemzetei és polgárai összessége számára. 
Most is ezen ország csak magyar nyelven nevez
tetik „Magyarországának, más nyelveken azon
ban nem, hanem: Ungarn, Uhor, Ugardkának, 
mi nemzetközileg meg is maradhat, de belül min
den nemzetet saját nevezete illet. Egyetlenegy 
politikai nemzet, egy politikai nemzetiség, az fic-
tio oly államban, mely több nemzetből és több 
nemzetiségből áll, és pedig olyanokból, melyek 
milliomokat számítanak. Nincs másféle nemzet, 
csak genetikai, és a hol egy államban több nemzet 
van, mint Magyarországban, ott, ha akarunk poli
tikai nemzetet, akkor mindannyi politikai, azaz 
minden nemzet nyelvét és nemzetiségét egyenlő 
jog, egyenlő állás illeti, csakhogy lehet egy nyelv
nek, de nem egy nemzetiségnek az állami kikerül-
hetlen szükséglet kivánalma szerint nagyobb ha
táskört adni, mit mi is teszünk javaslatunkban, 
adván azt a magyar nyelvnek a történet és az 
arány alapján. 

A ki pedig azt akarja, hogy minden nemzet 
Magyarországban „magyar"-nak neveztessék azért, 
mivel a magyar nemzet ez országot meghódította, 
a mellett pedig felejti, hogy azt minden nemzet 
védte, megvédte és megőrizte : az a középkori 
fegyverjog terére és oly thémára tér át, mely nem 
szokott parlamentalis discussio utján vitattatni. 

A mi végre azon ellenvetést illeti, hogy a 
különféle nemzeteknek a kiváltságok korából való 
nevezete nem bir érvénynyel a jogegyenlőség ko
rában : arra azt jegyzem meg, miszerint abból, 
hogy a jogszolgáltatás ki van egyenlítve, még nem 
következik, hogy megszűnnek a nemzetek és nem
zetiségek, annál kevésbbé, mivel azok nem ke
resnek semmiféle privilégiumot a polgári és poli
tikai jogban, hanem csak az egyenlő jognak szol
gáltatását azon nyelveken, melyek valahol ural
kodnak és melyek nem szűntek meg létezni. Épen 
az egyenjogúság kivánja a különféle nemzetek, 
azok nyelve és nemzetisége történeti elismerésének 
megerősítését, kizárásával az egy nemzetiség, egy 
nyelv s igy az egy nemzet suprematiájának. 

A különféle nemzetiségek elismerésének pos-
tulátuma azon jelentőséggel is bir, hogy nemzetek 
mint olyanok mutatkoznak a mivelődés terén, és 
ha a törvény nem ismerné el részökre a nemzet ne
vezetét, akkor összességükben mint nemzetek nem 
emelhetnének cultur-intézeteket, ezeket nem ne
vezhetnék nemzetök nevén, mely jogot javasla
tunkban kifejezetten kívánunk. 

Áttérek javaslatunk második postulatumára, 
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mely postulatumainknak veleje, és mely körül az 
egész kérdés mintegy tengelye körül forog. Akár
mily engedmény mitsem fog érni, ha nem lesz 
kiinduló pontja ezen második postulatumunk, mely 
így hangzik: a megyékben, kerületekben, váro
sokban és helyi községekben a lakosok többsé
gének nyelve a hivatalos. 

Ezen postulatum a nemzetiségek egyenjo
gúságának elvén alapszik, valamint azon maxi
mán , hogy a hivatalok és hivatalnokok a polgá
rok miatt vannak, és nem a polgárok a hivatalok 
és hivatalnokok miatt. 

A kisebbség az által van biztositva, hogy 
határoztatik, miszerint a nevezetes kisebbség nyel
ve is mint hivatalos használható; minden többi 
polgárok pedig az által vannak biztositva, hogy 
beadványaik saját nyelvökön fogadandók és inté-
zendők el, ha ezen nyelv az illető kerületben szo
kásos nyelvek egyike, különben pedig a centrális 
magyar nyelven. 

Ez áll mindazon államokban, melyekben 
több nemzetiség létezik, különösen azon államok
ban, hol egy nemzetiség sem annyira túlnyomó 
szám szerint, vagy máskülönben, hogy a többieket 
nyomhatná, vagy átalakíthatná, és hogy más 
nemzetiségek jóakaratára és segítségére nem szo
rulna. 

Svajczban azonkívül, hogy mind a három 
országos nyelv a szövetséggyülésen használtatik, 
hogy a törvények mindezen nyelveken bocsáttat
nak ki, hogy az igazgató szövetségtanácsban is 
ezen nyelvek használtatnak, hogy a szövetségi 
rendeletek és határozatok ezen nyelveken adat
nak ki , tehát az országos nyelveknek a cen
trumban és a centrumból való ezen egyenjogú 
használatán kivül, minden cantonban azon nyelv 
a hivatalos, mely a polgárok többségének nyelve, 
a vegyes cantonokban, mint Bernben, Freiburg-
b a n , Walísban két-két cantoni nyelv a hivatalos, 
a polgárok pedig a hivatalokkal való érintkezésök-
ben az országos nyelvek egyikét használhatják ; 
és ez így van Svajczban, a hol hetvenöt század
rész német, huszonhárom századrész franczia és 
csak öt századrész olasz van • sőt a ron ánok is, 
kik a lakosságnak csak két százalékát képezik, saját 
vidékükön, a Grison cantonban, saját nyelvűket 
használják mint hivatalost. 

Belgiumban ezer nyolczszáz negyvenben 
kétszáz flamand község ugyanazt kívánta, mit mi i s ; 
a király és a kormány kiküldött erre ezer nyolcz
száz ötvenhatban egy enquéte (vizsgáló) bizott
mányt , mely e tekintetben az országgyűlésen 
az ezer nyolczszáz ötvennyolczadik évi deczember 
tizennyolczadikai ülésen egy jelentést terjesztett elő, 
és ugyanazt javasolta , mit a mi kisebbségünk 
i s ; az országgyűlésnek ezer nyolczszáz ötvenki-

lenczedik évi márczius huszonharmadikán tartott 
ülésében, értesítette a kormány az országgyűlést, 
hogy a flamand kívánalmak nagyobb része már 
életbe léptetett , hogy a törvények a kormány és 
tartományi közrendeletek Brabant tartományban 
flamand nyelven is hirdettetnek és adattatnak ki , 
hogy ugy adatnak ki az utasítások is a községi 
administratiók szá ^ára, hogy a községi admi-
nistratiók flamand és franczia nyelven működ
jenek , hogy Flandria tartományban ugy a városi 
mint falusi községek minden ügyei kizárólag 
flamand nyelven intéztessenek el , hogy a községi 
tanácsok határozatai a tartományi hatóságnak 
flamand nyelven terjesztessenek föl, hogy a tarto
mányi hatóság saját rendeleteit flamand nyelven 
adja k i , hogy a gubernium hivatalnokai az ügye
ket flamand és franczia nyelven intézzék el, a sze
rint, a hogyan fölterjesztetnek, hogy a tartományi 
hatóság a városokkal franczia nyelven közleked
jék ugyan, de hogy a flamand városok az ügyeket 
flamand nyelven terjeszszék föl, és csak franczia 
kisérő levelet küldjenek, hogy végre a gubernium 
is az egyeseknek ügyeit a beadvány nyelvén in
tézze el. 

Az ezer nyolczszáz hatvanegyediki ország
gyűlés bizottmánya javasolta, hogy a municipi-
umok és községek képviselő testülete válaszsza ma
gának az ügykezelési nyelvet, mit az ezer nyolcz
száz hatvanhetediki országgyűlés albizottmányais 
magáévá tett, valamint azt a központi bizottság 
munkálata is a nem-municipális községek számára 
javasolja. 

Ez által indokoltatik, hogy ezt az egyéni sza
badság érdeke kívánja, és hogy a törvény a kép
viselő testület többségének annak akarata ellenére 
az ügykezelési nyelvet föl nem tolhatja. 

De az egyéniség, a polgári egyéni személyi
ség, noha forrása a jogoknak, mégsem forrásamin
den jognak; vannak az erkölcsi világban, mely 
fölött a szabadság törvénye uralkodik, erkölcsi 
vagy collectiv existentiák, melyek nem származ
tatják minden jogukat az egyes egyéniségektől, 
sem az egyes emberek akaratának aggregatióját'ól, 
hanem némely lényeges jogokat magokban, saját 
természetökben és rendeltetésökben viselnek : ilyen 
existentiák, morális személyiségek az állam, az 
egyház. Ezeknek nem szabad az egyéniséget, az 
egyéni szabadságot és az egyéni jogokat meg-
semmisiteniök, mert végre is a mainapi fölfogás 
szerint mind ezen existentiák az emberek miatt 
vannak, és nem ezek azok miat t , mint az ó kor
ban. Az egyéniségeknek szabad bizonyos állam
ból vagy egyházból ki is lépniök; de míg azok
ban vannak, meg kell engedniök, hogy egyéni 
szabadságuk korlátoztassék azon mértékben, mely
ben azt a collectiv személyiség fönállása és fejlő-
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dése kívánja. í g y állunk a nemzetiséggel is, mint 
a nemzet morális személyiségével. A nemzetiség 
nem joga az egyes embernek , mert ha az volna, 
akkor a magányos emberek is valamely államban, 
például egy szerb polgár Francziaországban, egy 
franczia polgár Magyarországban, jogosítva len
nének követelni, hogy az illető állam az ő nyelvü
kön is fogadja és intézze el beadványaikat , a 
mi nyilván absurdum volna ; a nemzetiség az 
egynyelvű polgárok egy bizonyos, politikailag 
nevezetes sokaságának joga, kik valamely állam
ban többé kevésbbé együtt élnek. Az egyeseknek 
joguk van nemzetiségűket előmozdítani, azt az 
állami és más existentiákkal öszhangba hozni, de 
nincs joguk azt megsemmisíteni, vagy attól elpár
tolni. Egyes ember még azon saját jogairól sem 
mondhat le, melyek alapjogok, melyek veleszület-
vek, melyek emberré és jogi személylyé teszik őt; a 
nemzetiség pedig legszemélyesebb és mindenek 
fölött alapjoga az embernek, és mig valaki magát 
azon nemzetiséghez vallja, mig át telelnem pártol, 
nincs joga arról lemondani még a maga, annál ke
vésbbé pedig választói tekintetében, kik a képvise
lőket e mellett n im választják a nyelv miatt vagy 
a nemzetség szerint, hanem a municipiumnak más 
politikai vagy anyagi érdekei szerint i s ; a képvi
selő tehát nem is kap felhatalmazást a választók 
nyelve és nemzetisége tekintetében. Az egyéni 
személyiség és akarat felett áll e tekintetben a nem
zet és a nemzetiség közös existentiája, és a nemzeti 
öntudatban kifejezett közakarat, mely öntudatban 
a nemzet érzülete, értelme és akarata összefoly. 
E tekintetben szépen nyilatkozik a fenemiitett fla
mand bizottság az indokokban : „A nyelv több mint 
személyes érdek : a nyelv az, mit egy nemzet leg
bensőbben birtokol; több az a politikai öntudatnál, 
mert ez a külső körülmények szerint sokféle vál
tozásnak van alávetve; több az a nemzetre nézve 
még- a vallásnál is, mert régibb és többet érdekli an
nak személyiségét; smelyikértelmes kormány volna 
az, mely megsértené az egyéni, vallási és politikai 
öntudatot, hogy saját'vélemény, ét föltolja? a nyelv 
kérdése lelkiismereti kérdés, melybe senki sem 
avatkozhatik a nyelv tulajdonosán kivül; az oly 
kérdés, mely nem szenved vitatást." 

Ha a törvény azon határozatában, hogy a 
polgárok többségének nyelve a hivatalos, az egyé
ni , személyes szabadságnak sérelme feküdnék, 
nem volna-e nagyobb sérelem abban, ha a képvi
selőtestület többsége a polgárok többségének aka
rata ellenére, vagy ha a különféle minoritások 
szövetkezése a képviselő testületben e testület rela
tív, vagy a lakosok akár absolut akár relatív több
sége ellen , a minoritásban levő nyelvek egyikét 
választaná, vagy valamely harmadikat, mely az 
illető municipiumban szokatlan? 

KÉPV. H. NAPLÓ 1865/8. XI. 

De a központi javaslat még a választást sem 
engedi meg; ő parancsolólag rendeli, hogy a rau-
nicipiumokban a magyarnyelv a hivatalos, a töb
bi nyelvek pedig egy ötödrész kívánatára csak 
jegyzőkönyvi nyelvek lehetnek; kizárja tehát min
den lehetőségét, hogy más nyelvek a municipiu-
mokban és az első folyamodási bíróságoknál 
hivatalosak legyenek. Itt tehát minden lakosok, 
minden képviselők akarata sem bir érvénynyel. Itt 
az úgynevezett egyenjogúság határt lel és épen ott 
szűnik meg, hol azt a nem-magyar nemzetiségek 
keresik. 

Ez az által indokoltatik , hogy az állami egy
ség, a kormányzat és a közigazgatás gyakorlati 
lehetősége és czélszerüsége, az igazságszolgáltatás 
gyorsasága és pontossága kívánja ezt; de én alább 
meg fogom mutatni, hogy mindez nem kívánja a 
hivatalos nyelv egységét, hogy javaslatunk nem 
sérti az állami egységet, hogy szerinte a kormány
zat és a közigazgatás gyakorlatilag nem lehetlen, 
nem czélszerütlen és hogy az az igazságszolgáltatás 
gyorsaságát és pontosságát nem csak ki nem zárja, 
hanem még elő is segiti. 

Most pedig- áttérek harmadik postulatumunk-
ra : ez a megyék kikerekiíése. „Kikerekités \" Ez 
azon szörnyű sző, melylyel ellenfeleink a magyar 
nemzet közvéleményét izgatják, és melylyel a gyer
mekeket is a bölcsőben mintegy mumussal ijeszt
getik. A „kikerekités", mondják, kulcsa az or
szág szétdarabolásának; maga báró Eötvös úr is 
attól fél, „hogy a nemzetiségek nem állapodná
nak meg az ország ezen uj felosztásánál, hanem 
arra törekednének, hogy a nemzeti töredékeket a 
határokon tul levő rokon nemzetekkel egyesítsék, 
a mi mafja után vonná az állam szétbomlását, és 
hogy az uj felosztással nem csak meglazulna a kö- ' 
telek, mely az ország polgárait ezen honhoz köti, ; 

hanem eszköz is adatnék az egyes részek kezeibe, : 

hogy törekvéseiket valósítsák." 
Én ellenkezőleg azt hiszem, hogy a megyék 

kikerekitése épen ellenszer az ellen, hogy egész 
vidékeken ne támadjon azon törekvés, hogy nem
zetiségük megmentése végett a határokon kivül, 
rokon nemzetekkel egyesüljenek és hogy ez által 
az államot földarabolják: hisz épen akkor, midőn 
minden nemzetiség Magyarországban a municipi-
umokban megtalálja házikóját és erődjét, melyből 
nemzetiségét és az alkotmányos szabadságot véd
heti, épen akkor fog szilárdulni a kötelék , mely 
őket a közös hazához köti, és ez inkább vonzerő 
lesz a határokon kivüli nemzetekre nézve, kik 
például ki vannak téve a nyugat vagy az éjszak
nak, mint indok, hogy magok is a határokon ki
vüli veszély állkapczáiba rohanjanak. A magyarok 
az osztrák centralistáknak, kik a centralisatió töl
csérével akarták beléjök tölteni az osztrák hazafi-
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ság iránti szeretetet, nem azt felelték-e, hogy ezen 
szeretet erősebb fog lenni, ha mindenkinek azáta-
lános patriotismus mellett saját hazai, particularis 
patriotismusa is meghagyatik ? és mit ártana 
Magyarorságnak, ha benne a különféle nemzeti
ségek nem tartományi, hanem csak municipális 
mértékben nyernének tűzhelyet nemzetiségük szá
mára? A svajczi cantonok nem törekszenek'arra, 
hogy mindegyik saját nemzetével egyesüljön, noha 
nagyobbak és jelentékenyebbek is ezen nemzetek; 
az alkotmányos szabadság erősebb kötelék köztök. 
mint a minő a nyelv egysége volna. í g y lenne 
Magyarországban is. 

Ellenben mi lesz akkor, ha a szerb, a román, 
a szlovák, az orosz és így tovább, idegennek fog
j a érezni magát saját tűzhelyén? azt a magyar 
országászoknak hagyom, hogy fontolják meg. 

Nemzetiségünk biztositékául és Magyaror
szág földarabolásának ellenszeréül kívánjuk mi a 
megyék „nationalisatioa-ját, azaz, hogy a munici-
piumok túlnyomó nemzetiségek jellegét nyerjék a 
kisebbség- denationalisatiója nélkül; erre pedig a 
megyék kikerekitése csak corollárlum, vagy job
ban mondva, modus applicationis. Ez magának 
a közigazgatásnak és az állami fmacziának is ér
dekében áll. Több kisebb megye van, melyeket 
másokkal egyesíteni kellene, például vegyes vár
megyék : Kraszna, Ugocsa, Hont, Közép-Szolnok. 
Ung , és egynemű vármegyék : Torna, Árva, Esz
tergom, Liptó, Mosony, Zaránd; van ismét több, 
melyek oly nagyok, hogy fel kellene ó'ket osztani, 
például Bács megye, mely ezer nyolezszázkettő 
előtt fel is volt osztva, Bihar, Torontál és a többi. 

Miután már ezt a közigazgatási és gazdasági 
tekintetek is kivánják, mért nem lehetne egyúttal 
a nemzetiségeket is tekintetbe venni, épen aköuy-
nyebb és gyorsabb adminisíratio érdekében ? Ha 
különben a megyék kikerekitése mint a nemzeti
ségek postulatuma annyira ijesztő, hát külön hatá
rozattal lehetne kimondani, hogy a megyéknek 
közigazgatási és közgazdasági tekintetből való ki
kerekitése alkalmával a nemzetiségek is figyelem
be fognak vétetni. Különben a megyék kikeritése 
is csak akkor lenne hasznára a nemzetiségeknek, 
ha elfogadtatnék ama fő elvünk , mely szerint 
azon nyelv a hivatalos, mely a mutiicipiumban 
a többség nyelve. Ha ezen elv elfogadtatnék, 
akkor a megyék kikerekitése nélkül is volnának 
helyek, hol a nem-magyar nemzetiségek nyelve 
lenne hivatalossá, mi szerbek pedig különben is 
fentartjuk magunknak különös történeti jogunkat ; 
de épen az a fő , hogy magyar nemzetiségű 
testvéreink fő postulatumunkat nem akarják elfo
gadni, és hogy a világ előtt mi legyünk farkasok, ők 
pedig bárányok, azt kiáltják : „de kikerekiíés, de 
kikeixkiíés!" mintha fő postulatumunk nem fe

küdnék másban, a minek a kikerekiíés nélkül is 
hatálya volna, de a mi tőlünk megtagadtatik. 

Azt vetik ellen, hogy a megyék kikereki
tése által a kisebbség ki volna téve a többségnek, 
és hogy ez által nyomatnék; de ha ugy volna, 
akkor ez állna azon megyékre nézve is, melyek
ben mostani alakjok mellett is többségek és kisebb
ségek vannak, ugy, hogy már is át kellene ó'ket 
alakítani. A kikerekitésnek épen az a czélja, hogy 
a megyék a nemzetiségek szerint minél egyönte-
tüebbek legyenek, hogy igy az egyes nemzetisé
gek nem csak tért nyerjenek a fejlődésre, hanem 
hogy a súrlódásoknak is eleje vétessék ; a hol pedig 
a kikerekiíés után is kisebbségek maradnak, azok 
nem lesznek nyomhatók, egyrészt mivel javasla
tunk is biztosítja nyelvűket, másrészt pedig, mivel 
a többség tagjai nem birandnak semmi külö
nös polgári és politikai jogokkal, hanem egész 
előnyük abban álland, hogy a többség nyelve lesz 
a hivatalos, a nélkül, hogy a jelentékeny kisebb
ség nyelve ki volna zárva, a mi bizonyára nem 
tartalmaz semmi igazságtalanságot sem, annál ke-
vésbbé, mivel az egy oldalon kisebbségben levők 
nyelve más vidéken ugyanazon előnyt fogja élvez
ni, és minden többség, tekintettel saját nemzetisé
gének más vidéken levő kisebbségére, igazságos 
lesz a hivatalnokok választásánál. Épen akkor, 
ha egy részről törvényileg kimondatik, hogy a 
többség nyelve a hivatalos, ha tehát ez vitatáson 
kivül helyeztetik, s ha más részről a nemzetiségek 
lehetőleg csoportoztatnak, megszűnnek a súrlódá
sok, a közigazgatás könnyebb lesz és a politikai 
pártok nem fognak a nemzetiségek szerint, hanem 
az érdemleges, politikai és anyagi érdekek szerint 
képződni; az állam ez által szilárdulni fog, az al
kotmányos intézmények pedig fejlődni. Végre ha 
a félelem, hogy a többség a kisebbséget nyomni 
fogja, elegendő volna valamely intézmény disere-
diíálására, akkor magát az alkotmányt és az alkot
mányos intézményeket kellene megsemmisíteni, 
mert ezeknél mind a magasabb, mind a középső, 
mind a legalsó körökben a többség mindig a 
kisebbség ellenében áll, és épen a kisebbség védel
me nevében kivan az abcolutismus vagy legalább 
a nem felelős kormányzat oly jogokat, melyek az 
alkotmányos jogokat megdöntik; a törvény és 
a felelős kormány elengendő védelem a kisebbség
re nézve. Igazságos-e az, hogy több megye mos
tani állása szerint a kisebbségek szövetkezése meg
hiúsítsa a relatív többség tirmészeti jogát nemzeti
sége s nyelve tekintetében ? vagy a mint a központi 
javaslat javasolja, hogy csak a magyar nyelv 
legyen mindenütt a hivatalos, éspedig oly ország
ban, melyben körülbelül három millió szlovák és 
orosz van, s mintegy három millió román és félmil
lió szerb ? 
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Vannak, kik mindjárt avval állnak elő, hogy 
az által, mit mi keresünk, ismét uj kasztok alapít
tatnának, mint a középkorban, hogy most, midőn 
a születés, a rendek kasztjai és a privilégiumok az 
állami életből kizáratnak és egyenlő jog hozatik 
be, nem állíthatók fel kiváltságok a nemzetisé
gek tekintetében és azok javára. De, a mint mon
dám, a mit mi keresünk, nem kiváltság. Mások 
voltak a kiváltságok a középkorban, mikor kü
lön törvényhozási jogot adtak, külön törvényköny
vet, külön igazságszolgáltatást és igy tovább, mi
kor azok egyes osztályok vagy kasztok javára az 
állami szervezetet modificálták ; de mi mindebből 
mitsem kérünk a nemzetiségek nevében, hanem 
csak azt, a mi természetes és igazságos, azaz hogy 
a hivatalok azon nyelven működjenek, mely a 
lakosok többségének nyelve, mert a hivatalok a 
lakosok miatt vannak, és hogy ezen tekintetből 
lehetséges topographiai változtatások tétessenek, 
a minők más alkalommal és más tekintetből is té
tettek és tétetni fognak. 

Fő kivánalmaink közé tartozik az is, hogy 
törvényileg mondassék ki, hogy az egy nemzetisé
gű polgároknak összességökben szabad congressu-
sokat tartani culturérdekeik végett, hogy Összessé
gökben culturintézeteket alapithatnak és eszkö
zöket szerezhetnek. Épen u g y kivan almunk az 
is, hogy minden állami közép és felsőbb tano
dákban a lakosok többségének nyelve legyen az 
előadási nyelv, más nyelvek megfelelő használata 
mellett. 

Taglalván és igazolván fő kívánalmainkat a 
nemzetiségek egyenjogúságának szempontjából, 
mint az egyik nemzetiség tagja, kötelességemnek 
tartom, hogy mint egy alkotmányos állam polgára, 
magamnak és másoknak számot adjak arról is, 
nem állanak-e ellentétben ezen követelmények egy 
alkotmányos és szabad állam más, ugyan oly fontos 
érdekeivel? 

Melyek ezen más érdekek ? Az ezer nyolezszáz 
hatvanegyediki július hatodikai országgyűlés fel
irata mondja: „mi akarjuk, hogy nem-magyar 
nyelvű polgártársaink nemzetiségi érdekei törvény 
által legyenek biztosítva mindenben, mi az ország 
politikai feldarabolása és törvényes függetlenségé
nek feláldozása nélkül valósitható." 

Az ezer nyolezszáz hatvanegyediki nemzetiségi 
bizottság ennek ir.egfelelőleg említi, hogy a nem
zetiségi kérdés „az állam territoriális és politikai 
egységének határai közt" döntendő el. 

Ennek megfelelőleg a mostani magyar kor
mány tagja és magyar államférfiú a nemzetiségek
ről szóló munkájában ezer nyolezszáz hatvanötből 
mondja: „hogy a nemzetiségek jogos kívánalmai 
csak akkor lesznek kielégithetők, hogy ha az ál
lam egysége és annak állami léte biztositíatik", 

hozzá adván egyszersmind, hogy az állam egysége 
és állami léte másfelől csak akkor lesz biztosítva, 
ha a különféle nemzetiségek jogos kívánalmai is 
biztosittatnak. 

Ugyanazon munkájának más helyén még 
két érvet hoz fel ezen kérdés megoldására, tudni
illik : „hogy az nem áll ellenmondásban a jól ren
dezett administratióval, mint az egyes polgárok 
anyagi jóllétének feltételével, sem a polgárok 
egyéni, politikai szabadságával, mely alapja a mo
dern alkotmányos államnak és melytől a polgárok 
elégedettségefügg." 

Az ezer nyolezszáz hatvanhetedik évi nemze
tiségi albizottmány indokaiban azt hozza fel, hogy 
a nemzetiségek kívánalmai kielégitendők azon ha
tárokig, „melyeket az állami politikai egység érde
ke, tehát a territoriális integritás, a tői'vény hozás 
és állami igazgatás egysége neki szab." 

A tágabb bizottmány, és a mostani központi 
bizottmány indokai tovább mennek és határokul 
„az ország egységét, a kormányzat és közigazgatás 
lehetőségét és czélszerüségét, valamint a pontos és 
gyors igazságszolgáltatás igényeit" állitják fel. 

Míg a föliratok, államférfiak, és a bizottmá
nyok ezer nyolezszáz hatvannyolezig csak a köz
ponti igazgatás érdekeihez ragaszkodtak, az ezer 
nyolezszáz hatvannvolezadiki bizottság- számba 
veszi már az alsóbb közigazgatás érdekeit is, tehát 
a municipális politikai és igazságszolgáltatási ad-
miuisti-aíiót is, 

Ha a véleményeket mind összegjnijtjük, ak
kor a nemzetiségi kérdés megoldásának határai-
ként következő érdekek merülnek fel: az állam 
egysége, jól rendezett politikai és igazságszolgál
tatási administrátió, és az egyéni politikai sza
badság. 

Ezen érdekek egyike sem sértetik kivánal
maink által, akár összességökben vegyük azokat, 
akár egyenkint. 

Mi respectáljuk az állam territoriális egysé
gét, mert ezt a megyék kikerekitése nem sérti, va
lamint nem sértetett akkor, midőn más tekintetekből 
egyesittettek vagy osztattak fel a megyék. Az 
állam integritása még országos nemzeti autonómiá
val sem sértetik meg, minőt a bárom egy király
ság kíván. Svajczban a cantonok sokkal nagyobb, 
félállami ioo-okkal birnak, minőkkel a mi munici-
piumaink nem birnak; Éjszak-Amerikában az 
egyes államok sokkal nagyobb souverain jogokkal 
birnak, és mindez nem sérti ezen államok integri
tását. A politikai állami egység nem sértetik, meri; 
az három elemből ál l : a törvényhozás egységéből, 
a főigazgatás egységéből és az állam közigazgatási 
igazságszolgáltatási és a többi szervezetének egy
ségéből vagy egyöntetűségéből; mindezt pedig a 
mi kivánalmaink érintetlenül hagyják. 

11* 
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A fő- és az első fokú igazgatás lehetősége, 
czélszerüsége, az igazságszolgáltatás gyorsasága és 
pontossága kívánalmaink által nem csak hogy 
nem sértetik, hanem még elő is mozdíttatik. 

Nem tagadhatni, hogy jobb körülményekben 
vannak azon államok, melyekben minden állami 
mííködés egy nyelven végezhető; de ez csak oly 
egyöntetű államokban lehetséges, melyekben egy 
nemzetiség létezik, vagy az egyik nemzetiség any 
nyira túlnyomó, hogy mellette a többi n ind szám 
szerint, mind a miveltség szerint mintegy eltűnik. 
De épen az a fő, hogy Magyarország nem olyan 
állam, hogy benne milliók vannak más nemzetisé
gekből, kik egyrészt elegendőkép esoportozottan 
élnek, másrészt oly nyelveken beszélnek, melyek 
ugyanazon culturfokon vannak, hogy politikai 
functiókat lehet velők végezni. 

A román nyelv Románia fejedelemségben, a 
a szerb, mely a horváttal azonos. Szerbia fejede
lemségben, Horvátország- és Slavoniában már is 
nem csak administrativ politikai, hanem állampoli
tikai culturával is bir. Magyarországban tehát 
könnyen volna alkalmazható ; a szlovák nyelvnek 
a gazdag cseh irodalomban elegendő culturtámasza 
van, és ha tekintetbe vesszük, hogy leginkább a 
szlovák nemzet fiai adták a magyar nyelvnek is a 
eulturát, nincs kétség, hogy saját nyelvüket is rö
vid idő alatt felemelik a politikai cultura magasabb 
fokára, mihelyt bekozatik a politikai életbe. 

A kik ilyen körülményekben is, a minőkben 
Magyarország van, a nyelvnek minden állami és 
politikai működéseknél megtartandó egysége mel
lett harczolnak, azokat ugy lehet és ugy kell te
kinteni, mintha azon elvet vallanak, hogy a polgá
rok az állam miatt vannak, és nem az állam a pol
gárok miatt, hogy a kormány és hivatalnokok al
kotják az államot, kikre nézve természetesen ké
nyelmesebb volna, ha egy nyelven dolgozhatná
nak ; ezek az államban egy különös kasztot terem
tenek, mely bureaucratiának neveztetik, és melyet 
épen ugy a nyelv privilégiuma választ el a többi, 
név szerint a nem-magyar nemzetiségektől, a mint 
előbb azt a nemesi okleveles a latin nyelv^válasz-
tá el az egész nemzettől, Mit mondanának a nyelv
egységétvédők azon értesítésre, melyet O'Sulivan, 
belga követ Bécsben ezer nyolezász ötvenhétben 
márczius negyedikén a belga külügy érnek küldött, 
ki a nemzetiségekről adatokat gyűjtött, a polyglott 
államokban a nemzetiségi enquéte bizottság részé
re? 0 ugyanis ezt írja: „A német nyelv kizáróla
gosan hivatalos nyelv az egész monarchiában, ki
véve Lombard-Velenczét. Ez logikai következ
ménye az igazgatási egység elvének, melynek 
minden államaiban való megalapítására Ferencz 
József császár magát elhatározta. Az intézetek, me
lyek a szláv vagy a magyar irodalom javára ren-

deltetvék, csak particularis intézetek, az igazgatás 
körén kivül. A kormány csak a német nyelvnek 
adja a hivatalos protectiót, és azon meggyőződés
hez ragaszkodik, hogy ezen protectio különösen 
és kitűnően czélszerü a nemzeti egységre nézve, 
mely a kormánynak biztosságot ad, annak hatal
mát jelentékenyen segítvén elő." Minek tekintették 
a magyarok ezen eljárást? és igaz-e, hogy ezen el
járás megalapította a kormány hatalmát? 

A nyelv, ha bár nélküle az állam el nem 
lehet, állami szempontból nem czél, hanem csak 
eszköz, melylyel az állam feladatát teljesiti ; mi
után pedig feladata a törvényszéknél a polgárok 
jogait védelmezni, az administx'atióban a polgárok 
érdekeit képviselni és előmozdítani, azért köteles 
azon eszközöket, a közlekedés azon médiumát 
használni, mely a polgárok előtt nincsen elzárva, 
functióit azon polgárok nyelvén köteles végezni, 
kik valahol többségben vannak. Hogy a politikai 
és igazságszolgáltatási functiók több nyelven is vé
gezhetők, bizonyítja ismét S vaj ez, Belgium, Olasz
ország míg Savoyát birta, üánország az utolsó 
háborúig, maga Éjszak Amerika is, a hol egyes ál
lamok mind a német, mind a franczia nyelvet hasz
nálják, végre az úgynevezett Cislajthánia is. 

Azt mondják, hogy más államokban csak 
két vagy legfölebb három nyelv létezik; de mit 
tegyünk, mikor a történet Magyarországban hat 
nemzetet vagy nemzetiséget és nyelvet hozott ösz-
sze ? Azonban a központi javaslat sem következe
tes elvében mindvégig, és a nem municipalis köz
ségeknek az ügykezelési nyelvet akaratukra hagy
ja, szintúgy megengedi egyeseknek és társulatok
nak saját nyelvök használatát, s mi több, a hivata
lokat tolmácsolásra is kötelezi, tehát az illető nyel
vek tudására is, és a határozatoknak azokon való 
kiadására, végre kötelezi az igazgatási és igazság
szolgáltatási centrumokat, hogy különféle nyelve
ken fogadják el a beadványokat, a határozatokat 
fordításban is kiadják; de a centrális bizottság ezt 
azon mértékben teszi, mely a nemzetiségeket ki 
nem elégítheti, mert nyelvűket az administratiók 
és az első folyamodási törvényszékek hivatalos 
hatásköréből elzárja, és pedig oly módon, mely 
épen ellenkezik a kijelentett czéllal, tudniillik az 
administratió czélszerüségével, a gyors és pontos 
igazságszolgáltatással; és épen e tekintetben czél-
szerüebb, a mint már mondám is, a mi javaslatunk 
a központiuál. 

A központi javaslat szerint minden ötöd a 
községekben kivánhatja, hogy nyelve szintén ügy
kezelési legyen, amunicipiumokban pedig minden 
ötöd kivánhatja, hogy nyelve jegyzőkönyvi nyelv 
legyen; mivel pedig ekkor a municipalis hatósá
goknak és biróságnak a beadványok ezen nyelve
ken Js nyújthatók be, és ezen nyelveken el is inté-
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zendők, ezen javaslat szerint négy vagy öt or
szágos nyelv lehet használandóvá, és a hivatalno
kok kötelesek volnának mind a négy vagy öt 
nyelvet tudni. A mi javaslatunk szerint ez nem le
hetséges, mert legfölebb három nyelv kerülhet 
össze a municipiumban és a bíróságnál, t. i. a 
többség, a jelentékeny kisebbség nyelve, és a köz
ponti nyelv. 

A központi javaslat szerint kötelesek a bíró
ságok a felebbezett perek irományait és mellékle
teit lefordítani, a felsőbb bíróságok pedig e szerint 
ítélni: hol van itt az igazságszolgáltatás gyor
saságának biztositéka? nem nyujtatik-e ez által leg-
törvényesebb mentség a perek halogatása tekinte
tében ? S mit mondjunk azon bíráskodás pontossá
gáréi és igazságáról, mely fordításon és pedig más
nak fordításán alapszik? Itt pontosságról és igaz
ságról szó sem lehet. Tudom, hogy a függönyök 
mögött azt mondhatnák: „Epén a nyelvek többsé
gének ezen megengedése és a lefordításra való kö
telezettség azon gyakorlati következménynyel fog 
bírni, hogy mindenki az egy magyar nyelvet fogja 
használni, hogy ügyei gyorsabban, pontosabban, 
igazságosabban és talán jobbakaróan is elintéztes
senek;" de épen abban fekszik a nemzetiségi kér
dés ily eldöntésének machiavellismusa és jezsuitis-
musa, hogy egyfelől az európai közvélemény 
miatt kénytelenek vagyunk elismerni, hogy politi
kai államban ha nem is a nemzetiségeknek mint 
olyanoknak, de igen is a polgároknak bizonyos 
engedmények teendők, másfelől pedig mintegy a 
czéJszerüség, gyorsaság és pontosság érdekében 
oly engedményeket adunk, hogy végre a gyakor
latban mégis csak egy nyelvnek kell uralkodóvá 
lenni. 

Ha egy tekintetet vetünk a mostani gyakor
latra, mely mellett két-három nyelven működtek a 
munieipiumokban és a bíróságoknál, látni fogjuk, 
hogy az ügyek ép oly gyorsan s pontosan intéz
tettek el, mint ott, ahol csak magyar nyelven mű
ködtek, és csak akkor volt megakadás, ha a maga
sabb forumok miatt fordításra került a dolog. 

A mi illeti a legfelső igazgatást és a maga
sabb törvényszékeket, az administrativ bureaukban 
és a törvényszéki tanácsokban a tehetségek kára 
nélkül lehetne annyi erőt öszpontositani, hogy az 
ügyek különféle nyelv ekén volnának elintézhetők, 
vagy legalább elfogadhatók, maga a központi ja
vaslat is minden nyelvnek útját nyitván a centru
mokig, csakhogy szerinte a fordítások nagy és a 
felekre, valamint az igazságra nézve veszélyes sze
repet játszanak. Azoknál, kik magas hivatalokban 
vannak, feltételeztetik, hogy több országos nyelvet 
fognak tudni, és épen ebben fekszik a biztosíték, 
hogy egyenlő képességek mellett a különféle vidé
kek és a különféle nemzetiségek fiaira tekintettel 

lesznek, és hogy a legfontosabb helyek nem lesz
nek egy nemzetiség monopoljává, vagy saját nem
zetisége megtagadásának árává. Jobb biztosítékot 
találni arra nézve, hogy a centrumok képesek le
gyenek az ügyeket különféle nyelveken elintézni, 
mint a nem-magyar nemzetiségek milliomait nem
zetiségük jogától fosztani meg, mintegy az igazga
tás lehetősége és czélszerüsége, valamint az igaz
ságszolgáltatás gyorsasága és pontossága érdeké
ben, valójában pedig egy nemzetiség, vagy legjobb 
körülmények közt a magas hivatalnokok kén vei
mének érdekében, mert más államok példájával is 
ki van mutatva, hogy a czélszerü igazgatás és 
igazságszolgáltatás követelménye nem a hivatalos 
nyelv egysége, hanem a hivatalnokok képessége, 
mely a polygíott államban annál nagyobb, minél 
több nyelvet tudnak. 

Végre meg kell döntenem azon ellenvetést is, 
hogy követelményeink az egyéni poli ikai szabad
ságot megsemmisítik. Ha mi az egyes polgárok 
számára a nemzetiség szine alatt a hivatalok, vagy 
más politikai jogok vagy beneficiumok tekinteté
ben valami praerogativát keresnénk, akkor helye 
volna azon ellenvetésnek; de mi azt nem keressük, 
hanem egyfelől ugy korlátoljuk azokat, kik más 
nemzetiség tömegében sporadice élnek, hogy mu-
nicipiumok vagy községök nyelvét használják, mit 
a központi javaslat is tesz: mert a nemzetiség nem 
az egyének joga, hanem a nemzetiség tömegének jo
ga, és az e tekintetben való korlátolás nem a politi
kai, hanem a nemzetiségbeli jogok korlátolása a 
nen zetiség eme korlátozása más vidéken ismét ki-
egyenlittetvéne; másfelül pedig kívántatik, hogy az 
ily sporadicus egyének a hivatalban a municipium 
nyelvét használják, a mi ismét nem megsemmisí
tése a polgári jogoknak. Az egyes egyének ily 
korlátozása más okokból is történik. De igazságos e 
az, hogy a compacte élő polgárok milliomainak 
joga megsemmisíttessék, hogy egyes individuumok 
itt-ott ne kénytelenittcsseneic más nemzetiség nyel
vét használni? nem na^vobb meg-semmisitése ez 
nem csak az egyéni szabadságmak, hanem millio
mok szabadságának és jogának ? nem egyéni kor-
látolás-e az, hogy a központi javaslat szerint a 
nem-magyar nemzetiségű hivatalnokok, saját nem-
zeíiségök kebelében a magyar nyelvet mint hiva
talosat kénvtelenek használni ? nem csekélvebb-e 
itt a nem-magyar nemzetiségek egész értelmiségé
nek joga, mint akármely egyes magyaré? És hol 
van az egyéni szabadság, midőn a nem-magyar 
ügyvéd nem használhatja peres felének nyelvét, 
hanem a magyar nyelvet kénytelen használni? s 
midőn a nem-magyar, ha tud is saját nyelvén irni 
és olvasni, nem képes maga is meggyőződni arról, 
vajon ügyvéde lelkiismeretesen és ügyesen vitte-e 

| perét? vajon bírája a törvény szerint itélt-e? és mi 
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több, a központi javaslat szerint a peres fél, ha 
ügyvéde nincs, köteles azt aláírni vagy kereszt vo
nását arra is rátenni, a mit nem ért, hanem a tol
mácsnak hinni, és annak lelkiismeretére támasz
kodni kénytelen. 

Azt mondják, hogy megkívántatik az arány 
a hivatalokban, a méltóságokban, sőt a népképvi
selő választói kerületekben is ; de a hol választás 
van, ott ez fog dönteni, a kinevezésnél pedig csak 
ajánltatik az arány, melyet a központi javaslat hu
szonnegyedik szakasza is tekintettel a képességre 
meghagy, a választói kerület szervezése pedig csak 
mellékletes követelés és a megyei kikerekités mel
lett felesleges is volna. 

Kötelességemnek tartottam, javaslatunkat, a 
kisebbség javaslatát igazolni, és az ellenérveket 
megdönteni; most a többség javaslatának kritiká
jára kerülne a sor; de ennél nem fogok soká tar
tózkodni, már azért sem, mivel arról más társaim 
már szóltak és szólni fognak; csak röviden meg 
fogom jelölni ezen javaslat jellemvonásait. 

Ezen javaslat, meljmek czime „a nemzetisé
gek egyenjogúsága" épen a „nemzetiségek egye
netlen joguságának" pontjából indul ki, és épen 
az a jelszava, hogy a polgárok mindenben egyen
lők, csak a nyelvben nem, azaz épen abban nem, 
mi alapja a nemzetiségnek. Kiinduló pontja ezen 
javaslatnak a Magyarországban levő nem-magyar 
nemzetiségek negatiója; keresztülvitelének módja 
a nem-magyar nyelvek paralyzálása, egyfelől a sok 
nyelv keveréke által, másfelől az állami, azaz a 
magyar nyelv által; következménye a nem-ma
gyar nemzetiségek magyarosítása valamint a poli
tikai, ugy a culturéletben is. Nem csak hogy te
kintetbe nem vétetik a nemzetiség in concreto, és an
nak egyenjogúsága, hanem maga a polgár sincs 
biztosítva egyenlő egyéni jogában és egyenlő 
egyéni szabadságában sem a politikai, sem az 
igazságszolgáltatási körben. Hogy a polgár, ki 
más nyelven nem is tudna beszélni, a községekben 
és a municipalis gyűléseken saját nyelvén szólhat; 
hogy egyesek és társulatok az által ok alapított in
tézetekben saját nyelvűket, illetőleg a többség 
nyelvét rendelhetik el ügykezelésinek,- hogy aa 
egyház és a nem-municipális községek, hogy az 
egyházi hatóságok saját nyelvöket, illetőleg a 
többség nyelvét használhatják illető hivatalaikban 
és tanodáikban: az annyira világos, és annyira fen-
állt eddig is, hogy e tekintetben nincs szükség kü
lönös engedményekre. A törvényszékeknél külön
ben fordítások uralkodnak, és ha a felek nem akar
ják ezeket saját költségökönhitelesen elkészittetni, 
vagy a forditás fölött vitatkozni, kénytelenek má
sok fordításaira és a tolmácsokra támaszkodni, 
vagy mind a magán szerződési közlekedésben, 
mind a perekben a magyar nyelvet használni. | 

Azon engedmények, miszerint a fenálló hatóságok, 
vagy az egyes hivatalnokok a politikai és tör
vénykezési ügyekben, valamint az ügyvédek is 
nem-magyar nyelvet használhatnak, csak ideigle
nesek és praecariusok, és a municipiumok s a tör
vényszékek első szervezésével el fognak tűnni, 
hogy meg sem említsem azt, miszerint magoktól 
az egyházi hatóságoktól is megkívántatik, hogy 
jegyzőkönyveiket magyar nyelvre is lefordítsák, 
és mi a legfőbb, a többség javaslata mind az ezer 
nyolezszáz hatvanegyediki nemzetiségi bizottmáy, 
mind az ezer nyolezszáz hatvanhetedik évi albizott-
mány engedményeinél alantabb áll, és sokkal 
alantabb annál, mit a magyar államférfiú és a 
mai magyar kormány tagja ezer nyolezszáz hat
vanötben kilátásba helyezett, mondván, hogy a 
municipiumok magok választhatandják az ügyke
zelési nyelvet, hogy saját nyelvökön fognak a 
kormánynyal közlekedhetni, hogy a kormány a 
határozatokat is a municipiumok nyelvén fogja 
kiadni, és végre hogy magán az országgyűlésen 
is szabad hsz mindenkinek saját nyelvén beszélni. 
Az ezer nyolezszáz hatvanegy- é* hatvanhetedik 
évi bizottmányi javaslatok fentartották legalább a 
lehetőséget, hogy a municipium melyben a kike
rekités nélkül is valamely nemzetiség többségben 
van. a politikai és igazságszolgáltatási adniini-
stratióban saját nyelvét hozhassa be ügykezelési 
nyelvül, miután az öntudatától és akaratától függ
ne ; a központi javaslat szerint erre a törvény által 
elvan zárva az ut. Különbek voltak mind az egyes 
emberek, mind a publicistica, mind magoknak az 
országgyűléseknek ígéretei ezer nyolezszáz hat
vantól, sot ezer nyolezszáz negyvennyolczíól is 
ezer nyolezszáz hatvanegyig. Megemlítettem a 
mai közoktatásügyi miniszter urnák Ígéreteit. 
Somssich Pál úr ezer nyolezszáz hatvanegyben 
márczius nyolezadikán az ugyanazon évi márczius 
tizenötödikéi „Magyar Sajtó" szerint monda : „Egy 
nemzet sem annyira magas tudományú és fölebb-
való, hogy másokat a maga gyámsága alá vet
ni hivatottnak érezhetné magát;"' de természete
sen mai nap a nem-magyar nemzetiségek fiai, ha 
három milliomot is számítanak, nem képeznek 
nemzetet. A „Pesti Napló4' ezer nyolezszáz hatvan
ban deczember tizenhetedikén kétszáz kilenczven-
ötödik számában ezt írja : „Az európai politika e 
pillanatban a nemzetiségek jogainak érvényesíté
sét tűzte ki jelszavául, és határozottan azok ellen 
fordul, kikben e jogoknak eltipróit látja;" de most 
természetesen a „Pesti Napló" szerint csak addig 
sütött a nemzetiségek napja, mig az uj Mózes a 
magyarnemzetet az egyiptomi tengeren, vagy job
ban mondva a Lajtán át nem vezette, és meg 
nem mentette. Mocsáry úr azt irta, hogy „a nem
zetiség érzelme mindenkinek kebelében megvan ; 
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azt a természet mindenkinek szivébe beleültette; 
ezen országban nem lehet egy nemzetiségnek 
pontján megállani ;" de most Mocsáry nincs az 
országgyűlésen. Ács úr szerb választói előtt beszé-
lé : „Ahol csak beletekintek hazánknak, a magyar 
királyságnak történetébe, elejétől fogva végig 
mindenütt azt találom, hogy a magyar nemzet a 
szerb nemzettel osztotta szerencséjét és szerencsét
lenségét, örömét és szomorúságát", és végre mon
da: „Mikor szó fog tétetni arról, hogy a szerbek
nek a magyarok irányában viszonya rendeztes
sék, hog) nemzeti szükségleteitek kielégíttessenek, 
valóban mindent föl fogok használni, hogy e kér
dés igazságosan, tehát rátok nézve kedvezően ol
dassák meg ; c de most Ács urat nem látom az or
szággyűlésen. A mit Ivánka, Jókai és más szabad
elvű magyar férfiak írtak, ha nincs is javaslatunk 
szellemében , de mégis több annál, a mit a köz-
ponli javaslat ad; de az ö hangjok is elnémult. A 
magyar kormány Horváth Mihály története szé
riát ezer nyolczszáz negyvennyolczban november 
havában Klapka által a következő ígéretet küldte 
meg a harczoló szerbeknek : „A szerb nemzet" — 
halljátok jól : a n e m z e t — „a maga igazgatására 
vajdát nyerend és az országgyűlés minden to
vábbi kivánataikat s kérelmeiket is méltánylandja." 
Az ezer nyolczszáz negyvenkilenczediki júliusi 
szegedi országgyűlés a különös pontozott enged
ményekkel a mai központi javaslatot túlhaladja. 
Most pedig meg sem hallgatják a szerb, a ro
mán és a többi nemzeteket; rőlok, de nélkülök 
határoznak, s mi több, midőn közülünk valaki föl
kel, hogy saját nemzete, saját nemzetisége édeké-
ben szóljon, akkor maga a szabadelvű bal oldal 
vezetője is elkülönit bennünket a nemzettől, mintha 
mi gyökér nélküli kabakuk volnánk, és mintha 
másfelől neki is nem lehetne szemére vetni, hogy 
csak magát képviseli. 

Nem tudom, mi indította a mai országgyűlés 
többségét az igazság és jogosság három évi Ígér
getése után arra, hogy oly messze hátráljon az 
előbbi Ígéretek- és javaslatoktól, sőt hogy azt is 
visszavonják, a mi már a politikai életben practice 
fenáll, miután néhány kir. városokban és kerüle
tekben a szerb vagy más nem-magyar nemzetségi 
nyelv hivatalos nyelv, mi a mind két ellenkező 
javaslat szerint nem lesz; de azt tudom, hogy nem 
csak a magyar, hanem a szerb és a horvát oppo-
sitio is Schmerling systemája ellen, elősegítette 
azt, hogy az alkotmány visszaállíttatott, tudom, 
hogy Königgratz, melynek hlumi ködéből az al
kotmányosság napja előtűnt, a magyarországi 
e g y e s nemzetek egyikének sem érdeme, és fatá
lis volna, ha valamely nemzet csak saját nemzeti
sége számára akarná azt felhasználni. 

Bartal úr vég szavaira van egy megjegyzésem. 

Bartal úr azt javalja ez oldalnak, hogy hagyjunk 
fel a viszálkodással, mert ha Magyarországban 
viszálkodások leendenek, előbb ugyan a magya
rok, de azután a többi nemzetiségek is elvesznek. 
Mi nem akarunk, mi nem terjesztünk viszálkodást; 
de hogy ha viszálkodásnak neveztetik a magyarosí
tás elleni törekvés és saját nemzetiségünknek vala
mint a politikai, ugy a culturai téren való biztosí
tásának követelése, akkor mi részünkről fel nem 
hagyhatunk ezen követeléssel, a magyaroknak 
pedig hatalmokban áll a nemzetiségek kielégíté
sével ezen viszálkodásnak véget vetni. Csakhogy 
az események ne kiáltsanak fel: Trop tárd! Épen 
azért, hogy egy nemzet sem veszhet el, mi köve
teltünk nemzeti egyenjogúságot. Hogyha Magyar
ország a viszálkodás miatti elvesztenek következ
ménye a mi nemzetiségünk elveszte is volna — 
ámbár ez nem szükséges következmény — akkor 
jobb lenne elsülyedni valamely nagy nemzetben, 
melynek világtörténeti missiója van, (Felkiáltás: 
Aha, talán muszka! Halljuk! Halljuk! Ezt halla
nunk kell!) mint azon nemzetben, mely legfőbb 
állami elvének a magyar nemzet nagyobbitását 
a magyarosítás által állítván fel, kénytelen a 
nem magyar nemzeteket és polgárokat szüntelenül 
kivételes állapotban tartani, és kormányának al
kotmányellenes , de az emiitett legfőbb magyar 
elvnek megfelelő lépéseit igazolni. 

Még eg'y vég szóf. 
Minden nemzet, melyben van életerő, magá

ban hordja a szellemi élet magvát, melyet a cul-
tura terén valósítania kell ; minden államnak, 
melyben van életerő, az a feladata, hogy bizonyos 
eszmét létesítsen a politikai téren ; abban áll az ő 
„raison d'étre"-je ; a mely állam hűtlen lesz esz
méjéhez, jelentőségéhez, „létének okához," az 
előbb utóbb elvész, annak évei meg vannak szám
lálva, mert az erkölcsi világ nem tűri asine neces-
sitate entiá-kat, épen ugy. mint a physikai világ 
sem. Ali Magyarországnak, mint egy különös 
államnak, életeszméje? Ezt mutatja története, és 
jelen fekvése, valamint viszonya a kor inditó esz
méihez. Nem lutatva, vajon a szlávok ellenállhat
tak volna-e a németeknek, kikkel a magyarok 
bejövetelekor legnagyobb küzdésben voltak, vagy 
a magyarok nélkül a balti szlávok sorsára jutot
tak volna-e ? el kell ismernünk, hogy a magya
rok consolidálták a magyar államot, hogy a szlá
vok municipális életébe állami szellemet leheltek, 
hogy Magyarországot védfallá tették egyfelől az 
absolutismus ellen, másfelől a nyugati és keleti 
támadások ellen. Ebben fekszik Magyarország 
hivatása: hogy védfal legyen az absolutismus el
len, akármely oldalról jöjjön az, és a nagy, ha
talmas nemzetek támadása ellen. Első küldetése 
könnyítve van az által, hogy Európában most az 
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absolutismus hanyatlik, és utolsó kinövése a caesa-
rismus; könnyítve van az által is, hogy most nem 
csak a nemesség áll az alkotmányosság védfalán, 
hanem minden állami polgár. De másik küldetése 
nehezebb, mert ellenében áll a nemzetiség eszméje, 
és pedig nagy kiterjedésben. Ma azon eszme kezd 
uralkodóvá válni, hogy a nagy nemzetek Európá
ban consolidalódjanak, hogy egyesüljenek, és ezen 
eszme tekintetéből látjuk a szabadelvű németeket 
is, hogy az alkotmányos szabadságot egy időre 
háttérbe szoritják, és a Bismarkismus előtt megha
jolnak, és pedig csak azért, hogy concentrált erő
vel legyőzessenek az egyesülés akadályai. A ki
sebb nemzeteket, kik Európa keletén vannak, kü
lönösen azokat, kiknek nemzeti történetök van. és 
kik nem akarják, hogy a nagy, habár rokon nem
zetek tengerében elsülyedjenek, nagy veszély 
fenyegeti. Magyarország Európának gordiusi cso
mója, melyet a Duna vág ketté. Mi Magyarország 
feladata ilyen állapotban ? Hogy a kisebb nemze
tek védpaizsa legyen a nagyobb nemzetek ellen. 
Mi által érhető ez el ? Minden nemzetek és nemze
tiségek igazi kibékitésével; ez pedig csak ugy ér
hető el, ha egy nemzet, egy nemzetiség sem fog 
arra törekedni, hogy a többi nemzeteket és nemze
tiségeket elnyelje és magává alakítsa , hanem 
ha minden nemzetnek és nemzetiségnek biztosít
tatik nemzetisége a politikai téren. Ennek nevé
ben mondjuk m i : „Adjatok minden nemzetiségnek 
tűzhelyén municipalis nemzetiségi életet, az állami 
kapocs pedig túlnyomóan a ti kezetekben le
gyen." Mit válaszoltok ti? Ti azt mondjátok: „Mi 
nem ismerünk Magyarországban több nemzetet, 
több nemzetiséget mint olyant, mi csak egy poli
tikai nemzetiséget ismerünk, és az a magyar." Ti 
ezt válaszoljátok: „Nektek vannak országaitok, 
melyekben nemzetségiek politikailag fejlődhetik, 
ott van a román nemzetiségnek Románia, a szerb
nek Szerbia, nekünk magyaroknak ezen kívül nincs 
más országunk." De ha némely magyarországi 
nemzetiségnek más helyen is van politikai tere, 
ezért itten levő millióit más nemzetiségnek ál
dozza-e fel? Nem gyöngül-e ez által maga a 
nemzetiség is más vidékeken ? Ha a magyar nem
zet e lőde i . . . 

Elnök {csenget): A képviselő rlr oly hosz-
szas idézeteket olvas, hogy ugy jön ki a ház előtt, 
mintha az egész beszédet olvasná ; figyelmeztetem 
a t. képviselő urat,hogy a ház szabályai szerint tiltva 
van az ily hosszú idézeteket olvasni. 

Milet icS SzvetOZár: Majd kész leszek. Név 
szerint, ha az aristokratia, mely nyolcz századon 
át uralkodott, többet tett volna a magyar nemze
tiség részére, és ha nem elégedett volna meg min
den nemzetiségek plebs-e feletti uralommal, La a 
többi nemzetek a nemzeti öntudatlanságban a 

cultura által meg lettek volna hódítva, és a ma
gyar nemzetbe átolvasztva: most a nemzetiségek
ről többé szó sem volna. Most már későn van. A 
magyarok magok is elismerik, hogy Magyaror
szág, nagy-magyar értelemben, nem volt; én pedig 
azt mondom, hogy ez értelemben nem is lehet és 
nem is lesz. Mondjuk ki tisztán : a magyarországi 
nemzetiségek, a románok, a szerbek és így tovább, 
most már azért sem engedhetik meg, hogy tizenöt, 
és idővel húsz egész huszonöt millióból álló nagy 
magyar nemzet keletkezzék, mivel ez épen az ő 
nemzetiségökre nézve a keleten veszélyes volna. 
Mi lehető egyensúlyt kivánunk a nemzetek közt 
keleten, mert ez egyedüli alapja és biztositéka 
minden a keleten levő nemzetek egyenjogúságá
nak. Egy államférfiatok monda, hogy a nemes
ség, mely többnyire magyar volt, nem más nem
zetiségek kedvéért és javáért tette le kiváltságait 
a haza oltárán, hanem azért, hogy politikailag egy 
nagy magyar nemzetet teremtsen ; mi pedig azt 
válaszoljuk, hogy azon árért, miszerint a magya
rokkal csak mint egyének legyünk egyenjogúak, 
nemzetiségünket fel nem áldozhatjuk, és nekünk 
utvezetőül fog szolgálni a nagy férfinak, Nagy 
Pálnak, azon mondata: „Az elvesztett alkotmányos 
szabadságot kedvező körülmények közt visszasze
rezheti a nemzet, az elvesztett nemzetiséget azon
ban soha többé." Mi akarjuk mind az alkotmá
nyos szabadságot, mind saját nemzetiségünket; és 
Magyarországnak csak az a jelentősége, azon 
„raison d'étre-aje van, hogy nem csak az alkot
mányos szabadságnak, hanem a nemzetiségek 
egyenjogúságának, valamint a kisebb nemzetek
nek a nagy nemzetek elleni védpaizsa legyen ; és 
ezen árért adjuk mi a magyar nemzetnek, vagy 
inkább a magyar nyelvnek a központi előjogot; de 
supremátiát vagy inkább exelusiv souverainitást 
soha sem, és pedig azért sem, mert azt a szerbek 
tiltják: a 316 vértanú, kik közül többeket ismer a 
képviselő úr, ki a III . osztályban azt mondta, hogy 
nemzetiségi kérdés nem létezik. 

Bevégzern szavaimat azon óvással, hogy a 
szerb kérdést Magyarországban a nemzetiségek 
átalános kérdésével nem tekinteni bevégzettnek; 
bevégzern azon ajánlattal, hogy javaslatunk a rész
letes vita alapjául elfogadtassák ; végre azon ba
rátságos mementoval, hogy: „non si hodie sic, 
semper ita érit!" 

KvaSSay L á s z l ó : Szabad legyen csak pár 
rövid szóval indokolnom szavazatomat. (Halljuk!) 

T. ház! A lefolyt húsz éves sajnos állapotnak 
egyik szüleménye a napi renden levő nemzetiségi 
törvényjavaslat, mely főkép azon okból keletkezett, 
hogy politikai és nemzetiségi szabadság közt kü
lönbség tétetik, és e nézet leginkább a nem-magyar 
ajkú nemzetiség szóvivőinél vert gyökeret. E kettőt 
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azonban egymástól elkülöníteni, nézetem szerint, 
lehetetlen, lehetetlen pedig azért, mert a polgári sza
badságnak egyik kelléke, hogy minden bonpolgár 
saját anyanyelvével élhessen, és ezt a közéletben 
oly tág körben érvényesíthesse, a meddig azt csak 
a kormányzat lehetősége megengedi. {Helyeslés.) 
Ezen jog biztosítása pedig nem képezhet nemze
tiségi kérdést, hanem igenis nyelvi kérdést, mely 
kérdés minden egyes, a nyelvvel érintkezésben levő 
törvényjavaslattal lett volna megoldandó. {Helyes
lés). A nemzetiségi szabadság az átalános politikai 
szabadság alá esvén, a hol ez utóbbi biztosítva 
van, szükségkép biztosítva kell lenni az élőbbem
nek, és e végett, nézetem szerint, a napirenden levő 
törvényjavaslat legalább is felesleges. 

Igenis, absolut államban, oly államban, a hol 
a politikai szabadság egészen hiányzik, csakis ott 
volna helye az ily rendelkezésnek, mert ott az 
uralkodó akarata lévén az elhatározó, ennek rendel
kezése egy nemzetiséget nyelvétől is megfoszthat
na ; de alkotmányos államban, egy oly államban 
hol a valódi szabadság honos, ily veszély soha sem 
állhat elő. 

Azonban, t. képviselőház! a többség más
ként méltóztatott határozni, és én alávetem magamat 
e határozatnak, és e szempontból röviden fogok a 
napirenden levő törvényjavaslathoz hozzá szólani. 
{Halijuk!) De mielőtt ezt tenném,kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy én most nem az országos 
szempontból, hanem kizárólag mint tót-ajku vá
lasztóim képviselője, csakis azok érdekében szóla
lok fel. {Fölkiáltások : Itt csal: mint országos képviselő 
szólhat!) 

Midőn a kisebbségi törvényjavaslatot elolvas
tam, azt hittem, most nem nemzetiségi kérdést kell 
tárgyalni, hanem áíalában eldönteni, fenálljon e 
továbbra is Magyarország? vagyis, hogy Magyar
ország számos lakóinak érdeke ugy hozza-e magá
val, hogy rontsuk le ezeréves államunkat és más 
nemzetek szövetségében kisértsük szerencsénket? 
Mert ha a kisebbségi törvényjavaslat még most e 
czéllal nem is áll elő, mindenesetre Magyarország 
feloszlásának csiráját foglalja magában, ugy, hogy 
ha azt elfogadjuk, Magyarország felbomlása csak 
idő-kérdéssé válnék, mert feloldoznók vele ama 
számos értelmiségét, mely a nem-magyar ajkú 
honfiak közt lakik, és melytől eddig édes hazánk 
tetemes életerőt merített,miután ez kapcsolatot képe
zett a nem-magyar ajkú honpolgárok közt és ha
zánk szive között , és az által, hogy egyrészt a 
nem-magyar ajkú honfiak anyagi és szellemi érde
kei ugy itt a központon, mint otthon előmozdítaná, 
másrészt pedig közöttök a hazaszeretet lángját 
terjeszté, egy bár morális, de oly erős köteléket 
képezett, melyet szétrontani, hacsak mi magunk 
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azt nem tennők, senkinek másnak hatalmában nem 
állana. 

Azonkívül ez ideig minden nem-magyar ajkú 
polgárnak az érdeke a közös haza érdekével össze 
volt kapcsolva, olyannyira, hogy az egyiknek 
anyagi és szellemi jólléte a másikétól függött, ugy 
hogy az egyiknek a felvirágzása a másiknak fel
virágzását , az egyiknek bukta a másiknak bu
kását vonta volna maga után ; ha pedig a kisebb
ségi törvényjavaslatot elfogadjuk, ezen köteléket 
meggyöngítjük, és a nem-magyar ajkú honpolgá
rok érdekeit a közös haza érdekeitől elválasztjuk. 
Ezen bekövetkezendő tényekkel szemközt a ki
sebbségi törvényjavaslat 1-ső szakaszában foglalt 
állami egység, s a területi épségnek fentartása, ha 
nem szatíra, bizonyára merő phrasis és semmi 
egyéb. 

Az én tót választóim azonban a közös haza 
és a köztök fenálló kapcsolatot semmi tekintetben 
lazábbá tenni nem óhajtják, mert őket geogra-
phiai fekvésűk, anyagi és szellemi érdekeik a ma
gyarral egy erős államot képezni utalják. Mert az 
alföld rónái csak oly hazája a tótnak, mint a fel
föld hegyei: mert őket egy ezredéves életök és tör
ténelműk e hazához köti; mert ezredév óta tót és 
magyar nyelven szóínak imáink a mindenhatóhoz 
a közös haza boldogságaért j mert e hazának talán 
egyetlen tere nincs, a hol a magyar vér nem öm
lött volna össze a tótok vérével a közös haza és 
közös szabadság megvédésében, s a hol magyar és 
tót jeleseink hamvai egymás mellett ne porladoz
nának ; mert végre, miként Bartal György t. kép
viselőtársam mondotta, nemzeti nagy költőnk szó
zata csak ugy áll reájok, mint a magyarokra : 

A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra liely ; 
Áldjon vagy verjen sora keze : 
Itt élned, halnod keli. 

Ezen körülmények tehát oly köteléket ké
peznek, melynek szétrontása vagy csak meggyön-
gitéseis tagadása volna a múltnak, s a legnagyobb 
hálátlanságot tanusitanók őseink iránt, kik e hazát 
annyi véráldozattal fentartották, ha mi ezt most 
nemzetisági ürügy alatt gyöngitenők. 

Sokszor gondolkodtam arról, mi leliet oka, 
hogy mig a déli szlávok mentül nagyobb önálló
ságra vágynak, addig az éjszakiak mentül szoro
sabb kapcsolatra törekednek a magyarral ? Azt 
hiszem, ennek oka abban keresendő, hogy mig a 

i déli szlávok távol voltak a szerencsétlen lengyel 
katastrophától, addig az éjszakiak annak szemta
núi valának s egy század óta hallották az átko
kat, látták a kétségbeesés egyik legborzasztóbbik 
nemét a szerencsétlen lengyel áldozatokon. Ilyen
nek látványa lehetetlen, hogy a legdühösebb pan-
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szlávot is meg ne téritette volna, míg tótjainkban 
hazájokhoz ragaszkodásukat még inkább megszi-
lárditá. 

De raí oka is volna nem magyar ajkú hon
polgárainknak ezen ezredéves kapcsolat szétron-
tására ? 

Olvastam ugy bel-, mint külföldi nyomtatvá
nyokból, s itt Dobrzánszky és Borlea képviselő urak 
tegnap ismétlék azon vádat,hogy a magyarok a nem-
magyar ajkú honpolgárokat elmagyarositani töre-
kesznek. Ha külföldi állit ilyet, azt csak megfogha
tom, mert hiszen a külföldről még most is zöldnél 
zöldebb állitások kerülnek ki viszonyainkról ; de 
miként állithatja egy belföldi atyánkfia ilyest, ezt 
már fölfogni nem tudom : mert ilyest sem kizáró
lag tótajku megyémben, sem sehol e hazában nem 
tapasztaltam, sőt ellenkezőleg vannak vidékek, hol 
az ott lakó magyarok cserélték föl nyelvöket más 
nyelvvel. 

Azt, hogy a magyar nyelv itt-ott az értelmi
ség körében némi kis hódítást tett, igen természe
tesnek s pusztán a morál által előidézett eredmény
nek találom. Mert ha tekintetbe veszszük, hogy a 
mily arányban szorította ki a magyar nyelv a la
tin nyelvet helyéből, azon arányban növekedett a 
demokratia, az egyenjogúság és szabadság eszméje, 
azon irányban rontatott le a feudalismus, töröltetett 
el az úrbér, s miután mindezen szent eszmékért ma
gyarnyelven küzdetett s azok magyar nyelven olya
nok által, kik magyarok valának, vívattak k i : kér
dem, ha nem másért, csupán csak azért, hogy idáig 
minden jó, a miben a nem-magyar ajkú honpolgárok 
részesittettek, az mind a magyar nyelv s magyarok 
eszközlésével történt, kérdem, ha nem igen termé
szetes-e, hogy a magyar nyelv itt-ott hódítást tett? 
{Helyeslés.) 

Viszont, ha tekintetbe veszszük, hogy vala
hányszor egy idegen nyelv octroyáltatott a hazára, 
mindannyiszor a zsarnokság ütötte föl tanyáját, 
mig ellenkezőleg, a mint a téli hosszú, zordon idő 
után a tavaszi nap melegével párosult meleg eső 
hat a növényzetre , szintúgy hatott a magyar 
nyelv behozatala a vele egyesülve járó szabadság
gal, állami életünkre: s akkor uraim, nem az a 
feltűnő, hogy a magyar nyelv itt-ott az értelmiség 
közt némileg elterjedt, mint inkább az. hogy csak 
ily csekély volt az elterjedés. 

Mintán az ember előtt a jövő eseményei tud
va nincsenek, s a törvényhozónak jövőre nézve is 
intézkedni kell, e végett a múlt s a jelen körülmé
nyein kivül elhatározása alapjául más nem szol
gálhat ; s miután én a múltból s a jelen körülmé
nyeiből azon meggyőződést mentettem, hogy a 
magyar nyelvnek a törvény korlátain belüli ural
ma a hazában azonos a szabadság uralmával: s mi
után a szabadság az ember legdrágább kincsét ké

pezi ; és miután a nem magyar ajkú nemzetiségek 
szóvivőinek igényeit kielégíteni ugy is lehetetlen ; 
azért én Pest belvárosa nagyérdemű képviselő
jének törvényjavaslatát, mint a mely mind a nem
zeti, mint az egyéni szabadságnak leginkább meg
felel, a részletes vita alapjául elfogadom. {Éljenzés) 

Most szabad legyen még Dobrzánszky képvi
selő' urnák két észrevételére felelaem. 

Dobrzánszky képviselő úr a többi nemzetisé
gek keletkezését és lételét a magyar törvényekből 
akarta leszármaztatni ; de ezzel ugy járt, mint a 
ki a törvényből kikapva egy szót, anélkül, hogy a 
törvény szellemére és a szó grammatikai összefüg
gésére figyelne, csupán e szóból von következtetést. 
Tessék elolvasni az 1618. X., 1723, LXX. tör
vény czikkeket. Tudnék még ezen kivül sok tör
vényre hivatkozni, a hol a törvények világosan, 
nem csak Magyarország szülötteiről, de még 
Horvát-, Dalmát- és Szlavonországok szülötteiről 
is azt mondják, hogy törzsgyökeres magyarok. 
Tehát ha már akkor is állott ez azon nemzetisé
gekre, hogy ne állana Magyarország szülötteire ? 
{Helyeslés.) 

Azonkívül Dobrzánszky képviselő űr felira
tainkra hivatkozott, állítván, hogy ott ígérte a ma
gyar nemzet a neru-nmgyar ajkú honpolgároknak 
kielégítését. Igenis, midőn azt ígérte, azt hiszem, 
hogy most szavát be is váltotta ; az pedig, hogy 
a nemzetiségek szóvivőit is ki akarta volna elégí
teni , feliratainkban sehol sincs. {Éljenzés.) 

WaSS S á m u e l gró f : Elállók ! {Helyeslés.) 
W l á d AlajOS: T. ház! Azok után, mik a 

kisebbség részéről a tárgyban Mocsonyi Sándor 
és különösen Dobrzánszky képviselő társaim által 
előadattak, lehetőleg rövid leendek. Ki van a 
tárgy merítve, a kisebbség nézpontjából is megle
hetős terjedelemben, és pedig Mocsonyi Sándor 
által az észjog alapján, a positiv törvényeket ille
tőleg pedig Dobrzánszky képviselő társam által. 
Csak néhány itten tett észrevételekre és illetőleg 
azok felvilágosítására fogok tehát szorítkozni. 
Igyekezni fogok szigorúan tárgyilagos lenni, és ke
rülni e különben is igen csiklandós tárgyban min
den oly szót, a mely nem csak kellemetlenül hatna 
egyik vagy másikra, hanem a mi valamelyiknek 
susceptibilitását ingerelhetné.; de viszont bátor 
vagyok kérni a ház tagjait, méltóztassanak türe
lemmel kihallgatni, melyet annyival inkább meg
érdemlek . mert régen nem alkalmatlankodtam 
beszédemmel. {Halljuk !) 

Mielőtt azonban a tárgyra vonatkozó észre
vételeimet megtenném, szabad legyeu egy pár kép
viselő társamnak, kik tegnap, midőn Dobrzánszky 
képviselő társam azt monda, hogy IV-dik László 
király idejében az oláhok döntötték el a kunok 
elleni csatát, kétkedésöket jelentették ki, ésgunyo-
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an azt kérdek, hogy hol van az megírva ? s mikor 
volt az? Szabad legyen azt mondanom, hogy azt 
megolvashatják az 1857. évi magyar akadémiai 
Értesítő — gondolom — 3 0-ik füzetében, Wenczel 
Gusztáv egyetemi tanárnak a marmarosi jogvi
szonyokra vonatkozó értekezésében. Továbbá meg
jegyzem, hogy az érintett esaca hazai krónikáink 
szerint 1282-ik évben történt az ország déli részé
ben a Hód tava mellett. A kinek kedve van te
hát ezekről meggyőződni, a múzeumi vagy egye
temi könyvtárban megtalálhatja az érintett mun
kát s megolvashatja. Azért mondom meg, hogy 
hol található, hogy győződjenek meg azon képvi
selő urak, miszerint a mit képviselő társunk mon
dott, csakugyan igaz. 

Ezek után azon nézet ezáfolatába kell bocsát
koznom, mely épen előttem szólott részéről érin
tetett meg, valamint mások részéről i s , kik azt 
állították, hogy a nemzetiségi kérdés csak 20 év 
előtt talá tátott fel és vétetett alkalmazásba a 
reactio részéről, mely nevezet alatt rendesen a 
bécsi kormány értetett eddig. Bátor vagyok azt 
kereken tagadni, s felvilágosításul felhozom azt, 
hogy különösen a mi az én nemzetemet illeti, ez, a 
mint Dobrzánszky képviselő társam is tegnap 
megjegyezte,akkor, midőn a magyarok Pannoniába 
jöttek, önálló állami életet élt mind Erdélyben, 
mind a mostani Bánságban, mind pedig a bihari 
herczegségben. A ki erről meg akar győződni, 
olvassa a magyar történelem Herodotját, Béla ki
rály névtelen jegyzőjét. Tagadhatlan tehát továbbá 
az is, hogy miután az oláh nép sem egyik sem 
másik általa lakott tartományban nem igáztatott 
le, a történelem tanúsága szerint, hanem szerző
désre lépett a magyarokkal . . . {Felkiáltások: Hol?) 
Erdélyt illetőleg Béla névtelen jegyzője szerint 
Esküidnél Gelu oláh vezér eleste u t á n . . . az oláhok a 
magyaroknak „dexteram dederunt" és magok közt 
frigyet alkotván, boldogul éltek — mint szintén 
Anonymus irja — Szent István koráig; hogy, 
mondom, nem csak ott, hanem különböző^vidéke
ken magoknak jogokat érdemeltek és különösen 
Erdélyben mint nemzet szerepeltek, mit elegendő-
hg tanusit egy 1309. évben III . Endre magyar 
király által kiadott, továbbá egy 1437. évben a 
kolozs-monostori boldogságos szűzről nevezett 
conventnek levéltárában talált okirat, mely nyiltan 
elismeri, hogy a román, illetőleg akkor oláh nép 
mint nemzet volt elismerve és mint ily tényező 
működött Erdély történetében. 

Későbben az idők viszontagságai, különösen 
az 1438-ban Erdélyben a magyar, székely és 
szász nemzetek közt kötött unió következtében a 
román nép mint nemzet megszűnt létezni, s a 
néppé degradált oláh nemzetnek sorsa ezután va
lami irigylendő nem volt; de más részről ott is 

meg kell vallanom, hogy nagy része az erdélyi 
oláhoknak, kik t. i. már azelőtt nemesek voltak, 
valamint azok is, kik magokat vitézségük által az 
erdélyi fejedelmek alatt kitüntették, ezek által 
nemességre emeltettek s a nemesek szabadal
maival megajándékoztatván , a nemesek előjo
gaiban részesültek egyenlően a magyar neme
sekkel. Az erdélyi oláh nép eme helyzetében 
maradt egészen Erdélynek 1690. évben a magyar 
korona jogán a dicsőségesen uralkodó Habsburg 
házra lett jutásáig, s miután a bécsi kormány az. 
erdélyi oláh népet nevezetes tényezőnek ismerte 
fel, a háborgatókat megszokott erdélyi magyarok 
s székelyek fékentartására nézve ennek tudtával s 
alkalmasint bátorítása folytán az 1744-diki erdélyi 
országgyűléshez egy kérelmet terjesztettek az er
délyi románok, melyben azt kérték, hogy Erdély 
negyedik nemzetének ismertessenek el. E kérelem 
azonban visszavettetett. 

Későbben 1791-btn — mely mozgalmas idő
szakra önök elevenen fognak emlékezni — Er
délyország mindkét vallású román püspökei, több 
főpapokkal s másokkal cgyetértőleg, egy uj kér
vényt nyújtottak be II . Lipót császár s királyhoz, 
mint Erdélyország nagy-fejedelméhez negyedik 
nemzetté leendő felvételűk végett , melyet az tár
gyalás végett az erdélyi országgyűléshez lekül
dött, s melynek három főbb pontját fel fogom ol
vasni , s pedig az eredeti nyelven, hogy önök 
meggyőződhessenek arról , hogy többet kivá-
nunk-e ma, mint őseink ezelőtt 120, illetőleg 80 
esztendővel követeltek ? 

Az úgynevezett supplex libellus valachorum 
Transylvaniae így szól : 

„Natio valachica supplex humilisque adtnro-
nnm majestatis vestrae accedit ac sequentia qua 
decet veneratione ac subiectione petit rogatque : 
1-outodiosae et ignominiaplenae nomenclationes: 
tolerati, admissi, inter status non recepti, aliaeque 
huismodi, quae tamquam externae maculae sine 
jure et auctoritate nationi valachicae affixae fue-
runt, nunc prorsus demantur, atque veluti indignae 
et injuriae publicae revocentur ac deleantur, sic-
que per clementiam majestatis vestrae sacratissi-
mae rediviva natio valachica, ad usum ornnium 
jurum civilium et regnicolarum reponatur ; proin-
de 2-o nationi supplicanti inter regnicolares natio-
nes idem locus, quern ipsa juxta adductum in prae-
missis testimonium conventus B. M. V. de Ko-
losmonostra anno 1437 tenui t , restituatur; (A 
3-ik pont elmaradhat.) 4. in comitatibus, sedibus, 
districtibus aliisqne communitatibus occasione ele-
ctionis officialium et ad comitia deputatorum , 
apud aulica item et provinciába dicasteria occur-
rentibus officiorum restaurationibus ac promo-
tionibus applicandorum ex hac natione proportio-
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nato numero individuorum iusta reflexió habea-
tur ; 5. comitatus illi, sedes, districtus, et commu-
nitates civicae, in quibus valachi reliquas natio-
nes numero superant, nomenclationem etiam a 
valachis , inquibus autem aliae nationes numero 
praecellunt, ab his illám habeant, aut verő mixtum 
nomen hungarico-valachicum , saxonico-valachi-
cum gerant, etc." 

Ezekből méltóztatnak látni, hogy ezen felol
vasott három pontban előadott kérelmek a jelen
legi kisebbségi törvényjavaslatban is foglaltatnak, 
és mégis ez a mi rettenetes bűnünkül tüntettetik 
fel, holott mi nem jelenünk meg mint valami al
kalmatlan koldusok, kiket egynéhány morzsával, 
vagy csekély alamizsnával nyakáról lerázhat az 
ember, hanem megjelenünk, mint azon népnek, 
vagy helyesebben, miután kerületeket képviselünk, 
megjelenünk, mint oly kerületek képviselői, hol 
túlnyomó, majdnem kizárólagos többségben van 
saját nemzetiségünk, a magyar országgyűlés igaz 
ságos széke előtt mint jogvesztett fél orvoslást ke • 
resni s ettől elvett jogaink visszaadását kérni , 
minthogy azok az ország territoriális integritásá
val s az állam czéljával ellentétben nincsenek. 

Az érintett kérvény szolgált alapjául az 1848. 
évi május 13-án tartott balázsfáivi gyűlésnek is, 
mely nem csak az erdélyi országgyűléstől, melyhez 
egy 100 tagból álló deputátio által terjesztette be 
kérvényét , hanem Erdély akkori nagy fejedelmé
hez szintén küldöttség által benyújtott kérelmében, 
előbbi jogaikba leendő visszaállítását az erdélyi 
román népnek kérelmezte. Az erdélyi országgyűlés 
a kérvényt nem vette figyelembe, s miután a pesti 
1848. évi országgyűlés is késedelmezett a nemze
tiségi ügy elintézésével, bekövetkeztek a későbbi 
gyászus események. 

Hogy ebben a reactiónak is volt része, meg
engedem ; de kérem — a mint 1861-ben is meg
jegyeztem — valamint a reactio czéljának kivitelére 
a nemzetiségeket használta föl, ugy a nemzetisé
gek is fölhasználandónak vélték a reactiót nem
zetiségi czéljok elérése tekintetéből, hogy óhajtá
saik révpartjára juthassanak. 

Én részemről nem voltam azok közt, kik a 
reactiót szolgálták. (Igaz!) Hivatkozom e tekintet
ben néhány veterán képviselőtársamra, kik tudni 
fogják, hogy mint országgyűlési képviselő a sza
badságot szolgáltam. (Igaz!) Épen ezért igen kelle
metlenül hatott rám Dapsy Vilmos képviselő úr
nak azon sajátságos eljárása, hogy a nemzetiségi 
képviselőket, s e szerint engem is, mint a reactió 
bérenczeit kívánta feltüntetni, s azt meré mondani, 
hogy hívatlanul, jogositlanul emelünk szót nemze
tiségünk érdekében. Nem tartom szükségesnek 
erre válaszolni, mert elégnek tartom neki csak 
annyit mondani, hogy akkor ő sem volt felhatal

mazva beszélni tótajku választói nevében, ha ezen 
jogot tőlünk, tökéletesen független képviselőktől 
el akarja vitatni. 

Az érintett alapokon petitionált a román nép, 
számtalanszor 1849. február 25-tól kezdve Ma
gyarország több részeiből, Erdélyből, a Bánságból 
s Bukovinából számos úgynevezett „Vertrauens-
Manner-0ékből álló küldöttségei által a fejedelem
nél, kérvén, hogy adja meg az igért nemzeti 
egyenjogúságot, teljesítése által az 1849. évi feb
ruár 25-én benyújtott kérvényben foglalt kérelmi 
pontoknak ; azonban siker nélkül: mert az 1848. 
év derekán, az akkor s különösen később oly ha
talmas Bach birodalmi miniszter által proclamált 
„gleiche Berechíigung aller Nationen" ion „glei-
che Beknechtigung aller Nationen'' s 1860. évi 
október 20-ig tartott. 

Az 1860. évi október 20-dikai diploma által, 
habár csak részben is, visszaállíttatván az ország 
alkotmánya, örültünk mindnyájan; magyar test
véreink ígérték mennyre-földre, hogy igyekezni 
fognak azon differenciákat. melyeket 1848 ban 
épen nem és 1849-ben a szegedi országgyűlés 
utósó napján ideiglenesen elintéztünk — miről 
egyébiránt, mint látom, hallgat a krónika — barát
ságos utón kiegyenlíteni. Az 1861. országgyűlés 
csak ugyan küldött ki egy bizottságot a nemzeti
ségi kérdés tárgyában, a mely a bizottság a jelen
legi oktatásügyi miniszter úr elnöklete alatt a leg
kitűnőbb férfiakból állván, működését nem csak 
megkezdte, hanem egy? véleményem szerint, sza
badelvű törvényjavaslatot el is készített. S csak 
sajnálhatom, hogy erről is hallgat a krónika. 

A mostani országgyűlés, nem hogy a már 
kész törvényjavaslatot tárgyalás alá vette volna, 
üléseinek elején e tárgyban ismét uj bizottságot 
küldött ki, s ez, három év alatt, a nemzetiségi 
tárgyra vonatkozólag számos törvényjavaslatot 
készített, de egyike sem elégíti ki sem az egyik, 
sem a másik félt, mert fogadtassák el bár ezen 
törvényjavaslatok bármelyike, egy sem fogja elő
idézni azon eredményt, mely az ország összes la
kosainak érdekében kívánatos és melyet előmoz
dítani^ csakugyan szivemből kívánok. 

Áttérve már most ezen törvényjavaslatokra, 
különösen a központi bizottság törvényjavasla
tára, annak némely pontját ellentétben látom a 
nemzetiségi ügyben kiküldött főbizottság nézeté
vel, és az némely oly engedményeket tesz, melyek 
csak látszólagosak. 

Különösen a 12. és 27-dik szakaszokban az 
mondatik, hogy a tisztviselők a községekkel és 
egyesekkel lehetőleg azok nyelvén érintkezzenek. 
Már, hogy mit tesz ez a „lehetőleg", mindnyájan 
tudjuk, s ismerjük annak elasticitását, s nem szük
séges jós tehetség ahhoz, hogy „lehetőleg" azon 
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nyelven fogja rendeleteit kiadni, melyen könnyeb
ben dolgozik. De vegyük a dobgot gyakorlatilag. 
Elmegy a paraszt a tisztviselőhöz, s kéri őt, hogy 
rendeletét hozzá az ő nyelvén intézze; az bizo
nyosan azt válaszolandja: „Barátom !s én csak „le
hetőleg" vagyok köteles ezt tenni, s miután egész 
időm igénybe van véve a sok munka által, hagyj 
«ngem békében, s menj Isten hírével. Különben 
stb." Még hagyján! ha az ország minden vidé
kein s minden falujában magyarul értő emberek 
találtatnának; ez azonban nincs igy : mert például 
a Bánságban több mértföldnyi járatra van szükség, 
hogy olyan emberre találjunk, ki „ugy a hogy" 
tud magyarul; már pedig gyakran az illetőnek 
életéről vagy vagyonáról van szó azon Ítéletben 
vagy iratban. Továbbá miután az idézést az illető 
tisztviselő magyar nyelven is adhatja ki s bizony' 
nyal leginkább fogja kiadni, megtörténhetik, s 
meg is fog történni, hogy a megidézett, miután nem 
érti a nyelvet, melyen az idézés szól, nem jelenen-
dik meg a kiszabott határnapon, s ennek folytán 
ügyét elveszti. 

Van még több pont, melyek az engedménye
ket illusoriusokká teszik, s ennek folytán valamint 
a központi választmánynak, ugy szintén Deák t. 
képviselőtársam törvényjavaslatát is ezélszerímek 
nem tartom s el nem fogadhatom a részletes vita 
alapjául. 

Más részről azonban megvallom őszintén, 
hogy a kisebbség által előterjesztett törvényja
vaslatot sem pártolom egész terjedelmében, mert 
abban oly nézetek is vannak, melyekben nem osz
tozom. 

Én a nemzetiségi kérdés megoldása tekinte
tében nyíltan s habozás nélkül mondom ki vélemé
nyemet. [Halljuk!) 

Én az alkotmány pyramisának csúcsát ma
gyarnak akarom, magyarnak azon értelemben s 
mérvben, hogy a minisztériumok s az országgyű
lés nyelve magyar legyen, s ez utóbbit különösen 
azért, mert belátom szükségét annak, hogy egy 
hat külön nyelvű nemzetiségek képviselőiből ala
kult országgyűlésen egy átalánosan ismert nyel
ven kell folyni a tárgyalásoknak, s a törvények
nek, eredeti szövegűkben a tanácskozás nyelvén 
szerkesztetniük, s mert én nem akarom nevetség 
tárgyává sülyeszteni a parlamentet; már pedig ha 
hat nyelven beszelnénk, egyik a másikát nem ér
tenők meg, mint ez tegnapelőtt is történt, midőn 
egy horvát képviselő horvátul beszélt. (Helyeslés.) 
Ennyit igényel az államegység elve. De azután, a 
miképen Eitel Frigyes képviselőtársam naivul 
ugyan, de helyesen mondotta, az én házamba, az 
az a törvényhatóságomba, a községembe, egyhá
zamba, tanodámba más nyelvnek, mint az enyém, 
s a velem együtt lakóké, behozatalába beleegyezé

semet nem adhatom. Bizza a törvényhozás a tör
vényhatóságok és községek nyelve meghatározását 
azokra, kik a törvényhatóságokban vagy községek
ben közösen együtt laknak, hogy ez iránt ők in
tézkedjenek. A cultuszminiszter úr azon állítása 
ellenében, hogy a többség javaslata jobb, mint a 
kisebbségé, mert nem oszt kiváltságokat, megjegy
zem, hogy épen az oszt kiváltságokat, mert azt 
határozza, hogy a törvényhatóságokban a jegyző
könyv, a belső ügykezelés stb. nyelve a magyar 
legyen, és csak annyiban enged kivételt, a meny
nyiben egyik vagy másik tisztviselő nem tudja a 
nyelvet, világos ellentétben az 1861-ben épen a 
cultuszminiszter úr elnöklete alatt készített tör
vényjavaslattal,melynek tartalma szerint a törvény
hatóságok és községek szabadon választhatják nyel
vűket. 

Még Deák Ferencz képviselő úr törvényja
vaslatára mondom el nézetemet. 

Nem fogadhatom el törvényjavaslatát, mert a 
központi bizottság munkálata bevezetésében több 
kíméletét látom a nemzetiségi susceptibilitásn: k. 
mint Deák Ferencz munkálata bevezetésében. 

Ezek folytán az én indítványom az: vessük 
el a központi bizottságnak a többség által pártolt 
javaslatát, vessük el a Deák Ferencz képviselőtár
sunk által beadott törvényjavaslatot, vessük el a 
kisebbségét is, és fogadjuk el az 1861 -ik évben a 
nemzetiségi bizottság által készített javaslatot. 
Ennek tagjai voltak a jelenlegi miniszterelnök 
Andrásy Gyula gróf ő excellentiája, Eötvös József 
báró oktatásügyi miniszter úr ő excellentiája, Bar-
tal György, Podmaniczky Frigyes, Ivánka Imre 
képviselőtársaim, mindann}7! kitűnőségek ; és miután 
csekélységem is tagja volt azon bizottságnak, al
kalmam volt a nevezett urak becsületes, tiszta 
szándékáról és jóakaratáról meggyőződni. Fogad
juk el pedig az 1861-ben készített javaslatot azon 
csekély módosítással, melyet Dobrzánszky képvi
selőtársam tett. (Derültség.) A kik e fölött nevet
nek, sem nem hallották, sem nem olvasták azon 
pontokat, melyeket Dobrzánszky előterjesztett: 
mert ha hallották vagy el fogják olvasni, meg fog
nak győződni, hogy azok engesztelékeny s mérsé
kelt közvetítő szellemben vannak szerkesztve: s 
habár azon tételek nem is tetszenek mindenkinek, 
fogadjuk el azokat: mert ez által a megnyugvást 
elő lehet idézni; és ha bár Kvassay képviselőtársam 
a nemzetiségi szóvivőket olyanoknak monda, kiket 
semmi sem elégít ki, ezek az általam ajánlott ala
pot elfogadni kérik , s meg vagyok róla győződve, 
bog3T mindegyikünk azon lesz, hogy ezen alapon 
a megelégedést saját nemzetbeléink körében esz
közölhessük, s e szegény, annyira sanyargatott 
hazát nagygyá, hatalmassá, nagyobbá és hatalma
sabbá, mint valaha volt, varázsolhassuk át. 
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Végre még szükségesnek tartom Bartal kép
viselőtársamnak tegnapelőtt hozzánk intézett azon 
felhivására felelni, hogy ne örüljünk azon csáb-
szavaknak, a melyek a Néva parijáról felénk in
téztetnek. 

Bocsásson meg a t. ház és bocsásson meg az 
igen tisztelt képviselő ú r : h a n e m ismerném ér
demes képviselő társamat, és nem tudnám, hogy 
ő bizonyára nern gyanusitási vágyból mondotta 
ezeket, azt kellene mondanom, a legsúlyosabb 
váddal illet, miután azon nemzetiségek, melyek itt 
kép viselve vannak,soha a muszkával nem koketiroz-
tak. Minket illetőleg pedig egyszerűen csak annyit 
mondok, hogy nem mi voltunk azok, kik 1849-ik 
évben behivták a muszkát Magyarországba. (Igaz! 
Ügy van!) S ezentúl semmi leszünk azok, legalább 
én nem leszek soha. (Élénk tetszés.) Én hive vagyok 
felséges fejedelmemnek és királyomnak, hive va
gyok hazámnak és a szabadságnak, hive vagyok 
saját nemzetemnek, s ugyan ezt hiszem állithatni 
többi képviselőtársaimról i s ; s mindaddig, mig va
laki ennek ellenkezőjéről nem győződött meg, nincs 
joga ilyesmit rólunk feltenni. 

Ismételve kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
indítványomat elfogadni. 

Stefanidesz H e n r i k : T. ház ! Én nem fo
gom szem előtt téveszteni azon kötelességemet, 
mely szerint én mindenek előtt mint országos kép
viselő tartozom beszélni, és mint olyan mindenek
előtt legszentebb kötelességemnek tartom magyar 
hazám integritását és a magyar nemzet egyedisé
gét fen tartani és megvédeni. Nem akarom követ
ni t. képviselőtársam Wlád urnák deductióit, me
lyekben a régi korból iparkodik a külön ajkú nem
zetiségeknek nemzeti jogait kimutatni, mert hogy 
ha visszamennénk a végletekig, s tekintve, hogy a 
szóló nemzetiségénél a vallás is egy összetartó ka
pocs, végre azon anomáliába eshetnénk, hogy na
gyobbrészt törököknek ke'lene lennünk, mert ta
gadhatatlan, hogy elődeink régente nem a keresz
tyén, hanem a pogány hiten voltak, s igy a tö
röknek szinté D joga lenne bennünket mint volt 
hitrészeseit magába bekebelezni. Én, a mint mon
dám, mindenekelőtt Magyarország függetlenségét, 
integritását és nemzeti egységét óhajtom fentar-
tani ; s miután minden az országban létező nem
zetiséget a magyar nemzet kiegészítő részének 
tekintek , s miután a többség törvényjavaslatában 
elérve látom: azt a tárgyalás alapjául el is foga
dom ; annálfogva ezeknek az alkotmányba és a 
haza integritásába nem ütköző igényeit kielégí
teni , szintén hazafias kötelességemnek tartom. 
Magyarország történelmét én máshonnan, mint 
Árpád korából deducálni aem tudom. Tudtommal 
minden e hazában elő nemzetiségnek történelme 
csak is a magyar nemzet történelmében foglaltatik 

ben : mert akár talált itten valamely népfajt a ma
gyar, vagy akár később jött be olyan e hazába, az 
soha sem tekintetett külön álló nemzetnek, ha
nem csakis az egységes magyar nemzet kiegészitő 
részének, és csak mint ilyen alkotta a magyar nem
zet történelmét a magyarral közösen,s közösen védte 
a közös haza jogait. í g y tehát minden e hazában 
élő nemzetiség, mint a magyar nemzet kiegészitő 
része , minden különbség nélkül Magyarország 
történelmére egyaránt , de csakis arra hivat-
kozhatik. 

A szőnyegen lévő tárgy sok oldalról már 
bőven meg lévén vitatva és ujat alig lehetvén fel
hozni, nem akarok a tisztelt ház türelmével visz-
szaélni s csak néhány megjegyzésre leszek bátor 
felelni. (Halljuk !) 

Dobrzanszky képviselő úr azt mondotta, hogy 
a magyar országgyűlés felirataiban tett igéretét a 
nemzetiségekkel szemben nem váltotta be ; Mocso-
nyi Sándor képviselő úr pedig azt monda, hogy 
meg kell vizsgáim, melyek a nemzetiségek jogo
sult igényei. Én azt hiszem, és jóakarattal senki 
sem tagadhatja, hogy a magyar országgyűlése 
mindkét irányban megfelelt feladatának, a midőn 
a nemzetiségi igényeknek a jog és méltányosság 
alapján leendő elintézése tekintetéből a kellő tör
vényjavaslat kidolgozására kebeléből egy bi ott-
mányt küldött ki. E bizottmány Magyarország 
egységét és felbonthatlanságát szem előtt tartva, a 
Magyarországban létező külön ajkú nemzetiségek 
igényeinek a jogegyenlőség és hazafiság alapján 
leendő kielégítését czélozó többségi javaslatát a 
ház asztalára letette. S miután ezen törvényjavas
latból kellően kitűnik, hogy a bizottmány a nem
zetiségi igényeket, a jog és méltányosság alapján, 
figyelembe vette, Dobrzanszky úr sem tagadhatja, 
hogy az országgyűlés ígéreteit be nem váltotta; ha 
netalán pedig Dobrzanszky úr az emiitett ígére
tekből azt akarta kimagyarázni, hogy a magyar 
országgyűlés a nemzetiségi igényeket a kisebbségi 
javaslat szerint fogja kielégiteni, ugy nagyon csa
latkozott, mert azt, hogy a magyar országgyűlés 
Magyarország államiságát, alkotmányát, történetét 
és nemzeti életét megsemmisítse, feltenni csakugyan 
nem lehet. (Helyeslés.) 

Állítja ugyan Mocsonyi Sándor, hogy a tör
vényhozásnak még akkor sincs joga a nemzetiségek 
jogos igényeit megtagadni, ha mindjárt a nemze
tiségek itteni szószólóinak elvei és a kisebbségi 
törvényjavaslat a haza integritásával ellenkeznék 
i s ; de épen akkor, mikor Mocsonyi képviselő úr 
ezeket mondja, az emiitett kisebbségi törvényjavas
lat elfogadását ajánlja , mely csakugyan nem 
egyéb, mint Magyarország állami létének és egy
ségének megsemmisítése. A többség által kidolgo-

1 zott törvényjavaslat nem is reflectál a nemzetiségi 
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szószólók jogosulatlan követelésére, hanem a leg
bővebb mértékben megadja a nemzetiségeknek az 
egyenjogúságot. 

Azt mondta továbbá Dobrzánszky képviselő 
úr, hogy a többség törvényjavaslata kiirtja a haza 
iránti szeretet. Én ezt logice csak megfordítva tu
dom érteni, azaz: hogy ha a kisebbségi javaslat 
pártolóiban hazaszeretet léteznék, s a hazának bé
kés utón kifejlődését óhajtanák, ugy nem lehetett 
volna nekik ezen kisebbségi törvényjavaslatot ide 
behozni, mely nem csak a hazaszeretetet, de magát 
a hazát is megsemmisítené, ha elfogadtatnék. 

Nem tudom, melyik képviselő úr, azt mon
dotta, hogy ők nemzet akarnak lenni, de nem ki
vannak politikai jogot. Miként lehessen ezt ér
teni ? valóban nem tudom: én nemzetet^ politi
kai jogok nélkül képzelni nem tudok. És még 
kevésbbé vagyok képes felfogni, hogyan lehessen 
egy és ugyanazon nemzet külön ajkú nemzetisé
geiből ugyanannyi nemzetet alkotni, s a mellett Ma
gyarország alkotmányos polgárának maradni. Mi
dőn szerb nemzetről beszélek, akkor ez alatt csak 
Szerbországot érthetek, ha oláhról, ugy Oláhor
szágot ; de tót. szerb vagy bár mely más nemzeti
ség alatt a magyar nemzetnek egyik nyelvfaját 
értem, melynek minden egyes tagja Magyarország 
szent koronájának egyenjogú honpolgára. Minde
nekfelett szemünk előtt kell tartani, hogy Magyar
ország, mint állam, s annak összes népessége mint 
egységes erős nemzet létezik, s annak Európa ál
tal is elismertetik ; már pedig, hogy ha önök ki sebb-
ségi törvényjavaslatát elfogadnék, nem mondhat
nók többé, hogy Magyarország létezik, nem is ne
vezhetnék önök magokat többé magyaroknak, sőt 
még Magyarország polgárainak sem, hanem esak 
is a szerb, oláh stb. kikerekítet terület lakosainak, s 
Magyarország nem foglalhatna az európai államok 
sorában helyet, mert nem mondhatnók, hogy az 
országnak államisága és nemzete van. {Helyeslés.) 

Nem akarok egyes megjegyzésekre visszatér
ni, mert igen hosszasnak kellene lennem ; csak 
Mocsonyi Sándor képviselő urnák akarok egy ál
lítására még válaszolni. 

0 azt mondta, hogy a többség törvényjavas
lata a magyarnak suprematiáját határozta el a 
többi nemzetiségek felett. Ezt, megvallom, megint 
nem értem ; hanem, ha ugy, mint azt a kisebbségi 
javaslat akarja, nemzetiségekből nemzeteket alkot
nánk elébb, s akkor a magyar nyelvet azon nem
zetekre is kiterjesztenők, ez esetben csakugyan meg
engedem, hogy suprematiát gyakorolna a magyar 
nyelv, de akkor sem a nemzet a többi nemzetek fe
lett. Minthogy azonban én Magyarországban csak 
egy nemzetet ismerek, annálfogva, történeti múlt
jánál fogva, diplomatiai nyelvül csak is egy nyelv
nek, t. i. a magyarnak használatát akarom a kor

mányzat, és közigazgatás lehetősége tekintetéből 
behozni, a nélkül, hogy a többi nyelvek szabad
sága és kifejlődése csorbittassék vagy akadályoz
tassák. Ezt tehát jó szándékkal másnak, mint józan 
szabadelvüségnek nem lehet nevezni. [Helyeslés.) 

Egyébiránt kérdem Mocsonyi képviselő urat, 
mit mond Európa államairól, melyek egészen füg
getlenek, s mégis elfogadták a franczia nyelvet kül-
diplomatiai nyelvül ? Talán suprematiát gyakorol-e 
azért a franczia nemzet a többi nemzetek fölött ? 
Bizonyosan nem, hanem minden államnak valódi 
érdeke kivánja, hogy legyen egy közvetítő nyelv, 
hogy érdekeit érvényesíteni is tudja ; mennyivel 
szükségesebb tehát egy és ugyanazon állam külön 
ajkú polgárainál, hogy egy összekötő nyelv le
gyen csak. 

Borlea képviselő úr tegnap mondott beszédé
ben nagyon fenyegetett bennünket a közel bekö
vetkezhető eseményekkel, és az országgyűlést akar
ja felelőssé tenni a történendökró'l. Én neki erre 
csak azt mondom, hogy igaz ugyan, miszerint 
minden polgára e hazának, ki a békés fejlődést 
akarja, fátyolt vet a multakra, és a ki a hazának 
valódi boldogságát csakugyan kivánja, e fátyolt 
fellebbentem nem is óhajtja; de bocsásson meg a 
t. képviselő úr, ha ő ezen fátyol alól kibúvik, ne 
tartsa oly rövidlátónak a Magyarország valódi 
jóllétét kívánó honpolgárok többségét, hogy ne 
legyen képes a fátyolt elrántva átlátni állításaik 
iránylatát, mondataik értelmét, cselekvéseik knt-
forrását és végczéljaikat Ha ezen fenyegetéssel 
hirdetett események csakugyan beállanának, mi
től mentsen mea* bennünket as ég;! s azok itt e 
hazában vennők eredetűket.legyenek meggyőződve, 
hogy mindig elég erő és erély lesz bennünk ezen 
fenyegető veszélyeknek elébe állani, és minden 
igazi honfiai e hazának egyesült erővel bátran 
szemközt fogunk állani a fenyegető veszélylyel, és 
reménylem, hogy bizonyosan az fogja a rövideb
bet húzni, a kit önök végső gondolataikba rejte
nek. Ha pedig a fenyegető veszély nem csak e 
hazában, hanem a hazán kivül támadna, legyenek 
meggyőződve, hogy épen azon nemzet, melylyel 
önök nemzetisége kaezérkodik, akár miként dőlne is 
el a conflagratio, abból semmi esetre sem fogna 
győztesként kimenni, hanem csak mintegy játék 
labda, mint eg}T folt fogna kártalanításul egyik vagy 
a másik félnek oda dobatni. Különben pedig kár 
bennünket oly nagyon fenyegetni, mert ha Borlea 
úr már levette a történetekről a fátyolt, ugy azt 
is beláthatná, hogy a magyarnak nincs oka pirulni 
a történtek felett, sem pedig nem lehet azt feltenni 
hogy az ő fenyegetései a magyart gyávává teendik. 

Még csak egy megjegyzésére Borlea t. kép
viselő úrnak aknrok válaszolni. 0 azt jegyezte 
meg, hogy nem tudni, ki jő Ausztria kormányára. 
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ennélfogva nem ajánlja a mi törvényjavaslatunkat, 
mert. a jövő változhatik és más államférfi jöhet kor
mányra és a Magyarország és Ausztria között létre
jött szövetségből nem tudja mi fog még lenni. 
Annyi bizonyos, hogy nem lehet tudni, ki fog 
jönni Ausztria kormányára ; de Magyarország 
kormányán oly hazafias férfiak állanak, kik Ma
gyarország szabadságát és népének boldogságát 
tartván szemök előtt, mindig készek lesznek a haza 
szabadságának s alkotmányának megvédésére sík
ra szállani, miben ó'ket e hazának minden igazi 
honfia egész erejével támogatni, legszentebb köte
lességének tartaudja. De legyen akár az osztrák, 
akár a magyar kormányon bárki is, arról meg 
lehetnek győződve, hogy soha oly intézkedés nem 
fog beállani, és soha sem fog a kormányon lévő 
férfiaknak eszökbe jutni Magyarországot akként 
rendezni, hogy a nemzetiségi igények ugy legye
nek szervezve, mint az ön k kisebbségi javasla
tában terveztetik. Legyen az bár német vagy bár
mily nerozetü és elvű ember, ha józan észre akar 
igényt tartani, nem fogja Magyarország állami
ságának, integritásának, s egy szóval létének meg

semmisítését tervezhetni: mert azt érvényre soha 
sem fogná emelhetni, miután annak megakadályo
zására e hazának minden igaz honfia mindig kész 
lenne, ha kell életével és vérével is, kiállani. 

Én Magyarország integritását oly ereklyének, 
oly kincsnek tartom, melyet nekünk még idealiter, 
még papiron sem lehet felbontanunk, és mint ily 
ereklyét, ily kincset a késő utó-kornak az örök
kévalóságig épségben s felbontkatlanul fen aka
rom tartani. 

Pártolom ennélfogva a többség javaslatát a 
részletes vita alapjául. 

Elnök : Figyelmeztetnem kell a t. házat, 
hogy a horvát képviselők közöl kettőnek a napló-
biráló bizottságba be kellvén választatni : méltóz
tassanak a választási jegyeket a holnapi ülésbe 
behozni. 

A pénzügyi bizottság t. tagjait kérem, szíves
kedjenek d. u. 6 órakor a szokott helyiségben 
megjelenni. 

Holnap 9 órakor a tárgyalás folytattatik. 

Az ülés végződik d. u. 3 órakor. 
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