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Tárgyai: Kérvények bemutatása. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tárgyalása tovább foly. A kormány törvényja
vaslatot nyújt be a Béga-caatoma tárgyában. Szavazás a naplóbirálő hizottság horvát tagjaira. 

A kormány részéről eleinte senki sincs jelen; 
később jelen vannak: Eötvös József b., Gorove István, 
Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9 V4 órakor. 

E l n ö k : Áz ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr jegyzi ; 
a szólani kívánok neveit a tegnapi napon műkö
dött jegyző urak szólítják föl. 

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

26-án tartott illés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Pest város közönsége a testvér fő

város területére szóló kisajátítási t. javaslat 22. 
szakaszát oda kéri módosíttatni, hogy oly esetek, 
melyekben a minisztérium és a törvényhatóság 
közt nézetkülönbség merül fel, a törvényhozás elé 
terjesztessenek. E kérdés a központi bizottságban 
már tárgyaltatván, e kérvény a t. ház beleegyezé
sével akkor fog fölvétetni, ha a kérdés tárgyalás 
alá kerül. (Helyeslés.) 

Sz. Endre város közönsége az Ő-Budától Esz
tergom érintésével Uj-Szőnyig építtetni tervezett 
vaspálya engedélyezését kéri. 

Győr város községe Szakolcza városának föl
iratát, a saját határából a morvaországi strasznici 
uradalom által elfoglalt terület, mint az országha
társzélének és visszafoglalása iránt, pártoltatni 
kéri. 

Trencsén megye közönsége Sáros megyének 
felterjesztését s hasonszenvi gyógytudománynak 
az egyetemben tanítása s a betegeknek a szerint | 
kezeltetése iránt pártoltatni kéri. | 

KÉPV. II. NAPLÓ. 1 8 6 % XI. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottságban 
tétetnek át. 

A Versecz városbeli szerb egyház község 
elöljárói és hivei a nemzetiségi egyenjogúság iránt 
a központi bizottság által benyújtott törvényjavas
lat mellőztetését és a szsrb s román nemzetiségű 
képviselők által beadott törvényjavaslat elfogadá
sát kérik. Ezen kérvény a jelenleg folyó tárgyalás 
közben lesz figyelembe veendő. 

A nemzetiségi kérdésre vonatkozó törvény
javaslat tárgyalását fogjuk folytatni. 

S i m o n y i Ernő : T. ház! Az országgyűlés 
vége felé közeledvén, azt hiszem, az ügyrenddel, 
a képviselői állással és a ház méltóságával is meg
férő lenne, ha a kormány a legközelebbi ülésben 
előterjesztené a háznak azon törvényjavaslatokat, 
melyeket még ezen ülésszak alatt felvétetni kivan, 
kijelentvén egyszersmind, hogy mily rendben 
kívánná azok felvételét. í g y nem lesznek a kép
viselők azon viszás helyzetben, hogy ide jővén, a 
táblán egy tárgygyal találkoznak, melyről nem 
tudták, hogy íöí fog vétetni, 

A második kérelem, melyet a kormányhoz 
intézni szükségesnek tartok, az, hogy felette kivá-
natos lenne, ha még mielőtt az országgyűlés elosz
lanak , a kormány a képviselőháznak fölvilágosí
tást adna a kül-politika állásáról. (Mozgás.) Ez 
igen fontos kérdés. Mindnyájan tudjuk, hogy Eu 
rópa viszonyai a jelen pillanatban olyanok, hogy 
legnagyobb megfontolását érdemlik minden status-
férfiúnak. U g y vagyok értesülve, hogy a delega-
tiókban a közös külügyér benyújtott bizonyos, a 
külpolitikára vonatkozó okmányokat, az ugy neve
zett piros könyvet. Nem láttam még, hogy a kép-
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viselőházban is kiosztatott volna. Kérdezősköd
tem utána, s tudakoltam, hol lehetne kapni : látom 
ugyan, hogy a hírlapok abból részleteket közöl
nek, de honnét kapják, nem tudom. Azt hiszem, 
a képviselőnek, kinek kötelessége a kormányt mind 
bel-, mind külpolitikájára nézve ellenőrizni, a kép
viselőnek elsőnek kellene lenni, ki azt megkapja. 
Már alig van egynéhány nap az országgyűlésből, 
s ha azon okmányokat nem bírjuk, meglehet, hogy 
oly kérdésekre nézve kérnénk a kormánytól föl
világosítást, melyekre nézve e felvilágositás az 
emiitett okmányokban már ben foglaltatik. Sajná
lom, hogy a miniszterek egyike sincs jelen; de 
azt hiszem, meg fogják tudni, s kívánom, hogy a mi
nisztérium felszóllittatnék, hogy a képviselő urak
nak ezen piros könyvet minél elébb, és pedig még 
oly időben adassa át, hogy még elegendő idő 
legyen azt tanulmányozni s annak nyomán, ha 
szükségesnek mutatkoznék, kellő világositás tekin
tetében kérdéseket intézni a kormányhoz. 

Somsisich P á l : Csí.k annyit legyen szabad 
a képviselő úr felvilágositására megjegyeznem, 
hogy a delegatió minden irományai, ugy mint ed
dig is történt, a naplóval együtt ki fognak nyo
matni, s valamint ez irományok a múlt delegatió 
alkalmává], midőn az munkáját befejezte, a kép
viselő urak közt kiosztattak, ugy jelenleg is ugyan 
ezen eljárás fog követtetni; de természetesen ad
dig, mig azok tárgyalás alatt vannak, a kiosztás 
nem történhetik meg. 

Simonyi E r n ő : Csak arról kérnék felvilá
gosítást, lesz-e ennek azon praktikus megoldása, 
hogy az országgyűlés szétoszlása előtt ideje korán 
kapjuk majd kézhez? 

Somssic l l P á l : Nem ide való, * közös 
ügyekhez tartozik. (He'ijeslés.) 

L u z s é n s z k y P á l b : A piros könyv befe
jezett munka ; teháí nem látom át, mért nem lehetne 
mindjárt szétosztani. 

Várady Gábor: T. ház! Mármaros megye 
több községe, u. ni. Huszt, Beregszász, Dolha, 
Zánya,Bronyka, Lipcse, Kesely-Mező, Kis-Nyitra, 
Uj-Bárd, Róka-Mező , Kereezke, A7ucskó-Mező, 
Ökörmező, Ripinye, Majdánka, Toronya, Priszlop, 
Sófalva, Sándoríálva, esedeznek a t. ház előtt, 
hogy a debreczen-szatmár-szigeti vasútvonalnak, 
Mármaros megyében vezetett része Tekeházáról 
kezdve, nem ugy mint megállapitva volt, a Ti
sza bal, hanem jobb partján épittessék. Esede
zem a t. ház előtt, méltóztassék ezen kérelmet ugy, 
mint eddig gyakorlatban volt, a vasúti bizottság
hoz áttenni. 

Elnök: A vasúti bizottsághoz fog áttétetni. 
Következik a nemzetiségi törvényjavaslat tár

gyalása, 
M i h á l y i P é t e r : Nem kívánom hosszú időre 

igénybe venni a t. háznak ugy is e tárgy körüli 
négy napi tanácskozás által már kimerült figyel
mét, csak röviden körvonalozni akarom azon állás-
pontot,melyetén a tanácskozás alattlevő nemzetiségi 
kérdés tárgyában elfoglalok. Miután az épen napi
renden van, nem tartva semmi gyanusitástól, haza
fiúi nyíltsággal és őszinteséggel elmondom azon 
nézeteket, melyeket ez iránt táplálok. 

Azt hiszem, a nemzetiségi érzület létezését 
kétségbe vonni nem lehet. Felem'itette azt már 
az 1861-ki országgyűlés első felirata ezen szavak 
által: „Tudjuk mi azt, hogy a mind inkább fej
lődő nemzetiségi érzület figyelmet érdemel;' ' ugyan 
ezen eszmét elismerte az 1866-ki országgyűlés 
2-dik felirata, mely azt igéri,hogy hazánk minden 
nemzetiségű és vallású polgárainak igazságos, mél-
tán}ros és megnyugtató kielégítése által az orszá
got erőssé tenni kívánja. 

Ez azon alap, melyet a törvényhozásnak, ezen 
kérdéssel szemben, elfoglalnia kell; ennélfogva 

| szerény nézetem szerint nem helyes kiindulási 
[ pontot tűztek magok elé azon t. képviselőtársaim, 
; a kik e napokban tett felszólamlásaikban a nem-
i zetiségi érzület létezését és annak jogosultságát 
5 vonták kétségbe. Én azt hiszem, ezen hazánk 
1 jövőjére nézve oly nagy fontosságú kérdés feletti 

tanácskozásainkban a lehető higgadtsággal kell el
járnunk, s minden gyanusitástól óvakodva, tartóz
kodnunk kell oly állítólagos törekvések Memlité-

! sével előállani, melyek minden igaz hazafi keb-
\ lében ismeretlenek. 

Nekem erős meggyőződésem, hogy a nemze-
] tiségi érzület egyik természetes kifolyása azon 
- államszervezetnek, melyet alkotmányunk az 1848-

diki törvények folytán nyert. Mert mellőzve egyéb 
körülményeket, mig az előtt a rendi alkotmány mel
lett a politikai jogok gj-akoi'latára jogosult egyének 
között a magyar és nem magyar ajkúak szám
aránya az elsőkre nézve kedvezőbb volt, az 1848-
ban a politikai és polgári jegegyenlőség elvére 
állapított alkotmányos szabadság folytán a hon
polgároknak százezrei részesitettvén az alkotmá
nyos jogok élvezetében, e/.en körülmény szükség
kép előidézte a nemzetiségi és n}Telvi igények fel
merülését, melyeket figyelmen kivül hagyni, né
zetem szerint, annyit tenne, mint a haza nem-ma
gyar nemzetiségű lakosait az őket törvény szerint 
megillető alkotmányos jogok gyakorlatára képte
lenekké tenni. És igy a nemzetiségi igények ki
elégítése egyéb nem lehet, mint gyakorlati alkal
mazása azon jogegyenlőség elvének, mely az 1848-
diki törvények által életbe léptetett. 

í g y értelmezve a nemzetiségi érdekeket, azok 
létezését és jogosultságát tagadni nem lehet, és 
azok igazságos kielégítésében oly kevéssé lehet 

| a haza jövőjére háruló veszélyt látni, valamint a 
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jogegyenlőség elvének életbe léptetése alkalmával 
senki attól nem tartott, hogy az hazánk szellemi 
és anyagi felvirágzásának előmozdítására egyik 
legfőbb tényezőként nem fog szolgálhatni. 

í g y szempontból tekintem én a tanácskozá
sunk tárgyát képező nemzetiségi kérdést ; és most 
csak azon 2-dik kérdés merül fel előttem : melyik 
azon határvonal, melyen belül a nemzetiségi igé
nyek törvényszerű elismerésre jogosítva vannak ? 

E tekintetben, t. képviselőház, én elfogadom 
az országgyűlés felirataiban kifejezett azon elvet, 
hogy elmenjünk odáig, meddig azt az állam terü
leti és kormányzati egységének sérelme és kocz-
káztatása nélkül megtehetjük. Én azt hiszem, e 
tekintetben a törvényhozás is következetesen köve-
tendi azon elvet, melyet felirataiban kifejezett, és a 
nemzetiségi igények kielégítésében mind azt meg
teszi, a mit az ország területi és kormányzati egy
sége megenged. Ennélfogva én mindazon nemze
tiségi igényeknek, melyek a törvényhozás által 
felállított ezen elvvel összeütközésbe nem jönnek, 
törvényszerű elismertetését óhajtom. Már pedig, 
véleményem szerint, azon törvényjavaslat, melyet 
a központi bizottság a ház asztalára letett, ezen 
feladatot nem oldja meg : abban hallgatással van 
mellőzve határozott körvonalozása és megállapí
tása azon elvnek, melyet czimében visel; abban 
sem a nemzetiség mint olyan felemlítve, sem annak 
némely részében az egyenjogúság elve, noha az 
a fenébb felállított elvek sérelme nélkül eszközöl
hető, keresztül vive nincsen. Én a nemzetiségi 
eszmének a törvényben való körvonalozását, mit jo
gosult óhajtásnak tekintek, a törvényhozás követke
zetes lépésének tartom azok után, a miket a törvény
hozás e tekintetben eddig tett, miután az ország
gyűlés minden irományaiba, a hol csak a nemzeti
ségekről szó van, ezt felvette. 

A mi illeti továbbá a kormányzati egység 
szempontjából összeegyeztethető nemzetiségi igé
nyeket, a központi bizottság által beterjesztett tör
vényjavaslat azokra nézve sem tartja meg azon 
határvonalat, melyet nézetem szerint elfoglalnia 
kellene. Mert midőn elismerem, hogy a törvény
hozás és az állam-kormányzat felsőbb közegeinél. 
valamint a kormány kinevezésétől függő bíróságok
nál az ügyekezelési és tanácskozási nyelvnek a 
magyar nyelvnek kell lenni , sőt elfogadom a 
magyar nyelvet közvetítő nyelvképen ugy a tör
vényhatóságoknál egymás között, valamint min
den megyében az ügykezelésben is, és a kormány
zat érdekéből azt egyik jegyzőkönyvi nyelvül fen-
tartatni óhajtom; de más részről jogosultnak lá
tom azon kívánalmat, hogy a megyei és városi 
törvényhatóságok szabad választás utján határoz
zák meg ugy jegyzőkönyvi nyelveiket, valamint 
a rendes ügyvitel nyelvét. A törvényhatóságok 

alatt álló hatóságok, valamint minden egyházi fő 
és legfőbb hatóságokra részére minden megszorí
tás nélkül szabadságot kívánok adatni a tanács
kozási és ügyviteli nyelvnek meghatározására 
nézve. 

Ez az, a mit országos képviselői állásom 
szempontjából felhozni kötelességemnek ismerem. 
Ezek röviden azon nézetek, melyeket szerencsés 
voltam a háznak nemzetiségi bizottságában is elő
adni a nélkül, hogy azok ott a bizottság által 
figyelembe vétettek volna. Miután ezek folytán 
nézeteim eltérnek azon törvényjavaslattól, melyet 
a központi bizottság a ház asztalára letett, azt el 
nem fogadhatom. 

O JuSth Józ se f : T. ház! Nagyon meg tudom 
fogni, hogy a háznak nem csak türelme, hanem 
figyelme, érdekeltsége is fogyni kezd : nem azért, 
mert a hosszas szónoklatok kifárasztották figyel
mét, hanem inkább azért, mert az egész vitatko-
zásnak remélt sikere nincs. 

Meg vagyok győződve, hogy ha azt hinné a 
ház, hogy az eszmék kölcsönös kicserélése által 
reménye lehetne, hogy az ellenvélemények közt 
létrejön oly törvényjavaslat mely képes volna ki
elégíteni mind a két részt, meg vagyok győződve, 
hogy szívesen szánna néhány napot e kérdésre. 
De ez nem történt, nem történt pedig főképen azért, 
mert az álláspontok, melyeken állunk, nagyon 
különbözők. (Ugy van !) 

Felfogásom szerint mind azok, kik Magyar
országot egységes erős államnak kívánják, kik azt 
akarják, hogy Magyarország képes legyen ellen
állni bár honnan jövő veszélynek is, nem kíván
hatják azt, hogy Magyarország feldarabolva s nem
zetiségekre bontva, prédául dobassék oda az első 
ellenségnek. (Ugy van .') 

S ezen álláspontot, vélekedésem szerint, meg
határozták az 1848-iki törvények, de meghatároz
ták magok az 1861. és 1868-diki feliratok is. 

Az 1848-diki törvények nyomán, midőn az 
ország a régi aristokratikus intézkedéseket meg
szüntette, midőn a megyének s municipiumoknak 
képviseltetése megszűnt, midőn nem privilégiu
mok, nem bizonyos előjogok, vagy kastok szerint 
küldte a nemzet képviselőit a törvényhozásba : 
akkor meg kellett szűnni mind a megyei képvise-
seletnek. mind a választókerületek képviselteíésé-
nek is. Ki van mondva egyszerűen az 1848-iki 
törvényben, hogy a képviselők országos képvise
lők ; tehát a képviselőknek első kötelessége figye
lembe venni az ország s haza érdekét. Nem tagad
ható, hogy ha ezek összeütközésbe nem jönnek 
egyes vidékek érdekeivel, ezeket itt szintén elő le
het hozni ; de fő tekintet, hogy a képviselő, mint 
a ki nem a megyét, a választó kerületet képviseli. 
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figyeljen arra, hogy az országnak, hogy a hazának 
érdeke védve legyen. 

De legfőképen elhatározták a kiindulási pon
tokat az 1861-iki föliratok, melyekben én, ugy 
szólván, mii.den fő eszmét reprodueálva látok. E 
föliratok a nemzetiségek igényeivel szemközt azon 
ígéretet teszik, hogy mindent meg fog tenni a 
nemzet, a mi az ország integritásával összefér s a 
mit a méltányosság megkíván. Igen, de a méltá
nyosság eszméje két oldalú : nemcsak a törvény
hozás köteles beváltani szavát, s menni addig, a 
meddig a méltányosság határa megkivánja , hanem 
azt gondolom , kötelesek a nemzetiségek is csak ad
dig menni,meddig a méltányosság mehet. (IZeZí/esZes,) 

Midőn mi, kik az 1861-iki fölirat által kije
lölt álláspontot foglaltuk el, azt mondjuk, hogy 
Magyarországban csak egy politikai nemzet lehet; 
midőn továbbá azt mondjuk, hogy az országban 
mindenki egészen érvényesítheti magát, bármely 
nemzetiségbeli legyen is : azt gondolom, egészen 
azon határig mentünk, melyen tul menni nem sza
bad. [Igaz !) Ezen véleményt leginkább kifejezte 
Pest belváros érdemes képviselőjének Deák Fe-
rencz indítványa. 

De hol állnak azok, kik ellenkező pontot fog
lalnak el ? Tökéletesen mindegy, akár magas, tudo
mányos s a német tudósokhoz illő theoriákra ala
pítják okoskodásaikat; akár elavult régi törvé
nyek idézésével vagy történeti adatokkal támo-
ják, melyekről el lehet mondani: sit fides penes auc-
torem ; akár azok véleményét tekintjük, a kik 
régen elavult és megsemmisült privilegiált állásra 
akarják okoskodásaikat alapítani : in ultima ana-
lysi mindannyian találkoznak — és hol ? Azon 
követelésnél, a melyet sokszor egész naivsággal 
képesek kimondani : hogy ők nem követelnek 
semmit, csak azt, hogy az országban mindenki 
nemzetet alkothasson. (Ugy van !) 

Már, kérem, ennél több nem kell. Ekkor mái-
mindenről le lehet mondani, mert ezen kifejezés: 
nemzet, natio, mindent megmond. Nem igy értet
te a nemzetet Verbőczy. Verbőczy alatt e szó na
tio nem veit más mint nép, populus alatt pedig ér
tette a jogosultakat. 

De hova vezet ezen követelések logikája ? 
Nemzetet vagyis natiót állami egyéniség nélkül és 
terület nélkül felfogni képtelenség : valamint nem
zetet ország nélkül , ugy országot nemzet nél
kül alakítani akarni képtelenség. (Helyeslés.) En
nek logikája nem vezet másuvá — nem akarom 
senkinek intentióját gyanusitani — ez oda vezet. 
hogy az ország szétdaraboltassék. Mert, ha ki
mondjuk, hogy minden nemzetnek van külön te
rülete, a mire Mocsonyi kép viselőtársam jut magas 
theoriájával : akkor, ha már a nemzetnek területe 
van, tovább is akar menni. És ki van mondva, a ki

sebbségi javaslatban, hogy a nemzetnek bizonyos 
jelvényei vannak, például; a lobogó. Arról azonban 
most nem szólnak. Lenne tehát külön terület és kü
lön lobogó. De a külön véleményben igen szerényen 
még más is ki van mondva, igen gyengéden ugyan, 
hanem már ki van mondva, hogy nemzeti con-
gressusok is fognak tartatni. Már, kérem, ha vala
mely nemzetnek van területe, van lobogója, van 
országgyűlése (mert a congressus valószínűleg 
ki fogná magát nőni országgyűléssé) : akkor én 
azt hiszem, hogy Magyarországnak nem is kell 
várni arra, hogy kívülről jöjjenek a veszélyek, 
mert belülről szétdaraboltatnék. (Élénk helyeslés.) 

En tehát meddőknek és fölöslegeseknek tar
tom mindezen vitáinkat, mert mi egymást capa-
citálni nem fogjuk. A mi irányunk különböző, 
akárhogy demonstrálják önök, uraim, az ellenke
zőt. Az, a mit önök akarnak, csakugyan odamegy 
ki, hogy az ország szétdaraboltassék. Ezt tagadni 
nem lehet. Olvastam én százszor is replikákat, 
theoretíkus deductiókat ; de akár mily ártatlanok
nak látszanak azok, a végeredmény nem más, mint 
az, a mit mondottam. (Ugy van !) 

Mocsonyi képviselőtársunk azonban tovább 
megy, fenyegetőzésként mondja : „vajon képesek 
leszünk-e mi megakadályozni azt, hogy ők nem
zetekké váljanak ?" (Halljuk!) Gondolom, ez maxi
muma annak, a mit egy képviselői testülettel szem
közt ki lehet mondani. Midőn meg vagyunk győ
ződve — és hiszem, hogy Mocsonyi képviselőtár
sunk ép ugy meg van győződve, mint én — hogy 
ez Magyarország dissolutiójára vezet, s igy azt 
mondani, hogy képes-e Magyarország megakadá
lyoztatni, hogy ők nemzetekké alakuljanak "? ez 
már igen messzire megy. (Helyeslés.) Nem mondom 
én, hogy Oláhországban ne alakuljanak nemzetté: 
ez ellen legkisebb kifogásom sincs ; hanem Ma
gyarországban nem. (Elénk helyeslés) A jövő titkai 
ismeretlenek előttünk ; de én a legnagyobb gyá
vaságnak tartanám lemondani ezen jogokról addig, 
míg lemondani nem vagyunk kénytelenek. (Tet
szés.) En tehát azt mondom, hogy a míg mi élünk, 
addig mi ezt igen is meg fogjuk akadályozni. 
(Ugy van !) Nem ott Oláhországban, még egyszer 
mondom, ezt nem akarjuk ott akadályoztatni, sőt 
kívánjuk, hogy ott fejlődjék az oláh nemzet, (He
lyeslés) fejlődjék ottnemzetté ; de itt azt nem fog
juk megengedni. (Elénk helyeslés.) 

Mondják ugyan az ellenvéleményüek, hogy 
azon kívánságuk, mely szerint nemzeteknek mon
dassanak ki, nem áll ellentétben az ország érdeké
vel. Ennek azonban értelme nincs. Méltóztassanak 
meggondolni, ezen nemzetekkel szemközt hogy 
fogunk állni ? 

Nem vagyunk mi szabadelvűek , kik azt 
mondjuk , hogy itt mindenki érvényesitheti 
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saját jogát ? Van joga minden nemzetiségbelinek, 
véleményünk szerint mindent megtenni, mimivelő-
désére szükséges ; van joga a municipiumokban, 
van joga az egyház terén saját nyelvével élni. Nem 
becses jogok ezek ? voltak ezek valaha gyakor
latban ? 

Hijába combinálja Dobrzánszky képviselő úr, 
hogy akkor már el voltak ismerve a külön nem
zetiségek nemzeteknek, mikor a latin nyelv diva
tozott ; s hijába mondja Mocsonyi képviselőtár
sam, hogy a demokratiai elvek megszüntetvén a 
latin nyelv ezredéves uralmát, a demokratia pos-
tulatuma az, hogy minden egyes nemzetiség nem
zetté alakuljon. Bevallom tisztán, hogy én mást 
tartok a demokratia postulátumánaki A demokra
tia postulatuma az — mit mi is ^kimondunk — 
hogy egy országban, egy hazában minden polgár 
egyenjogú legyen ; de a nyelv nem postulatuma 
a demokratiának. (Helyeslés.) 

Hiszen magok sem képesek mást monda
ni, mint hogy a legfőbb kormányzat nyelve a 
magyar legyen. Csakhogy ezen kis ajánlat 
nagyon illusorius, mert ezzel nagyon nehéz meg
menteni Magyarországot : mert ha 6 darabra 
szét lesz darabolva, akkor hijába fogunk a magyar 
nyelv helyreállításáról beszélni. 

Hanem , hogy visszamenjek : Dobrzánszky 
képviselőtársam híjában iparkodik megállapítani 
azt, hogy a latin nyelv uralma alatt már el voltak 
ismerve a régi időkben.5 a külön nemzetek ; csak 
egyben van tökéletesen igazsága : hogy a nemzet 
fogalma még azon időben tökéletesen ki nem volt 
fejezve. De csodálkozom, hogy nem jut azon kö
vetkeztetésre, hogy most a magyar nyelv, h a u g y 
marad, mint itt van általunk javasolva, ugy szól
ván alig fog egyebet pótolni, mint épen a latin 
nyelvet. (Igaz !) Akkor senkinek sem jutott eszébe 
panaszkodni, hogy a ki részt akar venni a közta
nácskozásokban, ki részt akar verni a hivatalok 
viselésében, annak latinul kell tudnia ; most pedig 
önök, mivel más nyelv helyeztetik helyébe, ezt a 
legnagyobb sértésnek mondják. 

Én, megvallom, midőn Dimitrievics t. bará
tom nyilatkozott, egészen mást vártam tőle, mert 
az előzmény mutatott valamire, mi későbbi szavai
ban nem teljesült. Ö azt monda, hogy remélte vol
na, miszerint a központi bizottság törvényjavaslata 
közvetitő lesz mindkét javaslat közt ; tehát már 
csakugyan reményem volt, hogy valamely tertiu-
mot fog kimondani, melyet talán a ház kész lenne 
elfogadni ; ő azonban csak oda jutott argumentá-
tiójában, bár kissé lágyabban, a hová tegnap 
Wlád képviselő úr : hogy bizony Magyarországon 
el kell ismerni az ő nemzetöket, hogy^ Magyaror
szágot szét kell osztani területekre. 

Még egyre bátor vagyok igen rövid észrevé
telt tenni. (Halljuk l) 

Az előttem szólók hivatkoztak még a közvé
leményre is ; kivált pedig Mocsonyi képviselőtár
sam, ki bebizonyította a ház előtt, hogy ő csakugyan 
szorgalmas volt még a német tudósok abstract 
theoriáinak kutatásában is. Szeretném tudni, mi
csoda közvéleménytért? Ha azt a kis kört, melyet 
— tisztelettel legyen mondva — néhány egyén 
szokott alkotni : az előttem nem közvélemény. 
Előttem most, a mint állunk, közvéleményt egye
dül Európának közvéleménye képez : és meg va
gyok győződve, hogy sehol, de sehol — nem aka
rom ismételem, tudom, hogy épen ugy tudják, 
mint én — még a legszabadabb államban, Ame
rikában sincsenek a nemzetiségi jogok oly széle
sen kiterjesztve, mint a mi törvényjavaslatunkban ; 
meg vagyok győződve, hogy a mi törvényjavas
latunk — akármelyiket méltóztatik a ház elfo
gadni, mert hiszen utoljára nekünk majdnem mind
egy, mert nem czéloztunk egyebet, mint megnyug
tatást, s ha azt fogják mondani, hogy egyik meg
nyugtatóbb, mint a másik, én ahhoz igen szívesen 
hozzájárulok — bátran mondom,hogy a mi törvény
javaslatunk Európa közvéleményének kritériumát 
sokkal jobban ki fogja állani, mint azon törvény
javaslat, melynek vég czélja — akár milyen szépen 
demonstrálják, akár mikép födik, akár mi gyön
géden adják e lő—nem egyéb, mint Magyarország 
feldarabolása. Pártolom tehát a többségi törvény
javaslatot, és hiszem, az európai közvélemény is 
ki fogja találni azon czélt, melyet a kisebbség akar 
törvényjavaslata által elérni. (Élénk helyeslés.) 

Rannicher Jakab) : Miként alig lehetséges, 
hogy valaki, legkevésbbé pedig valódi magyar, 
világpolgár legyen, mert a ki mindeniké akar 
lenni, senkié: ugy nem volna könnyű, egy tiszta 
faj, nyelv és vallás saját nemüségéből kivetkezett 
államjjolgárság eszményi magaslatára felemelked
ni, mint ezt a tapasztalás nálunk is eléggé bebi
zonyította. 

Volt idő, midőn mindenkitől követelek, hogy 
magát jó osztráknak érezni tanulja. Hijába. Az 
érzést nem lehet senkire sem ráparancsolni. Annak 
Magyarország fényes tanúságát adta ; de épen 
azért kétségkívül szabad lesz magunkat saját nép
törzsünk hű fiainak érezni, annyival inkább, mivel 
igen is a benső ember csak ezen érzelem szent 
tüzén képes haza iránti szeretetre melegülni, ma
gyar állampolgárság tudatára átszellemülni. 

Ennyi álláspontom kijelölésére. 
Vita nélkül, a napirenden álló tárgy a legfon-

tosb és legnehezebb, de egyszersmind legisleg'ké-
nyesb kérdések egyike, oly kérdés, melynek meg
oldásától függ nem csak az egyes népségek kielé
gítése, azok benső nyugalma, az egésznek, minden 
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tagjainak életörömteljes közreműködéséből fakadó 
jobb léte, hanem, szerény nézetem szerint, függhet 
attól talán a jelenlegi államrendszer léte és jövője is. 

Itt és ott, a Lajtán tul és innen lépnek felnem
zetiségek többé-kevésbbé messze terjedő, többé-
kevésbbé jogosult, sőt részben nem igen teljesít
hető követelésekkel is. Habár mind a két államte
rület jogköre szerint szigorúan külön áll, minda
mellett érezhetőleg hat vissza, mi a birodalom egyik 
felében történik, a másik félnek bérviszonyaira is. 
Minden igaz hazafinak pedig csak óhajtania lehet, 
sőt, a mennyiben hivatásában áll, minden komoly
sággal oda kell működnie, hogy miután az államjogi 
kiegyezés sikerült, a második szép békemunka, a 
belügyekben való kiegyenlités is minél hamarabb 
nyugtató befejezést érjen. 

Az emberi nem fejlődési történetében nagy 
eszmék merülnek fel, melyek megmozdítván az 
időt, annak irányát jelölik ki, melyen, habár gya
kori félbeszakasztássa], meg hosszú kerüléssel is 
kell haladnia. í gy volt a vallási eszme százado
kig az időnek ura, az embereket még azon őrült
ségre ragadva, hogy az Isten nagyobb dicsőítésére 
pusztító háborúkat viseltek egymás ellen, míg vég
tére a hitszabadság, utat törve magának, az eszme, 
miután már oly sokáig idegen s gyakran tisztátlan 
s legönösebb czélokra szolgálóként éltek vele 
vissza, sztplőtlensége fényében ülte diadalának 
ünnepét. 

Ily formán uralkodik mai nap a nemzetiségi 
eszme. Ez mozgalma, vagy ha ngy jobban tetszik, 
kora is az időnek, melyet nem szabad sem tul be
csülnünk, sem pedig becsmérlenünk. Bellétére nézve 
sok rokonsága van a vallási eszmével. Mind a kettő 
szellemi hatalmasság , miért is annál erősbek. 
Valamint a hit, szintúgy a nyelv is, mint a nemze
tiség lelke, az embernek legeredetibb, elidegenit-
hetlen sajátja, oly benső hatalom, mely előtt min
den küleró'nek végre szégyent kell vallania. 

Igen helyesen és találóan mondja egy kitűnő 
államférfiú és magyar iró : „A nemzetiség, mint a 
vallás, a kedély ügye, s így azon tárgyak közé 
tartozik, melyek véglegesen nem a többség pa
rancsoló szava, hanem csak kölcsönös egyetértés 
által döntethetnek el." 

Oly ügyekre nézve, melyek az érzésben gyö
kerezve, a benső embert, valamely népközönség 
elsajátithatlan jogait érintik, semmi többség nem 
elég erős, hogy az embernek, külön néptörzsek
nek, ha ezek valamikor önlétök teljes tudatára jöt
tek , huzamosb tartamra akaratjának törvényét 
előszabhassa. 

A mit a magyar hazafi mondott, más szavak
ban ugyanaz, mitanagy német hitujitó a császár és 
birodalom, minden nagyok és hatalmasok színe 
előtt kijelentett, mondván : „Nem tanácsos valamit 

a lelkiismeret ellen tenni; itt állok, nem tehetek 
máskép." 

Ügy járhatunk mi is, ha azt követelik tőlünk, 
hogy beleegyezzünk olyasmibe, mivel lelkiismere
tünk ellenkezik. 

De épen azért ismerjük annál inkább köte
lességeink teljes súlyát minden más irányban is. 
Mindnyájan érezzük magunkat hazafiúi állampol
gároknak a magyar korona területén. Mint olyanok 
különbözhetünk, talán messzire el is térhetünk 
egymástól véleményeinkben, kivált midőn teli 
egymás iránti bizalmatlansággal a kölcsönös meg
értés helyes útját megtalálni nem tudjuk ; de min
den nézetkülönbség, minden vita fölött még is 
kell, hogy létezzék köztünk szilárd kapocs, mely 
mindnyájunkat összefűz : a haza iránti szeretet, 
Magyarországnak nagysága, jólléte és hatalmaért 
buzgás , pragmatikai kapcsolatban Ausztriával, 
egy szóval, a haza és fejedelem iránti szeretet és 

| odaadás, melynek képesek vagyunk mindent áldo-
j zatul hozni, hacsak erkölcsileg lehetetlent nem 

kivánnak*tfflünk. 
Hogyan volna tehát a nemzetiségi kérdés, 

mely azonban nem csupán egy nyelv-törvényben 
állhat, olyképen megoldható, hogy ezen megoldás 
egyrészt a helyesen felfogott államczél legmaga
sabb parancsának — ez pedig feltétlen (imperati
vus categoricus), melyet csak elismerni, de mely 
fölött vitázni nem lehet — megteleljen, másrészt 
azonban az állam területén lakó különféle nép
törzsek jogosult igényeinek és szükségleteinek is 
eleget tegyünk ? 

Ez voltaképen nehéz, de mégis talán köny-
nyebben megoldható kérdés, mint a minőnek első 
tekintetre látszik. 

Tekintsünk vissza a vallási eszmére , mely a 
nemzetiségi eszmével nagyobbára benső rokonsági 
viszonyban áll. Amaz csaknem mindenütt, leg
alább elvileg, kinyerte megnyugtatását : nem le
hetne-e hasonló utón s- módon emezt is kielégíteni? 

Mit kivan mind a kettő ? Mozoghatási teljes 
szabadságot, de nem csupán az egyén számira, 
javára. Nem volna-e nevetséges mai nap csak 
egyéni, vagy egyedi vallásszabadságot elismerni 
s adni akarni ? Ép ugy egyes nemzetiségek nem 
elégesznek meg mai kurunkban az egyéni szabad
ság és jogosultság csigaházaival. De , ugy szól az 
ellenvetés, lehetetlen külön-külön területet kisza
kítani, lehetetlen engednünk, hogy az államterület 
Isten tudja hány nemzetiségi részföldekre feldara-
boltassék, hogy talán annak következtében egyes | 
részek, az egészszel való kapocsban mindinkább f 
lazulván, egy lesben álló ellenségnek könnyű mar- :; 
talékul essenek. Igen helyes. Ezzel teljesen egyet- \ 
érthetni. De van-e az egyháznak saját területe ? 
és nem bir-e mint rendezett, tagolt közönség szer-
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ves élettel, ezéljának megfelelő alkotmánynyal? 
nem-e épen ott és akkor, hol tisztán csak magasz
tos hivatásának szolgál, erkölcsi hatvány, még 
eró'sebb és tartósb az állami intézményeknél minden 
hatalmi eszközökkel együtt ? 

Az egyház nem képezhet államot államban ; 
de az államnak se legyen szabad egyháznak len
nie vagy ezt főfelügyéleti jog czime alatt többé 
kevésbbé gyámsága vagy ellenőrködése alá venni: 
szintúgy nem lehet az egyes nemzetiségek számá
ra állami jogokat elismerni ; de az állam se akar
ja akár törvényhozás utján , akár más eszközök 
által az egyes nemzetiségek legkisebbikét is fel
színi. 

Szabadság, teljes szabadság a legmagasabb 
államczél határain belül, mely határokat azonban 
tisztán és határozottan kell körülírnunk : ez lát
szik egyedüli helyes és illő kulesnak a nemzeti
ségi kérdés megoldására. Azaz : a nemzetiségi kér
dés megoldása, miként legalább én felfognám a 
dolgot, az állami szabadsági kérdések megoldásá
tól függ. 

Alkossunk jó községi rendet, a helyható
ságok belszervezését és hatáskörét meghatározó 
törvénynyel együtt, hogy lássa a világ, mit ért a 
törvényhozás a helyhatósági önkormányzat olyhan-
gosan dicsőitett elve alatt, és hogyan gondolja ezt 
a valódiság életére alkalmazni: mert való igaz, mi
ként nagyon tszt . összminiszteriumunk valamennyi 
törvényhatósághoz intézett első üdvözlő iratában 
nyilatkozik, hogy t. i. „a szabadság végelemezés
ben nem más mint az önkormányzat joga." Hoz
zuk be a törvény szolgál tatás minden igá iban a 
nyilvánosság és szóbeliség intézményét ; szabjunk 
törvényeket az egyesülési és gyülekezési jog kö
rül, hogy legyen tisztában az ország, miképen 
értjük mi e szabadságot is ; mozditsuk elő a neve
lés és szellemi fejlődés szent ügyét, mert semmi 
sem képes annyira, mint épen a művelődés hatal
ma, a nemzetiségek közti ellentéteket kiegyenlíteni 
s egyszersmind erkölcsi hódításokat tenni a magyar 
nvelv és annak mindig szebben felviruló irodal
mának számára. Akkor pedig, mind ezen feltételek 
teljesitése u tán , bizonyára sokkal könnyebb és 
hasznosabb munka lesz, a már félig-meddig meg
oldott nemzetiségi kérdést végképen rendbehozni, 
mintsem a jelen nyelvi törvényjavaslat által, mely 
a magyar mint államnyelvnek igen messze kite
rülő hatalomkört, minden egyéb országos nyel
veknek pedig nagyon szűk fejlődési tért enged, 
valaha sikerülni fog. 

Mind ezen okoknál fogva, míg t. i a községi 
és helyhatósági autonómia ügye törvényesen nin
csen rendezve és a valódi szabadsági és művelő
dési államnak követelményeinek legalább a fen-
érintett legfontosabb tekintetekben még nem fe

leltünk meg, minden, hazánkban a nemzetiségi 
kérdésnek megnyugtató megoldására czéízott kí
sérletet idő előttinek tartok, nem hívén, hogy az 
eredmények, melyeket remélünk, kedvezők és ör
vendetesek legyenek. 

Milyen nehéz csak a nyelvkérdés is, legjob
ban abból láthatni, hogy annak megoldására már 
a negyedik vagy ötödik javaslat készült, a nélkül, 
hogy, legalább az én szerény véleményem szerint, 
egyik is a helyes utat eltalálta volna. 

Azért azt óhajtanám, hogy ezen nyelv köriili 
dolgozat, melynek, bizony igen helytelenül, a nem
zetiségi egyenjogúság tárgyában szóló törvényja
vaslat pompás czime adatik, inkább ne is hoza
tott volna a ház elé, kivált most, hol az elintézésre 
váró teendők halmaza mellett nem találhat az em
ber sem elegendő időt, sem szellemi nyugalmat, 
mi pedig oly fontos tárgy tüzetesebb tárgyalásá
nál elkerülhetlen szükséges. 

Már csak az volna még hátra, hogy az előt
tünk fekvő tárgyat Erdélyország jogállapota és 
viszonyaira nézve tekintetbe vegyem. 

Az 1847. évi I-ső törvényezikkben van Er
délynek egy a magyar nyelv érdekében hozott 
törvénye, mely ezen nyelvnek tágas jogkört en
gedve, egyszersmind azt is határoza, hogy a szász 
nemzet kebelében működő minden törvényhatósá
gok, minden törvényszékek és polgári hivatalok, 
valamint a tárgyalásoknál és a jegyzőkönyvek 
szerkesztésénél,szintugy jelentéseik és intézvényeik-
ben a német nyelvet használják ; ami továbbá más 
törvényhatóságokkal való levelezést illeti, megha
gyatott a nemzet az addig követett szokásban, 

Van tehát törvényünk, szilárd jogalapunk, 
melyen állunk ; oly törvény ez, mely a szászok
nak nem talán valamely engedményeket szerzett, 
vagy vívmányokat adott, hanem őket csak meg
óvja a velők született és általok mindig birt anya-
nvelvök használatában közéletükben előforduló 
minden ügyeikben. 

A mióta a szászok ezen országban laknak, 
annak ideje pedig tul megy már íjét századon is, 
nem zavarta meg őket e jogban semmi kor
mány, semmi törvényhozó testület, semmi önkény
uralom ; ma legelőször vagyunk itt oly fájdalmas 
helyzetben, hogy egy törvényjavaslat ellen kell 
felszólalnunk, melynek tartalma e nemzetet nem 
csak saját nyelve ősrégi gyakorlatában megszorí
tani, sőt arra is akarja kényszeríteni, hogy még 
ott is, hol ez eddigelé soha sem történt, az állam
nyelvet alkalmazzák, melyet a szász földnek ne
vezett területen legfölebb 30,000 szétszórva la
kó magyar ajkú polgártársak képviselnek, mig 
a túlnyomó többi 300,000-ret fölülmúló lakos
ság kizárólag majd nem csak a német vagy román 
nyelvet érti és beszéli. 
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Emlékezve a magyar törvényhozás 1848-ban 
adta azon ígéretére, mely szerint a hetedik czikkben 
ilykép nyilatkozék: „Magyarország Erdély mind 
ezen külön törvényeit és szabadságait, melyek a 
mellett, hogy a teljes egyesülést nem akadályoz
zák, a nemzeti szabadságnak és jogegyenlőségnek 
kedvezők, elfogadni s fentartani kész;" emlékezve 
továbbá arra, hogy azon külön határozatokra néz
ve, melyek Erdélynek Magyarországgal való egye
sülése keresztülvitelére még megkívántatnak, a tár
gyalások még alig kezdődtek,- és emlékezve végre 
arra is, hogy az idó' rövidsége miatt sok más ünne
pélyes nyilatkozatot ez al ialommal érintetlenül 
hagyva, még a korona óhaja és czélja is, J?hogy 
az uniókérdés ne a törvény holt betűje nyomán 
színleges és ép azért kétes eredményű, hanem min
den életerős tényezők számba vételével és azok bi
zalmas csatlakozása alapján tartós és maradandó 
megoldást nyerjen;" emlékezve mindezekre : nem 
hittük volna, hogy a magyar országgyűlésnek 
valaha szándéka lehetne, oly fontos, életbe vágó 
ügyet már most Erdélyre nézve is eldönteni, és 
pediglen csak ugy mellesleg, a nélkül, hogy ezen-
országnak még nevéről is említés történnék a tör
vényjavaslatban. 

Annál mélyebben vág pedig az ügy Erdély
nek a túlnyomó többséget képező nem magyar 
ajkú lakossága életébe, mivelhogy az országban 
ez óráig tettleg mind a három nyelv, a magyar, 
román és német egymás közt és az állam irányá
ban is jogegyenlőségnek örvend, a mindennapi ta
pasztalás pedig mutatja, hogy e miatt sem a köz
igazgatás, sem a törvény kezelés, sem a kormány 
ereje semmiben sem szenved, de ugyanis az or
szág békéje és polgárainak megelégedése, a mi 
a fő dolog, épen e három nyelv ezen egyenjogúsá
gában találja szilárd támaszát és bizonyítékát, 
mert nálunk Erdélyben a vallás, az anyanyelv és az 
eldődektol öröklött név oly felette féltett kincs, me
lyet a legszegényebb kunyhóig szentélyül őriznek. 

Legmélyebb meggyőződésemen alapuló, érett 
megfontolás erösbitette szent kötelesség parancsát 
követve, kérve kell tehát kérnem, illetőleg indít
ványoznom, méltóztassék a t. ház az előttünk fekvő 
törvényjavaslat feletti tárgyalásnál Erdélyorszá
got érintetlenül h a g y n i ; azon esetre pedig, h a ' 
máskép tetszenék határozni, lelkiismeretileg kény
szerültnek érzem magamat ünnepélyesen kijelen
teni, hogy én és elvtársaim a jelen törvényjavas
latok egyikéhez sem adhatjuk beleegyezésünket. 

Madocsányi P á l : Tisztelt ház ! Szomszédom, 
a turócz-szt-mártoni kerület érdemes képviselője 
által adott példát követendő, mint országos képvi
selő szólok a napirenden levő tárgyhoz, a nélkül 
azonban, hogy megfeledkezném arról, hogy en
gem oly kerület választói tiszteltek megbizalmok-

kal, kiknek legnagyobb része csak a szláv nyelvet 
érti és beszéli. 

A napirenden levő nemzetiségi kérdés elmé
leti oldalát a vallás és közoktatási mélyen tisztelt 
miniszter úr klassikus beszédében oly remekül s 
annyi szakavatottsággal fejtette meg, hogy való
ban merényt követnék el a további hozzászólás 
által: miért is egyedül oda irányzóm igénytelen 
előadásomat, hogy a nemzetiségi nagy horderejű 
ügyet, mely oly rendkívüli feszültséget idézett elő 
a honfiak kebelében, gyakorlati oldalról csekély 
tehetségemhez képest némileg felvilágosítsam. 

1848 előtt rendi alkotmányunk lévén, hazánk
ban csak a kiváltságolt osztályok birtak politikai 
jogokkal, mig a nép tömege, a családi körön kí
vül, csak a községi élet keretében mozoghatott. 

A nyelvkülönbségek akkor is fenállottak; de 
hosszú megyei hivataloskodásomban szerzett ta
pasztalataimra hivatkozva, állithatom, hogy a nem
zetiségi súrlódásoknak semmi nyugtalanító nyo
másra nem akadhattam , jóllehet Kollár „Slavi 
CeraCí czimü munkájában azokat előidézni töreke-
dett, de kevesen értették meg rejtélyes előadását, 
s még kevesebben szegődtek hivei közé. 

1836-ban a holt latin nyelv tért engedett a 
magyarnak, de ez által ugy a kiváltságolt osztály 
magyarul nem tudó részének, mint a népnek vi-

, szomjai, a nyelv dolgában, semmi változás alá sem 
jöttek, s akkor sem tudtunk n nemzetiségi viszályok
ról : mert a latin nyelv hazánkban nem azért tar
totta fen hosszabb ideig zsibbasztó uralmát, mint 
egyebütt Európában, mintha az a külön ajkú hon
fiak irányában neutrális nyelvnek tekintetett vol
na, hanem mert a kedvezőtlen viszonyok nyomása 
rajtunk tovább nehezedett, mint Európa többi civili-
sáltabb országain. 

A kiváltságolt osztály intelligentiája közül 
csupán azok, kik a diplomatiai polczra jogszerüleg 
emelt magyar nyelv ismeretét magoknak megsze
rezni elmulasztották, idegenkedtek attól, s ellen
szenvüket önérdekökből el nem palástolták, men
helyet keresvén és lelvén is a „demptis actu fun-
gentibus" záradékban, mely azonban már a leg
közelebbi tisztválasztáskor korlátozó hatáskörét 
elvesztette. 

Rendi alkotmányunk gyökeres átalakulása 
18^8-ban ténynyé vált, s az 1847/48 kiváltságolt 
törvényhozás az ujabb kor követelményeinek en
gedve, a fenálló kiváltságok és feudális viszonyok 
teljes eltörlésével, a nép összeségét alkotmányunk 
sánczaiba felvette, s a jogegyenlősség elvét egész 
készséggel érvényesítette. 

A XVI. törvényczikk 2. szakasza e.) pontjá
ban kimondotta ugyan, hogy a köztanácskozási 
nyelv mind a gyűléseken, mind a bizottmányokban 
Magyarországra nézve egyedül a magyar, alkal-
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masnit azért, mert az alkotmányos jogokkal felru
házott népben a magyar nyelv iránti méltánylást 
feltételezte ; de a mint ezen megszorító rendszabály 
nemzetiségi viszályok előidézése anyagul használ
tatott fel, s mint a népre ruházott jogok gya
korlati kijátszására vezető mód tüntettetett elő, 
nem csak, hogy szigorán enyhített a gyakorlati 
élet, de az 1848.avi törvényhozás is a nemzetiségi 
kérdés korszerű megoldásával foglalkozott. Hogy 
ezen nemes feladatnak az akkori törvényhozás 
megfelelni képes nem volt, korántsem a jó akarat 
hiányának, hanem egyedül a közbejött sajnos kö
rülményeknek tulajdonitható. 

Több viszontagságos év folyt le azóta, mig a 
mostani törvényhozás azon helyzetbe jutott, hogy 
ezen nagy horderejű kérdés méltányos elintézésé
hez hozzá láthatott; s mivel a nyelv nem czél, csak 
eszköz, mivel továbbá nincs civilisált ország a vi
lágban, melynek nem volna hivatalos nyelve, sőt 
maga a nemzetközi diplomatia sem emancipálhatta 
magát egy közös hivatalos nyelv szüksége alól : a 
központi bizottmány s Pest belvárosíinak nagyér
demii képviselője által beterjesztett javaslatban 
mind azt a nemzetiségeknek megadva látom, a mi 
azon határvonalig, hol az állam hatásköre s a tör
vényhozásnak működése kezdődik, a közös haza ve
szélyeztetése nélkül megadható, sőt az egyéni teljes 
szabadság kellő biztosítása mellett az egyes vidé
keken absolut vagy relatív többségben levő nem
zetiségek suprematiájának, s a kisebbségben levők 
elnyomatásának gátlásáról is sikeresen van gon
doskodva ; azért hű pártolására magamat ösztön
szerűleg kötelezve érzem, s nyíltan bevallom, mi-
kánt én szavazatommal semmi oly intézkedéshez 
nem járulhatok, melyet a magyar állam politikai 
egysége s a kormányzat lehetőségére nézve veszé
lyes- vagy sérelmesnek tartok. 

Igen is, tisztelt ház ! őszintén kimondom, hogy 
a mint beleegyezünk abba, hogy a nemzetiségi 
igényeket a kijelölt határon tul lehessen hajtani, 
tüstént előáll a különféle területeknek egyes vidé
keken lakó nemzetiségek számaránya szerinti ki-
kerekitése, s több politikai nemzetek önállósága 
felé irányzott tendentiák érvényesítésének ener
gikus megkísérlése: hogy pedig e részbeli aggo
dalmam koránsem valami elfogultságon alapszik, 
legyen szabad nekem épen az ellenvéleményüek 
által felhozott érvekre hivatkoznom, melyeknek 
irányában mégnyugodni nem tudván, igénytelen 
észrevételeimmel a tisztelt háznak alkalmatlan
kodni kénytelenittetem. 

Mindenekelőtt azonban t. képviselő Miletics 
Szvetozár á r hosszura terjedt szónoklatára meg 
kell jegyeznem, hogy a mennyire abban a többség 
nézeteivel ellenkező érvek hozattak volna fel, azok 
megczáfolhatlanoknak ne vétessenek, miután a 
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többségi vélemény pártolói közöl mindazok, kik 
beszédét megérteni képesek nem valának, érveinek 
czáfolása és taglalásából ki vannak zárva. 

A zborói kei*, t. képviselőjének történelmi 
deductióira egész átalánosságban csak annyit vá
laszolok, hogy Magyarország históriája csak ugy 
készült, mint bármely más állam történelme: a 
magyarok bevándoroltak Európába, e hazát épen 
ugy foglalták el mint bármely más nemzetek, itt 
letelepedtek s a szerencse kedvezvén nekik, Nagy 
Lajos és Hollós Mátyás idejében a magyar biro
dalmat sikerült oly hatalmassá tenniök, mely 
Európában imponált s nagy tekintélylyel bírt. A 
bevégzett elfoglalási tényből természetesen önként 
az következett, hogy az elfoglalt terület Magyar
országgá lett, mely a gallicziai Kárpátoktól az 
Al-Dunáig terjedt. Igen is léteztek határain belül a 
partes regni superiores, épen ugy mint a eircu-
lus Cis-és Transdubianus, Cis- és Transtibiscanus; 
de mind ezen elnevezések csak mint geographiai 
fogalmak fordulnak elő, a dunán-inneni kerület 
lakói soha sem formáltak, soha sem formálhattak 
több jogokat mint a dunán-tuliak, a partes regni 
superiores azon törvények alatt állottak, mint a 
közös haza más földrajzi vidékei, s annak kiegé
szítő részét képezték ,• arról azonban, hogy valaha 
különálló politikai territórium lettek volna, mélyen 
hallgat a magyar történelem. 

Ugyanazon képviselő úr különös súlyt látszik 
helyezni némely régi törvényeinkre, a mint ezt 
már 1866. évi decz. 15-én tartott CXXXI. orszá
gos ülésünkben hangsúlyozva tévé. Most ismét 
különös előszeretettel a Hármas könyv III . részé
nek 25. czikkéből buzgólkodik kiokoskodni, hogy 
hazánkban az előkorban is már többféle nemzetek 
léteztek. Lássuk azonban, mit tartalmaz a hivatko
zott törvény, mely ekként hangzik : 

„Többire a szabad városok jogait bevégez
vén, s a védelmet és támadást előadván, most már 
a helységbeliekről (kiket jobbágyoknak nevez) 
kell értekezni. 

„1-ső szakasz. Ezek többféle rendűek, mert 
némelyek magyarok, mások szászok és németek, 
mások csehek és tótok, kik keresztyén hitet valla
nak ; ezenKÍvül mások oláhok és oroszok, mások 
ráczok vagy szerbek és bolgárok, kik a görögök 
eltérését követik. Ezen felül vannak jászok és ku
nok, kik királyi földeken telepedtek le és laknak, 
de szintén keresztyén hitűek, némelyek pedig az 
oroszok és bolgárok közöl hitünkhöz, mások a gö
rögök eltéréseihez ragaszkodnak. 

„2-dik szakasz. És jóllehet eddig mindé népek 
(kivéve a királyi jászokat, kunokat, oroszokat és 
bolgárokat) oly szabadság-elönynyel birtak, hogy 
a törvényes földbér letétele s adományok kifize
tése mellett lakhelyűkről máshova lakni, tetszésük 
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szerint költözhettek, még is múlt nyáron e szabad
ságukat, egy igen gonosz Székely György rabló 
vezérlete alatt az összes nemesség ellen támasztott 
pártütésök és lázadási felkelésök s ez okból örök 
hűtlenségbe jutásuk miatt örökre elvesztették, s 
most már mint örökös parasztok földes uroknak 
teljesen alávetvék" stb. 

Azt hií-zem, ehhez nem kell commentár, s elég 
lesz megjegyeznem , hogy a fentebbi tartalomból, 
bármely egyoldalú okoskodás mellett, mindent 
inkább ki lehet magyarázni, mint azt. hogy hazánk
ban valaha többféle nemzeti individualitások, mint 
politikai önállással biró nemzetek, léteztek volna. 

A t. képviselő űr által felhozott többi törvé
nyek pedig leginkább arról intézkednek, hogy a 
különféle hivatalok betöltésénei a vallás s nemze
tiségi különbség semmi akadályul sem szolgálhat, 
sőt, ha jó i emlékezem, az 1741. évi egyik törvény -
czikkben világosan ki van mondva, hogy a társ
országok alatt „filii nativi sub denominatione hun-
garorum" értetnek. 

Hivatkoznak továbbá az ellenvéleményüek 
arra, hogy a nemzetiségi ügy európai kérdéssé 
vált, s hogy az az álíalok felemiitett európai orszá
gokban a mozgalmak sarkpontját képezte s képezi 
jelenleg is. Elismerem, hogy az már magában véve 
nagy szó, európai kérdés, s én is csekély tehetsé
gemhez képest tanulmányozni igyekeztem ezen 
úgynevezett európai kérdés fontosságát; de meg 
kell vallanom, hogy az erre vonatkozó események
ből azon meggyőződést merítettem, hogy mind 
azok, a mik legközelebb Európában történtek, azzal 
semmi öszhangzásban sincsenek, a mit a kisebb
ségi indítvány pártolói azokból, következtetni 
akarnak. 

Igaz, hogy a francziák hatalmas császára 
ezen kérdéssel foglalkozott; de mi történt a nem
zetiségi mozgalmak paizsa alatt Olaszországban, 
hol a nemzetiségi kérdés itteni felfogás szerint nem 
is létezett ? Olaszországban több kisebb-nagyobb 
államok léteztek, melyek mindannyian olaszok 
voltak, s a francziák hatalmas császárának érde
keiben állván, hogy a szétdarabolt Olaszország 
egyeompact állammá alakuljon, mi meg is történt; 
de nemzetiségi kérdés ott nem is létezett , a 
végbevitt bekebelezések által az egyesült olaszok 
nemzetiségi vagy vallásos viszonyaira nézve sem
mi lényeges változás sem állott be, só't a nagy
szerű vállalat azzal fejeztetett be, hogy Nizza és 
Savoya Olaszország területéből kikebeleztetvén, 
az ottani lakossággal megszavaztatták, hogv ők 
épen akkor, midőn többi testvéreik egy nagy 
olasz államba egyesültek, nem akarnak többé 
olaszok lenni, hanem a franczia birodalomhoz 
csatlakoznak. 

Schleswig-Holstemban 1815 óta volt elnyom

va a német nemzetiség, jóllehet külön territórium
mal birtak; de mikor láttak hozzá az e részbeli 
sérelem erélyes megtorlásához? Nem-e csak akkor, 
midőn az illető nagyhatalom időszerűnek találta, 
hogy annexionalis tervei megvalósításával foglal
kozzék? és Schleswignek dán részét most is elfog
lalva tartja, mintha annak szüksége mégfenforog-
na, hogy praeventiv eszközökhöz nyúljon a német 
nemzetiség megóvására. 

A nagy Németországban könnyű szerrel, ám
bár talán nem egészen a francziák uralkodójának 
kedve szerint, ment végbe az annexionalis műnek 
nagyszerű folytatása. Poroszország, jóllehet keleti 
tartományaiban, Silézia és Posenben szláv elem léte
zett, s most is létezik, elejét tudta venni annak a 
legjobb sikerrel, hogy a nemzetiségi kérdés belse
jében fel ne merüljön, vagy legalább ne oly mérv
ben, hogy erejének teljes kifejtésére zsibbasztólag 
hatni képes legyen, és az általa előidézett kedvező 
viszonyoknak kellő felhasználása mellett az önere
jükből magokat úgyis megvédni képtelen kisebb 
német államokat szerencsésen bekebelezvén, alko
tója s feje lőn az éjszaki német szövetségnek. 

Belgium egyesülését a szomszéd Hollanddal 
az 1815-diki európai szerződések decretálták, de 
mind a mellett 1830-ban elváltak; miből azon ta
nulságot meríthetjük, hogy két külön territórium
mal és hivatalos nyelvvel biró állámtest nem igen 
sokáig tud egymással megférni. 

Az Oláh és Moldva herczegségeknek a szer
ződő nagyhatalmak patrociniuma alatt nem csak 
a török jármot nyakukról lerázniok, hanem egy 
állammá is sikerült egyesülniük, melynek consoli-
dátióját s minél nagyobb felvirágzását őszintén 
óhajtjuk; hanem bátor vagyok az ellenvéleményüek 
figyelmébe ajánlani, hogy Romániában vannak 
számos szerbek, magyarok, ruthenek és görögök, s 
hogy a regulament kivétel nélkül, nem tekintve 
semmi fajkülönbségre, azt, a ki polgári jogokat él
vez, románnak nevezi. (Ugyvan!) 

Lengyelország szenvedéseit t. képviselő Kvas-
say úr már tegnap hiven ecsetelte, s kétségkivül 
fel kell jajdulnia minden emberbarátnak, midőn 
hallja, hogy a nemes nemzetre mért halálos csa
pások megakadályozására az európai nagyhatal
mak szerződési garantiája is elégtelen, s ez bizo
nyára egyik fő bűne az európai diplomatiának, 
melyet a Nemesis előbb-utóbb meg fog bőszülni. 

Hazánkban is léteznek egyes rajongók, kik 
az orosz birodalom irányával rokonszenveznek, s 
ezen roppant hatalomtól sokat várnak. Tagadha
tatlan, hogy a muszka birodalom óriási hatalom; 
de kérdem , nem az által tette-e le nagysága alapját, 
hogy 39 külön népfajt a föld színéről elsepervén, 
az átalános oroszitást tűzte ki feladatául ? Ha az 
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orosz állam a kisebbségi véleményben foglalt el
veket követni hajlandó volna, akkor megszűnnék 
ijesztő hatalom lenni; de, fájdalom, a megkezdett 
ösvénytől eltérni vonakodik. Köztudomású dolog, 
miként j á r el Lengyelországban , nemkülönben 
Finnland és Livlandban; so't legközelebb sem ké
sett a kaukasusi tartományokba az orosz adminis-
tratiót behozni; s annak kimutatásai a, mit várhat
nak a muszkától a fenérintett rajongók, elégséges
nek tartom a Moszkvában megjelenő „Vjedoinosti" 
czimtí befolyásos lap nyiltan bevallott irányára 
figyelmeztetni őket. 

Ezen lapnak, mely szigorúan orosz egységes 
nemzeti államot akar, irányzat! eszménye, hogy 
Oroszországban csak egy uralkodó nemzetiség és 
nyelv létezik, az orosz; csak egy uralkodó vallás, 
a görög orthodox; a finnek, livlandiak stb. csak 
mint magán egyének legyenek nem oroszok és 
protestánsok, politikailag azonban orosz érzelmüek-
nek kell lenniök. 

Ha ezen elveket akarnók követni, nem tudom, 
mit mondanának az ellenvéleményüek ? 

De mi méltányosak vagyunk, s készek min
dent megadni, a mi csak az állam egységével ösz-
szefér; s épen azért, mert ehhez állhatatosan ragasz
kodunk, meg fogják bocsátani, hogy óvatosaknak 
kell lennünk, s attól kell tartanunk, hogy az első 
lépés a kijelölt határvonal keretén tul a többit majd 
maga után vonja. [Helyeslés.) 

Méltóztassanak csak kevés türelemmel lenni, 
hogy az életből merített példákkal igazolhassam 
állításomat, mit is reeriminátiók szigorú mellőzé
sével egész hidegvérüséggel, s csak a valódi tény
állás részrehajlatlan felderítésére szorítkozván, kí
vánok tenni. 

Az 1861. évi márczius 21. (april 2-kán) Kar-
loviczon megnyitott szerb nemzeti congressus — 
jóllehet alkotmányos fejedelmeink földet, bármely 
kiterjedésű jószágot vagy birtokot adományozhat
tak ugyan, de a Sz. István koronájához tartozó terü
let kisajátítására feljogosítva soha sem voltak — 
mindenekelőtt jónak vélte kijelenteni, hogy a ró
mai császárok és magyar királyok adta kiváltsá
gokon alapuló politikai nemzeti jogainak biztosí
tását külön geographiai területben leli fel, tulajdon 
nemzeti szervezettel és beligazgatással. s mindjárt 
nyomban a szerb Vajdasághoz tartozó vidékek s 
egyes faluk részletes eló'számlálása után : 

a II . szakaszban a vajdasági közigazgatásnak 
állandó szerb nemzeti tervezetéről, 

a I H . szakaszban a szerb vajdának a keleti 
vallású szerb nemzetből történendő választásáról, 

a IV. szakaszban a terület szükségeinek fede
zésére megkívántató költségek kivetéséről, 

az V. szakaszban a Vajdaságnak a magyarhoni 

törvényhozásban egyetemlegesen (collective) leen
dő képviseltetéséről intézkedett. 

Még a romániai félhivatalos sajtó kihivó ma
gatartását kell röviden felemlítenem, mely szenve
délyes s valóban ellenséges indulatot forralván irá
nyunkban, folytonosan Románia határainak egész 
a Tiszáig leendő kiterjesztése mellett izgat; s te
gyük fel, hogy ezen párt a reánk nézve roszabbra 
fordulható viszonyok közt időszerűnek találandja 
cselekvőleges térre lépni a czélból, hogy Tisza 
folyónkkal bővebben megösmerkedhessék : minden 
elfogultság nélkül kérdem, lesz-e hajlamunk ma
gunkat oly illusiókban ringatni, hogy egy szép 
kiterjedésű román kerületnek megelőző kikebelezé-
se és kellő consolidátiója, az imént érintett törekvés 
•melletti sympathiákat határainkun belül egészen 
elenyésztetné s a szorongatott haza ellenállási 
erejét fokozni képes volna ? 

Elismerem ugyan, hogy a területi kikereki-
tésekből az Európa szerte napirenden levő bekeb-
lezések a legkedvezőtlenebb viszonyok közt rém
kép alakjában fel nem tünedezhetnek; de a jövő 
Isten kezében van, s ki állhat nekünk jót arról, 
hogyha majd annyi nemzetiségi különálló territó
riumokra szakadna honunk, ha majd ránk nézve 
borús idők állnak be, nem kerekednék-e a bennün
ket környező államok valamelyikének kedve ro
szabbra fordult helyzetünk kizsákmányolása mel
lett, a mi nálunk felmerült nemzetiségi kérdést 
európai színvonalra erőhatalommal emelni, s azon 
ürügy alatt, hogy mi e területi kikeblezések által 
alkalmat ezen felfogásra máris szolgáltattunk, az 
Európa szerte annyira kedvelt bekeblezések által, 
azt megoldva, hazánk felbomlását előidézni ? 

Tisztelt képviselő Rannlcher úr a vallási har-
ezok s nemzeti súrlódásaink közt nagy hasonla
tosságot látván, hivatkozott arra, hogy a külön 
hitfelekezetek hazánkban külön territóriumokkal 
birnak; de ezen felfogás, vélekedésem szerint, nem 
csak a szónok által vett értelemben nem áll, sőt 
nem tudom, mi történik, akkor ha a protestánsok a 
vallási kérdések feszegetése alkalmával, nem az 
egyéni szabadság megvédésére törekszenek, hanem 
a mint némely vidéken absolut vagy relatív több
ségre vergődnek, lutheránus vagy kálvinista terü
letek kikerekitésével foglalkoznak, s a vallás ügye 
a viszonylagos suprematia és ezzel járó elnyomás 
közti súrlódásokra tereltetik át ? holott a lelkisme-
reti szabadság kivívása mellett a bécsi és linczi 
békekötések s az 1790-iki 26. törvényezikk által 
a sokáig tartott villongások kiegyenlittettek, s épen 
most a kiengesztelődés nagy művét betetőzendők, 
a differentiák utósó maradványai végleges meg
szüntetésének küszöbén állunk. 

A vallás feladata erkölcsi és szellemi, s a hit
felekezeti testületek erkölcsiek; hiszen üdvözítőnk 
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ünnepélyesen kimondá: „Regnum meum non est 
de hoc mundo." Igen közel hozzám ül a pozsony-
városi t. képviselő, s köztiszteletben álló superin-
tendens : megmondhatja nekem, vajon ő a dunán
inneni territóriumok avagy a dunáninneni kerü
letben létező s megtelepedett protestáns hazafiak 
főpapja-e? (Derültség.) 

Nem akarom tovább untatni a t. házat; csak 
arra kívánok szorítkozni, hogy én mind e mellett 
sem esem kétségbe a napirenden lévő nagy hord
erejű kérdés megoldásának szerencsés következ
ményei felett. (Helyeslés.) 

Igaz, hogy a sors könyvében van megírva, 
vajon képes lesz-e hazánk missióját beváltani, 
melyet a történelem számára kijelölt? de annyi 
bizonyos, hogy missióját teljesíteni köteles. A jövő 
titkaiba ugyan nem vagyunk beavatva; de ha 
én szavazatommal ahhoz járulnék, a mi épen a 
jövőt tenné kétessé s meggyőződésem szerint 
nemzeti szerencsétlenségünknek magvát magában 
hordja, szóval , ha én a kisebbségi véleményt fo
gadnám el : ugy hiszem, megszűnném felfogásom 
szerint hazafi lenni; ezt pedig részemről soha sem 
teendem. (Helyeslés.) 

A mi engem megnyugtat, hogy a dolog nem 
mindig fog ugy lenni, az azon tény, hogy ha válasz
tókerületemben is, melynek lakói engem bizal
mukkal megtiszteltek, a tulkövetelések apostolai 
is meg szoktak jelenni, kik közöl többen épen az el
lenkező irányú elvek uralma alatt érezték magokat 
otthonosaknak, melyek a „Gleichberechtigungot" 
hirdették, mely azonban csak abban állott, hogy 
biztos jogokkal senki sem birt, ha, mondom, ezek 
közöl sokan azt fogják látni, hogy jelenleg reális, 
kézzel fogható engedményekről van szó: a mint 
el tudtak válni előbbi ösvényöktől, ugy tán meg
segít az Isten, hogy az utóbbitól is elpártolnak. 

Hátra van még a leghatalmasabb argumen
tum. Ha valaki velem viszályban él, én pedig azon 
állapotban vagyok, hogy kiegyezhetem vele. lehet-e 
tőlem loyalisabb propositiót kivánni, mint ha azt 
mondom ellenfelemnek: „Én kész vagyok jelen 
helyzetemben, mind azt megadni neked, a mit te 
az én helyzetemben nekem megadni kész volnál." 
Ez, véleményem szerint, biztos kritériuma an
nak, hogy egyenes utón járunk, s hogy ennél 
többet követelni sem lehet. Hogy pedig- mi, a több
ségi vélemény pártolói, egyenes utón járunk, be fo
gom bizonyítani az 1861-iki karloviczi congressus 
actáiból, melyben egybegyűlt szerb nemzetiségű 
testvéreink, midőn külön territóriumot alkothatni 
véltek, s azt hitték, hogy képesek lesznek Magyar
országból némely részeket exeorporálni, lássuk, 
mit akartak akkor adni a kihasítandó részekben 
lakó magyaroknak, valamint az ott létező nemze
tiségeknek ? 

A VI. szakaszban határozottan decretálják, 
hogy a szerb Vajdaság ügykezelési nyelve ugy a 
közigazgatás és törvénykezésben, mint a gyűlé
sekben s a felsőbb hatóságokkal érintkezésben, a 
cyrill helyesirásu szerb nyelv leend. 

A karloviczi congressus határzatainak elfogu
latlan összehasonlítása a többségi javaslattal majd 
ki fogja tüntetni, melyikben rejlik több méltá
nyosság. 

És most bezárom a napirenden levő tárgy 
rendkívüli fontossága miatt akaratom ellenére 
hosszabbra terjedt igénytelen előadásomat. Tisztelt 
ház, én felvidéki lakos vagyok, ott születtem, éltem 
javát ott töltöttem, sőt azon időben is, a mikor lak
helyem választása nem tőlem függött, szláv városba 
kerültem, hivataloskodásom egész ideje alatt bő 
alkalmat lelvén arra, hogy a szláv ajkú polgártár
saimmal közvetlenül érintkezzem, mindenkor leg
őszintébb törekvéseimet oda irányozni igyekez
tem, hogy rokonszenvüket kiérdemleni sikerüljön, 
s mélyen érzem annak becsét, hogy kerületem 
választói engem épen a jelen országgyűlésre, 
melynek feladatul jutott a nemzetiségi kérdés 
megoldása, bizalmokkal szerencséltettek ; ismer
vén tehát az ottani viszonyokat, bátor vagyok az 
iránti hitemnek kifejezést adni, hogy a partium 
regni superiorum lakossága a többségi munkálat 
loyalis és engesztelő irányát méltányolván, a közös 
haza integritásának megóvása s valódi érdekeinek 
sikeres előmozditása tekintetében a superioritást 
senkinek sem fogja átengedni. 

A központi bizottmány s igen tisztelt pest
belvárosi képviselő Deák Ferencz által beterjesztett 
javaslatokat a részletes tárgyalás alapjául egész 
készséggel elfogadom. (Hosszasan tartó élénk he
lyeslés.) 

Elnök (leszáll s helyét Gajzágó Salamon fog
lalja el.) 

R o m á n Sándor : T. képviselőház ! Midőn 
az előttünk fekvő két, illetőleg három törvény
javaslat felett én is szerény véleményemet kísé
relvén kimondani, annak, s illetőleg szavazatom 
indokolására nem fogok a nemzetiségi eszmének 
theoretikus fejtegetésébe bocsátkozni, sem pedig az 
országban létező nemzetiségek bebizonyítására a 
régi törvények rozsdás fegyvetárába nyúlni, hogy 
abból érveket hozzak fel: nem azért, mintha én 
ezekre és különösen az utóbbiakra semmi súlyt 
nem fektetnék ; hanem részint azért, mert már előt
tem sokkal szakavatottabb és kitűnő szónoki te
hetséggel bíró képviselőtársaim már megtették, 
részint pedig azért, mert én őszintén megvallom, 
hogy a históriai jogokat sokkal elévüítebb<4'Dek, 
gyengébbeknek tartom, mintsem hogy fölvilágo
sodott korszakunk uralkodó szellemével bármi 
tekintetben is mérkőzhetnének. 
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Ugyan azért üdvözölve az általam igen tisz
telt cultusminiszter urnák kitűnő beszédében fel
állított elvét, midőn azt monda, hogy a nemzetiség 
eszméje a szabadság eszméje, s azt teljes lelkemből 
elfogadván: ezzel nem talán épen öszhangzásban, 
de bátran állíthatom, ezen elv fonalán akarok én 
is egy pár szót szólni: és ha megtörténik, hogy 
talán az elvek alkalmazása körül, véleményétől 
eltérő értelemben járnék el, akkor az inkább a 
tények kérlehetlen logikájának következése. 

Hogy mi a nemzeti érzelem, mi a nemzeti 
kegyelet, és szóval a nemzetiség ? azt én nem aka
rom theoriában körülírni; hanem én is a dolognak 
praetiurnát vévén tekintetbe, az élet nagy mesteré
hez, a történettanhoz folyamodom, és mindenek
előtt azt hiszem, hogy mi az a nemzetiség ? e ház
ban lévő igen tisztelt magyar nemzetségü képvise
lőtársaim, nem tekintve a példabeszéddé vált három 
százados történelmet, már csak az ötvenes évek
ben is hatalmasan érezték. 

Azon nemzet, melynek fia vagyok, érezte 
azt sokkal jobban : mert szenvedései régieb
bek és nyomasztóbbak voltak. Erezte azt ha
zánkban már a 11-dik században, midőn Drá-
gus vajda 5,000 családdal egyetemben Márma-
ros bérczeiből kibujdosott moldovai vérrokonai
hoz uj hazát és nyugalmat keresendő ; mely 
utóbbit azonban csak akkor találta föl, midőn a ma
gyar királyt és annak seregeit ugy sikerült eltávoli-
taniok, mint később hős utódaiknak Róbert Károly t 
és a hatalmas Mátyást. í gy Fogaras vidékéről Negrü 
vajda szintén kibujdosott Havasalföldre uj hazát ke
resendő. Igy,uraim, a gy ülölt„unio trium nationum" 
neve alatt, a székelyek, magyarok és az úgynevezett 
tisztes hospites szász nemzet közt létrejött egyesü
lés, a mely egyedül csak a románok elnyomására 
volt intézve, és az azután következett Approbata 
és Compilata-féle mind megannyi barbár törvények, 
melyek ezen nemzetek történetében mind megany-
nyi szenyfoltokként fognak örökké kiríni, eléggé 
megtaniták a románokat arra, hogy mi a nem
zetiség. 

Hogy az 1848-diki erdélyi „uniót'' magok a 
székely- magyarok és románok nem egyébnek első 
sorban, mint nemzetiségi kérdésnek tartották és 
kiáltották ki, mindenki előtt ismeretes dolog. A ki 
ezen kétkedik, olvassa el magát az illető törvény-
czikket, melyben tisztán ki van mondva a „nem
zetegység"; olvassák meg a magyar államférfiak 
jelesebbjeinek iratait, mint például Wesselényi és 
Zaynak a ,,"Wanderer-aben tett leplezetlen vallo
másait, és meg fognak győződni arról. De én még 
közelebb jövök, az ötvenes évektől kezdve 1865-ig : 
maga a magyar kérdés is nem egyéb volt, mint 
nemzetiségi kérdés. 

A tisztelt házban sokan azt mondhatnák ne

kem erre, hogy hiszen ez szabadság kérdése is 
volt. Megengedem és magam is azt véltem és hit
tem, sőt azt hitte egész Európa, s azért nyerte 
meg a magyar nemzet egész Európának rokon
szenvét, mei't azt hitte; de én megvallom őszintén , 
a dualismus vagyis a kettős centralisatió inauguru-
lása óta az megszűnt szabadság kérdése lenni, ha
nem nemzetiségi önzéssé vált. Meglehet ugyan, 
hogy a kettős centralisatió is, némelyek értelme
zése szerint, szabadságot jelenthet, mert hiszen azon 
két elem, melynek javára szolgál a dualismus, a 
szabadság túlbuzgó szeretetében azt egészen maga 
részére confiscálta. 

Tisztelt ház! Ha ezen dualismus nem a foe-
deratióhoz vezető első lépés, akkor az minden bi
zonynyal az összes birodalom felbomlására vezető 
utotsó lépés: mert, uraim, nem tekintve a kettős clen-
tralisatió súlya alatt görnyedező elégületlen népek 
renitentiájából következhető veszélyeket , már 
maga e kettős centralisatió magában rejti az örö
kös küzdelem, egymás elleni versenygés és vég
föloszlás csiráját. 

A mint megnyertük Európa rokonszenvét, 
ugy fogjuk azt el is játszani; és az én szerény vé
leményem az, hogy már is kezdjük elveszíteni : s 
mihelyt észreveszik a külföldön, hogy a dualismus 
nem a szabadság, hanem csak „unió duarum na-
tiorum contraplures", akkor bizton elveszítjük azt. 

El fogjuk azt veszíteni akkor is, ha megtud
ják azt, hogy nem csak a nemzetiségi kérdés elin
tézésében, hanem más egyéb fontos belügyeink
ben is ezen törvényhozó testület nem emelkedik a 
mostani korszellem magaslatára, hanem retográd 
lépéseket tesz, a mint azt, fájdalom, constatálni le
hetne az országgyűlési jelen ülésszak alatt hozott 
több törvényczikkekkel. Példával is illustrálhatom, 
ha fölemlítem a népnevelési törvényjavaslatot, a 
székelyeknek adott privilégiumot, a közalapitvá-
nyok adómentességét, a magyar nemzeti színház 
segélyezését, stb. és még hozzá adhatnám azt is, 
hogy a szabadság eme korszakában a régi rabszol
gaság rendszermintáját fentartjuk az ősi Corpus 
Juris és Verbőczy Hármas könyve szolgabiráiban, 
inkább szolgáknak, mint szabad polgároknak kí
vánván birái lenni. 

Ezen előttünk fekvő törvényjavaslat ketteje — 
és különösen a Pest belváros igen érdemes és álta
lam igen tisztelt képviselője Deák Ferencz úr 
által előterjesztett törvényjavaslat — nem egyéb, 
mint természetes kifolyása azon általam emiitett 
dualista centralisatiónak, és pedig rideg centrali-
satiónak, nem egyéb, mint másolatja azon tannak, 
a melyet az úgynevezett Bach-rendszer alatt Auszt
ria Európa szerte hires államférfiai magok állítot
tak fel. Intermezzóként legyen szabad fölemlíte
nem, hogy 1866-ban Bécsben egy vitéz osztrák 
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katonatiszt, ki azon seregben szolgált, mely a 
muszkákat Eomániából kikergette, majd kardra 
hányt azért, hogy az „egységes österreichische 
Nation" létezését kétségbe vonni bátorkodtam. 

Ha akár a központi bizottság munkálatát, 
akár pedig Deák Ferencz képviselő úr törvény
javaslatát tekintem, már maga czimeisazt mutatja, 
ha azt az alább következő szakasz Dkkal összeve
tem, hogy az valóságos politikai szemfényvesztés: 
mert a czim a nemzeti egyenjogúságról szól, a 
szakaszok pedig nem tesznek egyebet, mint a ma
gyar nyelvnek államnyelv czim alatti korlátlan 
uralmát megáll api tják; sőt annak behozatalát el
rendelik oda is, a hol eddig nem volt, t. i. az egy
házi ügyekbe; már pedig épen a cultusminiszter 
úr tegnapelőtti beszédében azt állította, hogy a 
vallási érzelem még magasztosabb a nemzetiségi 
érzelemnél is. Ezen két törvényjavaslat eltörli az 
országban létező nemzeteket. Az igaz, hogy csak 
papíron, mert azt hiszem, hogy azon esetre is, ha 
ezen törvényjavaslat elfogadtatnék a tisztelt ház 
által, az országos nemzetek ezen reájok oetroyált 
nemzeti halálitéletre, mint megannyi eleven felki
áltó jel, azt fogják felelni, a mit Galilei felelt a 
pápai inquisitoroknak: „E pur si muove!" Itt 
vagyunk! É lünk! 

Midőn egyszer-máskor alkalmam volt egyik
kel vagy másikkal tisztelt képviselőtársaim közül 
ezen fontos ügy felett értekezhetni,azok nekem nagy 
őszinteséggel azt mondák, h o g y : „Hiszen hamar a 
quotát, az államadósságokat elvállaltuk és a vérünk 
és vagyonunk feletti rendelkezési jog eljátszása mel
lett még ráadásul nektek is engedünk, ugy nem 
tudjuk, hogyan menjünk haza választóinkhoz." Ezt, 
igaz, érteném; de ehhez hasonló dolgot mondhatok. 
Hasonló fontos ügyben, mint a jelen tárgyalás 
alatti, egy magas kormányférfiuhoz közel álló ál
lamhivatalnok, midőn a kérdéses tárgy feletti vé
leményemet akarta kipuhatolni, azt monda, miután 
meglehetősen megegyeztünk volt elveinkben: „Csak 
arra figyelmeztetem, hogy a gyertyát két végén 
meggyújtani nem lehet." Az igaz, de valamint min
den similitudó claudieat, ugy ez i s ; mindazonáltal 
én ugy hiszem, hogy a gyertya egyik vége, mely 
már meggyújtatott, igen hatalmasan ég, és talán 
ha másik vég-ét gyújtanék meg, sikerülne a már 
nagyon égő végét közösen eloltanunk. Az eddig 
mondottakból a tisztelt képviselőház minden esetre 
kiveheti azon indokokat, melyek engem arra indí
tottak, hogy a két törvényjavaslat ellen felszólal
jak, különösen azért, mert azokat közös hazánkra 
nézve veszélyeseknek tartom, mert azokat a hazá
ban levő országos nemzetekre nézve lealázóknak, 
őket sujtóknak és gúnynak t irtom. „Facile aerum-
nam ferre possim, si inde abest injuria. Etiamque 
injuriam, nisi contra constat contumelia. Oontume-

liam (autem) necfortis fért, neque ingenuus facit." 
Hol lehet ugyanis nagyobb gúny egy nemzetre, 
mint mikor annak nemzeti léte kétségbe vonatván, 
politikai halála decretáltatik? Erre közreműködni 
nem érzem magamat feljogositva, sőt, miután ez 
becsület-kérdés, ugy hiszem, senki feljogositva nincs 
e fölött határozni. Még azon törvényjavaslatot, 
melyet Wlád Alajos képviselőtársam a háznak 
ajánlott, sem pártolhatnám, mert 61 óta már ez is 
regressusnak tűnik fel előttem, bárha elismerem, 
hogy a tisztelt ház vehette volna azt kiindulási 
pontul , már csak a „verbum nobile debet esse 
stabilé "-féle axióma következtében is, miután ez 
által a tisztelt ház már némiképen le van kötelezve, 
de sőt maga a kormány is, mert az akkori nem
zetiségi bizottságnak igen tisztelt elnöke ma a 
miniszteri padon foglal helyett. 

Én csak a kisebbségi törvényjavaslatot tar
tom arra képesítettnek, hogy a czélnak kellőleg 
megfeleljen, mert az, a mellett, hogy az ország 
integritását óvja, kielégiti az összes országos nem
zeteket, a magyar elem nyelvének pedig a legdísze
sebb tisztelethelyet engedi, épen ugy, mint a szabad
ságban való előhaladásban a magyar nemzetnek 
a vezéri szerepet , és ezen törvényjavaslat végre 
senki hátrányára nincs. A ki ennél többet akar, 
vagy kevesebbet, az, az egyenlőség elvét, máskép 
értelmezve, egy résznek előjogokat akar adni, a 
másiktól pedig az elidegenithetlen jogokat is el 
akarja venni. Van ezen törvényjavaslatban egy 
czikk, mely legtöbb megtámadásnak volt kitéve : 
ez az úgynevezett arrondirozás vagyis kikerekités. 
De én azt tagadom, hogy ezen törvényjavaslatban 
az volna, t. i. a nemzeti territórium kikerekitése; 
abban csakis a megyéknek bekövetkezendő ad-
ministrationalis rendezésénél, a nemzetiségi tekin
tetre nézve is szükségességét indigitálja. Egy pil
lantás hazánk térképére meggyőzhet mindenkit, 
hogy ezen arrondirozásnak, a megyék területe 
rendezésének, előbb utóbb be kell következni, mert 
hiszen vannak oly területek, melyek más hatósá
gok területén egétz oázt képeznek. Hanem, mon
dom, territoriális feldarabolása az országnak csak 
ürügy azokra nézve, kik a tagadás terét foglalták 
el. Én ugyan részemről nem kívánok sem terüle
tet, sem annak kikerekitését, mert hiszen a román 
nemzetnek van területe, az a levegőben nem lebeg, 
s azon 2 0 0 0 • mértföldnyi terület, melyet a testvér 
két hazában elfoglal, ugy hiszem, megérdemli a 
terület elnevezést; hanem azt óhajtom és kívánom, 
hogy a román nemzetnek s a többi országos nem
zeteknek azon területeken, melyeken tömegesen 
laknak, nyelvök fejlesztésére és nemzetiségük biz
tosítására nyelvök használata szabályoztassék. 

Az előbbi két törvényjavaslatban mindenütt 
ott szerepe] a stereotyp módon felállított negatio ; 
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minden jogos követelés ellenében az államegység, 
államnyelv. Uraim ! azt kérdhetnék az országos 
nemzetek : ki az a zsarnok, ki az az állam ? Ha 
nem mi vagyunk az ország összessége, akkor 
nem tudom ki az, és akkur igen veszélyes elv 
állíttatik fe!, épen ugy mint felállíttatott azon 
szerencsétlen korszakban, midőn a Verwirkungs-
tbeoriában a magyar nemzetiség halálát decretál-
ták, s uraim ezen országos nemzeteknek eszébe 
juthat úgy felelni, mint felelt a magyar nemzet 
azon hatalomnak, mely őt az élők sorából ki akar
ta törölni. 

Ürügyül szerepel továbbá az igazságszolgál
tatásnak , a közigazgatásnak könnyűsége. Meg
vallom, hogy azon elemnek, melynek nyelve ál
lami nyelvül van mindenütt, s pedig a legutolsó 
határokig, itten deeretáíva, ez nagy könnyebbsé
gére lesz; de tagadom, hogy a haza összes polgá
rainak könnyebbségére lenne. Hiszen, uraim, emlé
keznek azon siralmas időkre, midőn hazánkban 
akkor, midó'n a legdrágább kincsünk, vagyonunk 
s életünk felett Ítéletet hoztak, a járásokban s ke
rületekben zsidó bérlőket használtak tolmácsul. 
Ez van kilátásba helyezve ezen törvényjavaslat
ban, mert azt mondják, hogy lehet lefordítani is a 
felek nyelvére a peres ügyeket, de még azt is a 
magok költségén. 

Én tehát, t. ház, e tekintetben azt óhajtanám, 
hogy az országgyűlés demarcationális liniákat 
vonjon. Határozza meg, hol végződik a közvetítő 
magyar nyelvnek, melyet minden nemzetiség szí
vesen fogad el, az ő köre, hatása, s hol kezdődik 
a nemzetiségi nyelveknek hatásköre. Ha ez jól 
lesz szabályozva, akkor kielégíti az ország nemze
teit, s hazánk erős, hatalmas lesz, 

A háznak két kitűnő szónoki tehetsége igen 
nagy ékesszólással szólalt fel ezen ügy tárgyalása 
alkalmával, s lehetetlen, hogy egy pár szót, egypár 
észrevételt ne koczkáztassak beszédeikben foglalt 
némely kitételekre nézve. 

Különösen, a mint már emiitettem is, igen t. 
cultusminiszter úr a szabadság elvét állította fel, 
s a midőn azt deducálta, mint máskor és minden
kor, midőn őt hallom ily magasztos elvről beszélni, 
mindannyiszor azt hiszem, hogy a mennyekben 
vagyok; de midőn azok alkalmazására kerül a sorv 
akkor a rideg s hideg földön találom magamat. 
Összehasonlította ugyan is az igen t. cultusmi
niszter úr a nemzetiségi eszmét a vallás eszméjével. 
Én is azt hiszem, hogy e kettő nagyon hasonlit, s 
épen azért volt a vallási küzdelem, mert azt is 
csak az egyéni szabadság alapján akarták megol
dani, s addig nem volt béke, mig a confessio, a 
corporatio terén nem oldatott meg a vallási kérdés. 
Épen így a nemzetiségi kérdést is az egyéni sza
badság alapján megoldani nem lehet. 

Továbbá azt mondotta, hogy a kisebbségi vo-
tum privilégiumot kivan s múmiaként bepólyázni a 
nemzetiségeket. Én ellenkező véleményben vagyok, 
s azt mondom, hogy a minoritás votumában egyenlő 
jog biztosíttatik minden országos nemzetiségnek, ho
lott a másik kettőben már csak folytatása van azon 
bepólyázásnak, mely 1836 óta egész ezen két több
ségi törvényjavaslatig le , Magyarországban a 
magyar nyelv uralmának megvetésére történt. Ez 
a generálé privilégium, uraim! ez a múmia. 

Aztmondotta továbbá cultuszminiszter úr,hogy 
a civilisátio fenyegeti a kisebb nemzetiségeket. É n 
kétségbe merem ezt vonni, s azt mondom, hogy 
inkább veszszenaza civilisátio, mely életetolt; ha
nem én ellenkezőleg azt hiszem, hogy az életet ad 
mindenütt, a hová csak éltető sugarai behatnak. 

Azt monda t. miniszter úr, hogy a nemzetisé
gek, a melyek életképességgel bírnak, élni fognak. 
Azt hiszem és vallom én is, és nem is azért szólalok 
fel, hogy talán félteném nemzetiségemet, hiszen 
ez azon fajnak, a melyhez tartozik, életszivóságá-
val bir, s életrevalóságának 3 7 százados jellegét 
viseli homlokán. Átküzdötte magát a népvándor
láson és a barbár népek átvonultak felette ép ugy, 
mint átkeltek hazájának magas bérczein, de azt 
áttörni nem tudták. Tehát nem azért szólaltam fel, 
uraim, hogy nemzetiségemet félteném, hanem 
azért, hogy e nemzet, s a többiek jövőre magokat 
fejleszthessék s fejlődésüknek útjába gát ne té
tessék. 

A másik kitűnő szónok Bartal képviselőtár
sunk volt. Emiitette, hogy Európa annyi érdekkel 
viseltetik az ausztriai birodalom vagyis az osztrák-
magyar birodalom consolidatiója iránt. Minden
esetre ezt Európa nagy figyelemmel kiséri, mert 
sokan kételkednek életrevalóságán s azért nem is 
igen keresik szövetségét. Hanem megengedi nekem 
a t. képviselő úr, hogy beszédének azon pontjára, 
a melyben az aequilibriururól szólt, észrevételt 
tegyek. Azt mondotta, hogy azon aequilibriumban 
Magyarország nem megvetendő pontot képez. Hogy 
Európában az aequilibrium mennyire változó, 
mindnyájan jól tudhatjuk; az úgynevezett „Belle 
allianee", a szent szövetség is állított fel egy 
aequilibriumot: jelen korszakunkban azonban 
egészen más aequilibrium van ; s szerény vélemé
nyem szerint, maga az osztrák birodalom sem nagy 
fontosságú ezen aequilibriumra nézve, mikor oly 
hatalmas eszmékkel kell küzdenie, a melyek most 
birodalmunkat körülveszik. Mert ha széttekinte
nünk, mit látunk ? Látjuk az újjá született Italiát. 
(Zaj. Eláll!) Nem sok mondani valóm van már. 
Látjuk a nemzeti egyesülésre vezető Poroszorszá
got : az igaz, hogy egy kissé kíméletlenül annectál, 
mert nem igen kérdi meg azokat, a kiket adnectál; 
de ugy hiszem, hogy itt a közmondás valódiságát 
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elismerhetjük, hogy könnyű Katót tánczra vinni, 
ha maga sem bánja. Továbbá látjuk Romániát 
és Szerbiát. Vegyük fontolóra, hogy ezen ha
talmas eszmének maga a leghatalmasabb euró
pai nagy állam is, Anglia, hódolt akkor, midőn, 
nem nagylelkűségből, hanem bölcs előrelátásból, 
visszaadta Görögországnak az ioniai szigeteket. 

Örömmel vettem Bartal képviselő úr azon nyi
latkozatát, hogy nem akar előjogokat, s hogy még 
azon csekély összegről is, melyben az országgyű
lés a nemzeti szinházat részesítette, képes lemon
dani. Mondhatom, hogy ez, bárha ő csak máso
dik e házban, ki ilyen méltányos és igazságos 
nyilatkozatot tett, fogadja elismerésemet; de midőn 
egy felhasznált s elkopott gyanúsítás teréről lelé
pett, t. i. hogy a nemzetiségi eszme keletkezését 
nem a reactio szüleményének tekinti, ezt alkalma
sint azért, mert nagyon is érzi talán, hogy a reac
tio jelenleg másokat használ föl czéljaira, e tért 
tehát elhagyva, egy másik veszedelmesebb térre 
lép, t. i .hogy a nemzetiségi versengés oka külgra-
vitatióban fekszik. Uraim, én a történelemre hi
vatkozhatom. Hogy valaki az állam integritása ellen 
törjön, erre nem szükséges, hogy az ország hatá
rain kivül vérrokona legyen ; és,uraim, a külön nem
zetiségek közt kiválólag a románra hivatkozva, 
felhívok bárkit, mutasson a történelemből csak egy 
esetet , hogy ezen annyit nyomorgatott nemzet 
valaha külsegitséget hívott volna fel. Igen, uraim, 
ott voltak határain vérrokonai, és nem hívta őket 
segítségül senki, hanem hívták a székelvek a hős 
Mihály vajdát; nem hívták, uraim, mert hiszen 
ebben gubát cseréltek volna: mert akkor ott is 
azon feudális korban a nép s ennek fiai, épen ugy 
mint Erdélyországban, csak „res"-nek tartattak. 
Tehát, uraim, a kül gravitatio nem elég hatalmas 
érv arra, hogy valakit az ország integritása elleni 
szándékkal gyanusittassunk, sem az állam egység 
consolidatiója nem a két törvényjavaslatban fel
állított egy nyelv uralma által éretik el, hanem 
erre hatalmasabb eszköz a szabadság eszméje. 

Fölemlítették a szabad államokat s e tekin
tetben még Amerikára is hivatkoztak. En elfoga
dom ezt mint hasonlítást, ámbár sántikál ; hanem 
adják meg nekünk azt a szabadságot, ami ott van, 
és nincs nemzetiségi kérdés. 

Makray képviselőtársunknak — a ki, ugy 
látszik, bele pillantott valami diplomatának tárczá-
jába, mert már a Románia és Muszkaország közti 
szövetséget s talán annak tartalmát is ismeri — 
csak annyit mondhatok, hogy én, legalább ameny-
nyire a piros könyvet olvastam, ott én nem talá
lok semmitarról; hanem ha ő azt hiszi, hogy ezen 
szövetségben rejlő veszedelem elhárítására a több
ségi törvényjavaslat a hathatós panacea, akkor al

kalmasint latin értelemben véve a muszkát, azt 
hiszi, hogy e törvényjavaslat valami Zacherl-féle 
papiros, a mely azt tökéletesen elöli, s akkor neki 
igazat adok. 

Kvassay képviselőtársunk inparlamentalis 
szót mondott akkor, midőn a nemzetiségek ér
dekében felszólaló képviselőtársait hívatlan szó
szólóknak nevezte; hanem megbocsátom neki, mert 
midőn a nemzetiségekről szólva, azok igényei ellen 
beszélt, akkor ő csak következetesen cselekedett, 
mert hiszen az úgynevezett Bach-rendszer alatt 
Beregszászon szolgált mint „Gerichtsadjunkt," s 
azt mondják, hogy akkor germanizator volt, tehát 
most, midőn felszólalásában magyarizator, csak 
következetes. 

Én ugy hiszem, mindazon képviselő urak, 
kik ott a tót nemzet nevében beszéltek, azon hibá
ba estek, melyet mindig mások szemére szeretnek 
vetni, és ugy hiszem, hogy azon érveléseikkel, 
melyeket felhoztak, nem tekintve azt, hogy azon sze
gény nép érdekeit sértik, azon ügynek, melynek 
használni akarnak, inkább ártanak. 

Végül a tisztelt házat bátor vagyok ezen fon
tos ügynek eldöntésénél azon körülményre figyel
meztetni, hogy itt, mint igen t. közoktatási minisz
ter úr a nemzetiségről szóló könyvecskéjében maga 
bevallotta, nem lehet többség utján a kérdést elin
tézni, azt csak az igazság és méltányosság utján, a 
mit meg is ígért a ház, lehet megoldani; és ipar
kodjék is ezt ugy megoldani, hogy azon veszede
lemnek ne tétessék ki a haza, hogy majd mások 
oldják meg Nagy Sándorként azon közmondás 
szerint : „dum singuli pugnant universi vincun-
tur," s mindnyájan kárát ne valljuk, s hogy ne tel
jesüljenek rajtunk a szent irás ama szavai: „Eljö
vend a vőlegény és nektek nem leend olajotok 
lámpáitokban/ ' 

Pártolom a kisebbségi törvényjavaslatot. 
E l n ö k : Nem akarom a t. képviselő urak 

szólásjogát legkevésbbé is korlátolni; kötelessé
gemnek tartom mindazáltal fölkérni a följegyzett 
szónok urakat, hogy tekintve az országgyűlésnek 
függőben lévő teendőit, s tekintve az idő szerfeletti 
rövidségét, szíveskedjenek csak is a tárgyhoz és 
mentül rövidebben szólani. (Helyeslés.) 

S z i l á g y i I s t v á n : T. ház ! A kisebbség ja
vaslatát nem pártolhatom, mert nem látom benne 
a kérdés megoldására megkívántató főirányt, mely 
szerint egy részről a terület épsége biztosittassék,más 
részről, hogy az egyéni szabadság gyakorlatában 
minden nemzetiségű és nyelvű honpolgár egyaránt 
részesüljön. A kisebbségi javaslat továbbá, t. ház, 
nem tekintve a történelmi multat, az együttes nem
zet fiait, a kik egyformán osztoztak baj- és jóllét
ben, kiknek magán- s társadalmi viszonyai annyira 
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összeforrottak, most, midőn a kivívott önállóság 
érdekében oly nagy szükség van a tömörülésre, 
külön választaná egymástól, s a már létező meg
szokott és jó viszonyok helyett újakat s kárasakat 
állítana fel. Ezen javaslat fő elve, a nemzetiségek 
szerinti terület, felosztás a mi elméletileg képzel
hető ugyan,de gyakorlatilag kivihetlen lenne, meg
szűnnék minden kötelék a különböző nemzeti
ségű és vallású polgárok közt, s ez által megszűn
nék a nemzet egysége iránti érdek is, káros"hatást 
idézne elő az állam-kormányzatnál, megakadályoz
tatná az igazságszolgáltatást, s idővel a vég felosz
lást idézhetné elő. 

Ennek ellenében tehát Pest belvárosa nagy
érdemű képviselőjének munkálatát fogadom el a 
részletes tárgyalás alapjául: mert ez által látom a 
nemzetiségek legfőbb érdekeit biztosítva; továbbá 
mert ezen munkálat alapelve az egyéni szabadság, 
mely szerint anyanyelvét használhatja mindenki 
szabadon, s a korlát csak ott kezdődik, hol ezt az 
állam érdeke mellőzhetlenül igényi'. 

Az idő rövidsége miatt, t. ház, még csak egy 
megjegyzésem van, 

Én is óhajtom saját nemzetiségem nyelvének, 
átalában annak anyagi és szellemi viszonyainak 
mentül jobban kifejlődését; de ez óhajom nem me
het annyira, hogy általa az államegység veszélyez
tetve legyen; nem mehet annyira továbbá,hogy mel
lőzzem a kegyelet s tisztelet szabta kötelességeket, s 
szétbontsam azon kapcsokat, melyeket régi időkön 
át folytonosan erősitettek e hazában lakó testvér
népek. 

Ezen okokból pártolom Deák Ferencz javas
latát. (Helyeslés) 

Stojácskovics Sándor: T. képviselőház! A 
nemzetiségi kérdés jelen viszonyaink közt oly nagy 
fontossággal bir, hogy a belbéke s hazánk jövőjé
nek biztosítása nagy részben annak sikeres meg
oldásától függ, mert a nemzetiségek jogos és mél
tányos igényeinek kielégítése oly hozzátartási köte
lékül fog szolgálni, mely a külön nemzetiségeket 
egybefüzve, azokat a közös haza javának s jóllété
nek előmozdításában öszpontositja. 

A kérdés ily nagy korderejénél fogva meg 
vagyok győződve a felől, hogy e t. képviselőház
ban senki sincs, a ki annak sikeres elintézését 
szívből ne kívánná. Eltérő nézetek lehetnek csak 
is az e tekintetben irányul kitűzendő kiindulási 
pontra és azon alapvonásokra nézve, melyek a 
nemzetiségek kívánalmainak kielégítésében ez idő 
szerint, figyelve az országnak mostani helyzetére, 
kell hogy zsinórmértékül vétessenek. 

A központi bizottságnak szőnyegen forgó 
törvényjavaslata, szorosan véve, nem egyéb, mint 
a nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizott
ság részéről korábban beadott törvényjavaslatnak 

KÉPV. H. NAPLÓ, 186%. XI. 

némely, módosítások mellett eszközölt második ki
adása ; ugyan ez Deák Ferencz igen t képviselő
társunk módositványáról is mondható. Mert mind
annyinak egy és ugyanazon irányeszmék s vezér
elvek vétettek alapul, és csak a részletezésnél, il
letőleg szövegezésnél eszközöltettek némely módo
sítások a nemzetiségek érdekében , habár a nem
zetiségi bizottság erre vonatkozó jelentésében hang
súlyozva kimondá, hogy ebbeli javaslatához az 
alapeszmét magánaka t , képviselőháznak a legma
gasabb trónbeszédre adott válaszfeliratából vélte 
kölcsönözendőnek, mit azonban valóságban nem 
tett, mert a munkálat részletezésénél már lénye
gesen eltért azon irányadó alapelvektől, melyek 
az országgyűlés felirataiban, jelesül az 1861. évi 
július hó (bán kelt országgyűlési feliratban követ
kező szavakkal körvonalozvák : „S akarjuk, hogy 
más nemzetiségű honfitársaink nemzetiségi igényei 
mindenben, mi az országnak politikai szétdarabo-
lása s törvényes függetlenségének föláldozása nél
kül eszközölhető, törvény által is biztosíttassanak." 
Ugyanazon évi országgyűlés, utolsó zárülésében, 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk indítványára, 
határozatilag is kimondá, hogy a nemzetiségi kér
dés csak a föntebb kijelölt korlátok közt fog elin
téztetni. A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött 
bizottság azonban ép ugy , mint a központi 
bizottság, és Deák Ferencz igen t. képviselőtár
sunk is, emez alapelvektől eltérőleg, az országgyű
lésnek imént emiitett ünnepélyes igéretét s ép oly 
ünnepélyesen hozott határozatát szem elöl téveszt
ve, a kérdés megoldására aránytalanul szűkebb 
körvonalt jelöltek ki, s igy a nemzetiségi egyenjo-
gosultság megállapításánál nem csupán az ország
nak territoriális épségét és törvényes függetlensé
gét, hanem már a könnyebb kormányzat és köz
igazgatás, valamint a gyorsabb igazságszolgálta
tás igényelte tekinteteket is mérlegbe vélték veen
dőknek. 

Ennek következménye lőn az, hogy az ily 
irányban kidolgozott törvényjavaslatok a nemze
tiségek jogos várakozásainak meg nem felel
hetnek. 

Nincs szándékomban e törvényjavaslatoknak 
hiányait itt részletesen elősorolni; ezt előttem szó
ló elvrokon tagtársaim már bőségesen megtették. 
Részemről csak is annak megjegyzésére szorítko
zom, hogy e törvényjavaslatoknak legsötétebb 
árnyoldala az, hogy a nemzetiségeket még azon 
kedvezményektől is megfosztják, melyeket azok 
eddigelé tényleg élveztek. Ezen állításomat, a 
mennyiben az a szerbekre alkalmazható, bátor le
szek csak egy pár példával illustrálni. 

A 6-dik szakasz szerint „egyházi felsőbb és 
legfelsőbb hatóságok az államkormányhoz intézett 
beadványaikban ügyviteli vagy jegyzőkönyvi 
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nyelvöket s hasábosán az állam hivatalos nyelvét 
kötelesek használni," holott a szerb egyházi fel
sőbb és legfelsőbb hatóságok eddigelé kizárólag 
szerb nyelvöket használták. 

Az 5-ik szakasz azt tartalmazza, hogy „a fel
sőbb egyházi testületek és hatóságok önmagok 
állapitják meg a jegyzőkönyv és az ügyvitel nyel
vét, de oly esetekben, melyekben mint hatóságok 
az állami felügyelet tekintetéből az ország kormá-
nyához felterjesztik jegyzőkönyveiket, a jegyző
könyvek mellett, ha azok nem az állam hivatalos 
nyelvén vannak szerkesztve, a magyar fordítás is 
felküldendő." Ezen törvényczikk által a szerb 
felsőbb és legfelsőbb hatóságok arra köteleztetnek, 
hogy eddigelé kizárólag szerbül vezetett jegyző
könyveiket ezentúl magyar nyelven is vezessék, 
illetőleg mag)-ar nyelvre fordíttassák, mi reájok 
nézve, nem tekintve a nyelv kérdését, annál ter
hesebb, minthogy igen roszul lévén dotálva, most 
is alig bírnak a szerb jegyzőkönyv vezetésére is meg
kívántató képzettséggel fölruházott jegyzőket tar
tani. Ezen' szakasz azonkívül még oly gyűlöletes 
határozványt is foglal magában implicite, mely 
nem igazolható bizalmatlanságot árul el, és az ab-
solutismus fénykorában volt teljes érvényben, de 
ő felsége által 1860-dik évben hatályon kívül he
lyeztetett : értem itt az emiitett szakasznak azon 
határozványát, mely az e tekintetben fenálló leg
magasabb elhatározás ellenére, a szerb egyházi 
hatóságok jegyzőkönyveinek ezentúl ismét leendő 
felterjesztését rendeli el. Ha e határozványt a tisz
telt képviselőház is igy értelmezi, akkor az, szelí
den szólva, igen szomorú visszalépésnek je
lezhető. 

De különben is a központi bizottság törvény
javaslatának 10-dik és 11-dik szakaszai lényegesen 
korlátozzák a szerbeket anyanyelvöknek a muniei-
piumok közigazgatási jogkörében eddigelé tényle
gesen élvezett használatában. 

A mi a törvénykezést illeti, a 16-dik szakasz
nak 3-dik bekezdése megengedi ugyan, hogy azon 
bíróságokra nézve, melyek jelenleg a magyar nyel
vet nem használják, a fenálló gyakorlat az első 
bíróságok rendezéséig fentartassék ; de már az alább 
következő 20-dik szakasz a telekkönyvi hatóságok
nál és hivataloknál fenálló ebbeli gyakorlatot nem 
respectálja ; a 21-dik szakasz pedig, mely szerint az 
államkormány által kinevezett biróságok hivatalos 
nyelve kizárólag a magyar, a jelenlegi gyakorlat 
teljes megszüntetését foglalja magában, a mennyi
ben több mint valószínű, hogy az első biróságok is, 
kilátásba helyezett rendezésök alkalmával, az állam
kormány által fognak kineveztetni. 

Igen természetes tehát, hogy ily viszonyok 
közt a stó'nyegen forgó törvényjavaslat nem ké
pes megnyugtatni az ország népeit, a mennyiben 

ugyanaz nem csak nemzeti individualitásukat 
negálja, hanem nyelvök hivatalos használatát a 
megyei s városi municipalis élet köréből is kikü
szöböli, s igy még azon nemzetiségi igényeiket 
sem elégíti ki, mefyek, magának az országgyűlés
nek feliratai- és határozataiban kimondott elvek, 
de a szabadelvű sajtó utján utolsó években nyil
vánult közvélemény szerint is, az ország érdekeinek 
sérelme nélkül teljesíthetők. 

Itt ugyan egyéni nézetek nem irányadók ; 
de mégis megemlítés nélkül nem hagyhatom egy 
igen jeles államfórfiunak, a jelenlegi kormány 
egyik igen tisztelt tagjának, a nemzetiségi kérdés
ben nyilvánított nagybecsű véleményét. 

Eötvös József b. vallás- és közoktatási mi
niszter úr 1865-dik évben kiadott röpiratában 
erre vonatkozólag igy nyilatkozik: „Oly közigaz
gatási szervezet mellett, minőt az 1848-diki törvé
nyek körvonalokban kijelöltek, a kisebb nemzeti
ségeknekelnyomása lehetlenné válik. Mert miután 
a megyét abban akadályozni nem lehet, hogy ta
nácskozásaiban azon nyelvvel éljen, melyet a 
többség ért és beszél, hogy más törvényhatóságok
hoz, melyek ugyanazon nemzetiséghez tartoznak, 
saját nyelvén irjon, hogy, egy szóval, e nyelvet 
hivatalos nyelvének fogadja cl s használja azon 
körben, mely közigazgatásunk szervezete szerint a 
megyének rendeltetett; s miután az egyes megye 
a központi kormány irányában e részben csak
ugyan azon szabadsággal él, melyet vele szem
közt az egyes községek gyakorolnak : a kormány
nak, sőt a törvényhozásnak hiányzanak az eszkö
zök, melyek által a többségnek nemzetiségét má
sok rovására kiterjeszthetné" stb. Továbbá azt 
mondja', ,,Az egyetlen kedvezés, melyben e viszo
nyok alatt egy nemzetiség részesülhet, abban áll, 
hogy a czélszerübb közigazgatás érdekében egy 
nyelv jelöltetik ki a törvényhozás és központi 
kormány hivatalos nyelvének, s én meg vagyok 
győződve, hogy az. a haza minden nemzetiségeinek 
megegyezésével, a magyar lesz; világos azonban, 
hogy ez az ország többi nemzetiségeit szabad ki-
fejló'désökben annál kevésbbé akadályozhatja, mi
után ez által sem az, hogy valaki a törvényhozás 
tanácskozásaiban saját nyelvét használhassa, sem 
az nem záratik ki, hogy a központi kormány 
minden, bármily nyelven hozzáintézett beadványo
kat elfogadjon és irántok intézkedjék." 

Ez ugyan egyéni nézet, de oly nagy művelt
ségű s hazafiságáról ismeretes férfiúnak a nézete, 
kitől csakugyan nem lehet megtagadni a tehetsé
get annak megítélésére, hogy mit kivan e te
kintetben a közös haza érdeke. 

Végre a mi a szerb kérdést illeti, mely a sző
nyegen forgó tárgygyal nem azonos, s azért külön 

I tárgyalást és elintézést igényel, hivatkozom csu-
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pán azokra, miket e kérdés érdemében Dimitrievics 
és Trifuaácz képviselőtársaim mondottak. 

Az eddig előadottakban kifejtettem azon fő 
indokokat, melyeknél fogva én részemről a bizott
sági operarumot nem pártolhatom. 

És miután a kisebbségi votum saját nézete
imhez közelebb áll, ugyanazt fogadom el a részle
tes tárgyalás alapjául. 

T, képviselőház! Lehet, hogy a nemzetiségi 
kérdés elintézése által némely kedvencz vélemény
től, századok szentesítette előitélettől örök időkre 
meg kell válni; lehet, hogy bizonyos egyoldalú 
jognézetektől el kell szakadnunk : de mind ez 
nem éri fel azon erőnek legkisebb részét sem, 
mely a kielégitett nemzetiségek tevékenységének 
és erélyén k a haza érdeke körüli öszpontositásá-
sából eredményeztetnék. 

Midőn az 1861-dik évi országgyűlés az 1848-
diki törvények ihletétől áthatva kimondá. hogy a 
teljes jogegyenlőség alapján kívánja az alkotmá
nyos életet kifejteni, és hogy más nemzetiségek 
igényei mindenben, mi az országnak politikai szét-
darabolása és törvényes függetlenségének feláldo
zása nélkül eszközölhető, törvény által is fognak 
biztosíttatni; midőn végre ezen t. képviselőház is, 
1866-dik évi február hó 24-kén kelt válaszfeliratá
ban, ünnepélyesen megigéré, hogy a nemzetiségi 
törvény alkotásában az igazság és testvériség el
veit követendi: akkor, ugy hiszem, hazafiúi köte
lességünk, a fenforgó s a hon érdekével oly szo
ros kapcsolatban álló ügy érdemében közérdek 
kívánta őszinteséggel fölszólalni, hogy a részre-
hajlatlan bírálat a különböző vélemények valódi 
értékét kellőkép meghatározhassa. 

Magyar hazánk Helvetiának minden áldásos 
attribútumaival bír. Szent István koronája itt min
den nemzetiség közös patrimoniuma, s ez azon kö
telék, mely a külön nemzetiségeket egybefüzendi, 
a százados alkotmány pedig azon szellemi hata
lom, mely e köteléket megszilárditandja. Van a 
magyar kebelben egy érzelem, a nemes kegyelet 
szent érzelme, mely a bizalmas közeledés perczé-
ben évtizedek bus emlékét kitörli emlékezetéből. 
Midőn ezen nemzeti érzülethez közeledünk, azon 
remény kecsegtet bennünket, hogy e t. képviselő
ház a nemzetiségek jogos és méltányos igényeit, 
a hazai alkotmány s létszeres egybefüggés vonalai 
közt, saját Ígérete szerint igazságosan és test
vériesen teljesitendi. 

Kuba JánOS: T. ház! (Szavazzunk! EMU!) 
Minden perez drága, megszámlálvák óráink. En a 
közös óhajnak engedve, miután tudom, hogy igen 
sok teendő vár ez országgyűlésen elintézésre, a 
szótól elállók. (Éljenzés) 

Babes V i n c z e : T. képviselőház! (Zaj. Sza

vazzunk]) Méltóztassanak türelemmel kihallgatni, 
rövid űgyekszem lenni. 

Én, t. képviselőház, nem fogom at . képviselő
házat untatni sem elméleti, sem történeti, sem dip-
lomatiai érvekkel; én fő!eg a praktikus érveket 
akarom használni, én főleg praktikus szempontok
ból fogok kiindulni. 

De mindenek előtt, t. ház, legyen szabad egy 
szerény észrevételt intéznem azon t. képviselő urák-

I hoz, akik még mindig azt tartják és állítják, hogy 
a nemzetiségi kérdés, és talán maga a nemzetiség 
is, a reactiónak, vagy más politikai mesterségnek 1 
műve. Én, t. ház, ugy tudom és azt gondolom, 
hogy azt senki kétségbe vonni nem fogja, hogy a 
nemzetiségért egy nemzetnek fiai sem küzdöttek 
oly buzgalommal, annyi feláldozással, mint épen 
a magyar, a magyar nemzet hü fiai. Kérdem tehát, 
azok bnzgóság-a, azok buzgalma s hu küzdelme is 
a reactio, vagy valami más mesterség müve volt? 
Vagy azt tartják uraim, hogy ha ama buzgalom, 
az öntudat a nemzetiségi érzetnek kifolyása volt, 
ily érzet s erényre csak épen a magyar nemzet fiait 
tartják képesnek ? Könnyű, t. ház, beszélni ily mes
terségről, midőn egy nemzet már biztosította nem- l 
zetiségét. Hanem kérem önöket, ne méltóztassanak 
azért gyanúsító érvekkel élni mások ellen, a kik 
szintoly czélra, szintoly eszközökkel élnek és küzde
nek, ne méltóztassanak gyanúsítani, mert utóvégre 
is a gyanúsítás a gyanusitóra szokott visszaesni. 

Áttérve most a szőnyegen levő kéi désre, meg 
fogom mindenek előtt mondani, hogyan fogom én 
fel ezen kérdést, illetőleg a nemzetiséget. De meg
jegyzem előre, hogy nem ugy fogom fel, a mint 
azt a német iskolákban, hanem a mint tanultam 
épen a magyar iskolában, a legkitűnőbb, leghíre
sebb magyar férfiaktól. 

Előre bocsátom, hogy én is életkérdésnek 
tartom a nemzetiségi kérdést, ugy az egyes nem
zetekre, mint az egész hazára nézve. En, t. ház, a 
magyar iskolából kölcsönzött szavakkal élve, ugy 
fogom fel a nemzetiséget, (Halljuk !) mint a nép
nek öntudatát s nyilvános életre való jogosultsá
gát. Más szavakkal: a nemzetiség a nérjnek felvi
lágosodott s nyilványosságban kifejezett szelleme. 
A nép, e szerint, uraim, épen a magyar tan sze
rint, nemzetiség nélkül, egy tömeg, mely az állam
ban, a nyilvános életben semmit se nyom. Az 
olyan nép egyeseinek ugyan, magánosan, jó dol
guk is lehet, a mint lehet jó dolga egy jól tartott 
szolgának, vagy állatnak; de az olyan nép sem 
magának se magáért nem él, hanem él azoknak s 
azokért s azok kegyelméből, a kik időszakonkint 
urai. í gy fogom én fel a nemzetiséget s így fogta 
fel azt a magyar nemzetis saját nemzetiségét, mind
addig, rnig törvény által nem biztositositotta azt 
magának ; s épen azért azt gondolom, hogy a nem-
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zetiség önérzet, öntudat, mivelődés és szabadság 
kérdése lévén, múlhatatlan szükséges, hogy tör
vény által mint ilyen elismertessék s biztosíttassák, 
maga a közhaza érdekében, mert a nemzetiségek 
a haza alkotó részei lévén, elismerésök s biztosí
tásuk által a haza öntudata, mivelődése, szabad
sága biztosíttatik. 

Hallottam több részről mondani, hogy hiszen 
elismerjük a nemzetiségek lételét és egyenjogúsá
gát, de épen mivel elismerjük, nem szükség azt 
törvényben kimondani, beczikkelyezni; más rész
ről megint azt mondják, hogy hiszen ugy is bizto
sítva van a jogegyenlőség már az 1848-diki törvé
nyek szerint. Én azt gondolom, hogy a nemzeti
ségek, a magyar nemzetiségen kivül, elismerve és 
biztosítva nincsenek az ujabbkori törvényekben ; 
és hogy nem csalatkozom, igazolja például az is, 
hogy itt e hazában, sőt itt e házban is a fenálló 
törvény szerint, más mint magyar nyilvános nem
zetiségről szó sem lehet, sőt egy nem-magyar nem-
zet'ségü képviselő magát nemzeti képviselőnek 
nem is nevezheti. (Felkiáltások: Nem is nemze
ti, hanem országos képviselő!) Országos, igen, tör
vény szerint, de igazság s valóság szerint nem : 
mert például engem nem az ország, hanem a román 
nemzetiségű nép választott és küldött ide. {Ellen
mondás. Zaj. Elnök csenget.) Kérem, uraim, jó lesz 
egymást megértenünk, hiszen nem szükséges za
varni az eszméket és félreismerni a tényeket. Ha 
hazánkban a nemzeti egyenjogúság elismerve s biz
tosítva van törvénv által, hát miért nevezik azon 
számos ezredeket, a melyek majd csupa románok
ból állnak, magyar s nem román ezredeknek? 
miért vérzenek aromán nemzetiségű katonák más, 
és nem saját nemzetük történelmeért, dicsőségé
ért? Ennek oka csak is az, hogy nemzetiségűk 
nincs elismerve törvény által; és azért, ismétlem, 
szükséges a nemzetiség elismerését mindenek előtt 
törvénybe igtatni épen ugy, mint szükséges ma
gánjog szerint beigtatni a telekkönyvbe annak 
jogát, ki közbirtokosa valamely jószágnak. Azt 
mondják, hogy az egyenjogúság el van ismerve s 
biztosítva, és hogy azt itt-ott figyelembe is vesz-
szük a nyilvános életben. Megengedem, hogy itt 
ott tekintettel vannak reá ; de nem fogják tagadni, 
kérem, hogy ez csak kegyelemből történik esnem 
törvényes jogczim alapján; pedig mi ezt óhajtjuk. 

Mondhatják, hogy van jelenleg olyan kor
mány, mely kegyelemből figyelembe veszi itt-ott 
a nemzetiségeket, de jöhet utána egy másik, 
mely nem fogja akarni figyelembe venni, és jöhet
nek a mostani képviselők után olyanok, kik az 
egyenjogúságot egyenesen visszautasíthatnák; s 
azért mulhatlanul szükséges, hogy beczikkelyez-
tessék a nemzeti egyenjogúság. 

Mit mondanának önök,ha 5—6 testvér marad-
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na egy apa után közös vagyonban, és az alatt, míg 
a többi öt kiskorúságban, ő távol volt, a hatodik 
az idősebb vagy nem is épen az idősb, de az ügye
sebb, erősebb s merészebb beigtatná saját maga 
nevét a telekkönyvbe, ámbár a régi telekkönyvben, 
a corpus jurisban valamennyi családtagnak a 
neve be volt igtatva. Az alatt a többi testvér haza, 
vagy nagykorúságra jővén, követelik, hogy az ő 
nevökre is betábláztassék a vagyon, mert hasonló 
birtokjoguk competál; de a birtokban levő azt 
mondaná : Mi re való az? hiszen mi ugy is testvérek 
vagyunk, és senki sem tagadja hasonjoguságtokat. 
Igen szép a felelet, hanem azt gondolom, az által 
senki sem lenne megelégedve és megnyugtatva. 
Mert ha a testvér méltányos és igazságos akar 
lenni, igenis elismeri testvéreinek a jogát ; de ki áll
hat jót azért, hogy örökösei szintén el fogják ismerni, 
főleg- a többi testvéreknek örökösei irányában, az 
eg}^enjoguságot ? s ha nem, mi alapon, mi jogczi-
men fogják azok érvényesíthetni birtokjogaikat ? 

Röviden szóiván, e kérdésre nézve azt hiszem, 
hogy addig, míg törvény által el nem ismertetik a 
nemzetiségek nyilvános léte és egyenjogúsága s 
nem biztositatik az, addig valóságos egyenjogú
ságról e hazában a nemzetiségekre nézve szó sem 
lehet, addig lehet szó kegyelemről, vagy akár 
miről másról, de egyenjogúságról nem. És ez az 
oka, a miért mi követeltük és a miért követelni 
kötelességünk, hogy akkor, midőn arról van szó, 
hogy a nemzetiségek egyenjogúsításáról törvény 
alkottassák, eme törvény első szakasza a nemze
tiségek egyenjogúságát mondja ki. 

A nemzetiség tehát, mint megjegyeztem, épen 
maga a magyar iskola szerint, művelődési és sza
badsági képesség vagy legalább feltétel lévén, 
természetes és világos, hogy ha a nemzetiség 
megakadályoztatik és elnyomatik, miután a nyelv 
a nemzetiségnek lelke, elnyomatik és szenved az 
is, mi által az ország mivelődésén, civilisatióján 
halálos sebek ejtetnek, s már ez által is veszé
lyeztetik a haza jövője, nem tekintve a kívülről is 
ily körülmények közt lehetséges veszélyeket. Az
ért,' t. ház, ne ámítsuk magunkat, ismerjük el a 
múlhatatlan szükséget arra, hogy a nemzeti egyen
jogúság a törvényben kimondassák, annál is in
kább , mert még maga a túlsó oldal , monar
chiánk másik része alkotmányában szintén elis
merte az ottani nemzetiségek egyenjogúságát; és 
erre hivatkozva, én megvallom, t. ház, hogy min
dent a világon, de azt soha sem vártam a magyar 
törvényhozástól, hogy kevésbbé liberális leend e 
kérdésben, mint az osztrák reichsráth. (Felkiáltás; 
Hát a csehek!) Méltóztassék nekünk olyan nemze
tiségi jogokat, olyan nyelvi törvényeket adni, 
mint a cseheknek vannak Csehországban, és hó
dolni fogunk liberalismusuk előtt. Ismétlem: az 
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ausztriai, az az a túlsó oldali alkotmány a nemze
tek egyenjogúságát elismeri és a nyelveknek 
jogát valamennyi hivatalban kimondja, s mi is 
csak ennyit követelünk a magyar országgyűléstől. 

Azt mondják, hogy a központi bizottság 
javaslata megfelel minden jogos nemzetiségi köve
telményeknek, mert megad minden kifejlődési 
és megállhatási feltételt. Ha ez ugy volna, akkor 
ezen javaslat ellen nem lehetne kifogásom ; hanem 
hogy áll a dolog? Mig a központi bizottság javas
lata kimondja a magyar nemzetiség kizárólagos 
jogát, uralmát az egész országra nézve, mig a 
magyar nyelvnek a legislatioban s a központi ad-
ministratioban teljes korlátlan jogot ad, s lent a 
törvényhatóságoknál is mindenütt hivatalos nyelv
nek decretálja: addig a többi nemzetiségeknek 
semmiféle, a többi országos nyelveknek csak némi 
igen korlátolt jogokat enged. Ezek tehát a felté
telek, a fenállási s művelődési feltételek, a miket 
szab a többi nemzetiségekre nézve, s ezekről az 
mondatik a másik oldalról, hogy megengedi a 
szabad versenyt a nemzetiségek között! Ha ez sza
bad verseny, akkor a versenynek nincsen értelme, 
s egy hasonlítással élve, épen olyan verseny ez, 
mintha egy karddal, pisztolylyal ellátott lovas hu
szárt oda állítanának összekötött kézzel álló öt 
gyermek ellenében, s azt mondanák nekik: „Na 
most szabad a verseny köztetek, küzdietek vagy 
szaladjatok!" (Zaj. Derültség.) 

En, t. ház, felfogom azt, hogy lehetnek kü
lönböző vélemények közöttünk és a magyar szó
vivők között; hanem azt, hogy a kijelölt állapot 
szabad versenyt jelentene, megvallom, nem ért
hetem. 

Sokkal méltányosabb és loyalisabb a kisebb
ségi javaslat a magyar nemzet és nyelve irányá
ban : mert először, a magyar nemzetiségnek 
egyenjogúságát elismeri, elismeri annak egyenjo
gúságát, sőt tényleges előjogosultságát az egész 
országra nézve; másodszor, nyelvére nézve azt 
határozza, hogy fön a legislatioban, úgyszintén a 
központi hatóságoknál s bíróságoknál átalánosan 
kötelező hivatalos nyelv, az egész országra nézve 
pedig szabad használhatási nyelv, sőt kötelezett 
közvetítő nyelv is. Ez által maga a kisebbségi tör
vényjavaslat suprematiaját elismerte a magyar 
nemzetiségnek s nyel ynek ; de miféle supremátiát? 
Csak a tények s parancsoló körülményeknél fogva 
őt megillető supremátiát, s ezt nem önkónyüleg, 
mint teszi a többségi vagyis a központi bizottság
nak törvényjavaslata, hanem egy elv szerint, t. i» 
azon elv szerint, hogy az ország többségének 
nemzetisége s nyelve az első nemzetiség és nyelve 
a középponti hivatalos s országos közvetitő nyelv. 
Átalában, t. ház, a kisebbségi törvényjavaslat fő 

elvei olyanok, miket roszuí felfogni s értelmezni 
igen, de megczáfolni lehetetlen, vagyis szavakkal 
igen, de érvekkel, valóságos érvekkel, bizonyo
san nem. 

Mert, kérem alásan, ha azt, hogy a házat al
kotó különböző népességek egyenjogúak, valaki 
megtudja czáfolni, ám czáfol ja, de én ily czáfolatot 
eddig még nem hallottam. Ez pedig törvényjavas
latunk első s fó' elve. 

A második elv az, hogy a mivelődési vagyis 
nyelvkifej lődési feltételek ugyanazok legyenek 
valamennyi országos nemzetiségekre nézve. Ez 
oly elv, melynek igazságát s jogosultságát tessék 
megczáfolni. 

A harmadik elv, mely nálunk is, de a központi 
bizottság tervezetében is megvan, az 'ország integri
tása. Ez ellen senkinek sincs kifogása. 

Az mondatott, hogy a kisebbség törvényja
vaslata megsemmisíti közéletben a kisebbséget, 
mert felállítja a többségi elvet. A kisebbségi tör
vényjavaslatnak szerkesztői azt tartották, hogy 
midőn a többségi elvet felállítják, a parlamentalis-
mus fő elvét ismerik el és alkalmazzák. (Közbeszó
lás: Tessék egész Magyarországra alkalmazni!) Hi
szen az egészre is alkalmazzuk : hát nem épen ezen 
elv szerint alapítottuk meg a magyar nyelv és 
nemzetiség jogát az egész országra nézve? De 
mindazáltal, hogy ezen elv, a többségi elv felállít
tatott, mégis, uraim, a kisebbségekről sokkal job-
bau éí, méltányosabban gondoskodott a kisebbségi 
törvényjavaslat, mint gondoskodott a központi 
bizottság törvényjavaslata az ország többségéről. 
(Közbeszólás: Az nem áll!) Hiszen kérem, tagadni 
mindent lehet; hanem hát ott van a javaslat: tes
sék megolvasni, s meg fognak arról győződni; a 
igy ezen ellenveted épen nem áll. nem áll, mint 
mondám, azért sem, mert ámbár felállítjuk a több
ségi elvet, de azért a kisebbségekről mégis sokkal 
jobban gondoskodunk, mint a központi bizottság 
törvényjavaslata. 

Az mondatik, hogy a kisebbségi törvényja
vaslat az ország integritását s állami egységét 
sérti, veszélyezteti; és ha kérdezzük, hogy mi 
által? az a felelet, hogy a megyéknek, illetőleg 
kerületeknek, követelt kikerekitése által. Már ké
rem, ha azt követelné a kisebbségi javaslat, hogy 
minden nemzetiségre nézve egészben, egy külön 
terület szakasztassék ki, és hogy ezen összes terü
letnek adassék autonóm administratio, sőt talán 
autonóm törvényhozás i s , akkor, megengedem, 
azon ellenvetésnek alapja, jogosultsága lenne. De, 
hogy az ilyen ujabb administrationalis megyék és 
kerületek által az ország integritása megsértetnék, 
ez puszta ráfogás. Hiszen, ha ez által az ország 
integritását meg lehetne sérteni, ugy az integritás 
soha sem is létezett volna, (Elállt) mert az ország 
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tettleg 50 néhány külön, autonóm administratióval 
bíró megyére van osztva. Pedig nem követelünk 
mi azon ujabb megyék számára, sem azon ujabb 
részek számára más, bővebb administrationalis 
autonómiát, mint a mely most is tettleg fenáll a 
mostani megyékben. És ha a nyelv, illetőleg a 
nvelv használata volna az, mi által szétdaraboltat-
nék az ország: akkor az ország már eo ipso jelen
leg is szét van darabolva: mert nyelvkülönbség 
létezik tettleg az országban, de több törvényható
ságokban is. Ugyan kérem, meg van-e sértve az 
ország integritása azért, hogy Naszód és Fogaras 
vidékén az ügykezelési nyelv az egész adminis'ra-
tióban a román ? 

Szívesen elfogadok érveket, melyeknek értel-
mök van, de az idézettnek értelmét, megvallom, 
nem tudom felfogni. 

E mellett bátor voltam már megjegyezni, 
hogy a kikerekités a kisebbségi javaslatnak nem is 
fő elve; a három fó elvet már elősoroltam, ez pedig 
csak alárendelt elv, ez csak a nyelvi egyenjogúság 
alkalmazása tekintetéből állíttatott fel, mely. ha 
nem tetszik, ha aggodalmat gerjeszt, méltóztassék 
azt kitörülni, a m i n t ezt elvtársaim közül többen 
is kinyilatkoztatták. 

Külső zsarnokot is hallottam emlegetni 
ugyancsak a kikejekitési követelés indokából; de 
erről azt tartom, kár is volna szólani: mert nem 
hiszem, hogy legyen valaki e házban vagy hazá
ban, kit az azon okból nyugtalanítana, mert az 
érintett ártatlan, de czélszerü nemzeti követelésnek 
elég tétetnék. 

Azt is fölhozták továbbá a kisebbségi tör
vényjavaslat ellen, hogy a kormányi hivatalok s 
felsőbb méltóságok kiosztásánál a nemzetiségeket 
tekintetbe kívánja vétetni. Erre nézve csak any-
nyit vagyok bátor megjegyezni, hogy ezen köve
telés fontosságát a nemzetiségek a magyaroktól 
tanulták. Tudjuk, uraim, hogy századok óta fő gra-
vamene volt az országnak, hogy idegen hivatal
nokok alkalmaztattak a kormány által. Kern állí
tom ugyan, hogy a magyar születésű tisztviselő 
a nem-magyar nép irányában idegen ; de a meny
nyiben ezen néppel érintkeznie kell s nyelvét nem 
tudja, mégis csak idegennek tekintetik, nem te
kintve természetes hajlamait s külön nemzeti ér
dekeltségét is, a melyeknél fogva, tagadhatlan, 
hogy vannak ezen követelésnek más fontos követ
kezményei is, mint azt épen önök igen jól tudják. 
Nagyon természetes, uraim, hogy ha a nemzeti
ség mint országos nemzetiség s annak egyen
jogúsága elismertetik, hogy annak az országban, 
a nyilvános életben képviselve is kell lennie, és 
pedig alulról felfelé egész a kormányig. Mind e 
mellett, én részemről, megvallom, ezt sem tartom 
törvényjavaslatunk módosithatlan fő elvének. Ez 

is csak részleges követelmény, melyről a részletes 
tárgyalásnál bővebben szólhatunk, s melyet, ha 
elfogadni nem méltóztatnának, meglehet, hogy ki
törlésébe is beleegyezünk. 

Csak három fő elv, illetőleg mi reánk nézve 
az általam első helyen előidézett két elv a fő dolog, 
melytől elállni nem lehet, nem szabad. 

Azt mondják, hogy a nyelvek egyenjogúsága 
által nehezíttetik a kormányzás, igazságszolgálta
t á s ; sőt afináncziális szempontot i ; felhozták egy
nehányan. Az mindenesetre igaz, hogy nehe
zebb az administratio már akkor is, ha több nyelv 
van az országban, annál inkább, ha több van 
hivatalos használatban, s ha a hivatalnokok azokat 
nem értik, sokkal nehezebb, mint ha csak egy volna, 
s épen azért drágább is. De én azt gondolom, hogy 
még nehezebb és drágább, ha tolmácsokat alkal
mazunk. En azonban ugy tudom, hogy az admi
nistratio gyorsasága és olcsósága csak eszköz, nem 
czél az államban, s épen azért nem helyes azon 
indokból a nemzetiségek méltó kívánalmait eluta
sítani. Nehéz az administratio és drága már azért 
is, mert nagy, nagyon elterjedt az ország. Ha 
ezélunk az olcsó és gyors administratio, hát mond
junk le a nagy hazáról, alakitsunk kisebb orszá
got, melyben mindenesetre gyorsabb és olcsóbb 
lesz az administratio. (Derültség.) Lássák, uraim, 
mire vezetnek a helytelen érvek s következtetések. 
(Felkiáltások: Eláll! Szavazzunk!) 

Mindig hallom említtetni az ország integritá
sát mint fő czélt és fő elvet, melyből indulnunk 
Kell. Azt gondolom, hogy az államnak fő czélja 
vagyis feladata nem ez; ez csak eszköz, a mely, 
ha roszul használtatik, épen rósz eszköz. A fő czél, 
uraim, az állam népeinek művelődése, boldogítása 
és megnyugtatása; és ha valaki ezen fő czélt szem 
elől téveszti, az nem éri el még azon czélt sem, a 
melyet önök főczélnak, én pedig eszköznek tartok, 
t. i. az ország integritását. Legjobban fogjuk el
érni, higyék el, az ország integritásának és egysé
gének biztosítását épen az egyenjogúság által. 

Azt mondják: nem kell tartani attól, hogy a 
nemzetiségek és nyelvek el fognának veszni az által, 
hogy meg nem adatik nekik épen egyenlő tér a 
nyilvános államéletben, s hivatkoznak a múlt szá
zadok eredményére, mely bebizonyítja, hogy nem 
veszett el egy nemzetiség sem, hogy a magyar 
nemzetiség meg nem semmisített egyet sem. 

Tény, hogy megvannak a különféle nemze
tiségű népek, de nagy különbség van a múlt kor 
és jelen kor közt. 

A múlt kor, uraim, a feudalismus és a zsar
nokság kora volt,az nem gondolt a népek fölrilágosi-
tásával, és épen azért nem is tekintett arra, hogy mi
csoda nyelven beszél a nép ; az megelégedett azzal, 
hogy anép szolgáljon neki. De egészen más a mostani 
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koi\zak szelleme. Ma már nem lehet tagadni, 
hogy léteznek államok és kormányok, melyek a 
nép nemzetiségének eltörlésére működnek. íme 
ott van épen az önök által annyiszor felidézett 
Oroszország. A múlt korban, ha amalgamizálások 
történtek, természet szerint történtek, t. i. amalga-
mizálta az erö'sebb nép a gyengébbet; de mester
séges nemzetlenitésekró'l nem volt szó a múlt kor
ban; holott most ez épen a politikai mesterség. Én 
ezzel nem azt akarom mondani, hogy tán a ma
gyar törvényhozás vagy magyar kormány is eze i 
mesterséget akarná íízni, hanem azért hozom ezt föl, 
hogy értse meg a t. ház, hogy bizony lehet helye 
a gyanúnak; hogy pedig a gyanú ártalmas, azt 
nem kell mondanom. 

Azt mondják, hogy nem lehet nemzetiségi 
administrationalis kerületeket vagy megyéket, 
általában nem lehet a nemzeti jogosultságot oly 
mértékben elismerni smegengedni, a mely mérték
ben követeli azt a kisebbség javaslata: mert ha az 
megengedtetnék, ma-holnap, kedvező alkalom
mal, meglehet, hogy egészen elválnának a nem 
magyar nemzetitek e hazától. Ugyan kérem, érv ez ? 
Hiszen, ha tartani kell és lehet ily veszélytől a ki
elégített nemzetiségek részéről, hát mit várjunk 
azután a ki nem elégített, az elégületlen nemzeti
ségektől? Én azt gondolom, ha valakinek oka van 
ilyesmitől tartani, épen ezen okból ki kellene elégí
teni a hazai nemzetiségeket, megadván nekik mind 
azt, a mit fenállásukra, mivelődésökre nyel vök bizto
sítására követelnek. 

Végre szabad legyen a tesztelt cultusmioisz-
ter úr némely szavaira észrevételemet megtennem. 
Azt mondotta eultusminiszter úr, hogy „nincs ha
talom, mely arra birná, hogy a szabadságnak, a 
szabad versenynek teréről ismét a kiváltságok sán-
czai közé vonuljon/' T. ház! gratulálnék ha
zánknak és a hazai kormánynak, ha csakugyan 
lejárt volna a kiváltságok korszaka. De a köz
ponti bizottságnak munkálata épen az ellenkező
ről tesz bizonyságot, arról t, i., hogy midőn 
állítólag a nemzeti egyenjogúságról akar intéz
kedni, a magyar nemzetiség és nyelv mindenha
tóságáról alkot törvényjavaslatot, mely törvény
javaslat, akár mint fognák tagadni, ha törvénynyé 
válik, a legvalóságosabb kizárólagos kiváltság. 

Mind ezen elsó'sorolt okok- és tekintetekből, 
t. ház, én a központi bizottság munkálatát, s mint
hogy igen t, Deák Ferencz képviselő iir javaslata 
ugy elvekre, mint nemkülönben a részletes intéz
kedések lényegére nézve, majd teljesen ugyanazo
nos , ezt sem tudnám semmiképen a részletes tár
gyalás alapul elfogadni; ellenben a kisebbségi tör
vényjavaslat elvei — s egyelőre csakis az elvekről 
van szó — elvei tehát olyanok, melyek az igaz
ságnak, méltányosságnak s czélszerüségnek minden 
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tekintetben megfelelnek: ugyanazért ezt s csak is 
ezt a részletes tárgyalás alapjául elfogadom s elfo
gadhatom. 

E l n ö k : Mielőtt a tárgyalás tovább folytat-
tatnék, megengedi nekem a t. ház, hogy a tegnap 
megállapított napirend folytán egy kérést intéz
zek a t. házhoz. A tegnapi napirendre volt kitűzve a 
horvát-szlavón országos képviselők közül a napló-
birálók közé való megválasztása iránt a szavazati 
czéduláknak beadása. Ha netán, a szabályokhoz 
ragaszkodva, a szavazási czédulákat be akarná 
adni még ma, akkor kötelességem volna a t. házat 
most arra felkérni. De miután, azt hiszem, hogy a 
t. ház indokoltnak látja részemről is azon kifeje
zett óhajtást, hogy időnyerés tekintetéből nagyon 
czélszerü volna, ha a t. ház eltérőleg a ház szabá
lyoktól közfelkiáltás utján választaná meg a t. 
képviselőket; és miután horvát testvéreink ma
gok közt az illető képviselőkre nézve már megegyez
tek, idő közben a ház elnökénél azokat bejelentet
ték: azt hiszem, ha megengedi a t. ház, a napló-
birálók közé megválasztandó horvát testvéreinket 
a ház elé terjesztendem. (Helyeslés.) 

C sanády S á n d o r : Én a ház szabályaitól 
soha semmiféle körülmények közt eltérni nem 
akarnék. Kívánom, hogy e tekintetben is a ház
szabályok megtartassanak. 

I v á n k a I l i i r e : A szőnyegen forgó tárgyra 
még 40 egy néhány van felírva; ebből látszik, 
ha a tanácskozás így folytattatik. mint most, más 
kérdések elintézésére nem lesz idő. Ezért bátor 
v.-igyok indítványozni, tartsunk üléseket délutánig, 
és akkor a délutáni ülésbe behozhatjuk a szava
zati jegyeket. 

Elnök : T. ház! Bocsánatot kérek, de ily 
tárgyalási modorral, azt hiszem, nem fogjuk elérni 
azon czéit. hogy minél rövidebb idő alatt minél 
többet végezzünk: mert ha délu'án ismét ülést aka
runk tartani, igen sok tárgy az osztályokban s 
központi bizottságnál meg fog akadni. Méltóztas
sék a t. ház határozni. En kötelességemnél fogva 
saját véleményemet előadtam. Egyébiránt, miután 
oda fejlődött a dolog, hogy az én véleményem, 
illetőleg a t. ház elé terjesztett javaslatom az által, 
hogy egy képviselő ellene felszólalt, némileg dis-
cretionális ügygyé vált, a mennyiben talán horvát 
képviselőtársaink e tekintetben magokra nézve 
nehézséget láthatnának : azt hiszem, legczélszerüb-
ban vágjuk ketté a kérdést az által, hogy a válasz
tást azonnal elrendeljük. 

Tisza K á l m á n : T. ház! (Nagy zaj. Sza
vazzunk! Elnök csenget.) Azt vagyok bátor meg
jegyezni, hogy helyeslem ugyan a házszabályok 
megtartását, de abból nem következik, hogy most 
már a szavazatok beadásához kezdjünk, mert még 
egy álló óráig folyhat a tanácskozás, ha meg 
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akarjuk tartani, hogy az ülés 3-ig tartson. Ha 
egy óra múlva kezdjük el a szavazást, 3 óráig a 
szavazatokat beadhatjuk. (Helyeslés.) 

Elnök I Én a többség véleményének szíve
sen hódolok; különben sem volt szándékom a 
szavazást azonnal megkezdeni. 

Most tehát kérem a jegyző urat, sziveskedjék 
a legközelebbi szónokot felhívni. 

Bujanovics Sándor jegyző: Czorda Bódog! 
Czorda Bódog : T. ház ! (Zaj.) Ha valaki vi

szonyainkat nem isrnerve,a kisebbség javaslatát pár
toló beszédek után volna hajlandó ítélni, azt hi
hetné, hogy e hazában élés küzdelem foly egy 
részről valamennyi nem-magyar nemzetiség s más 
részről az egyedül álló magyar népfaj közt. Pe
dig, Istennek hála, nem ugy van. Vannak e hazá
ban kisebb és nagyobb nemzetiségek, melyek 
a t. képviselő uraknak — ott a túlsó oldalon — 
nemzetiségi tanait és aspiratióit teljességgel nem 
pártolják, melyek valamint multjok dicsőségét, 
ugy jövőjök boldogságát egyes-egyedül a magyar 
ál 'amban keresik és találják, s ennélfogva per-
horescálják a nemzetiségi kérdésnek olyatén meg
oldását, milyen a nemzetiségi bizottság kisebbsé
gének javaslatában van. 

Ilyen nemzetiség többek közt az alvidéki 
dalmaták, máskép bunyeváczok. Ok a kisebb
ségi javaskt szerkesztőinek csak elismeréssel fogad
ják azon eljárását, hogy őket az „országos nem
zetek1' sorából kihagyták; de tiltakoznának ünne
pélyesen az ellen, ha őket más egyébnek akarnák 
tekinteni, mint nép-fajul dalmatának, nemzetül 
magyarnak: a mint hogy tiltakoznak is minden 
alkalommal a némelyek által használni szeretett 
elnevezés ellen „katholikus szerb". E nép-fajnak 
emlékében most is él a Vojvodina sötét korszaka, 
a midőn alkalma volt 12 éven át súlyosan tapasz
talni s érezni, mit tesz az el szakitva lenni még a 
nem szabad hazától i s , és midőn ezen népfajnak 
volt bátorsága, mert kötelességének tartotta, az 
absolutismus vas pálezája alatt is szót emelni Ma
gyarország integritásának s alkotmányának helyre 
állitásáért. 

Én, t. ház, a kisebbségi javaslatot nem pár
tolom, mert részemről egy politikai nemzetnél töb
bet e hazában el nem ismerhetek. Magyarország 
nem confoederált. hanem egységes állam; s ha most 
kellene ez országot minden,a történeti jog mellőzésé
vel uj alapra építeni, foederativ alapra még sem 
szeretném építeni: mert ezen ország határaiban és 
geographiai fekvésében már maga a természet egy 
egységes állam számára jelölt ki helyet; és követte 
a természetnek ezen ujmutatását az ezredéves tör
ténet oly következetesen, hogy a magyar állam 
bár többször majd nagyobbodott, majd csökkent 
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határaiban , mégis mindig mintegy természetes 
medrébe, visszatért eredeti határai közé. 

Meggyőződésem, hogy ez ország népei csak 
addig fognak egységes államot maradandólag 
képezni, mig egy politikai nemzet fogalmában 
lesznek egyesitve. Ha egyszer kimondjuk azt, 
hogy e hazában több politikai nemzet van, s hogy 
az állam több nemzet szövetségén alapul: akkor 
nem fogjuk megtagadni azt sem, hogy é nemzetek 
magokat minél önállóbban érvényesíthessék; köve
telni fogják a politikai nemzet, az államiság attri
bútumait; követelni fognak, mint a karloviczi 
szerb eongressus, külön területet, mondván : „nem
zet territórium nélkül üres fogalom"; követelni 
fognak a törvényhozásban külün collectiv nép
képviseletet, mondván : „mi a legfőbb államhata
lomnak nem mint egyes honpolgárok, hanem mint 
országos nemzetek vagyunk részesei"; követelni 
fognak előbb külön osztályokat a minisztériumban, 
azután külön minisztériumot, mondván: „nemzetet 
nemzeti szerkezet illet meg fent és lent" ; végre 
követelni fognak külön nemzeti hadsereget, mond
ván : „nemzeti hadsereg nélkül nincs garantia". 
í g y fognának alakulni statusok a statusban, s itt 
még nem állapodnék meg a dolog. Egy részről, 
mert minden eszme az alkalmazásban tökélyre 
törekszik, más részről, mert a hazai nemzetiségek 
az ország határain tul, közvetlen szomszédságunk
ban fajrokonokkal bírnak, oda fognának töre
kedni, hogy területöket amazokéval egyesítsék, 
í g y törnék darabokra szét az ezredéves magyar 
állam, a logika törvényeinél fogva, melyek erőseb
bek az afféle törvényes clausuláknál: „az államte
rület épsége s politikai egysége korlátai közt". 

Hogy ez ország, melyet hazánknak nevezünk, 
egységes állam legyen, ez európai érdek: mert 
egy laza kapcsokkal összefűzött, a feloszlás mag
vát magában hordó állam-confoederatio nem len
ne képes az európai egyensúly , a civilsatió és 
szabadság érdekeit szolgálni. Ugyanis bizonyos
nak tartom, hogy a hat nemzet szövetségére alapí
tott államban mindegyik nemzetiség egész tett
erejét azon törekvés fogná igénybe venni, hogy 
magát az államban minél önállóbban érvényesítse; 
egymástól tért foglalni, s nem a civilisatio és sza
badság érdekeit szolgálni volna főczéljoke nemze
teknek. 

A törvényhatósági területeknek nemzetiség 
szerinti kikerekitése eszméjét nem pártolom: mert 
abban kezdetét látnám az ország feldarabolásá
nak ; ezt megengedni annyi volna, mint elkésziteni 
a kereteket a magyar államtól elszakadandó részek 
számára. Azon tekinteteken kívül, melyeket az 
igen t. vallásügyi miniszter úr oly ékesen kifej
tette, én ezen kikerekitést lehetetlennek is tartom. 
Utalok a Bánságra és Bácskára, hol öt-hat nemze-
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tiség lakik, nem csak egy megyében, nem csak 
egy járásban, de egy községben is. Itt szeretném 
látni az ethnograpbot vagy topographut, ki nem
zetiségi területeket volna képes csinálni — csak 
térképen i s , és a kinek eszébe jutna megkísér
lem Bácskát nemzetiségi, vagy , mint Moesonyi 
képviselő kivánja, n\ elvi kerületekre felszeldelni: 
az alighanem elfeledné, legalább egy időre azt,hogy 
ő maga is tulajdonképen melyik nemzetiséghez 
tartozik. 

De nem fárasztom tovább a tisztelt ház figyel
mét, s röviden kijelentem, hogy én tisztelt képvi
selőtársunk Deák Ferencz törvényjavaslatát pár
tolom. {Helyeslés) 

Varga Flórián: T. ház! (Zaj. Eláll! Sza-
vazzunk!) Én magam átlátom, hogy 3 — 4 nap múlt 
el, hogy a napii enden levő kérdés a törvényhozás 
termében tárgyaltatik, tárgyaltatik pedig azon 
kétrendbeli törvényjavaslat alapján , melyet a 
központi bizottság és a kisebbség vagyis Moeso
nyi Sándor t. képviselő társam adott be. 

Figyelemmel kisérvén ugy az egyik, mint a 
másik részről ezen törvényjavaslatok mellett fel
hozott érveket, különösen tekintetbe vévén azon 
érveket, melyeket azon képviselők hoztak fel, kik 
a központi bizottság törvényjavaslatát jónak tart
ják: őszintén bevallom, hogy azon érvek engemet 
a legkissebb mértékben sem győztek meg azon 
törvényjavaslat jóságáról; (Közbeszólás; Azt tud
juk!) ellenkezőleg a Moesonyi és Dobrzanszky kép
viselő társaim által felhozott érvek igenis a leg
nagyobb mértékben meggyőztek arról, hogy ha a 
kisebbségi törvényjavaslat fogadtatik el a részletes 
vita alapjául, az országban lakó nem-magyar aj
kú nemzetek tökéletesen meg lesznek elégedve. 

Sokan a túloldali képviselők közül nagyon 
csodálkoznak a felett, hogy aromán és szerb kép
viselők miért pártolják oly nagy mértékben az 
általok készített és beadott törvényjavaslatot?Én, 
uraim, nagyon természetesnek tartom azt, hogy ha 
egy nemzet már létezik, ezen nemzetnek van sa
ját nemzetiségi jelleme. Ha tehát egy létező nem
zet azon öntudatban van, hogy bir saját termé
szetes nemzetiségi jellemmel, én hiszem, hogy a 
nem-magyar ajkú nemzethez tartozó képviselők 
akkor, midőn megtámadva látják azt, mi nemze-
tiségök jellemét koezkáztatia, a mi nemzetiségük 
jellemét megsemmisíti, ami nemzetiségük jellemét, 
mint ha az nem is volna a világon, el akarja töröl
ni , csupán kötelességeket teljesitik, midőn vé
dik azt, mi által a nemzetiségi jellem nyilvánul, 
és ugy hiszem, hogy ha a magyar nemzet védi azt, 
miáltal nemzetiségének jelleme jelöltetik, nyelve 
létezik, ugy nem tévedek, sőt kötelességemet telje-
sitem én is, midőn nyelvemet védem. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1866/8 . XI. 

Ezek előre bocsátása után áttérek magára a 
tárgyalás alatt levő törvényjavaslatra. 

Én a központi bizottság javaslatát, valamint a 
Deák Ferencz képviselő társunk által beadott tör
vényjavaslati módositványt egyáltalában nem fo
gadhatom el. Van igen sok és számtalan ok, me
lyek miatt én azt mint károst, mint nem kielégitőt 
nem fogadhatom el. 

Ezek közül bátor leszek csak kettőt felemlí
teni : az első a czim, a második pedig a végső 
szakasz. 

Ha ezen törvényjavaslatnak czime : a nemze
tiségek egyenjogúsága tárgyabeli törvényjavas
lat: akkor én minden esetre óhajtom, sőt kivánom 
a törvényhozástól, hogy azon nemzetiségekéi , 
melyek az országban laknak, a törvényjavas
latban nevezze meg; miután ]3edig azok megue-
vezve nincsenek, már a czim is a legnagyobb inge
rültséget okozza az országban lakó nemzetisé
gekben. 

Az utolsó szakasz pedig azt mondja, hogy a 
korábbi törvények fenlevő határozataival ellen
kező rendeletek ezennel eltörültetnek. Kérdem, t. 
ház, ha a magyar törvényhozás akkor, midőn az 
országgyűlésen csak kiváltságos osztály által 
hozta még a törvényeket, nem feledkezett meg 
azon igazságról, hogy megnevezte az országban 
lakó nemzeteket, a mint az a Hármas törvénykönyv 
III . részének 25-dik szakaszában említtetik, való
ban nem csodálatos-e, hogy most,midőn a civilisatio 
terén vagyunk, a mostani törvényhozás nem hogy 
előre menne, hanem hátra lép ? 

Bevallom a t. ház előtt, hogy én tiszta sziv-
ből pártolom a kisebbségi törvényjavaslatot, és 
azt a részletes tárgyalás alapjául kivánom vétetni; 
ha pedig ez nem fogna megtörténni, hanem a köz
ponti bizottság törvényjavaslata fogadtatnék el, 
kijelentem eleve, hogy én a részletes tárgyalásban 
részt nem veendek, és pedig két okból: első 
ok az, mert látom, hogy azon törvényjavaslat által 
a nem-magyar ajkú népeknek halála czéloztatik; 
(Felkiáltások: Nem igaz!) másodszor pedig azért, 
mert nagyon tártuk tőle, hogy ama magyar köz
mondás, mely mindnyájunk előtt ismeretes, betel
jesedik : a ki másnak vermet ás, maga esik bele. 

Elnök: Kötelességemnek tartom a t. képvi
selő urat felkérni, legyen szives megmagyarázni, 
mikép érti azt, hogy a magyar nemzet a más ajkú 
nemzetek halálát kivánja? 

Varga F l ó r i á n : U g y hiszem, elnök urnák 
nincs joga kérdőre vonni. Én ugy értem, hogy a 
törvényjavaslat szellemileg akarja nemzetemet 
aláásni akkor, midőn a magyar nyelvet kötelezővé 
akarja tenni, de nem a magyar nemzet. 

E l n ö k : Azt vélem, a képviselő úr e magya-
16 
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rázat által ama kifejezésnek mind azon élét, me
lyet félre magyarázhatni, visszavonta. 

Varga F l ó r i á n : Igen is visszavontam azt, a 
mit nem is mondottam, mert a magyar nemzetet 
nem neveztem meg. 

Nem akarván többet e tárgyhoz szólni, most 
csupán a közoktatási miniszter úr jeles beszédé
nek egyik mondatára kívánok némi észrevételt 
tenni. 

Az igen t. cultusminiszter úr beszédének vég
ső pontjaiban azt mondotta: „Hála legyen a min
denhatónak, a szabadság századában élünk ; nincs 
ékesszólás, nincs hatalom, mely minket a szabad
ság, a versenyzés teréről a privilégiumok sáneza 
közé visszaterelhetne!" Ha ez áll, akkor áll az is, 
hogy nincs ékesszólás, nincs hatalom, mely nemze
temnek legdrágább kincsét, a nyelvet elvehetne. Ha 
pedig a t. cultuszminister úr azt is értette, hogy nem 
élünk olyan századokban, a mikor privilégiumokat 
osztogassunk: erre én azt mondom, a nemzetek 
nem szoktak sem privilégiumokat, sem jogokat 
követelni vagy koldulni; a nemzetek privilégiuma 
saját természeti jogaikban fekszik, a miket meg
adni nem lehet, hanem törvény által elismerni; és 
azon állam. mely az életben levő nemzeteknek 
jogát nem akarja biztositani, azon állam a legsze
rencsétlenebb politikát követi. 

B á n ó Miklós : T. ház ! {Szavazzunk! Élőül 
Folytonos zaj.) Miután a t. ház túlnyomó többsége 
azt kívánja, hogy a szónok a szótól elálljon, és én 
meggyőződöm arról, hogy ezen példát követni 
fogják a túloldalról is. akkor ezen feltétel alatt a 
szótól elállók. Ha azonban azt látnám, hogy a t. 
bal oldal szónokai a szólástól el nem akarnának 
állani, akkor én is szólok. Tessék felszólítani a kö
vetkező szónokot. {Leül; azonban a következő szó
nok beszélni akarván . ismét feláll. Folytonos zaj. 
Eláll! Eláll!) Ha t. ház annyira kívánja, én köte
lességemnek tartom a szótól elállni. [Atalános 
helyeslés?) 

Bohetielu Sándor: Tisztelt ház! {Eláll!) 
Én szavaimtól el nem állok, hanem rövideden fo
gom e tárgy körüli nézeteimet előadni. 

A nemzetiségi kérdés megoldására két tör
vényjavaslat fekszik előttünk. Mindkettőnek czi-
me ugyau egy : „Törvényjavaslat a nemzetiségi 
egyenjogúságról." Egyik a központi bizottság tör
vényjavaslata, és annak atyafias módosítása Deák 
Ferencz képviselőtársunk által beadva. A másik 
a kisebbség törvényjavaslata. 

Mindkét törvényjavaslatnak négy nap óta 
akadtak számtalan pártolói, és viszont megtáma-
dói, jelesebbnél jelesebb szónoklatok tartattak itt, 
egyiknek védelmére, a másiknak megtámadására; 
mindazáltal e szónoklatok nem voltak képesek 
közelebb hozni a különböző véleményüeket. 

Mindkét törvényjavaslat pártolói elismerik, 
hogy Magyarország törvényhozása történelmében 
nem fordul elő sok, a szőnyegen levő tárgynál ké
nyesebb és fontosabb törvényhozási teendő. Minden
ki elismeri, hogy ezen kérdést csak az igazság és 
méltányosság elvei szerint kell megoldani; mind
nyájan elismerik, hogy e fontos kérdés szerencsés 
megoldásától függ hazánk boldogsága, üdve, en
nek szerencsés megoldásától függ a különböző 
nyelvű és nemzetiségű lakosok nemzeti biztossága, 
és egyúttal a különböző nemzetiségű honpolgá
roknak egymás iránti meglazult bizalma csak e 
kérdés igazságos megoldása által fog újra meg
szilárdulhatni. 

Mégis tehát mi oka, hogy négy nap óta semmi
vel sem közeledtek egymáshoz a két különböző tör
vényjavaslat pártolói? Ennek oka az elv különbsége, 
a melyből kiindul a két különböző törvényjavaslat. 

Jelesül, jól lehet a központi bizottság tör
vényjavaslatának czimén az á l l : „törvényjavas
lata nemzeti egyenjogúságról,44de az egész törvény
javaslatban arról egy szó emlités sincsen, a miről 
szól a czim. Egyébről szól a czim és egyéb a tor
vényjavaslat tartalma. Az egész törvényjavaslat
ból kivehető azon fő elv, hogy Magyarországon 
csak egy politikai nemzet, és annak csak egy hi
vatalos nyelve van és lehet. Ezen fő elv felállítása 
u tán , és e mellett, ad némi engedményeket az 
egyéneknek. í gy például az első szakasz megen
gedi az egyénnek, hogy ugy saját községéhez, vala
mint az államkormányhoz intézett beadványait 
nyújthassa be saját nyelvén; ugyanezen enge
délyt megadja a 4-dik szakasz az egyes községek 
nek is; de már az 5-dik 
engedélyeket, miket 
szakasz egyes honpolgároknak, megtagadja hason-
nyelvü több honpolgárokból alakult községektől, 
polgári törvényhatóságoktól, vagy felsőbb egy
házi hatóságoktól, mert már a polgári törvényható
ságoktól azt követelik, hogy hivatalos nyelvül csak 
a magyart használják, s tanácskozásaikról okvetet
lenül vezessenek magyar jegyzőkönyvet. Még 
odáig is megy e törvény rendelkezése, hogy oly 
törvényhatóságok tanácskozásairól is vezettessék 
magyar jegyzőkön} v és kétes esetekben a magyar 
legyen a hiteles, a hol csak alig 5 százalékát te
szik a magyarok, vagy a magyar nyelvet értők, 
a többi román vagy szász, és ily törvényhatóság 
kivált Erdélyben nem egy-kettő, hanem öt-hatnál 
is több van. Tehát a tanácskozásokról vezetett jegy
zőkönyv rendesen csak magyar lehet, és ez hiteles, 
és ctak concessio gyanánt és a törvénytől kivétel
ként engedi meg a magyar mellett külön még más 
nyelven is vezettetni. 

Megtagadja, uraim, a központi bizottmány 
törvényjavaslata azokat az elveket, a miket külö-

szakasz és a 10-dik ezen 
megad az első és negyedik 
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nősen 1861 óta annyi nevezetes magyar állam
férfiú Európa előtt elismert, megtagadja azokat az 
elveket, a miket bevallott 1861-ben az akkori 
országgyűlés által a nemzetiségi kérdés elintézésére 
kiküldött bizottság alválasztmánya, és ez által, 
uraim, annyi édes reményeit metszi el a nem-ma
gyar ajkú nemzetiségeknek, melyeket a mostani 
törvényhozásba helyeztek. 

De, uraim, a mit az előtt három nappal csak 
sejteni lehetett e törvényjavaslat egyes szakaszá
ból, hogy t.i. a magyar törvényhozás nem ismerhet 
el Magyarországon más nemzetet.nemzetiséget.csak 
a magyart, és más hivatalos nyelvet, hanem csak 
a magyart : ezelőtt három nappal Makray és Túry 
képviselő társaim kimondották őszintén. Ők ugyan
is, hogy a nemzetiségi kérdést a mai k 0 r szelleme 
és kívánalmai, továbbá az igazság és testvéries-
ség nagy elvei szerint megoldják, hátra mennek 
a történelemben ezer évvel, és azon történelem
ből merített indokokból kiindulva akarják ezt az 
annyira nevezetes életkérdést megoldani. Meg
mondták mind ketten, hogy ez előtt ezer évvel 
elfoglalván a magyar nemzet e hazát, mely akkor 
Pannoniának neveztetett, Magyarországnak, azaz 
a magyarok országának keresztelték, és a több be
jött vándor népeket magok közé befogadták ugyan, 
de azért az állam csak a magyarok állama maradt. 

Makray barátunk elismeri, hogy ezen idegen 
nyelvű népekből akadtak többen, kik a h-Jza 
iránt több érdemeket tettek, és azokért meg 
is nemesittettek, de állítása szerint azon feltétel 
alatt, hogy magyarok legyenek. Én megvallom, 
hogy olvastam Erdélyben számtalan adomány- és 
úgynevezett armális levelet, de egyikben sem 
olvastam, hogy „inter nobiles hungaros," hanem 
azt „inter veros etindubitatos regnihujusnobiles", 
és igy sehol sem olvastam azt, hogy az által, 
hogy valaki nemesé lett, elvesztette voina nemze
tiségét és magyar nemzetiségűvé vált volna, mert 
akkor a nemeslevél büntetés és nem jutalom lett 
volna. 

De, uraim,, ha Dobzsanszky, Wlad, Hodosiu 
és többen meg sem czáfolták volna T u r y és Mak
ray t. képviselő társaink állitásaikat, még se bo
csátkoznám azoknak czáfelatába, minthogy ma 
nem azért vagyunk itt, hogy a történelemről vitat
kozzunk, hanem azért, hogy a hazának jóllétét szem 
előtt tartva, oly törvényt alkossunk, mely minden 
honpolgárt a lehetőségig megnyugtasson. 

Azért nem ereszkedem föntebb emiitett kép
viselő társaim czáfolatába; egyet azonban a törté
nelemből emlitetlenül nem hagyhatok: és ez az, 
hogy Magyarország a legnagyobb ellenséggel is 
mindig daczolt, mikor népei összetartottak, és 
megbukott mindannyiszor, a mennyiszer párt
viszály uralkodott e hazában. 

Ezekből kiindulva, uraim, a központi bizott
ság javaslatát nem pártolhatom. 

A mi a kisebbség törvényjavaslatát illeti, az 
alapszik azon elven, mit annyi jeles magyar 
államférfi elismer, t. i. a nemzetiségek egyen
jogúsága elvén, és ezt, uraim, el kell önöknek 
fogadniok. Vannak azon javaslatban több oly 
szakaszok, melyek ellen számtalan szónokok 
kikeltek, különösen a territóriumoknak nemzeti
ségek szerinti felosztása. Uraim, ez nem elve 
azon javaslatnak, ez csak egy módozat a czél, 
a könnyebb igazgatás elérhetésére. [Derültség, 
zaj.) És mik lennének azon kikerekített ható
ságok ? Lennének Magyarországnak épen olyan 
törvényhatóságai, milyenek a mai törvényhatósá
gok. Egyébiránt, uraim, ha nem tetszik ezen kike-
rekités, van azon javaslatban még akár hány sza
kasz, mely változás alá jöhet, mely módosítható, 
van számtalan szakasz, mely mással fölcserélhető; 
de, uraim, az elv, az kétséget nem szenvedhet, t. i. a 
nemzetiségi jogegyenlőség: ez az elv,ez reánk nézve 
életkérdés,ezt pártoljuk mindnyájan ; csak azon elv
nek a törvényben kimondása nyugtathatja meg 
ezen haza minden nem-magyar ajkú honfiát. 

Ezzel, uraim, kimondottam véleményemet a 
két törvényjavaslat iránt. 

Hallottam már két nap óta több gyanúsítá
sokat azon képviselőkre szóratni, kik a kisebbségi 
törvényjavaslatot pártolják s illetőleg, kik a nem
zetiségek biztositására törvényt akarnak alkotni. 
Nincs könnyebb mint gyanúsítani. Gyanúsítottak 
muszka, gyanúsítottak porosz s tudja Isten miféle 
sympathiákkal. 

Ezekre hosszasan nem felelek, mert megfelelt 
azokra Wlad Alajos képviselő társam tegnap; két 
tényt a történetből mégis megemlítek. 

Az egyik, uraim, az, hogy midőn 1849-ben 
Puchner ellen Szebent ostromolta a magyar sereg 
és Puchner Szeben megvédhetlenségét átlátta, fel
szólította az akkor ott működött román comitét, 
hogy küldjön a közei muszka sereghez segítségért. 
Barnutiu,az akkori comité elnöke, ki t u d t a ^ i vár rá, 
ha Szebent beveszik, ekként nyilatkozott: „Inkább 
magyar fogságban, mint muszka szabadságban!" 
Ugyan 1849-ben, midőn az erdélyi havasok min
den felöl körül voltak véve és csaknem bevéve, 
midőn az ottani szegény lakosság csaknem farügy-
gyel táplálkozott,és Jankuuak megvitték azon hirt, 
hogy a mentő muszka sereg megérkezett, sirva fa
kadva azt válaszolta: „Inkább vesztek volna el 
valamennyien a magyarok fegyverei, vagy éhség 
által, mintsem hogy Erdély földjére szálljanak a 
muszkák." 

Ezek, uraim, adatok, tények, melyek meg-
czáfolják azon gyakori ráfogásokat. 

Hallottam, uraim még pedig egyik legjele-
16* 
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sebb követtársunktól, hasonlítani a nemzetiségi 
mozgalmakat a vallási mozgalmakhoz. Igen, uraim, 
a legtalálóbban hasonlítanak. Hasonlítanak külö
nösen egyben: hogy valamint a múlt századokban, 
mikor a vallási mozgalmak voltak, a protestánsok 
folytonosan azzal gyanusittattak, hogy az ország 
alkotmányát fel akarják forgatni, az országot felda
rabolni, és az ellenséggel is egyet értenek, uraim, 
épen ezen gyanúsításokkal illettetünk ma mi is. 
De hasonlitnak másban is : hogy valamint a vallásos 
mozgalmak addig tartottak, míg a törvény kimon
dotta a vallások közti jogegyenlőséget, szintén 
addig fognak tartani a nemzetiségi harczok is. 
míg országos törvény kimondandja, hogy e hazá
ban lakó minden nemzetek egyenjogúak és együtt 
képezik a politikai magyar nemzetet; és valamint 
a protestánsok bebizonyították, hogy nem kevésb-
bé jó hazafiak, mint a katholikusok, mihelyt ki
mondatott a vallásos jogegyenlőség, és megszűnt 
minden ellenök való gyanúsítás : szintúgy mihelyt 
kimondatik törvény által a nemzeti jogegyenlő
ség, megszűnik nem csak minden nemzetiségi moz
galom, de még a gyanúsítás is, és bebizonyitand-
ják a külön nemzetek fiai, hogy nem roszabb ha
zafiak, mint a magyarok, nem akartuk, s nem 
akarjuk a hazát feldararabolni, hanem igenis hasz
nálni mindenütt nemzeti nyelvünket. 

Hallottam továbbá felemlittetni, hogy Magyar
országon, és különösen Erdélyben a nemzetiségi 
mozgalom nem a nemzetek véréből indult ki, ha
nem a reactio müve, Uraim, ha visszapillantunk 
Erdély történetére, arról kell meggyőződnünk, 
hogy Erdélyben, különösen román vér rokona
imnál, előbb született a nemzetiségi vágy. mint 
Magyarországon a magyarok között. Nyomait 
látjuk ennek már a nemzeti fejedelmek alatt, mi
dőn a sziavon nyelvnek a templomból kiküszöbö
lésére felkeltek. Nyomait látjuk, miután Erdély a 
magyar korona alá jött, csaknem minden ország
gyűlés történetében, különösen az 1791-dik évi 
országgyűléshez beadott nevezetes memorandum
ban, melyben az erdélyi román nemzet követeli, 
hogy mint 4-dik nemzet beczikktdyeztessék. Látjuk 
továbbá egészen 1848-ig. Tehát nem a reactio 
müve , hanem a nemzet véréből indult és szü
letett meg az eszme akkor, a mikor elnyomatott a 
nemzet. Hogy a reactio felhasználta gyakran, azt 
hiszem és megengedem; de épen mivel felhasz
nálta, soha sem engedte megoldatni, azért, hogy 
továbbra is felhasználhassa. Ezért a mostani tör
vényhozásnak maradt nemes feladata, hogy ezen 
kérdést az illetők átalános megnyugtatásával ugy 
oldja meg, hogy ebből többé soha semmiféle reac
tio tőkét magának ne csinálhasson. (Felkiáltások: 
Nem lehet!) É n is azon meggyőződésben vagyok, 
hogy nem lehet a központi bizottság törvényjavas

lata szerint, s azt hiszem, ennek alapján soha sem 
oldathatik meg a nemzetiségi kérdés Magyaror
szágon sem ugy , hogy a honra áldást hozzon, de 
Erdélyben annál kevésbbé. Erdélyben létezett több, 
törvény által elismert egyenjogú nemzet, Erdély
ben régi idő óta létezik több hivatalos nyelv és 
ma fenáll és divatozik, ha meg nem engedik, hogy 
de lege, akkor de jure és de facto három országos 
hivatalos nyelv, a magyar, német és román, s mi
óta ezek léteznek, a legnagyobb megelégedés 
uralkodik. S azért, uraim, az administratióban, az 
igazságszolgáltatásban soha semmi zavar nem 
volt. 

Ugyanazért kérem a t. házat, méltóztassék 
azon bizalmat, a melylyel az ország több külön
böző lakói viseltetnek a mai t. képviselőház iránt, 
figyelembe venni, s miután ezen képviselőháznak 
annyi jeles államférfia már 1861-ben elismerte a 
nemzeti jogegyenlőséget: kérem a t. házat, méltóz
tassék el nem állani e már bevallott elvtől, és en
nek az elvnek alapján oldja meg Magyarorszá
got illetőleg e kérdést, éi ne engedje kiszáradni a 
nem-magyar ajkú polgárok szivéből a bizalmat a 
magyar törvényhozás és genetikai magyar nemzet 
iránt,Erdélyre nézve pedig,miután az unió kérdése 
még ezután vár tárgyalásra, méltóztassanak nem 
anticipálni ezt a kérdést. 

Uraim, sokkal életbevágóbb kérdés ez, mint
sem ily gyorsan át lehetne rajta futni. Ennek sze
renesés megoldásától függ Erdély üdve, a lako
sok egymás iránti bizalma. Méltóztassanak indi-
rect meg nem oldani ezt a kérdést, hanem Erdély 
uniójával együttesen. A mire nézve pártolom Ra-
nicher Jakab képviselőtársunk propositióját, fen-
tartva jogomat akkor tüzetesen szólani e kérdés
hez, s kinyilatkoztatva, hogy ha a központi ja
vaslat fogadtatik el a részletes tárgyalás alapjául, 
ugy a részletes tárgyalásban részt nem veszek. 

Antalffy Károly: T. ház! (Zaj. Eláll!) 
E l n ö k : Méltóztassék nyilatkozni a t. kép

viselő úr, kiván-e szólani vagy nem ? 
Antalffy K á r o l y : Én nagyon röviden 

akartam szólani; de ha a t. ház kívánja és a többi 
képviselő urak követik példámat, elállók a szótól. 
(Helyeslés.) 

Puskariu János: T. ház! (Eláll! Zaj.) Én 
a szőnyegen lévő tárgyhoz csak nagyon röviden 
szólok; mindazáltal nem tehetem, hogy ezen tár
gyat ne hozzam összeköttetésbe az erdélyi unió 
kérdésével. Én azt hiszem, hogy már ezen kérdés 
is a törvényhozás előtt fekszik: azonban hogyan 
kelljen e kérdést az erdélyiek megnyugvásával 
megoldani, majd akkor lesz alkalmam elmondani, 
midőn ezen kérdés tárgyalására kerül a sor. De 
annyit most is mondhatok, hogy Erdélynek Ma
gyarországgal való szorosabb egyesülési eszméje-
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bol nem következhetik az, hogy az ottani nemze
teknek eddig élvezett jogai megcsonkíttassanak, ha
nem igenis következik az, hogy azon jogok,a meny
nyire lehet, a többiekre is kiterjesztessenek. Uraim, 
Erdélyben régtől fogva fcnáll és most, is tettleg 
fenáll az ottani nemzetiségek, illetőleg a három 
országos nyelvnek egyenjogúsága, és ezen egyen
jogúság gyakorlata nem csak kivihetőnek, hanem 
üdvösnek is mutatkozik. (Helyeslés.) Én, uraim, 
látván, hogy a központi bizottság munkálata által 
ezen három országos nyelv csonkittatik, hogy az 
által a vallási szabadság és a nemzeti létei legfőbb 
feltételei károsittatnak: képviselői kötelességemnek 
tartom Boheczel Sándor mellett nyilatkozni. 

P a p S i m o n : T. ház! (Mátt!)E nagyfontossá
gú nemzetiségi kérdést lelkiismeretes meggyőződé
semből ugy kivánom megoldatni, hogy az ugy a 
jelen, mint főleg az utókornak megnyugvását, a 
testvéri és honpolgári szeretetnek megszilárdítását 
eszközölje ; és e végre szükségesnek tartom a hig
gadt megfontolást, ama latin mondat szerint: quid-
quid agis, prudenter ágas, et respice finem. To
vábbá ugy a nemzetiségek túlbuzgóságának, vala
mint más részről a netán alaptalan gyanúsítások
nak eltávolítását: mert szomuruan tapasztaljuk mi 
nemzetiségek, hogy midőn egy részről Slavia- és 
Valachia-féle ábrándokkal gyanusittatunk. más 
részről e hon elleni izgatások eszközeiül tüntette-
tünk fel. Már hogy mennyire alaposak e gyanú
sítások, nem vitatom, hisz az ugy is a kérlelhetlen 
história feladata; de hogy e hínárból meneküljünk, 
itt az idő, hogy e gordiusi csomót is testvériesen 
megoldjuk. 

És most vessünk egy pillantást a közelmúltra. 
Midőn még a latin nyelv divatozott hazánkban 

diplomatiai nyelvül,akkor, ugy tudom, hogy semmi 
hire neve nem volt a nemzetiségi kérdésnek; elő
deink azonban okulva más európai nemzetek ha
ladásán , több országos gyűlésekben tanácskoztak 
e tárgy felett, mig végre 1844-ben kormányzati és 
diplomatiai nyelvül a latin nyelv helyébe az állam 
nyelvét határozták, és e határozatot e hou népei 
oly lelkesedéssel fogadták, hogy elkezdve a mág
nási palotáktól, hova az elkorcsosulás, az idegen 
szokások és nyelvek már-már befészkelődtek , el
kezdve , mondom, a mágnási palotáktól az utolsó 
szegény kunyhóig, felvillanyozva a korszellem
től, nem csak egyes családi körökben vetélkedve 
szivárogtatták be a honi szokást, jellemet, nyel
vet , de sőt az egyháziakban is, azok hivatalos ügy
levelezéseiben latin helyett az állam nyelvét hasz-

, nálták, sőt számos, főleg görög vallású községek 
kívánatára, már az egyházi könyveket is magyar 
nyelvre fordították. 

Azonban valamint a természetben a derűt 
ború szokta követni, ugy e közlelkesedést az 

1848. és 49-diki, historiailag is fájdalmas emléke
zetű védelmi harcz okozta lehangoltság, és csak
nem kétségbeesés követte: mert elleneink, mint
hogy e 48-diki IX-dik törvényezikk meghiúsítot
ta, illetőleg elibe kertelt az ismétlendett lengyel 
vérfürdőknek, tehát a nemzetiségek bujtogatásához 
folyamodtak, és sokakat annyira felizgattak, hogy 
ők, ugyanezen egy korona alattvalói, s így mint 
testvérek, nem hogy vállvetve védték volna tör
vénytelenül megtámadott jogainkat , hanem üldöz
ték, ölték, pusztították azokat, kik a haza jogait 
védték, és a kiket fel nem izgathattak, azokat a 
hadi törvényszékek véres Ítéletei boszulták meg. 

Osmerjük tehát ezen alig 20 éves fiatal Satur-
nust, ki annyi dulásokat ejtett e hazán ; tudjuk azt 
is, kik ápolták azt, és ápolják maiglan. Tudjuk, 
t. ház, mint mérgezték el Európát elleneink a nem
zetiségi kérdéssel, oly monstruosus alakban tüntet
vén azt fel, mintha az úgynevezett magyar faj 
ég" tudná mi ív barbár módon zsarnokoskodnék e 
hon nemzetiségei felett! Eh ha Európa, mely nem 
jártas törvényeinkben, nem ösmeri belügyeinket, 
hitelt adván elleneink fondorkodásainak, roszalja 
tetteinket és anarchiával bélyegzi a magyar fajt: 
mindezt elleneink azon cselszövényének tulajdo
nítsuk, hogy : divide et impera. Mert üssék fel 
bár elleneink akár a tripartitumot, akár a 48 diki 
törvényeket: nem találnak azokban egyetlen pol
gári jogra sem, mely bármelyik nemzetiségnek 
külön adatott volna, kirekesztvén abból a többit. 
Még a 48 előtti kiváltságok is minden nemzeti
ségi tekintet nélkül tisztán csak érdemdijul osz
tattak ki. így lett, hogy például Máramarosban 
is, némely volt úrbéres községeket kivéve, az egész 
oláhság és az oroszságnak igen nagy része ne
mesi jogokkal bír t ; ellenben hány tiszta magyar 
család van széles e hazában, mely e jogokat soha 
sem élvezte ? Világos tehát, hogy elleneink buj-
togatásaikat nem a magyar törvényből, és így 
nem a valóságból, hanem ellenséges indulatukból, 
vagyis azon rósz akaratú czéiból merítették, hogy 
minket egymás ellen felizgassanak, hogy mi egy
más ellen agyarkodva, egymást gyöngítve, az 
ő g-yámigájok alól soha ki ne vergődhessünk. 

Keserű csalódásban ringatnók tehát magun
kat mi nemzetiségek azon hiedelmünkben, mintha 
a bécsi reactio simogatásai őszinték volnának: ra
vasz volt az kezdettől, és e ravaszságával oda tö
rekedett , hogy a magyar elemet, mert alkot
mányához oly makacsul ragaszkodik, a nemze
tiségek elkülönözésével meggyöngítse, hogy így 
kénye-kedve szerint bánhassák el mindnyájunkkal. 

Azonban vessünk fátyolt a szomorú múltra, 
noha teszszük ezt már, t. ház, negyedfél század óta. 
Ugyanazért nem magyarázhatom meg a múlt évi 
april 3-kai felsőházi ülésben egyik tagnak azon ál-
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litását, miszerént „Ausztriának köszönjük, hogy 
ma nem törökök, de keresztyének vagyunk, neki 
köszönjük, hogy alkotmánynyal birunk!" és ez ál
lítást azon szomorú fogalomnak jellemzésére hoz
tam fel itt közbevetőleg, melyből nemzetiségeink 
tekintélyesebb vezetői sem tudnak, vagy nem akar
nak maiglan kibontakozni. De hát feledjük a 
rósz multat, és alkossunk e részben lehető szebb 
jövendőt e hazának; és e végre szükségesnek tar
tom kikutatni az okokat, melyekkel elleneink leg
inkább bizakodnak nemzetiségi bujtogatásaik si
kerében. 

Én, t. ház, a legfőbb okot népünk nevelése hiá
nyában találom: mert a hamis prófétáknak, a kik 
sohsem hiányzottak, főleg a műveletlen népeket 
sikerült elámitni; ellenben Örvendetes példánk erre 
a magyarországi német elem, hova az ámitás még 
legkevésbbé férkőzhetett, mert képes felfogni hely
zetét, mely szerint a szakadás erőtlenségre és az 
erőtlenség elnyomattatásra vezet. Szükségünk van 
tehát mindenek előtt és minden áron községi, de 
rendezett községi tanodákra. 

Bocsánatot kérek e tárgyhoz lehető röviden 
szólani. 

Noha van már e tárgyban alkotott törvényünk, 
de én azt nemzetiségi és gyakorlati szempontból 
érintem meg, mert gondolt erre a Bach-rendszer is 
germanizálási szempontból, de sem azok felügyele
tére , sem hiányaik pótlására mit sem tett. A fel
ügyeletről nem szólok, de még sem tartom lehető
nek, hogy egyetlen iskolai főfelügyelő képes legyen 
hivatásának kellően megfelelni, mert ezek teendője: 
csaknem folytonos és mintegy meglepő tanodái lá
togatásaik közben tapasztalandó hanyagságokra 
roszalólag, és minden jóra, szorgalomra buzditólag 
hatni, a rendetlenségeket megszüntetni, a hiányokat 
pótolni, illetőleg az állam által pótoltatni. 

Igen nagy hiányt szenvedünk még a taní
tók képességében. A Bach-rendszer ugyan Er
délyben Számosujváron görög.püspökséget állított 
fel, és hogy itt is válaszfalat állítson a nemzetisé
gek között, tehát a máramarosi, szatmári és ugo-
csai románajku görög vallásuakat a munkácsi püs
pökségtől elszakítván, odabeuniálta;beuniált, mon
dom Erdélybe, mert onnan kapjuk községi tano
dáinkhoz a paedagogusokat, kiknek román és né
met nyelvbeli képességéről nem szólok, de azt 
sajnosán tapasztaljuk, hogy a tanítványok a szo
kott naponkinti imákon kívül vajmi keveset tudnak, 
sőt e keveset is csakhamar elfelejtik, meri; tanfo
lyamuk befejeztével semmi gyakorlatuk nincs. 
Szükség tehát a lapokban több ízben és igen üd
vösen megpendített községi könyvtárakon kívül, 
hogy vasárnapokon és ünnepeken addig is, mig 
korunk oda fejlödik,hogy vagy az ünnepek vasár
napokra áttétessenek, vagy legalább a kalendá

riumok egyesittessenek, mire az államnak égető 
szüksége van ugy anyagi, mint erkölcsi tekintet
ben , e vasárnapokon tehát a délelőtti és délutáni 
ájtatosságok előtt vagy után egy pár órai tan
gyakorlat tartassák az iskolavégzett fiatalság
gal, hogy ne csak ne feledjék el azt, mit az oskolák
ban tanultak, hanem mindazon tanulmányokban 
tovább fejlődjenek miveló'djenek. Tegyék ezt a 
lelkészek hivatásuknál fogva, mint hittanjoknak a 
községben egyedüli mesterei: mert mit használ, ha a 
tanulók elszajkolják a katechismust és nem értik? 
és mert az által enyészhetik el a felekezeti tano
dák iránti aggodalom, ha minden lelkész külön 
oktatja saját felekezetbeli növendékeit a hittanra, 
és nem zaklatja vele a tanítót, kinek elég teendője 
marad a gazdaság minden szükséges nemeivel, a 
természet- és földrajzzal, számtannal, testgyakor
lattal, énekléssel, Írással, olvasással és több effé
lékkel foglalkozni valója. Szükség azonban, hogy 
a tanítók mindezekhez értsenek is, érteni pedig 
csak ugy fognak, ha a törvényjavaslatként ország
szerte egyöntetű tanítói képezdék állittatnak, és 
a tanítók bizonyos kijelölendő helyeken rendesen 
megcenzuráltatnak. Kívánatos tehát, hogy a köz
ségi, mint világi tanítók által a nemzedékből jó haza
fiak és eszélyes gazdák neveltessenek, kik ugy az 
állam, mint saját szükségleteiket magok túlter
heltsége nélkül fedezhessék. A mi pedig az egy
háziakat illeti.kik magoknak vindicálják a népneve
lést, mely azonban szomorú látványt nyújt, kivált 
a falusi népben, elégedjenek meg azzal, ha jó ke
resztyéneket nevelhetnek, mert pluribus intentus 
minor est ad singula sensus. 

Másik hiányunk a pénz, mert nem elég az 5 
percent. E végre tehát czélszerünek vélem a kisebb 
királyi haszonvételek megváltását, és ?zok jöve
delmeinek népnevelésre való fordítását; vagy pe
dig a vallási és közoktatási alapítványokból való 
fedezését; vagy végre a kettőnek commassálását és 
az egészből való fedezését. Ehhez járulhatnak még 
a már különben is előbb-utóbb, de okvetlen meg
szüntetendő szerzeti intézménynek javai is, az in
tézmény azon részének t. i., mely se nem tanít, 
sem betegeket nem ápol, és így az államra nem 
hasznos és az üdvösségre nem szükséges, mert 
vannak kellő számú lelkészeink, és mig ez intéz
ménynek ezen része minden jóban tétlenül bővel
kedik, addig a községi tanítók és nagyszámú lel
készek, főleg a keleti görögöknél, mint az állam
nak nélkülözhetlen tényezői, ha t. i. taiűtani fog
ják a hittant, szánandó nyomorral küzdenek. Nem 
vitatom most, t. ház, az egyházi javak secularizálá-
sát és azok jövedelmeinek a népnevelésre való for
dítását, mert magamra zuditnám Róma világát, és 
megsemmisülne indítványom Sámsonként az épü
let romjai alatt ; de meg vagyok győződve, hogy 
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jó'ni fog, mert jőni kell, időnek, a mikor mind ez 
teljesedni fog, mert a korszellem haladását meg
gátolni emberi erő nem képes. 

És ha a Bach-rendszer jónak látta mindenhova 
a német nyel tet betolni tantárgyul —- noha a 
műveltséghez tartozik a minél több nyelvekbeni 
jártasság — de nekünk, mint a magyar korona 
alattvalóinak, közvetlenül magyar nyelvre van 
szükségünk : mert ha komolyan akarjuk, hogy a 
nemzetiségi kellemetlen súrlódásoknak valahára 
végét érjük, vagy ha mi nem is, de legalább utó
daink érjék végét, mellő'zhetlen szükségnek tar
tom, hogy eme tanodákban a községben divatozó 
nyelveken kivül az állam nyelve is rendszeresen 
tanittassék. Ezt oly szükségnek tartom, t. ház, 
hogy nem hiszem, hogy találkozzék nationalista e 
hazában, a ki annak szükségét belátni vonakodjék: 
mert ez által csak szakadási törekvését árulná el; 
de nem csak, hanem saját nemzetiségének ellensége, 
mert magyar nyelv nélkül jelenben legcsekélyebb 
hivatalokra sem számolhatunk: mert a nyelv azon 
kapocs, a nyelv azon eszköz, mely által nem csak 
az ösmeretlenek legkönnyebben ösmerkedhetnek, 
hanem az ellenségek is kibékülnek, ha összevesz
nek, megint kibékülnek, és nem vetnek farkassze
met egymásra, hogy kiki a maga nyelvén ócsá
rolja a másiknak faját, nemzetiségét: mert ez által 
tápláltatik kiválóan gyűlölet a nemzetiségek kö
zött, hogy nem képesek egy bizonyos közös nyel
ven érintkezni egymással: mert a nyelvben rejlik 
bizonyos vonzerő, mely bámulatosan testvéresit. 

Szükségünk van tehát egy bizonyos közös 
nyelvre, mely minket mintegy összefűzött, és test
vérekké varázsoljon : mert bátor vagyok kérdeni: 
mi czélunk utóvégre is a nemzetiségi kérdés meg
oldásával, hogy ha nem az egyenjogúság alapján 
való testvéries közeledés ? oly közeledés, t. ház, 
mely nélkül e haza soha nyugodt, soha boldog 
nem lehet; e testvéries közeledést pedig csakis 
egy bizonyos közös nyelv által érhetjük el ; e kö
zös nyelvet pedig, mig e hazát magyar hazának 
ösmerjük, és ama politikai dogmát keblünkben 
ápoljuk, mely szerint a politikai nemzetiség egy
ségét utódaink által nem veszélyeztethetjük, egye
dül az állam nyelvében találom. 

És ennek kapcsában, midőn azt állitom, hogy 
Magyarországon kormányzati, közigazgatási és 
törvénykezési nyelvül a kormánytól kezdve a 
községi jegyzőig az állam nyelvét kívánom, ezzel 
nem csak a lehető legczélszerübb és legolcsóbb 
kormányzati módot mondottam ki, hanem egy
szersmind fiúi kötelességemet teljesitem e föld, mint 
közös anyánk iránt, mely minket ápol és majdan 
eltakar, a korona és király iránti hódolatot, mig 
ezeket magyar hazának, magyar koronának, ma
gyar királynak ismerjük. 

2-or : kormányzati nyelvül az állam nyelvét 
kivánom kirekesztó'leg méltányossági szempont
ból : mert ha elődeink annyi századokon át min
den zúgolódás nélkül egy idegen, holt, latin nyel
vet tűrni kormányzati nyelvökül: hova vezetne 
hálátlanságunk tulajdon állami nyelvünk ellen ki
fogást tenr.i, vagy azt más nyelvekkel pótolni, és 
igy bábeli zavart okozni ? 

3-or: mert e nyelven legczélszerübben műve
lődhetnek nemzetiségi növendékeink, miután a 
már fenálló ugy alsó, mint felső tanodáink, aka
démiáink, egyetemünk magyar , melyekből azon
ban nemzetiségi ifjaink soha ki nem rekesztettek, 
de mint országos alapitványból ki sem rekeszt-
tethetnek. 

4 er: mert ez által — a mint sokan alaptala
nul aggódnak — nemzetiségi tűzhelyeink szenté
lye nem csak nem sértetik, mert oda, mint hivata
los nyelv, társalgási nyelvül, a kinek nem tetszik, 
erőtetni soha sem fog; de sőt nemzetiségi műve
lődésünk sem gátoltatik, csak képesek legyünk a 
protestánsok példájára tulajdon felekezetű tano
dákat alapitani: mert legyünk igazságosak, mi
szerint egyik felekezet a másik feletti előnyt az ál
lamtól nem követelhet. 

Számos petitiók és feliratok terjesztettek be 
már e tárgyban a házhoz, sőt több rendű bizottságok 
is működtek ez ügyben, mit részletesen vitatni 
annyi lenne, mint a t. ház becses türelmével vissza
élni ; Si:oritkozom tehát a főbb pontokra. 

A mi a Branovácsky-Miletics-féle törvényja
vaslatot illeti, abból, hogy a keserűség pohara 
csordultig tele legyen, hiányzik még azon követe
lés, miszerint minden magyarhoni nemzetiségek 
részére külön-külön koronák is követeltessenek. 

Nem pártolhatom továbbá azon nemzetiségi 
igényt, melyet a kisebbség javasol, hogy t. i. a 
rnegyei közigazgatásnál, a megyei nemzetiség több
ségének nyelve, vagy a mi egyre megy ki, a többség 
által meghatározandó nyelv fogadtassák el megyei 
ügykezelési nyelvül: mert ez esetben nem csak a 
kisebbségben maradandó nemzetiségek soha meg-
nyugtathatandók nem volnának ; hanem egyik me
gyének a másikkal való közlekedés is gátoltatnék. 
Vegyük ugyanis példáulMáramarost, hol a nemzeti
ség többségét az oroszság teszi; már pedig mi oláhok, 
— a magyarok szóljanak magokért — si fractus 
illabatur orbis, ha a ég föld leroskadna, még sem 
tudnánk megnyugodni, hogy reánk az orosz nyelv 
erőszakoltassék megyei ügykezelési nyelvül, ké
szebbek lennénk az utolsóig inkább Bukarestig meg 
sem állapodni. Kérdem tehát, mi itt a czélszerü-
ség? cmid tune? Az, hogy maradjunk meg azon 
nyelv mellett, melyet az 1844-dik évi törvény
hozásnak II-dik törvényczikke kormányzati nyel
vül határozott e hazában, és a melyet folyto-
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nosan és minden hiány nélkül használunk; és ez 
esetben nyugtasson meg minden igaz honfi kebelt 
azon hazafias öntudat, hogy ez az állam nyelve. 

Azon esetre pedig, ha méltányossági szempont
ból több vagy minden megyei nemzetiségeknek 
nyelvei elfogadtatnának megyei ügykezelési nyel-
vekül, ez esetben, igaz, túlhaladnék erdélyi test
véreinket is a nagylelkűségben, de túl bizo
nyára a bábeli zavar előidézésében is : ők ugyanis, 
mint két törvényhozó nemzetiség, három nyelvet is 
törvényesítettek hivatalos nyelvükül, de nekünk ez 
esetben legalább is hatot kellene behozni. És könnyű 
volt Schmerling urnák mindenhatósága érzetében 
ily kedvezményekkel kecsegtetni erdélyi testvére
inket a reichsrathba: egy szép napon, azon oknál 
fogva, mert a kormányzati gépezetnek nagy hát
rányára, mert alig győzhető költségekkel van össze
kötve a sok nyelven való kormányzat, azt vet
ték volna észrejiogy a három nyelvet az egy németbe 
olvasztotta be, a mint hogy már ezt G4. és 65-ben 
meg is kezdte volt: mert igen természetes, t. ház, 
hogy az egyesek által fictionált alkotmányok szint 
oly változékonyak szoktak lenni, mint magok az 
alkotók. 

Meg vagyok tehát győződve, hogy a t. kép 
viselőház, valamint minden felirataiban is nyilvání
totta, kész a mi jogos és méltányos nemzetiségi igé
nyeinket kielégíteni. Nyilvánította, mondom, mert 
felelnie kellett a bécsi leiratokra, melyek mind
egyike erősen hangsúlyozta saját kedvencz szülött
jét, azon ijesztő nemzetiségi mumust, melynek leple 
alatt azonban főleg azon keserű szemrehánvással 
találkoztunk, hogy midőn alkotmányunk helyre-
állitását szorgalmazzuk, egyszersmind vessünk 
számot magunkkal, és ösmerjük be saját gyöngesé
günket annak kivivására, miután összetartás nincs 
közöttünk. És viszont azon keserű szemrehányás 
ellenében, mily hazafias eljárás lett volna a nemze
tiségek vezetői részéről, ha még az 1861-ki ország
gyűlésben határozottan kijelentik vala, miszerint 
nem látják szükségét a nemzetiségek sorsán való 
bécsi aggodalmaknak, követelvén, hogy állittassék 
csak helyre alkotmányunk, a többit majd elintéz
zük mi magunk között testvériesen: és e hazafias 
eljárás folytán 1 egyen szabad hinnem, hogy Magyar
ország egész más állást foglal vala el a bécsi reactió 
irányában. De visszatérek arra, hogy a t. képvi
selőház megígérte felirataiban a mi jogos és mél
tányos nemzetiségi igényeinknek kielégítését; de 
azt nem ígérte, nem ígérhette, sőt jogosan nem tel
jesíthet oly igényeket, melyek midőn egyik nemze
tiségnekelőnyére, másiknak hátrányára szolgálnak, 
nem is emlitve itt a haza érdekét, a mi pedig fő 
dolog; már pedig mellőzve azon esetet, melyet a 
nagy bizottság is javasol, hogy az ötöd részt tevő 
nemzetiségek nyelvei is elfogadtassanak megyei 

ügykezelési nyelvekül — mert hisz mindenki átlátja, 
hogy ez merő chaosra, absurdumra vezetne — de 
azon lehetőbbnek látszó esetet véve is, miszerint a 
megyei nemzetiség többségének nyelve fogadtat
nék el megyei ügyviteli nyelvül: ez esetben vegyük 
például a szélmegyéket,vagy magát Máramaros me
gyét, a hol e javaslatként, oláhostul, magya
rostul, románostul egy évtized alatt oroszokká 
lettünk, mert a hivataloskodás, főleg jelen kime
rült, kizsarolt helyzetünkben, oly varázserővel bír, 
hogy megtanuljuk magát a sanscrit, a chinai vagy 
a, világ bármi nehéz nyelvét, csak hogy hivatalos-
kodhassunk; már pedig mintsem eloroszosodjunk, 
a mit tulajdon orosz testvéreink sem kívánhatnak 
tőlünk, inkább megmagyarosodni kívánunk, any-
nyival is inkább, mert e földet, melynek zsírján 
táplálkozunk, még mindeddig nem orosz, hanem 
magyar földnek ismerjük. 

Másik ok a hivataloskodás, és itt valljuk meg 
őszintén, t. ház, ez egyik lehető legféltékenyebb, 
legcsiklandósabb oldala nemzetiségi igényeinknek. 
Történtek is e részben alapos, és nem alapos pana
szok; részben pedig, mint például az éjszaki szél
megyékben, főleg azon panaszkodunk, hogy a hi-
vataloskodásra igen kevés kiképzett nemzetiségi 
egyéneink vannak, mert kopár földünk silány ter
mése nem hogy gyermekeink nevelésére, de tulaj
don élelmünkre sem elegendő. E részben meg
nyugtatásunkra tehát kivánatos, hogy a kormány
figyelemmel legyen arra, hogy a nemzetiségek a 
kinevezésektől függő hivataloknál az azokra kikép
zett és becsületes jellemű egyéneik által a méltá
nyosságigképviseltessenek ; mondom, a méltányos
ságig : mert e részben a némelyek által felállíttatni 
kívánt nemzetiségi proportio, már a proportio esz
méjénélfogva is, nemzetiségi különzésre, szakadásra 
vezetne, a mi pedig főleg nekünk, a nemzetiségek
nek válnék hátrányunkra, mert ez esetben például 
egy, bár mennyire kiképzett nemzetiség a magyar 
városokban alkalmazásra alig számolhatna; orosz 
vagy oláh városokat pedig én e hazában nem 
ismerek. 

Nemzetiségi különzésre vezetne a honvédelmi 
minisztériumnak azon állítólagos intézkedési szán-
deka is, miszerint a sorerzedek nemzetizségek sze
rint osztályoztatnának; de az a hazára nézve is 
veszedelmes lenne: mert könnyen katonai forradal
makra vezetne, egyik sorezredbeli nemzetiség t. i. 
a másika ellen kelhetne fel. Mind ezt azonban 
nem támadási szándékból hozom fel, mert meghaj
lok a t. minisztériumnak azon tisztán békitő szán
déka előtt, miszerint a nemzetiségi viszketegségnek 
lehető csillapitása végett intézkednék igy, ha ugyan 
intézkedni szándékeznék; de vegyük figyelembe, 
hogy ez által nem hogy csillapulnának a nemze
tiségi szenvedélyek, sőt inkább fokozódnának. Ez-
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előtt ugyanis azon előnyünk volt katona fiainkkal, 
hogy mint vegyes nemzetiségű soresredbeliek több 
nyelven jártasán, és igy sokkal qualificáltab-
ban kerültek haza a katonaságból, mint a mikor 
besoroztattak ; e netaláni intézkedés által pedig csak 
nemzetiségi szenvedélyekkel terheltetnének meg. 

Járuljon még ehhez a t. képviselő háznak azon 
intézkedése majd a megyék rendezésénél, miszerint 
az ország és megyék kerületei nemzetiségek szerint 
osztályoztassanak és mesterségesen kikerekítesse
nek, mint pl. Máramaros megyének is felosztása 
terveztetik némely túlbuzgók által, t. i. alsó vagyis 
orosz, és felső vagyis román Máramarosra: már 
aztán hogy az öt városi magyarság hova osztályoz-
tassék be, az szintén a tervezők titka. Ha tehát igy 
szándékoznék a t. ház intézkedni a megyék ren
dezésével, akkor tulajdon müvének tulajdonitsa a 
t. ház az ezen intézkedésből csak hamar kinövendő 
több kisebb-nagyobb Szláviakat és Romániákat, és 
kérdem: hol találjuk fel akkor Sz. István magyar 
birodalmát? Talán bár hol a múltban, csak e haza 
jövőjében soha. Akkor Széchenyi ama jóslatát is 
megfordítva kell majd értelmeznünk, miszerint: Ma
gyarország volt, de nem az többé,mint egy compli-
cált ország. 

Elődeink e részben, noha jóhiszemű mulasz
tásának e nemzedék iszsza most a keserű levét, 
melyet elleneink kárörömmel tálaltak ki szá
munkra; de a mi minket arra int, hogy hazánk e 
sajgó sebét erélyesen, eszélyesen és testvériesen 
ugyan, de mindenek felett a haza érdekében kell or
vosolnunk. 

Bocsánatot kérek, elhagytam beszédem fona
lát : ott hagytam el, hogy nem tartom czélszerünek 
a hivataloskodásnál nemzetiségi proportiot felállí
tani ; kívánok azonban méltányosságot, a mit any-
nyival is inkább teljesíthetőnek vélek a kor
mány részről, ha a némely nemzetiségi vezetők ál
tal táplált küiönzési törekvés szülte bizodalmatlan-
ság testvéries közeledéssé és ebből kifolyó költsö-
nös bizodalommá változik: mert egy felelős kov-
mánynak,hogy felelősségi kötelezettségeinek kellő
en megfelelhessen,szükség oly egyéneket kiszemel
nie hivatalnokaiul, kikben bizodalmát helyezze, kü
lönben felelőssége súlya alatt össze kell roskadnia; 
már pedig nemzetiségi küiönzési és szakadási vágya
inkkal csak is bizodalmatlanságot önthetünk a kor
mányba, minek aztán keserű bár, de annál ter
mészetesebb, annál logikaibb következménye csak 
is folytonos mellőztetésünk lehet. Innen magya
rázható, hogy jelenleg a nemzetiségek nincsenek 
méltányosan képviselve a kormánynál ; de ha mi
nél inkább simulni fogunk a haza érdekeihez, és 
azokat fölibe helyezzük nemzetiségi és önérdekeink
nek : akkor szükség,hogy a kormány is megnyugta-
tatóbb eljárást tanúsítson irányukban. 

KÉPV. II. NAPLÓ. 186V8- XI. 

Ennyit a kinevezésektől függő hivatalokról. 
A mi pedig a megyei tiszti székek újítását 

illeti, e részben a főispányok a megyei nemzetisé
geknek tekintélyesebb intelligantiáival egyetértő-
leg, és tekintettel a nemzetiségeknek kiképzett és 
becsületes jellemű egyéneire, elkészítvén a candi-
datiót, abból a megyei képviselet megválasztja 
tisztviselőit. Válaszszon aztán az oláhot, vagy ma
gyart, oroszt vagy románt,belátásától függ ; a meny
nyiben azonban szabadon történik a választás, ez; 
okból tartom én nemzetiségi igényeinket is kielé
gíthetőknek. Ez alatt azonban nem értem a közelebb 
lefolyt némely megyék restauratióit, melyek min
den egyéb lehettek, csak nem szabad választások, 
a hol t. i. a főispány a választást megelőzni szokott 
conferentia által, az őjelenlétében és befolyásával 
megállapított candidatiót kénye-kedve szerint meg
változtathatja össze-vissza cserélhet kerületet, candi-
datust. Az szerintem nem választás, mint gúnyos 
kijátszása a szabad választásnak. Nem részletezem 
azokat, mert kedélyeket izgatni nem czélom, kü
szöbön úgyis az e részbeli törvényhozás, melyhez 
azonban kevés bizodalmunk lehet, mert a hossza
dalmas absolutismus annyira vérünkké vált, hogy 
a mitől annyira irtóztunk, utóvégre magunk ön
ként sülyedünk bele. 

Nem osztozhatom tehát azon nemzetiségi aggo
dalomban sem,miszerint nemzetiségi nyelveinknek a 
hivatalos ügykezelésekben való halmozása nélkül 
hivatalhoz ne juthatnánk: hisz a nyelv nem is oly 
kiváló tulajdon, hogy azt más is sajátjává ne te
hesse, és igy midőn egy részről czélt vesztettünk, 
más részről a haza érdekét veszélyeztetnők. A 
hivataloskodásnak tehát legbiztosabb útját a kellő 
képességben, a tiszta jellemben, a tántoríthatatlan 
hazafiságban, és inkább testvéries közeledésben, 
mint szakadási törekvésben és a hivatalos nyelvek 
halmazában találom. 

Alaposabb aggodalmunk lehet az, hogy alig 
lesznek egyelőre a hivatalok minden ágaira kikép-
zet egyéneink, egy részről azért, hogy fiatal nem
zedékünk aránytalan számban a jogi tanulmányo
kat kedveli, más részről pedig, mert a jelen tan
rendszer czélszerütlen, melyet szükség gyökerében 
változtatni, s nem csak oly zsarnokilag átalán 
nem megadóztatni, de sőt a szegény sorsú de jeles 
tehetségű növedékeken — és ily en találtatik legtöbb 
az úgynevezett szerdákos nemzetiségek között — 
bár mi utón módon segíteni : mert műveltségünk 
hiánya nem ész , mint inkább anyagi tehetség 
hiányán alapszik; mert, mint fentebb emlitém, vad 
vizenyős talajunk silány termése nem hogy gyer
mekeink nevelésére, de tulajdon élelmünkre sem 
elegendő; iparról pedig vagy kereskedésről oly 

1 zugtájékokban szó sem lehet. 
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Fokozta nyomasztó helyzetünket még a vallási 
türelmetlenség is. A Bach-rendszer ugyan is a 6. 
osztályú gymnasiumokat rendesen 4-re szállította 
l e ; de Máramarosban ezenfelül a tanulmányoknak 
az ottani reformált lyeeumba való folytatását is 
meggátolta; e sérelem ellen felterjesztett panaszun
kat pedig a volt m. kir. helytartóság egy szintén 
már elboldogult szatmári püspök önkényének dobta 
oda, a ki azt határozta, hogy a városi lakosságra 
nézve teljesíttessék ugyan a kérelem, de az azon 
kívüliek, mert mint falusiak természetesen szegé
nyebbek, tehát N.-Váradra, Ungvárra vagy bár 
hova a széles világba utasíttattak el tanulmányaik 
folytatása végett. Az ily eseteket lehet aztán nem
zetiségi sérelmeknek és vallási türelmetlenségnek 
bélyegezni. Én. t. ház, mélyen tisztelem a papi ren
det, hisz azzal magamat is megtisztelem, mert tagja 
vagyok; de midőn egyike ily akadályokat gördít 
a szellemi fejlődésnek, másika konkolyt hint a 
nemzetiségek között, harmadika pláne kitiltja az 
állam nyelvét az imaházból, mint ez Makón is 
történik, és oly nyelvre erőszakolja a híveket, 
melyet azok kevésbbé értenek, és mindezt pápai 
auetoritással támogatja, holott mi görög vallásúak 
az által, hogy uniáltunk, tiszteljük ugyan a pápát, 
de ilynemű beavatkozási jogát soha el nem ismer
tük és el nem ismerjük. Írisz különben latinul kel
lene imádkoznunk, még tán politikailag gondolkod
nunk is — egyébiránt pápa ő szentségének tudnia 
kell, hiszem is hogy tudja, hogy meg van irva, mi 
szerint omnis spiritus laudet; Dominum, már pedig 
oly spiritussal, melyet nem birok, Istent sem dicsér
hetek, tegye a ki tudja — : az ily eseteket tehát 
rendre kell utasitni, a tanrendszert a jelen bék
lyók alól felszabaditni, azt az élethez alkalmazni, 
a vallásokat egyenjogositani, azokat szabaddá 
tenni, hogy legyen, mint Cavour az olasz minisz
ter monda : szabad egyház, illetőleg szabad egy
házak a szabad államban: mert ily esetek által 
temettetnek el számos jeles tehetségeink a haza 
nagy kárával, ily esetek által tápláltatik bennünk, 
kivált a kopár talajú széimegyék lakóiban, hogy 
nyíltan kimondjam, irigység, hogy mi a szellemi 
téren, annyi akadályokkal küzdve, másokkal nem 
versenyezhetünk: mert alig tévedek, t. ház, ha azt 
állítom, hogy pl. Máramarosban jelenleg, a papokat 
és hivatalnokokat kivéve, alig találtatik öt család, 
mely képes legyen gyermekeit kellően kimüveltetni. 

Es most befejezném a nemzetiségi kérdés kö
rüli nézeteimet; hiszem ugy is , hogy a t. ház 
becses türelmét is eléggé kifárasztottam ; azonban 
szomorúan tapasztalom, hogy a hon közepén eső tisz
ta magjai1 megyéket a vegyes nemzetiségű szélme
gyéknek nemzetiségi kellemetlen súrlódásai ke
vésbbé érdeklik; de méltóztassanak figyelembe 
venni, hogy midőn proximus ardet Ucalegon, ha 

szomszédunk háza ég, közel hozzánk is a veszede
lem ; érdekében kell tehát állnia nem csak a mon
dottam megyéknek, hanem az összes hazának, a po
litikai nemzetiség egységére való törekvésnek, hogy 
ne legyünk mi elszéledett juhai e hazának, hanem 
valamint egy hon lakói, egy korona és egy király 
alattvalói , ugy egy szívben lélekben ö'szinte 
testvérek legyünk; sőt érdekében kell állnia főleg 
a már szerencsésen megkoronázott királyunknak, 
hogy ő ne mint egy-egy darab Szlávíát, mely éjszak
nak kacsingasson , amott egy-egy Romániát, mely 
keletnek mosolyogjon , és bizonyos tiszavonali 
határokkal ábrándozzék, hanem egy compact, 
egy hatalmas magyar birodalmon uralkodjék,mely 
képes legyen ellensúlyozni nem csak az éjszaki 
kolosznak folytonos terjeszkedési vágyait, hanem 
bármi tolakodó ellennek sikerrel ellenszegülni: 
mert jöhetnek kedvezőtlen idők is, t. ház, a midőn 
ugy e haza, mint annak uralkodói megkesereghetik 
jelen, netán túl bizodalmokat; és akkor, és csak 
akkor abrándulnak ki majdani utódaink, hogy a 
jelen, nemzetiségi izgatók vagy igen rövidlátók 
voltak, vagy nem az uralkodó és haza érdekében 
működtek, hanem azt megbuktatni és a hazát vég 
veszélybe sodorni törekedtek. 

Én, t. ház, ki koromra nézve már a sir szélén 
állok, hosszú tapasztalásom igazolta meggyőződé
sem szerint, nem szakadásra, hanem politikai nem
zetiség egyeségére törekedtem és törekszem min
denkor ; sőt nem is hiszem, hogy létezzék józan 
nemzetiség e hazában, mely az egyenjogúság 
alapján való testvéries közeledéstői vonakodjék: 
mert az oly nemzetiség csak folytonos csalódások
ban, hogy ne mondjam, veszélyes ábrándokban 
ringatná magát. Azon nemzetiség, mely ma nem
zetiségi különzésre törekszik, holnap vég elszaka
dásra fog törekedni; és az oly nemzetizséget nem 
hogy ez országgyűlés képes lenne megnyugtatni, 
kielégíteni, de nem talán az Isten sem. Az oly 
nemzetiségnek tehát szükség tanulmányoznia az 
oláhországi politikai belszervezetet, mely szerint 
ott mit sem akarnak tudni más, mint román nem
zetről és annak nyelvéről, holott 50, sőt a moldo
vaiakkal együtt 100 ezer lakója csak magvar van, 
több más nemzetiségek között; és én, t. ház, mind 
ezt a rendén találom: mert szeretem én nemzeti
ségemet ugy mint önmagamat, és mint ilyen, nem
zetiségemnek anyagi és szellemi fejlődésére vezető 
minden lehető eszközt igénybe kívánok venni, mert 
tudom, hogy ez a nép érdeke; de egyszersmind 
hon polgára is vagyok, szeretem is hazámat kiszá-
mithatlanul jobban mint magamat, és mint ilyen, 
mind azon nemzetiségi igényeknek, melyek hazánk 
érdekével ellenkeznek, ellenszegülni, polgári szent 
kötelességem: mert nem képzelhetek boldog nem
zetiséget egy szétszaggatott, eldarabolt, és így bol-
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dogtalau hazában; s ez elvemtől csak is akkor 
tántorodhatnám el, ha azon politikai dogma, mi
szerint : omne impérium in se divisum desolabitur, 
megszűnnék létezni; és ez elvem kimondásával 
kimondottam egyszersmind Máramaros megyének, 
mint annak egyik képviselője, a múlt évi deczem-
beri évnegyedes nagy gyűlésében hozott azon 
határozatát, mely szerint Trencsén és Zemplén 
megyék feliratait, melyekben a nemzetiségi albizott
ságnak a hivatalos nyelvekre vonatkozó árnyala
tait fejtették meg, melegen pártolták és ez értelem
ben való működésre országgyűlési képviselőiket is 
külön-külön felkérték. 

Vérző szivvel kell tehát visszatekintenünk a 
közelebbi ínség-, nyomor- és kinteljes évekre, és 
azokat okozta eseményekre, melyekből legyen sza
bad következtetnem, hogy ha mi mindnyájan 
egyaránt teljesítjük vala honfiúi kötelességünket, 
ugy nem következett volna ama véres és ered
ményeiben oly gyászos katastrópha; vagy ha igy 
volt az a sors könyvében megírva, tehát az ótai 
szenvedésünk, ha összetartás van közöttünk és a 
negatio terén egyaránt működünk, nem leendett 
ily hosszadalmas, sőt — és itt figyelmet kérek — az 
Ausztriával való kiegyezkedés is nagyobb elő

nyünkkel sikerülendett; következőleg nemzetiségi 
igényeink is bizodalmasabb odaadásai teljesíttet
hetnének ; de a tények ily szomorú állásában, nem 
marad egyéb számukra az illetőknek, mint keb-
lökre tenni kezöket és elmondani a mea culpát. 

Befejeztem e kellemetlen kérdés körüli néze
teimet. A t. képviselőház bölcs belátása szerint 
fog intézkedni. (Atalános helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Andrásy Gyula miniszterel
nök úr egy törvényjavaslatot nyújtott be a ház
hoz a Béga-csatorna átalakítására és használatára 
vonatkozólag, s kéri a t. házat, hogy időnyerés 
tekintetéből szíveskedjék ezen törvényjavaslatot a 
pénzügyi és vasúti bizottság együttes ülésében tár
gyaltatni; onnan a jelentés visszajővén, az osztá
lyokhoz fog utasíttatni tárgyalás végett. (Helyeslés.) 

Most kérem a szavazatokat beadni a két 
naplóbirálóra. 

Mihá ly i Péter j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint leadják szavazati jegyeiket.} 

E l n ö k : A szavazatokat a jegyző urak össze 
fogják számítani és az eredményt a holnapi ülés
ben a ház tudomására hozzák. 

Az ülés végződik d. u. Sorakor, 

?•; 
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