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

Tárgyai : Kérvény bemutatása. A tegnapi szavazás eredménye kihirdettetik. A nemzetiségi törvényjavaslat átalános tár
gyalása tovább foly s bevégződik. Név szerinti szavazás. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldizsár; később Andrásy Gyula gr., Eötvös József 
6., Festetics György gr., Gorove István, Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 9lU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Csengery Imre jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit a tegnapi ülésben 
működött jegyző urak jegyzik. 

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

27-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Trencsén vármegye közönsége a 

szepességi 16 város törvénykezési költségeinek or
szágos alapból megtérittetését pártolólag kéri. A 
kérvényi bizottsághoz tétetik át. 

Csengery I m r e j e g y z ő : A naplóbiráló bi
zottságban hiányzó két tag megválasztatására esz
közölt szavazás alkalmával összesen 184 szavazat 
adatott be, ebből üres volt négy, Fodróczy Sándor 
nyert 179, Anker Hugó 178-at. 

E l n ö k : A nemzetiségi kérdés tárgyában a 
tanácskozás folytattatik. 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Habár meg van
nak számlálva az országgyűlés napjai, és minden 
perez, minden óra drága : mindazonáltal nem tar
tom elveszettnek azon időt,a mely e nagyfontosságú 
kérdés eldöntésére fordittatik: nem tartom elve
szettnek azért, mert az én tiszta meggyőződésem 
szerint ezen ügynek sikeres megoldásától függ a 
haza boldogsága, nagysága és emelkedése ; nem 
tartom elveszettnek azért sem, mert tisztázni kell 
a fogalmakat, azon fogalmakat, melyek nagyobb

részt össze vannak zavarva. E fogalomzavar külö
nösen abban öszpontosul, hogy mit értenek né
melyek politikai nemzet nevezete alatt ? 

Megkisérlem, t. ház, röviden megmagyarázni, 
és pedig visszatérőleg az 1848 előtti időkre, hogy 
visszajöhessek a mai korszakra, mely úgyszólván 
a demokratia kora. 

1848 előtt politikai nemzet nem volt a ma
gyal", nem volt a román, nem volt a szerb, hanem 
a politikai nemzetet képezte a nemesi osztály. 
Mert csak az a politikai nemzet, mely hivatva van 
azon jogokat gyakorolni, melyek a politikával 
össze vannak kötve, t. i. a törvényhozási és önkor
mányzati jogokat. Ezen időszakban tehát csak a 
nemesek lévén a politikai jogok élvezetében , 
azok képezték a politikai nemzetet. í g y volt, ké
rem, t. ház, a nemesek közt magyar, szláv és ro
mán ajkú is; sőt voltak megyék, a hul a nemesek 
többségét románok képezték, ilyen volt a többek 
között Arad megye és Kővár vidéke. Nem mon
datott soha, hogy csak a magyar kivételesen poli
tikai nemzet, hanem a politikai nemzet voltak az 
úgynevezett tekintetes karok és rendek. Ezt iga
zolja a Corpus Juris, mert sehol sem találunk más 
kifejezést, mint: ,,inclyti status et ordines regni 
Hungáriáé, nem pedig inclyti status et ordines 
nationis hungarae. 

Igen, uraim, de megváltoztak az idők, mert 
az 1848. események uj korszakot képeztek. Es 
miután a nemesi osztály megszűnt kivételes részese 
lenni a politikai jogok élvezeteinek, és miután a 
politikai jogok átruháztattak Magyarország ösz-
szes lakóira vallás és nemzetiség nélkül ; mint
hogy az 1848-diki események demokratikus irá
nya lerombolta az elavult privilégiumokat, az em-
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beriséget lealázó kivételes kastokat, melyek a nép 
rovására, csak magok monopolizálták a haza min
den polgárait egyformán megillető örök jogokat ; 
ismétlem, miután a haza sorsát intéző nemes keblű 
vezérek bevették az alkotmány sánczaiba a nem 
nemesi osztályt is: ez által az összes lakosság belé
pett a közös alkotmány közös épületébe, mely 
azelőtt csak a kiváltságos nemesi osztály tulajdona 
volt. És vajon csak a magyarok, kik addig nem 
voltak nemesek, léptek-e a politikai jogok élveze
tébe? Nem, hanem nemzet- és valláskülönbség 
nélkül mindenki. 

Tehát midőn politikai nemzetről van szó, én 
az alatt értem egész Magyarország lakosságát egé
szen és egyenkint, és nem kiváltságosán egyet, 
csak azért, mert azt véletlenül magyarnak hivják. 

A fogalomzavar e tekintetben onnan szárma
zik, mert ezen országot Magyarországnak nevezik, 
miből némelyek azt akarják kimagyarázni, hogy 
magyaroknak kellene mindazokat ismerni, kik 
Magyarországban laknak, bármely nyelvhez, val
láshoz tartozzanak is. Ez téves eszme: mert igaz, 
hogy mindazok, kik itt laknak és a politikai jogok 
élvezetének részesei, Magyarország tagjai, de azért 
nem magyarok mindnyájan, hanem, mint mondám, 
magyarországi lakosok: és vajon az által, hogy itt 
különféle nemzetiségek laknak , veszélyeztetve 
van-e az ország épsége és korrr ányzata ? Nem ! 
Képzeljünk egy házat,melyben különféle osztályok, 
lakosok vannak: egyikben lakik magyar, másikban 
német vagy szerb, de az egész ház azért mégis egy 
egészet képez, bár ha különféle nemzetiségek lak
nak is benne. 

Én kijelentem, hogy területi felosztást nem 
kívánok , a midőn arról van szó , hogy mi-
képen rendezzük a megyéket: hiszen ebből senki 
ország területi felosztást nem magyarázhat. Ott 
van példa rá : Pest, Pilis és Solt három megye 
volt és most egyet képez. Azzal nem veszélyeztet
jük az épséget, ha két megyéből egyet, vagy 
egyből kettőt formálunk. 

Én kijelentem, h gy az államnak szüksége 
van mindamellett valami kapcsolatra, mely nélkül 
az állam fen nem állhat; de ezen kapcsolat felfo
gásom szerint tovább nem terjedhet, mint a meny
nyiben az állam érdeke megkívánja, hogy létezé
sét fentarthassa. És mi lehet ezen kapcsolat ? Nem 
lehet más, mint országgyűlési, törvényhozási kap
csolat és kormányzási nyelv. Ha tovább megyünk, 
az állam megsérti a népek jogait a nélkül, hogy 
szüksége lenne reá. 

A kormányzati nyelvről határozottan kimon
dom, hogy minden egyesnek, minden municipium-
nak joga legyen a kormányhoz saját nyelvén ké
relmezni és felterjesztéseket tenni; kívánom, hogy 
.alólról felfelé ez igy legyen. Magától értetik, hogy 

én csak a szoros értelemben vett Magyarországról 
beszélek, nem pedig Erdélyről és Horvátországról, 
mert nem a népek vannak a kormányért, hanem a 
kormány a népekért. I t t azon ellenvetés tétethetik, 
hogy miképen kell annyiféle nyelven kormányoz
ni ? Erre azt felelem, hogy én nem kívánom, hogy 
több legyen a kormányzati nyelv, hanem aka
rom, hogy a kormányzati nyelv legyen a magyar, 
de csak felülről lefelé, nem pedig alulról felfelé. 

A másik ellenvetés az, hogy miképen volna 
lehetséges, miszerint a kormány annyi nyelvet 
értsen, mi nélkül kormányozni nem lehet? Erre 
két mód van: vagy az által, hogy a kormányzás
hoz olyan egyének alkalmaztassanak, kik ér
tik a nyelveket; vagy pedig fordítók alkalma
zása által. Az első módot mindenesetre igazsá
gosabbnak és méltányosabbnak tartom. Mert vala
mint mindnyájan közösen viseljük a terheket, 
ugy közösen kell, hogy osztozzunk a javadalmak
ban is. 

Miután tehát a politikai nemzet fogalmát ek-
kép tisztáztam, áttérek arra, hogy a törvényhozás 
és , mind mondám, a kormányzás nyelvéül egyet 
akarok. 

En, mint már más alkalommal is kijelentet
tem, nem akarom, hogy az országgyűlésen több 
nyelven beszéljünk, habár az 1861-diki törvény
javaslatban, melyben a többek közt a t. cultusmi-
niszter i'rr is tevékeny részt vett, az ő indítványa 
folytán kimondatott, hogy engedtessék meg a 
több nyelv használata is. Ezt én nem tartom he
lyesnek, mert czélunk, hogy megértsük egymást 
és egymást capacitáljuk, mi több nyelven alig le
hetséges. Én a nyelvet philologiailag véve nem 
tartom egyébnek, mint a levegő mozgatásának kü
lönféle articularis hangok által, melyek a fülhöz 
hatnak és mások által megértetnek. Tehát egy 
nyelvnek kell lenni az országgyűlésen, hogy egy
más közösen megérthessük. Tudom, hogy midőn 
ezt ily határozottan kijelentem, ez által román test
véreim közül néhánynak, visszatetszését fogom ma
gamra vonni, de én nem tehetek egyebet, mint 
üzt, hogy lelkem meggyőződését követem. Ok 
magok is bensőleg erről meg vannak győződve, 
mert ők magok is igen jól tudják, miszerint akkor, 
a midőn mi, a románok és szerbek közös tanácskoz-
mányt tartottunk, miután a románok nem tudtak 
szerbül, s viszont a szerbek románul, magya
rul kellett beszélnünk. Világos példa arra, hogy 
közös tanácskozmányt öt-hat nyelven nem lehet 
tartani. 

Miután tehát itt különféle nemzetiségek van
nak, okvetlenül egy kapocsnak kell lenni, s ezt a 
kapcsot a nélkül, hogy nekünk sérelmünk volna, 
ezt a kapcsot, mondom, meg akarom tartani. Az 
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állam integritásának tehát ez irányban is elég van 
téve. 

Már most, uraim, mi marad a nemzetiségek
nek ? Fenmaradnak a megyék s községek. Meg
vallom őszintén, miszerint akkor, a midőn a román 
s szerb projeetum készült, mi arra számítottunk, 
hogy a megyék szerveztetni fognak, s megvallom 
őszintén, hogy ez ügyet a megyék organisatiója s 
a községi rendszer behozatala nélkül teljesen meg
oldani igazságosan s méltányosan alig lehet. De 
miután szőnyegre került, abban a véleményben 
vagyok, hogy nem lehetvén ma tudni, mily jogok 
fognak a megyéknek adatni, miképen fog majd a 
végleges organisatió történni, mikép fogjuk legol
csóbban a megye eddigi jogait megállapítani, mi-
képen fogjuk elhatározni azt, hogy az állam meg
tartsa magának mindazt, mi az államot parlamen
táris formák között megilleti a nélkül, hogy a merev 
centralisatio bűneibe essünk , mondom , mind
ezeket most egyelőre nem tudhatván: nem vagyunk 
most azon helyzetben, hogy demarcationalis vo
nali húzhassunk a felelős kormány és a megye jo
gai között; tehát a nyelv kérdésének végleges el
döntését is én a megyék szervezetéről tenném füg
gővé , magától értetvén , hogy addig se lehet 
semmi megszorítás, mely sértené a különféle nem
zetiségeket. 

Én ezt i zerettem volna akkor elhalasztani, s 
ha a t. ház nem volna kegyes, a románok s szerbek 
javaslatát elfogadni, én azt indítványozom, hogy 
ezen törvényjavaslatot, melyet a központi bizott
ság beadott, azt vegyük és alkalmazzuk az életben, 
és morális befolyásunk által igyekezzünk annak 
mindenütt a megyékben és községekben életet 
szerezni; tehát mondjuk ki határozatilag, hogy el
várja az ország, miként minden megye ezen tör
vényjavaslathoz fogja magát alkalmazni a megyék 
végleges szervezéséig: igy majd az idő fogja kimu
tatni, jó vagy rósz volt-e ezen törvényjavaslat ? Le
gyen tehát ez most probatieum. 

Szerencsés voltam 1861-ben egy megyét or-
ganizálni. Akkor a törvény az volt, hogy nem sza
bad a megyegyüléseken másként beszélni, mint 
magyarul ; én behoztam, hogy minden nyelven 
szabad volt beszélni, és szent volt a béke; még to
vább is mentem, két főjegyzőt neveztem ki, ma
gyart és románt, hogy mind két nemzetiség igé
nyei kielégíttessenek; alkalmaztam a hivatalokban 
igazságosan a magyarokat és románokat; és mi
után minden magyar ki volt elégítve, a jó egyetér
tés köztök helyreállt, soha panasz nem volt, vala
mint még most sincsen. Én azt gondolom, hogy ezt 
mind az időre kell hagyni ; hanem csakugyan mo
rális kötelessége mindazoknak, kik a megyében él
nek, annak helyi viszonyai szerint ugy intézkedni, 
hogy megelégedést okozzanak minden oldalra. 

Ha ezen indítványom el nem fogadtatnék, 
ez esetben az én csekély véleményem szerint min
denesetre tárgyalási alapul a kisebbség véleményét 
kérem vétetni. 

Uraim! Meg volt emlitve egy képviselő által, 
hogy ha a magyarok el fognak veszni — Bartal 
monda ezt — el fogunk mi is veszni. Én ezt el 
nem fogadhatom. Nekünk nem szabad elvesznünk, 
nekünk élnünk, végetlen időkig élnünk kell. De mi 
által fogunk megélhetni ? Jól tudom, uraim, hogy 
a magyar nemzet, mint egy izolált néptörzs. Kö
zép-Európában egyedül áll testvér és atyafi nélkül; 
azt is tudom, hogy a románok is ily állapotban 
vannak; tudom, hogy ezen két nemzet jó frigyben 
együtt élve, valamint a múlt időkben képesek vol
tak a barbarismus ellen megvédeni a civilisatiot, 
valamint láttuk a tatár futásokat és láttuk a török 
patkóktól összetiprott földeinket, de kivertük őket 
közös erővel és éltünk, el nem vesztünk : ugy ezen
túl is, ha a jó frigyet fen fogjuk tartani, megvéd
hetjük magunkat minden veszedelemtől. Nekünk, a 
románoknak és magyaroknak meg kell mutatnunk, 
h°gy jó egyetértéssel közremunkálkodván, megél
hetünk és boldogulhatunk. De hogy boldogulhas
sunk, azon testvérnek, a ki erősebb vagyonban és 
értelmiségben, tekintettel kell lenni a másik test
vérre akkor is, a midőn hatalomra vergődött; te
kintse, és kell, hogy tekintse; azt, hogy ez nem le
het mostoha testvér; igazságosan kell mérni azon 
mértékkel, a mely mérték megszerezte a közös ha
zát. (EMU!) Kérek kevés türelmet, és hallgassák 
meg azt is, a mi talán nem tetszik. 

Azt mondják, hogy mi kiféle akarunk gravi
tálni. Uraim! Láttuk a borzasztó időket, a midőn 
sok urak kifelé gravitálták, és akkor, midőn jó dol
guk volt, befelé gravitáltak, és most némelyek kö
zülök közöttünk vannak; mi pedig akkor is,a mikor 
rósz dolgunk volt, itt maradtunk ben. Midőn 
arról van szó, hogy kifelé gravitálunk, igen jól tu
dom azt, hogy ez mit jelent. Nem gravitálhat senki 
kifelé és másfelé, ha ben a hazában jólléte és bol
dogsága van. Csak akkor szoktunk kifelé menni, 
midőn a hazában nem vagyunk megelégedve. De 
ugy hiszem, senki sem akarja testvéreink közül 
ezt, mivel nem kell azt kívánni, hogy a nemzetisé
gek méltányos igényei és kívánalmai ki ne elégít
tessenek. 

Kétségbe vonatott az is, uraim, hogy a tör
vénykönyvben nincs megemlitvea nemzetiség, és 
ezt épenMadocsányí képviselő úr monda, és állitá, 
hogy a Corpus Jurisban nincs part. primae III . tit. 
25. §. ezen szó: ,,natio." 0 idézett ugyan a Cor
pus Jurisból magyar szöveget, de nem latin szö
veget. A latin szöveg azonban igy hangzik (és 
ez a partis III . t. 25. 2-ik szakaszában foglal
tatik): „et quamvis hae nationes," tudniillik romani, 
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rasoiaui, hungari stb. De ne is vitassuk ezen dol
got : hiszen itt vagyunk, és nem lehet kétségbe 
vonni, hogy nem létezünk; igen létezünk és vele
tek együtt élnünk, veletek együtt kell boldogoknak 
lennünk. Ha tehát itt vagyunk és mint be-
czikkelyezett nemzet akarunk létezni és élni, nem 
tartom helyesnek, hogy bennünket egy kalap alá 
szorítsanak. Nem tartom én helyesnek, hogy azt 
mondják nékünk : te nem vagy román, hanem ma
gyarnak kell lenned. Ez, ugy hiszem, az igazság
gal ós méltányossággal nem fér meg. 

A mi a törvényjavaslat első szakaszát illeti, a 
mely így hangzik: „ Magyarország összes honpol
gárai politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, 
az egységes és oszthatlan magyar nemzettel:" 
erre csak azon megjegyzésem van, hogy miután 
a diplomatikai nyelv egész Európában a franczia 
nyelv, tehát ezen szakasz szerint azt is kellene 
mondani, hogy egész Európa nem más, mint a 
franczia oszthatlan nemzet. Én a törvényben nem 
akarok definitiókat, és ezen törvényjavaslatot igy 
nem fogadhatom el, és én ezen törvényjavaslatnak 
más ezimet is szerettem volna adni. Én annak 
ugyanazon ezimet kívántam volna adni , mint 
1836-ban, 1844-ben adatott: a magyarnyelvről , t. 
i, de usu linguae hungaricae; tehát de usu iingua-
rum in Hungária existentium : mert itt a nyelvek 
használatának szabálya foglaltatik. De nekem ne 
definiálja senki, mi vagyok, mert azt magam fogom 
definiálja , mert létemet , nemzeti existentiámat 
semmi defmitióktól függővé nem akarom tenni. 

Még csak néhány észrevételt. 
Thury Gergely barátom által felemlittetett, 

hogy vannak oty hivatalnokok alkalmazva a ro
mánok és más nemzetisegbeliek közül, kik. ha nem 
volnának azon nemzetisegbeliek, nem is volnának 
alkalmazva. Ez által azt akarta hihetőleg mondani, 
hogy nem is képesek, bocsásson meg t. barátom! 
de tíz ujamon meg tudnám számlálni, hány van 
alkalmazva. És ha ezt említi fel, nem tehetem, 
hogy meg ne említsem én is azon tényt, misze
rint az egész minisztériumban csak öt román van 
alkalmazva; pedig tudjuk, t. ház, azt, hogy midőn 
a nehéz időkben a Bach- és Schmerling-systema 
alatt nyögtünk — azok t. i., kik nyögtünk, mert 
voltak, kik nem nyögtek, hanem a magyarok kö
zül is sokan igen is zsírosan voltak ellátva — 
mennyire simultunk akkor egymáshoz: mert 

Solamen misoris socios habuisse malorum; 
tudjuk azon Ígéreteket, melyek tétettek, hogy 
majd ha a magyarok uralomra fognak vergődni, 
meglátjátok ti nemzetiségek, hogy mennyire igaz
ságosak leszünk irányotokban. Már, ha az is igaz
ság, hogy az egész minisztériumban csak öt ro
mán van alkalmazva, akkor nekem az igazságról 
ás méltányosságról fogalmam nincs. A mi a ké

pességet illeti: higyék meg, uraim ! hogy vala
hányszor a mi nemzetünkbeliek közül valaki alkal-
maztatik, mindenkor kimutat annyi képességet, a 
mennyit a más nemzetiségben, mert nem akarunk 
mi oly embereket alkalmazni, kik nem képesek : 
de azt is hozzátehetem, hogy ha közülünk csak ír
noknak kivan valaki alkalmaztatni, szintoly qua-
lificatiót kívánnak tőle, mint ha miniszteri tárczát 
kívánna elnyerni. (Zaj. Eláll!) Kérem, t. követtár
saim, legyenek egy kis türelemmel; úgyis tudják 
és tapasztalhatták, hogy én nem szoktam készült 
beszédekkel, melyekben csak a sok üres phrazisok 
hemzsegnek, a tisztelt házat untatni. 

Végre csak egy pár igénytelen szót! Egyik 
képviselőtársam, szintén nemzetiségemben, Babes 
Vincze azt monda, hogy ő a nemzetiségeket telek-
könyvezni kívánja. 

BabeS V i n c z e : Törvénykönyvbe igtatni! 
P a p p Z s i g m o n d : Meglehet, hogy ugy ér

tette, de nem ugy mondotta. Habár nem illő, hogy 
épen azok ellen emeljek szót, kikkel közös ügyem 
van, de midőn engem valaki személyből dologgá, 
réssé degradál, én ez ellen tiltakozom, mert a te
lekkönyvnek nincs más rendeltetése, mint a dolgok 
és tárgyak bekeblezése, a personát vagyis a sze
mélyt pedig bekeblezni nem szabad, nem lehet. 
(Tetszés.) 

Végre, uraim, ezt az alkotmányt ugy tekintem, 
mint a napot. Ez közös alkotmány, nem kivételes 
része a magyar nemzetnek. Valamint a nap egy
formán melegit. és süt minden füleit a libanoni 
czedrus épen ugy, mint a szerény ibolya felett: 
ugy ezen alkotmányt is ugy képzelem, hogy ne 
legyen kivételes része egy nemzetiségnek, hanem 
legyen mindnyájunké, közös. Csak akkor lehet 
köztünk jó egyetértés, melyre egész életemen át 
törekedtem ; csak akkor fogjuk felépíthetni a Con-
eordia nagy templomát. Concordia res parvae 
crescunt, discordia et maximae dilabuntur, monda 
Sallustius ; s i^az marad az is. a mit Pap Simon kép-
viselotarsam tegnap mondott: „regnum in séxtivi-
suníjdesolabitur." Mi is,ha egymást meg nem értjük, 
tökéletes dissolutiónak fogunk elébe menni. Közös 
a haza mindnyájunkkal, egyformán ebben akarunk 
boldogulni, ápoljuk azt mindnyájan; de ne vegyük 
fel azon eszmét, hogy a meleg mellett csak mi 
melegedjünk, hanem engedjünk másokat is mele
gedni, legyünk méltányosak és igazságosak. 

Pártolom a kisebbség javaslatát. 
T i s z a K á l m á n : T. ház ! Mindazokra, mik 

a fenforgó kérdést illetőleg a múlt napokban e 
teremben elmondattak, felelni akarni oly vállalat 
volna, melytől már csak az idő rövidsége iránti 
tekintet is eltilt engem. Eöviden óhajtom átalá-
nosságban elmondani nézetemet s aztán legfeljebb 
egy két megjegyzést tenni. (Halljuk !) 
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Nem bocsátkozom a nemzetiségi kérdés böl
cseleti vitatásába, mert bármi szép legyen is 
ily tanulmány, azt hiszem, hogy ha szem elöl 
tévesztjük nem csak a concret helyzetet, uem csak 
a történelmi fejlődményt, de még magának az 
államnak eszméjét is, s az állam fölállásának föltéte
leit is, mint ezt különben igen szép elmélkedésében 
Mocsonyi Sándor képviselő úr tévé: a legszebb, a 
leglogikaibb elmélkedésnek is gyakorlati haszna 
nincs és nem is lehet. 

Nem kutatom azt sem, ki élt először e hazá
ban, kik voltak azok, kik itten talán, midőn a ma
gyarok bejöttek, már állami életet, él tek: hiszen 
utoljára is, ha széttekintünk Európa államaiban, 
nem fogunk talán egyet sem találni, melyben a 
ma fenálló államnak azon nemzet adta volna a 
nevet, mely abban legelőször' megtelepedett. Az 
egymást követő háborúk és foglalások folytán 
utoljára egy néptörzs, mely ottan megtelepedett 
és az ottan addig létezett államokat legyőzte, meg
alakította a jelenlegi államot, nevet adott annak, s 
az azelőtt ottan élők vagy bele olvadtak, vagy ha 
nem is olvadtak bele, de kifelé, diplomatiailag, po
litikailag ezen nemzet neve alatt értetnek. í gy 
történt ez hazánkban is a különböző egymást kö
vetett alakulások és fölbomlások u tán : midőn be
jöttek a magyarok elődei, az akkor itt létezett ál
lamokkal háborúba keveredvén azokat legyőzték, 
s megalakították a magyar államot, s azóta együtt 
élnek ezen magyar államban az itt talált népekkel 
és azokkal, kik azóta a hazába bejöttek, de kik 
ettől kezdve kifelé politikai és diplomatiailag a ma
gyar nemzet neve alalt értetnek. 

Nem akarok én, tisztelt ház. ebből a hóditó 
s hódított közötti viszonyból következtetéseket von
ni ; épen ugy helytelennek tartanám ezt, mint a 
mily helytelennek tartom azt, midőn az előbb itt 
élésből akarnak valamit következtetni. Hisz a mi
óta ez történt, hosszú századok vonultak el hazánk 
felett, s e századok látták az itten élő különböző 
népeket és nemzetiségeket egymás mellett, egy
másért és a közös hazáért küzdeni. 

S azon egyes esetek, a melyekben egymás 
ellen küzdöttek, nem egyebek, mint egyes sötét 
foltok, melyeket a századok által elénk tartott 
ragyogó képen a mindnyájunk közös vesztét 
akaró kajánság ejtett, {Tetszés) s a mely foltok
ról nem azért kell megemlékeznünk, mint fáj
dalom itt is történt, hogy ily események meg-
ujulhatásának feltüntetése által egymást fenye
gessük, egymásra nyomást gyakoroljunk, vagy 
szemrehányásokat téve, a keserűséget éleszszük 
fel sziveinkben; hanem igen is meg kell emlé
keznünk ezekről olykor azért, hogy soha egy 
perczig se feledjük el, miszerint az ily események 
állandó hasznot soha egyikünknek sem tet

tek, de szenvedtünk miattok eleget mindnyájam 
{Igazi) 

De nem is félek én, bár mit gondoljanak 
vagy mondjanak egyesek, hogy megújulhatnának 
az ily események : mert ha áll az, a mit egy tisz
telt képviselőtársunk mondott, hogy a nemzetisé
gek azon utolsó szomorú események alkalmával 
nem a reactiót szolgálták, hanem, hogy valamint 
a hatalom és reactio őket akarta saját czéljaira fel
használni, ugy ők a hatalmat ismét önczéljaikra 
kívánták felhasználni, ha, mondom, áll ez: okvet
lenül áll az is, hogy ezen tapasztalat meggyőzhet
te mind a hatalmat, mind a nemzetiségeket arról, 
hogy ezen szövetségből némi ephemer eredmény 
után mindegyikre csak kárhozat következett: 
{Tetszés) meggyőzhette a hatalmat, mely kény
telen volt belátni, hogy maga ébresztett fel 
oly törekvéseket, oly óhajtásokat, melyek még jo
gosult létét is megsemmisüléssel fenyegették; s 
meggyőzhette a nemzetiségeket, melyek, mint 
ugyanazon képviselő úr mondotta, belátták, hogy 
az ily szövetségnek eredménye nem egyéb, mint 
a Grleichbeknechtigung. 

Nem időzöm tovább e tanulságos, de minden 
esetre szomorú képnél. 

Én azt hiszem, hogy két tény van, amelyből 
minden egyebek mellőzésével ki kell indulnunk : 
az egyik, igaz, hogy itt létezik egy állam, mely 
magyar államnak neveztetik ezred év óta, s hogy 
ezen állam összes lakói diplomatiailag és politikai
lag, a külfölddel szemben, mint egységes magyar 
nemzet ismeretesek ; a másik, hogy e hazában 
különböző nemzetiségi polgárok laknak. S e két 
szempontot véve figyelembe, a nemzetiségi kérdést 
ugy kell megoldanunk, hogy ezen hazának inte
gritását s ezen nemzetnek a külföld irányában egy
ségét fentartsuk, a nemzetiségeknek pedig nemze
tiségi tekintetben is teljesen egyenlő szabadságot 
adjunk mindaddig és mindazokban, a meddig 
ama két előföltétel nem veszélyeztetik. Ez az, t. 
ház, a mit a képviselőház, sőt maga ez országgyű
lés több izben ígért, ez az, minek ma beváltásáról 
van szó. 

Többen a képviselők közül azt állították 
azonban, hogy azon törvényjavaslatok, melyek 
előttünk fekszenek, kivévén szerintök a kisebbség 
által beadottat, a czélnak nem csak meg nem fe
lelnek, hanem hogy ezzel határozottan ellenkez
nek. Lehetetlen mindazt, mit ellene felhoztak, le
hetetlen mindazon vádat, melylyel e törvényjavas
latokat illették, megczáfolni akarnom, sokkal hosz-
szabb időt venne ez igénybe , mint a mennyivel a 
ház rendelkezik ; de igenis felemlítem azon három 
fő ellenvetést, azon három fő vádat, a melyet föl
hoztak. {Halljuk !) 

Az egyik vád az, hogy ezen törvényjavaslat 
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illetéktelen suprematiát ad a törvényben a magyar 
nemzetiségnek és hogy a magyar nyelv számára 
privilégiumot oszt; a másik, nem is emlitve a te
rületek kikerekitését, melyre nézve többen ugy 
nyilatkoztak, hogy ezt utoljára nem kívánják fel
tétlenül ; megtagadja, hogy a létező törvényható
ságokban a többség nyelvének uralma megállapi-
tassék; a harmadik, hogy az e hazában élő külön
böző nemzetiségeket nem akarja, mint nemzete
ket törvénybe igtatni. és ez által azoknak halálát 
készíti elo. 

Az elsőt illetőleg, t. ház. én részemről taga
dom , hogy ott valamely illetéktelen suprematiá-
ról, vagy a magyar nyelvnek adott privilégiumról 
volna szó ; tagadom, mert ugy hiszem, senki sem 
vonhatja kétségbe, hogy minden oly államban, 
melyben több különböző nemzetiség lakik , a 
dolog természeténél fogva, kell, hogy egyik azok 
közöl mintegy vezérszerepet vigyen és hogy an
nak nyelve, mint közvetítő nyelv, az állam nyelve 
legyen. Azt hiszem, azt sem lehet kétségbevon
ni , hogy mellőzve minden egyebet, arra , hogy 
ezen helyzetet bírja, arra, hogy nyelve vétessék 
fel közvetitőül, azon nemzetiség van hivatva, mely 
a befolyásnak természetes factoraival bír. E ter
mészetes factorok a szám, műveltség, vagyonosság 
és ezek segélye gyanánt, ha velők egyesítve van, 
a történelmi múlt. Azt nem hiszem, hogy tagad
hassavalaki, söt többen a kisebbségi vélemény pár
tolói közöl beismerték, hogy ezen factorok birto
kában ma ezen országban a magyar nemzetiség 
van. Nem privilégiumot oszt tehát, nem illetékte
len suprematiát mond ki a törvény, hanem egy
szerűen constatálja a helyzetet ugy a mint az most 
van. És, uraim, ha a helyzet nem így volna, sem 
nekünk, kik magyarok vagyunk nem volna okunk 
súlyt fektetni arra, hogy ez törvényben kimondas
sák, sem azoknak, kik nem-magyarok, nem volna 
okuk e felett aggódni, mert rég- elmultak már 
azon idők, midőn ily jogot a törvények biztosíttat
tak. Ily jogot csak az birhat, ki annak természet
szerű föltételeivel is bir. Ma veszítse el a magyar 
nemzet — mitől óvjon meg istenünk — e föltéte
leket, ott lehet a törvényben százszor beigtatva, 
de ezen jog át fog menni azon nemzetiségre, mely 
ezen föltételnek birtokában lesz. {Igaz ! Ugy van /) 

A mi a többség nyelvének követelését illeti, 
Eötvös József b., mélyen tisztelt barátom igen szé
pen kifejtette azt, mennyire nem egyezik meg a 
többség nyelvének a törvényhatóságokbani ki
mondása a szabadság eszméjével ; kifejtették má
sok is, miszerint a többség nyelvének ily megálla
pítása utoljára is nem egyéb, mint indirect utón 
nemzetiségi kerületek alakítása. Ezeket én nem is
métlem, csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy, 
ha a többség nyelve határoztatik is el a törvényha-
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tóságokra nézve, ugyanazon eset fog előállani, a 
mely előáll a központi bizottság által beterjesztett 
törvényjavaslat folytán; azon eset ugyanis, hogy 
többféle nyelvet kellend használni mégis ; misze
rint a törvénykezésnél fordítókra lesz szükség 
mégis, és igy ezen javaslatra nézve épen ugy al
kalmazható leendaz, mit Miletics képviselő úr jó
nak látott a másikra alkalmazni: hogy maehiavel-
lismut; és jezuitismusból indul ki, a mennyiben olyat 
ígér, a mit az életben teljesíteni nem lehet. Van, 
igaz, egy eset, melyben ez nem fog előfordulni: ez 
azon eset, ha a többség nyelvének oly zsarnoki ha
talmat akarnánk adni, hogy a mely területben ily 
többség nyelve volna, azon területben sem az egyén, 
sem a község , sem az egyház más nyelvvel 
ne élhessen. De ily keresztülvitele a többség nyel
vének akár a nemzetek egyenjogúságának, akár 
a szabadságnak használna-e ? e felett Ítéljen bárki. 
(Helyeslés.) 

A mi a legfőbb kivánat, illetőleg legfőbb vád 
volt, az arra vonatkozik, hogy a nemzetiségekqua 
nemzetek, a törvénybe igtattassanak ; vonatkozik 
arra, hogy ennek megtagadása a nemzetiségek 
halálát okozza; ez utóbbira felelek legelőször. Bár
mely elfogulatlan ember ítéletére bizom, lehet-e 
azt mondani, hogy egy nemzetiségnek halála, habár 
csak szellemi halála is, készíttetik akkor elő, vagy 
szándékoltatik akkor, midőn a törvényhozás csak 
néhány napja mondotta ki, hogy az iskolákban 
mindenki anyanyelvén oktattassék, midőn egész az 
akadémiai legfelsőbb intézetekik intézkedett arról, 
hogy mindenki a legfelsőbb iskolákban is saját 
anyanyelvén vehessen oktatást, midőn intézkedik 
arról, hogy minden, e hazában levő nemzetiség 
számára, még a legfelsőbb tanintézeteknél is, tanszé
kek rendeztessenek ; midőn községben, egyházban, 
egyházi hatóságban, midőn társulás utján megen
gedi minden irányban érvényesíteni a nemzetisé
get, hogy lehessen, mondom, akkor azt mondani, 
hogy egy ily törvényhozás a nem-magyar ajkú 
nemzetiségek halálát czélozza, ezt én részemről 
megfogni nem tudom. (Helyeslés.) Meg vagyok 
győződve, hogy a mely nemzetiségre nézve ily 
intézkedések daczára is az elhalás veszélye fönfo-
rog, az el fog halni, nem azért, mert a törvények 
okozzák, de el fog halni mindezen törvények 
mellett is, mert nincs benne meg a szükséges élet
erő. (Igaz l) 

Különben legnagyobb súlyt fektettek arra, 
hogy ezen szó : „nemzet"^ nemzetiségeket illetőleg 
törvénybe igtattassék. Dobrzánszky képviselő úr 
hosszasan mutogatta is, hogy ezzel ő nem valami 
ujat kivan, hanem csak olyat, a mi törvényköny
vünkben eddig is benne volt. Megvallom az okos
kodás igen könnyű nemének tartom, egy száza
dokkal ezelőtt egészen más viszonyok közt és más 
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értelemben használt szónak adni azon értelmezést, 
mely valakinek tetszik, és abból aztán húzni követ
keztetést. És pedig, hogy ez igy történt, s hogy ezen 
sző „nationes," ama régibb törvényekben nem az ő 
általuk ma akart politikai értelemben nemzetet 
tesz, ezt azt hiszem, minden egyebek mellőzésével, 
saját maga idézetével fogom bebizonyítani. (Hall
juk !) Ő ugyanis állítása támogatására idézte ama 
törvényt, mely a pórdázadás után intézkedik az 
iránt, hogy a magyar natio-hoz tartozó jobbágyok 
veszítsék el a költözködheíési jogo t ; a többiekhez 
tartozók pedig — kik közöl a czigányokat elfelej
tette , mert azok is benne vannak — e köl-
tözködhetési jogban megtartassanak. Én azt gon
dolom, t. ház, hogy midőn ezen nationes-ek, me
lyekről ott szó van, akár magyarok, akár mások 
lettek legyenek is azok, tisztán mint jobbágyok 
említetnek, mert hiszen a nem-jobbágyoknak sza
bad költözködéséről ott nem lehetett szó, akkor azt 
mondani, hogy ez politikai nemzetnek elnevezése, 
valóban megfoghatlan. Tudjuk, hogy azon időben 
minden politikai jog a nemességet illette, mely a 
törvényekben mint populus van megnevezve, és 
hogy az volna valahol a törvényben, hogy az or
szágban hat ily populus van, nem hiszem, hogy 
valaki kimutathatná; különben, hiszen ez utoljára 
is mindegy volna, mert ha nincs is törvényben és 
ha ez az ország veszélyeztetése nélkül megadható 
volna, miért ne igtatnánk törvénybe olyat, mi 
eddig a törvényben nem volt. 

Megvallom, midőn épen erre oly nagy súlyt 
láttam fektetve, és midőn oly ártatlan színben lát
tam ezen dolgot feltüntetve, egyelőre majdnem 
azon gondolatra jöttem, hogy íme ezért elállanak 
az ellenvéleményüek minden többi követelésüktől, 
és megalkothatjuk e törvényt, kölcsönös egyetér
téssel, teljesítsük tehát ezen kívánságukat. Azon
ban emlékezetembe kellett idéznem Mocsonyi Sán
dor t. képviselőtársam szavait, ki is azt mondta, 
hogy a nemzetiségek nem elégedhetnek meg mű
velődési szempontból azzal, hogy nekik a társulási 
j og adatik, nem elégedhetnek meg pedig azért, 
mert minden társulat az államhatalom alatt áll ; 
s ha azon társulat az állam czéljaival ellenkező 
irányban halad, az állam ezen társulatot be is tilt
hatja. Nekik tehát ezen társulási jog nem elégsé
ges nekik nemzet kell. melynek jogai föíebb álla
nak az állam jogánál, s melynek szabad az állam 
java ellen törni, a nélkül, hogy az állam öt ezért 
feleletre vonhatná. (Zajos helyeslés.) 

Ezek után már azt hiszem, teljesen lehetetlen 
hogy bár ki is, ak i e hazának épségét és fenállását 
akarja, a „nemzet" szónak ily módon törvénybe ig-
tatásába beleegyezzék. 

Különben nem is áll az, a mit t. képviselő úr 
mondott, hogy ez szükséges azért, hogy a nemze

tiségek, mint ilyek, magukat kifejthessék, magu
kat művelhessék, mert nem áll az, hogy csak oly 
nemzetiség, mely egyúttal nemzet és csak olyan 
helyen, hol nemzet, tudná saját művelődését emel
ni. Méltóztassék a t. képviselő úr széttekinteni az 
e hazában élő románok és a Rómániában élők kö
zött, hol a román mint nemzet él : vajon melyik
nél nagyobb a műveltség, melyeknél nagyobb az 
előhaladás ? Azt hiszem azoknál, kik itt köztünk 
élnek. (Elénk helyeslés.) 

Dobrzánszky képviselő úr igen nagy elősze
retettel hivatkozik arra, mi az első magyar király 
Sz.-István szájába volt adva: hogy egy nyelvű 
ország vagy birodalom töredékeny és mulandó. 
Nem tudom, hogy oly nagyon mulandónak tartja 
és hiszi-e Angliát, Francziaországot és Oroszor
szágot, mert ezek is mind egy nyelvű országok, és 
még eddig legalább nem láttam, hoay ezek e miatt 
ingadoznának. 

A mi egy másik képviselő urnák azon figyel
meztetését illeti, hogy vigyázzunk, mert a reánk 
nézve egy idő óta oly kedvező körülmények vál
tozhatnak, és ugy járhatunk, mint a szegény Er
dély, melynek alkotmányos utón összehívott or
szággyűlése alkotott 1863-ban törvényeket, me
lyeket a fejedelem rendelete hatályon kivül helye
zett. Én, t. ház, a t. képviselő úrra magára bizom, 
ítélni a fölött, hogy helyes-e ily módon kétséget 
támasztani akarni a koronás fejedelem alkotmá
nyos érzülete iránt, (Elénk helyeslés) de magam ré
széről megjegyzem, hogy én elismerem, nem azon 
alapon, hanem más alapokon, minden emberi in
tézmény ingadozó voltát, és én részemről soha 
egyébbe, mint a nemzetnek törvényeihez való ra
gaszkodásába, hűségébe és erejébe nem vetem bi
zalmamat; de meg kell jegyeznem, miszerint as 
általa felhozott hasonlat egyátalában nem áll. Er
délyben az alkotmány felfüggesztése korszakában 
a törvényekkel ellenkezőleg hivatott össze az or
szággyűlés, és midőn a fejedelem ezen országgyű
lés alkotfa rendszabályokat eltörölte, akkor az 
alkotmánynak és törvénynek tett eleget. (Igaz!) 

Azt mondta egy képviselő úr, hogy nem áll 
az, a mit, ha jól emlékszem, Bartal képviselőtár
sam mondott, hogy, ha Magyarország elvesz, a töb
bi nemzetiségek is el fognak veszni, de úgymond, 
ha állana is, a mit mondott, sokkal jobb egynagy 
jövőjü és nagy hivatással biró nemzetbe sülyedni, 
mint ilyen törvények által magyarizáltatni. Én, t. 
ház, magam is azt hiszem, hogy sem egyikünknek, 
sem másikunknak nem kell elveszni ; de ha ezen 
általa tett nyilatkozat nem egy átalán öntudatlanul 
létező titkos óhajnak naiv elárulása, akkor való
jában nem tudom, hogy minő alappal bir, nem 
tudom, mert egyfelől őszintén megvallom, hogy 
én nem látom a magyar nemzetiségnek azon erejét, 
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hogy még ha akarná is. e hazában élő más nem
zetiségeket beolvasztani képes lenne ; nem látom 
azért sem, mert mindazok után, miket felébb em
lítek, nem mutathat itt senki se, ha csak minden alap 
nélkül vádolni nem akar, magyarizálási törekvé
seket, és végre is gondolja meg az igen t. képvi
selő úr, hogy, ha a valójában nem létező magya-
rizálástól félelmében, hajlandó lenne egyik vagy 
másik nemzetiség, mely e hazában létezik, magát 
ama nagy tengerbe elsülyesztésnek tenni ki, való
ban nem sokára elkövetkeznék azon idő, a midőn 
azon nemzetiségek tagjai magok átkokat emelné
nek azok ellen, a kik őket ily örvénybe vezették. 
(Helyeslés.) 

De, t. ház, nem folytatom tovább e válaszo
lásokat, mert valójában óhajtom részemről is, hogy 
mindent megtegyünk, hogy a javaslatok folytán 
mentől előbb törvényt alkothassunk. Ezen vágy
tól vezettetve, magam is óhajtom, mentől kevesebb 
idejét venni igénybe a t. háznak, és e tekintetben 
ne vegyék rósz néven nekem azok, a kik e tör
vényjavaslatok ellen vannak, sőt azok miatt ben
nünket talán vádolnak is, hogy figyelmeztetem, 
fölhívom és felkérem őket mindnyájunk érdeké
ben, hogy, miután már kifejezték elégületlenségö-
ket e törvényjavaslatokkal, miután már elmondot
ták nézeteiket: ne akarják még tovább is gátolni, 
hogy e kérdésben törvényes megállapodás jöhes
sen létre. (Helyeslés) ne akarják, mert utoljára is 
mi volna annak a következése, ha e néhány rövid 
nap alatt e tárgyban törvényt alkotni nem tud
nánk ? Nézetem szerint más következése nem lenne, 
mint hogy nem lehetvén a törvényeket, melyek 
léteznek, mindvégig függőben tartani, a kormány 
kötelességszerüleg kénytelen lenne végrehajtani 
azon törvényeket, melyek e tekintetben még máig 
is fenállanak, és melyeknél nem jobbnak, de rosz-
szabbnak igyekeztek ugyan néhányan e törvény
javaslatokat feltüntetni; de hogy mily nagy kü
lönbség van azok és az előttünk fekvő törvényja
vaslatok között, ezt. azt hiszem, saját lelkében min
denki elismeri, (ügy van t) 

Ajánlották nekünk több oldalról és bizonyo
san a legjobb és hazafias szándékból, azt, hogy, ha 
nem helyeselhetjük is mindenben a kisebbség in
dítványát, fogadjuk el legalább azt, a mit Dobr-
zánszky képviselő úr javasolt, mert hiszen czélunk 
nem lehet más, mint az e hazában élő nemzeti
ségek kielégítése, a kielégítés pedig csak ezen utón 
érhető el. 

En, t. ház, legelsőben is szeretném tudni, mi 
alapon lehessen mondani valakinek, ho^y azon 
nemzetiség, melyhez tartozik, csak ezen egy módon 
lesz kielégíthető; de semmiesetre sem áll ez minden 
nemzetiségről a hazában, melyek közé, azt hiszem, 
számitani kell a magyart, németet és felvidéki tó

tókat, kiket hogy a kisebbségi javaslat kielégíteni 
nem fog, arról bizonyosak lehetünk. (Helyeslés) 

De különben én határozottan és bizton hiszem 
és reménylem, hogy az e hazában levő különböző 
nemzetiségek mindegyikét ki fogja elégíteni oly 
javaslat, mely megadja azon teljes szabadságot, 
mely a haza veszélyeztetése nélkül megadható. 

De ha ezen hitem és meggyőződésem daczára 
bármikor is elérkeznék rám nézve azon szomorú 
perez, melyben meg kellene győződnöm arról, 
hogy e haza nemzetiségei közöl vannak olyanok, 
melyek semmivel a mi e hazának jóllétét nem ve
szélyezteti, kielégíteni nem lehet, őszintén bevallom, 
hogy az nem lenne indok reám nézve arra , hogy 
én azt, a mi által a haza veszélyeztetik, megadjam, 
és vérző szívvel, nehéz kebellel bár, de azt monda
nám: lássuk tehát, ha így kell lenni, e szegény, 
annyit szenvedett haza megbirja-e még egyszer 
saját hálátlan fiainak küzdelmét ? (Zajos helyeslés.) 
És ha kellene, a legroszabb esetben kész volnék 
meghalni e haza romjain, de azt, hogy azért, hogy 
ezt más ne tehesse, én magam romboljam le hazá
mat, ezt tenni nem fogom soha. (Hosszas élénk he
lyeslés ! Szavazzunk ! Szavazzunk íj 

ManOJlOViCS E m i l : T. ház! Szorosan a tárgy
hoz, a napirenden levő törvényjavaslatokhoz kívá
nok szólani. Szóiandok pedig nem elfogult kérel
mezőként, hanem ugy, mint a törvényhozás egyik 
igénytelen tagja, magasztos tisztem teljes öntuda
tában, nyíltan és őszintén. Ezen kijelentéssel tar
toztam azon szónokoknak, a kik nem magyar ajkú 
országos képviselőtársaikat kérelmezőknek szere
tik tekinteni, ismételve azt hangoztatván: hogy a 
nemzetiségeket lehet kielégíteni^ de ki nem elégít
hetők azoknak szóvivői. 

Ennek megjegyzése után beszédemet ott kez
dem, hol a vallás és közoktatási miniszter úr leg
közelebb a magáét végezte, mondván: „a jelen 
század uralkodó eszméje a szabadság!" Legyen 
szabad nekem a tisztelt báró ezen állítását oda rec-
tificálnom: hogy a század uralkodó eszméjét nem 
egyedül a szabadság, hanem a szabadság és a 
nemzetiségi szeretet képezi, mely szeretet annyira 
egységes és osztatlan, miszerint alegszabadelvübb 
alkotmány sem képes kielégitést nyújtani, ha sza-
badelvüsége csak a polgári és politikai tekintetekre 
szorítkozik. Az alkotmánynak szabadelvűnek kell 
nemzetiségi tekintetben is lenni, ha valóban bol
dogítani, végáldozatokra kész polgárokat nevelni 
akar, s azért, nézetem szerint, végtelen csalódás az, 
a polgári és politikai szabadságtól mindent várni, 
ellenben a nemzetiségi érzületet tehetetlen múmiá
nak tekinteni. Megengedem, hogy eljöhet majd 
oly idő is, midőn az utókor jelen nemzetiségi súr
lódásokra ép oly szánalommal fog tekinteni, mint 
mi tekintünk a szentnek czimezett inquisitio bor-

18* 



140 CCCXXVII ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 28. 1868.) 

zadalmaira; ámde eztn idő, uraim, még messze, 
igen messze van, nekünk pedig nem feladatunk, 
de futuris contingentibus elmélkedni, hanem köte
lességünk a jelen körülményeknek, s a jelen kor 
igényeinek megfelelő törvényeket alkotni. 

Hogy beszédem fonalát kellő összefüggésben 
folytathassam, szükséges egy futó pillanatot vet
nem Bartal György képviselő ttrnak f. h. 24-én 
tartott érdekes beszédére, melyben a keleti bonyo
dalmakra utalva, sötét sziliekkel festé azon eshe
tőséget, mely szabadságunkra nézve beállhat, ha 
a válság perczében az ország- különböző ajkú né
pei közt az összetartás hiányozni fog. Tökéletesen 
helyeslem nagyrabecsült barátom ebbeli aggodal
mát : mert a történelem alapján magam is tudom, 
hogy buzgó hazaszeretet, rendületlen összetartás, 
és az ezekből kifolyó lelkesedés nélkül vészteljes 
időben nagy dolgokat véghez vinni aligha lehet, 
és mert meggyőződésem, hogy azon szomszéd állam, 
mely csak a nagyhatalmak kölcsönös féltékeny
sége által tartatván fen, majd egy század ó'a szün
telenül haldoklik, előbb utóbb, s tán épen a dip
lomaták által legkevésbé várt perczben, összeros
kadni, ennek következtében pedig hazánk oly 
actióba lépni kénytelenitetni fog, melynek terje
delmét és horderejét egyelőre még megközelítőleg 
sem lehet kiszámitani. De nem helyeselhetem az 
érdemes képviselőnek azon további nézetét: hogy 
a központi bizottság törvényjavaslata alkalmas 
legyen , az ország nem-magyar ajkú népeit 
jogos igényeikre nézve kielégiteni, és, ha a haza 
iránti szeretet és hü vonzalom kebleikben erős 
gyökeret eddig nem vert volna, mi azonban közös 
szerencsénkre már igen is megtörtént, ezen szere
tet és i-agaszkodást bennünk felébreszteni, tekintve 
megszilárdítani. A nem magyar ajkú népek, de 
legalább is a szerbek és románok, nem azt, a mi
nek élvezetében ugy is vannak, és mi minden, 
még a legroszabb alkotmányosságnak is közvet
len atributuma, t. i. nem a személyes polgári sza
badságot, hanem a nemzetiségi egyenjogositást, a 
nemzetiségi szabadelvüséget hangosan követelik, 
míg a többségi javaslat, ha czimétől eltekin
tetik, ez irányban épen semmi megnyugtatást sem 
nyújt. Ha a tisztelt ház az ülésszak ezen végnap
jaiban oly helyzetben nem találtatik, hogy a nem
zeti individualitásokból kifolyó jogok fölött min
den tekintetben khneritőleg intézkedhessek: akkor 
a nemzetiségi törvény alkotását inkább alkalmasb 
időre halaszsza, ez alkalommal pedig csak a nyel
vek közéletbeni használatának legszükségesb sza
bályozására szorítkozzék, hogy sem a valóban 
meglevő, s azért el nem decretálható geneticus 
nemzetek ok nélküli tagadása és egy collectiv 
nevezet rögtönzött beczikkelyezése által, mely 
majd 1000 éven át szükségtelennek ismertetett, 

egyébként pedig kétségbe ugy sem vonatott, a 
lecsillapított kedélyeket újonnan felzavarva, a 
bizalmatlanság és féltékenység magvát készakarva 
elhintse, mely a természet változhatlan szabályai
nál fogva, folyvást csak minőségének megfelelő 
gyümölcsöt eredményezhet. 

Ezen legbensőbb tiszta meggyőződésemet 
önöknek uraim azon őszinteséggel, mely a magyar
nak és szerbnek közös tulajdona, kinyilatkoztatni 
annál is inkább mulhatlan kötelességemnek ismer
tem, mivel legjobban tudom és érzem, miszerint e 
hazán kivül számomra nincsen hely. 

Nem tagadom, sőt egyenesen elismerem, mi
szerint a kisebbségi javaslatnak is megvannak 
hibái; de azt el nem ismerhetem soha, hogy az 
ezen javaslatban inditványozott megyék kikereki-
tése az ország integritását, bármi tekintetben sért
se, vagy hogy ezen administrativ természetű ki-
kerekités és a bajdani hugenottáknak — kiket 
nem szívesen háborgatok százados nyugalmokban 
— üldözés okozta teljes elszigetelése és fegyveres 
táborai és várai közt a legtávolabb analógia is lé
tezzék. 

Ha azonban vannak e házban urak, kik a 
megyék jelenlegi felosztását egyedül üdvözítőnek 
találják, és komolyan azt hiszik, miszerint a salus 
reipublicae az által veszélyeztetve lesz, ha például 
Torna megyének 10, Biharnak pedig 200 • mér
földnyi területe örökké érintetlenül nem hagyatik, 
akkor az ellencapacitátiónak természetesen nem 
lehet helye, mivel az igy gondolkozókat arról 
meggyőzni bizonyosan nem sikerülend. hogv a 
megyék felosztása és kiterjedése az ország integri
tása és egységére befolyással nem lehet és hogy 
az ország elsülyedését az absolut uralom alatt nem 
az eszközlött eltérő felosztás — mint ezt Bartal 
képviselő úr emlité — hanem egészen más facto-
rok. különösen pedig a féktelen pazarlás és a sza
badság minden mozzanatának gondos elfojtása 
okozták. 

Én ezen, már elegendőleg megvitatott kérdés
sel tüzetesebben foglalkozni nem fogok, hanem 
egyszerűen csak abban pontositom össze nézete
met, hogy a megyéknek czélszerübb kikerekitése 
nem csak a nemzetiségi súrlódásoknak legbizto
sabban elejét veendené. hanem a soknyelvüség 
megkevesbitése, és a territoriális aránytalanságok 
kiegyenlítése következtében az adminisztrátiót is 
lényegesen megkönnyítené. 

Bár miként méltóztassanak végre a tisztelt 
urak a javallott kikerekités fölött vélekedni, annyi 
minden esetre bizonyos, hogy bizonyos megyék 
territoriális reorganisátióját elkerülni nem fogják, 
hacsak a határőrvidéket örökös rabszolgaságra el
kárhoztatni, vagy feloszlatása után geographicus 
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monstrumokat teremteni nem szándékoznak, mi
nek egyikét sem vagyok jogosítva feltenni. 

A zászlók és színek kérdését csak pár szóval 
érintem. A különféle szinü zászlók használata 
egyházi meneteknél, követválasztás és tisztujitá-
soknál, felekezeti gyülekezeteknél és hasonló más 
ünnepélyeknél eddig is szokásban volt, a nélkül, 
hogy az ország politikai egységét megzavarták 
volna. Ezt tehát törvény által különösen szabá
lyozni, életkérdésnek épen nem találom, miután 
normális állapotban a statusnak nincs joga az 
egyéni szabadságot e tekintetben sem megszoríta
ni, a normális viszonyok közt pedig a legszentebb 
törvény is csak holt betű, mint ezt legköze
lebb lefolyt saját történelmünk és Csehország 
jelen fölséges állapota igazolják. 

Elérkezve már most a dolognak szerintem 
legpraktikusabb, de egyszersmind legkényesebb 
részéhez, t. i. a nyelvkérdéshez, itt legelőbb tisz
tába kell jönni az iránt, akarunk-e ezen tekintetben 
a nem magyar ajkú nemzetiségeknek csak conces-
siókat osztogatni, vagy akarjuk-e őket a relatív 
többségű magyar nemzetiséggel egyenjogositani ? 
— mert az, mi a bizottsági javaslatban ide vo
natkozólag foglaltatik , lehet egyszerű conces-
sióknak elég, de az egyenjogositás mértékét bizo
nyosan meg nem üti. 

Nekem az utóbbit kell feltennem, ugy azért, 
mivel ez a bizottmányi javaslat czimezésébó'l folyik. 
mind pedig azért, mivel a tisztelt cultusminiszter 
úrral abban egyetérteni szerencsés vagyok, hogy 
a privilégiumok ideje lejárt, és hogy ép ugy, mint 
nincs kiváltságos, domináns vallás, nem lehet ki
váltságos, domináns nemzetiség sem többé. 

Ezen nézpontból kiindulva, ugy vagyok meg
győződve , miszerint a nyelveknek közéletbeni 
szabad használatát nem lehet historicus reminis-
centiák kedvéért sem megszorítani, de igen is le
het, és kell. ugyanazt az állam, érdekében annyi
ban szabályozni, a mennyiben az állam egy köz
vetítő idiom nélkül tartósan fen nem állhat. 

De ezen államczélnak már az által teljesen 
megfelelve lesz, ha törvényileg kimondatik : hogy 
az országos népek relatív többségének a nyelve. 
t. i. a magyar, az ország diplomatiai. s mint ilyen 
a törvényhozás és az államhatóságok ügykezelési 
nyelve; és valóban nem forog fön arra nézve 
semmi szükség, vagy csak okszerűség is, hogy a 
törvényhozás ezen megszorítást még a municipá-
lis hatóságokra, a törvénykezésre, de sőt az egy
házi hatóságokra is kiterjeszsze, mint ezt a bizott
ság törvényjavaslata kívánja. 

A municipális és az egyházi hatóságok nyelv 
kérdése azonban szinte már kimeritó'leg megvitat
va lévén, ide vonatkozólag egyszerűen Mocsonyi 
Sándor barátom indítványa és indokolásához csat

lakozom, ellenben az országgyűlés tanácskozási 
nyelvére és a törvénykezésre nézve szükségesnek 
találom nézetemet tüzetesebben kifejteni. 

Én polyglot országgyűlésnek nem kevésbé 
határozott ellene vagyok, mint tisztelt képviselő
társam Vlád Alajos; mert kétségbevonhatlanvaló
ságnak tartom, hogy a törvényhozásra csak hát
rányos lehet, ha annak tagjai egymást nem értik. 
De mind a mellett nem merem a magyar nyelv 
exclusiv fentartását azért ajánlani, mivel attól tar
tok, hogy az, tekintettel a határőrvidékre és Fiu-
rnére, vagy épen kivihetíen lesz, vagy legalább is 
azon vidékek népeinek képviseltetési jogát alkot
mányellenesen megrövidíteni fogja. 

A két baj közül kisebbnek találom tehát azt, 
hogy a tanácskozás azoknak, kik a magyar nyel
vet nem bírják, az országos nyelvek mindegyikén 
megengedhessék; bizton remélve, hogy az ily per-
niissio nem fog visszaélésekre okot szolgáltatni, 
valamint nem szolgáltat Ausztriában, hol a szerb 
és olasz nyelv csak nagy ritkán használtatik, és 
Belgiumban, hol fiam nyelven csak a fogadástétel 
szokott történni; jóllehet ezen országokban nyelvi 
tekintetben korlátozás nem létezik. 

A törvénykezés terén nyelvhasználati meg
szorításnak semmi tekintetben sem lehet helye; 
először azért, mivel az ily megszorítás egyenesen 
a személyes egyenjogúság elvét sértené, és mivel 
az állam existentiája hasonló korlátozást absolute 
nem szükségei, igazolván ezt a bizottsági javaslat 
14. és 15. szakaszai is, melyek az ügyvéd által 
nem képviselt peres feleknek a nyelvek szabad 
használatát megengedik. 

Hogy mi különbség legyen már most egyen
jogúsági tekintetben az ügyvéd közbenjöttével és 
az a nélkül támasztott perek közt? azt, megvallom, 
nem igen tudom felfogni, hacsak az ügyvéd 
államhivatalnoknak nem tekintetik, a mi azonban 
nézetem szerint ép oly kevéssé, mint az orvos é 
mérnök. 

Állíttatott ugyan , hogy a gyors igazságki
szolgáltatás megkívánja ezen intézkedést; de fel
fogásom szerint ez sem áll : mert ha az első fokú 
biró a felekkel nyelvökön ügyködni képes, ezen 
képességét az ügyvéd közbejötte által annál ke
vésbé vesztheti el. mivel az ügyvédtől kész mun
kát kap, mig a személyesen megjelent feleknél az 
egész munkát maga köteles végezni. 

A pontos és gyors igazságkiszolgáltatás arca-
numa egészen másban rejlik: a jó szervezetben és 
törvényekben, és a bírónak kellő jártaszágában 
erélyességében, és, mi a fő, függetlenségben nem 
csak felfelé, hanem más felé is. 

De a felebbezési eljárás nem képez különös 
nehézségeket a 1 vegyes nyelvek használatára 
nézve. 
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Alkalmaztassanak az államhatóságok hivata
laira képes egyének az ország minden vidékéről, 
és az egész nehézség azonnal megszűnik; mert, 
ritka kivétellel, mindenki birja a vidékén szokásos 
nyelveket legalább is annyira, hogy a felterjesztett 
ügyeket megérteni képes. Ha pedig az ily ügyek 
előadása különösen még az illető nyelven tökéle
tesen jártas hivatalnokra bizatik, akkor sem a pe
res felekre veszély, sem az igazságszolgáltatásra 
késleltetés nem háramolhatik. Egyébiránt ez a 
dolog menete jelenleg is a szerbek és románok 
lakta vidékeken, és önmagamnak is volt már igen 
számos esetem, hol az ellenügyvéd a pert elejétől 
a septemviralis revisioig szerb nyelven vitte. 

Igaz, hogy Bartal György úr a több nj^elve-
ni törvénykezés ellen azt méltóztatott felhozni, 
hogy az által az államháztartás szerfelett megter
heltetnék. Azonban el is tekintve attól, hogy az 
általam előadottak szerint ez nem az eset, ugy 
gondolom, hogy nincs sok okunk az államháztar
tást emlegetni: mert az, ki látta, miként szoktunk 
mi a budgettel elbánni, s mily lovagiassággal 
szoktuk a milliók roppant számát egy pár óra 
alatt megszavazni, az legalább is kételkedni fog, 
takarékossági szándékunk komolyságában. 

De Bartal úr még azt is állította, hogy Ma
gyarország nemzetiségi dolgokban kiállja a ver
senyt bármely európai állammal. Bocsánatot ké
rek, de tudtommal ez sem ál l ; nem legalább a 
törvénykezési nyelvek használatát illetőleg. Nem 
fogok állitásom igazolá-a végett Belgiumba kirán
dulást tenni, mely néhány nap óta számos képvi
selőtársam által igen élénken beutaztatik, hanem 
maradok közösügyi szomszédainknál Ausztriában, 
kik peres ügyeiket német, cseh, lengyel, olasz, 
szlovén, orosz és román nyelveken kezelik, a nél
kül, hogy az ügyvéd és nem-ügyvéd közt különb
séget tennének. Pedig, uraim, Ausztriában is csak 
egy legfelsőbb és semmitő törvényszék van. 

Szívesen befejezném itt beszédemet, de a bi
zottsági javaslatban van még egy megszorítás, 
melyet hallgatással mellőzni, lelkiismeretem nem 
engedi. Ez pedig a bűnvádi eljárás. 

A bízottsági javaslat 15. szakasza ugyanis 
azt rendeli, hogy bűnvádi eljárásoknál a biró a 
kihallgatást a kihallgatott személyek nyelvén esz
közli, de, hogy mely nyelven vitessék a szóbeli 
végtárgyalás? arról a javaslat mi rendelkezést sem 
tartalmaz, következőleg azon feltevésre szolgáltat 
okot. hogy a tárgyalásnak a 16. szakasz értelmé
ben magyar nyelven kell történni. 

En eiinél,uraim,szükségtelenebb és egyszersmind 
fájdalmasabb intézkedést magamnak nem kép
zelhetek, mert ha a bíróság a nem magyar ajkú vád
lottat kihallgatni és megérteni képes, akkor képes
nek kell lennie a vádat és védelmet is megérteni, mig 

a vádlottnak elvitázhatlan emberi joga van köve
telni, hogy megértessék vele közvetlenül mind azt, 
mi vádképen ellene, s védelmül mellette felhozatik. 
Angol coloniákban uraim az ott alkalmazott angol 
bíráknak mulhatlan kötelességök a bünpert egész 
terjedelmében a vádlott nyelvén nem csak instruálni, 
hanem ugyanazon a nyelven az itéktet is elké
szíteni. Lehetséges lenne-e az, hogy Magyaror
szág törvényhozása tulajdon hazája népeinek ér
dekeivel kevesebbet gondolna ? En ezt nem hihetem, 
hinni nem akarom, és nyugodtan reménylem, hogy 
a t. ház e tekintetben czélszerüen intézkedni fog. 

Ki nem látta, uraim, azon kebletrázó jelene
tet, midőn a végtárgyalás a vádlott által nem értett 
nyelven főben járó bűntett miatt vitetik, annak 
nem lehet fogalma azon lelki kinokról, melyeket 
eSy üy vádlott elszenved. A közvádló felkel és 
hosszasan fejtegeti vádját. A vádlott szemei ajkaira 
meresztvék, lekapva rólok minden szót; de bár 
miként erőlködjék, nem érti, nem tudja mitől fél
jen, mit reméljen. Következik a védbészéd. Hason
ló lelki kin, s tán még nagyobb, mert nem tudja, 
miként teljesiti védője kötelességét, pedig ennek 
mulasztása sokszor a vádlott fejvesztése. 

Én uraim számtalan ily esetnek szemtanuja 
voltam, és noha ügyvéd és kötelesség szerint védő 
vagyok, kérem Istenemet, hogy ily körülmények 
közti védelmet ön büntetésemül többé reám ne 
mérjen. 

De nem fogom tovább festeni ezen szomorú 
képet ; az emberiszeretet szent ihletétől áthatott 
szavaim önök előtt nem lesznek elhangzott szavak 
a pusztában. Ez megnyugtatásom. 

És most befejezésül csak még pár percznyi 
türelemért esedezem. 

Nem fogon?, reassumálni mind azon ellenve
téseket, melyek a kisebbségi javaslatra vonatkozó
lag használtattak s általam jobbadán feljegyeztet
tek ; csak Madocsányi Pál urat bátorkodom tiszte
letteljesen figyelmeztetni, hogy az 1861-diki szerb 
nemzeti congressus nem vindikált a Vajdaság szá
mára egyebet, mint azt, hogy ügykezelési nyelve 
a szerb legyen, mig más tekintetben a különféle 
nyelvek használatának legtágabb tért engedett. 
Azon kemény megrovást tehát nem érdemiette, 
melylyel a tisztelt képviselő részéről lett illetve. 

Befejezem beszédemet aszal, hogy a kisebb
ségi javaslatot pártolom, mivel azt a részletes 
tárgyalás utján czélszerübben kijavíthatónak tar
tom, mint a bizottsági javaslatot és Deák Ferencz 
úrnak indítványát. 

Egyébként pedig kivánom, hogy azon kemé
nyebb kifejezések, melyek az öt napon át tartó 
élénk vita közben, mindkét részről estek, örökké 
elfelejtve legyenek, és legyen mindnyájunknak 
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most és mindig jelszavunk: a közös haza boldo
gítása a czél, a többi mind csak ennek eszköze. 

H o r v á t h LajOS: Elállók ! (Helyeslés:) 
S z e l e s t e y L á s z l ó : Elállók ! (Helyeslés.) 
LehOCZky E g y e d : Elállók ! (Helyeslés) 
E l n ö k : T. ház! A tárgy ki lévén merítve, 

igen kívánatos volna az átalános tárgyalást bevé
gezni, mi máskép meg nem történhetik, mint ugy, 
ha a szólásra felirt képviselők kinyilatkoztatják; 
hogy a szótól elállnak. Ha a t. ház megengedi, a 
szólásra felirt képviselő urak nevei fel fognak ol
vastatni, hogy nyilatkozzanak: el ki\ ánnak-e állani 
a szótól vagy nem. 

PaiSS Andor j e g y z ő : Hováth Döme ! (Eláll! 
Eláll!) 

H o r v á t h D ö m e : Elállók ! (Helyeslés.) 
PaiSS Andor j e g y z ő .• Markos István ! (Eláll! 

Eláll!) 
MarkOS I s t v á n : T. ház! Mielőtt a nemzeti

ségi kérdés lényegéhez és arra vonatkozó törvény
javaslatokhoz hozzá szólanék, méltóztassék a t. ház 
kegyesen megengedni, hogy a nemzetiségi kér
désre vonatkozó saját magam nézetei fejtegeté
sébe bocsátkozzam. Nem tartalmazzák nézeteim a 
nemzetiségi kérdés miképeni megoldását, de igen 
is képeznek azok egy irányt, melyet a jelen kér
dés megoldásánál figyelmébe aj'ánlani a t. háznak 
kötelességemnek ismerem. 

Ha a nemzetiségi kérdés czélszerü megoldá
sát elérni akarjuk, múlhatatlan kötelességünkké vá
lik az, hogy ezen kérdés keletkezését, fejlődését 
és jelenlegi állását alaposan ismerjük, mert ha a 
jelen kérdést a közelebbi időkben megjelent hírlapi 
czikkekbó'l s röpiratokból akarjuk megismerni, ak
kor igen könnyen téves fogalomba eshetünk, és alig
ha ugy nem járnánk, mint az idegen külföldi, a 
ki csakugyan ez alapon akarván a nemzetiségi 
kérdést megismerni, azon fogalomra jött. hogy 
Magyarországban a nemzetiségek sorsa csakugyan 
roszabb a múlt idő helotái s páriáiénál. De ha figye
lembe veszszük a törvényt, annak történetét, szelle
mét, ha figyelembe veszszük a népek társas életét, 
akkor meg fogunk győződni az ellenkezőről, meg
győződünk t. i. arról, hogy a magyar nemzet egy 
ezred éven keresztül soha nem tanúsította azt, hogy 
bármely nemzetiségre nyomást gyakorolt volna. 
(Helyeslés.) 

Nem találunk minden törvénykönyvünkben 
sehol csak egy betűt, csak egy szakaszt sem, mely 
azt tartalmazná, hogy eme vagy ama jogot egyik 
vagy másik nemzetiség, azért mert nemzetiség, nem 
élvezhette. Igen bölcsen jegyezte meg azt a nem
zetiségi ügyben kiküldött bizottság jelentésében, 
azt mondván, a törvény nem ismer különbséget 
ember s ember között, s még a múlt időkben sem 
kötötte soha a politikai jogok élvezetét egyik, vagy | 

másik nemzetiséghez, hanem aa akkori fogalmak 
szerint a nemesi oklevélhez. Igaz, t. ház, hogy e 
jogok kizárólagos élvezetében csak egyedül a ki
váltságos osztály volt. De miért kapták azok a ki
váltságot? Azért, uraim, mert a fejedelem s koro
nás királyhoz hűséggel viseltettek, a haza határait 
éltök s verőkkel védelmezték, lettek volna bármi 
némü nemzetiségek, román szerb német vagy tót, 
meg kapta hűséges szolgálatáért e kiváltságot, míg 
ellenben azon magyar, ki szégyelte vagy elég bá
torsággal nem bírt a hazát megvédeni, maradt 
jobbágy s szolga. Bizonysága ez annak, hogy a 
magyar s annak koronás királya soha nem akart 
nyomasztó hatást gyakorolni a nemzetiségekre 
azért, mert nemzetiségek. Sőt vegyük kérem az 
arányt, a hogy a nemzetiségek állnak a magyar 
nemzetséghez. Tegnap említtetett egy pár megye, 
ahol aromán nemesség többségben van. Én Mára-
marosnál tovább nem megyek, ott van 160.000 
orosz és oláh ajkú lakos és ebből 30,000 nemes. 
Ez is mutatja, hogy az országban az arányé tekin
tetben is meg volt. Nem akarom, t. ház, ez által azt 
állítani, mintha nemzetiségi kérdés nem léteznék. 
Igenis, a nemzetiségi kérdés létezik. Az 1861-dik 
és a jelenlegi országgyűlés is elismerték annak lé
tezését, és erre vonatkozólag törvényjavaslatok is 
vannak a ház asztalán; de czélom egyedül csak az 
volt, hogy ennek felhozatalával bebizonyítsam a 
t. ház előtt azt, miszerint senki polgári bú'n nélkül 
az összes magyar nemzetre nem mondhatja azon 
vádat, mintha a magyar nemzet nyolcz századon 
keresztül bármely nemzetiségre nyomasztó hatást 
igyekezet volna gyakorolni. 

Hogy a nemzetiségi kérdés honnan vette kez
detét, ha a ház türelmével vissza nem élek, rövi
den bátor leszek előadni. (Halljuk!) 

Midőn Sz. István király átvette az ország kor
mányát, a pápai szék nem késett akkori időben a 
maga egész befolyását érvényesitni és a római 
szertartásnak Magyarországba bevezetése által czél-
ját érte, a latin nyelvet és a latin szertári ást behoz
ván, ez által annyi befolyást kezdett gyakorolni 
Magyarországon, hogy az Árpád és vegyes házak
ból uralkodó királyoknak magoknak kellett föl
lépniük, hogy a pápai hatalmat, a hierarchiát, ellen
súlyozhassák. Azonban 1526-ban bekövetkezett 
az uralkodó változás, az osztrák uralkodó ház fog
lalta el Magyarország trónját, ekkor a pápák na
gyobb befolyást nyertek, mert maga a fejedelem 
is azt hitte, hogy azok segélyével csoportosítani 
fogja maga körül a népet és megerősíti birodal
mát. Es hová vitték ezen ügyet a vallás köpenye
ge alatt ? minden erőszakoskodást véghez vittek. 
Itt a görög katholikusok ellen mindent elkövettek, 
hogy azokat rábírják az unióra és végre, midőn 
az unióra rábirtak, a három feltétel létrejött; de azt 
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mai napig nem tartották meg, hanem igenis a he
lyett, hogy megengedték volna a szabad püspök
választást, magok nevezték a püspököket, és ezek 
által magok nyomták el a népeket annyira , hogy 
az minden szellemi erejét elvesztette. Ügy , hogy 
egy ungvári püspök a lelkészek előtt ki merte 
mondani azt : „Eo usque eritis felices, donec ma-
nebitis simplices." U g y látszik e mondat ma is ér-
vényesitni akarja magát, midőn a t. ház által elfo
gadott népnevelési törvényt máris veszély fe
nyegeti, hacsak az a kormány erélyessége által 
el nem fog hárittatni. A pápai hatalom annyira ment, 
hogy 1723-ban, 1741-ben, 1687-ben, 1715-ben 
már kimondotta az országgyűlésen Horvátország
ra nézve: „Illie nequeunt esse officiales etiam oe-
conomici, nisi romano catholici." Ezen törvény 
szavai határozattan igazolják azon vallásfeleke
zetek elnyomását, kik nem latin, de saját anyai 
nyelvökön imádták Istenöket. Magyarországon 
azonban ily értelmű törvény az országgyűlése ál
tal ki nem mondatott, de a szabadság elnyomására 
elrendelték a luteránusok megégetését, a többi 
felekezeteket pedig, kik a latin szertartáshoz nem 
tartoztak, azzal nyomták el, hogy a szabad válasz
tási törvények ellenére azokat hivatalhoz jutni 
nem engedték, és ezt a papság által támogatott fő
ispánok oly ügyesen tudták foganatosítani, hogy 
a szülők látván azt , miszerint gyermekeik hiva-
talrai alkalmazását kieszközölni nem képesek, kény 
telének voltak azok költséges nevelésével felhagy
va, őket házi körükben a paraszt gazdálkodásra 
szoktatni. Ez által veszett el különösen az orosz és 
az oláh nemzetiség szellemi fejlődése, mi bizonyo
san meg nem történt volna, ha püspökeink nem a 
kormány kinevezésétől, de a nép választásától 
függtek volna. 

E hazában lakó nemzetiségeknek két felé 
ágazik el azon utjok, melyen nemzetiségi törek
véseiket érvényesíthetik. 

Egyik azon politikai irányban képezi ki ma
gát, mely az európai nemzetek tömörülése szem
pontjából indul ki. Ez, uraim, tisztán nemzetiségi 
politika, itt a nemzetiség játsza a főszerepet, itt a 
nemzetiségi eszme semminek alá rendelve nincs. 
De ha ezen politikát követni akarjuk, és a nemze
tiségek a szabadság rovására ez irányban kívánják 
nemzetiségi törekvéseiket fejleszteni, az esetben 
sem jogra, sem méltányos igazságra ne hivatkoz
zanak, és ne követeljék igényeiknek a törvényho
zatal utjáni kielégitését, mert ez teljes lehetetlen, 
hacsak az ország szétdaraboláslának és a hódítás ve
szélyeinek magunkat kitenni nem akarjuk. Legyen 
szabad a nemzetiségi érdekeket képviselő társaim
tól megkérdezni : vajon meggondolták-e azt 
jól, hogy tisztán nemzetiségi politikát itt Magyar-
szagban követni és érvényesíteni képesek lesznek-e? 

En csak egyre figyelmeztetem őket, arra, t. i., hogy 
én Európában több népfajt nem ismerek, mint" 
hármat: az egyik a latin, a másik a germán, a 
harmadik a szláv faj. És e három faj örökösen 
versenyezik egymással, hogy közölök Európa ura 
melyik legyenV Meggondolták-e, hogy mi, ha az 
egyik vagy másik népfajhoz csatlakozunk, a he
lyett , hogy azon bizalomnak, melylyel ben
nünket választóink megajándékoztak, megfelel
nénk , a helyett , hogy egy ily hódítási po
litikának tennők ki magunkat, átkot és nyomort 
hozzunk azon választók fejére, kiknek boldogságot 
és jólétet szerezni kötelességünk. Meggondolták-e, 
különösen román képviselő társaim, kiktől hallot
tam azt a fenyegetést: „elvesztünk, hogy ha nem 
oldatik meg czélszerüen azon nemzetiségi kérdés, 
elveszett Magyarország." A veszély még messze 
van. Éu diplomata nem vagyok, de a történelem
ből tudom, hogy mennyi tömérdek vér és pénz 
áldozatába került Pmrópának az. hogy Bukarestet 
megmentse az orosz hatalom alól. De kérdés, hogy 
vajon ha a politika tovább üzessék-e? és ha az 
orosz még egyszer Oláhországra teszi a kezét, 
vajon képes lesz-e Európa másodszor és kétszer 
annyi áldozat árán azt megmenteni, a melynek 
bizonyára egy tetemes vészét a mi vállaink is ér
zik. Ezen környülmények, ugy hiszem, eléggé 
okul szolgálnak arra, hogy ebbeli politikai néze
tektől óvakodjunk. 

A másik haladási útja a nemzetiségnek a 
nemzeti érdek fejlesztésének eszközölhetése, a helyi 
körülmények és viszonyok érett megfontolásából, 
és nemzetiségi érdekeknek ezekkel való^összeegyez-
tetéséből képeződik ki. Én, uraim, e politikát nem 
látom tisztán nemzetiségi politikának: mert itt a 
nemzetiségi eszme a főszerepet, nem játsza; itt a 
nemzetiség magasztos eszméje alá van rendelve a 
szabadság eszméjének, mely alatt szellemi fejlődé
sünket és anyagi jóllétünket legbiztosabban érhet
jük el. Sőt ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
politika a jólét és közboldogság által fogja előte
remteni minden fáju népek nyugalmát és megelé
gedését, ; ezt a politikát pártolom én, és ezen körben 
óhajtok én mozogni, és itt őszintén be kell valla
nom, hogy nem tudom értelmét felfogni annak: 
mire szükségeltetik a nemzetiségi törvények alko
tása? mert hiszen maga Dobrzánszky képviselő á r 
igen szépen felvilágosította, hogy ezred éveken 
keresztül elismerték törvényeink a nemzetiségek, 
jogait. Ha tehát vannak ily törvényeink, miért kí
vánják a nemzetiségek, hogy uj törvény alkottas
sák, hogy ujabban ismertessenek el a nemzetiségek 
és ha most máskép üt ki a dolog mint Ők várták, 
akkor beleesnek azon hibába, hogy önmaguk 
idézték elő azt, a mit nem kellett volna előidéz-

| niök. Mert azon roppant lármával, melyet az or-
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szagban a nemzetiségek érdekében csináltak, el
annyira, hogy Európának minden államait keresz
tül hatották és a magyar nemzet bizalmát megin
gatták, a magyar nemzetben gyanút ébresztettek 
ugy, hogy a magyar nemzet, a mely izolálva áll 
itt Európa közepén, a mely hivatva van arra, 
hogy a eivilizátiót valamint eddig annyi századon 
át. annyi viszontagság és veszély között meg
védette, és azt DíGgvédeni ezentúl is hivatva van, 
ezen nemzet, uraim, akkor, a midőn látja, hogy 
körül van véve idegen fajú népekkel és támasz
kodnia senkire sem lehet, akkor én nem csodálom, 
hogy — megengedjék Önök,de nem találok más szót, 
kifejezni magamat — h í ezen nemzet fukar, mert 
saját létele függ kérdésben. Midőn a nemzetiségek 
kezet fogva és vállvetve a magyar nemzettel meg
védik e luzának államiságát és függetlenségét, 
elősegítik a kormányt a szabad institutiók kifej
lesztésében, ott fogják a nemzetiségek feltalálni 
legszilárdabb biztosítékukat elannyira, hogy még 
az sem teljesedhetik be rajtok, a mit Eötvös eul-
tusminiszter úr méltóztatott mondani: hogy a civi-
lizátio megöli a nemzetiségeket: mert ha a civili-
satio magasabb színvonalára emelkedünk, akkor a 
civilisatio bennütdeet megvéd. 

Nem akarom tovább untatni a t. házat és 
áttérek a törvényjavaslatra. 

A kisebbségi törvényjavaslatot én átnéztem 
és mindenkép igyekeztem belőle kiolvasni oly va
lamit, hogy azt elfogadhassam, de semmit sem 
tudok benne találni, a mi engem meggyőz, hogy 
az jó és czélszerü, nem tudtam különösen megba
rátkozni azon eszmével, hogy a megyék kikerekí
tessenek, mert igen furcsa egyenjogúság az, a mi
dőn a többség: ek azért, mert többség, adunk jogot, 
a kisebbséget, pedig nem respeetáljuk azon jogok 
elvezetében, hanem elkárhoztatjuk. (H lyedés.) 

Erre nézve csak azt hozom fel, hogy én a 
kisebbségi törvényjavaslat azon elvében zsarnok
ságot láíok, a hol, ugyhiszem a 7. szakaszban, azt 
mondja, hogy a tárgyalás és elintézés mindig az 
első beadvány nyelven történik. Már, uraim, én el
ismerem az államnak azon jogát, hogy, ha én kérek 
tőle hivatalt és ő azt nekem megadja, akkor qua-
lificntiőt követelhet tőlmi arra nézve, hogy képes 
legyek a hivatalnak megfelelni. Elismerem az 
államnak azon jogát, hogy követelheti, miszerint 
az ö nyelvét minden ember, ki hivatalban akar lenni, 
ismerje. (lt,azl) De nem ismerhetem el bármely 
nemzetiségnek y^gy hatalomnak azonjngát, hogy, 
ha én mint orosz történetesen egy román atyafival 
perbe keveredem és ez románul adja be kereset
levelét, hogy én orosz létemre ezen per miatt kö
teles legyek megtanulni a román nyelvet. 

Vegyük fel továbbá uraim a differenfiát, 
mely itt a nemzetiségi kérdésben van. Két pont-
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juk van a nemzetiségeknek, melyet kivannak. Ázt 
mondják, a nemzetiség törvényesen el legyen is
merve, hogy itt van a hazában. És vegyük fel a 
törvényjavaslatot, a központi bizottság és Deák 
Ferencz képviselő úr szövegezése szerint. Ki van 
abban mondva, hogy minden nemzetiség egyen
jogú ezen országban, csupán a nyelv használatát 
csak annyiban szabályozza, a mennyiben ezt az 
ország egysége, a kormányzat, és a közigazgatás 
gyakorlati lehetősége s egyszersmind az igazság
szolgáltatás szükségessé teszik, és ezen második 
ponttal, melyet a nemzetiségek követelnek, ezzel 
megint ugy állunk, mint a természeti jogokkal, 
nevezetesen a velünk született jogokkal, melyekről a 
természeti jogtan szorosabb értelme szerint lemon
danunk nem is lenne szabad, és mégis a velünk 
született korlátlan szabadságról az emberi nem 
azért mondott le, hogy a lemondás által megvédje 
a valódi társadalmi szabadságot. 

Vajon tehát mi, hazánk érdekében, a köz
jódét érdekében, nem tehetnek azt, hogy a 
hivatalos téren végkép lemondjunk a nyelvek
ről ? Hiszen elismerem, hogy a nyelv egyik ta
núbizonyságát adja annak, hogy valamely nem
zetiség é l ; de nem ismerhetem el azt, hogy, ha 
a nyelv nem hivatalos nyelv, a nemzetiség ve
szélyeztetve van. Mert hiszen tudjuk, hogy a nyel
vet és nemzetiséget mi biztosítja leginkább, mint 
a nyelv literatúrai fejlődése; itt van öszpontosulva 
a nemzetiségek léte és jövője, mert fejtse ki a ro
mán vagy orosz, vagy bármely más nemzetiség 
literaíuráját, hog)7 azt minden ember műveltnek 
ösmervéu be, örömmel fogja azt megranulni, és azt 
a társadalmi körben használni : következésképen 
ott fogja találni legszebb biztosítását nemzetisé
gének. 

Erre nézve szabad legyen egy példát felhoz
nom, A közel múlt időben , Bach korszakában, a 
magyar nyelv a hivatalos körből ki volt zárva, és 
tessék csak jól megvizsgálni a dolgot és megbí
rálni az akkori irodalmi termékeket: mikor tett a 
magyar literatura oly haladást és mikor vésődött 
annyira a nemzet szivébe a nemzetiségi érzület, 
mint épen ezen korszakban ? (Zajos tetszés.) 

Ezek az én nézeteim. 
Megmondottam már, hogy a kisebbség javas

latát nem pártolhatom, hanem elfogadom a közjjonti 
bizottság és Deák Ferencz képviselő úr javaslatát, 
(EléiJc htlyédés.) Kérném nemzetiségi képviselő 
társaimat és testvéreimet, hogy miután ezen t&rgj 
már megvitatva, kimerhetett, legyenek szívesek a 
szótól elállani, a kérdést szavazás alá bocsátani. 

Popovics-Desseánu János: T. képviselő
ház! (Zaj. Eláll. ELök csenget.) Elismerem, hogy 
miután ezen tárgy már öt nap ótaszőnysgen forog 
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a t. ház előtt, a t. háznak türelme már kifogy
hatott ; (Ugy van .') de miután ezen tárgyat 
egyiknek tartom az e ház előtt fenforgó leg
fontosabb tárgyak közöli , nem tehetem, 
hogy a szótól elállják. Mindamellett méltányolni 
fogom a t. ház türelmének kifogyását és igyekezni 
fogok minél rövidebben a tárgyhoz szólni. 

Kétségkívüli, hogy e hazáben nemzetiségi 
kérdés létezik, és hogy ezen nemzetiségi kérdés 
még megoldva nincs; kétségtelen, hogy mivel 
ezen hazában nemzetiségi kérdés létezik, többféle 
nemzetiségek s nemzetek is vannak, és mivel ezen 
többféle nemzetiségek egyenjogúsításáról van sző, 
ugyanazért a központi bizottság javaslata már 
csak azért sem fogadható el, mert az az egyenjo
gúsítás fő feltételét, az egyenjogusitandóknak léte
lét el nem ismeri. Voltak már előbb is törvényja
vaslatok e tárgyban. Ilyen volt az 1861- diki tör
vényjavaslat a nemzetiségi kérdésben. De ezen 
törvényjavaslat legalább elismerte és megnevezte 
azon nemzetiségeket, melyek a nemzetiségi kér
désben egyenjogúsít andók. De, uraim, a központi 
bizottság javaslatát azért sem fogadhatom el, mert 
a ház kimondta már több izben, miszerint a nem
zetiségi egyenjogúsítás egyedül az ország integri
tása s politikai egysége által korlátolható ; én pedig 
ezen törvényjavaslatot nem találom olyannak, 
mely ezen korlátokig terjedne. Ugyanis a nemzeti
ségi egyenjogúsítás minden esetre meg kívánná 
azt , hogy a nem-magyar nemzetiségeknek ott, 
hol az állam egysége azt nem gátolja, a nyelv hi
vatalos használata megengedtessék. Az ország 
eddig is törvényhatóságokra volt felosztva és az
ért senki sem tagadhatja, miszerint ezen ország
nak territoriális integritása és politikai egysége 
ép volt. Ugyanazért hogy ha a törvényhatóságok
ban megengedtetik; miszerint a hivatalos nyelv az 
azon törvényhatóságban majoritást képező lakos
ság nemzetiségének nyelve legyen, a haza imteg-
ritása és politikai egysége megtámadva nines, de 
az eg3~enjogiiség- elve érvényesítve van, legalább 
annyiban, a mennyiben megengedi azt, hogy a 
nem-magyar nemzetiségek nyelve legalább a mu-
meipiumokban bírja a;-.on jogot, melyet a magyar 
nyelv a kormányzatban é& törvényhozásban bir. 

De, uraim, a fünforgó törvényjavaslat az 
egyéni szabadság terén sem bir az egyenjogúság 
elvével, mert azt látjuk, Imgy a magyar nemzeti-
eégü polgárnak bárhol ti hazában, ugy a kormány 
hivatalok, valamint bár mely törvényhatóságok, 
bár mely törvényszékek, bíróságok vagy egyéb 
hivatalos hatóságok előtt meg van engedve, hogy 
saját nyelvén terjeszthesse elő ügyeit s folyamo
dásait, saját nyelvén perlekedhessek, és saját nyel
vén nyerjen határozatot, j holott ez a többi nemze
tiségi honpolgároknak megengedve nincs, s ezek

nek a legfőbb politikai jogok élvezetében is ugy-
szólva mindenütt a magyar nyelv grammaticája áll 
utjokban, melytől függ a nem-magyar nemzeti
ségű polgár politikai jogainak gyakorlása. Ez, 
uraim, nem egyenjogúság ! 

Eddig a törvényhozás Magyarországon, külö
nösen 1848 előtt, a magyar nemzetiség fejlesztését, 
terjesztését és átalában a magyar nemzetiséget, 
mintegy állam czélul tűzte ki. És épen itt volt a 
nem-magyar nemzetiségeknek jogsérelme; most 
tehát arról van szó, hogy ezen jogsérelem orvosol-
tassék, hogy a magyar s nem-magyar nemzetisé
gek között e tekintetben fenforgó jogegyenlö'tlen-
ség kiegyenlittessék; de ezt a központi bizottság 
törvényjavaslata egyátalában nem teszi. 

Egyébiránt ezen törvényjavaslat azon hibá
val is bir, hogy a mellett, mert igen confusus, túl
ságos, szövevényes és határozatlan értelmű, való
ságos képtelenségeket is foglal magában. Ezen 
törvényjavaslat, például kimondja, miszerint min
den törvényhatóságnak hivatalos nyelve a ma
gyar; kimondja, miszerint a törvényhatóságokban 
a jegyzökönyvek magyar nyelven vitessenek, s 
kimondja, hogy ott is, a hol a szavazat képesek
nek 5-öd része vagy többsége megkívánja, a jegy
zőkönyv más nyelven is vitethessék ; de kimondja, 

I hogy ez utóbbi esetben is a magyar szöveg a hi
teles. Bátorkodom kérdezni a t. házat, hogy mi-
kép hitelesítetik a törvényhatóságok jegyzőköny
ve? (Ugy, mint a miénk.') bizonyára ugy, hogy azt 
az illető megye-közönségnek majoritása mondja ki 
hitelesítettnek. Már most vannak megyék, hol a 
szavazatképesek között alig van egy ötöd vagy 
hatod rész vagy ennél is kevesebb, mely a ma
gyar nyelvet érti: hogyan fogja ezen kis minoritás 
a majoritás ellenében a jegyzőkönyvet törvénye
sen hitelesíteni ? Ugyanazért, midőn némely urak 
azí mondták, hogy a privilégiumot el akarják tö
rülni, s a majoritásoknak még sem akarnak a 
minoritások felett jogot engedni a törvényhatóság
ban, ez által épen akkor ugyanazon urak a pri
vilégiumot szentesitik, mert a minoritás alá ren
delik a majoritást, és azon képtelenséget rendelik, 
hogy az legyen szent és hiteles a törvényhatósá
goknál, a mit a minoritás akar és nem az, mi a 
majoritás meggyőződése és akarata. De ha köz
igazgatás tekintetéből talán lehetne is némely indo
kokat forcirozni a nyelvi egyenjogúság megszorí
tására nézve, ilyesmit a törvénykezés tekintetében 
indokolni teljes lehetetlen; mert törvényeinkben 
ki van mondva, hogy a bíróságok előtt minden 
honpolgár egyenlő, s kimondja a stempíi-törvény, 
hogy minden polgár egyenlően fizeti a bélyeget 
azért, mert a bíróság neki ítéletet, végzést hoz, 
már most hol itt az egyenlőség? mert mig a biró 
a magyarnak magyarul szolgáltatja ki az igazsá-
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got, a románnak nem teszi ezt románul; pedig a 
stemplit ez is csak ugy megfizeti mint a magyar. 

Azt mondhatjuk, hogy ennek a birák köny-
nyebbsége végett kell igy lenni. Tgerj,uraim,ha azon 
szempontból indulnak ki, miszerint a nép azért van, 
hogy bírói hivatalnokokat tartson fenn saját véres 
verejtékén, igazságuk van; de ha a biró azért van, 
a miért alkotmányos államban lennie kell,hogy azon 
népnek szolgáljon, melytől fizetést huz, megkíván
tató, hogy azon bíró azon népnek nyelvén szolgál
tassa az igazságot {Közbeszólás: Ben van a törvény
ben !) Nincs ben a törvényben ! Az mondatik ugyan
is a központi törvényjavaslatban, hogy megen
gedtetik, miszerint a község birája előtt az illető 
községbelí lakos saját anyanyelvét használja. 
Tgen, uraim, az ott fenforogbató 12 forintos békebi-
rósági, vagy nem tudom miféle csirkeperekben 
megadatik ez a j o g ; meg van engedve az is, hogy 
más község bírósága előtt ismét hasonló perekben 
azon községnek nyelvét lehessen használni; meg 
van engedve végre, hogy saját járásának törvény
hatósági bírósága előtt ismét az annak illetőségé
hez tartozó csekély ügyekben a községnek ügy
kezelési nyelve kasználtassék, és itt, uraim, épen 
azokra hivatkozom, kik azt mondjak, hogy az 
egyenjogúságot mindenben csak az egyéni sza
badságra kívánják alapítani, és azt kérdem tőlök, 
hogy ezen jelentéktelen engedményekkel a tör
vény előtti nemzetiségi jogegj-enlőség az egyéni 
szabadság szellemében van-e alkalmazva s megold
va, akkor, midőn ott vannak a törvényhatósági tör
vényszékek ; ott vannak a váltótörvényszékek, ott 
n telekkönyvi hatóságok, ott lesznek ma-holnap 
az államhatalom által kinevezendő bíróságok, 
melyeknél az, hogy a nem-magyar nemzetiségű 
fél saját nyelvét használhassa, a törvényjavaslat 
értelmében teljesen kizáradk. Ura im! Ez nem 

A nemzetiséget sokan ugy állitják fel, mintha 
talán a szabadsággal ellentétben állana. Tagadom 
én ezt, uraim; mert én a nemzetiséget a szabad
ságtói nem tudom külön választani. Nagy magyar 
államférfiak is kimondták már azt, hogy nemze
tiség és szabadság közt választani nem lehet, és 
ha azon kérdést kellene elintézni, hogy melyiket 
cseréljük fel a másikért, nem lehetne válaszolni 
reá. Es valamint a magyar szivében s a magyar 
felfogásában ily nagyszerű a nemzetiség iszméje 
és igy össze van forrva a szabadsággal, épen oly 
magasztos s épen ugy össze van kötve a nemzeti
ség a szabadsággal a román szivében s fogalom
ban is. 

Azt mondják, hogy a civilisatio ellensége a 
nemzetiségnek. Tagadom, uraim ! Az én nemzeti
ségem azóta kapott nagyobb lendületet, mióta a 
civihsatio napsugarai kezdtek reá visszatükrö

ződni; minél inkább halad a civilisatio az én 
nemzetiségem fiai között, annál inkább ébred a 
nemzeti szellem, annál magasztosabb a nemzeti
ségi eszme, és annál erélyesebb a nemzeti törek
vés ; a civilisatio tehát nem ellensége a nemzeti
ségnek, hanem éltetője. Sehol nem láttam nemze
tiséget elnyomva ott, hol a civilisatio. hol szabad
ság volt, hanem láttam ott, hol barbárság, hol az 
önkény uralkodott. (Helyeslés.) Nézzenek, uraim, 
Lengyelországra, vrjona civilisatio, szabadság az, 
mely a lengyel nemzetiséget, a lengyel nyelvet 
elnyomni, megsemmisíteni törekszik ? Nem, uraim, 
nem a civilisatio, nem a szabadság nyomja azt el, 
hanem a barbárság, az erőszak! A civilisatio a 
humanitás tudománya. A humanitás respectál min
den nemes emberi eszmét, tehát minden nemzetsé
get; nem lehet hogy a humanitás másban meg
vesse azt, mit önmagában respectál, mit önmagá
ban tisztel. Ugyanazért a magyarországi nem-
magyar nemzetiségű népek azon törekvése, hogy, 
a mennyire a haza integritása s politikai egység J 
megengedi, a nemzetiségi egyenjogúságban része-
sittessenek, sem a szabadság, sem a civilisatioval 
ellenlétben nem áll. 

Ennélfogva én,miután a kisebbségi törvény
javaslat a haza integritását s politikai egységét tisz
teletben tartja, sőt czélul tűzi k i ; miután ezen 
kisebbségi törvényjavaslatban a nemzeti egyen-
joguság gyakorlatilag keresztül van vive, mind
addig, a meddig ezen emiitett két nagy elv meg
engedi, s miután a benne foglalt módozatok szük
ségesetére módosíthatók; ennélfogva én az abban 
foglalt elvek alapján egyedül a kisebbség javas
latát tartom alkalmasnak arra, hogy annak alap* 
ján a nemzetiségi kérdés ugy oldassuk meg, mi
szerint a megoldás egyrészről a nemzeti egyenjo
gúságnak megfeleljen, s másrészről a haza való
ságos igényeinek is eleget tegj'en. 

Uraim, még csak egyet akarok mondani. Kö
telességem válaszolni Tisza Kálmán képviselő űr 
ama felhívására, hogy ne akadályoztassuk a fen-
forgó kérdésben törvény alkotását. Meglep en
gem ezen felhivás, mert a t. ház legjobban tudja 
hogy sohasem voltunk mi azok, kik e kérdés meg
oldását hátráltattuk volna, sőt igen gyakran fel
szólaltunk s kértük a t. házat, hogy ezen igen fon
tos kérdést mielőbb oldja meg. Ha tehát az idő 
ennyire haladt, és e kérdés még megoldva nincs, 
okai ennek mi nem vagyunk; de azt hiszem, mi
ként mindamellett, hogy az idő rövid, c fontos 
kérdést csak ugy könnyedén keresztül nem ugor
hatjuk, mert azzal tartozunk saját lelkiismeretünk
nek, tartozunk a m i kötelességünknek, melyet 
választóinknak irányában elvállaltunk; de tarto
zunk egyszersmind azon kötelességnek is, melylyel 
mint honfiak e közöd haza érdek3 és java iráut 
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viseltetönk. Análfogva, midőn e felhívást részemről 
el nem fogadom, egyúttal magam és elvtársaim 
nevében kijelentem, hogy azon ijesztésektől sem 
rettegünk, melyeket Tisza képviselő úr ellenünk 
felhozott, miszerint t. i. az esetben, ha e kérdés meg 
nem oldatnék, talán majd az annyira gyűlölt 
előbbeni nyelv-törvények lógnának alkalmaztatni. 

Zmeskál Mór : Köteleségem késztet, t. ház, 
fölszólalni, de eleve is kijelentem mikép nem 
fogom azon képviselő urak példáját követni, kik 
két óráig tartó olvasott beszédeikkel delectálták a 
t. házat, s pedig felfogásom vagy legalább sejtel
mem szerint azért, mert akadályoztatni akarták, 
hogy ezen tárgyban törvény alkottassék, mitől 
pedig óvjon meg a magyarok Istene! 

T . ház ! Hivatva érzem magamat felszólalni, 
midőn oly tárgyról van szó, mely azon kerületet, 
melyet én képviselek, közelről érdekli. Azon kerü
let, melyet én képviselek, tiszta tót ajkú, de biz
tossá teszem a t. házat, hogy az alkotmányi szere
tetben vetélkedik bár mely más magyar ajkú me
gyével. (Elénk éljenzés.) A mit állítok, a mit mon
dok, az nem puszta szó, igaz tények azok, melye
ket Árva megye mindig és minden viszonyok 
közt állandóan tanúsított. Biztosítom a t. házat, 
hogy Árva megye józan népe távol van azon bű
nös gondolattól, hogy valaha egy oly törvény 
alkottassék, mely által Magyarország épsége, Ma
gyarország integritása veszélyeztetnék. (Elénk 
helyeslés.) 

De, t. ház! Vannak minden nemzetiségnek 
bizonyos veleszületett igényei, melyeket a mint 
ignorálni nem szabad, ugy másrészt azokat ki
elégíteni szükséges, mert valamint igaz az, hogy 
valamint a magyar, ugy a tót, szerb, román 
egyformán áll a mindenható Isten legmagasabb 
színe előtt: ugy igaz az és igaznak kell lenni an
nak, hogy valamint a magyar, ugy a tót, szerb, 
román egyformán álljanak a törvény előtt és 
hogy egyformán részesüljenek az alkotmányos 
élet élvezetében. És valóban, t. ház, csak akkor, 
ha ez ki fog mondatni, csak akkor lehet biz
tosan várni, hogy azon súrlódások, melyek létez
tek, végüket fogják nyerni és hogy az annyira 
kívánatos testvéri egyetértés helyre fog állitatni 

En, tehát t. ház ezen szempontból kiindulván, 
de épen ezen szempontból indulván ki a központi 
bizottság javaslata is, ezt mint olyat, mely, néze
tem szerint, leginkább lesz képes a különböző 
nemzetiségek igényeit kielégíteni, átülánosságban 
örömmel és nyugodt Jszivvel pártolom s azt a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadom; egyes pont
jaira nézve pedig észrevételeimet fentartom. (Él
jenzés.) 

Man i l l A t i r é l : Megvallom, ha nem tarta
nám szükségesnek e főlontosságu tárgy körüli 

nézetem előadását, most a discussio 5-ik napján, 
midőn látom, hogy a t. ház türelme egészen ki
apadt : nem venném igénybe a t. ház becses figyel
mét ; de miután evvel tartozom önmagamnak, 
engedje meg a t. ház, hogy e körüli nézeteimet 
röviden előadhassam, és azokat ép oly röviden 
indokolhassam. A többségi javaslat, nézetem sze
rint, a mostani nemzetiségi igényeknek meg nem 
felel, és azért azt részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. 

A többségi törvényjavaslat nem tartalmazza 
azon elvet, melyet már az országgyűlés több íz
ben felirataiban és határozataiban, ugy szinte az 
általa kiküldött nemzetiségi bizottságok munkála
taikban elismertek és elfogadtak. Ha tekintjük, 
uraim, országunk nyelvbeli törvényeit, ugy aka
dunk oly törvényekre is, melyek szerint az ország 
integritása azzal is sértve találtatott, hogy ha 
valaki a közgyűlésekben máskép mint msgj-ar 
nyelven szól. Kell tehát, hogy ezen kérdésnél 
bizonyos elv vezéreljen ; .ezen elv pedig megmásk-
hatlan és félre nem magyarázíatható legyen. 

Én a nemzetiségi kérdés megoldása által 
Magyarország erősbödését és az alkotmányos sza
badság tökélyesbülését óhajtom, E tekintetben tehát 
szükséges figyelnem, hogy a megoldás által az 
ország területi épsége és politikai egysége csorbát 
ne szenvedjen, sőt hogy ez által erősbüljön és 
szilárduljon. 

Mit érthetünk területi integritás alatt, szük
ségtelen mondanom, maga e szó megmondja; a 
politikai egységgel azonban nem állunk ugy. Én 
ez alatt nem érthetek egyebet mint állami, törvény
hozási és kormányzati egj-séget, annak erősödését 
vagy gyengeségét a nyelvek használatától én 
feltételezni nem tudom. A kormányzat lehető köny-
nyebbitéso igényli, hogy a törvényhozás, a központi 
kormányzat terén, és akkor midőn az állam mint 
ilyen lép fel, egy nyelv,"az ország relatív többségéé, 
vagyis a magyar nyelv használtassák, Tudom 
én, hogy e kérdés megfejtése uj és nehéz, mert 
hazánk sajátságos viszonyai teszik azzá; de ha 
elvet, mely megmásithatlan, elfogadunk: akkor a 
nemzetiségi kérdés megoldása igen könnyű, mert 
arra nem kell egyéb, mint az állam mint az állam 
nyelvét azon mértékre szorítani, mely okvetlen 
szükséges, hogy az állam létezzék. De, hogy azt 
létezése igénylené, miszerint a municipiumok hatá
rán belül is csak egy nyelv alkalmaztassák, azt én 
helyesnek nem tartom, 

Bizonyos elvből kell tehát kiindulni és ezen 
elv nem lehet egyéb, mint a nemzeti jogegyenlő
ség elve. 

Elnök (leszáll s helyét Gajzdgó Salamon 
foglalja el.) 

Man in A u r é l : Mondtam már, hogy csak 
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álláspontom- jelzésére akarok szorítkozni és egy
szerűen kijelentem, hogy én a ki.-ebbségi javaslat
ban látom azon elvet lefektetve, a melynek alap
ján e kérdés megoldása lehetséges. 

T. ház! miután a kisebbségi javaslat oly sok 
oldalról megtámadtatik, szabad legyen nekem is 
egy pár szóval járulni annak felvilágosítására, 
hogy mi foglaltatik abban. Uraim, ezen kisebbségi 
javaslatban fő elv először az, hogy a nemzeti jog
egyenlőség mondassék ki, másodszor a többség 
elvének alkalmazása. Az igen t. cultusminiszter úr 
megfordította e kérdést, azt mondván, hogy a ki
sebbségi javaslat három elvet tartalmaz, t. i. a ki-
kerekitést, avagy nyelv-uralmat és a hivatalok 
aránylagosságát, Már bocsánatot kérek, én ezt 
nem ugy találom. Az eg37ik elv a jogegyenlőség, 
a másik a többségi elvnek alkalmazása. 

Valamint az országban a magyar nyelv 
állami, törvényhozási és közvetítő nyelv a több
ségi elv alapján és nyomán: ugy a kisebbségi tör
vényjavaslat szerint a törvényhatóságokban , . 
az absolut többség nyelve a hivatalos nyelv és 
ennek minél igazságosabb keresztülvitelére szük
ségesnek tartatott a kikerekités; de ez ép ugy, mint 
egyéb intézkedések, csak az elvek mikénti alkal
mazására vonatkozik, és ha ez alkalmatosnak nem 
találtatnék, jgen könnyű azt mással felcserélni, 
csak ismertessék el az elv. Ha veszszük a 48 iki 
törvényhozást, mely a politikai egységet még 
akkor is sértve látta, ha valaki a törvényhatósá
gok gyűléseiben más nyelven szólalt íel mint ma
gyar nyelven, most pedig ebben sérelmet nem 
talál senki, de az mondatik, hogy ha valamely 
törvényhatóság más ügykezelési nyelvvel bir mint 
a magyarral, ugy ez által a politikai egység meg
sértetik, és mégis mind 1861-btn az akkoron 
kiküldött nemzetiségi bizottság, mind a jelenlegi i 
bizottság alválasztmánya munkálataikban ebben j 
sérelmet nem látnak, 

Szükséges tehát elvből kiindulni: különben 
minden csak az egyén felfogásától függ; már pe
dig e főfontosságu kérdés, melynek szerencsés és 
közmegelégedést szülő megoldása nélkül a ki-
egyezkedés befejezve nincsen, megérdemli, hogy 
változatlan elv alapján oldassék meg. 

Igen sajnálom, hogy találkoztak e házban 
oly képviselő társak is, kik lagalább becsületes 
ember szemében a legnagyobb bűnnel, hazafiatlan-
sággal terhelték és vádolták nem-mag}Tar ajkú 
képviselőtársaikat, csak azért, mert nem fogadhat
ják el a többségi javaslatot. En undorral fordulok 
el az ilyen vádaktól. Uraim, kora, ifjúságomtól 
fogalkoztatott ezen kérdés és anuak mi módon 
való megoldása, sokat gondolkoztam felőle: de so
ha nem voltam képes e kérdés megoldását más
képen felfogni, mint közös hazai szempontból. Ha 

valaki meggyőz engem arról, hogy az általam 
kelt indítvány támogatása által a haza java nem 
mozdittatik elő, visszalépek; de ne gyanúsítson 
senki, hiszen ezen alapon lehetne gyanúsítani azo
kat Is, kik más módon való megoldást indítva-
nyozt ik : ilyenek az 1861 diki bizottságban részt 
vett képviselő urak, kik közöl jelenleg néhányan 
miniszteri padon ülnek; ilyenek az 1867-diki bi
zottság tagjai, mert azok is más módot javasoltak 
a megoldásra, t. 1. megengedték és elismerték 
azon jogát a törvényhatóságoknak, hogy nyelvű
ket szabadon válaszszák. 

De megigértem, hogy nem leszek hosszas, 
bár óhajtottam volna, hogy terjedelmesebben 
nyilatkozzam; de miután ezen két pont kiemelése 
által álláspontomét jeleztem, ennélfogva kijelen
tem, hogy miután a kisebbségi törvényjavaslat 
azon elvet, mely egyedül alkalmazható igazságos 
és jogos megoldásul, tartalmazza, én a két javaslat 
közöl azt pártolom. 

Rudoyánszky Flórián: T. ház! {Eláll!) 
Bocsánatot kérek, én is azon édes anya szülöttje 
vagyok. A kik hajdan a szólásszabadság mellett 
fölléptek, sokat tapasztaltak, de még többet szen
vedtek. Ennélfogva én a t. háznak csak egy pár 
pereznyi béketürését kikérvén, röviden nyilat
kozom. 

T . ház! Az egész nagyfontosságú tárgy ki le
vén merítve, egyedül, mint Barsmegye tótajku 
kerületének képviselője, büszkén kijelentem, hogy 
az előttem szólott Madocsányi, Justh, Plachy és 
Kvassay képviselőtársaim nyilatkozatához ragasz
kodván, pártolom a Deák Ferencz által módosított 
központi javaslatot. {Elénk helyeslés.) 

L a n g GuSZtáv : T. ház! (Szavazzunk! Eláll!) 
Igen rövid leszek: csak azt kell kinyilatkoztat
nom, hogy én, mint erdélyi képviselő, az előttünk 
fekvő törvényjavaslatoknak egyikét sem fogadha
tom el a részletes tárgyalás alapjául. A jelen tör
vényjavaslatot előleg nem lehet kiterjeszteni mind-
addio-. mi<y az unió kérdése megoldva nincs, illető-
leg míg a módositások, melyek által Erdély Ma
gyarországgal egyesül, megállapítva nincsenek. 
Az unió kérdésének megoldása fogja megmutatni 
azt, hogy mit kell Erdélynek régi alkotmányos 
jogaiból íentartani, mit eltörölni; és mily arány
ban szükséges Erdélyre nézve egy nemzetiségi 
kérdést előterjeszteni. Minél fogva, mint erdélyi 
képviselő, az előttünk fekvő törvényjavaslatok kö
zöl, a mennyiben azok Erdélyre is kiterjeszíeí-
nének, a részletes tárgyalás alapjául egyiket sem 
fogadhatom el. 

SipOS Fe renCZ : T. ház! (Zaj. Szavazzunk!) 
A vita alatt levő tárgy annyira ki van merítve, 
hogy ahhoz ismételve hozzászólani nem lehet. En 
ennélfogva, a ház türelmével visszaélni nem akar-
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ván, kijelentem, hogy a központi bizottságnak tör
vényjavaslatát a Deák képviselő úr módosilásával 
elfogadom. (Hdyeslés.) 

Medán Endre: T. ház! (Eláll!) Midőn oly 
kérdésről van szó, mely a nem-magyar nemzetisé
gek nemzeti élete körül forog, miután conslatálva 
van, hogy csak azon nemzet veszti el jogait, mely 
önmaga feladja azokat, nemcsak idöpazarlásnak 
nem, de kötelességemnek tartom, hogy mi, kik 
nem magyar ajkú választókat is képviselünk, ezen 
tárgyban felszólaljunk minden oly intézkedés el
len, mely véleményünk szerint a nem-magyar 
ajkú nép nemzeti életét veszólylyel fenyegeti, azon 
reményben, mivel igaz az. hogy quid ab initio in-
justum est, etiam traetu temporis convalescerc ne-
quit, az akaratunk ellenére elvesztett jogokat vala
ha ismét visszaszerzendjük. Ezen okból én, t. ház, 
el nem állok a szótól. 

T. ház! Elérkezett tehát valahára a nem-ma
gyar nemzetiségűek által várva vári azon idő, midőn 
a nemzetisééi kérdésre vonatkozó törvénvjavrslat a 
t .ház előtt tárgyalás alá került; elérkezett azon idő, 
midőn a képviselők egy részének alkalma van 
alkotmányos utón a nem-magyar ajkú nemzetisé
gűek nemzetiségi igényeit a t. ház előtt tolmá
csolni: mondtam, alkotmányos utón, mert a nem-
magyar nemzetiségűek, különösen pedig a romá
nok, sokszor részesültek azon szemrehányásban, 
hogy ellenszenvvel viseltetnek az alkotmány 
iránt, shogy ők igényeiket nem alkotmányos úron 
ig)ekéznek kielégíteni. (Ki mondta azt?) Elég
szer mondatott. Holott alkotmányos utón köny-
nyebben érnök el igényeinket. Elértük ezen 
időpontot i s ; fájdalommal kellett azonban a nem-
magyar ajkú nemzetiségek képviselőinek tapasz
talni, hogy minél nagyobb volt a remény, milyet 
tzen időhöz kötöttek, annál keserűbb csalódásra 
ébredtek a két törvényjavaslat tárgyalása alkal
mából. Ertem a központi bizottmány javaslatát s 
Deák Ferencz t. képviselőtársunk törvényjavasla
tát, melyek lényegükben egyeznek egymással, s a 
többség javaslatának tekinthetők. Ezen két tör
vényjavaslat, bármennyire igyekezzék is a eul-
tuszminiszter úr a világot meggyőzni arról, hogy 
a nemzetiségi kérdést, megoldják, nem csak hogy 
nem oldják meg azt, hanem annak minden életerét 
oly könyörtelenül metszik cl, hogy semmi remény 
se lehessen az iránt, hogy valaha ismét feltámad
hassák. Mindkettő a szabadelvüse'g s a nemzeti 
egyenjogúság czime alatt kimondja, hogy nincs 
nemzetiségi kérdés: az egyik a torok között, a 
más-ik pedig nyíltan, azon tétel rendén, hogy Ma
gyarországon csak egy politikai nemzet van, s ez 
a magyar. Ezen tételben én a nem magyar nem
zetiségek ellen irányzott eluemzctiet'eiiitéVi politi
kát látok. Midőn a t. cultuszminiszter úr állította, 

hogy a szóban forgó két törvényjavaslat a nem
zetiségi kérdést teljesen megoldja, Tisza képviselő
társunk pedig azt, hogy ezen két törvényjavaslat 
teljes szabadságot ad, önkénytelenül eszembe ju
tott hogy ha mindkét képviselőtártunk virágked-
velö lenne, s ily teljes virágokat nevelnének, mint 
a mely teljeseit oldják meg ezen törvényjavasla
tok a nem eti egyenjogúságot, s a minő teljes sza
badságot adi ak, a %'ilág bármely virágkiállításá
ban semmi kitüntetésre nem számolhatnának. 

T. ház! A nemzetiségi kérdést mindazok, a 
kik a többség javaslatát pártolják, mind pedig azok, 
a kik a kisebbség véleményét pártolják, fontosnak 
mondják, csakhogy a mii.t a következtetésekből 
kiveh tő, különböző értelemben: az előbbeniek 
csak magyar érdekből tartják fontosnak, a meny
nyiben az által, ha a jogegyenlőséget kimondják 
a magyar n< mzet és a nem-magyar ajkú tömör, 

I résznt ősi, részint szerződések mellett letelepedett 
nemzetek között, a magyar érdeket veszélyeztetve 
tartják, mert nem vethetik meg alapját oly nem
zet-egységnek, a mely eddig soha sím volt, és el
enyészik minden remény a magyar nemzetnek be
olvasztás és elnemzetlenités általi szaporításához. 
Azok ellenben, kik a kisebbségi javaslatot pártol
ják, a nemzetiségi kérdést közös fontosságúnak 
tirtják olyannyira, hogy ettől feltételezik a haza 
jövő boldogságát. Az utóbbiakhoz tartozom én i s . 
Véleményem s/erint ezeknek van igazuk, és ezt 
m jd a jövő fogja megmutatni. 

Ez alkalommal, t. ház, nem mulaszthatom el 
hogy ne adjak kifejezést azon aggodalmamnak is 
melyet bennem keheit a kultuszminiszter űr azon 
nyilatkozata, hogy igazságtalan volna azon intéz
kedés, hogy a megyékbe behozassák a többségi 
nyelv i ; mert. megtörténhetik idővel, hogy a 
k kerekítés alkalmával létezett többség meg fog 
\ált ' zni. és más többség fog keletkezni. Vélemé
nyem szerint ezen állítással azt helyezte kilátásba, 
hegy a többi nemzetiségek be fognak olvadni a 
magyar nemzetiségbe, és a magyar nemzetiség 
lesz majoritásban minden megyében. 

| T . h á z ! Én a leghazardabb és legveszélye
sebb törekvésnek tartom az elnemzet'enitési poli
tikát. Igaz. hogy nagy nyereséggel kecsegtet, 
hogy ha siker koronázza. De annál nagyobb vészt 
rejt méhében, ha roszul üt ki. Ha Francziország a 
t. ház buzdító példáiul szolgálhat az elnemzetle-
nitési politikára : a hozzánk közelebb eső földön 
űzött ily politika, melynek súlyát a magyar nem
zet is cr.-zte, és mely oly megrázkódtatást okozott, 
hogy a birodalmat szinte'sarkából kifordította, intő 
például szol»álhat a magyar nemzetnek. Ezen 
megrázkódtatás nem következett volna be, ha a 
nemzeti-égek az eluemzetlenitési politika által nem 
lettek volna egymástól elidegenedve; vagy ha be-
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következett volna ig, de nem oly kriukus jelensé
gekkel, melyeknek utóhatásait most is érezzük, 
és melyek recidivájától most sem vagyunk biz-
tositva, mert az ok, az elnemzetlenitési politika 
nem szűnt meg, sőt meg volna kettőztetve, ha a t. 
ház által ezen törvényjavaslatok elfogadtatnának. 
En nem tartom jó orvosoknak azokat, kik oly or
vosságot, melynek egy adagától a beteg szinte 
meghalt, kettős adagban nyujtnak neki. 

Azt vethetnék ellen, hogy Magyarország ezen 
megrázkódtatásnak köszöni újjászületését. De azt 
kérdem : hát azt, akarják-e, hogy mi, a nem-ma
gyar nemzetiségek is ily rázkódtatástól várjuk nem
zetiségi igényeink kielégítését? Nem ! és bármeny
nyire gyanusittatunk, ismételve mondom : nem! mi 
testvéri jobbunkat nyújtjuk a magyar nemzethez, 
s kérjük, hogy testvérileg járjanak el ez ügyben, 
azon őszinteséggel, a melylyel igazi testvér test
vére iránt viseltetik. Mert nem tehetem fel, hogy 
a képviselőház feliratában tett azon ígéret alkal
mával, miszerint a nemzetiségi kérdést a testvéri
ség alapján fogja megoldani, a t. képviselőház 
keblében a mostoha-testvériség utógondolata ho
nolt volna. 

Azt mondhatná nekem valaki, hogy politiká
ban nem lehet érzelem az irányadó. Jól van hát, 
hagyjuk el e tért, s vegyük a dolgot a szükséges
ség szempontjából; e szempontból kiindulva, a ro
mánok mint őszinte szövetségesek nyújtják jobb
jukat most, az európai válság kitörése előtti utolsó 
órákban, és hogy a szükségességről meggyőződje
nek, méltóztassanak egy pillanatot, vetni Magyar
ország térképérc, s csakhamar be fogják látni, 
hogy az önök által centrifugaioknak nevezett ré
szek összetartására, egy oly vonzó erő teremtésére 
van szükség", a mely a centrumhoz vonzza a kü-
lönféle népeket ; e vonzóerőt a nemzeti egyenjo
gúság létesitése képezheti csak. De másfelől, t. 
ház. a mint mondja Ludvigh hazánkfia a ,,IIon"-
ban: nem üdvös a hazára nézve, oly combinatiók-
ban keresni a haza üdvét, a melyeknek végrehaj
tása oly terhekkel sújtaná c hon lakosainak nagy 
részét, a milyenektől a t. magyar nemzet megsza
badult. Volt idő, midőn a tisztelt többség lapja, a 
„Pesti Napló1 ', fennen hirdette hasábjain Falk 
Miksa hires publicista által irt ezikkeiben, hogy a 
nemzetiségi jog oly jog, melylyel szemben minden 
más, csak kigondolható emberi jog elenyészik, és 
hogy semmi más jogért cserébe nem adható, és 
azért nem fogadta el a magyar nemzet a Scdimer-
ling által ajánlott consíitutiót, mert az által nem
zetiségét veszélyeztetve érezte; és kérdem én: con-
stitutio-ellenes érzületünek lehet-e azért nevezni a 
magyar nemzetet, mert nemzetiségi jogát nem 
akarta cserébe adni egy oly constitutiéért, mely 
nemzetségét veszélylyel fenyegette? És ugyan 

miért tesznek fel a románoknál kevesebb fogé
konyságot a nemzeti jogok iránt, mint önmagá
nál a magyar nemzetnél? és miért neveztetnek a 
románok reactionáriusoknak, ha nem nagy ked
vet mutatnak egy oly cönstitutió iránt, mely, vé
leményük szerint, nemzetiségi jogukat veszélylj el 
fenyegeti? Legyenek méltányosak uraim, méltá
nyolják másokban azon érzelmeket, melyekre 
önök büszkék, vagy legalább ne engedjék meg, 
hogy ezen érzelmek kigunyoltassanak, és ne kí
vánják, hogy mi feltétlenül hosannát kiáltsunk 
egy oly constitutiónak, mely véleményünk szerint 
nemzetiségi jogunkat veszély lyel fenyegeti. 

Mit ér nekünk uraiul azon phrasis: „a nemze
tiségi kérdés fontos kérdés, azon kérdést a múlt 
idők mértékével nem lehet mérni-< ? Ha ezen mondás 
által az czéloztatik, hogy a régi magyar politikát, 
mely szerint, mint a történelem tanúsítja, a ma
gyar nemzet az itt lakó nemzeteket nem igyeke
zett leigázni, hanem azokkal testvériségben élt, 
most meg kell változtatni, és ki kell mondani azt, 
hogy Magyarországon csak egy nemzet van, és ez 
a magyar nemzet és a többi nem-magyar ajkú 
nemzetek nem csak nem jogos, hanem nem is mél
tányos eljárás ez t. ház. Ily eljárás után a román 
nemzet soha sem fog őszinte tiszta testvéries érzü
lettel viseltethetni a magyar nemzet iránt, ha az 
elv kimondatnék. 

De nincs is hasznára ez a magyarnemzetnek. 
Ennem látom a magyar nemzetnél szükségét 

annak, hogy a nemzetiségi politika által igyekez
zék önmagát szaporítani, mert vannak ennek más 
módjai, melyek közöl csak néhányat említek: elő
ször kipuhatolni és eltávolítani mindazon okokat, 
melyek — némely írók szerint — okozták a ma
gyar faj apadásnak indultát: másodszor betelepí
tése által a nagy területű lakatlan pusztáknak, és 
pedig elsősorban székelyek által: mi által meg lesz 
akadálj'oztaíva a székely kivándorlás; továbbá a 
névmagyarositási statistika alapján oly nemzetek 
által, kik legfőbb hajlamot mutatnak a beolvadás
r a ; és harmadszor a magyar nyelvnek művelődés 
általi oly vonzóvá tételével, hogy azt szívesen 
magáénak vallja mindenki, és örömét találja abban, 
ha a magyar népbe beolvasztatik. A román nem
zetről elmondhatom ugyan, hogy rokonszenvvel 
viseltetik a magyar nemzet iránt, mert alig talál
kozik intelligens, ki nem beszélné a magyar nyel
vet és sokkal jobban nem tanulná mint más nem
zetiségben"; de azért a maga nyelvét sem hanya
golja el, és semmi vágyat nem mutat arra, hogy 
más nemzetbe beolvadjon , mert a történelem 
mondja, hogy a román non tam pro vitae quam pro 
linguae incolumitate certarunt. Egyébiránt a 
magyar nemzet bölcseségc kitalálhatja a szaporo
dás módját más nemzetek sérelme nélkül is. 
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De, t ház, a kor, melyben élünk, nem alkal
mas anemzetesitlenitési politikára, mert — mint a 
cultusrniuiszter úr megjegyezte— a szabadság zász
laja magasan lobog; és én azt teszem hozzá, hogy 
melfette ikertestvér gyanánt a nemzetiségi zászló 
is ; s még hozzá adom azt is, hogy a mostani kor
ban, midőn megváltónknak azon mondata, hogy : 
adjátok meg az Istennek mi az Istené és a császár
nak a mi a császáré, meg van könnyítve azon elvvel, 
hogy a nép saját sorsáról szabadon rendelkezhe
tik, vagyis más szavakkal: adjátok meg a népek
nek a IUÍ a népeké, midőn a népjog átalános sza
vazat által érvényesíttetik. Én, t. ház, lehetetlen
nek tartom az elnemzetlenitési politikát sikerrel 
követhetni. 

Áttérek most a többség törvényjavaslatának 
a nyelv használatára vonatkozó részére, azon ked
vezményekre, melyek a közgyűléseken vezetendő 
jegyzőkönyvekre nézve a nem-magyar nemzetisé
geknek adatottak, csak színleges engedmények. 

Erre nézve csak arra hivatkozom, mit Dessc-
anti képviselőtársam mondott , hogy nem 
igazságos , hogy a kisebbség által hitelesített 
jegyzőkönyv irányadóul szolgáljon a többségnek 
és a többség akarata a kisebbség által paralisál-
tassék. Azon engedmény is csak látszólagos, mely 
szerint minden oly esetben, hol valamely tisztvi
selő nem érti a magyarnyelvet , kivételesen viheti 
az ügyvitelt a jegyzőkönyv nyelvén, mondom, ez 
csak látszólagos: mert intézkedett a t. ház, hogy 
csak oly lisztviselők választassanak, kiket a főis
pánok candidálnak, ezek pedig nem fognak olya
kat candidálni,kik nem tudnak magyarul. 

Ilyen engedmény az is, hogy a törvényszé
keknél csak azon perek vezettessenek a nemzeti
ségek nyelvén, m el vek nem ügyvéd áltai vitetnek. 
Ez sem engedméivy: mert a perrendtartásban in
tézkedett a t. ház, hogy az Írásos, tehát a fonto-2 

sabb pereket csak ügyvédek által lehet folytatni, 
miáltal a felek önképviseleti joguktói tökéletesen 
megfosztatnak; s ez is bennem, megvallom, azon 
aggodalmat keltette, hogy ez csak a nemzetiségi 
jogok megszorítása tekintetéből történt. 

Véleményem szerint kimutattam azt, hogy 
azon elv, hogy Magyarországban csak egy nem
zetvan, a magyar, ki nem mondható; kimutattam 
azt is, hogy azon engedmények, melyek nem ma
gyar nyelvek használatára nézve tétettek, csak 
színlegesek és most szavazatommal a kisebbségi 
törvényjavaslathoz járulok , mert ez a nemzetiségi 
igényeket kielégíti, s egyszersmind kötelességem
nek tartom kinyilatkoztatni, hogy a mennyib'n 
pártolom a kisebbségi javaslatot, ha ezt tárgyalási 
abnpul el nem fogadtatik, a részletes tárgyaláshoz 
járulni nem fogok. 

Ivacskovics György 
S z o n t a g h P á l (nőqi-ádi) ) , ..... , x 

SZOntagh P a l (gümon) ) x ' 
Thalabér Lajos 
Andreánszky Boldizsár 
Berzenczey László: Most kevéssel ez előtt 

hallottam, hogy voltak nagy hazafiak, kik 1848 
után otthon maradtak, és voltak rósz hazafiak, kik 
elfutottak. Magam ezen szerencsédének közé tar-
tozom; de hogy azok, kik itt maradtak, mind jó 
hazafiak lettek volna, azt engedjék meg, hogy két
ségbe vonjam; és miután azon futás sokáig tartott, 
úgymint 18 évig-, kötelességem mégis kimutatni, 
hogy ott, a hol voltam, a fejedelemségekben, azt 
mondják , ottan confederatiokat ígérvén hazug 
ígéreteket tettünk, és ma itthon e részben gondo
latinkat nem merjük kimondani; mig mások azt 
mondják, hogy csakugyan hazaárulók válunk, 
szövetkezvén a magyarok elleneivel. 

Engedje meg a t . ház, hogy csak egy negyed 
óráig tehessem ezen vádak ellen megjegyzésemet. 

Nem csak ugy szólok, mint magyar, hanem 
mint erdélyi, s mint erdélyi is nem csak ugy szó
lok, mint magyar, hanem ugy, mint a ki sok jóté
teményt rokonszenvet élveztem, nem csak hazám 
román nemzetisége részérül, hanem, több éven át 
Bukarestben élvén, a külföldi románok részéről is. 
Hazám iránti kötelesség átalánosan megmutatni 
a t. képviselő ház előtt, hogy az ördög nem 
oly fekete, mint a minőnek festik, és hogy igen 
sok szép nö van a világon, kik, ha megharag
szanak, oly csúnyák, hogy nem mer rajok nézni 
az ember. (DeriÜség.) í g y vagyunk az ezen vita 
alkalmával eltaszitott román néppel; pedig ki 
nagyon is szeret n-igyon is haragszik. Les extre-
mes se touchent. Én eleget találtam, a külföldön, 
kik szívesek voltak hozzám, de nem csak hozzám, 
hanem a többi száműzött társaimhoz is és elé<r 
román van a világon, a ki azt. mondja, hogy kö
szönettel tartoznak a magyar nemzetnek azért, 
hogy szilárdul tartotta magát és ez által bennün
ket is védett, mert helyzetünk olyan, hogy ha 
egyikünk hirtelen a padról felugrik a másik ok
vetetlenül lebillen hanyatt homlok. 

A magyar nemzetnek, mely a szomszéddal 
soha nem kokt-tirozhat, mert nincsen hová, hazá
ról szólva nem lehet másról beszélnie, mint arról az 
országról a hol született, hol és melyen kívül szá
mára nincsen hely. De sok román és szerb 
kanosaiul politizál, például minisztériumról bő
széi: oly neveket hallót am, mint Bratiano, hogy 
miniszterelnök. Zavarba jöttem, inig tájékozám 
magamat, hogy melyik országról és minisztéri
umról beszélnek. Az ember nem tudja melyiket 
értae a kettő kö^ől. De nem veszem rósz néven 



CCCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 28. 1868.) 153 

tőlök, ha örvendenek, hogy van külön román, kü
lön szerb ország. 

Mi mindnyájan kivánjuk a műveltség fák
lyája fényét terjeszteni keletre. Es nemcsak hogy 
helyes, ha beszélnek és gondolnak azon országok
ról, hanem még büszkék lehetünk arra mi is ma
gyarok, ha mi is kezet nyújthatunk e munkához, 
hogy mi is kezet nyújtunk és segíthetjük őket. 
(Helyeslés.) De t. ház! Ha vannak, kik a nemzeti
ségi kérdés megoldásával azt hitték, hogy e nap 
lesz a bánkódás napja, midőn a magyar nemzeti
ség leeresztett hamvazott hajjal esdekelve, vésze
kéivé fog bocsánatot kérni ; ha azt hitték, hogy 
most le fog mondani minden régi keservesen, 
vérrel, munkával szerzett híréről, nevéről: akkor 
bizony nem lesznek kielégitve. De a ki azt várta, 
hogy a magyar nemzet saját ereje önérzetében 
meg fogja adni mind azt, amit bármely uralkodó 
nemzet a világon nem adott meg, az megfog nyu
godni abban, midőn a magyar nemzet előállva 
azt mondja: én e hazámban nevekedett nemzet-test
véreimet ezennel egyenjoguaknak ismerem magam-
inai, hanem azért mégis vigyázni fogok a háztar
tásra, és még magam leszek a hetes egy darabig, 
mert félek, hogy a kisasszonyok a szomszédokkal 
fognak kokettirozni (Derültség) és itten közösen 
idegen szomszédokat értek. 

T. ház ! engedjék meg. hogy most erre az 
oldalra forduljak: az 6' szempontjukból tekintsem 
a dolgot. (A szélsőbal felé fordul.) 

Tökéletes igaz, azt mondják, hogy a mikor 
a Bábel tornyát építeni kezdték, mielőtt felépítet
ték volna, az Isten összezevarta a nyelveket és igaz 
is az. mihelyt alkotmányos szervezéshez kezdünk, 
csak akkor látjuk előállani az itteni nemzeti kö
vetelések igen-igen nehezítik munkáinkat. De a 
bibliában tovább menve elmondom, hogy a többi 
közt mi történt Magyarországon, midőn a törökök 
itt voltak. Egy török basa elment egy protestáns 
templomba, hol a pap olvasá az apostolok cseleke
dete könyvének második részét, midőn az aposto
lok minden népek közt elkezdtek a szentlélek 
nyelvén beszélni, mindenki értette azt és többen 
felkiáltottak : jaj Istenem, mi lesz ebből! a török 
basa felugrott és megtiltá a papnak azon népekről 
és országokról, melyek a szultán alatt vannak, 
beszélni, beszéljen csak Magyarországról. A basa 
így akarta kikerekiteni a nemzetiségi kérdést. 

A t. cultusminiszter úr, a nemzetiségekről be
szélvén, elmondhatta polna azt is, hogy a keresz
tyén vallással egykorú a nemzetiségi kérdés. Mi
dőn a keresztyén vallás behozatott, akkor kezdő
dik a nemzetiség, ez után kezdődik Róma bukása 
és a különböző népek emancipátiója. 

Helyesen monda egy í. hazafi. Bohatiel, a kit 
én mint jó hazafit tisztelek, a midőn előhozta. 

KÉPV. H. NAPLÓ. 186%. xi. 

hogy a románok régebben kezdették a nemzeti
séget védeni, már akkor midőn a templomokból 
kiküszöbölték az idegen szláv nyelvet. Helyes, hogy 
hát nekünk miért nem tetszett a latint kiküszö
bölni, miért nem használták a magyar nyelvet 
a magyar egyházban ? Moldovában valék 1856-ik 
évben hol az akkori diván ad hoc-ban az ottani 
püspök helyesen monda: Becsüljétek meg ezen 
keleti nemzeties vallásinkat, mert az megtartá 
nemzetiségieket. Hát nálunk a katholikus vallás 
mit tett ? Azt, hogy bennünket elszigetelt. Ezt ne
künk jogunk van mondani, mert nekünk széke
lyeknek magyar keleti vallásunk volt. A római 
katholikus vallás azt visszavetette, a magyar és len
gyel nemzetet a többi népektől izolálva sok hátra 
maradt, mig a keletiek templomaikban egyszers
mind nemzeti iskolákat állitottak. Ezt azért hozam 
elő, mert még ma is folynak a magyar delegatió-
ban oly beszédek, hogy mi még ma is rómaiak 
akarunk lenni. 

Hanem azt mondják, mit fog a közvélemény 
mondani a külföldön ? Én bejártam az egész kül
földet, én tudom mit mond. Azt mondja a külföld, 
hogy látott egy nagy csodát. Van 4,000,000 ma
gyar és van 32 millió osztrák. 1848-ban felkelt ez a 
4 millió magyar és megverte mind a 32 millió osz
trákot. És pedig nem ugy van: mert először a sta-
tistikai adat hamis; másodszor, mert ez nem kiváló 
magyar nemzeti.hanem szabadságharca volt és hála 
Istennek többségben volt és lesz, mig él e haza. 

A suffrage universelle szép dolog; hanem 
azt nem látom annyira alkalmazhatónak, hogy 
valamely nép , egy országot elfoglalh-tsson 
egyszerű szavazással. Egy nemzetnek százados 
uralmát leszavazni igen messze menne. A mostan 
velünk ellenkező véleményű képviselők a nem
magyar ajkúak közöl feláll és mindannyi ugy be
szél, mint valami szomszéd hatalom ambassadeure: 
ha tetszik nektek, fogadjátok el ajánlatainkat, ha 
nem, hát háború. Ijesztgetés nem meggyőzés, legke-
vésbbé nálunk magyaroknál.Mit és hogy besz élnek 
rólunk külföldön : mondok erről egy esetet. Hallot
tam Amerikában New-Yokban egy püspököt, a hires 
Hugs bibornokot beszélni, ki azt monda : Nézzétek 
mit csináltak 1848ban azon pogány magyarok, ó'k 
az ottani, a tiszta szent latin nyelvet beszélő ro
mánokat, mint jó katholikusokat ki akarták irta
ni, ez egy vallás háború volt stb. Mi előadtuk, hogy 
az oláhok vagy románok nem római katholikusok ; 
mindegy: Hugs úr ezen beszédével megkapta a 
cardinalis vörös kalapot. 

T. ház ! azt követelik tőlünk , hogy a 
magyar állam miveljen hat nemzetiséget, állítson 
6 akadémiát, 6 nyelvnek teremtsünk irodalmat. 
Ily csoda nemzet még nem volt a földön, ily vál
lalatra — nagy tisztesség lenne, elismerem — de 

20 
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mi szerényebbek vagyunk mintsem ajánlkoz
hatnánk. 

Méltóztatott a kikerekitést is felemlíteni. Én 
e szót nem érteni, mert a magyar kikerekitést ér
tem, mert abból egy csöppet sem iehet elvenni, 
de lehet Erdélyből kikerekíteni, hogy az ne lenne 
Romániába bekerekitve. Lehetetlen azt kívánni, 
hogy íejenkint sortirozzuk Magyar hon nemzeti
ségeit, nemzetiségi telekkönyvet behozva : az első 
lenne hogy nincs magyar király, mert akkor maga 
rí felsége melyik nemzetiség' protocollumába írat
nék be ? és e szerint 8 felsége nem lenne magyar. 

Szólanom kell még azokra a miket Papp 
Zsigmond képviselő úr mondott: hogy a magyar 
kormány nem barátja a román nemzeti fejlődés 
nek és litteraturának. Hisz ő legjobban tudja, hogy 
van román hírlap is, a melyet segélyez, például 
a ,,Concordia."(/^ern/ís^) „Régen nem volt magyar 
nemzet csak aristokratia." Hát azok khinaiak vol
tak-e "? 

Mások ismét vissza menve a történelembe, a 
régi történelemből akarják régi jogosultságaikat 
bebizonvitanl. Ám tessék, mi visszaadjuk önöknek 
azon régi jogukat: felcserélik-e azzal a mit most 
élveznek"? Magyarország megmutatta mily jó test
vér, ezt csakugyan be is bizonyítottuk midőn e 
házban oly éles és többnél több sértő szók há
nyatott szemünkbe, és ime mi mindezt eltűrjük, 
mert én. ki képviselőházban boxirozást is láttam, 
ilyen nagy türelmet mint itt még soha sem láttam. 
Bátor vagyok azonban emlékeztetni önöket, és 
legyenek meggyőződve, hogy ugy szólok mint test
vér, hogy nem lesz béke mindaddig, mig fenyeget
jük egymást. Én nem akarom senki hazafiságát két
ség-be hozni, mert a román testvér. E szót nem 
kétszinüségből használom : mert a mi érdekeink oly 
annyira elválaszhatlanok egymástól, hogy egyik 
halála bizonyára a másik halála is lehetne. Azt hi
szem, és önök is hiszik, hogy a köztünk való harcz 
egyikünknek se vált és nem fog válni dicsőségére. 
hogy a testvei-gyilkostól nem kérdik , mi volt az 
indok V elég az hogy testvérgyilkos. 

Régi szó. és igaz: Magyarországot, h a n e m 
volna, teremteni kellene Európa közepén, ezen 
neutrális nemzetet, melynek fő jó tulajdonsága, 
hogy egyformán nem román, nem német, nem szláv. 
Nincs okunk a mérleget, melyet mi jelölünk ki, sem 
egy, sem más részre nyomnunk. Nem hibánk, ha
nem érdekünk, nyelvünknek ezen eredeti szüzessé
gében állásának fentartása. Szükség, providentialis 
jó tét az, hogy ma szegletköve vagyunk azon nagy 
épületnek, melyet Európa nemzeti constellatioja ké
pez. Nagy a mi történetünk, kiknek atyái kezdek 
Attila alatt a nemzetiségek felszabadítását, mig a 
népvándorlást a mai magyar állam zárta be, és ma 
is zárkövej záloga Európa békéjének. Ezért az 

5 a mi hitünk és kívánságunk, hogy ne bántsák 
önök a magyar nemzetet: mert ez az önök nem
zetiségének legbiztosabb talaja. Magyarhonban 
gyökerezett a román és déli szláv fejlődő nemze
tiségi fája: ne ássák ki, ne vessék oda a mai poli
tikai hullámzásoknak. Önök a magyar alkotmány 
paizsa alatt biztosan érezhetik magokat minden 
megtámadtatás ellen, és így önöknek a magyar 
alkotmányból épen annyi hasznuk van, mint ne
künk. 

Kötelességem volt ezeket elmondani; s a 
jövőre nézve egyben bizom. [Eláll') De ettől nem 
állok el. Bízom abban, hogy midőn önök itt nyíltan 
és bátran kimondották véleményüket, mely noha 
eltér a miénktől, általunk tiszteletben tartatik: 
mert önök képviselői kötelességöket teljesítették: 
de bizom abban, hogy önök ezt később nem fog
ják felhasználni, és nem fogják félremagyarázni a 
törvények azon részét, mely önöknek kedvez, és 
ezzel meg fogják mutatni, hogy méltó tagjai ezen 
törvényhozó testületnek. 

Pártolom a központi bizottság javaslatát. 
(Helyeslés) 

Binder ' Mihá ly : Tisztelt ház ! A nemzeti
ségi eszmének nagy hatalma van a kedélyek felett, 
és törekvéseinek szabadsági és erkölcsi oldala is 
van, a mennyiben az agy részbon az egyéniség 
érvényesítésének szabadabb tért , másrészt azon, 
szereteti egységnek, melyhez az ember a természet 
szent kötelékeinél fogva tartozik, másokkal hason
ló tiszteletet akar szerezni: könnyen megérthető te
hát, mily fontos a közjóra nézve a nemzetiségi 
kérdés üdvös megoldása, 

A mi korunk szabadsági törekvéseinek min
den politikai jelentősége mellett még azon emlí
tettem nemzetiségi jelleme is van ; és ha továbbá 
nekünk nincs is azon nemzetiségi elvvel dolgunk, 
mely az utolsó évtizedek óta oly nagy politikai 
jelentőséggel felruháztatott, és melyet mint állami 
elvet proclamáltak, melynek alapján az egész eu
rópai államsystemát át kellene változtatni, és 
melynek értelmében azon mindenesetre hamis, 
mert a történelem által meghazudtoltatok, a tudo
mány által megezáfolt tant hirdetik, miszerint min
den nemzetiség arra volna hivatva, hogy államot 
alapítson, ha, mondom, minekünk nincs is azon 
nemzetiségi elvvel itt dolgunk ; még is az államunk 
keretén belől létező kérdés, mely nemzetisé
geinknek bizonyos tekintetben legalább jogosult ér
vényesítését czélozza. elég fontossággal bir a köz-
jóllét, alkotmányunk és monarchiánk biztosítá
sára, hogy tárgyalásánál higgadtan, elfogulatlanul 
és jóakaratulag járjunk eh 

Legelsőbben is ezen nehéz kérdés üdvös meg
oldása' czéljából szükségesnek tartom, azt tisztán 
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csak mint belkérdést tekinteni és csupán ezen szem
pontból tárgyalni. 

Az eddigi tárgyalásban a külíigyi viszonyok
ra is utaltak. Szerény nézetem szerint pedig fel
adatunk csak az, hogy a kérdés az ország benső 
érdekében és annak természete szerint oldassék 
meg. í gy annak ugy is kényes jelleme legalább 
nem lesz élesebbé. 

Ha megvizsgáljuk a törvényjavaslatot, mind
járt kitetszik, hogy a bizottság az erdélyi törvé
nyeket és viszonyokat nem ismerte. E részben kü
lönben csak arra kell utalnom, mit az előttem szó
lott szász képviselő urak mondottak. 

Erdélynek majd harmadfélszázados jogos és 
törvényes különfejlödése van. Lakossága tehát 
semmikép nem tévedhet, ha magyarországi testvé
reitől és ezen országgyűléstől — mely hivatva van 
az erdélyi országgyűlés helyett az összes lakosság 
jóllétét minden különbség nélkül jóakarattal elő
mozdítani, azt várja, hogy viszonyait és törvényeit 
összességében tekintetbe vegye. Ez pedig csak az 
unió részleteit elhatározó és szabályozó törvény 
tárgyaltatásánál történhetik ; minélfogva bátor va
gyok azon figyelmeztetést tenni, hogy a magas 
országgyűlés nincs azon helyzetben, azaz : még 
hiányzik azon törvényes alapunk, a melyen 
állva elhatározhatnék, hogy Erdélynek, mely bei-
viszonyait és törvényeit változtassuk. 

Erdélyben a három országos nyelv egyenjogú 
használata mindinkább gyökeret ver és annak gya
korlati kivitele minél tovább annál kevesebb ne
hézségre talál. A mi pedig már a nép birtokában 
van, azt tőle elvenni okot nem látok, mert az nem 
árt sem az egésznek, sem az egyeseknek. 

Ha szabad még azon nemzetről emlitést ten
nem, melynek tagja lenni szerencsés vagyok, bátor 
vagyok arra utalni, hogy mikor a, szászokat behív
ták az országba, igen jól tudták azt, hogy azok 
németek. Nem mint jogtalan vándorlók, hanem 
nehéz kötelességeket vállalva — de melyeket hiven. 
becsületesen s áldozatokkal mindig teljesítettek — 
oly teljes autonómia mellett jöttek, hogy egyene
sen és csak a király alatt állottak. Szabadon hasz
nálták mindig minden hivatalaikban s gyűléseik
ben az anya német nyelvet, mint a művelődésük, 
vallási meggyőződésük, erkölcsi haladásuk és pol
gári kifejlődésük dúsgazdag forrását, melynek bir
tokában még rövid idővel az unió előtt, 1847-ben. 
törvény által újra biztosíttatott a szász nemzet. 

Jogot, azt hiszem, elvenni nem lehet. Ha 
össze nem fér az állam létével, feladandó lenne, 
különben bajosan hihető, hogy Erdély azért kö
tötte volna az uniót, hogy tulajdon gyermekei, t. 
i. lakosai és nemzetei, jogaikban kárt szenvedje
nek, s alább stilyedjenek. 

Ezeknélfogva Erdély számára ezen törvényja-
. vaslatot el nem fogadhatom. 

De Magyarország számára sem fogadhatom 
el; mert a bizottságnak föladata az volt, hogy egy 
oly törvényjavaslatot készítsen , melynek végre-

i hajtása folytán biztosítva lehessünk, hogy az or
szágban egy nemzetiségnek sem lesz több joga, 

• mint a másiknak. Nézetem szerint pedig a bizott
ság nem felelt meg ezen feladatának. 

Állításom indokolására kiindulok azon már 
több képviselő úr által elmondott elvből, miszerint 
különbség van nép és nemzet között, vagy — mint 
Magyarországon szokták ezt kifejezni — nemzetiség 
és politikai nemzet közt, s én azon elvet csak ki-
egészitem azzal, hogy ugyanazon tudományos for
rás szerint minden nemzetnek vagy nemzetiségnek 
joga van a nemzeti nyelv, nemzeti mivelődés, szo
kásai, némileg vallása és némely esetekben még a 
magánjog bizonyos intézményei megtartására s 
ápolására. 

Ha az utói sóra nézve ellentmondás történhe
tik, de állitásom indokolásául, már csak arra is 
utalhatok, hogy a magánjog, a magánéletnek egy 
oldala, s némileg az illető nemzetnek társadalmi 
alakja, kifejezése. 

Hogy inkább megértethessem., példát hozok 
fel. Erdélyben a szász nemzet politikailag és tár
sadalmilag egészen másképen organizált nemzetek 
között élt. Annálfogva a szász nemzetnek, és ő áí-

i tála a politikailag, társadalmilag és gazdaságilag 
! hozzá hasonló többi királyföldi lakosságnak, blzo-
! nyos intézményekben, a szomszédos nemzetekétől 
I eltérő magánjoga volt. Azon különbség még most 

is létezik, különösen a társadalmi és szerzési terén, 
s annálfogva azt is hiszem, hogy egy kegyele
tes, gondos, a haza javát s az állam erszényét szeme 
előtt tartó törvényhozás, a magánjog bizonyos ágai
ban, azon, az életszerzésmódját is fölíételező társa-

j dalmi viszonyokat nem fogja szeme elől téveszteni. 
I Ha már ily szempontból tekintjük meg- a tör-
! vényjavaslatot, lehetetlen, hogy őszintén ki ne 
! mondjuk, miszerint a bizottság feladatának épeu 
; nem felelt meg, mert, kevés kivétellel, ama javas-
; latban legtöbbnyire mást lehet találni, mint arra 

czélzó indítványokat és véleményezéseket, hogy 
lehetséges-e, és mi módon lehetséges a nemzetisé-

I geket, fenérintettem érdekeikben, segélyezni. 
Igaz, hogy oly törvényjavaslat, elkészítése 

annál bajosabb, minél ritkábban szokott a törvény
hozás terén előfordulni. 

De a magas országgyűlés 1861-benadott sza
vánál fogva kell, hogy a nemzetiségek méltányos 
kivánatait teljesítse, ezek pedig másra nem czéloz-
hatnak, mint az általam már elősorolt érdekek 

1 ápolására. 
I Lesznek, kik azon ellenvetést is teszik, hogy 

20* 
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ezen érdekek ápolása nem az állam feladata, ha
nem a társadalom és szabad egyesülésé. Nem ta
gadom, hogy ha az egyesülhetési szabadság ren
dezve volna, a megyei élet szervezve lenne, hogy 
akkor ettől sokat lehetne várni ; de mind a mellett 
anyagilag és erkölcsileg hátramaradt állapotunk
nál, és különösen azon körülménynél fogva, hogy 
épen ezen bizonyos nemzetiségek a legszegényeb
bek, azt hiszem, hogy feladata az államnak: segélyt 
nyújtani, vagy legalább, a hol szükséges, initía-
tivát gyakorolni. 

A helyett, hogy föladatát teljesítette volna a 
bizottság, mindenféle egyébről tett rendelkezése
ket a javaslatban. í gy beleavatkozott az egyházak 
dolgaiba a mi nagyrészt nem az állam dolga, be
lebocsátkozott oly dolgaikba a község és törvény
hatóságodnak.miket tulajdonképen azok magok tud
nának legjobban eligazítani ; belebocsátkozott to
vábbá nagyrészt a hivatalos nyelv elrendezésébe, 
mi tulajdonképen állami dolog. De mind a mellett 
igaz, hogy nagyon is a különféle ajkú állampolgá
rok érdekében fekszik, hogy a nyelveknek a hiva
talokban és előtt használata ezélszerüen és oko
san legyen rendezve ; s erre nézve számos éven 
át szerzett tapasztalataim után kimondhatom, hogy 
azon rendelkezés, melyet a bizottság a nyelvekre 
nézve ajánl, szűkkeblű, gyakorlatiatlan, és épen a 
pontos, gyors és bizalmat gerjesztő és érdemlő 
törvénykezés és igazgatás hátrányára fog lenni. 

Azonban e tárgy tulajdonképen inkább a 
részletes tárgyaláshoz tartozván, sietek befejezni 
beszédemet. 

Előre nem tudhatom és nem is tudhatni egy
általában , hogy a szavazásnak mily eredménye 
lesz, mert nem merem hinni , hogy a t. ház 
minden előttünk fekvő javaslatot elvessen; de bi
zony a tárgyalás még akkor se maradna eredmény 
nélkül, mert biztos közvélemény fejlődnék belőle, 
a mely, igaz, hogy tán a mostani törvényjavaslatok 
egyikének sem adna igazat. Egyről azonban 
biztos vagyok: s ez az, hogy azok, kik 1861-ben 
e szavakat irták az első feliratban: „Bűn volt a 
szabadság érzete, bűn volt ragaszkodásunk nem
zetiségünkhöz, bün volt még a legtisztább honszere
tet is," nem érthetik azokat, kik nernzetiségökhöz ra
gaszkodásukból a többségtőleltérő nézetbenvannak. 

Macel lar iu I l l é s : T. ház! Én is azon, való
ban kellemetlen helyzetben vagyok, hogy nem 
érzem magamat jogosítva a tárgyhoz szólani. Én 
is azon véleményben vagyok, hogy Erdélyre nézve, 
a meddig nem tudjuk, hogy állunk Erdélynek Ma
gyarországgal egyesülésével, a különböző nemze
tek egyenjogosultságáról szó nem lehet; nem lehet 
pedig azért, mert, elnézve az egyesülési törvény-
ezikk hiányait, melyekre nézve bátor leszek maga 
idejében tüzetesebben nyilatkozni, akár, hogy még 

az emiitett törvén} czikk értelmében is, lehet Er
délyország annyiban önálló, hogy a szőnyegen 
levő ügyet, ha szükségesnek látandja, külön és 
magán országgyűlésen tárgyalhassa; vagy más 
szavakkal: a mig nem tudható az, hogy a t. ház 
többsége (jogosan vagy nem jogosan, azt nem 
akarom érinteni) az egyesülést olyannak nyilváni-
tandja, vagy átváltoztandja íüsionak, miért is pár
tolom Rannieher Jakab úr véleményét. 

Azonban nem tudván minden bizonynyal 
hogy ? és mikor fog előfordulni az unió kérdése, 
és igy, hogy ne maradjak két asztal között éhe
sen, leszek mégis olyan bátor, a t. ház engedelmé
vel, a szó alatti törvényjavaslat felett, ha mindjárt 
csak futólag, csak átaláuosan nyilatkozni. De mi
előtt még a tárgyhoz szólnék, legyen szabad, t. 
ház, egész Hiedelemmel következő szerény észre
vételt előre bocsátanom. 

Én, uraim! azon erős meggyőződésben va
gyok, hogy népképviselőnek, milyenek mindnyá
jan vagyunk, nem csak joga, de kötelessége is 
nyilvánítani meggyőződését minden visszatartóz-
kodás nélkül; hogv képviselő csak akkor teljesiti 
a haza küldöttei és a kormány iránti kötelességeit, 
midőn meggyőződéseinek legőszintébb kifejezést 
ad. Hiszem, uraim ! hogy ezen hely, a hol vagyunk, 
nem engedi meg, hogy egy képviselő hallgassa el 
azon meggyőződéseit, melyek — nézete szerint — 
a haza boldogságára és előhaladására szolgálhat
nak, nem engedi meg, mondom, — hogy utó-gon
dolatokat tápláljunk egymás iránt. De ezekből an
nak is kell következni, hogy egy képviselő csak 
saját lelkiismeretének legyen felelős azokért, miket 
e házban nyilvánít. 

Ezen körülmény megemlítése érdekemben áll 
t. ház, mert, a multakon okulva, nem akarnám, 
hogy ezen házban teendő nyilatkozatomért ismét 
üldözés tárgya legyek. Azon reményben tehát, 
hogy a képviselői immunitás fentartatik egész ér
vényében, és hogy annak jótékonyságától egy 
képviselő sincs kirekesztve, még akkor sem, ha 
román, ismétlem, csak azon reményben, áttérek a 
tárgyhoz. 

T. ház! Azon előre nem látható esetre, h a az 
alakítandó törvénynek hatása Erdélyre is ki fog 
terjesztetni, már előre a kisebbségi javaslat mellett 
nyilatkozom. És minekutána ennek támogatására 
annyi és oly fontos érv hozatott fel előttem 
szóló elvbarátaim által, nem akarom a t. ház 
figyelmét tovább fárasztani, ujabb érvek felhoza
tala által. 

Pártolom, a mint hogy előre bocsátani, a ki
sebbségi javaslatot, azon helyes meggyőződésben. 
hogy csak annak alapján lehetséges a különböző 
nemzetek egyenjogúságát létesíteni, csak ugy és 
nem másként enyésztetbetik el a, nemzetek között 
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fenálló bizalmatlanság, féltékenység, és ennek 
helyébe a közszei-etet és bizalom fog léptettetni, 
melyekre mindnyájunknak nagy, igen nagy szük
ségünk van, és mivel szivemből óhajtom, hogy 
nem csak sírunk, hanem hazánk is közös legyen, j 

T. ház! a mi a napirenden levő javaslatot 
illeti, nem pártolhatom mindenek előtt azért, mert 
egész tartalma által csak az czéloztatik, hogy 
egyszer mindenkorra egy positiv törvény alapján 
vezesse be a nem-magyar nemzetek közéletének 
minden viszonyaiba, még egyházukba is a 
magyar nyelvet ; mivel továbbá azon sértő 
elvre van alapitva, mely szerint a nem-magyar 
nemzetek a magyar nemzet kiegészítő részeit ké
pezik, mig azok, legalább az én szerény nézetem 
szerint, arra hivatvák, hogy mint önálló individua
litások az államot, képezzék, de semmikép egy más 
nemzetet. 

Ugy hiszem, t. ház! hogy alkotmányos állam
ban, csak akkor képezheti egy nemzet egyedül az 
államot nemzeti jelleggel, ha más nemzetek épen 
nem, vagy csak jelentéktelen arányban fordulnak 
elo ; de ott, a hol mint Magyarországon, a magyar 
nemzet létszáma a többi nemzetekhez ugy áll 
mint 5 a 11-hez, midőn maga a tárgyalás alatti 
javaslat, legalább czime szerint: a Szent István 
területén levő minden nemzetnek egyenjogunak 
kell lennie, ugy hiszem, minden nemzet teljesen 
jogosítva van, magát az állam egyenjogú ténye
zőinek tekinteni, és az állam minden ügyének 
tárgyalásánál és eldöntésénél ilyenként részt venni. 

Elismerem azonban, t. ház. hogy mind azon 
nemzettől, mely méltó akar lenni arra, hogy azon 
jogokkal birjon , s azon jótéteményekben ré
szesüljön, melyekkel az állam az őt képező ténye
zőknek tartozik, mindenek előtt megkívántatik, 
hogy áldozatokat hozott legyen. Oh, és mennyi 
áldozatot nem hozott a haza oltárára a román 
nemzet! Vagy tán többet érnek azon jogi fogal
mak, melyekre hivatkozik a magyar nemzet, azon 
szomorú igazságnál, hogy a román nemzet, mely 
nem legyőzve, hanem szabad akarattal választotta 
meg magának Tuhutumot vezérnek, ismétlem, 
mint azon szomorú igazság, hogy a román nemzet 
századokon keresztül rabságban sinlödött, s a ha
záért vérét ontotta ? Nem soha! Mutassanak t. 
uraim! egyetlen egy helyet Magyar- s Erdélyor
szágban, hol csak a magyarok harczoltak, s nem 
velük együtt a román s a többi nemzetek is. Nem 
lesznek képesek azt tenni, és mégis a történelem 
egyedül s kizárólag a magyar erényét emliti fel; 
ez megtörténhetett akkor, mikor a nemzetek kis
korúak voltak, de a jelen korban öntudathoz jutván 
a nemzetek, jogosan követelik, s követelni fogják 
mindig, az őket illető részt. Nem fogadhatom el a 
kérdéses javaslatot, a részletes tárgyalás alapjául, j 

azon oknál fogva sem, minthogy, 3. 4. 6. 9. 10. 
12. és 15. szakaszai által a magyar nyelv határoz-
tatik kizárólagosan hivatalos nyelvvé, midőn a 
többi nyelvnek csak mintegy kegyelemből ad 
némi lealázó engedményeket, s tökéletesen kizárja, 
honnan lehetetlen kizárni, a központi hivatalokból, 
mely kizárás által a vagyon- és személybiztosságot 
a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

A nem-magyar polgárok életét s vagyonát 
attól teszi függővé, hogy mikép ütendnek ki a 
magyar fordítások, nem pedig attól, hogy mikép 
szóland a periratok eredeti tartalma, s mily bizto
sítékot nyújt a periratok lefordítása, azt hiszem 
tudjuk mindnyájan, s igy nem akarok eziránt té
nyeket előhozni. 

Végül azon okból sem szólhatok a javaslat 
elfogadása mellett, minthogy nem csak akadálya, 
hanem egyenesen meg is semmisiti a nem-magyar 
nyelvek minden fejlődését; a nemzetek pedig 
nyelvüket többre becsülik, mint magát az életet. A 
nemzetek azon önismeretekhez jöttek, hogy nyelv 
nélkül nincsen nemzetiség, s nemzetiség nélkül 
nincs szabadság, hanem mindenütt csak rabság és 
sötétség. De a mi a víz a halnak, a nap a növény
nek, az a nyelv a nemzetiségnek s a nemzetiség 
minden népnek. Mint románok születtünk,aromán 
nyelvvel éltünk s élünk, az a mi anyánk, ezen 
nyelven értjük még ma is őseinket, a kik- évez
reddel az előtt éltek, és ezen nyelvről akarjuk, 
hogy ránk ösmerjenek unokáink s az utókor; s 
ha a kérlelhetlen sors könyvében az állna irva, 
hogy el kell vesznünk a földszínéről, akkor is csak 
mint románok akarunk elveszni, nem pedig mint 
más nemzet tapadéka, legyen az bármelyik is. Az 
idők viszontagsága mindenétől megfosztotta a ro 
mánt, nemzetiségét kivéve. Még magok Erdélyor
szágnak 1848. előtti törvényei is elismerték a 
román nemzet lételét, habár csak mint tolerátát, 
mi mindenesetre több, mint a nemlétezés. Mindent 
elvesztettünk hibáinkon kivül, egyedül csak a 
nemzetiségünk maradt meg, és ma, a XIX. század
ban, a felvilágosodás századában, a tárgyalás alatti 
javaslat ettől is meg akar fosztani. A nyelv felett, t. 
uraim! ezen minden népnek legszentebb és s érthet-
len kincse, minden nemzetnek legszembetűnőbb jel
lege és palládiuma felett,az észjog szerint, és ebből fo
lyó állam jogi elveknél fogva, semmi törvényhozás
nak nincs megengedve oly módon intézkedni, hogy 
valamely nép anyanyelvének használata megszó
lítva legyen, és ne fejlődjék szabadon nemzeti és 
közélete minden viszonyaiban. 

Az mondatik a javaslatban, hogy a magyar 
nyelv azért határoztatik kizárólagosan hivatalos 
nyelvnek, „mert ezt az ország egysége, a kor
mányzat és közigazgatás gyakorlati lehetősége és 
czélszerüsége, ugy szintén az igazság gyors és 
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pontos kiszolgáltatásának igényei teszik szüksé
gessé." Bocsánatot kérek, t. ház! mert őszintén ki 
kell nyilatkoztatnom, miként nem érthetem: mi 
befolyása lehet egy. a magyar, vagy több nyelv
nek hivatalos használata az ország egységére? 
annyival kevésbbé érthetem pedig, a mennyiben 
tudom, hogy egy állam egysége abban áll, ha 
ahhoz tartozó egyes részek el nem szakadnak ; és 
a mennyiben tudom azt is, hogy sem Magyaror
szág, sem Erdély, semmivel se voltak kisebbek 
akkor, midőn nem volt a magyar nyelv az ország 
hivatalos nyelve ; végtere a mennyiben tudom azt 
is. hogy a magyar nyelv, hosszabb ideig ki volt 
rekesztve, nem csak a köztanácskozási, sőt a ma
gyar aristokratia termeiből, és azért Magyaror
szágnak csak az a kiterjedése volt, és talán több 
tekintélye. 

De vizsgáljuk meg, uraim, mióta kezdődik a 
magyar nyelv nem-hivatalos állása, hanem csak 
primitív kiművelése? Nemde csak azon időszak
ból, midőn I I . József császár idejében a bécsi kor
mány egész erővel hozzáfogott a germanisátiohoz 
és centralisátióhoz ? Nemde csak azóta, t. ház ! és me
rem mondani, hogy ha a bécsi kormány néni fog 
hozzá a germanisátiohoz és centralisátióhoz, ma a 
magyar nyelv hivatalos volta, szintúgy a magyar 
nemzet-egység, ismeretlen eszmék volnának. Nem 
a magyar nemzet egysége, sem idegen szerződések, 
hanem a benlakó különböző nemzetek egyenjo
gúsága alapján lesz hazánk nagy és hatalmas. 

Több nyelv alkalmazása, és pedig helyes 
alkalmazása, az állam minden ügyeiben, nem 
ellenkezik semmikép se Magyarország egységével, 
se a kormányzat és közigazgatás gyakorlati lehe
tőségével, sőt ellenkezőleg az állam szilárdítására 
szolgál, miként ezt maga Magyarország királysá
gának első alapitója sz. István király elismerte 
ezen szavakkal: „regnum unius linguae fragile et 
imbecille est." 

Hiszen, t. ház! csak ezelőtt egynehány nap
pal volt alkalmunk hallani horvát-szlavón testvé
reinket anyanyelvükön szólani! csak ezelőtt négy 
nappal voltunk büszke tanúi, azon viszonos üd
vözléseknek, melyek két testvér nemzet közt ezen 
t. ház kebelében történtek, és nem hallottam még 
senkitől, hogy ez által az ország egysége csorbítást 
szenvedett volna? 

Nem az" ország egységének fentartása miatt 
nem akarnak önök,t. uraim, több nemzetet, mint 
olyanokat elismerni, és nem is a kormányzat és 
közigazgatás czélfszerüeége s lehetősége érdekében 
adatik akkora előny a magyar nyelvnek. Nem, 
uraim! sem egyik, sem másik. A valódi indokok 
egészen más természetűek, legalább csekély néze
tem szerint. Mondjuk meg azokat és ne áruljunk 
zsákban macskát. 

Á valódi okok, legalább nézetem szerint, azok, 
hogy a magyar nemzet nem akar a többi nemzetnek 
testvére lenni, hanem uralkodni kivan felettök. A 
valódi ok. a magyarosítás! törekvés mellett, az át
kozott bizalmatlanság, melyet táplálnak minden 
iránt, a mi nem magyar és főképen mi románok 
iránt. 

Es ez onnan jön, hogy önök, uraim, a nem 
magyar népek minden fájdalmának minden kiván-
ságának politikai motívumokat tulajdonítanak, 
egy szóval a nem-magyar nemzetek, minden moz
galmát bizonyos theoriával, melyről ők sem
mit sem tudnak, azon theoriával hozzák összeköt
tetésbe, melyről b. Eötvös cultusminiszter úr az 
1867. deczembev 29-én tartott országgyűlésen em
lítést tenni szíveskedett, t. i. azon theoriával, mely 
szerint az államok határai nem a történelem, ha
nem a philokgia szerint állíttatnának meg, és igy, 
a hogy mondám, a nem-magyar nép minden moz
galminak politikai motívumokat tulajdonit, ámbár 
azon mozgalmak okai egészen másfélék, t. i. a sok 
méltatlanság és igaztalanság. a mik rajtok elkö
vettetnek. 

T. ház ! Minekelőtte befejezném beszédemer, 
nem tehetem.hogy egynehány észrevételt ne tegyek 
igen tisztelt képviselőtársam Bartal György úr 
azon becses szavaira: „nyújtsuk testvériesen egy
másnak kezet." 

T. ház! Mi ezen testvéries felhívást illeti, le
gyen szabad ugy az igen t. képviselő úrhoz, vala
mint az egész nemzethez a következő szerény kér
dést intéznem: 

Kik voltak az elsők közt, kik a magyaroknak 
testvéri kezet nyújtottak Esculeumnál? és kiket 
tartottak a magyarok 9 századon át rabszolgaság
ban? és most midőn alig szabadultak meg a sze
mélyes rabszolgaságból, a nemzeti rabszolgaságot 
akarják nyakunkra nyomni ? 

A románok voltak azok.t. uraim! és ugyan
ők azok, a kik századok óta, és ma is nem egyebet 
mint egyenjogúságot, testvériességet és szabadságot 
követelnek azoktól, kiknek ezelőtt 9 századdal 
testvéri kezet nyújtottak. Ha ezen háromság, ha 
ezen követelések separatisticus törekvéseket fog
lalnak magokban, akkor igen, ilyeket táplál min
den nem-magyar nemzet, és bátran biztosithatom 
a t. házat, hogy ezen követelésekről, legalább a 
román nemzet, nem fog soha lemondani. De más
féle separatisticus törekvések ellen magam és elv-
barátim nevében ünnepélyesen tiltakozom. Valami 
román hírlapokat és mesterséges izgatásokat is 
hallottam emlegetni; sőt csak hogy nem monda
tott, hogy mi románok már zsebünkben hordjuk 
a Daco-Romaniát. 

A mi a hírlapokra hivatkozást és a mestersé-
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ges izgatást illeti, én uraim! ezen vádat is mint 
alaptalant visszautasítom egyszerre mindenkorra. 

De mi az a Daco-Románia ? Én uraim, bátor 
leszek minden visszatartózkodás nélkül és őszintén 
kimondani: milyen felfogásom van azon iszonyú 
Daco-Romaniáról. Én azon véleményben vagyok, 
hogy mi románok, a hányan vagyunk a világon, 
nem fogunk egy Daco-Romaniát soha létrehozni, 
de egyszersmind kimondom azon erős meggyőző
désemet is, hogy biz azt az egész magyar nemzet 
se fogja megakadályozhatni. 

Igen tisztelt képviselőtársunk Thury Gergely 
úr előhozta ékes beszédében azt is, hogy a magya
rok vivták ki a szabadságot, melyet közösnek ne
vezett, s melyben a magyar nemzet a többi nem
magyar nemzetet részesíteni akarja. Mi ezen állí
tását illeti, engedje meg az igen tisztelt képviselő 
úr, de kereken tagadnom kell azt. hogy azon sza
badság, melyet említeni szives volt, közös volna, 
valamint azt is, hogy a magyarok vivták volna ki. 

Tisztelet és becsület azon hős magyar tábor
noknak, ki a közelebbi háborúban Ausztria ellen 
vívott, de sadovai hősnek nem ismerhetem el; 
nem a magyarok, hanem a bécsi kormánynak a 
korszellem elleni gazdálkodása vívta ki a szabad-
ságot. 

DrotlCÍl' T a m á s : T. ház ! Mindenek előtt 
bocsánatot kell kérnem at . háztól, hogy, fájdalom, 
nem bírom még annyira a magvar nyelvet a mint 
azt kivarrnám. 

Átmenve a tárgyra nem lehet szándékom 
hosszasan igénybe vennem a t. ház türelmét; de 
küldőim irányában szent kötelességemnek kell 
tartanom, ezen nagyfontosságú ügy felett röviden, 
de nyíltan és tartózkodás nélkül kimondani sze
rény nézetemet. (Halljuk!) 

Napirenden áll a, vélekedésem szerint, igen 
sürgős nemzetiségi kérdés tárgyalása; ezen kér
dés megoldásától függ minden, a magyar koroná
hoz tartozó nemzetiségnek kielégítése ; szükséges 
tehát, hogy a nem-magyar népességek jogos és 
méltányos igényei tekintetbe vétessenek; ez pe
dig nem fog sikerülni a jelen előttünk fekvő tör
vényjavaslat elfogadása által. 

Lehet ugyan, hogy az a Magyarországban 
lakó nem-magyar nyelvű lakókra nézve némileg 
talán engedménynek tekinthető; hanem egészen 
másként áll az Erdélyre nézve, hol. mint a t. ház 
előtt igen is tudva van, a szászok épen ugy mint 
a magyarok, még mindig azon törvényes joggal 
élnek, hogy minden köblökben létező helyható
ságnál és hivatalnál anyanyelvüket használják. 
Miután a napirenden levő törvényjavaslat ezen 
jogot semmisiti meg, pártolom Ranicher t. bará
tom indítványát. 

Popov iCS Z s i g m o n d : Nem akarómat , ház 

figyelmét hosszasan igénybe venni, csak röviden 
kijelölni azon fő irányt, melyet ezen kérdésben 
követendőnek tartok. 

Hogy szavavaimnak némi súlyt kölcsönöz
zek, t. ház, bátor vagyok a kormán}' egy igen 
t. tagjának programmszerü nyilatkozatára hivat
kozni.. (Hallfcik!) Igen t. miniszter úr azt jegyezte 
meg, hogy noha alkotmányunk szünetelt, de a 
társadalmi élet nem szünetelt, ennek folytonos 
működését megakadályozni nem lehetett, hogy e 
folytonos működés ujabb viszonyokat hozott létre 
a hon polgárai között, és hogy feladatunk legna
gyobb nehézségei közé tartozik a helyzetet ugy 
fogni fel, hogy a törvény és társadalmi élet egy
mással ellentétbe ne jöjjön, mert ez nemcsak az 
egyes polgárnak hanem a haza közérdekének is 
kárára volna. Ez általános helyzetünkre vonatko
zik ugyan, de nézetem szerint egyszermind útmu
tatásul is szolgál a napirenden levő kérdés meg
fejtéséhez. A társadalmi élet, t. ház, nálunk, ugy 
mint másutt, a nemzetiség működésében, fejleszté
sében találta fel legfőbb kifejezését. Ennek a t. 
ház több alkalommal kifejezést adott, nevezetesen 
midőn fölirataiban a kérdésnek ifjazsáíros, testve-
ries egyenjogú megoldását tette kilátásba. 

Én t. ház minden javaslatot, mely ezen elve
ken alapszik, szívesen elfogadok, és csak azt saj
nálom, hogy a bizottsági javaslat ezen elvek ma
gaslatára fölemelkedni nem tudott. Ezen javaslat 
intézkedései nem csak sérelmesek, t. ház, de igaz
ságtalanok és veszedelmesek is. Ezt nem akarom 
részletezni, fejtegetni, az előttem szólók ezt mái-
bővebben megtették, csak azon körülményre va
gyok bátor figyelmeztél ni a t. házat, hogy még 
lehetetlenek és kivihetetlenek is. A t. ház tag
jai közöl többen lesznek, kik helyi viszonyaiknál 
fogva tudni fogják, hogy a hazában vannak hely
hatóságok, a melyeknek képviseletei egészen vagy 
legalább nagyobb részben a magyar nyelvet nem 
értik. {Közbeszólás: Nagyon kevesen vannak!) Ke
vesen, de vannak. Ezen javaslat pedig a jegyző
könyvek közti eltérés esetében a magyar szöve
get mondja hitelesnek. Kérdem tehát, hogy azon 
képviselet, mely a magyar nyelvet nem érti, 
hogyan fogja ezen jegyzőkönyveket hitelesíteni? 
T. ház. a lehetlen törvény nem jogosult törvény, 
a bizottsági törvényjavaslat, mely azt javasolja, 
lehetetlenséget foglal magában, s én azt nem fo
gadhatom el. 

Pest belvárosa t. képviselője a múlt napokban 
e kérdést mellékesen érintvén, azt mondotta, liogy 
ő nem azt czélozza, hogy a nemzetiségeket meg
nyugtassa, hanem hogy Öt magát saját véleménye 
nyugtassa meg. Ez a szigorú elmélet megoldása 
volna, mely nem vezet mindig a kívánt ered
ményre. 
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A cultusminiszter urnák a múmiákra történt 
megjegyzését akkor érteném, ha ö viszont meg
engedné, hogy a 36, 40, 44. és 48-diki szakaszok 
a nyelv használatára vonatkozó törvények nem 
egyebek, mint mumia-boritók s takarók; mit ő, 
nem hiszem, hogy meg fog engedni. Részemről én 
is azt hiszem, hogy a törvény által kimutatott 
menhely nem sirkamra. 

A miniszter úr tovább menve egy magaslatra, 
egy kiálló kősziklára mutatott. Én bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a nemzetiségek épen a magas
latra iparkodnak s épen oda akarnak feljutni a 
bizottsági javaslat áradata elől, s hiszik és remény
lik, hogy ÜZ oda már feljutott testvéreik körében 
ők is békésen letelepedhetnek. 

Lehetnek ugyan a kisebbségi javaslatnak is 
hijányai, s a miniszter úr fel is fedezett egy 
nagyot, t. i. azt mondja, hogy nincs meghatá
rozva a mód, a fórum, mely előtt valaki vala
mely nemzetiségben elmarasztaltatnék. Ha e kér
dést komolyan intézte, válaszom az, hogy bizznk 
e dolgot mindenki morális érzületére. 

Röviden akarok nyilatkozni s még csak any-
nyit jegyzek meg , hogy a kisebbség javaslata 
ezen főelvekben culminál; kimondja mit ki kell 
mondania mindenkinek : a hon politikai s területi 
integritását; kimondja mit, szintén véleményem 
szerint, ki kell mondani: hogy e nemzetiségek tör
vénye által ismertetnek el; kimondja a mi nagyon 
szükséges, hogy a törvényhozás, s központi ható
ságok hivatalos nyelve az ország többségének 
nyelve., mely nem lehet más. mint a magyar nem
zeté ; kimondja végre, hogy az autonóm megyék
ben, városok s falvakban, egyletek s társulatokban 
az ottani népség többségének nyelve legyen a 
hivatalos. Szerintem ezen elvek szerint lehet csak 
helyesen s jól megoldani e kérdést. Ugyan azért 
én a kisebbségi javaslatot, mely főbb elveiben 
ciak is ezeket foglalja magában, a többiek deduc-
tiók, melyek nélkül a törvényjavaslatot, meglehet, 
elfogadom: találjon a t. ház bölcsessége jobb mó
dot, mely által a kisebbség jogai gyakorlatában 
kevésbbé szorittassék meg; és én azt szivesen 
elfogadom. 

Végül Dapsy barátom azon megjegyzésére, 
hogy a kisebbségi javaslatot azért nem fogadja 
el. mert az illető kikerekített területen levő kisebb
ség jogai ez által megszorittatnának, bátor vagyok 
azt felelni, hogy a bizottsági javaslat által viszont 
a többség jogai szoríttatnának meg, és én azt hi
szem, t. ház. hogy bárki közölünk, ha két rósz 
közt kénytelen választani, bizonyára a kisebbet 
választan dja. 

Stefanides Heurik t. képviselő úr itt e ház
ban azt mondta, hogy ó' nagy hazafi. Elhiszem 
neki, nincs okom kétségeskedni benne; de viszont 

tagadnom kell, hogy joga volna a képviselő urnák 
azokat, kik vele egy véleményen nincsenek, haza-
fíatlansággal vádolni, s azoktól a józan felfogást 
megtagadni. Meglehet, hogy a távolság miatt nem 
vettem ki helyesen szavait, mit annál szivesebben 
hiszek, mert különben az elnöktől megvártam 
volna, hogy sajátságos kifejezéseért a képviselő 
urat rendreutasította volna. 

Végül, t. ház, engedje meg, hogy azon re
ménynek, azon szilárd meggyőződésnek adjak 
kifejezést, hogy eljövend az idő, midőn egyiknél 
nem lesz bün az, mi a másiknál erény ; eljövend 
az idő, midőn a saját nemzetiségéhez oly hő szere
tettel ragaszkodó magyar nemzet, e ragaszkodást 
másoknál is becsülni és tisztelni fogja. 

MissiCS JánOS: Tisztelt ház! Midőn az 
isteni gondviselés, megsokallva e hon hosszú szen
vedéseit, megengedte, hogy az ország saját tör
vényhozó-testülete által vesse meg jövőjének alap
zatát, rendezze belviszonyait: érezni fogja min
denki e napok tárgyalásainak fontosságát és hord-
erejét; mert jelenleg nem egy egyszerű törvényja
vaslatról, hanem oly intézmények megállapításá
ról van szó, melyeknek rendeltetése és hivatása : 
megállapítani Magyarország jövőjét, letenni nagy
ságának, jólétének alapzatát, és megszilárdítani a 
benne lakó népek között az egyetértés, a testvéri
ség országát! 

Ilyen fontos határozatok előestéjén szüksé
ges, hogy mindenki belső meggyőződésének legjobb 
hitével vesse szavazatát azon serpenyőbe, mely
ben a népek millióinak sorsa mérlegeltetik. 

S mint Lykurg, midőn Spartának törvénye
ket hozott, keblének mélyében annyira meg volt 
győződve, hogy ezen törvények egyedül képesek 
biztositani Sparta szabadságát, jövőjét, miszerint 
kikötötte, hogy e törvények addig meg ne változ
tassanak, míg ő vissza nem térend, s hogy ez ne 
történhessék, halála után hamvait egy folyóba do
batni rendelé: ugy kell,hogy mindenki e tárgyalások 
alkalmával, meggyőződve legyen arról, miszerint 
a törvény, mely e kérdésben hozatni szándékolta
tik, ez ország önállását, jövőjét s szabadságát leg
inkább biztositani képes leend. 

Ez erős meggyőződésben e tárgyalás alkal
mával lenni annyival inkább szükséges, mivel a 
ház asztalán levő törvényjavaslatok között azon 
javaslat, mely törvény erejére fog emeltetni, alkot
mányunk egyik alaptörvénye leend, sanuak egyik 
nevezetes sarkkövét képezendi. Ennélfogva szük
séges, hogy az olyan legyen, hogy fen- és ösz-
szetarthassa az állam szerkezetét, és daczoljon a 
viharokkal, ha azok hazánk felett összevonulni 
találnának. 

Áthatva tehát a szőnyegen levő tárgy fontos
ságától, megvallom, hogy nem csekély flaggály 
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szállja meg lelkemet, ha meggondolom, mily nehéz 
feladatnak megoldása vár ránk, s mily nehéz meg
találni azon utat, mely véget vetne a belviszá-
lyoknak, mely központosítaná erőnket egy közös 
czélra: az ország jólétének fejlesztésére s a közsza
badság biztositására, megszilárdítására. (Ügy van!) 

Hogy mit szül az egyenetlenség, tapasztaltuk 
a múltban: szolgaságot, vallás, nyelv és nemzeti
ség különbsége nélkül (Igaz! ugy van!); s ha a múlt 
tapasztalatain okulni s egymást megérteni nem 
tudnók, csak is elleneink érdekét — habár aka
ratlanul is — mozdi tanok elő: mert minden idő
ben a történelem tanulsága, de a logika kérlelhet-
len postulatumai szerint is, ugyanazon okok ugyan
azon okozatoknak szülői voitak. 

És mi, kik oly közel állunk a legközelebb. 
sőt aligmulthoz, meg tudnánk-e feledkezni azon 
tanulságról, melyet ezen alig lefolyt időben annyi
val drágábban szereztünk meg magunknak, mivel 
ezt legjobbjaink vérén kellett megvásárlanunk ? 

Mi, kik együtt tűrtük a szolgaságot, nem tud
nók együtt élvezni és megosztani a szabadságot? 

Mi. kik egyek voltunk a szenvedésekben, nem 
tudnánk megosztoznia szabadságban, holott a sza- ' 
badságnak szent hivatása és rendeltetése: egyesitni 
nem csak egyes ország, hanem országok népeit? 
(Ugy van!) 

Ha a szabadság nem egyesítése és egyesit- i 
lése, hanem szétválása volna a népeknek; ha a 
szabadság eszméi nem volnának egyszersmind a test
véri szeretet eszméi; ha a nemzetiség nem frigyese, 
nem szövetségese volna a szabadságnak: akkor az 
emberiségnek kétségbe kellene esnie saját jövője 
fölött; mert akkor Napóleon azon jóslatának, hogy : 
„ötven év múlva Európa vagy szabad, vagy elnyo
matott leend," az utolsó része menne teljese
désbe. . . . . . 

Minden törvénynek az állam magasabb szem
pontjából kell hozatni, inert „salus publica sup-
rema lex esto!" 

És igy a vallás, a nemzetiség törvényének 
csakis hazánk érdekeinek magasabb szempontjá
ból kell alkottatni. (Helyeslés.) 

Minden egyes törvény ^egyen egy oszlop, 
melyen államunk nyugszik; legyen emeltyűje 
hazánk polgári jóléte fejlődésének, szabadsága 
biztosításának. 

De másrészről az állam ne absorbeálja az 
egyént, a polgárt, a nemzetiségeket, hanem en
gedje meg ezeknek a szabad mozoghatást s a nem
zetiségeknek nemzetiségük szabad fejlődését mind
azon határig, a meddig az állam önállásának, lété
nek koczkáztatása nélkül mennie lehet. 

Eszmék vezérlik a népeket; eszmék voltak 
azon zászlók, melyek után indulva a nemzetek moz
gásba, forrongásba jöttek ; s ha magasabb eszmék 
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nem vezérlenék és nem lelkesítenék az emberisé
get : üres, puszta, kihalt volna a mindenség, és há-
sonlitna a halottak országához, melyről el lehetne 
mondani, mit St. Just mondott: „A világ üres 
Róma óta, melyet most ennek csak emléke 
tölt ki." 

És miután az eszmék országában ugyanazon 
fejlődési processussal találkozunk, melyet az isteni 
gondviselés a világ többi fejlődésében jelölt k i : 
eszme eszmének ássa meg sírját, mig másrészről 
eszme eszmét szül, s igy újul és ifjodik a népek 
törzse is, hullanak ágak ágak után, míg uj s fris 
hajtások uj virágot és fris gyümölcsöt hoznak ! . . . . 

I gy szülte a vallás szabadsága az állam s a 
polgárok szabadságát, s valamint a reformatió a 
polgári, az egyéni szabadság hajnalának előpirja : 
ugy ez a nemzetiségek ébredésének előhírnöke volt. 

Ha Luther akkor, midőn a vallás szabadságát 
követelte, egyszersmind a társadalom szabadsága
ért is emelte volna hatalmas szavát: mennyivel 
előbb kellett volna az emberiség ügyének azon ma
gaslatra felvergődnie, melyen ma áll? ! 

De miután szavát e nagy reformátor csakis a 
vallás és nem egyszersmind a polgári szabadság, 
a nemzetiségek érdekében emelte, jele, hogy ezek
nek ideje még akkor meg nem érkezett; jele, hogy 
minden kornak meg van saját eszméje, mely a 
maga idejében gyiíjt, lelkesit, régi társadalmi rend
szereket bont s ezek helyébe ujakat teremt. 

Nem rejtélyes marad-e előttünk örökké a 
keresztes háborúk történelme? Nem megfoghat-
lan-e, hogy mikép jöhettek nemzetek egy eszme ál
tal annyira mozgásba, hogy egy világrészből a 
másikba vonultak, nem vagyont, dicsőséget, nem 
fényt, nem hírnevet keresendők. hanem azért, 
hogy a szent földön meghalhassanak azon eszmé
ért, mely őket lelkesité, s melyért küzdtenek ? 

Ki volt szövetségese e nagyszerű, különben 
egyszerűszerzetesnek,midőn az akkori,erőteljes egy
házi hatalom ellen síkra szállott ? S mi segítette őt 
ügyének győzelmére, mint a század szelleme r! 

Vallás- és közoktatási miniszter úr remek
beszédében megemlitni méltóztatott, hogy a huge
nották legnemesebb és legjobb szándokai mellett 
is mily véres harczok előidézői valának; ennek 
tanulsága azonban, hogy az eszmék csak nehéz 
vajúdások, küzdelmek után vergődhetnek végre 
győzelemre; miért is a bertalannapi véres éj és 
más küzdelmek nélkül alig ülhette volna a protes-
tantismus diadalát ,• alig érte volna el azon emlé
kezetes napot, melyen az örökké nevezetes nan-
tesi edictum keletkezett. 

Akkor, midőn ily nagy eszmék ellenállhatlan 
erővel eltöltik a világot, szerencsések mindazon 
államok, melyek ezeket megértve, önszántukból 
ezek szellemében idomítják institutióikat a nélkül, 
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hogy bevárnák, inig az uralkodó eszmék hatalma 
által kényszeríttetve, azokat, habár akaratlanul is. 
átidomitniok kell. 

Ha Ausztria 1848-ban vagy 1850-ben fel 
tudta volna fogni hivatását, rendeltetését : az 
erőnek, jólétnek, mily magas fokán állna ma ? 
De, kápráztatva egy nagyhatalmasság csábképé-
től, elfeledte, a mi tulaj donképen hatalmi állásának 
alapja, megfeledkezett t. i. arról, miszerint ahhoz, 
hogy egy állam erős, nagy legyen, okvetlen szük
séges, hogy népei megelégedettek legyenek. 

Hogy erről meggyőződjék, be kellett követ
kezni Magentának, Solferinónak, Sadovának és a 
prágai békének 

Midőn tehát megcsonkíttatott, Magyarország 
pedig elszegényedett: akkor nyujtá kezét és 
monda: béküljünk ki, értsük meg egymást! 

És. ha most a magyar-osztrák birodalom, 
megértve a jelen század szellemét, legalább némi
leg megnyugtatva fogja megoldani azon kérdést, 
mely jelenleg e házban tárgyalás alatt van, s mely 
az Európa vegyes ajkú népeitől lakott országok leg
fontosabb és legégetőbb kérdése : akkor nemcsak 
biztositani fogja magának Európa sympathiáját, 
hanem egyszersmind biztosabb alapokra fogja fek
tetni államának uj szerkezetét. 

Hogy azon út azonban, melyen Ausztria e 
kérdéssel szemben az utósó s nem.rég múlt idők
ben halad, nem a legszerencsésebben választatott 
arra nézve, hogy a különböző népek sympathiá
ját megnyerje, tanusitja a szomszéd-népeknek a 
birodalom irányában nem a legkedvezőbben nyi
latkozó hangulata. 

Ennek ránk nézve, azon idő óta, a melytől 
fogva a „magyar-osztrák birodalom" czime létezik, 
azon kellemetlen következménye van, hogy, noha 
a közpolitika elintézésében igenis csekély vagy 
épen semmi befolyással sem birunk, mégis a bécsi 
kormány által roszul választott politikának min
den utóbaja hazánkat is éri. 

Minduntalan hallani a' szomszéd Romániából 
átszállongó híreket, — melyeknek valóságában 
magam részéről ugyan kétkedem, de minden 
esetre meglepő, hogy ezek csak azon időtől fogva 
szállongnak át hozzánk, mióta „magyar-osztrák 
birodalom" czime létezik, s ha ennek forrását ke
resnők, talán könnyen megtalálnék, ha meggon
doljuk, hogy Ausztria a keleti háboriik kérdése 
alkalmával a Dunafejedelemségeket megszállva 
tartotta s hogy azok, kikben e megszállás emléke 
még él, nem lehetnek nagy rokonszenvvel egy
kori megszállóik iránt! 

Hasonló kellemetlen befolyást gyakorolhat 
hazánk viszonyaira nézve azon eljárás is, melyet 
Ausztria Csehország iránt követ. 

Távol legyen tőlem, a csehországi viszonyo
kat bonczkés alá venni; sajnos maradand azonban, 
hogy e mozgalom elnyomására magyar hadsereg, 
magyar haderő forditatik csak azért, mert ezek a 
helyett , hogy országunkban ben volnának, 
Ausztria tartományaiban kénytelenek tanyázni. 
Tudjuk, hogy a 47 magyar gyalogezred közül 
Magyarországon csak hét létezik ; a huszárezredek
ből pedig csak egy sem oly szerencsés, hazája 
földjén tölthetni katonáskodásának idejét. Ezen 
ezredeknek tehát, noha azoknak hazajövetele ki
látásba helyeztetett, feladata most Csehország és 
Gralicziábanabékét; nyugalmat fentartaniés szük
ség esetén rendet csinálni: hogy pedig miként 
szokás szükség esetében „rendet csinálni", ugy 
hiszem mindnyájunknak élénk emlékezetében van. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha a szomszéd nem
zetiségek sympathiája irányunkban nem növek
szik, holott, szerény nézetem szerint, épen Ausztriá
nak és Magyarországnak oda kell hatniok, hogy 
a szomszéd népek testvéri bizalmát, rokonszenvét 
megtartsák és magoknak biztosítsák. 

Tudjuk még azon időkből, midőn Lombárd-
Velencze Ausztriához tartozott, hogy, midőn az 
ausztriai csapatok bevonultak, az olasz lakosok, 
kik az akkori foglalást tűrni kénytelenittettek, a 
német katonaság megpillantására azt kiáltották: 
„rnorte ai tedeschi!" mig az ezekkel egy időben 
bevonuló magyar csapatokat „Evviva Ungaresi' -
felkiáltásokkal fogadták; mert tudták, hogy Ma
gyarország tettleges részt mint foglaló e bevonu
lásban nem vett; hogy Ausztria politikája nem 
egyszersmind Magyarország politikája volt. Most 
azonban mindazon gyűlölet, mely Ausztriának 
más nemzetiségek iránti eljárása következtében 
erre netán háramlanék, egyúttal Magyarországot 
is érendi; hogy pedig ez hazánk ügyére kedvező 
befolyással volna, elhinni, részemről, képes nem 
vagyok. 

De ha már azon szerencsétlen helyzetben 
vagyunk, hogy a külföldi politikát a mi rová
sunkra „de nobis sine nobis" csinálják és ez által 
tán más. idegen szomszédnépek ellenünk is fel-
zudittatnak: törekedjünk a lehetőségig legalább 
ideben oly politikát követni, mely az ezer évnél 
tovább egyetértésben s békességben együtt lakó 
s a később beköltözött nemzetiségeket minél szo
rosabban, és pedig a szeretet, a bizalom, a testvé
riség kötelékeivel, ezen legtartósabb és legbizto
sabb kötelékekkel fűzze hazánk szent és mindnyá
junk közös ügyéhez! {Helyeslés) 

Hasonló belpolitikának követését most, midőn 
Európa, a mint látszik, egy uj átalakulási proces-
suson keresztül menni készül, annál inkább tartom 
szükségesnek, mert, hogy a jövő eshetőségeivel 
megmérkőzhessünk, okvetlenül kell. hogy ezek 
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az ország népeit egyetértésben összeforrva és erő
ben egyesülve találják. 

Sokan a külfölddel s onnan ránk jöhető vész
szel fenyegetnek. Én ettől nem félek. Rendezzük 
bérviszonyainkat, államunk természetének és vi
szonyainak kívánalmai szerint; szilárdítsuk meg a 
békét és egyetértést a kölcsönös engedékenység-
sugallta törvények hozatalával, s ha akkor valaki
nek kedve lenne, országunkat megtámadni és en
nek bármely részét is elfoglalni, akkor bátran el
mondhatjuk, mit Leonidás mondott, midőn tőle a 
persák a fegyverek kiadását kérték: „Jertek és 
vegyétek el!" 

Ha egyszer rendeztük belviszonyainkat, nem 
kend szükséges többé interpellálni a delegátiók
ban — ha ezek addig létezni fognak — Beust 
birodalmi kanczellár ő excellentiáját, hogy mit süt-
nek-fó'znek a szomszédban, mert erőnk tudalmá-
ban kevesebbet fogják a szomszédok állítólagos 
készületei lelki nyugalmunkat háborgatni 

Miután tehát én e törvényjavaslatot nem egy
szerű törvényjavaslatnak, hanem olyannak tekin
tem, melynek, mint említeni szerencsém volt, hiva
tása: hazánk jövőjének alapzatát megvetni; lel
kem mélyéből óhajtanám, hogy oly törvény hozas-
sék, a mely, ha nem is elégit ki minden kívánal
mat, legalább megnyugtassa a kedélyeket s a 
belviszályoknak és súrlódásoknak véget vessen. 

Hasonló törvény hozatalának feladata ez or
szággyűlésre az 1848-iki, örökké nevezetes ország
gyűlésről örökségül maradt. 

Azon országgyűlés kimondotta a jogegyen
lőséget; kitörölhetlen betűkkel véste belé hazánk 
szabadokká lett polgárainak jogait, törvény
könyvünk, illetőleg az emberiség elévülhetlen jo
gait magában foglaló törvénykönyv érczlapjára. 
A jelen országgyűlésnek pedig, miután e hazát 
más nemzetiségek is lakják, feladata: kiegyeztetni 
a szabadság kívánalmait a nemzetiségek méltá
nyos és igazságos igényeivel a czélból, hogy ez 
által biztosíttassák hazánknak jövője, önállása, 
függetlensége, integritása, anyagi és szellemi fel
virágzása ! 

Hogy ezen most emiitett czél csak akkor fog 
eléretni, ha a szabadság paizsa alatt a különböző 
ajkú nemzetiségek méltányosság-vezérletté érdekei 
is megnyugvásra találandanak, meggyőződhetünk 
más államok életéből. 

Erre szintén Svájcz példáját, mely e ház
ban gyakran említtetett, kívánom felhozni, habár 
ennek s hazánknak viszonyai nem is azonosak,mind-
amellett mégis sok tekintetben egymáshoz hasonlók. 

Svájczban három főnemzetiség létezik, me
lyeknek mindegyike a honszeretet minden erejé
vel csügg hazáján, s noha büszkeséggel vallja 
mindenki saját nemzetiségét, de, ha a külföldön és 

tőszomszédságában lakó törzsnemzetisége meg
támadni merné területét, halálos ellenséget találna 
benne. Tudjuk, hogy a Dappe csekély völgyért 
mily izgatottság volt, kivált a franczia Svájcz
ban, midőn Napóleon annak megszállását csakis 
kérdés tárgyává találta tenni. És honnan, s mért 
e ragaszkodás ? Nem egyedül azért, mert a ben-
lakó népek szabadságát, hanem mivel egyszers
mind nemzetiségét is biztosítja a svájczi állam
szerkezet. 

Tekintsük továbbá Lengyelországot! Az 
orosz szívesen meghagyná Lengyelországnak a 
maga nemzetiségét, csak állami létéről és a sza
badságról lemondana; ámde e nemzet inkább 
tíírni kész, semhogy ezekről le tudna mondani. 

Törekednünk kell tehát, hogy kiegyeztessük, 
mint Svájczban, saját viszonyainkhoz mérve, a 
szabadságot a nemzetiségekkel és óvakodjunk, 
hogy, midőn mindkét részről a nemzetiségi érde
keket biztositni kívánjuk, ne veszélyeztessük a 
közszabadságot, az állam lételét, mely nélkül 
mindnyájunkra csak oly kevés vigasz maradhatna, 
mint Lengyelországnak, mely bírja ugyan máig 
nemzetiségét, hanem siratja szabadságának és ál
lami létének lett eltemetését! 

Magyarországnak és Ausztriának, szerény 
nézetem szerint, egyik politikai feladata: ha nem 
is tettleg, támogatni a nemzetiségi mozgalmakat, 
de legalább oda törekedni, hogy a szomszéd népek 
rokonszenvét birja, és azt, a mennyire lehet, ma
gának megtartsa. 

Ezt annyival inkább tartom szükségesnek, 
mert nem egyedül a történeti jogokban keresendő 
ma a szomszéd államoknak valamint Magyaror
szágnak s a benne lakó népeknek jövője, hanem 
azon érdekközösségben, mely mindnyájunkat egy
máshoz csatol s egymásra utal. 

A történeti jogok ma csak annyiban tartat
nak tiszteletben, a mennyiben ezeknek a tisztele
tet megszerezni, kieszközölni és biztosítani képe
sek vagyunk. 

Mennyivel inkább kívánja tehát biztosítani 
egy állam egy nemzet történeti jogait, annyival 
inkább szükséges a hasonló érdektől vezérelt né
pek rokonszenvét, szükség esetén pedig szövetsé
gét bírni, mely szövetség a veszedelem perczében 
sokkal biztosabb, mint egyes hatalmasságok által 
nyújtott tettleges segély; biztosabb pedig azért, 
mert, mig a népek szövetsége a közös érdek, a 
közös szabadság forrásából ered, tehát önzéstelen, 
addig az egyes hatalmasságok által nyújtott segély 
nem a segéíyzett népek, hanem saját politikájok 
s önzésök kifolyása. 

í g y volt ez a régi világban, és így van ez 
mai nap is. 

21* 



164 CCCXXVII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 28. 1863.) 

A görög államok önállásuk és függetlenségök 
legszebb idejét akkor élték, midőn egymásra 
támaszkodva tudták magokat a külbefolyás ellen 
biztosítani. 

Azon percztől fogva, midőn maczedoniai Fülöp 
Göröghon ügyeinek vezetésére befolyást eszkö
zölt ki magának, kezdődött Göröghon szabadságá
nak hanyatlása és végpusztulása. 

A lánglelkü nagy hazafi és szónok, Demos-
thenes, előre látván hazájának sorsát, ha idegen 
hatalomnak megengedtetik Görögország ügyeibe 
avatkozni, egész erejével küzdött e befolyásnak 
megengedtetése ellen, de elvégre az opportunitás 
elveivel győzött az ellenkező nézettől vezérelt 
párt feje, Aeschines. 

És mi lön e megengedett idegen befolyásnak 
vége? Göröghon függetlenségének, szabadságá
nak azon szomorú kimenetele, a melyet Demos-
thenes megjövendölt volt, és mely az utókorra 
csakis az egykori nagyság és dicsőség emlékét 
engedé átszállni. 

Az ujabb időkből ismeretes mindnyájunk 
előtt, miszerint Olaszország nagy köszönettel tar
tozik Napóleon franczia császárnak, az olasz egy
ség létesítése körül tett szolgálatáért. 

De önzéstelen volt-e ezen, az olasz nemzet
nek nyújtott segély? Nem, mert tudjuk, miszerint 
Olaszországnak Nizzát és Savoyát kellett a hatal
mas szövetségesnek átengednie azért, mivel ez köz
bevetette magát, hogy egy százados igazságtalan
ság megszűnjék, és a jog. az igazság legalább rész
ben győzelemre vergődhessek. 

A mint azonban Napóleon egyrészről közre
működött, hogy az olasz nemzet egyesüléséhez 
közeledhessék, ugy másrészről gondoskodott egy
szersmind arról is, hogy Olaszország önállóan és 
függetlenül ne intézkedhessek sorsáról, mert a mi
dőn az olaszok a franczia politikától függetlenül 
kívánták saját hazájuk belügyeit rendezni s tovább 
fejleszteni, az egykori szövetséges Aspromonttal 
és Meníánával felelt 

Világos tehát a történelem és az utóbbi ese
mények tanúsága szerint is. hogy a népeknek 
azon segítség árát mindig drágán kellett meg
fizetniük, melyet egyes hatalmasságok annak idejé
ben nyújtottak. 

Ezen nyújtott segítség pedig kisebb államokra 
Kokkalnagyobb veszélylyel jár,mint egy nagyobbra, 
miután a nagyobb állam a tett szolgálatok árá
nak fejében területének egy részét, ha átengedni 
kénytelenittetik is, mint az Olaszországban tör
tént, még elég terület marad, hogy az állam mint 
ilyen létezhessék: de mit engedhet át egy kisebb 
status, szövetségesének, a nyert támogatásért? 
Területéből semmit, tehát csakis állami független
ségét. 

Ez oknál fogva, részemről, azon állítólagos 
közellenségtől, melyet gyakran e házban említeni 
hallottam, tartani elég támpontot nem találok, mert 
nem hiszem, hogy legyen nép, mely át nem látná, 
miként szövetkezve az oroszszal, vagy egy másik 
hatalmas szövetségessel, csakis ezeknek érdekét,nem 
pedig a saját magáét mozditandja elő. (Ugy van!) 

Minden ellenség csak akkor és csak annyi
ban veszedelmes minden álamra, a mikor s a meny
nyiben ennek keblében egyenetlenség dul. 

A mi különösen az annyiszor említett oroszt 
illeti, ez mindenek fölött azon kisebb államokra 
veszedelmes, melyeknek felajánlja barátságát s 
melyek azt elfogadni készek. 

Megértve tehát a régi és legújabb kor törté
netének intő szavát, hiszem, hogy a népek inkább 
fogják egymás barátságát, szövetségét keresni, 
mintsem egyes Önző hatalmasságokkal kötendő 
frigy után vágyódni, mely gyakran ugy szokott 
végződni, mint Saturnus szeretete, ki saját gyer
mekeit fel szokta volt falni. 

Tekintettel tehát a mostani kor irányára, 
mely a népek és nemzetek szövetsége felé törek
szik, feladatunknak tartom, oly nemzetiségi tör
vényt alkotni, mely megnyugtatván az ezen hazát 
együtt lakó nemzetiségeket, központosítsa ezek 
erejét, Magyarország állami létének és alkotmá
nyos szabadságának biztosítására, egyszersmind 
pedig szerezze meg számunkra a szomszédnemze
tek bizalmát, rokonszenvét is, szükség esetén, tett
leges támogatását és szövetségét. 

Sokan attól tartanak, miszerint, ha a nemze
tiségek tágabb mozoghatási kört nyerendenek, ezt 
államunk közös érdeke ellen érvényesitni fogják. 
Én részemről nem tudom ezt elhinni, mert nem 
emlékszem, hogy volt volna eset a történelemben, 
mely szerint a polgárok azon államnak aláásására 
törekedtek volna, melyben polgári jogaikat a tör
vény védpaizsa alatt, az alkotmány bástyáin belül 
szabadon élvezhették. 

Nem volt, tudtommal, törvényhozó-testület, 
mely valaha megbánta volna, hogy a népben bí
zott, s ennek jogait az idő szellemének kívánalmai 
szerint, a közállam egységének érdekében módosí
totta és tágitotta, hanem igenis volt számos eset, 
midőn egy elszalasztott vagy kellőleg fel nem 
fogott időpont késő bánat szülő oka volt. 

Mi lett volna az 1848-iki törvényekből, ha 
az akkori országgyűlés a nép iránt bizalmatlanság
gal viseltetett és ezt az alkotmányosság bástyáiba 
be nem vette volna? 

Az akkori törvényhozók egy percznyi bi
zalma százados igazságtalan.'ágot szüntetett meg 
s a nép örök háláját vívta ki magának, ntig egy 
percznyi bizalmatlanság a népet előbbi bilincsei
ben, szolgaságában meghagyta volna. 
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E g y bizonyos időszak tehát, de egyes per-
ezek is, gyakran örökké nevezetes befolyással szok
tak lenni az emberiség sorsára; miért is sokszor 
alkalmazhatni egyes nagy férfiakra, valamint nemze
tekre, mit Lord Byron I. Napóleonról mondott: 
.,Egy lépés a jog felé a világ Washingtonjává 
emelte volna őt, inig egy lépés a jogtalanság felé 
nevét a szelek játékává tette." 

Nemkülönben a tapasztalás bebizonyitá, 
hogy bizalom bizalmat szül, inig bizalmatlanság 
csak bizalmatlanságot szokott eredményezni. Mi
ért is óhajtanám részemről , hogy e kérdésben 
oly törvény hozassék, mely felébresztvén s meg
szilárdítván a külön ajkú nemzetiségekben a bi
zalmat , a bizalmatlanságot végkép megszüntesse. 

Erre azonban a mostani idő'pontott a legsze-
L-encsésebben megválasztottnak nem tartom, mert 
azon időben, midőn ez ország közvéleménye a 
szomszéd országból átszállongó, különböző hirek 
által némileg nyugtalanítva van; midőn a delega-
tiókban a birodalmi kanczellár Románia végett in-
terpeláltatik : nem hiszem ez ülésszakot kedvező
nek egy oly kérdés megoldására, mely csakis a 
legnagyobb higgadtság és lelki nyugalom mellett 
oldható meg üdvösen. 

Ezen különböző híreknek is, azt hiszem, ta
lán lehetne forrására akadni, ha ezt kutatni 
akarnók 

Igen jól tudjuk, hogy egy bizonyos hatal
masságnak érdekében volt a sadovai ütközet után. 
miszerint, Ausztria és Magyarország között a béke
műve ne létesülhessen, hogy t. i. ezáltal Ausztria 
ne erősödhessék. Nem akarom állítni, de ki tudja. 
vajon nem egy idegen kéz kívánja-e ezen hirek 
által közénk a bizalmatlanság magvát szórni a 
végből, hogy megakadályozza, miszerint Magyar
ország népei a szőnyegen levő kérdésnek meg
nyugtató megoldása által egyetértésben összeforr
ván , növeltessék ez ország ereje s ez által Ausztria 
hatalma is még inkább szilárdittassék. 

Ezen okná Ifogva részemről inkább óhajtanám 
e kérdésnek tárgyalását a jövő országgyűlésre 
elhalasztani; mert azon meggyőződésben vagyok, 
miszerint kevesebb hátrány nyal jár, ha jelenleg 
e tekintetben semminemű törvény nem hozatik, 
mint ha olyan fogadtatik el, mely nem hogy 
a túlzottaknak talált követelményeknek, de még a 
mérsékeltebb várakozásoknak sem felel meg. 

Es miután e kérdést nem látom annyira ége
tőnek, hogy azon esetre, ha a nemzetiségeket 
némileg megnyugtató törvényt nem hozhatunk, 
olyant alkossunk , mely a nemzetiségi kérdés
nek annyi éven át ígért és kilátásba hehyezett 
kedvező megoldása helyett az ehhez kötött mérsé
keltebb remények meghiúsulásának csak gondola
tát is az illető nemzetiségekben felébreszteni ta

lálná: kívánnám e fontos, sőt ezen országgyűlés
nek egyik legfontosabb tárgyát, nem a mostani 
ülésszak utolsó óráiban, hanem akkor megoldva 
látni, midőn a ház türelme ki nem merült, és any-
nyi számos egyéb kérdés ezen ügy gyors tár
gyaltatását és elintéztetését nem sürgeti; mert a 
nemzetiségi kérdés az , melynek higgadt s kime
rítő tárgyalása mindnyájunk érdekében fekszik. 

Ezen kérdés megoldásának a jövő országgyű
lésre való elhasztatását pedig annál inkább óhaj
tanám részemről, mert, ha meg vagyok is győ
ződve, hogy minden képviselő tartozó tisztelettel 
viseltetik a törvény iránt, és azon alkotmányos 
elvből indul ki, hogy az esetre, ha a hozott tör
vény elveinek és meggyőződésének meg nem felel, 
annak megváltoztatása csakis a törvényhozás 
utján eszközölhető : mindamellett az egyetér
tés müvének megszilárdítása szempontjából jobb
nak tartottam volna, ha a haza térendő képviselők 
azon, mindnyájunkra előnyösb helyzetbe tétetnek, 
hogy a nemzetiségi kérdés kedvező megoldásának 
örvendetes hírével jelenhessenek meg választóik 
körében. 

Én a nemzetiségi kérdésről hozandó törvényt 
olyannak akarnám látni, mint egy fegyvertárt, 
melyből a vész perczében mindnyájan hozhatnók 
a haza közös védelmére fegyvereinket; miért is 
óvakodni szeretnék attól, nehogy a hozandó tör
vény által egy arzenált alkossunk, melyből elle
neink, magokat honunk szent ügye ellen fel
fegyverezhetnék ! . . . . . 

De, ha a t. ház ennek ellenére elkerülhctlenül 
szükségesnek tartja még ez ülésszak alatt tör
vényt hozni a nemzetiségi kérdésben,ki kell jelente
nem, hogy a ház asztalán levő többségi törvény
javaslatokat, miután ezek a várt és hazánk érde
kében szükséges kedvező megoldást, szerény néze
tem szerint, eredményezni nem fogják, részemről 
el nem fogadhatom. A mi a kisebbségi javaslatot 
illeti, fentartom magamnak a jogot, ehhez azon 
esetben hozzá szólani, és erre vonatkozó észrevé
teleimet megtenni, ha ennek tárgyalásába a t, ház 
belebocsátkozni elhatározná. (Több oldalról helyeslés.) 

P a p Máté: Minden állam kormányának 
feladata, hogy a birodalom hatalmi állását ki- és 
befelé föntartsa, és érdekeit ki- és befelé előmoz-

r 

ditsa. E n u g y tudom, de sőt megvagyok győződve, 
hogy Sz. István államai kormánya is ezen fel
adatot, tűzte ki magának. Ezen czél elérésére szük
séges azonban oly és különösen bel intézménye
ket életbe léptetni, a melyek a honpolgárok össze
tartását , a haza iránti szeretetét és a honpolgári 
kötelesség teljesítése iránti buzgalmát egyformán 
idézi elő. 

A nemzetiségi kérdést én is , mint mások, 
belügyeinkre nézve oly fontos kérdésnek tartom, a 
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melynek szerencsés megoldása egyedül felelhet 
meg a fenebbi kívánalmaknak. De a nemzetisé
gi kérdésről szóló központi bizottsági javaslat 
ezen kívánalmaknak nem felel meg, és így én ezt 
átalánosságban a részletes tárgyalás alapjául el 
nem fogadhatom. Nem felel meg először azért, 
mivel abban a nem-magyar nemzetiségek egyen
jogúságának kimondása elmellőztetik, és mert 
a nem-magyar ajkúak nyelve a kormányzás 
nyelv terén kivül iskorlátoltatik, mely korlátozást 
sem az állani egysége , sem a czélszerüség és igaz
ság nem kívánja. Továbbá nem pártolhatom az
ért sem, mert ezen törvényjavaslat Erdélyre is 
vonatkozik; Erdélyben pedig a nemzetek egyen
jogúsága és nyelvűknek használata már biztosít
va van törvény által, és mert ezen törvényjavaslat 
Erdélynek ezen visszonyait átalában tekintetbe 
nem veszi. 

Ennélfogva én a Bohetielu képviselő társam 
által nyilvánított, óhajtást és véleményt pártolom. 

E l n ö k : Miután szólásra többé feljegyezve 
senki nincsen,következnek a zárbeszédek. 

Mocsonyi S á n d o r : T. ház ! Ez alkalommal 
nem fogom, mint a minap, hosszas felszólalásom 
által a t. ház türelmét fárasztani. Felszólalási jo
gommal nem is éltem volna, hogy ha nem tartot
tam volna szükségesnek, legalább egyes megjegy
zésekre, melyeket hallottam, némi rövid észrevé
teleket tenni. Több t. képviselő úr és igen jeles 
szónok, ha nem is szemrehányásként, de mégis 
felemlítette, hogy minapi előadásom doctrinair 
volt, hogy a doctrinairismus igen helyén lehet 
máshol, de nem a törvényhozásban, hol a gyakor
lati kérdéseket gyakorlatilag kell megoldani. Én 
nem tudom, mennyiben voltam doctrinair, nem is 
akarok annak vitatásába bocsátkozni, de azt hi
szem, hogy minden esetre ugy a nép, mint az 
ország érdekében inkább járunk el, hogyha bár a 
doctrinairismus alapján is, az egyenjogúság elvét 
állapítjuk meg törvényileg, mint, habár más okból, 
nem is csak azért, hogy a doctrinairismus látszatá
tól mentve legyünk, az egyenjogúságot megsem
misítjük, mint azt a központi bizottság javaslata 
teszi. 

Bartal György igen t. képviselő űr a kérdést 
magasabb politikai szempontból fogta fel és azt 
monda, hogy „ekérdés elintézése immár nem kizá
rólag hazai ügy, és az annyi oldalról fenyegetett 
világ békéjének fentartása követeli az osztrák-ma
gyar birodalom consolidatióját". 

Én igen járatlan v gyök a magas politiká
ban, és azért mindig csak egy politikát tartok he
lyesnek, és ez : a jog politikája. Különben annyit 
mégis mondhatok, hogy bár én is igen szeretném 
a világbékét föntartani, ugy alig hiszem, hogy az 
osztrák-magyar birodalom, bár mennyire legyen 

is consolidálva, a világbékét fen tudná tartani, 
melyet oly sok más, talán sokkal hatalmasabb 
hatalom megzavarhat. E kérdés megoldásánál 
azonban, ugy hiszem, nem az feladatunk, hogy a 
világbékét biztosítsuk, hanem, ha van feladatunk 
e tekintetben, ugy inkább feladatunk az, hogy 
egy világháború eshetőségében mindnyájan készek 
legyünk az egyetértés alapján netaláni veszélyek
nek bátran szemébe nézni, mi az egyenjogúság 
nélkül nem lehet. Ez egyenjogúság az, a mit nél
külözök a központi bizottság javaslatában. 

Ha szabad itt kinyilatkoztatnom azon benyo
mást, melyet a discussio egé-z folyama reám tett, 
ugy meg kell vallanom, hogy azon valódi tárgyi
lagosság, mely ugy az egyik, mint a másik oldal
ról mindig szem előtt tartatott, nekem nem kis 
megelégedésemre szolgált; annál kevésbé jó hatást 
tett reám azonban tegnapelőtt egy képviselő úr 
zárszava, mely oly annyira eltért a tárgyilagosság
tól, hogy egyenesen az illem szabályaiba ütközött. 
(Halljuk!) 

Én nem akarom megnevezni azon képviselő 
urat. (Halljuk!) Nem lepett ez meg tőle, mert nem 
először teszi azt. Meglehet, hogy társalgási köre 
ily érveléseket tetszéssel fogad. Csak egyet sajná
lok, és pedig az ő érdekében, hogy t. i. egy pilla
natra legalább elfeledte, hogy nem ily társal
gási körben, hanem parlamentben volt. (Ki az?) 
Stefanidesz. 

A t. közoktatási miniszter úr, ugy mint ren
desen, minap is, igaz, kitűnő és jeles beszédében 
többek közt azt monda, hogy ezen kérdés meg
oldásánál nem az egyes nemzetiségek álláspontját 
kell elfoglalni, hanem az ország álláspontját: mert 
ezen érdekek minden nemzetnél azonosak. De 
éptn evvel következetesen a miniszter urnák a 
kisebbségi javaslatot kellett volna elfogadnia: mert 
ha az érdekek azonosak, ugy ezen azonosságból 
a törvényes ótalom azonossága következik, vagyis 
ismét az egyenjogúság, mely a központi bizottság 
javaslatában legalább nem található. Ha nem 
lepett meg a t. miniszter úrtól azon jeles és éles 
logikai érvelés, ugy mégis némikép váratlanak vol
tak azon szavai, midőn azt monda, hogy „Van
nak sokan a kik hiszik, hogy a nemzetiségi kérdés 
csak egyesek nagyravágyása vagy még aljasabb 
törekvése által idéztetett elő." 

Az igen t. miniszter úr ugyan hozzá tette, 
hogy ő ezt nem hiszi. Én nem akarom megfordí
tani ezt: mert talán ugyanazon hibába esném, 
melybe a miniszter űr — bizonyosan nem szándé
kosan — esett. 

Közoktatási miniszter úr azt monda, hogy a 
kikerekités eszköz; czél az uralom. De tovább 
ment, és azt monda, hogy az uralom is csak esz
köz ; czél végtére is a nemzetiségek kielégítése, és 
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ez alkalommal azt monda, nem akarja kutatni, 
mennyire fogja a kisebbségi javaslat kielégíteni a 
többi nemzetiségeket: de egyiket bizonyosan nem, 
és ez a német nemzet. Ez a kisebbségi törvény
javaslat alapján semmikép sem lesz kielégítve. 

Én csak röviden akarom jelezni a különbsé
get, mely létezik a kisebbbség és többség javas
lata közt a németekre. 

A kisebbségi javaslat értelmében — a mint 
egy helyütt mondotta a miniszter úr —e kikerekités-
nél a németek nem sokat fognak nyerni. Bizo
nyos, hogy a 16 szepesi város német lesz és az 
országban több más város német város, hol nekik 
a kisebbségi javaslat alapján, ugy bel mint 
külügyi kezelésükben saját nyelvük lesz. Ez a 
többségi javaslat alapján soha sem lehet: mert ott, 
mint tudjuk, kizárólag a magyar nyelv az ügykeze
lési , minden törvényhatóságban. 

A német a kisebbségi javaslat alapján, nem
csak mint második nyelv szerepelhet a megyékben : 
de minden megyében, hol németek vannak, a tör
vénykezés terén egyenlő joggal bir a többi nemzetek
kel. Hogy a központi bizottság javaslata alapján a 
német nyelv, épen ugy mint minden más, a magya
ron kivül, a törvénykezési térről ki van zárva, ezt 
megmutatták az előttem szólott képviselő urak. 

A kisebbségi javaslat alapján a német nemzet 
nemcsak a községi és törvényhatósági gyűléseken, 
hanem itt az országgyűlésen is használhatja saját 
n velvét. 

Hogy ezt a központi bizottság javaslata ki
zárja, ismét felesleges megvitatni. 

A kisebbségi javaslat alapján az egyetemnél 
a német nyelv ugyanazon jogokban részesül, me
lyekben a többiek, habár nem is ugyanazokban, 
melyekben a magyar még a kisebbségi javaslat 
után is. A központi bizottság javaslata alapján, 
csak is a német irodalom részére állíttatik fel tan
szék. Azért nem tudom, mennyire fogja a kisebb
ségi javaslat a németeket kielégiteni: de, hogy ha 
a kettő közt választaniuk kell . ugy hiszem, a 
választás nem fog nehezökre esni. 

A t. miniszter úr —- és itt talán a doetrinairis-
musban tovább ment,mint én — azt monda, hogy, 
ha az arrondirozás elvét kimondjuk a javaslatban, 
miután annak az egész ország adrninistratiójára 
oly rendkívüli befolyása van : ezt nem lehet csak 
ugy mellékesen elvégezni; hanem itt bizonyos elő
feltételeket kell előbb kielégiteni, és mindenek 
előtt a nemzetiség oly activ kritériumát kell előbb 
felállítani, hogy tudhassuk azután meghatározni: 
mely megyében, mely nemzetiség képezi a több
séget. De még itt sem állapodhatunk meg: mert ő 
tovább ment és azt monda, hogy kell egy ugy 
nevezett „ Jurisdictions-Normat" felállítani annak 
megállapítására, hogy mely esetben, melyik bíró

ság illetékes, és kell egy külön perrendtartás, mely
nek alapján a per folytattatik, elvégeztetik, és 
melynek vége az, hogy a biró elmarasztalja az 
egyént szerbnek, románnak vagy németnek. 

Én megvallom, hogy midőn ezen kisebbségi 
javaslatot aláirtam, ezen nehézségre nem gondol
tam; de hogy ha mindezen nehézségeket elfoga
dom is , azért , mert csakugyan lelkiismeretes 
dolog meghatározni, melyik megyében melyik 
nemzetiség van többségben, és a többség alapján 
aztán kimondani a többség nyelvének uralmát: 
azt hiszem, hogy nem kétszeresen, hanem hatszo
rosan annyi lelkiismeretességgel kellene azon 
elvet applicálni, mielőtt kimondjuk, hogy az 
ország hivatalos nyelve a magyar nyelv. (Nevetés 
jobbról. Közbeszólások a románok részéről: TJgyva.n.') 
Mert hiszen. t. ház, ha statistikai adatok szerint 
nem lehet meghatározni, melyik legyen valamely 
megyében a többség nyelve ; ugy annyival kevésbé 
lehet azt tenni az egész országra nézve és pedig a 
kisebbség érdekében, a többség ellenében. 

De, t. ház, hogyha a kisebbség törvényjavas
lata alapján talán ily bíróságok támadnának, 
melyek elitélnék az egyént, hogy szerb vagy 
í'omán vagy német legyen: ugy a Pest belvárosa 
érdemes képviselője által előterjesztett törvényja
vaslat, minden ily objectiv criterium, minden per
rendtartás, minden juris fórum nélkül elmarasz
tal minden egyént az országban magyarnak 
{Derültség.) 

A t. közoktatási miniszter úr a többi között 
azt monda: „elismeri, hogy midőn Svájczra és 
Belgiumra hivatkozás történt, az illetők nem csa
latkoztak a helyre nézve sem, csak az időben egy 
kissé: mert ezen viszonyok nem léteznek most, 
hanem léteztek egy ezredévnél valamivel előbb.'-
Én magam is hivatkoztam Belgiumra és hivatkoz
tam Svájczra, és igy kénytelen vagyok megjegy
zésemet a miniszter urnák ezen észrevételére meg
tenni. En hivatkoztam Belgiumra azért, hogy 
megmutassam, hogy az egyenjogúság az állani 
alapeszméjével és az állam egységével nem ellen
kezik. Hivatkoztam Svájczra. a foederativ államra, 
a svájczi kevert népségű cantonokra, hogy az 
egyenjogúság keresztülvitele nem lehetetlenség, 
hanem egyenesen tény. 

A t. miniszter úr ezek ellenében azt monda, 
hogy tévedtem akkor legalább egy évezredben. 
De t, miniszter űr meg fogja engedni, hogy nem 
csak az általam citált viszonyok, hanem ezer év 
előtt még Belgium és Svájcz maga sem létezett. 

Hivatkozott a t. miniszter úr a hasonlatosságra, 
mely a vallás és nemzetiségi eszmék közt létezik. 

Az tagadkatlan, és bár lényegére vagyis bei-
tartalmára a két eszme eltér egymástól, megegyez
nek eredetökre, hatásukra és eredményökre nézve; 
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mert megvan mind kettőnek az uralkodó esz
mék közös természete. De épen a t. miniszter 
úr fogja legjobban tudni, hogy a vallásszabadság 
eszméje nem akkor valósult tökéletesen, mikor a 
vallási viszályok következtében kimondatott a lel
kiismereti szabadság; hanem csak akkor, mikor a 
lelkiismereti szabadság a nyilvános isteni tisztelet 
mellett egyszersmind az egyes confessióknak, mint 
ilyeneknek, egyenjogúsága biztosíttatott. És a mily 
kevéssé lehet vallási érdekeket csak az egyén alap
ján elégíteni k i : ugy, oly kevéssé lehet nemzeti
ségi igényeket az egyén alapján, hanem csak a 
nemzet alapján kielégíteni. 

A t. miniszter úr azt rnoudja, — hogy a civi-
lisatio veszélyezteti a nemzetiségeket; de egyszers
mind azt teszi hozzá, hogy ezt nem mellőzzük az 
által, hogy az egyes nemzetiségeket, mint múmiá
kat a törvényekbe begöngyölgetve, a törvény
hatóságok sírkamrájába rakjuk le. 

Ez igaz; de hiszen mi nem is múmiákként 
akarjuk a nemzetiségeket sirba fektetni, hanem 
azt akarjuk, hogy az élő nemzetek, mint jogala
nyok, törvényesen biztosíttassanak. De, hogyha a 
kisebbségi javaslat múmiákat rak le a törvény
hatóságok sírkamrájába: ugy más részről bátran 
kimondom, hogy a többségi javaslat nem múmiá
kat, hanem az élő nemzeteket a magyar suprema-
tia pyramisának kriptájába rakja le. 

A t. kultusminiszter úr azt mondotta, hogy 
nincs erő és hatalom, mely őt a szabadverseny 
teréről lemozdithatná. Senki sem kívánja ezt Őszin-

5- tébben, mint én, mint azok, kik a kisebbségi javas
latot aláírták. De hisz épen a szabad versenynek 
első feltétele az, hogy vagy egynek SJ adjunk tör
vényes oltalmat, vagy ha adunk, mindenkinek 
egyformán kell adnunk. Ez az, mi a kisebbségi 
javaslatban benne van, s mint ismételten mondám, 
a központi bizottságéban nem találtatik. {Eláll!) 
Ha a t. ház kívánja, elállók: mert nem akarok 
a t. ház becses türelmével visszaélni. (Halljuk!) 

Mint közönségesen, ugy ma is, Tisza Kálmán 
t. képviselőtársam igen jeles beszédet mondott. 
Igen jeles és éles érvekkel támadta meg a kisebb
ség javaslatát. Ha szabad egy szerény kívánsá
gomat kifejezni, csak 10 perezre szeretném azon 
ügyességet, melylyel ő bír, hogy képes legyek 
neki megfelelni. Azt mondotta Tisza képviselő iir, 
hogy ő nem a hóditó és hódított nemzetek theoriá-
jára akarja alapítani beszédét; és ezek után azt 
mondotta, hogy jelesen 3 vád emeltetett a köz
ponti bizottság javaslata ellen. Egy, hogy az a 
magyar suprematiát tartalmazza, a másik, hogy 
privilégiumot ad és a harmadik, hogy a nemzetek 
halálát decretálja. A suprematiát, mely a központi 
bizottság javaslatában törvényesen van biztosítva, t. 
képviselő rír az által akarja igazolni, hogy azt 

mondja, mikép a magyar nemzetet azon jog, hogy 
nyelve a központi hivatalos és közvetitő nyelv 
legyen, nemcsak száma, hanem nagyobb művelt
sége és vagyona alapján illeti meg. Azt mondja, 
hogy az ily törvényes suprematiának — mert 
hisz azt ő sem tagadta, hogy az törvényes — ter
mészetes factorai nemcsak a szám, hanem a nagyobb 
műveltség és vagyon. De én azt hiszem, hogy a kép
viselő úr ez által önmagával jött ellentétbe : mert 
hisz lehet törvényeket alkotni, hol nem csak a 
számra nézünk, hanem a vagyonra i s ; de bizo
nyára oly törvény, mely vagyonra való tekintet
tel különbséget tesz polgár s polgár közt, egyen
jogú nem lehet, hanem privilégium. Azt mondotta 
képviselő úr, hogy ő a nemzetek mint jogalanyok 
törvényes elismerését részéről legalább nem el
lenzetté volna, ha nem hallotta volna, miket én 
mondottam, összehasolitva a nemzeteket a szabad 
egyesülés alapján létesült corporatiokkal. D e , t . 
ház ! ha a képviselő úr megengedi , hogy az. 
mit én mindezekről mondottam, helyes, meg fogja 
akkor azt is engedni, hogy ezáltal épen annak 
természetes valósitását nem fogja megakadályozni 
akkor sem, ha ezeket hivatalosan ignorálni akarja, 

Azt is mondotta t. képviselőtársam, bogy 
miért viseltetünK mi aggodalommal az iránt, hogy 
a magyar nemzetnek ily törvényes előnyei van
nak? mert a magyar nemzet, ha csak szám ará
nyát veszszük is^ tekintetbe , nem képes bennünket 
magyarizálni. Én is helyeslem ezen nézetet és 
épen azért nem is aggódom nemzetem jövője fölött: 
de épen, mert a képviselő úr maga is belátja, hogy 
ezt lehetetlen elérni, kár oly fába vágni a fejszét, 
hol már előre is tudja, hogy lehetetlen eredmény
hez jutni. Ezek után, t. képviselőház, ma már nem 
kecsegtethetem magamat azon reménynyel. hogy a 
többség a kisebbségi javaslatot fogadná el; de 

- egyet még meg kell jegyeznem, s ez az, hogy. ha 
ez már igy el is döntetik, a kérdés ez által meg
oldva nem lesz, s azért csak azt az egyet kívánom, 
hogy ha ma nem oldjuk is meg e kérdést, adja 
Isten, hogy legalább oly körülmények s viszonyok 
közt éljünk, hogy erre talán később, de még egy
szer legyen alkalmunk; nehogy más oldja meg e 
kérdést: mert ha más oldaná meg, e megoldás 
alkalmasint olyan lenne, mely sem azoknak, kik 
velem egy értelemben nincsenek, sem saját elvtár
saimnak megelégedésére nem lenne. Összehasonlit-
tatott sokszor a nemzeti kérdés a gordiusi csomó
val. Isten mentsen meg attól, hogy találkozzék 
egy második Sándor, ki azt kardjával vágná szét, 

Stefanidesz H e n r i k : T . ház! Személyes 
kérdésben kívánok szólni. (Nagy zaj.) Mocsonyi 
Sándor képviselő úr az illemről szerzett tapaszta
latait alkalmasint azon körökből meriti, melyekben 
mozog; (hosszasan tartó nagy zaj, mely miatt a szó-
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nok nem érthető.) Legyen meggyőződve, hogy azon 
körbe, hol ő mozog, én őt követni nem akarom és 
soha sem fogom. Ennélfogva arról, mit tart Ő il
lemnek, nekem tudomásom nem lehet. (Nagy zaj. 
Elénk f'ólkiáltások : Ez nem tartozik idei Elnök 
csenget.) ítéljen a ház azon illem fölött . . . . 
(Hosszasan tartó zaj.) 

E l n ö k (csenget): Azt hiszem, t. ház, csakis a 
t. háznak mélyen érzett visszatetszését fejezhetem 
ki a fölött, hogy a képviselők között ilyetén, a 
törvényhozó ház méltóságához nem illő személyes
kedés fejlődhetett. (Élénk helyeslés.) 

D e á k F e r e n c z : T. ház! A tanácskozások 
régen folynak és, fájdalom, sok olyan mondatott e 
tárgy fölött, mit igen óhajtanék, hogy ne monda
tott volna. (Igaz!) 

Nem tartom szükségesnekinditványomat ujab
ban indokolni, tették ezt számosan, kik előttem 
szólottak ; minélfogva én felszólalási jogomat csak 
arra használom fel, hogy kérjem a t. házat: sza
vazzunk. (Atalános helyeslés.) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter.-
T. ház! Mielőtt szavaznánk, ki akarom nyilatkoz
tatni, hogy én t. barátom, Pest belvárosa mélyen 
tisztelt képviselőjének indítványát, mint a központi 
bizottság többségének indítványával elvben meg
egyezőt egész kiterjedésében elfogadom. (Elénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : T. náz! Három törvényjavaslat fek
szik a t. ház asztalán : első a központi bizottság által 
törvényjavaslat; a másik a kisebbség, i'letőleg 
néhány képviselő úr által beadott törvényjavaslat; 
végre azon törvényjavaslat, melyet Pest belváros 
igent , képviselője Deák Ferencz adott be. A sza
vazási rend az én véleményem szerint következő 
lenne : először kitüzetik szavazásra a központi bi
zottság által beadott törvényjavaslat; azon esetben, 
ha ez el nem fogadtatnék, a szabályok 56-ik §-a 
érteimében , az eíleninditvány, mely nézetem sze
rint az, a mit Mocsonyi Sándor és több képviselő 
ur beadtak ; végre, ha ez sem fogadtatik el, kö
vetkezik a Deák Ferencz képviselő társunk által 
beadott törvényjavaslat feletti szavazás. (Elénk 
helyeslés.) 

Húsz t. képviselő úr név szerinti szavazást kér. 
Nem mondják meg ugyan tüzetesen, melyik tör
vényjavaslat felett kérik a név szerinti szavazást; 
miután azonban azon képviselő urak kérik azt, a 
kik a tudvalevő kisebbségi törvényjavaslatot pártol
ták: ha a t. ház beleegyezik, ez talán akkor történhet
nék, mikor a kisebbségi indítvány tétetik fel sza
vazásra. (Atalános helyeslés.) 

Kérem azon t. képviselő urakat, kik a köz
ponti bizottság javaslatát elfogadják, méltóztas
sanak felállani. (Nem áll fel senki.) A ház a köz
ponti bizottság javaslatát nem fogadja el. 

KÉPV. n. NAPLÓ. 1866/8. xr. 

Következik a Mocsonyi Sándor képviselő úr 
által beadott törvényjavaslat. Nem tudom, kiván-
ja-e a ház , hogy a szabályok értelmében előbb 
fel olvastassák ? (Nem!) Azon képviselő urak ne
veit, kik a Mocsonyi Sándor képviselő úr által be
adottjavaslatot elfogadják és igy „igen^-nel fognak 
szavazni, jegyzi Csengery Imre jegyző úr, a „neme
méi szavazók neveit jegyzi Paiss Andor, a távol
levőket jegyzi Mihályi Péter. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, mely alkalommal : 

Igennel szavaznak: Bábes Vincze, Balomiri Já
nos , Boheczel Sándor , Borlea Zsigmond, Dimi-
trievies Miklós , Dobránszky Adolf, Macellariu Illés, 
Manojlovics Emil, Maniu Aurél, Medán Endre, Mi-
letics Szvetozár , Mocsonyi Antal, Mocsonyi György, 
Mocsonyi Sándor, Papp Zsigmond, Popovics Del-
leanu János , Popovics Zsigmond , Puskariu János, 
Román Sándor, Stojacskovics Sándor, Tinku Áb
rahám , Trifunácz Pál , Tulbás János, Varga 
Flórián. 

Nemmel szavaznak: Almássy György gróf, ifj. 
Ambrózy Lajos br., Andrásy Gyula gr., Ándreánszky 
Boldizsár , Antalfy Károly, Armbruszt Péter, Ányos 
István, Bárányi Ágoston, Barinyai József, Bay 
György, Bánffy Albert báró , Bánó József, Benicz-
ky Ödön, Berde Mózes. Berényi Ferencz gróf, 
Bernáth Lajos, Bernáth Zsigmond, Berzeviczy Ti
vadar , Besze János, Betegh Kelemen, Bethlen Far
kas gróf, ifj. Bethlen Gábor gróf, Bethlen János 
gróf, Bezerédy László, Békásy Lajos, Binder Mi
hály , Bittó István, Bobory Károly, Boczkó Dániel, 
Boér János, Bogyó Sándor, Bónis Sámv,el, Bor-
csányi János , Boros Bálint , Boros Pál, Botka 
Tivadar, Bömches Frigyes , Böszörményi László, 
Bujanovics Sándor, Biiócz Kálmán, Berzenczey 
László , Barcsay Ákos, Balogh Károly, Barabás 
Szkender , Bedekovics Kálmán, Cebr ián László gr., 
Csanády Sándor, Cseh Sándor, Csengery Antal, 
Csengery Imre, Cséri/ Lajos, Csík András , Csiky 
Sándor, Csiky Iván, Csörghe JAszló, Czorda Bő-
dog , Czár Iván, Czégl Károly , Dapsy Vilmos, 
Dani Ferencz, Dániel Pál, Deák Ferencz , Dcáky 
Lajos, Dedinszky József, Dellimanics István, Des-
sewffy Ottó, Dobóczky Ignácz , Domahidy Ferencz, 
Dráskóczy Gyula, Drottleff Tamás Vilmos, Domo
kos László, Dobolyi Sándor, Eitel Frigyes, Eory 
Sándor, Eötvös József báró, Erős Lajos, Eszter-
házy István gróf, Édes Albert, Fabritius Károly , 
Faragó Ferencz, Farkas Elek , Fejér János, Fejér 
Miklós , Felidenfeld 1 rigyes , Fest Imre , íreysey-
sen Gyula , Fodróczy Szkender , Frideczky Timót, 
Gajzágó Salamon, Gábriel István, Gál János, Gál 
Miklós , Gál Péter, GeczÖ János , Geduly Lajos , 
Ghiczy Ignácz, Ghyczy Kálmán , Glatz Antal, Go-
rove István, Gubody Sándor, Halász Boldizsár, 

22 
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Halmosy Endre, Hedry Ernő , Hertekndy Kálmán, 
Hevessy Bertalan, Hodosiu József, Horváth Antal, 
Horváth Boldizsár, Horváth Döme, Horváth Ká
roly , Horváth Lajos, Hrabovzky Zsigmond, Hun-
falvy Pál, Huszár István, Huszár Károly báró , 
Hoffmann Pál, Hácz Vilmos, Herovics István, 
Horvátit, Péter, fbrányi Lajos, Ihász Rezső, hikey 
József, Ivácskovics Gy'órgy , Jankovics Antal, Jám
bor Pál, Jendrassik Miksa, Justh József, Kacsko-
vics lgnácz, Kalauz Pál, Kandó Kálmán , Karácso
nyi Ferencz , Kardos Kálmán . Kaucz Gyula , Ka
zinczy István, Kálnoky Pál gróf, Kemény Gábor 
báró, Kemény István báró , Kéthely József, Királyi 
Pál, Kiss Jakab , Kiss Lajos , Kiss Miklós, Klapka 
György , Kossitth Pál, Kovách László , Kiúba János, 
Kupritz Imre, Kurcz György, Kvassay László, Kapp 
Gusztáv , Keresztúry Stavolyub, Kiss László, Kra-
lyemcs Benő , Kussevics Aurél, Láng Gusztáv, La
tor Gábor, László Imre , Lázár Dénes, Lázár Kál
mán gróf. Lázár Sándor, Lehoczky Egyed, Lónyai 
Menyhért, Lovassy Ferencz, Lukynich Mihály, Luk-
sics Bódog, Luzsénszky Pál báró, Lükö Géza, Ma. 
darassy Mór , Madocsányi Pál, Majthényi Dezső, 
Makray László , Markos István, Máday Lajos , Má
tyás József, Mednyánszky Dénes báró, Melas Vilmos, 
Mihályi Péter, Milkovics Zsigmond, Miske imre 
báró, Molnár Endre , Molnár József, Molnár Pál, 
Morscher Károly, Móricz Pál, Maler Millia , Mik-
sics Kálmán, Nagy lgnácz, Nagy Károly, Ná-
nássy lgnácz, Németh Károly, Nikolics Sándor, 
Noszlopy Antal, Nyárt; Pál, Nagy Péter, Onossy Má
tyás, Ormos Sándor , Paczolay János , Paiss Andor, 
Papp Lajos, Papp Mór, Papp Simon, Patay István, 
Perczel Béla, Perczel István, Perczel Mór, Pethe And
rás , Pethes Józsff, Peikó Lázár , Péter;/ Károly, 
Pillér Gedeon , Plachy Lajos, Podmaniczky Frigyes 
báró, Prónay József, Pnlszky Ferencz, Péchy Ta
más , Pejácsevics László gr., Pejácsevics Nándor gr., 
Petrovics Lukács , Ra.nicher Jakab , Ráday László 
gróf, Ráth Péter, Reviczky István, Rónay Jácziut, 
Rónay Lajos, Rónay Mihály , Röser Miklós, Ru-
dics József ifj. br., Rudnyánszky Flórián, Ruttkay 
István, Salamon Lajos, Semsey Albert, Sigray Fü
löp gróf, Siklósy Károly, Simay Gergely, Simon 
Pál, Simonyi Lajos br., Sipos Ferencz , Sipos Or
bán , Soldos Imre . Somogyi lAszló. Somossy lg
nácz , Somssich Imre gr. , Somssich Pál, Stephani-
des Henrik, Stoll Károly , Sümeghy Ferencz, Svas-
tits Gábor, Szabó Imre (pápai) , Szabó Imre, Szabó 
Miklós, Szakái Lajos, Szaplonczay József, Szász 
Károly, Szehstey László, Szemző Mátyás, Szent-
iványi Adolf, Szentkercszty Zsigmond br., Széchényi 
Béla gr., Székely Gergely, Széky Péter, Széles Dé
nes , Szilády Áron, Szilágyi István, Szluha Bene
dek , Szonlagh Pál (gömöri), Szontagh Pál (nógrádi), 
Simonyi Ernő, Széli Kálmán, Suhaj Imre, Stig-

licz István, Tanárky Gedeon, Tehky Domokos id, 
gróf, Thalabér Lajos, Tisza Kálmán, Tisza László, 
Tolnay Gábor, Tollnay Károly, Tóth Kálmán, 
Tóth Lörincz, Török Dániel, Török Sándor (gömö-
ri), Trauschenfels Emil, Trefort Ágoston, Tokody 
Ágoston , Tomasics József , Ujfalussy Lajos , Urba-
novszky Ernő, Urházy György, Vadász Manó, Vad-
nay Lajos , Vay Béla br., Vay Sándor br., Varga 
Antal, Varró Sámuel, Wass Sámuel gr., Várady Gábor, 
Várady János, Vesselényi József br., Véghsö Gellért, 
Vidacs János, Vitolay József, Vladár Tamás, Wlád 
Alajos , Wodjaner Albert br., Vojnics Barnabás, 
Vojnics Lukács, Vuchetich István, Vukovics Sebő, 
Vakanovics Antal, Vukovics István , Zámory Kál
mán , Zeyk József, Zeyk Károly, Zichy Antal, Zi-
chy-Ferraris Viktor gróf, Zichy Jenő gróf, id. Zichy 
József gróf, ifj. Zichy József gróf, Zichy Nán
dor gvóf, Zmeskál Mór, Zsarnay Imre, Zsedényi 
Ede, Zsitvay József, Zuvics József. 

Távol vannak l Almássy Sándor, Acs Károly, 
Andaházi Pál, Anker Hugó, Balomiri Simon, Bár
tól György, Bartal János , Bánó Miklós , Beliczey 
István , Bencsik György, Beniczky Gyula, Bethlen 
Sándor gróf, Binder Lajos, Botka Mihály, Brano-
vácsky István, Conrád Móricz, Császár József, Cser-
nátony Lajos , Csernovics Péter , Damaszkin János, 
Dániel János, Decáni Károly, Dégenfeld Gusztáv 
gróf, Drágfy Sándor, Dezső Szaniszló, Fábián Gá
bor , Fisser István, Földváry Miklós, Fülepp Lipót, 
Görgey Géza , Gránzenstein Gusztáv, GuU József, 
Hollán Ernő, Horváth Elek, Hosszít, József, Iván
ka Imre , Ivánka Zsigmond, Joannovics György, 
Jókai Mór, Justh Kálmán, Karácsony János, Ká
rolyi Ede gróf, Kegletich Béla gróf, Kemény Zsig
mond báró, Kende Kantit, Kerkápoly Károly , Kol-
ler Antal, Lónyay Gábor , Madarász József, Maj
thényi József bái ó, Maróthy János, Mikó Imre gróf, 
Miskolczy Lajos , Mocsonyi András, Missits János, 
Odescalchi Gyula herczeg , Oláh Miklós , Olgyay La

jos , Opicz Sándor, Papp Lajos, Papp Máté, Papp 
Pál, Perényi Zsigmond báró , Radich Ákos, Sebes
tyén László , Szemző István , Szentiványi Károly , 
Székács József, Szitányi Bernát, Szlávy József, 
Szolga Miklós, Stratimirovics György, Schioartz Gyu
la , Teutsch György, Tóth Vilmos, Török Sándor 
(nógrádi), Thúry Gergely ,Tury Sámuel, Vállyi Já
nos, Vecsey-Oláh Károly, Zsámbokréthy József) 

C sengery I m r e j e g y z ő : A szavazás ered
ménye a következő : a?; igazolt képviselők száma 
jelenleg 405 , igennel szavazott 2 4 , nemmel 267, 
távol volt 113 képviselő, az elnök nem szavazott. 

E l n ö k : Á szavazás eredménye az, hogy a 
t. képviselőház a Mocsonyi Sándor és néhány kép
viselőtársa által beadott törvényjavaslatot általá
nosságban a részletes tárgyalás alapjául nem fogad
ja el. (A szélső baloldali román képviselők távoznak.) 
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Következik a Deák Ferencz képviselő' urnák 
a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában beadott 
törvényjavaslata fölötti szavazás. Méltóztassanak 
azok, kik a Pest belvárosa érdemes képviselője 
által beadott törvényjavaslatot a részletes tárgya
lás alapjául elfogadják, fölállani. (Megtörténik! él
jenzés.) A t. ház a Pest belvárosa érdemes képvi
selője által a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában 
beadott törvényjavaslatot átalánosságban a rész
letes tárgyalás alapjául elfogadja. 

Nem tudom, kiván-e a t. ház holnap ülést 

tartani ? (Igen !) Vasárnap lévén, kiván-e a t. ház 
9 órakor ülést tartani? (Fölkiáttúsok: 9 órakort 
Mások: 11 órakori) 

Eötvös József b. vallásügyi miniszter: 
Holnap talán 11 órakor kezdhetnó'k meg az ülést ? 

E l n ö k : Nehogy némely képviselő társunk 
benső érzelmeit sértsük , tán 11 órakor kezdhet
nó'k meg holnap az ülést? (Helyeslés.) 

Napirenden lesz a nemzetiségi egyenjogúság
ról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. 

Az ülés végződik d. u. 4 órakor. 

CCCXXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 29-én 

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

T á r g y a i : A kormány a katonai bíróságok hatásköréről , a Székes-Fehérvártól Grá t s felé, s a Sátor&Ija-Ujhely és Szii-
vásfalva közt Przemysl felé vezetendő vasutakról törvényjavaslatokat , az eperjes-tarnovi, bá t taszék-zákányi , érsuk-ujvár-treacséüi s 
temesvár-karansebesi vBsutakról hatáiozati javaslatot, s a védrendszeri törvényre nézve előterjesztést nyújt be. A bor- és hnsfogyasztási. 
ugy szintén a személyes kereseti adóról szóló törvények szentesittetvén , kihirdettetnek. A központi bizottság jelentést tesz a magyar 
keleti vasútról. A horvát képviselők napi dijai s lakbérei megállapittataak. A nemsetiségi törvényjavaslat részletesen tárgyaltatik. 
Szavazás a védelmi bisottságba küldendő horvát képviselőkre. 

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

Az ülés kezdődik d. e. 11 V4 órakor. 

E l n ö k .- Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző ür fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit Csengery Imre 
és Mihályi Péter jegyző urak fogják jegyezni. A 
múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetni fog. 

Csengery I m r e j e g y z ő (olvassa a novem
ber 28-án tartott ülés jegyzökönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel (Nincs!) a jegy
zőkönyv hitelesíttetik. 

Horvát Boldizsár igazságügyminisz-
tei*: T. ház! Megvallom, félve teszem e lépést, 
aggódván, hogy a t, háznak türelmével fogok 
visszaélni, midőn a törvényhozás utolsó óráiban, 
annyi munkahalmaz közepett ujabb törvényjavas
latot teszek a ház asztalára. De mivel e törvény
javaslat egy nagy alkotmányos előlépés, és mivel 
igen rövid — 17 szakaszból álló — azon remény
ben vagyok, hogy a t. ház előzetesen fogja azt tár
gyalás alá venni. A törvényjavaslat szól a katonai 

biróság hatásköréről és esak annyit vagyok bátor 
tartalmából fölemlíteni, hogy a katonai bíróságok
nak civil hatáskörét teljesen megszünteti, a bün
tető ügyekben pedig tüzetesen szabályozza és ez
által a gyakorlati életben igen sok conflictusnak 
teljesen elejét fogja venni jövőre. (Tetszés.) 

E l n ö k : Felolvasottnak tekintetvén, ki fog 
nyomatni, J) szétosztatni és tárgyalás végett az 
osztályokhoz utasíttatni. A közlekedési miniszté
rium nevében Hollán Ernő kíván előterjesztést 
tenni. 

C sengery A n t a l : Engedelmet kérek, én az 
előbbi törvényjavaslat mikénti tárgyalására nézve 
kívánok szólni. (Halljuk!) Azt hiszem, legczéísze-
rübb volna ezen törvényjavaslatot közvetlenül a 
jogügyi bizottsághoz utasítani, hogy az minél előbb 
adjon e tárgyban véleményt. Ez nagyfontosságú 
dolog, t. ház. Ha az átalános katonai kötelezettség 
életbe lép, átalában a íkatonai törvénykezés rend
szerének meg kell változnia, és pedig azon pilla
natban, a melyben az átalános katonai kötelezett
ség életbe lép. Következőleg ez egyike a legsür
gősebb tárgyaknak, amely összeköttetésben van a 

l) Lásd az Irományok 39 7-dik számát. 
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