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mind a hármat bevégezhetjük. (Fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Szavazzunk!) 

PaisS Andor j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik beadják szavazataikat.) 

E l n ö k : A beadott szava zatok össze fognak 
számittatni és holnap kihirdettetni. 

A holnapi ülés 9 órakor kezdődik. 

Az ülés végződik d. u. 2 % órakor. 

ÍJ(J(J]L]ILLJIL* O J K N Z A ( T U I S UJJIIÍIS 
1868. november 30-dikán 

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

Tárgyai: A védelmi bizottság horvát tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Kérvények bemutatása, A pénz-
iigyibizottság az egyeteaii tanárok fizetéséről, a központi a közös nyugdijakról, a függő államadósság ellenőrzéséről s a budapesti kisa
játításról szóló törvéayjavas'atok, úgyszintén a házszabályok iránt tesz jelentést. A Béga-csatorna iránti törvényjavaslat visszavétetik. 
A tegnap benyújtott vasúti törvényjavaslatok, valamint több va3utügyi javaslat a pánz- és vasúti bizottsághoz utasíttatnak. A vegyes 
házassági váló perekről s a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló tövéuyjavaslatok tárgyaltatvfn elfogadtatnak. Szent-
iványi Károly és társai Miskolcz összekötése iránt az északi vaspályával interpellálják a kormányt. A gyulafehérvári g. kath. érsek
ség s lug03Í és Bzamosujvári püspökség iránti törvényjavaslat tárgyalása elkezdődik. A dalmát vámtarifát módosító törvényezikk 
szentesittetvén, kihirdettetik. A ház elhatározza, hogy ezentúl állandó üléseket tart. 

A kormány részér öl jelen vannak: Eötvös József 
báró, Festetics György gróf- későbben Gorove István, 
Wenckheim Béla láró. 

Az ülés kezdődik délelőtt 9 lU órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslatok mellett szólani kívánók 
neveit Bujanovics Sándor, a törvényjavaslatok 
ellen szólókat pedig Csengery Imre jegyző urak 
jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 29-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : Ha nincs a jegyzőkönyv ellen észre

vétel, hitelesíttetik. 
A védrendszer és honvédelem tárgyában ki

küldött bizottság horvát tagjaira beadott szavaza
tok eredménye fog kihirdettetni. 

Csengery Imre jegyző: Beadatott összesen 
217 szavazat, ezek közül üres volt 4, Janesó Imre 
nyert 213, KralyevicsBenő nyert 212, Kusseviek 
Aurél 212, Horvát Péter pedig 211 szavazatot. 

E l n ö k : Bemutatom az idő közben beérkezett 
kérvényeket. 

Nádasdy Lipót gr. és Vasvári Kovács Ferenez, 
mint az országos lelencz-ügyi társulat képviselői, a 
lelencz ügyet az emberiség érdekében pártoltatni, 
s annak mint a hazai népszámra is befolyással 

levő intézetnek évi segélyben részesítését törvény 
által elhatároztatni kérik. 

Tomstorff Ágost schleswigi lakos, volt hu-
nyadi-huszárezredbeli századparancsnok, valami 
kormány hivatalba leendő alkalmaztatását vagy 
nyugdíjban részesítését kéri eszközöltetni. 

Nagy-Kanizsa város közönsége a katona be-
szállásolások által reá nehezült terheknek arány
lagos felosztása érdemében törvényjavaslat aP 
kotását kéri. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz fog
nak áttétetni. 

A kassai m, k. jogakadémiai igazgatóság, az 
intézet levél- és könyvtára kiegészítése végett a f. 
országgyűlési képviselőházi jegyzőkönyvek, nap
lók s egyéb irományok egy-egy nyomatott pél
dányát megküldetni kéri, A t. ház határozata kö
vetkeztében e kérésnek elég fog tétetni. 

Kautz Gyula, mint a pénzügyi bizottság elő
adója jelentést fog tenni. 

Kautz Gyula előadó (olvas sa a, pénzügyi 
bizottság jelentését az egyetemi tanárok fizetésének 
fölemelése tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ) , szét fog osztatni 
és tárgyalás alá vétetni. 

A központi bizottság részéről jelentés fog 
tétetni. 

Csengery Imre előadó (olvassa a központi 
]) Lásd az Irományok áO2-dik számát. 
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lizotíság jelentéseit a közös nyugdijakra és aföggö 
államadósság ellenőrzésére vonatkozó törvényjavas
latok tárgyában, és a VII. osztálynak ez utóbbi tárgyra 
vonatkozó külön véleményét?) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni1), szét fog osztatni 
és a t. ház által tárgyalásra ki fog tületni. i' 

K i r á l y i P á l (olvassa a központi bizottságnak 
a képviselőház rendszabályaira vonatkozó jelentését.) 

E l n ö k : E jelentés is ki fog nyomatni2), szét
osztatni és tárgyalás alá vétetni. 

K i r á l y i P á l e lőadó (olvassa a központi bi
zottság jelentését a budapesti kisajátításokról szóló 
törvényjavaslat tárgyában) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni3), szét fog osztatni 
és annak idején tárgyalásra fog kitüzetni. 

Kiss Lajos előadó a vasúti és pénzügyi bi
zottság részéről fog jelentést tenni. 

KiSS LajOS e lőadó (olvassa az állandó pénz
ügyi és vasúti bizottság jelentését a Béga-csatornára 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyában*). 

JuSth J ó z s e f : A mennyire szerencsém volt 
észre venni, a jegyzőkönyvben nem foglaltatik 
az, hogy a kisebbségben maradt képviselők ki
nyilatkoztatták, miszerint e jelentés ellenében el-
lenvéleményöket be fogják a háznak terjeszteni. 

Beze rédj L á s z l ó : T. ház ! U g y gondolom, 
miután a jelentést a pénzügyi bizottság t. elnöke 
is aláirta, tehát abban a kisebbség is megnyu
godott. 

J u s t h József : Én alá nem irtam. 
Hollán Ernő államtitkár: T. ház! A 

közmunka minisztérium budgetjének tárgyalása 
alkalmával, többször tétetett észrevétel az iránt, 
hogy a Béga-csatornának fentartási költségei fölötte 
terhesek az ország kincstárára nézve, a nélkül, 
hogy abból megfelelő haszon háramlanék az ál
lamra. Az utolsó alkalommal is a pénzügyi bizott
ságnak azon óhajtása nyert határozott hifejezést, 
hogy a kormány minél előbb gondoskodjék olyan 
módokról, melyek szerint a Béga-csatornának fen
tartási költségei leszállíthatok és mérsékelhetők 
volnának. Sikerült is a kormánynak egy ilyen 
féle szerződést előkésziteni, mely a pénzügyi bi
zottság óhajtásának megfelelőleg, a megváltásnak 
vagy átruházásnak igen czélszerü módja lett vol
na, miért is sietett azt a t. háznak előterjeszteni, 
hogy az országos kincstár azon teher viselésétől 
minél^elébb fölmentessék. Egyébiránt részemről 
tökéletesen méltánylom azon okokat, melyek a 
pénzügyi bizottságot arra indították, hogy ily 
terjedelmű előterjesztést többé tárgyalás alá venni 

J) Lásd az Irományok 403. és 404-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 405-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 406-dik számát. 
4) Lásd az Irományok 407-dik számát. 

nem kívánt, miért is a közmunka miniszter űr ne
vében, az előterjesztett törvényjavaslatot ezennel 
visszaadatni kérem. 

Deák FerenCZ: T. ház! Még a Béga-csator-
nán kívül, ugy tudom két törvényjavaslatot szán
dékoznak előterjeszteni, vagy talán már be is ad
tak : a sz. fejérvár-gráczi, és a przemysli vonal 
iránt. Nem tudom, ezeket is visszavetteknek ki-
vánja-e tekintetni az államtitkár úr, vagy ezeknek 
tárgyalását óhajtja ? Én nem tudom a dolog mi
ben létét, hanem a vasutakat két féle kategória 
alá htlyezem. Az egyik, mely a kereskedelem, 
ipar előmozdítása tekintetéből hasznos. Az ilye
neknek habár káros is elhalasztása, de ha az idő 
rövid, mégis kénytelenek vagyunk azt elhalasz
tani, mert ebből az egész eredmény az, hogy a 
hasznos, s az ország köz-industriáját emelő vasút 
valamivel későbben fog létrejönni, de az olyan 
vasútra, a melynek fő motívuma stratégiai, ha az 
ország védelmére nézve hasznos és szükséges, itt 
már egészen más szempontból kell tekinteni a 
dolgot. Kérdem, fölszólítom tehát az államtitkár 
urat, hugy ez a przemysli vonal főképen stategiai 
tekintetből tartatik-e múlhatatlanul szükségesnek, 
s hogy katonai auctoritások által, s miután ő ma
ga is jártas a katonai dolgokban , mi az ő nézete 
erre nézve? mert ha csakugyan hadászati tekin
tetben nem csak hasznos, de szükséges is e vasút 
vonal, akkor nekünk erre nézve több a kötelessé
günk, mint a csupán kereskedelmi hasznot hajtó 
vasutakra nézve : mert az egyik eszköze levén az 
ország védelmének, ezt minden erő főkasználásá-
val még a rövid idő alatt is igyekeznünk kell ke
resztül vinni. Azért kérem államtitkár urat, adna 
fölvilágosítást, hogy aprzemyslii vonal kereskedői 
tekintetből ajánltatik-e, vag)?- főképen mint olyan, 
a mely az ország védelmére a katonai tekintélyek 
által szükségesnek tartatik; mert ezen második 
esetben azt hiszem, hogy másként kell a dolgok
ban intézkedni. (Helyeslés.) 

Horváth E l e k : T. ház ! Van szerencsém a 
t. ház figyelmét a fehérvár-kisczell-gráczi és győr-
kisczelli vasút érdekében fölhívni. Azt hiszem, nem 
kell mutogatni, hogy ezen vonal egyik legfonto
sabb vonala azoknak, a melyekre engedély ada
tott az országgyűlés alatt mind az oknál fogva, 
hogy a legrövidebb idő alatt viszi terményeinket 
oda, a hol permanens a szükséglet, t. i. Svajez-
ba s Tirolba, mind azért, mivel az alföldi vasutak 
forgalma által a dunántúli vidék gabonájának a 
piaczot egyedül ezen vasút fogja megszerezni. 
Minden vidék el van látva vasutakkal, csupán 
csak a dunántúli van azon szerencsétlen helyzet
ben, hogy erre legkevesebb figyelem fordittatott. 
Megtörtént az ajánlat a kormány részéről, az elő
készület megtétetett, s már készen a ház elé van 

24* 
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terjesztve; s miután mi dunántúliak a legnagyobb 
készséggel szavaztuk meg a többi vidékek vasutait, 
méltán követelhetjük, hogy méltóztassanak mi 
irántunk is figyelmesek lenni, s evonalt — a prze-
myslii vonal mellett, melynek hadászati fontossá
gát nem tagadom — mindaz által főfigyelembe vé
tetni kérem a termesztő s iparos dunántúli vi
dék érdekeit. Tisztelettel kérem a házat, hogy 
méltóztassék egy határozati javaslatában kifejezni 
azt, hogy a gyó'r-gráczi vasút vonalat a galicziai-
től külön választva praeferenter akarja tárgyalni. 
S miután az idő rövidsége vettetik ellenünk, azt 
mondom, hogy a hol akarat van, ott a lehetetlen
ségnek látszó is teljesíthető. Nem hiszem, hogy e 
házban csak egy szó is emelkednék az ellen; mert 
hogy az ügy ily későre haladott, annak nem mi 
vagyunk oka, s hogy'még is mi bűnhődjünk, ezt az 
igazsággal meg nem egyeztethetem. Nekünk várni 
nem lehet, mert a politikai constellatiók változhat
ván, ki tudja, vetik-e magokat közbe a jövő évben 
oly roppant tőkék vasútépítésekre. Jelenleg be
következhető politikai convulsio oly változásokat 
idézhet elő. mely a mi érdekeinket örökre tönkre 
teheti. Kérem tehát a t. házat, méltóztassék, minek 
keresztülvitele csak a t. háztól függ, előleges tár
gyalást rendelni, melynél fogva határozati javasla
tot vagyok bátor előterjeszteni (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Horváth 
Elek és társai határozati javaslatát1). 

H o l l á n ErnÖ á l l a m t i t k á r : Az imént hoz
zám intézett felszólítás következtében bátor leszek 
röviden válaszolni a kérdésre. 

Tegnap volt szerencsém a háznak a közmun
ka-miniszter úr nevében két törvényjavaslatot és 
egy határozati javaslatot bemutatni. Az egyik tör
vényjavaslat vonatkozott a Sátoralja-Ujhely-prze-
mysli vasútvonalra , a másik Székes-Fehérvártól 
Gráez felé vezetendő vusutvonalra. Ezen kivül a 
határozati javaslat még néhány fontos vasútvonal
ra szólott, melj éknek előmunkálatai befejeztettek. 
Az indokok , melyek a közmunka-minisztert arra 
birták, hogy ezen előterjesztését megtegye, s arra 
nézve az emiitett formát válaszsza, a következők: 

Mindazon vasutvonalak közöl, melyeknek en
gedélyezése elő volt készítve, legnagyobb fontos
ságot kellett tulajdonítani a s.-a.-ujhely-pi'zemysli 
vonalnak, nem csak azért, mert egy kapcsoló vas
útnak létesítése Magyarország és Galiczia közt 
átalában igen kívánatos volt, de mivel azon 
időtől fogva, melyben a minisztérium az ügyek 
kezelését átvette , a lajtántuli kormány s a közös 
hadügyminiszter ismételve sürgette a galicziaí kap
csoló vasút kiépitését. 

') Lásd az Irományok 408. számát. 

A közmunka-miniszter mindenkor ugy itélt 
ezen vonal jelentősége felett, hogy annak mielébbi 
létesítését leginkább védelmi szempontok sürgetik, 
mert ugy vélekedett, hogy Magyarország és Ga-
liczia között, minthogy a Kárpátokon innen és tul 
fekvő vidékek majdnem egyenlő termeléssel bír
nak, — valami nagy csereviszony nem fog kifej
lődni , és ha mégis, a kereskedelmi tekintet mind
amellett másodrendű fog maradni, mert a főérdeket 
a védelmi szempont képezi, mely azt kívánja, hogy 
a tisza-vidéki vasúthálózat, a galicziaí Károly-Lajos 
vaspályával összekapcsoltassék. 

Ily szempontból itélt a közmunka-miniszter a 
fönforgó vasúti kérdésben, mi mellett leginkább 
a katonai szakközegek véleményére támaszkodott, 
különben már több idő óta sürgette, hogy a lajtán
tuli kormány, végleges megállapodását e tárgy
ban vele közölje. 

Közel másfél éve, hogy ezen galicziaí vasúti 
kapcsolat, beható vizsgálatok és tanulmányok tár
gyát képezte, melyek nem csak a przemysli vo
nalra , de átalában mindazon vonalirányoki a ki
terjeszkedtek , melyeken a kapcsolat czélszerüen 
létesíthető lett volna. Gyakran eltérő vélemények 
merültek föl. Végre a bécsi kormány s különösen 
a közös hadügyminiszter határozottan nyilatkoztak 
a Laborcz-völgyi-przemysli vonal mellett, fölszó
lítva és sürgetve egyszersmind a magyar kor
mányt, hogy ez is a maga részéről mielőbb intéz
kedjék e vonal kiépítése iránt. 

Ezen határozott fölszólitás következtében a 
minisztérium elhatározta, hogy a nevezett vonalra 
vonatkozó törvényjavaslatot a t. háznak még ez 
ülésszak alatt be fogja terjeszteni, a mit is a teg
napi ülésben teljesiteni szerencsés voltam. 

A másik vasútvonal, melyre nézve szintén 
törvényjavaslatot volt szerencsém bemutatni, s a 
mely közgazdasági szempontból kiváló figyelmet 
érdemel, Sz.-Fehérvárról Cxráez-felé terveztetik. 
E vonal, minthogy Budáról Fehérvárig a vasúti 
összeköttetés megvan, tuiajdonképen Budáról s az 
ország központjából nyit meg- egyenes összekötte
tést Gráczig, az egész tul-dunai területet átszelve, 
az országnak leggazdagabb gabona-termelő vidé
kein vonul á t , és nem csak Stoicrhonba, de az 
ott készülő összeköttetéseknél fogva, Tyrolba s 
illetőleg Svajczba nyit meg uj utakat számunkra. 
Nem kell bővebben fejtegetnem e vonalnak keres
kedelmi és közgazdasági nagy fontosságát, maga 
az irány, melyben terveztetik, kellő világosságban 
tünteti föl annak jövendőjét. 

E mellett még különösen ki kell emelnem 
azon körülményt, hogy a mig egyik vagy másik 
határvasutnál a kamatbiztositást, nagyobb építési 
nehézségek miatt nagyobb tételekben kellett meg-
állapitnunk és elfogadnunk: költség tekintetében 
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e vonal az egész országban a legkedvezőbbek közé 
sorolható. 

A mi már most magokat a törvényjavaslato
kat illeti, melyeket tegnap volt szerencsém előter
jeszteni, tekintettel arra, hogy az előhaladott idő 
s a teendők halmaza már nem engedi, hogy a t. 
ház azok fölött hosszasabb tárgyalásokba bocsát
kozzék , leginkább a következőket foglalják ma
gokban : 

Kijelöltetik bennök az irány, melyben a vas
út vezetendő, megneveztetnek a költségek, melye
ken a vasút előállítható, s a melyeknek erejéig a 
kamatbiztositás megadandó volna. 

Ben foglaltatnak továbbá mindazon szabá
lyok és intézkedések , melyekre közforgalmi te
kintetben leginkább ügyelni ke l l , nevezetesen a 
tariffa tételei s azoknak határa. Egyébként oly-
szerü intézkedések, melyek rendszerint minden vas
úti engedélyben, mondhatnám chablonszerüleg is
mételtetnek, a szóban levő két törvényjavaslatba 
föl nem vétettek , hanem igenis meghatalmazás 
kéretik a t. háztól arra nézve, hogy a főfeltételek 
törvényes megállapitása után, s a szokásos kiköté
sek mellett, mint történt pl. az alföldi s erdélyi 
vasutaknál, a minisztérium a rendes engedményt, 
a végrehajtás körében kiállíthassa. 

Ezeken kivül volt alkalom a t. ház figyelmé
be ajánlani még három fontos vonalat, melyekre 
nézve az előmunkálatok szintén megtétettek, sőt 
az engedélyezési tárgyalások is már folyamatban 
vannak. Nehogy az eddigi munka hasztalan vagy 
eredménytelen maradjon, s a minisztérium bizto
sabban haladhasson a megkezdett utón, bátoi vol
tam a tegnapi ülésben egy határozati javaslatot 
előterjeszteni, mely szerint a minisztérium niegbi-
zatik,az alább megnevezett vasutvonalak létesítése 
ezéljából a szükséges intézkedéseket megtenni, az 
engedélyezési tárgyalásokat megkezdeni, illetőleg 
folytatni, s a megkötött engedélyezési szerződése
ket a jövő országgyűlés elé , még pedig a meny
nyire lehetséges, mindjárt annak kezdetén alkot
mányos elintézés végett előterjeszteni. — E hatá
rozati javaslatot czélszerűnek tartotta a miniszté
rium annál fogva, mert hasonló praecedens már 
gyakorlati jó eredményre vezetett. Méltóztatnak 
emlékezni, hogy 1867. júliusban az országgyűlés 
eloszlása előtt hasonló határozat keletkezett, 
mely a minisztériumnak biztos alapot nyújtott 
munkájának folytatására, s az akkori határozat 
alapján keletkeztek később azon törvények, me
lyeknél fogva több fontos hazai vasút lett enge
délyezve. 

Épen Bónis Sámuel t. képviselő urnák tegna
pi fölszólaíásával volna megegyező ezen eljárás, 
mely szerint a minisztérium a t. háznak módot 
nyujani kivan, hogy az építendő vasutak kijelölé

sébe befolyjon: — Nekem is az volt az óhajtásom, 
s azért kérem a t. házat, méltóztassék ezen hatá
rozati javaslatot a vasúti bizottságnak kiadni, mely
nek föladata lesz, vizsgálat alá venni a kijelölt irá
nyokat, s véleményezni a fölött, mennyiben lesz
nek az ország érdekeivel összeegyeztethetők. A 
határozati javaslat tehát a vasúti bizottságnak elő-
véleménye alapján vétetnék tárgyalás alá. Ehhez 
hasonló eljárás követtetett az 1848. 30-ik törvény-
czikk alkotásánál, midőn az országgyűlés ezzel 
majdnem analóg módon intézkedett. A javaslatba 
hozott vonalak a következők: az eperjes-tamovi, 
a báttaszék-dombovár-zákányi, az érsekujvári-nyit-
ra-trencsényi és a temesvár-karansebesi. 

Ezek után, miket szerencsém volt előadni, a 
t. ház elhatározásától függ: vajon azon rövid tar
talmú törvényjavaslatokat, melyeket tegnap be
terjesztettem, fontosságuknál fogva kivánja-e még 
tárgyalás alá venni vagy nem ? Azon esetben, ha 
azokat tárgyalni méltóztatnának , természetesen 
fentartanám a határozati javaslatot a többi három 
vonalra nézve. Ha ellenben a t, ház ugy határoz
na, hogy az idő előrehaladottsága miatt már a teg
nap beadott két törvényjavaslatot tárgyalni nem 
lehetne, kénytelen volnék meghajolni a t .ház ha
tározata előtt, és azon esetben a közmunka-minisz
ter úr nevében a tegnap beadott két törvényjavas
latot visszavonnám; de akkor arra kérném a t. házat, 
hogy azon két vonalat, melyekről a törvényjavas
latok szólanak . szintén az említett határozati ja
vaslatba méltóztassanak fölvenni. 

Végre, hogy fölszólalásommal félreértésre al
kalmat ne szolgáltassak , bátor vagyok még föl
említeni, hogy mindazon vonalakra nézve, melyek
nek költségei, a t. ház határozata folytán félvett 
vasúti kölcsönből lesznek fizetendők, a pénzügy
miniszter tir, ki ezen kölcsönt kezeli, fog előter
jesztést tenni. 

Tájékozásul már ez alkalommal megemlíthetem 
azon tárgyakat, melyekre aző előterjesztése kiter
jed. Ben foglaltatnak jelesül oly tárgyak, melyek 
előállítására a kormány különös súlyt fektet és 
melyekre nézve kívánja, hogy azok fontossá
guknál fogva jövőre is az állam birtokában ma
radjanak. Ilyen nevezetesen az éjszaki vaspályának 
folytatása Oderberg felé, ilyen a buda-pesti indó
házakat összekötő vasút, álló híddal együtt és egy 
központi indóháznak Pesten felállítása, melyet 
az országos kereskedelmi és forgalmi tekintet, a 
kivitel érdeke mulhatlanul megkíván, benne van 
még a hatvan-szolnoki vasút, melyet szintén az 
éjszaki pályához csatolni, és ez által a verseny szem
pontjából saját kezében megtartani a kormány 
szükségesnek lát; benne van még végre a gömöri 
vasút. Ezekre nézve a pénzügyminiszter úr fogja 
előterjesztését megtenni. 
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Ivánka I m r e : T. ház,! Az általam igen | 
tisztelt pest-belvárosi képviselő úr azon helyes 
megjegyzést tette, hogy azon eset: vajon t. i. kato
nai szempontból valamelyik vasút építése mulbat-
lanul szükséges-e, késztette a házat arra, hogy 
eltérjünk attól, hogy az idő rövidsége miatt ne 
vitassuk, vajon létesittessék-e ezen vasutak építése. 
Bátor vagyok hivatkozni a t. háznak azon tagjaira, 
kik a tavaszi delegatióban részt vettek és különö
sen annak hadügyi osztályában működtek, emlé
kezni fognak, hogy felemiitettük, mikép felső 
Magyarországon semminemű fegyverhely nin
csen, és egyátalában a birodalom északkeleti része 
egészen védtelen, és felszólítottuk akkor a katonai 
közegeket, mondják ki véleményöket : mely pon
tokat találnák legczélszerübbeknek arra, hogy 
katonai szempontból átalános gyülhelyekül állít
tassanak fel. Egyhangúlag azt mondották ez au-
ctoritások, hogy csak Eperjes és Kassa közt lehet 
kétség, de még bizonyosat nem tudnak határozni, 
és az idei rendkívüli hadi budgetbe beállítottak 
100,000 frtot, mely arra van szánva, hogy tanul
mányozzák azon vidéket, és kitudják, hol lehetne j 
azon pont, a hol ez erődítés felállíttatnék, s mely 
utón lehet majd a Kárpátokon innen fekvő vasúti 
védvonalat a Kárpátokon tul fekvő vasúti véd
vonallal lehető legczélszerübben összeköttetésbe 
hozni. Ez tény. A celegatiónak azon tagjai, a 
kik most itt jelen vannak — hivatkozom rajok — 
mindnyájan igaznak fogják mondani. 

En nem kétlem előttem szóló államtitkár j 
urnák ebbeli jártasságát, hisz ő gyermekkorától . 
fogva tanulmányozta ezen tárgyakat ; hanem igen j 
egyszerű expediens van. Itt van a hadügyminisz- j 
ter, itt vannak legmeghittebb emberei. 

S i m o n y i E r n ő : Itt vannak ? | 
Ivánka I m r e : Kern itt, hanem Pesten. Meg 

lehet őket kérdezni, vajon katonai szempontból 
mely vonalnak adnak elsőbbséget. Ez Eperjes
ről vagy Sátor-Alja-Ujhelyről fog-e kiindulni? 
Részemről tökéletesen mindegy; hanem a főczél 
az, hogy a vonal, melyet az ország mindenesetre 
áldozattal fog épiteni és a mely valóságos anyagi 
hasznot — meggyőződésem szerint — nem fog soha
sem adni, csak ott építsük, ahol a czélnakleginkább 
megfelelő lesz. (Helyeslés.) 

H o l l á n E r n ő á l l a m t i t k á r : Az, mit a t. előt
tem szóló mondott, tökéletesen ugy van. Én is 
tudom, hogy sok ideig- foglalkoztak e kérdéssel a 
nélkül, hogy végleges megállapodásra juthattak 
volna. Különösen katonai körökben gyakra eltérők 
voltak a nézetek; ingadoztak az elhatározásban. 
De múlt héten megérkezett a közös hadügymi
niszter urnák, valamint a túlsó kormánynak egy
értelmű hivatalos nyilatkozata, miszerint katonai 
körökben végleg megállapodván az iránt, hogy 

a sátor-alja-ujhely- prsemysli vonal hadászati szem
pontból leginkább megfelelő s annak minél előbbi 
kiépítése nagyfontosságú levén, fölszólítják a ma
gyar kormányt, hogy a tárgynak további haloga
tását mellőzve, annak mielőbbi végleges elintézését 
eszközölje. A közös hadügyminiszternek legutóbb 
hozzám érkezett nyilatkozata ezt tartalmazza. (He
lyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Alig 
fogja valaki tagadni, miszerint a vasutak legol
csóbb és legczélszerübb befektetését képezik egy 
országnak. Erről tehát ez alkalommal szólani nem 
kívánok; de alig fogja valaki tagadni, miszerint 
bármi hasznos isiegyen valamely befektetés, szük
séges, hogy maga a befektetés egy bizonyos 
előre átgondolt systema szerint történjék. Külön
ben igen könnyen oda juthatnánk, hogy a befek
tetett tőke nem fog megfelelni azon reménynek, 
mely abba helyeztetett. 

A képviselőház kebelében jelenleg lefolyt 
jelenet váltig bebizonyítja, hogy, szerény vélemé
nyem szerint legalább, a képviselőház akkor kö
vetett el mulasztást, mikor a vasúti kérdést nem 
előre, elvileg és hozzáértöleg megvitatva, oly ter
vet fogadott el, melytől eltérni többé nem lehet 5 
értem: ha előre megszabta volna a főfontosságu vo
nalakat, melyeket mindenekelőtt kamatbiztositás 
utján akart létesíteni, és ezen elfogadott vonalak 
között jelölte volna ki azokat, melyek akár keres
kedelmi, akár stratégiai tekintetben első-, jelölte 
volna ki azokat, melyek másod-, és jelölte volna ki 
azokat,melyek harmadrendüek : akkor nem volnánk 
tanúi azon vetélkedésnek, melynek színhelye most 
e ház.^ (Helyeslés bal felöl.) 

Én megvallom, magam is hibáztam ; hibáz
tam pedig akkor, mikor meggyőződésem ellenére 
először szavaztam meg egy oly vasutat, mely nem 
tartozott a képviselőház által elfogadott vasutak 
közé, és e vonal az arad-temesvári vonal. (Ugy van.') 
Én ezt akkor azért tettem, mert azt hittem, hogy 
kiegészítője lesz egy oly vonalnak, mely hasznot 
fog hozni az országnak, a mennyiben az állam
vaspályával parallel fog felfutni Pestig ; de még
is bevallom, hibáztam, és más részről azt hiszem, 
nincs senki köztünk, a ki át nem látná, miszerint 
valamely vasutkérdés megvitatására jelenleg 
legalább idő nincs; nincs senki köztünk, a ki egy 
nagyszerű vállalatot azért hisz dugába dőlhetni, 
mert két-három hónapra elhalásztatott annak 
előkészítése és megkezdése. 

En ezen elvektől vezéreltetve, bátor vagyok 
egy határozati javaslatot letenni a ház asztalára. 
(Halljuk! Felolvassa.) 

B á n ó József : T. ház! (Napirendre!) H a 
a napirendre méltóztatnak át térni , akkor elállók 
a szótól. 
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TiSza K á l m á n : T. ház! (Felkiáltások: \ 
Nincs szava!) A szabályok szerint napirendhez 
mindig lehet szólani. Csak arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, hogy miután ezen ügy most napi
renden nincs, méltóztassanak a napirendre kitűzött 
tárgyat tárgyalni, e tárgyra pedig napirendet 
kitűzni. (Helyeslés.) 

Elnök: A közlekedési minisztérium részé
ről előterjesztetett, hogy a tegnap beadott két tör
vényjavaslatot magának vissza kívánja adatni. 
Ez ellen észrevétel történt, hogy oly vasútvonal, 
mely stratégiai fontossággal bír, ne adassék vissza, 
hanem e fölött tárgyalás tartassák. Azt hiszem, 
mindenekelőtt e fölött, kell tanácskoznunk. 

Zsedény i E d e : Én azt hiszem, miután az 
államtitkár úr egy alternatívát tett , mert azt 
mondja, hogy ha a törvényjavaslatokat, melyeket 
tegnap beadott, tárgyalni nem akarjuk, ő kész 
azokat visszavenni és egy határozatba foglalni 
mindazon vasutakat, melyek iránt ő az előleges 
költségekre engedelmet kér. Most az a kérdés, és 
ez napirenden van, ha vajon e törvényjavaslatok, 
ugy a mint tegnap beadattak, a pénzügyi és vasúti 
bizottsághoz átteendó'k-e, vagy pedig, fontolóra 
vévén azt, hogy az országgyűlés gondos és ala
pos megbirálásával nem levén összeegyeztethető, 
az, hogy oly javaslatok felett egy-két nap alatt 
hozzunk törvényt, melyek számos tervezet és szám
adás megvizsgálását igénylik: nem tartja-e 
jobbnak a ház, hogy ne a törvényjavaslatok, ha
nem az államtitkár úr által előterjesztett határozati 
javaslatok tétessenek át a vasúti bizottsághoz, 
azután tűzvén ki ezeket majd napirendre, ha ez 
jelentését beadja? Azért javaslom, hogy a határo
zati javaslatok tétessenek át a vasúti bizottsághoz, 
nem pedig a törvényjavaslatok. 

BlljailOViCS Sándor: Midőn tegnap e tör
vényjavaslatok beadattak, a ház határozata az 
volt, hogy akkor fog ezek iránt előleges határozat 
hozatni, midőn a vasúti és pénzügyi bizottság 
együttes jelentése, mely a Béga-esatorna-ügy tár- i 
gyalása alkalmából beadatik, fog tárgyaltatni. 
Ezen jelentés ma adatott be s annak kinyomatása 
elhatároztatott, tehát előleg ezen két törvény
javaslat felett a ház tegnapi határozata folytán 
akkor kellend intézkedni, midőn a jelentés tárgya
lás alá fog vétetni. 

Bezerédj L á s z l ó : Azt gondolom, az együt
tes bizottságok jelentésének kinyomatása fölös
leges, miután az államtitkár úr az e tárgyban be
nyújtott törvényjavaslatot visszavette. 

Elnök : Arra nézve a háznak már v m hatá
rozata, hogy a bizottságnak e tárgyban beadott 
jelentését ki kell nyomatni és szétosztatni. ]) 

) Lásd az Irományok 407-dik számát 

Deák FerenCZ : A pénz- és vasúti egyesült 
bizottságok jelentése a Béga-csatornára nézve ki-
nyomathatik, ha ugy tetszik, hisz az acták közt 
ugy is ott kell lennie ; de a mi a tárgyalást illeti, 
annak nincs tárgya: mert a két bizottság arról tesz 
jelentést, hogy a Boga-csatorna iránti törvényt nem 
ér rá elővenni. Erre a minisztérium visszaveszi 
azon törvényjavaslatot. Szeretném tudni, mit ha
tározzunk ezen jelentésre ? Ha ezt uj tárgyalásra 
tüznők ki, ez valóságos idővesztegetés volna. Azért 
a jelentés az acták közé lesz elteendő, de a tárgya
lás szüksége nem forog fen, minthogy a miniszté
rium azon törvényjavaslatot visszavette. (Helyeslés.) 

G h y c z y K á l m á n : Bármi sürgősek legye
nek azon ügyek, melyeket tárgyalnunk kell, még
is a tárgyalásnak bizonyos formáját, bizonyos 
rendjét meg kell tartani. A mai napon több rend
beli inditvány tétetett, de ezek — nézetem szerint 
— nem tárgyalhatók semmi esetre, mert napirendre 
kitűzve nincsenek. De a tárgyalásoknak eddig kö
vetett rendes folyamával sem egyezik meg az, 
hogy mindezen indítványok, melyek tüzetesen 
kijelölt vasutvonalakra, vonatkoznak, itt mindjárt 
a ház előtt tárgyaltassanak. Más részben halottam 
benyújtott törvényjavaslatokról és határozati ja
vaslatokról szót emelni. Kénytelen vagyok beval
lani, hogy azok tartalmát nem ismerem, mert ezek 
a báz bevett rendje és szabályai ellenére még nin
csenek kinyomatva, sem a ház tagjai közt szét
osztva nem lettek. Bátor vagyok tehát azon javas
latot tenni : vezessük vissza a dolgot a maga ren
des medrébe, nyomassuk ki ezen törvényjavasla
tokat és határozati javaslatokat, hogy a ház tagjai 
azokról magoknak kellő értesítést szerezhessenek ; 
s ha a t. ház kívánja, az egész tárgy ugy, mint most 
van, utasittassék a pénzügyi s vasúti egyesült bi
zottságokhoz, hogy ezek mielőbb jelentést tegve-
nek. {Helyeslés) 

Németh K á r o l y : Csak azt vagyok bátor 
megjegyezni , hogy az, a mit Ghyczy Kálmán 
képviselő úr felemlíteni méltóztatott, csak egy 
irányban meríti ki a tárgyat, a mennyiben bizto
sítani fogja a háznak minden egyes tagját, hogy 
majd megkapja az illető adatokat. Azonban midőn 
ezt teszszük, tulajdonkép nem tettünk még mást, 
mint csak azon vonalt illetőleg intézkedtünk, mely 
itt megneveztetett; azonban mindazon tervezetek
ről, melyek e vonal tekintetében mások által ter 
veztettek, semmit sem fogunk hallani, és így csak 
egy tárgyról fogunk szólhatni. Méltóztassék ennél
fogva a t. ház ezen vasutakra nézve azon végzést 
hozni, hogy valahányszor vasutakról van szó, a t. 
háznak erre vonatkozó határozata lesz megtar
tandó. E határozat pedig abból áll, hogy midőn 
az akadémiában tartottuk az üléseket és vasúti pe-
titiók terjesztettek a kérvényi bizottsághoz, azt in-
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ditványozta, hogy az ily tárgyakhoz és projectu-
mokhoz szólani nem lehet, hanem utasittassék a 
minisztérium, hogy, ha a vasúthálózatra nézve tesz 
előterjesztést, akkor az illető vonalnak tervezete 
mellett a többi beadott törvényre nézve is adjon 
be mindig véleményt. 

P o d m a n i c z k y F r i g y e s b . : T.ház! Nem aka
rok a ház türelmével visszaélni, de kötelességem
nek tartom kijelenteni, hogy határozati javasla
tomba nem értettem belefoglalva az erdélyi vas
utakat is, mert csak azon vasutakról szóltam, me
lyek tanulmányozására a háznak nincs ideje; de 
az erdélyi vasút már keresztül ment a vasúti bi
zottság tárgyalásán, keresztül ment az osztályokon 
és keresztül ment a központi bizottságnál is ; volt 
tehát tanulmányozására alkalom. 

E l n ö k : T. ház! Méltóztatik beleegyezni ab
ba, hogy a törvényjavaslatok, indítványok és ha
tározati javaslatok kinyomassanak, szétosztassanak 
és a vasúti s a pénzügyi bizottságnak adassanak 
át véleményezés végett? (Helyeslés.) Tehát ki fog
juk nyomatni x). Ha majd ezen bizottság vélemé
nyét a ház elé fogja terjeszteni, a t. ház akkor fog 
felettök határozni. 

Mielőtt a napirendre térnénk, az osztályok 
t. elnökeit kérem, hogy a Teleki Domokos gr. által 
beadott azon törvényjavaslatot, hogy Erdélyben 
az osztrák polgári törvény szüntettessék meg, mél
tóztassanak az osztályokba felvétetni. 

Napirenden van a vegyes házasságokról szóló 
törvényjavaslat tárgyalása. 

P á i s s Andor j e g y z ő (olvassa a törvényja
vaslatot "). 

Csengery I m r e e lőadó : A központi bizott
ság e törvényjavaslatot átalánosságban elfogadás 
végett ajánlja a t. háznak. 

E l n ö k : Nyáry Pál képviselő úr bejelentet
te magát , hogy az átalános tárgyalásnál kivan 
szólani. 

Nyáry P á l : T. ház ! E fontos tárgyalás 
kezdeténél bátor vagyok a t .ház figyelmét néhány 
perezre felkérni. A tárgy, nézetein szerint, igen fon
tos ; s kell hogy fontosnak tekintessék átalán a 
nemzet képviselői s különösen a protestáns vallást 
követők által. Ha valaki ezen ismeretes, ez időben 
már csaknem mindennapivá vált mondatot: „sza
bad egyház, szabad államban" üres fogalomnak 
tartaná, vagy ellenben azt h inné, hogy ezen sza
vakban egy már teljesen és mindenütt bevégzett 
tény van kifejezve, az, nézetem szerint, mindkét 
esetben tévedne. Átalában az emberiség sorsa az , 
hogy ne csak kenyerét s ne csak az igaz és való 

') Lásd az Irományok 409 —412 dik számait. 
2) Lásd az Irományok 366-dik számát. 

fogalmait szerezze arczának verejtékével, és nagy 
fáradalommal, hanem még az i s , hogy ha az ily 
nehezen szerzett fogalmakat tisztázni, annál in
kább , ha azokat akarja megtestesíteni, még egy
szer uj és néha igen hosszasan tartó küzdelemre is 
kell elszánnia magát. Ha az emberiség lassú, de azért 
folytonos fejlődésének évkönyveibe tekintünk, a 
keresztyén világot kezdettől fogva a 16-dik száza
dig két külön táborra látjuk oszolva, a világi és 
egyházi hatalom vezérlete alatt, s fegyvert ragad
va egymás ellen a hűbéri téves fogalmak foly
tán kitűzött czélokért. Küzdve szenvedélyesen, nem 
az emberiség érdekében, nem annak jogaiért,ha
nem küzdve azért, hogy ha a két tábor egy
máson győzedelmeskedni talál, a győztes hatalom
nak legyen szolgájává az emberiség egészen. Az 
emberek irányában kegyesebb volt a gondviselés, 
mint az emberek önmaguk; mert a gondviselés 
küldöttének tekintem én a reformatiót. A reforma-
tio felszabadította az emberi szellemet, meggyúj
totta az emberi ész fáklyáját. S e két tényező ve
zérlete alatt a szabadság azóta folytonosan küzd 
az emberiség érdekében ; de ha valaki azt hinné, 
hogy már győzedelmeskedett is véglegesen, csalat
koznék. Vivott különböző szerencsével, sok helyt 
kivivta a diadalt egészen, de a legnagyobb részben 
alig mondhatunk egyebet, mint azt, hogy egye
düli vivmánya az, hogy formulázta, mi módon kel
jen a társadalmat jövőben átalakítani; e formulák 
egyik legfontosbika ez: szabad egyház, szabad 
államban. 

T. ház! mi sem tartazunk azon szerencsések 
közé, kiknél ezen fogalom már testté vált. A hű
béri fogalmak egy részben nálunk még mindig ér
vényben vannak, érvényben az ezen fogalmak sze
rint alakított intézetek. Ezek közé tartozik kétség
telenül minden oly jognak gyakorlása, — mely az 
államot illeti — egy más illetéktelen testület által. 
Ilyen a még most is fenlevő szentszéki bíróság. 
Óvakodnunk kell, nehogy visszaessünk, de épen 
ezért törekednünk arra, hogy a hűbéri viszonyok
nak ezen maradványa megszüntettessék nálunk is. 
A múlt alkalommal már e tárgy a t. ház előtt vi-
tattatott, de döntő határozat nem hozatott iránta. 
Nem említem most fel, mily okok vezették a t. 
házat, hogy akkor e tárgyban nem határozott, 
most egy törvényjavaslat fekszik előttünk, mely 
a szent székeket meghagyja ugyan, de hogy azok 
megmaradjanak — a ház nézete szerint is — már 
csak idő kérdése; mert ha én jól értem a központi 
bizottságnak a vallásfelekezetek ügyében alkotan
dó törvényjavaslatra vonatkozó jelentését, s annak 
azon részét, melyben utasíttatni kívánja a minisz
tériumot, hogy a jövő törvényhozás elé a vallás
felekezetek közt minden különbséget megszün
tető s eltörlő törvényjavaslatot terjeszszen elő, azt 

« 
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hiszem, t. ház, ennek a kérdésnek eldöntése ná
lunk nem maradhat sokára. 

Ennél fogva én , miután a t. ház egy előbbi 
kérdésnél a Szent székeket meghagyta , nem indít
ványozom azt, hogy azok most azonnal töröltesse
nek el; hanem indítványozom, hogy a mi az állam 
jogá t , s a mit az államnak elidegeníteni nem sza
bad j azt még csak permissive se ruházza oly tes
tületekre át, melyek azt élvezni nem jogositvák. 
Indítványozom tehát a t. ház előtt, hogy ezen tör
vényjavaslat második szakaszának utolsó 5 sora e 
szavakon kezdve „joga van a töröltessék ki. (Fel
kiáltások: Maradjon! Helyeslés a baloldalon.) 

Nagyon röviden fogom indokolni mődositvá-
ny ómat. (Halljuk!) 

Két ellenvetést ismerek, mely ellenem e tárgyra 
nézve lehető. 

Az első az,hogy hiszen a protestánsok 1791-
ben maguk kívánták, hogy saját consistoriumaik 
mint bíróság által Ítélhessenek a váltóperekben. 
Erre igen könnyű a felelet. Ki állitotta azt, hogy a 
j>rotestánsok épen csak annyit tudnak, annyit ér
nek ma is, mint értek a protestantismus kezdetén? 
Ki ne tudná, hogy 1791. óta az emberek nézetei, 
és ig-y a protestánsokéi is nagyon sok dologban 
tisztultak. A mit akkor jogegyenlőiégnek tartot
tak és a mibe megnyugodtak volna akkor , hogy 
ha t. i. ők is képesittetnek ugyanazon jogokban, 
melyekkel éltes él még ma is akatholika egyház, 
azt most többé nem hiszik; nem hiszik különösen, 
hogy, ha a kérdéses jogot követelnék, ők a re
form eszméjével és a reform igényeivel megegyező-
leg cselekednének. Most , azt hiszem, alig van 
protestáns, ki be ne látná az ellenkezőt és kíván
na oly joggal élni, melyet mint állampolgár még 
azoktól is el akar törvény által vétetni, kik azt 
jelenleg élvezik. 

A másik ellenvetés az lehetne tán , hogy hi
szen azzal a protestánsok nem kénytelenek élni , 
ez csak permissive van adva, ezzel ha akarnak 
élhetnek, ha pedig nem, továbbá is a világi tör
vényszék előtt inditják és indíthatják válópereiket. 
T. ház! Viszonosság, az én fogalmam szerint, a 
protestánsok részéről nem kivánható csak oly igé
nyekre nézve, melyek egyszersmind jogosak is. 
Ha azonban valaki megadta a jogot a katholikus 
egyháznak, hogy az biró lehessen, de egyúttal 
azt is állítja, hogy az állam egyik főhatalma a bí
ráskodás csak magát az államot illeti, alig képzel
hető , hogy ellenmondás nélkül merje tagadni azt, 
hogy, ha az ily jog gyakorlata másoknak is meg
engedtetik, viszonosság lesz akkor — miben ? — 
a jogban ? Nem, hanem viszonosság lesz a jogta
lanságban, az elvtelenségben. Képzelhető-e, hogy 
ily helytelenségben egyetlen valódi protestáns 
akarjon osztozó fél lenni ? 
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En ezeknél fogva ajánlom a t. háznak módo-
sitványomat. (Helyeslés a balfelöl.) 

Eötvös József b. vallási miniszter: Csak 
néhány szóra kívánom igénybe venni a t. ház fi
gyelmét, azon álláspontra nézve, melyet e törvény
javaslatnál elfoglalok. (Halljuk!) 

Az 1848-ki törvény a vallások közt az egyen
lőség és viszonosság elveit állitotta föl, és ezzel, 
teljes meggyőződésem szerint, megállapította e 
hazában a különböző felekezetek közti békét és 
egyetértést, melynek más alapja, mint a legtöké
letesebb egyenlőség és viszonosság nem lehet. 
(Igaz!) 

Az 1848-ki törvények kimondván az egyen
lőséget és viszonosságot, ránk nézve azon köte
lesség támadt, hogy ezen elvet a lehetőleg és leg
következetesebben életbe léptessük, életbe léptes
sük minél előbb. Mihelyt tehát az egyházi székek 
a katholikusok egyházi ügyeire meghagyattak ad
dig, mig ezen székek a katholikusokra nézve lé
tezni fognak, a nem-katholikusokra nézve is, leg
alább a törvényben, ki kell mondani azon szabad
ságot, hog}* ők szintén, ha akarnak, hasonló külön 
törvényszékeket állithassanak, a magok házassági 
ügyeiknek elitélésére. (Helyeslés.) 

Ha a törvényhozás ebben imperative akarna 
fellépni, oly valamit tenne . mi, az én felfogásom 
szerint, nem csak czélszerütíen, de a mi jogkör-in 
is kivül fekszik. A törvényhozásaak nem t irtózik 
jogköréhez meghaíározni: a protestánsok mily mó
don akarnak eljárni a magok házassági ügyeiben. 
De bizonyos az, hogy azon perczben, a melyb a 
a haza polgárainak egy része házassági ügyeire 
nézve külön törvénystékkel bir, törvény szerint, a 
protestánsoknak tökéletesen egyenlő* jogát ki kell 
mondani a törvény által. Elnek-e ezen joggal vagy 
nem élnek, az a dolog természeténél fogva egyedül 
a protestánsoktól függ. 

És azért én a törvény ezen rendeletének meg
tartását szükségesnek tartom, mtr t azt csak az 
1848-ban kimondott egyenlőség és viszonosság 
elveinek szükséges következésének tekintem. (He
lyeslés.) 

Édes Albert: A második szakaszra nézve . . . 
(Felkiáltások: A részletes vitához tartozik !) Ha rész
letesen nem lehet most még a törvényjavaslathoz 
szólani, megjegyzéseimet a részletes tárgyalásra 
tartom fen. 

B o b o r y Káro ly : Nem fogom ismételni el
velmet , melyeket a házasság tárgyában kifejez
tem ; nem lehet semmi egyéb czélom ; midőn 
ezen törvényjavaslat ellen felszólalok, mint kimu
tatni azon inconvenientiákat. azon szembeszökő in-
conventiákat, a melyeket ezen törvényjavaslat má
sában foglal. 
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Ezen törvényjavaslat azt rendeli, hogy a vá
lóperednél mindenekelőtt az alperesi illetékes bí
rósaga előtt indittassék meg a per , aztán a per 
hivatalból át'étessék, a flipére^ illetékes bíróságá
hoz, mfly viszont itél.ésaz illető félre nézve csupán 
az illetékes bíróságnak ítélete kötelező. T. ház! Mi 
lesz cm ek következése? Jegyezzük meg, hogy 
ezen javaslat polgári törvény alkotását czéíozza; 
tehát üélni fog mint polgári jogról az egyik fél
nek bírósága, és azután a másik félnek bírósága, 
ítélni fog pl. a katholikus fél bírósága és ez el nem 
választja a házasság t ; ítélni fog a másik félnek bí
rósága és elválasztja a házasságot. Ugyanazon 
szerződéi tehát, ugyanazon állani nevében kimon-
datik egy részről jogosnak , más részről nem jo
gosnak. (Természetes!) Én ezt, t. ház, a legnagyobb 
inconvenientiának tartom. 

De már csak az n tekintetből sem tartom ezen 
törvényjavaslatot öszhangzónak alkotmányunkkal 
és az eddig hozott,é< még mai napon tárgyalandó, 
a vallásfelekezetek viszonosságáról szóló törvény
nyel , mert ezen törvényjavaslat csakis a keresz
tyén felekezetek közti válóperekről szól és nem 
tmliti meg: azt. hogy vajon lehet-e házasság ke
resztyén és nem-keresztyén közt. Már, t. ház , én 
azt mondom, ha az izraelita vallás törvényesen be
vett vallás, szörnyű következetlenség az, hogy az 
izrpelitáfenak keresztyénekkel való házassága és 
törvényes összeköttetése továbbra is gátoltatik. 
[Helyeslés.) T. ház! A ki ezen gátló akadályt to
vább is fen akarná tartani, annak tagadnia kellene 
azt, a mit a természet és tapasztalás annyiszor be
bizonyított, (Halljuk!) hogy hajlandóság , keresz
tyének és n^m-keresztyéoek közt is csakugyan fej
lődik ki, (Derültség) és miután csakugyan kifejlő
dik, és tapasztaltatik (ugy van!) én a legnagyobb 
zsarnokságnak és az eddigi és az ezután hozandó 
törvén3Tekkel ellenkezésbe jövőnek tartanám, hogy 
ha az ily hajlandóságból eredett szövetséget tovább 
is arra kárhoztatnék, hogy az csak törvénytelen 
maradjon. (Helyeslés.) 

Csanády Sándor : T. képviselő ház ! Sokan 
reményiették, sőt hitték, de én nem, hogy a jelen
legi vallási és közoktatási miniszter iír, kinek az 
1848. 20. törvényezikk alkotásában nagy befolyása 
vo!t, az előhaladó kor igényeinek megfelelő,az 1848 
magasztos 20 törvényczikknek életet adó törvény
javaslatot fog a jelen ülésszak alaH a ház elé ter
jeszteni. Azonban a jelenleg tárgyalás alatt levő 
vegyes házast ági váló-perekről szóló törvényjavas
lat tökéletesen kiábrándoztatott mindenkit e re
ményből. Ugyanis az igen tisztelt vallás és közok
tatási miniszter ur 1848-dik évtől ugy látszik, re
trográd irányban halad. Igen is, t. ház! nemde va
lódi visszaesés az, midőn a jelenleg tárgyalás alatt 
levő törvényjavaslat a vegyes házassági pereket il

letőleg az egyik hitfelekezetüekre kimondja a szent
széki biráskodást, a másik hitfelekezetre nézve a 
polgári biráskodást állapítja m e g : hol van e ja
vaslatban a vallási jogegyenlőség életbe léptetve? 
Nézetem szerint sehol. Én részemről érteném és fel 
tudnám fogni ezen törvényjavaslat szellemét azon 
esetben, ha a házasság a vallási intézmény volna 
és a társaságot a keresztyénség hozta volna létre. 
DÓ uraim, a házasság a világ teremtésétől kezdve 
folytonosan létezik; létezett Krisztus születése előtt, 
következőleg létezett a keresztyén vallás behoza
tala előtt. Tehát ezt val'ási intézménynek mondani 
nem lehet, miután hitem és meggyőződésem sze
rint a házasságot másnak, mint egy magán termé
szetű szerződésnek tartani nem lehet. 

Be sze JánOS : Szentség ! (Derültség.) 
Csanády S á n d o r : Igenis, talán az ön hite 

szerint; de az én hitem szerint nem az. Egyáta-
lán nem látom át , miért kelljen bizonyos hitfele
kezetre nézve szentszéki biráskodást állapítani meg, 
annyival inkább, uraim, mert tudjuk, hogy ezen 
szentszéki bíráskodásban résztvevőknek — családi 
életet nem élvén — fogalmok nem lehet a családi 
viszonyokról s igy illetéktelen bírák. (Dehogy nincs!) 
Nem továbbá azon oknál fogva, mei*t ha e tör
vényjavaslat életet nyer, status in statu alakul. Én 
tehát, miután a jelenleg tárgyalás alatt lévő tör
vényjavaslatot a kor igényeivel és a vallási jog
egyenlőséggel összeegyeztetni nem tudom , felké
rem a t. házat, méltóztassék a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat oda utasítani, hogy a 48-ki 
törvényeknek életet adó, átalában a házassági pe
rekre nézve a polgári bíróságok behozatalát ajánló 
törvényjavaslatot terjeszszenmég ez ülésszak alatt 
a ház elé. (Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

SzáSz K á r o l y : T. ház ! Azok után is, a mi
ket az igen tisztelt vallás- és közoktatás ügyi mi
niszter úr imént elmondott, szükségesnek, sőt kö
telességemnek is tartom e kérdésbe:! állásponto
mat igen röviden jelezni. 

Én, t. ház! e teremben nrn t törvényhozó 
szólván a fenforgó kérdéshez, azt látom, és vgy 
látom, hogy a törvényhozásnak miután a jelen pil
lanatban a hazában levő felekezetek némelyikének 
szentszéki bíráskodása a házassági ügyekben még 
a törvény által legközelebbről is fen tartatott, hisz-
szük és reméljük mindnyájan csak ideiglenesen és 
igen rövid időre; addig, mondom, a törvényhozás
nak az én csekély felfogásom szerint nem lehet hi
vatása, sőt merem állítani, nem lehet joga a másik 
felekezettől, ha e joggal élni akarna, a hasonló 
szabadságot egyenesen megtagadni. (Helyeslés. El
lenmondások.) 

Nem ereszkedem elméleti vitatásába annak,va-
jon a házasság jelenlegi helyzetében, midőn az 
épen annyira egyházi, a mennyire polgári intéz-
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meny , mennyiben van joga és mennyiben köte
lessége az államnak a házassági ügyet , és külö
nösen az elválásokat illető' bíráskodást kizárólag 
államjognak tekinteni, és magának fen tartani, és 
e szempontot, menyire lehet, a katholikusoknál és a 
többi felekezeteknél fenálló szent széki bírásko
dást az állam egyenes jogával, sőt kötelességével 
ellenkezőnek tekinteni. 

T. ház! A helyzet jelenleg kétségkívül az, 
hogy a törvényhozás a törvény által ismerte el-— 
ismétlem, hisszük és reméljük csak igen rövid időre 
és ideiglenesen — a szentszékek jelenlegi fenállásá-
nak jogosultságát; és e ténynyel szemben a többi 
hitfelekezetüektől,ha azzal élni akarnak.ugyanezen 
jogot megtagadni annyival kevésbbé lehet a tör
vényhozásnak jelenlegi hivatása,sőt merném állíta
ni joga, mert a jelenleg is fenálló érvényben levő 
1790 —91-ki 26. törvényczikk a mindkét feleke
zetű protestánsoknak ezen ügyben létező jogát, t . i . 
a házassági válóperekre nézve szentszékeket (con-
sistoriumokat) felállítani, nyilván elismeri, és ha 
•ezzel a mindkét felekezeti protestánsok még ed
digelé nem éltek, az ezen jogot, mint ilyent semmi 
esetre sem törli el. 

Ha, t. ház, nem a törvényhozás termében, 
hol egyenlően kell igazságot szolgáltatni, már csak 
az 1848. 20. törvényczikk rendeleténél fogva , de 
egyenlően kell igazságot szolgáltatni a természet
jog alapján és a hazában levő minden hitfelekeze-
tüeknek, ha, mondom, nem itt vitatnók a tárgyat, 
hanem vitatnók a törvényhozás kimondott enge
délye után, vagy pedig az 1790-ki 26-ik törvény-
czikkben tett nyilvános megerősítés után, azon kör
ben . hol kérdés lesz a protestánsok közt, kell-e 
ezélszerü-e, hel3res-e, igazságos-e élni a törvényho
zás által megadott ezen joggal? egy pillanatig sem 
kétkedném azt mint protesrans visszautasítani, és 
azt mondani: nem kívánok élni ezen joggal; azt 
mondani: nem kívánok vele élni: mert nem tartom 
czélszerünek, nem kívánok élni ezen joggal szem
ben azon rövid idővel, melyre a katholikus szent 
székek fenállásának joga megtartatott; nem kívá
nok, mert nem tartom érdemesnek ezen rövid idő
re felállítani a reformátusok válópereiben itélő 
consistoriumokat; (Helyeslés jobb/elöl) azt monda
nám : nem kívánok élni e joggal, mert az eddigi 
körülmények közt a világi bíróság által vitt válóperi 
intézmények vitelével az egyházi és családi életre 
nézve teljesen meg vagyok elégedve, mert a jelen 
törvény azon egy még arra nézve sérelmes ano
máliát is, mely szerint a vegyes házassági ügyek
ben nem csak a katholikus, de a protestáns fél felett 
is nem azok világi bírósága, hanem a katholikus 
szent szék itél, eltörli; és végre mert nem akarok a 
protestáns szent székek fölállításával még erőt adni 
a kath. szentszéki intézménynek. Ismétlem, ha a 

reformátusok vagy egyátalában a protestáns con-
sistoriumokban vagy közgyűlésekben kellene vi
tatni e kérdési: így nyilatkoznám és semmit nem 
kétkedném a reformátusoknak vagy aulában a 
protestánsoknak részére felállítandó consistorin-
mok felállításának jogát az államnak tiszteleíettel 
visszaadni; de a törvényhozás termében szólva, 
nem tehetünk egyebet, mint hivatkozni kell a fen
álló és érvényben lévő törvényekre, és kívánnunk 
kell, hogy az 1848-ki 20. törvénjrezikknek a val
lások egyenjogúságát elrendelő dicső és magasz
tos elve e részben is keresztül vitessék. Kívánnom 
kell, hogy az 1790. 26. törvényczikk ide vonat
kozó engndélye ott, hol ismét a válóperekben való 
illetékességnek kérdése forog fen, és a többi hitfe
lekezetek illetékes bíróságai mind megneveztet
nek : ott ez permissive megengedtessék a protes
tánsoknak. 

É n , t. ház, ezen szempontból indulva ki, mi
dőn fentartom magamnak mint prosestans , a con-
sistoriumok felállítása ellen szólani ott, a hol helye 
lesz, itt mint törvényhozó e szakasznak fenba-
gyását ki%ránom. 

Nem tartom hivatásomnak a cultusminiszter 
urat Csanády előttem szólott képviselő úr azon 
megtámadása ellen védelmezni, hogy a cultusmi
niszter úr retograd lépést akar tenni az 1848-diki 
törvényből: hiszen, t. ház, ezen előterjesztetttörv. 
javaslat, mely világosan és határozottan az egyen
jogúságnak, azon elvnek, mely az 1848-diki tör-
vényezikkben kimondatott, ezen kérdésben tény
leges felállítása, nem egyéb mint a 48-ki elvnek 
egyik részletben való alkalmazása; és a szabadel-
vüségben akkor, midőn permissive a protestáns fe
lekezetekre bízza, éljenek-e vagy ne éljenek e jog
gal, kétségtelenül szintén semmit nem enged a 48-
ki törvénynek. Nem látom át, hol van itt e kér
désben a retograd lépés ? 

Még kevésbbé értem Csanády urnák az iránti 
sürgetését, hogy utasittassék a cultusminiszter úr, 
hogy nem csak ezen pontra , hanem egyátalában 
a vallások közti egyenjogúságra nézve terjeszszen 
törvényjavaslatot a ház elé. Hát nem tudja Csanády 
képviselő úr, hogy etörvényjevaslat már rég előter
jesztetett, hogy az az osztályokon keresztül ment, 
hogy az a központi bizottság jelentésével együ tt 
nyomtatásban mindnyájunk előtt, tán épen élőt te 
is fekszik ? és én nem is tudom megmondani, mi ok
ból vétetett fel először az, melyet most tárgyalunk, 
holott a logika rendé szerint amazt kellett volna 
felvenni előbb. 

Nem szükséges tehát retograd lépéssel vádol
ni a cultusminiszter urat, ki bizonyosan a haladás 
ösvényén mindig jár ugy előre, mint sokan, kik az 
ellenkezőt vetik szemére, s nem szükség őt ez irán
ti törvényjavaslat beterjesztésére sürgetni: mert 
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azon törvényjavaslat néhány óra múlva valószínű
leg tárgyalásunk alatt leend. Még csak egy meg
jegyzést akarok tenni Csanády úr előadására , ki 
azt, hogy a házasság nem vallási, hanem polgári 
intézmény, azzal kivánta bizonyítani, hogy a ke
resztyénség vagy egyátalán még a vallások fen-
állása előtt is létezett a házasság, azaz , mióta az 
ember két nemből van, a világon mindig fenállott 
az. Kétséget nem szenved, a házasság, azaz a két 
nem egyesülése mindig fenállott. 

De, megbocsát a t. képviselő ur, ha azt mon
dom s igen sajnálom, hogy képviselő úr nem tud
ja azt, hogy a keresztyénség a házasságnak egé
szen saját, egészen külön jelleget adott, melylyel 
ez azelőtt nem birt. Nem azt értem ez alatt — 
mert dogmatikai vitatkozásoknak itt helye nincs 
— hogy a házasság katholikus értelemben szent
ség-e vagy nem szentség ? — nézetem szerint nem 
az — de azt nem vitatom, hanem csak azt, hogy a 
keresztyénség tisztán önmagában, felekezet nélküli 
jellemében a házasságnak oly jelleget adott, mely 
sokkal magasabb azon természeti házasságnál, és 
egészen különböző ama pogány házasságtól, mely 
a keresztyénség behozatala előtt fenállott. Eny-
nyit , társadalmunk egyik legfőbb alapjának a 
durva természeti alapra szándékolt visszavitele 
ellen ! 

B ó n i s S á m u e l : T. ház! Nem oszthatom 
ugyan Csanády Sándor barátom azon vádját, a 
melyet a cultusminiszter úr ellen emelt, őt okoz
va a szentszékeknek meghagyásáért e törvény ja
vaslatban: mert hiszen ha az érdemes képviselő úr 
visszaemlékezik a legközelebb történtekre, igen 
fogja tudni, hogy a szent székeket nem ezen tör
vényjavaslat tartotta meg , hanem, midőn a jog
ügyi bizottság a törvénykezési rendszer iránti vé
leményét a ház elé terjesztetette és a szent székek 
eltörlését sürgette, a ház többsége a szent székeket 
megtartani kivánta. A vád tehát tulajdonkép, ha 
ilyet emelni lehet, a törvényhozást illetné ; ez azon
ban felette áll egyesek vádjának. 

Magát a tárgyat illetőleg, én Nyáry Pál ba
rátom indítványát pártolom; pártolom azért, mert 
a vallás béli jogegyenlőséget nem abban látom, 
hogy egyik vagy másik felekezet gyakorolhasson 
olyan jogokat, melyek nem felekezeti jogok, a bí
ráskodás pedig,véleményem szerint, nem felekezeti 
jog, hanem az állam joga. Ha mi most csak azért, 
-mivel vallásbeli jogegyenlőséget akarunk, e kö
peny alá olyat burkolunk, mi ;z államnak joga, 
hogy t. i. bíráskodási ügyeit maga intézi el, akkor 
meg vagyok győződve, hogy ezen jog kiterjesztése 
által ezen visszaélést, mert, szerintem mindig visz-
szaélés. midőn egy felekezet olyan hatalmat gya
korol, mely őt meg nem illeti, nem fogjuk meg

szüntetni,hanem ellenkezőleg meg fogjuk örökíteni. 
Már pedig én a házban, midőn a jogügyi bizottság 
jelentését beadta és a szent székekről szó volt, egyet
len egy argumentumot sem halottam a szent székek 
helyességére nézve megemlíteni, hanem halottam 
csupán az opportunitás érvét; de nem volt ezen ház
ban senki, a ki kinyilatkoztatta volna, hogy mint 
helyeseket fen akarja tartani a szt székeket. Ha 
mi a törvény ezen permissiv rendeletét most fen-
hagyjuk, akkor nekem le kell mondanom azon re
ményről, hogy a mit most opportunitási szempont
ból nem tett a törv. hozás, hogy t, i. a szent szé
keket meg nem szüntette, hogy azok valaha meg 
fognak szüntettetni. Mert, ha ezen jogot a többi 
felekezetekre is kiterjeszti, és kiterjeszti jogegyelö-
ség szempontjából, akkor meg vagyok győződve, 
hogy a. szent székek meg vannak örökítve. 

En ez iránt a törvényben nem kívánnék rendel
kezni, és azért a szóban levő szakasz végét Nyáry 
Pállal egy véleményben, ki akarom hagyni. (He 
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azok után, mik 
ezen képviselőház, sőt most már a törvényhozás 
keblében a perrendtartás alkalmával történtek, azaz 
azután, hogy a sz. székek a jogügyi bizottság által 
tett kezdeményeszéssel ellenkezőleg meghagyattak, 
részemről azon meggyőződésben vagyok, hogy a 
miniszter úr nem tehet egyebet, mint azt indítvá
nyozni , mit a törvényjavaslatban indítványozott; 
mert ha, mit részemről véghetetlenül fájlalok s mi 
ellen akkor fel is emelltem szavamat, a szentszé
kek meghagyatnak, s a minisztérium nem említi 
meg a protestáns felekezetek ezen jogát: okvetle
nül vétett volna az 1848. törvényekben kifejezett vi
szonosság ellen. Hogy tehát a miniszter maga 
ugy tette, a mint tette javaslatát, ezt csak helye
selnem kell ; azon nézetben vagyok azonban, hogy 
mihelyt azon passus kihagyása itt indítványba 
hozatott: nehogy bárki is azt hihesse, hogy lehes
sen eset, midőn a magyarországi protestánsok azon 
joggal élni akarván, azon abnormitást, hogy oly 
ügy ékben külön egyházi bíróságok ítéljenek, meg
örökíteni akarnák, nehogy bárkiben is azon hit 
támadjon, hogy ezáltal a szent székek eltörlésének 
kérdése, mely — fájdalom — most elhatározta
tott, de mely, azt hiszem, szemben a fölvilágosodott 
korszellemmel, sokáig fön nem marad, el fog ha-
lasztathatni; részemről is pártolom azt, hogy ezen 
2-dik szakasz kihagyassék. 

Ezt ez alkalommal már elmondottam a rész
letes tárgyalást illetőleg, miután ugy látszik, hogy 
az átalános és részletes vita együtt foly. (Derültség. 
Helyeslés). 

A mi az átalános vitát illeti, arra nézve azt 
kell megjegyeznem, hogy igenis, én is óhajtottam 
volna, hogy egészen máskép oldassák meg a váló-
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perek kérdése, mint e tekintetben nyilatkoztam is 
akkor, midőn a perrendtartás tárgyaltatott; de 
miután a képviselőház akkor ezen máskép meg
oldásától elütött, nem tartanám helyesnek, hogy 
most ne fogadjuk el ezen törvény oly intézkedé
seit, melyek a legtöbb kellemetlenségre és súrló
dásra okot adó esetekre nézve legalább intéz
kednek s igy részemről azt ideiglenesen elfogadom, 
fogván azon igyekezni, hogy e kérdés minél előbb 
a helyes elv alapján oldassék meg% 

C s i k y Sándor : T. ház.! Én ugy tudom, 
hogy ezen törvényjavaslat, mely most tárgyalás 
alatt áll, nem részleteiben, hanem csak átalános-
ságban tárgyaltatik; éhez képest, én is átaíános-
ságban szólok ezen törvényjavaslathoz s kijelentem, 
t. ház, mikép én ezt sem a törvénykezés s bírósági 
rendszerrel s annak helyes fogalmával, sem a jog
egyenlőség magasztos elveivel öszhangzónak nem 
találom. 

Nem találom a bírósági s törvénykezési rend
szerre nézve átalánosságban elfogadhatónak azért, 
mert én azt, mi ennek egyik pontjaként javasolta
tik, hogy 1-ször: az alperes illetékes bírája hozzon 
ítéletet s azután, mikor már ezen jogérvényes Íté
letet kimondta, akkor menjen a per a felperes bí
róságához s az is mondjon ítéletet, s mindegyik 
ítélet csak az egyik félre legyen kötelező. Ezt én 
oly anomáliának ismerem a törvénykezésben, mi
nek példáját nem találom sem hazai törvényköny
vünkben, sem sehol a világon : mert e bíróságok 
a birói ítéletek tenkintéíyét, az ilyenek érvényes
ségét, köte ező erejét egészen ehaossá, eonfusussá 
tennék. En tehát e szempontból az ilyen kettős 
ítélethozatalt a bíráskodás és törvénykezés termé-
szetével ellenkeí n ek találván, először azért nem 
fogadhatom el. 

De nem fogadhatom el másodszor azért sem, t. 
ház, mert egy olyan, magasztosnak mondott esz
me, mely ezen törvényjavaslatban is ugy monda
t ik , van itt felállítva, jelesen, mint amely a jog
egyenlőségből foly. T. i. a 2-dik pontban monda
tik, hogy : szabadságában áll a protestáns hitval
láson levő polgártársainknak, ha ők ugy akarják, 
hasonló consistoriális széket állítani fel mindig, a 
minő szent székek léteznek a katholikus valláson 
levő felekre nézve. Ez tehát szabad akaratot ád a 
protestáns polgártársaknak, protestáns honfitár
sainknak arra nézve, vajon akarnak-e ők consisto
riális széket állitani fel, vagy nem; ha nem akar
nak, nem lesz ; ha akarnak, lesz. í g y van-e ez a 
katholikusoknál ? Hát a katholikusokra nézve akar
nak jogegyenlőséget felállítani? Azt mondják, hogy 
katholikusokra nézve ennek lenni kell, hazánk tör
vényei szerint. Ha az 1848-diki XX-dik törvény -
czikk értelmében akarunk eljárni, akkor a katho-
likusoknak is szabad akaratára kell bizni, vajon 

akarnak-e tehát ezen szent székekhez folyamodnia 
hazafisági ügyekben történendő bíráskodásra néz
ve. Ámde nem így van ; hanem a katholikusokra 
nézve kötelezve van a consistorium bíráskodása, 
nem csak ugy, ha nekik tetszik, ha az ő szabad 
akaratjok hozzájárul. Hát ez jogegyenlőség í a ka-
thoíikusoknak szabadságát, melyet nekik a termé
szet, melyet nekik alkotmány , melyet nekik az 
emberi jog adott, megtagadni, ezeket kényszerit
vén oly bíróság elé menni, mely bíróság alkot
mányellenes ? Alkotmányellenes azért, mert kérem, 
az alkotmánynak alapfeltétele az, és a volt nem
zeti szabadságnak — mely nemzeti szabadság most 
már átalánosan az összes haza minden polgárá
ra nézve kiterjesztve áll — az a szabadság meg
volt, hogy az önmagok választott birái ítéljenek 
az ő ügyeikben, ez az alkotmányos jognak egyik 
legkitűnőbb feltétele. Hát a szent székekben a pol
gárok által, a katholikások által választott birák 
Ítélnek ? Hiszen azt sem tudják a katholikusok. 
hogy kik Ítélnek, mert ottan ma ez, holnap az, s 
nem az ő akaratuktól és bizalmuktól van feltéte
lezve, hanem a kiket a praelatus s az egyházi ha
talom oda rendel. És így választott bíróságok 
sem lévén a szentszékek, mondom, az ő válópere
ikben történő ítélés a jogegyenlőséget sérti. Ezen 
tekintetből is , de az alkotmányos jog fogalmá
ból is ezt a jogegyenlőséggel meg nem egyeztet-
hetőnek tartom. 

En tehát ez okoknál fogva — nem akarván 
hosszasan fárasztani a t. ház türelmét — annyit 
mondok, hogy nem fogadhatom el a részletes ta
nácskozás alapjául ez előterjesztést és annál fogva 
a cultusminister urat oda utasíttatni vélem, hogy 
ezt visszavéve, a ház elé egy más törvényja
vaslatot terjeszszen. [SzavazzunkJ) 

Elnök*: Senki sincs szólásra felírva. A kér
dés az, hogy átalánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja-e a t. ház e törvényjavaslatot? 
A kik átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtör
ténik.) Átalánosságban, a részletes tanácskozás 
alapjául a t. ház a törvényjavaslatot elfogadta. 

Következik a részletes tárgyalás, 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő [olvassa a törvény-

javadat czimét és 1-sö szakaszát). 
Csengery I m r e e l ő a d ó : A központi bi

zottmánynak ezen szakaszra nézve 3 észrevétele 
van. Az első sorban előforduló „perek" szó elébe 
beigtatandó ez a szó : „váló." A hatodik sorban 
ezen szavak után : „a perhivatalból átteendő," pót
lólag bevezetendő' ez a záradék : „legfölebb 30 
nap alatt.a Végre a 8-ik sorban e két szó helyett : 
„csupán csak" e szavak igtatandók be : „egyedül 
saját." 
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Vadnay LajOS: T . ház! igen rövid észrevé
telem van: egy szócskát akarnék kihagyatni, mi
után már ugy is történt styláris váloztatás. Az 
utolsóelőtti sorban az „és" szócskát kérném ki
hagyatni, mert ez minden tekintetben szükségte
len, miért is a szövegnek igy kellene lenni: „min
denik félre nézve csupán „csak" vagy a köz
ponti bizottság javaslata szerint: „egyedül saját il
letékes biróságának. az illető fél saját hiteivel 
alapján" stb.,mert különben az „és"-nek megfelel
ni kellene egy másik dativusnak, a m i nincs és nem 
is szükséges. Tehát kérem az*„és" szócskát kiha-
gyatni. (Helyeslés.) 

Elnök": Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!). 
Tehát a szerkezet a központi bízottság véleménye 
szerint s Vadnay képviselő úr indítványa szerint fog 
kijavíttatni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a második 
szakaszt). 

Édes Albert: T. ház! Én ezen 2-ik szakaszt 
hiányosnak találom, mert nincs benne szó az izra
elitákról, már pedig miután az izraelita honpolgá
rok az egyenjogúság keretébe, szentegyházába fel
vétettek, rólok hallgatni, őket tudomás nélkül hagy
ni nem lehet, (Felkiáltás Ezeknél nincs vsgyes házas
ság!) a két evangélikus hitfelekezetre nézve pedig 
ezen szó „joguk van" ugy hangzik, mintha ezen 
jogot a jelen országgyűlés adná, pedig az 1791-ki 
26-ik törvényczikk értelmében ezen joga megvolt 
a két protestáns felekezetnek, csakhogy ők nem 
látták protestáns lelkészeikre nézve czélszerünek, 
hogy ők bíráskodjanak: ennélfogva ezen jogukkal 
nem éltek. De hiányosnak tartom e tör vényjavasla
tot azért is, mert leendvén a világi birák köztkatho-
likusíelek is, azok a magok hitelvei szerinti irányt 
fogják a bíráskodásnál szem előtt tartani, azért e 
törvényjavaslatot oda kívánom módosítani. (Olvas
sa): „Házassági ügyekben, és váló perekben, a ro
mai és görög katholikusokra. és görög-keleti vallá-
suakra, valamint az erdélyi két evangélikus hitfele
kezet híveire nézve, az unitáriusokra, nem külön
ben a magyar korona alatti izraelitákra nézve a je
len fenálló egyházi törvényszékek, a magyarországi 
mindkét evangélikus hitvallásuakra nézve pedig, 
ha azok saját egyetemes zsinatjaik szabad rendelke
zése szerint házassági ügyeik elintézése végett 
egyházi széket állítani nem akarnának, illetékes 
bíráik az illető világi törvényszékek. Melyek azon
ban az evangélikus felek hitelvei szerint kötelesek 
itélni, a vegyee házasságban is, a protestáns félre 
nézve." 

Miért nem kívánom e záradékot kihagyatni, 
Tisza Kálmán t. képviselő úr kiemelte, hogy addig, 
míg ideiglenesen fenállnak a szentszékek, bár mi 
nem kívánjuk használni ezen jogunkat, lehetnek 
és adhatják elő magokat oly kényszerítő alkalmak, 

melyekben protestáns felekezetűek is igénybe ve
szik ezen jogukat. 

Minden indokolás nélkül tisztelettel benyúj
tom módositványomat. 

Mihály i P é t e r j egyző (olvassa Nyáry Pál 
módositványát , mely szerint a második szakasz 
utolsó 5 sora e szavakon kezdve ^jogukvan" töröltessék 
ki. Elfogadjuk !) 

N y á r y P á l : Nem tehetem fel a t. házról, 
hogy ezen módositványomat nem fogadná el, an
nálfogva nem is szólalok fel mellette. (Elfogadjuk!) 

Halász B o l d i z s á r : Készemről e kérdést már 
a perrendtartás iránt hozott törvény által eldön-
töttnek tartottam, a mennyiben abban a status quo 
fentartása mondatik ki, és hogy utólagosan az 
oktatásügyi miniszter úr ezen törvényjavaslatot a 
ház elé hozván, a status quo-n nem akart változ
tatni, ezt onnan magyarázom ki, mert hiszem, 
hogy némely túlbuzgó protestáns úr reciprocitást 
kívánt. Ezt megjegyezve, miután én ebből azt lá
tom, hogy ha ezen törvényjavaslat igy elfogadta-
tik és életbe léptetíetik, egy igen fontos elv ellen 
tenénk mi protestánsok, ha csak azért; mert a 
ház kimondta, hogy ez intézmény ideiglen fentar-
tassék, olyan intézményt fogadnánk el, mely azon 
elvet látszik megörökíteni, hogy a szent székek to
vábbra is megtartassanak: én ennélfogva Nyáry 
Pál módnsitványát pártolom. 

Székács JÓZSef: Én nem akarok visszaélni 
a ház türelmével, s röviden csak azt jegyzem meg. 
hogy itt nem arról van szó, vajon az evangélikus 
protestáns egyház világi polgári birák előtt akar
ja-e továbbra is házassági ügyeit tárgyaltatni, 
vagy pedig oly consistoriumokra bizni, a melyek
től igen sokak véleménye szerint az el volna ve
endő? nem erről van szó, hanem arról, vajon ezen 
házassági ügyekre nézve van-e joga a protestáns 
evangélikus egyháznak határozni, vagy nincs? En 
azt hiszem, hogy van joga; ellenben ezen háznak 
nincs joga, ezen jogának élvezetében az evangéli
kus egyházat gátolni; én tehát nem akarok egye
bet, hanem föntartva azon kérdést a mi zsinataink
nak, hol annak czélserüségét, vagy czélszerütlen-
ségét magunk fogjuk elhatározni. Kérem a t. házat, 
hogy az evangélikus egyháznak ezen jogát tiszte
letben tartani méltóztassék és igy ezen szakaszt 
változatlanul méltóztassék megtartani. 

Tisza L á s z l ó : T. ház! Hitsorsosaim bizal
mából egyike levén azoknak, kiknek e kérdés 
körül gyakorlati tapasztalása van, a nélkül, hogy 
a t. ház figyelmét hosszasabban fárasztani óhajta
nám, és a nélkül, hogy kiterjeszkedném arra, va
jon ott, hol ezen tapasztalatokat szereztem, világi 
törvényszékek állitassanak-e fel vagy a jelen 
egyházi törvények meghagyassanak, az ezen téren 
szerzett tapasztalatok nevében vagyok bátor a t. 
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házat megkérni, hogy Nyáry módositványa sze
rint az illető szavakat kihagyván, ne méltóztassék 
mintegy praecedens esetet megáílapitani a katho-
likus szentszékek fentartására nézve. 

S z i l á d y Á r o n : T. ház ! Én, ellenkezőleg 
Édes Albert képviselőtársammal, ezen 2-dik sza
kaszt nem hogy hiányosnak tartanám, hanem 
ellenkezőleg tulbőnek tartom. Ebből természete
sen az következik, hogy Nyáry Pál módosítását 
pártolom. Azon mód, t. ház ! melylyel a katholikus 
szent székek továbbra is fentartatnak, kétféle 
következtetésre ad nekem jogot, vagy arra, hogy a 
t. ház oly erőtelennek találta,hogy az ellene vívandó 
harczot még most feleslegesnek s idő-előttinek 
hitte, később is könnyen elbánhatván vele; vagy 
pedig ellenkezőleg oly erősnek, hogy még nem 
érzi magát azon helyzetben, hogy egy csapással 
nyakát szeghesse. Ha gyengének ítéli a t. ház és 
ezen ítélet következtében hagyja meg azokat, bíz
ván magában, hogy legrövidebb idő alatt, a midőn 
erre nézve kedvezőbbek lesznek a körülmények, 
véget vethet lételöknek, akkor csodálom, hogy 
ilyen másik gyengeséget átplántálni akarnak más 
felekezetek egyházi szerkezetébe, a hol annak szük
ségét az illetők eddig egyátalában nem érezték, 
és papíron biztositott ezen joguknak életbe lépte
tését soha nem sürgették. Ellenkezőleg-, hogy ha 
oly erősnek látja azt a t . ház, hogy vele ez idő sze
rint sikeres küzdelmet s felette győzelmet magá
nak nem ígérhet: akkor csodálom, hogy e hydra 
nyakára uj fejeket akar nevelni az által, hogy 
megengedi, miszerint behozassék a hierarchia azon 
egyházi szerkezetbe is, a, hol az eddig nem volt. 
(Helyedcs) Nagyon természetes tehát, hogy én 
sem hosszú, sem rövid időre a szentszékeket a 
hazai két protestáns egyházba átültetni nem óhaj
tom és nem kívánom. Nem óhajtom és nem kívá
nom még az egyenjogúság és viszonosság elvéből 
sem; azon egyenjogúság és viszonosság, mely ne
kem igy nyujtatik, bennem, t. ház, a nélkül, hogy 
bár kit sérteni akarnék, mindenkor ilyféle gondo
latot támaszt: timeo Danaos et dona ferentes. Nem 
a nekem szánt ajándéknak becse, hanem azon aján
dék által bennem előidézett hajlam miatt, melyet 
netalán a közös érdek fölébreszthetne, mely ér
dek közösséget én részemről osztani soha sem 
fogok. De hogy ezen egyenjogúság és visszonos-
ság elvének, a mennyire szükséges, a mennyire 
némely aspiratiok és óhajok megnyugtatását mél
tónak találná a t. ház, hogy ennek is elég 
legyen téve, teljesen fölösleges itt e törvény
javaslatban ezeket beigtatni. Nincs még eltö
rölve ezen jognak 1790 — 91-iki biztosítása mind
két protestáns egyház felekezet részére. Miért 
kellene ezen eltörlés előtt ujabb biztosítékot adni 
a törvényben? Mig eltörölve nem lesz, addig 

a törvény megmarad. De hiszem, hogy ott a 
papíron marad és nem fogja a hierarchiát bevinni 
a két protestáns egyház felekezetbe. 

De én sem leszek hoszas, t. ház, ismétlem 
röviden csak azt, hogy pártolom Nyáry Pál mó-
dositványát. (Helyeslés) 

Szontagh P á l (nógrádi): T. képviselőház ! 
Nem vagyok barátja azon elvnek, mely*a szentírás 
következő szavaiba lászik lefektetve lenni: „csinál
junk magunknak három sátort, neked egyet, 
Ilyésnek egyet és Mózesnek egyet / ' Nem vagyok 
barátja sem az anyagi téren és igy temé-
szetesen a vasúti kérdésekben sem, de még 
kevésbbé vag}-ok barátja ott, a hol magas megdönt-
hetlen elvekről és a legszentebb szellemi érdekek
ről van szó. Ha valami áll mint abstract elv dönt-
hetlenül, a mint áll az a mit Nyáry Pál képviselő
társam felállított, hogy a bíráskodás az államhoz 
tartozik, nem kívánom részemre, hogy ha talán 
történetesen oly felekezethez tartozónak látsza
nám és volnék is, mely abból magának sátort for
málhatna, nem kívánom és elutasítom azt. Én 
járulok a Nyáry Pál által javaslott törlési módosit-
ványhoz. (Helyeslés.) 

Vadnay L a j o s : T. ház! Én semmiféle 
mellékes tekintetekre sem a jövőre nem terjedve ki, 
egyszerűen csak két szempontból kívánom Nyáry 
Pál indítványát pártolni. Pártolom először azért 
mert akár mondják ki itt, akár nem, fen áll 
továbbra is az 179% XXVI. törvényezikk rende
lete, melynél fogva a protestánsoknak mindig sza
badságában fog állani, ha nekik tetszik, consis-
toriumokat rendezni; másik szempontból pedig 
azért, mert épen azért, hogy az 179 V, XXVI. 
törvényezikk rendelete továbbra és fenáll, in-
ertianak tartom és szükségtelennek, a mit már egy 
törvény megadott a protestánsoknak, azt ismételve 
megadni. Ennélfogva Nyáry Pál indítványát 
pártolom. (Helyeslés.) 

Elnök: Senki felirva nem levén, következik 
a szavazás a 2. szakasz felett. A kérdés az : a 
második szakasz szerkezetét ugy a mint be van 
adva, a t. ház elfogadja-e vagy nem ? A kik e 
szakaszt változatlanul kívánják elfogadni, méltóz
tassanak felállni. (Meatőrténik.) A 2-dik szakaszt 
ugy a mint szerkesztve van, a t. ház el nem fogadja 
következnek a módositványok. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módosituányát.) 

E l n ö k : A kik Nyáry Pál képviselő urnák 
módositványát, melyszerint e szavaktól kezdve „jo
guk vanCíaz utolsó szóig e szakasz vége kihagyassék, 
pártolják, méltóztassanak felállni. (Megtörténik.) 
A t. ház Nyáry Pál úr módositványát elfogadja. 
Ennek következtében a 2-dik szakasznak e szótól 
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„joguk van" az utolsó szóig a vége kihagy a-
tik. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő {olvassa Édes Albert 
módositványát.) 

Yadnay LajOS: T . ház! Igen sajnálom, 
de nem pártolhatom, Édes Albert képviselőtársam 
módositványát. (Szavazzunk! Már nem lehet hozzá 
szóiarii!) 

E l n ö k : Tehát azok, kik elfogadják Édes 
Albert képviselő' úr inditváoyát, méltóztassanak 
fölkelni. (Senki sem kel föl.) A módosítván y nem 
fogadtatik el. 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 3. szakaszt.) 
E l n ö k : Nincs észrevétele a t. háznak a 3. 

szakasz ellen ? (Elfogadjuk!) Ennélfogva a részle
tes tárgyalás be levén fejezve, a végleges megsza
vazás holnapután fog megtörténni. (Elhagyja az 
elnöki széket, s helyét Gajzágó Salamon másod alelnök 
foglalja el.) 

E l n ö k : T. ház! Szentiványi Károly és több 
képviselő ur a közlekedési minisztériumhoz in-
terpellatiót intéztek: jegyző úr szives lesz azt fel
olvasni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel
láltát.) „Van-e szándéka a miniszteteriumnak a 
felső magyarországi vasipar előmozdítása tekinteté
ből, a miskolczi vaspályát a magyar északi vas
pályába bevezetni, és ez iránt a szükséges lépé
seket sietőleg megtenni" ? 

E l n ö k : A közlekedési minisztériummal fog 
közöltetni. 

Napi renden van a törvényesen bevett ke
resztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló 
törvényjavaslat. 

Talán a t. ház felolvasottnak akarja venni a 
törvényjavaslatot ? (Felolvasottnak veszszük!) 

Miután a központi bizottság némi módosítá
sokat tet t : elfogadja-e a ház a központi bizottság 
által beterjesztett szövegezést e'-edeti szerkezetül? 
(Elfogadjuk!) Tehát csak a központi bizottság szö
vegezése fog felolvastatni. 

Csengery I m r e e lőadó : Mielőtt e tárgy
ban az átalános tárgyalás megkezdetnék, bátor 
vagyok a t. ház figyelmét azon körülményre fel
hívni, hogy a központi bizottság egy tekintetben 
a t. háznak előleges határozatát kéri ki. E részben 
lesz szerencsém a jelentésnek ide vonatkozó pont
já t felolvasni. (Halljuk! Olvassa a 388. sz. Iromány 
első bekezdését.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a központi bizottság 
által előterjesztett ezen határozati javaslatot ? (El-
fogadjiűt!) Ennek következtében fölhívja tehát a 
ház a minisztériumot, hogy a legközelebbi ország
gyűlés elé javaslatot terjeszszen elő, mely a val
lásfelekezetek átalános egyenjogúságát megálla-
pitsa. (Helyeslés.) 

Méltóztatnak e törvényjavaslatot átalánosság-
ban elfogadni? (Elfogadjuk!) Nem levén senki 
szólásra följegyezve, kimondhatom, hogy a kép
viselőház a törvényjavaslatot átalánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadja. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.) 

Halász B o l d i z s á r : A- czimre nézve van 
észrevételem. Törvényesen bevett vallásokról le
vén szó, a „keresztyén* szót kitörlendó'nek vélem, 

Csengery Imre előadó: Az 1867-dik évi 
XVII. törvén3Tezikk értelmében az izraeliták is 
törvényesen be vannak ugyan már véve; de a 
jelen törvényjavaslat rajok nem vonatkozik: 
ugyanazért a czimnek ugy, a mint szerkesztve 
van. meg kell maradni. 

E l n ö k : Méltóztatnak a czimet elfogadni? 
(Elfogadjíik!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a be
vezetést.) 

Gednly L a j o s : T. ház ! Nekem a beveze
tésre van egy alázatos megjegyzésem. U g y talá
lom t. i., hogy ezen bevezetés nem egészen felel 
meg a törvény tartalmának. It t t. i. az 1844. I I I . 
törvényczikkre történik hivatkozás, de ezen tör-
vényczikkben csak két tárgyról, t. i. az áttérésről 
s vegyes házasságoknak az evangélikus lelkipász
torok által eszközölhető egybeadásáról van szó; 
ellenben sok tárgyról, mi a törvényjavaslatban 
előfordul, mint : a vegyes házasságból származott 
gyermekek neveléséről, az ünnepek mikénti meg
tartásáról, uj egyházak alakításától, miről az utolsó 
szakasz szól, e törvényben, t. i. az 1844-dikiben, 
nem történik intézkedés, de igenis az 1791-diki 
XXVI. törvényczikkben. Végre ezen törvényja
vaslatban oly határozmányok is foglaltatnak, me
lyek sem az egyik, sem a másik idézett törvény
czikkben elő nem fordulnak, például a temetkezé
sekről és a communál pénztárbóli segélykezésről. 
Tehát azt indítványoznám, hogy: vagy vétessék 
fel ezen bevezetésbe még az 1791. évi XXVI. tör
vényczikkre való hivatkozás is, vagy pedig, a mi 
jobb és czélszerübb volna, kihagyatván mind a 
kettő , ezen bevezetés ekkép fogalmaztassák : 
(Olvassa:) jjAddig is , mig a vallásfelekezetek 
egyenjogúsága törvény utján átalánosan szabá-
lyoztatnék, az 1848. évi XX. törvényczikkben a 
keresztyén vallásfelekezetekre nézve kimondott 
viszonosság az alább elősorolt tárgyakra vonat
kozólag következőleg részletezte tik." 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Gedtdy 
Lajos módositványát.) 

K a l a u z P á l : T. ház! Én röviden csak azt 
akarom mondani, hogy ezen bevezetés nem ma
radhat meg és nem áll semmikép az, hogy a val-
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lásfelekezetek egyenjogúsága az 1844-dik évi tör-
vényezikk alapján — mint mondatik — módosit-
tatik. Szerintem most az 1844-diki törvényczikkre 
nem lehet hivatkozni, mert ezen törvényezikk 
egyenesen a Bocskay és Rákóczy-féle eseményekre 
hivatkozik. Ez, kérem, nem olyan alap, a milyen 
a jelenleg a ház asztalán fekvő törvényé, mert ez 
sokkal nemesebb, sokkal szélesebb és egyenesen 
a jogegyenlőség és a viszonosság elvére van ala
pítva. Azért nem levén ez szabatos, kérem a t. 
házat, méltóztassék az 1844-diki törvényczikkre 
való hivatkozást mellőzve, egyedül csak az 1848. 
XX. törvényczikkre hivatkozni. 

Csengery Imre előadó : A szerkezetet, 
melyet Geduly Lajos képviselőtársunk javaslatba 
hozott, nem tartom eléggé átalánosnak és szaba
tosnak. Részemről is hozzájárulok ugyan ahhoz, 
hogy a bevezetés, melyet a központi bizottság 
előterjesztett, változtatást szenvedjen; de bátor 
vagyok a következő, sokkal átalánosabb és rövi
debb szerkezetet ajánlani, mely szerint a beveze
tés így szólana: (Olvassa:) „Addig, mig a vallás
felekezetek egyenjogúsága törvény utján átaláno-
san szabályoztatnék, az 1848. évi XX. törvény
ezikk alapján , a keresztyén vallásfelekezetek 
viszonosságát illetőleg, rendeltetik." 

Geduly LajOS: Ehhez részemről is hozzá
járulok. 

E l n ö k : Kivan a t. ház szavazni, vagy pedig 
elfogadja-e a Csengery Imre által ajánlott szerke
zetet? (Elfogadjuk!) Csengery Imre előadó szerke
zete fogadtatik el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az í-sö 
és 2-dik szakaszt, r/.elyek sző nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 3-dik szakaszt.) 

Tisza K á l m á n : T. ház! Az áttérés kérdé
sében, azt hiszem, három szempontból kell kiin
dulni; az egyik, hogy a lelkiismeret szabadságánál 
fogva az áttérés mindenkinek, bármely felekezet
hez tartozott legyen is eddig, egyformán lehető 
legyen ; a másik, hogy mégis tekintve a vallás
változtatás fontosságát, az ne egy pereznyi fölhe-
vülésnek legyen következése ; és a harmadik, hogy 
azokra nézve, kik elhatározva vannak, áttérni 
egyfelől, és másfelől az illető lelkészekre nézve, 
kiknek egyházától egy vagy másik hivők elválni 
akar, a kellemetlenségek és súrlódások alkalma 
minél inkább kikerültessék. Ezen három szempont 
kőzöl kettőnek ezen szakasz ugy, a mint szer
kesztve van , megfelel; de véleményem szerint 
nem felel meg a harmadiknak, azaz annak, hogy 
minden kellemetlenség és súrlódás alkalma elke-
rültessék. Ennek épen nem felel meg, mert azt 
teszi kötelességévé annak, ki áttérni akar, hogy 
magát azon lelkész előtt jelentse, kinek egyházát 
el akarja hagyni. Azt gondolom, hogy azok, kik 
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ismerik azokat, mik történni szoktak az áttérések
nél, nem fogják kétségbe vonni szavaimat, ha azt 
mondom, hogy a legtöbb kellemetlenség, súrló
dás, sőt olykor skandalum épen ezen jelentkezés 
alkalmával szokott történni. Én tehát ez indoktól 
vezéreltetve, azt óhajtom, hogy ezen szakasz ugy 
módosittassék, hogy ne azon lelkész előtt, kinek 
egyházát < Ihagyni akarja valaki, hanem azon lel
kész előtt, kinek| egyházába áttérni akar, jelentse 
magát az iltető ; jelentse magát két ízben 
azért, hogy, mint előbb mondottam, ne lehes
sen az áttérés egy pereznyi fölhevülés követ
kezése ; de továbbá, hogy azon lelkész, kiuek 
egyházába az áttérés történik, 8 nap alatt tar
tozzék azon lelkészt , kinek egyházát az illető 
elhagyta, erről értesíteni. Ezek szerint a 3-ik sza
kasz ugy fogna szólani: „Az áttérni kívánó, bár
mely egyház tagja legyen, ebbeli szándékát ön
maga által választott 2 tanú jelenlétében azon 
egyházközség lelkésze előtt, melybe áttérni akar, 
nyilatkoztassa ki ." Továbbá a szakasz 2-ik bekez
désében a 4-dik és 5-dik sorban levő ezen szavak 
helyett: „saját egyházközségének lelkésze előtt 
jelenti", ez tétessék: „azon egyházközség lelkésze 
előtt, a melybe áttérni akar, jelenti ki." Ha ezen 
módositványom elfogadtatnék , természetesen a 
4. szakasznak másképen kellene szerkesztetni s az 

! 5., 6, és 7-dik szakaszoknak kimaradni, mi iránt 
annak idejében megteszem majd módositványomat, 
most a jelenleg beadottnak elfogadását kérvén. 

H o r v á t h D ö m e : Mielőtt a beadott módosit-
vány tárgyaltatnék, engedje meg a t. ház, hogy 
becses figyelmét egy körülményre hívjam fel. A 
3 ik szakasztól a 8-ikig bezárólag levő szakaszok 
az áttérési részleteket, módozatokat foglalják ma
gukban. Én azt hiszem, hogy ezeket elkülönitve 
egymástól, miután logikailag egymásból szükség
kép folynak, tárgyalni nem lehet. Kérem tehát, 
mielőtt a módositvány tárgyaltatnék — ezen mó
dozatok részletek elválaszthatlanok levéü egymás
tól — mindezeket felolvastatni, hogy együttesen 
tárgyaltathassanak. 

P a p p Zs igmond : T. ház! Tisza Kálmán t. 
képviselő úr módositvány át el nem fogadhatom. 
0 azt akarja, hogy a ki át akar térni, csak azon 
lelkésznél jelentse magát, illetőleg ott, a hová át 
akar térni. Ez megfordított ügy, mert legelőször, 
hogy ő a másik egyház keblébe bevétessék, okvet
len szükséges, hogy az a lelkész, kinek egyházá
ban volt, tudja, hogy át akar térni. Én tehát ab
ban a véleményben vagyok, melyet Horváth kép
viselőtársam nyilvánított, hogy olvassuk fel a 3-
tól 7-ig levő szakaszokat, és akkor szóljunk a 
dologhoz. Egyébiránt ezen törvényjavaslat az 
1844. törvényczikkből van átvéve, azzal a módo
sítással, hogy midőn a katholikus vallásra át akart 
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valaki térni, a reformátusoknál, t . i . nem volt szük
séges a papnál jelenteni magát. Én tehát, még 
egyszer ismétlem, a módositványt el nem fogad
hatom, hogy t . i . máshová menjen valaki, mielőtt 
magát saját lelkészénél jelentette. 

KurCZ G y ö r g y : Az előttem szólott t. kép
viselő urnák, nagyon megszorító előadását én 
egyátalában nem pártolom. Pártolom igenis Ti
sza Kálmán urnák beadott módositványát, mert 
az egészen egyszerűsíti a dolgot, a ezélt pedig 
elén nagyon megközelíti, elősegíti. Mert nem az a 
figadat e törvényjavaslatban, hogy az áttérni aka-
krónak nehézségek tétessenek, hanem inkább az, 
hogy a czél, melyet magoknak kitűztek, eléressék. 
Az indítvány azt helyesen elintézi, és azért pár
tolom. És nem is nehéz az sem, mit t. barátom Hor
váth Döme képviselő úr felhozott : mert ha Tisza 
Kálmán indítványa elfogadtatik, az áttérés részle
teit magukban tartalmazó következő 4, 5, G,és 7. 
pontozat magától elesik éti feleslegessé válik. 

H a l á s z Bold izsár : T. ház! Én is azt hi
szem, nincs szükség arra, hegy a 4. és 5. pontot 
egyszerre tárgyaljuk, mert itt egyszerűen az a 
kérdés van szőnyegen, hogy melyik papnál je
lentse magát az áttérni akaró, és miután, ha azon 
papnál jelenti magát, kitől el akar térni, a 6 heti 
censurának némi árnyalata fenmarad: mert mind
addig, míg a. pap stólát bspés papbért. érdekében 
áll a m iga juhainak számát nem kevesbíteni. Azt 
mondhatná rá valaki, hogy a kihez áttér, az ha
sonló érdekből rábeszéli; de itt már a rábeszélés 
szüksége megszűnt, a midőn valaki magát akár 
mi okból elhatározta hogy, áttér. Én tehát ezen 
szempontból Tisza Kálmán képviselő úr módosit
ványát pártolom. 

B o b o r y K á r o l y : T. ház! Nekem semmi 
ellenvetésem sincs azon módositvány ellen, a me
lyet Tisza Kálmán képviselő úr előterjesztett, mert 
felkeli tenni arról, a ki ál térni akar — miután a 
törvény csak 18 éves embert, ki a vallásban már 
oktatást nyert, jogosit fel erre — hogy meggon
dolta, melyik vallásra akar áttérni. De fel kell 
hoznom egy esetet, a mely előttem töríént, mint 
czeglédi lelkész előtt, a mely esetben ezen módo
sitvány alkalmazása nem czélszerü. Nevezetesen, 
egy országosan ismert férfiú megjelent előtteca s 
bejelentette, hogy ki akar térni a katholikus egy
ház kebléből nejével együtt. Én ezen nyilatkoza
tot elfogadván, s eleget akarván tenni a törvény
rendeletének, midőn a bizonyítványt ki akartam 
adni, azt kérdeztem, melyik az az egyház, a mely
be át akar térni ? s az országosan ismert férfin 
erre azt mondotta: még nem gondoltam meg. I ly 
esetben e módositvány alkalmazása nem lehetsé
ges. Egyébiránt pártolom Tisza Kálmán képviselő 
inditványát. (Derültség. Zaj,) 

H o r v á t h D ö m e : T. ház ! (Nem lehet két
szer szólani!) Nem fogadtatván el azon kérésem, 
hogy a következő szakaszok együtt felolvastas
sanak s tárgyaítassanak, eo ipso fenmarad a jo
gom, hogy magához az indítványhoz szólhassak, 
(Halljuk!) Én, t. képviselőház, elismerem, hogy 
az országgyűlés feladata és joga, hogy intézked
jék a szabad vallási áttérés iránt, s ez itt e tör
vényjavaslat következő szakaszaiban a legszéle
sebb értelemben ki is mondatik; viszont azt is elis
merem, hogyha megengedi, a szabad áttérést gátló 
akadályokról intézkedjék, és pedig intézkedjék, a 
mint valóban ez a következő módozatok által bőven 
be van váltva; de nem lehet feladata a törvény
hozásnak az, hogy a vallást a nagy tömeg, de bár 
ki előtt is piaczi áruvá aljasitsa; azért egyéni 
meggyőződésem az, hogy a következő szakaszok
ban foglaltak a dolog' természetéből önként kö
vetkeznek és azokat elhagyni, a szükséges ellen
őrködő módozatokat elhagyni, annyit tenne, mint 
a vallási áttérést, magát a vallást piaczi áruvá ten
ni. Uraim, óvakodva járjunk el: mert tudják, hogy 
a nagy tömeget nem benső morális ugy nevezett 
erkölcsiség tartja fen, de a saját vallásához megszo
kott pietas. Én nem akarom sérteni e pietásí. A 
következő szakaszokban alapja van letéve a kellő 
ellenőrködésnek, de gát nincs vetve arra, hogy 
mindenki szabadon ne gyakorolhassa és érvénye
síthesse a maga szándékát. Én tehát ezt a 3 sza
kaszt,ugy a mint van, az ügy érdekében megtartatni 
kivánom. 

Besze JállOS: Tisza Kálmán t. képviselő úr 
módositványa mind a két, vagy valamennyi fele
kezet papsága iránt bizalmatlanságot árul el. 
(Élénk ellenmondás.) Nem szabad feltenni az ország
gyűlésnek azt, hogy a vallás fölkent férfiai tör
vénytelen módokkal visszatartani akarnának vala
kit. (Élénk ellenmondás.) A vallás nem olyan dolog, 
hogy csak úgy a kapu félfától vegyen bdcsiít va
laki, -(Zaj, Elnök csendet) s ne tartsa érdemesnek 
lelkipásztorától, kinek felügyelete alatt élt és mű
ködött. (Zaj Eláll!) Én tehát e szakaszt változat
lanul megtartani óhajtom. 

Nagy P é t e r : U g y hiszem, midőn az eg\-éni 
meggyőződés és lelkiismereti szabadság valódisá
gát akarjuk megállapítani, akkor a vallást azon 
magaslatáról, a melyen állania kell, lealacsonitani 
nem akarjuk. (Ellenmondások. Ki akarjál) Mert, ha 
igaz, a mit a költő mond, hogy minden ország, 
melynek talpköve megromlik, rabigába dül, szint
úgy igaz, hogy minden ország, melyből a vallá
sosság kihal, semmivé lesz. (Igaz!) Én, ha módo-
sitványt elfogad a t. ház, nagyban tartok attól, 
hogy az ország népe legnagyobb részénél a val
lási tisztelet tetemesen meggyengül. (Elénk ellen
mondások.) 
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Sokszor volt alkalmam, tapasztalni, hogy a 
csekély niiveltségü ember minden meggyőződés 
nélkül, csupán pillanatnyi felhevülés vagy haszon-
kereséstől ösztönöztetve dobja oda vallását. Ha ő 
ahhoz megy, vagy oda utusittatik a törvény által, 
ki eddig neki vallási tanácsadója, lelkésze volt, 
attól egy pár atyai barátságos komoly szóban fel
világosítást nyer. (Zaj. Élénk ellenmondás) Jól tu
dom, hogy némely lelkész túlbuzgóságában túllépi 
azon határt, melyet megtartani kötelessége volna: 
de azért, hogy néhány ember nem tartja meg a 
kellő mértéket, abból nem következik, hogy mi az 
áttérés módozatait kellő alakjokból kivegyük.(íWfcí-
áltás:Ki korlátozza?) Azt hisseru. maga az egyházi 
közigazgatási viszony szükségessé teszi, hogy átté
rési szándékát az illető legelsőben is saját lelkészénél 
jelentse, mert minden egyes községi tag kisebb-na
gyobb kötelezettséggel van lelkésze iránt; ha lel
készénél nem jelenti magát, ez mindig saját hivei 
közé'gzámitja az illetőt; dehafölteszszük. hogy [a val
lásos ember és lelkész közt van kegyeletes viszony, 
megkívánhatjuk tőle azt is, hogy ha egyházi hivei 
közöl valamelyik más vallásra akar áttérni, egy 
pár búcsúszót mondjon. En azt hiszem, az egyház
község tagjai és a lelkész közti viszony legalább oly 
szoros viszony, mint a korrnány és hivatalnok közti 
viszony, és ha a hivatalnok állásáról le akar mon
dani, azt előbb bejelenteni tartozik. 

A mi Halász képviselőtársam azon ellenveté
sét illeti, hogy a négy hét alatti két ízben való je
lentés által a hat héti instructio állíttatnék némileg 
vissza, bátor vagyok megjegyezni, hogy, miután 
a jelentéstétel két tanú jelenléteién történik, az 
illető lelkész semmi erőszakoskodást.annál kevésbé 
követhet el durvaságot. 

A mi azon megjegyzést illeti, hogy minden 
lelkésznek érdekében áll saját híveinek száma ke 
vesbedését akadályozni, mert a pap kap stólát és 
lakbért : erre megjegyzem : minden papnak maga
sabb érdeke van hivei körül, mint az anyagi érdek. 
t. i. az ő vallásos hite s meggyőződése, melyet ter
jeszteni minden ember abban a mérvben törekszik, 
a minőben mélyebb és bensőbb e meggyőződés. 

En tehát a szerkezetet pártolom. 
Hrabovszky Zsigmond: Tisztelt ház! A 

vallás az embernek legszentebb tulajdona, melyet 
beavatkozásával érinteni az államnak xnncs jogá
ban ; nem parancsolhatja tehát ez, a személyi sza
badság teljes megsemmisitése nélkül, minő vallást 
kövessen a polgár, és így tudomást sem követel
het arról, ha ez más hitben keresi üdvét, lelki nyu
galmát, melyet kétségtelenül azon vallás nyújt, a 
melynek helyességéről, a hivő bensőleg áthatva van. 
A kérdés alatt levő ismételt bejelentések az áttérni 
kívánónak eddigi papjánál tehát már csak azon 
szempontból sem helyeselhetők, mert az állam 

tényleges beavatkozását állapítanák meg a polgár 
lelki viszonyaiba, melyet pedig iilethetetlen szen
télyül kell tisztelni mindenkinek, s különösen az 
államhatalomnak i s , de továbbá azon szempont
ból sem, hogy általa a jelentkező polgár sok zak
latásnak lenne, vagy lehetne kitéve, a mennyi
ben a pap magát előtte eltagadhatná, vagy, ha 
vele érintkeznék, vallási érzületének megsértése 
által. De még azon kellemetlen oldala is van a 
kérdés alatti jelentkezésnek, hogy azon kor marad
ványa, melyben a magyar állam a polgár egyéni 
jogát épen a vallás legszentebb körében, majd 
teljesen megsemmisité, s ebbeli törekvésének egyik 
eszközéül épen a kérdéses jelentkezés állíttatott föl; 
ezért pártolom Tisza Kálmán indítványát. 

Sz i lády Á r o n : T. ház! Midőn az imént meg
szavazott törvénviavaslat 2-dik szakaszára tett mó-
dositvány mellett felszólaltam, az egyenjogúság és 
viszonosság elvéből indultam ki. Most. midőn 
a Tisza Kálmán képviselőtársam által tett módosit-
vány mellett szólalok fel, ugyan azt teszem. Cso
dálkozni fog talán, némely képviselőtársam, és ta
lán mosolylyal kisérendi ezen nyilatkozatomat, de 
méltóztassanak elhinni, bogyósak így tehetem ezt, 
Miért? Itt a szerkezet 3-dik szakaszában az van, 
ho£>'y ezentúl minden felekezetbeli áttérő azon 
egyház papjánál jelentkezik, melyhez addig 
tartozott. Ezelőtt ez nem volt igy, nem viszono-
san és nem egyenlően. Ha a protestáns egyház
ból tért valaki át a katholika egyházba, szükség
telen volt jelentkeznie, és csak nagyon kevés eset
ben jelentette magát saját papjánál, hanem egy
szerűen elment a katholikus lelkészhez, és ez egy
szerűen bevette, a nélkül, hogy ez iránt kérdezős
ködött voloa. Miután legtöbb esetben igy történt 
— majdnem kivétel nélkül — én hogy egyebet 
ne mondjak, mert nem akarok mondani, legfölebb 
is meggondolatlannak tartom azon kifejezést, 
melylyel Horváth Döme és Besze János képviselő
társaim illették ezen módositványnak az eddigi 

j gyakorlatból kiinduló és az egyenjogúság elvére 
I fektetett módozatát, mert ezzel csak a kath. egy-
! háznak eddigi ususát bélyegezték volna meg, a 
I mit pedig eg-yikökrőí sem tehetek fel. Hogy ilyen-
I nek nem tekintette azt a kath. egyház és a kath. 

papság, kitetszik abból, mert ezt rendén levőnek 
találta mindenki, és mi hijába hivatkoztunk az 
1844. 3, törvényezikkre. Ők azt mondák, hogy az 
kötelezi az evangelika egyházat, de nem a kath. 
egyházat. Sajnálom, hogy Nagy Péter t. kép
viselőtársammal egy véleményen nem lehetek. 
Ennem tudom, épen a mondottaknál fogva tapasz
talta-e a kath. egyház a kebelébe áttérőknél, hogy 
a vallásosság gyöngittetett volna, az áttérés olyan 
módozata által, mely eddig követtetett. Ezt nem 
tudom; de valamint azt hiszem, hogy az amoda 
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áttérni kívánók nem én tőlem várják s kérik azt 
az „egy pár okos szőtft, melyre azontúl szükségök 
lesz: annak meghallgatására nem is erőltethetem 
őket s nem kisebbíthetem ezen jog magamnak 
követelése által azon egyház lelkészét, ki az első 
jelentkezéstől kezdve már természetszerűbben gya
korolhatja e gondoskodást. De különben is, ha 
meghoztuk a törvényt olyanokra nézve, a kikhez 
kötelességünk néhány „okos szótu intézni: köte
lességünk lesz azt tenni olyak irányában is, kik 
arra nem szorultak, és épen ezért a visszautasítás 
kellemetlenségének teszszük ki azon„pár okos szót", 
melyet sikeresebben használhatunk a maga helyén 
s idejében. 

Elismerem, hogy a papnak van magasztos 
rendeltetése, magasabb mint a stóla vagy nem 
tudom minek beszedése ; de hogy a papnak leg
magasztosabb rendeltetése nem volna más, mint 
egyik vagy másik hivó'uek áttérését saját lelkiis
meretének megóvása tekintetéből akadályozni, ezt, 
bocsánatot kérek, nem ismerem el. Pap vagyok 
magam is. Rendeltetésemet, ha magasztosnak nem 
tekintem is, minden esetre fontosnak s nagy kö
telességekkel járónak tartom ; de e kötelességek 
közé egyátalában nem számitok olyast, melylyel 
akármelyik kiverő lelkiismerete felett is hatalmas
kodni tartoznám. {Helyeslés.) 

Nem szólok többet, t. ház, csak ismétlem, 
hogy az egyenjogúság és viszonosság alapján, 
melyen a katholikus egyház is élhet e gyakorlattal 
továbbra is, pártolom Tisza módositványát. 

E ö t v ö s József, h. v a l l á s i m i n i s z t e r : Bo
csánatot kérek, de nem sokáig fogom fárasztani 
a t. házat. (Halljuk]!) 

Azt hiszem, ezen szakasz tárgyalása közepett 
kissé túlmentünk a szükségen. A vallások tekin
tetében a magyar törvényhozás két alapelvből 
indul ki. Az első a vallási szabadság, a másik a 
vallások egyenjogúsága. E két elvnek szükséges 
következése, a mennyiben ezen törvényre alkalmaz
zuk, először az, hogy az áttérés mindenkinek 
lehetővé legyen téve. Ez az első. Másodszor az 
egyenlőség elvének ismét következése az, hogy a 
feltételek, melyek alatt az áttérés törvényesen 
megtörténhetik, minden vallásfelekezetre nézve 
legyenek ugyanazok; és ne legyen olyan különb
ség, mely az áttérésre nézve előbb létezett. A mi e 
második elvet illeti, úgy hiszem a t. házban nem 
lesz senki, a ki ne ismerné el, hogy mind a két elv 
e törvényjavaslat által tökéletesen követve van; 
hogy itt sem az áttérés senkinek lehetetlenné téve 
nincs, sem az áttérők között, kik t. i. egyik vallás
ból a másikra térnek á t különbség téve nincsen. 

E részben tehát a törvény tökéletesen megfelel. 
A kérdés csak az, vajon czélszerü-e ezen 

dispositió, melyet ,e törvény magában foglal, va

jon saját egyháza lelkészének, azon lelkésznek je-
íentse-e be szándékát, kitől áttér, vagy kizárólag 
annak, kihez áttér, ez a kérdés. 

Az ellen nem hallottam semmi ellenvetést, 
hogy ne volna szükséges, hogy azon egyház lelké
szének is tudomása legyen arról, hogy valaki át 
akar térni más egyházhoz; hiszen ez szükséges kö
vetkezése azon viszonynak, melyben kiki saját 
egyházához áll. Mindenkinek vannak saját egy
háza irányában bizonyos nem csak szellemi, de va
lóságos tettleges kötelességei is, a melyeket senki 
sem bonthat fel a nélkül, hogy egyházának arról 
tudomása ne legyen ; tudomására kell tehát hozűi 
az illető egyháznak az áttérési szándékot, honnan 
az áttérés történik. 

A különbség a két indítvány közt csak az, 
hogy a törvényjavaslat szerint az illető maga két 
tanú jelenlétében tartozik bejelenteni szándékát, és 
t. barátom Debreczen városa képviselőjének indít
ványa szerint ezen bejelentés csak azon lelkész utján 
történik, akihez áttér az illető, 8 nap leforgása alatt. 

Én részemről, megvallom, azon módot, me
lyet a törvényjavaslat ajánl, czélszerübbnek tar
tom, mert természetesbnek látom. 

Egy ok van, mi ez ellen felhozatott: az t. i. 
hogy ez az egyesnek, aki áttérni akar, lelkiismere
ti szabadságát fogja korlátozni, hogy az illető lel
kész fel fogja használni ellene szónoki tehetségeit 
arra, hogy őt az egyház körében visszatartóztassa. 

Ez az egyetlen ok, melyet én az ellen hallot
tam ; sőt egy t. képviselő úr még azt is felhozta, 
hogy az emlékeztet a hat heti oktatásra. 

Én életemben sokszor szólottam a hat heti 
oktatás ellen, különösen akkor, nnVőn az a ma
gyar törvényhozás tanácskozása tárgyját képezte. 
De engedje meg igen t. képviselő társam, hogy én 
a közt, hogy valaki két tanú jelenlétében egysze
rűen bejelenti, hogy ő az egyház köréből ki akar 
térni, és a hat heti oktatás közt semmi hasonlatos
ságot nem látok. Megengedem, hogy arra, hogy 
valaki a maga saját lelkésze előtt megjelenve ki
nyilatkoztassa, hogy ő az egyházat elhagyja és 
másra tér át, egy bizonyos morális bátorság szük
séges, de a morális bátorságnak egy oly csekély 
foka. hogy még azt is, mint a lelkiismereti szabad
ságnak akadályát felvenni én nem tudom. Az én 
meggyőződésem szerint oly egyén, a kiről, midőn 
elhatározza magát, hogy az egyházból kitérve egy 
más egyházhoz tér át, még annyi morális bátorsá
got sem teszünk fel, hogy ő egy egyszerű lelkész 
előtt, még két tanú jelenlétében, ak ik aző barátjai, 
ki merje nyilatkoztatni az áttérési szándékot, az, 
ha előbbeni egyházánál marad, bizony nem fog 
ártam. (Tetszés.) 

Én részemről, ha ama dispositióban, melyet a 
törvényjavaslat magában foglal, a lelkiismereti 
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szabadság legkisebb akadályát látnám, szívesen 
elfogadnám Tisza Kálmán t. barátom indítványát; 
de miután ezt nem látom, s miután ama indítvány 
elfogadását csak olyannak tekinteném, mintha még 
inkább könnyíteni akarnók az átmenetet, azért ahoz 
nem járulhatok, annyival kevésbé, mert teljes meg
győződésem szerint, elveihez ragaszkodva, köteles
sége a törvényhozásnak mindig lehetővé tenni az 
áttérést, s erre nézve minden akadályt elhárítani, 
minden valóságos akadályt, de felette könnyűvé 
tenni, azt quasi közönyösnek decretálni, meggyő
ződésem szerint nem hivatása. {Helyeslés) 

IvaCSkOViCS G y ö r g y : Én, t. ház, Tisza Kál
mán t. képviselőtársam indítványát nem pártolom, 
nem pedig azért, mivel szerzett tapasztalataim 
után ítélve, a szerkezet sokkal czélszerübb. Nagy 
Péter t. barátom nagyon szépen kifejtette, hogy 
az áttérések ámítás utján szoktak történni. Ez tör
tént közelebbről épen nálunk ÍI bánságban 63-ban 
Midőn t. i. az iuség ideje bekövetkezett, kimentek 
a papok a görögkeleti községekbe, s azt mondták 
a községnek: ha áttérsz a görög-katholikus val
lásra a görög-keletitől, nem fogsz fizetni bért, nem 
fogod fizetni a papot, a tanítót, hanem ezeket az 
állam fizeti. Ekkor többen, kiket bizonyára nem 
igen a hit, mint inkább az anyagi előny vezérelt, 
elmentek s bejegyeztették magukat a papnál. A 
pap bejelentette a megyének, hogy a községből 60 
lakó, illetőleg család át akar térni. A megj^e egy 
rendeletet küldött ki, melynélfogva meghagyta a 
szolgabírónak, hogy menjen ki a pappal, s moz
dítsa elő a pap kivánatát, és hívja össze a görög
keleti papokat, hogy azon emberek ezek előtt kér
deztessenek ki, hogy mi okból akarnak éttérni. Mi
dőn a küldöttség összejött, a nélkül, hogy a gö
rögkeleti papok elé terjesztették volna a consi-
gnatiót, azok nélkül kihallgatták ez embereket, 
de az illetők feleségeit, nagyobb gyermekeit nem 
hallgatták ki, hanem csupán bejegyezték, hogy át
tértek. Mi történt? Az, hogy később, ugyancsak 
63-ban jött a helytartó-tanácstól a megyéhez egy 
rendelet, hogy a szolgabirót oda utasítsa, hogy 
nem levén a fundusnak annyi pénze, hogy 
a papokat és tanítókat fizesse, szólítaná fel a köz
ségek áttért részét, nem volnának-e hajlandók a 
papokat és tanítókat fizetni. A szolgabíró nagyon 
óvatos volt. Ez tény, melyet be tudok bizonyítani. 
Először is magához hivatta tehát a bíró a görög-
katholikus papot s azt monda neki, hogy ime egy 
rendelet érkezett, mitévők legyünk ? A pap ezt fe
leli : uram, ha te ezt fogod követelni, ennek ered
ménye az lesz, hogy mind visszatérnek a keleti 
valláshoz. S valóban történt is, hogy többen visz-
szamentek. mások az evangélikus vallásra tértek. 
Ez tehát tiszta demoralisatio. Tudom azt is, hogy 
egy községben épen azon évben a község egy ré

szével három pap is áttérvén, még a templomot is 
magok részére occupálták, s a község nagyobb 
része templom nélkül maradt. Mindezek arra kész
tetnek, hogy pártoljam a szerkezetet. 

SipOS FerenCZ : T. ház! Miután ezen 
törvényben ki van mondva az átmenetel, csak 
arról van szó, mi módon történhetnék ez, s arról 
van kérdés, vajon annak az egyház papjának kell-e 
magát bejelentenie, melytől elszakadt, vagy an
nak, a melyhez csatolni akarja magát az áttérő. Az 
én véleményem szerint, t. ház, nagyon helyén van 
az, hogy azon papnál jelentse ki, a kinek egyházától 
elszakadni akar. Nincs nehézség téve a dologban, 
mert már meg van mondva, hogy két tanú jelen
létében köteles kijelenteni szándékát és azt 14 nap 
alatt ismételni, szintén két tanú előtt. És ha ezen 
adatokat előmutatja az] illető lelkésznek, azon vallás 
papjának, melyhez át akar térni, s ennek alapján 
az ot tartozik bekebelezni. Ennélfogva, t. ház, én 
a szerkezetet pártolom. 

LÓnyay Gábor : T. ház ! Én azt hiszem, ha 
ez országban teljes és igazi vallásegyenlőség volna 
és a vallásfelekezetek közt vallásegyenjoguság meg
volna, akkor e kérdés felett máskép lehetne és ta
lán ugy lehetne határozni, mint a törvényjavaslat 
szerkezetébea van. De miután ez nem létezik s még 
magának ezen törvényjavaslatnak elején még csak 
remény van adva arra, hogy ezen országban a tö
kéletes vallásegyenlőség és egyenjogoságitás léte
síttetni fog — adja Isten, hogy az valósuljon és ne 
csak papíron maradjon — nem feledkezhetünk meg 
azonban arról, hogy itt a vallásfelekezetek közt 
még a hitben sincs egyenlőség. A transitus az 
egyik hitfelekezetre nézve semmi nehézséget nem 
szenved, a másik hiténél ragaszkodik ahoz, mint 
a múlt mutatja, mert azaclausula, hogy: ne tran
situs temere fiat, felállította a hat heti censurát, 
mely akadályozni akarta azáltal is a szabad átme
netelt; most is, miután ezen viszony még ezután 
is fönmaradt, azt hiszem, hogy azon vallásfeleke
zet fogja kárát vallani, mely e tekintetben nem 
tart semmit és ezelőtt sem tartott semmit a tran-
situsra nézve és nem vetett akadályt eléje. Én 
tehát azt hiszem, hogy ezen akadály talán más 
formában, de mindig fön fog tartatni és ezt csak 
azáltal gondolom elháríthatni, ha Tisza Kálmán 
indítványát elfogadjuk. 

T i s z a Ká l iná l ! : T. ház! Őszintén szólva, 
nem szándékoztam jelen módositványomra nézve 
a zárszó jogával élni; mert — miként e tekintet
ben indítványom indokolásában kimondottam — 
én itt csupán azon szempontot tartottam szemelőtt, 
hogy melyik úton nem történik súrlódás és kelle
metlenség ; mert részemről azt merem állítani, 
hogy minden egyéb tekintetben az eredeti szerke
zet és az általam ajánlott módositvány egyforma 



206 CCCXX1X. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 30. 1868.) 

s csak abban különbözik, hogy az eredeti szerke
zet alkalmat ad sok súrlódásra, migaz enyém nem. 
{Igaz!) Azonban kénytelen vagyok felszólalni, 
mert több oldalról az ellenvéleményen levő képvi
selő urak részéről olyanok mondattak, a mik nem
csak nincsenek inditványomban, de, hogy ilyenek 
mondassanak indítványomról, hallgatással eltűr
nöm nem lehet. 

Mindjárt, legelőször is Kecskemét város ér
demes képviselője czélszerünek tartotta azt mon
dani indítványomról - a melyben pedig épen 
ugy ki van fejezve a vallás és vallásosság iránti 
tisztelet és a kétszeres jelentést csak ugy fíintar-
íottarn, mint a törvényjavaslat, mégis jónak látta 
azt mondani — hogyaz inditvány nem más, mint a 
vallásnak piaczi áruvá tétele : mert, hogy egy 
ily inditvány ellenében, a rnel)-, ismétlem, a val
lás iránti kegyelet szempontjából tökéletesen egy
forma az eredeti törvény szerkezetévél, hogy mi jo
gosíthatja a t. képviselő urat arra, hogy azt mond
ja, hogy a vallást piaczi áruvá akarom tenni, 
mi jogosíthatja egy másikat azt mondani, hogy a 
vallást fenségéből le akarom húzni, azt nem tudom, 
s azt hiszem, ezt senki sem tudja s én ezt határo
zottan visszautasítom. (Helyeslés.) Én nem szándé
koztam a magyarországi papság ellen bizalmat
lanságot kifejezni, mint ezzel egy képviselő úr ál
tal, indítványomat illetőleg, vádoltattam ; hanem 
azt mégis kénytelen vagyok azon képviselő urnák, 
akinek indítványomat ily értelemben tetszett ven
ni, kénytelen vagyok, mondom, megjegyezni, hogy 
valóban mégis ugy kell lenni, hogy a papság 
nem viseltetik mindig oly szigorú kegyelettel 
a törvények iránt, különben az előttünk fekvő tör
vényjavaslat nem tartotta volna szükségesnek in
tézkedni azon esetekről, midőn a papság nem fogja 
teljesíteni kötelességét; erről pedig nem az én in
dítványom intézkedik, hanem a törvényjavaslat. 

Továbbá hallottam említtetni, hogv szükséges. 
miszerint, a ki áttérni akar, azon egyház lelkészé
nél jelentkezzék, a melytől elválik, mert az monda
tott, hogy csekélyebb műveltségű emberek gyak
ran, Isten tudja miféle mellékes tekintetből, vagy 
érdekből akarnak áttérni és szükséges, hogy a 
lelkész, kinek egyházát el akarják hagyni, őket 
oktathassa, tanithatása. figyelmeztethesse. Megval
lom, t. ház, mielőtt ezt hallottam volna, midőn csak 
a törvényjavaslatot ismertem tökéletesen, igazság
talannak tartottam Halász Boldizsár barátom azon 
megjegyzését, hogy itt a hat heti oktatásról van 
szó, s tökéletesen igazat adok most is a miniszter 
urnák abban, hogy a törvényben a hat heti okta
tásról szó nincs; de azon a képviselő úr okoskodá
sában nagyon is benne van. Különben a mi azt 
illeti, hogy tudósíttatni kell az illető lelkésznek 
arról, ha egyházát elhagyja valaki, tökéletesen 

igaz, de elég is tétetik ennek az által, a mint ki
mondottam, — hogy ha elfogadtatnék indítvá
nyom — hogy 8 nap alatt értesíttetnie kell azon 
lelkésznek, a kinek egyházát el akarja hagyni. 
Megvallom, bárkitől kevésbbé lepett volna meg, 
mint a magyar reformált egyház egyik fejétől, 
hogy a hivatalnok és a kormány közti viszonyhoz 
hasonlította a pap és hívei közti viszonyt. Nem tu
dom, melyik protestáns egyház hitelvei s szerke
zete szerint állana az, hogy a hivek a papot szol
gálják. Azt hiszem, egyiké szerint sem. 

Nem folytatva tovább a czáfolgatást, csak azt 
jegyzem még meg. hogy ha valakinek azért van mó-
dositványom ellen kifogása, mert az átmenetet túl
ságosan könnyűvé teszi, akkor az téved, mert mél
tóztassék megengedni, a ki egyszer áttérni akar, 
legyen áttérésének oka akár belmeggyőződése, 
akár, mint fájdalommal ismerem el, nemcsak a 
szegényebb sorsnak, de gazdagok, műveltebbek 
közül is, igen soknak nem meggyőződése, hanem 
önérdeke, az ilyet, akár meggyőződésből, akár ér
dekből térjen át, a papnál jelentkezés vallásában 
megtartani nem fogja, a kétszeri jelen'kezest egyi
kénél vagy másiliánáí épen ugy teszi és az illető 
át fog térni, ha szándéka van rá. 

Ismételem, a két inditvány közt a különbség 
az, hogy az áttérés egyformán könnyű, de ugy, 
a mint a szerkezet van, tért nyit súrlódásokra, 
veszekedésekre, sőt botrányokra is, mig a másik 
nem. (Igaz! Elleno?idások). 

Nagy P é t e r : T. ház! (Kétszer nem leh-t 
szólni! Nincs személyes kérdés!) 

Elnök: Személyes kérdésekben a t. háznak 
eddigelé azon gyakorlata volt, hogy nemcsak sze
mélyes megtámadásokra adott szólási jogot, ha
nem mindazon esetben, midőn az illető szónok ma
gát félreértettnek véli. (Helyeslés.) 

Nagy P é t e r : Tisztelt ház! Nem akarok sen
kit gyanusitni, hogy egynémely csak azért érti 
roszul az embert, hogy saját érveit inkább tudja 
érvényesitni. Tisztelt ház, őszintén mondom, hogy 
Tisza Kálmán képviselő úr nem értett jól engem. 

T i s z a K á l m á n : Tanúnak hívom föl az 
egész házat! (Halljuk, halljuk! Zaj. Elnök csenget.) 

N a g y P é t e r : Meglehet, tán azért, mert nem 
tudtam magamat jól kifejezni, (Felkiáltások: Az 
már más!) azt mondám, hogy az illető egyházköz
ség tagjai és az illető lelkész közt levő viszonyt 
lehet némileg hasonlítói a kormány és hivatalno
kai közt levő viszonyhoz. (Felkiáltás: Épen ez volt 
a megjegyzés tárgya!) Ebből nem lehet azt következ
tetői, bögyén, a protestáns egyház főnöke, a papok 
szolgájának tartom a hiveket, mert a kormány és 
hivatalnokok közt van még egy más kapcsolat is, 
melyet a képviselő úr r.em akar ismerni, és ez a 
tisztelet. 
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Bón iS S á m u e l : T ház ! (Zaj. Szavazzunk !) 
A szabályokra nézve annyit vagyok bátor meg
jegyezni, hogy igaz, hogy valahányszor valakinek 
szavai félremagyaráztattak, mindig megadta a 
ház az illetőnek azt a jogot, hogy szólhasson; de 
épen az előadottakból nem tűnt ki, hogy szólónak 
szavai félremagyarázhattak volna. 

E l n ö k : A szavazás előtt Tisza Kálmán mó-
dositványa fel fog olvastatni. 

Mihályi Pé ter j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán mődositványát.) 

Elnök: Először, nézetem szerint, a szerke
zetid történik a szavazás. Kérem azon képviselő 
urakat, kik a 3-dik szakaszt elfogadják, fői állani, 
(Megtörténik.) Azt látom, hogy a képviselőház 
többsége elfogadja. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik sza
kaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa az 5. szakoszt. 

Zaj. Halljuk!) 
E l n ö k (csenget): Felkérem a t. képviselő ura

ka t , les vének szívesek be'veiket elfoglalni. (He-
lyeslés. Hdyre! Mozgás.) Ismételve azon alázatos ké
rést vagyok bátor intézni a t. képviselőkhöz, mél
tóztassanak rendben lenni. {Helyeslés) hogy a tár
gyalást folytatni lehessen, mert valóban nem szol
gálunk az ügynek, ha a tárgyalást épen azzal kés-
leltetjük, hogy a csendet a teremben fentartani 
nem lehet. (Zajos helyeslés. Halljuk a 4. szakaszt!) 
A negyedik és ötödik szakasz már elfogadtatott. 

G h y c z y IglláCZ : T. ház! Az olvasást a zaj
ban épen nem lehetett érteni. (Igaz!) 

E l n ö k : Azt hiszem, nem sértjük meg a sza
bályokat, ha még egyszer felveszszük a negyedik 
és ötödik szakaszt. (Helyeslés.) Lehetetlen a tárgya
lásokat rendben folytatni oly zajban, mely igazán 
nem méltó e képviselőházhoz. (Helyeslés). 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4. szakaszt.) 
Bernáth Z s i g m o n d : T. ház ! Ezen sza

kaszbán a róm. kath. parochusra nézve oly tör
vényt akarunk hozni, melyet neki teljesíteni nem 
lehet és nem szabad, (igaz.) Azt mondja az 1790-— 
1791 törvény egyik szakasza: tpiae principiis il-
lius religionis non adversantur. A plébánost, kinél 
a jelentés fog történni, nem kényszerithetjük arra, 
hogy bizonyitványt adjon, a mely principiis ipsius 
religionis adversatur, erre kényszeríteni őt nem 
lehet. Nézetem szerint ezen szakaszt ^egészen ki 
kell hagyni. (Maradjon.') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen szakaszt ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa az 5. szakaszt.) 
Bernálh Zsigmond : Épen ott vagyok a 

hol voltam. A törvén}7javaslat e szakasza azt mond
j a , hogy lesz olyan eset, melyben ki nem adja, 

azaz nem teljesiti kötelességét. Ez is épen azt 
bizonyítja, a mit én mondtam: t. i. bármit beszél
jünk, ha az egyik szakaszban valamit parancso
lunk, a másik szakaszban meg azt mondjuk: ,.,hogy 
ha nem teljesiti a lelkész a mit parancsolunk," már 
akkor fölteszszük felőle , hogy nem fogja teljesíteni. 
így egyik vagy másik szakasz fölösleges. 

KurCZ G y ö r g y : Ez 5-dik szakaszra nézve 
nekem lényeges észrevételem nincs, hanem csak 
ambiguus azon kifejezés előttem, a hol mondatik : „a 
jelen volt tanuk külön-külön adnak bizonyítványt.0 

Ezt ugy is lehet magyarázni, hogy mindenik 
tanú külön-külön tartozik bizonyitványt adni. En 
tehát ajánlom a következő módositást: „ha a lel
kész a kívánt bizonyitványt, bái-melyik esetben,bár-
mily okból ki nem adná, a jelenvolt tanuk mind
két ízben tett nyilatkozatra külön adnak bélyeg
mentes bizonyitványt." 

B á n ó M i k l ó s : Ezen 5-dik szakaszra nézve 
nekem is van kis észrevételem. Az 5-dik szakasz 
csak arról szól, hogy ha az illető lelkész, ki nem 
adná a bizonyitványt, annak nyilatkozatára , ki 
előtte megjelent, de nem gondoskodik azon esetről 
is . ha az illető lelkész az áttérni akarót mégha 1-
gatni nem akarná. En tehát szeretném, ha az 5-dik 
szakasz igy szerkesztetnék : „ha az illető lelkész 
az áttérni akarót vagy meghallgatni nem akarná, 
vagy a kívánt bizonyitványt bármely esetben ki
adni nem akarná !" (Felkiáltások: Maradjon!) 

K á r o l y i E d e gr . T. ház! Csakugyan némi 
ellenmondást látok a törvényjavaslat e két szaka
sza közt. Az egyik szakasz t. i. parancsol valamit, 
a másik szakasz meg azt mondja, ha nem teszi ezt, 
akkor mi következik ebből. (Felkiáltások: Maradjon!) 
Annálfogva azt indítványozom, hogy a 4-ik szakasz 
kihagyatván, egyenesen igy állana: „mindkét ízben 
tett nyilatkozatról." (Felkiáltások: Maradjon!) 

Csengery Imre előadó: Ha Kurcz György 
képviselő urnák és vele együtt többeknek némi 
aggodalmok van, hogy ezen szakaszban ezen szó: 
„külön-külön" arra czéloz, hogy mindkét tanú kü
lön adjon bizonyitványt: ezen nehézség az ö mó-
dositványa által épen nem le»z elhárítva. Annál
fogva én azt hiszem, e részben némi változtatást 
lehet tenni, és ez által a félreértésnek elejét venni, s 
az csak ugy lesz eszközölhető, ha e szavak u tán : 
„mind két ízben tett nyilatkozatról", ezek tétetnek: 
külön külön a jelen volt tanuk adnak bélyegmen
tes bizonyitványt " (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadja a t. ház az p. szakaszt 
ezen módosítással ? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 6-dik 
szakaszt). 

Nyáry P á l : É n e szakaszt nem elvileg, hanem 
kifejezését tekintve, kívánom módosíttatni; módosít
tatni pedig azért, mert ámbár nem értetik alatta, 
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de mégis oda magyarázható lenne, hogy miután a 
törvényben meghatározott formalitásokon keresz
tül ment az áttérni akaró, még akkor valakitől 
fiigjön arra nézve, hogy az áttérést megengedje-e 
vagy nem, azaz bevegyék-e a felekezetek az egy
ház kebelébe vagy ne? Én azt hiszem, ezt senki 
sem ezélozza közölünk. Az áttérésre nézve a törvé
nyek által szabott korlátok közt teljes szabadsá
got akarunk biztosítani mindenkinek, én tehát ugy 
gondolnám, hogy ezen javaslat szándékunkat sok
kal jobban fejezné ki ugy, a mint én kivánom 
módositlatni, nevezetes en : én a 6-ik szakasznak 
az elejét meghagyván, az egészet így kívánnám 
átváltoztatni: Az igy nyert bizonyítványokat az 
áttérni akaró azon vallás felekezet lelkészének, a 
melyhez áttérni akar, bemutatván, e tény által az 
illető vallásra áttérés be van végezve" (Jobb 
amaz! maradjon a szerkezet!) 

Eötvös József b. vallási miniszter: 
Vajon az áttérés be van-e végezve vagy nincs? 
azt elhatározni nem a törvényhozásnak, illetőleg 
hatóságnak feladata; hanem azon egyház, a hová 
az illető' áttér, csak azt nyilatkoztatja ki, hogy 
öt most saját tagjának tekinti. A törvény tisztán 
feloldja ó't minden más köteléktől. Hogy minden 
keresztyén egyház mindenkit felvesz mindig, az 
nem szenved kétséget, de azt kinyilatkoztatni, sen
kinek, mint az egyháznak, joga nem lehet. Azért 
a törvényhozás, mint itt világosan ki van fejezve, 
csak azt mondhatja, hogy az áttérésnek többé 
semmi sem áll útjában. (Helyeslés). 

N y á r y P á l : Talán nem fog senki e tárgy
hoz szólani; és igy én, mint indítványozó, szólha
tok e tárgyban. (Halljuk!) Én nem vagyok a t. 
miniszter úrral egy véleményben. Én a í örvény
hozás által szabott korlátok között maradok és is
métlem, nincs senkinek azon joga, hogy engem 
akaratomnak végrehajtásában akadályozzon. Tisz
telt miniszter úr előadásából ugy látszik , hogy 
mindazok után, mik itt a törvényben előszámlál
tatnak, mégis az illető egyház papjának van joga a 
bevételt megengedni, vagy nem. Engedjen meg a t . 
miniszter úr, de én azt el nem ismerem, mert az a 
vallásszabadság elvével, a mint én értem a val
lásszabadságot, tökéletesen ellenkezik. Például, 
ha igy, a mint a törvényben van, szabályoz
tatok az áttérés, én bebizonyítottam azt, hogy az il
lető lelkésznél áttérési szándékomat nyilvánítot
tam és 4 hét múlva ismét nyilvánítottam azt, hogy 
nem változtattam meg ebbeli szándékomat, senki 
engedélyére sincs szükségem, hogy én azon val
lásfelekezethez áttértnek tekintessem, a melyhez 
áttérni szándékoztam, En a felekezeteknek nem en
gedhetem meg azon jogot, hogy a törvény által biz
tosított szabadság ellen bármi csekély korlátot is 
vethessenek az áttérő elé. Kérem ennélfogva, mél

tóztassanak módositványomat elfogadni. (Szavaz
zunk! Maradjon!) 

E l n ö k : Szavazás előtt a módositvány fel 
fog olvastatni. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa Nyáry Pál 
módositvány át). 

E l n ö k : Kérem azon képviselő urakat, kik a 
6-dik szakaszt a szerkezet szériát elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik). A többség 
az eredeti szerkezetet elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7. 
szakaszt). 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik a 8. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8. 
szakaszt). 

Bezerédj Lász ló : Ezen 8-dik szakasznak 
szerkezetét oly homályosnak s más részről fölös
legesnek is tartom, hogy bátorkodom a t. házat 
kihagyására felkérni. Méltóztassanak csak tekin
tetbe venni, mi czélja van annak, hogy itt kimon-
datik, hogy valakinek minden cselekvénye a vallás
tan szerint ítéltessék meg. Én ennek szükségét nem 
látom ; sőt, nézetem szerint, bonyodalmakra is adna 
alkalmat; igy tehát e szakaszt fölöslegesnek tart
ván, kihagyását indítvány ózom. (Maradjon!) 

Székács Józse f : Én meg, t. ház, kimond-
hatlan szükségesnek tartom, hogy az ki legyen 
mondva és csak igy legyen kimondva, mint most 
van: mert én azt hiszem, hogy némileg önámitás 
volna, ha e szakasz alá akarnók venni egyes 
embernek vagy keresztyénnek mindennemű cse
lekvényeit. Kétségkívül itt azon cselekvények ér
tendők, melj^ek az egyház körébe tartoznak, egye
bek itt nem is értethetnek. Már pedig, hogy e te
kintetben azon egyház terén, melybe valaki áttér, 
csakugyan azon egyház elvei és szabályai lehet
nek az áttérőre nézve kötelezők, ez, -•agy tartom, 
a dolog természetében fekszik. De szükségesnek 
tartom ezt4és csak ennyit kimondani azért is, hogy 
azután biztosíttassák mindeki, ki valamely egyház
ba áttér, hogy azon egyház, melyből ő kitér, s mely 
tehát meggyőződése szerint ellenkezik ujabb elvei
vel, melyeket emez egyházban tett magáévá, azon 
egyház valamikép keresetet ne indíthasson ellene. 
Méltóztatnak tudni, hogy volt itt még valami, a 
mi kihagyatott s nagyon szeretném, ha azt senki 
meg nem fogná érinteni ; de azt hiszem, ez a leg
kevesebb, mit itt kimondhatunk a kölcsönös jogok 
épségben tartása mellett: kevesebbet nem mond
hatunk, ezeket pedig kimondani kölcsönös köte
lességünk egymás iránt. (Maradjon!) 

Elnök : Méltóztatnak a szerkezetet megtar
tani? (Marad!) Következik tehát a 9. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a %-ik 
szakaszt). 
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E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Ennél fogva elfogadtatik. 

S i m o n y i E m ö : T. ház ! Én ezen szakasz
ban csak azon hiányt találom, hogy a biróság, mely 
előtt ezen kereset megindítandó, nincs kijelölve. A 
bíróságnak, nézetem szerint, meg kell jelölve lenni és 
én azt hiszem, hogy oda kellene tenni: „hogy som
más eljárás útján aszolgabiró és városokban az illető 
város-birósági hatóság előtt." (Arra törvény van.') 

Csengery Imre előadó : Azt az átalános 
törvény határozza meg. melyben ki van mondva, 
kinek-kinek ki a birája. Azért ezen szakaszban er
ről nem kell intézkedni. (Helyes!) 

Csiky Sándor: T. ház! (Zaj. Eláll! Eláll!) 
Nincs e törvényben kimondva, kinek felpercssége 
alatt vétetik meg rajta az az 50 vagy 200 í r t ; de 
még az sincs kimondva, hogy kié lesz; már pedig 
ha büntetésben valaki elmarasztaltatik, és e bün
tetés pénzbírság; meg kell mondani, kié lesz a bir
ságként beveendő összeg. Én nem tudom meg
fogni, mit tetszik abban találni, hogy ezt kimon
dani szükséges volna. Azt hiszem, e szakaszban 
ki kell mondani, hogy az eljárás először sommás 
utón történik, másodszor annak felperessége alatt, 
a ki megsértetett, és harmadszor, hogy a sértett félé 
legyen a bírság. (Nagy zaj. Maradjon !) 

Elnök: En már az imént kimondottam e 
szakaszra a végzést. Következik a 10. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa « 10. 
szakaszt.) 

S i m o n y i E r n ő : Ezen szakasz 2-dik bekez
dése ellen szintén egy módositványom van. Azon 
szavak után, hogy a netalán bejelentett akadály 
eltitkolásáról a lelkész stb. kimaradna e tétel.* „a 
saját eg3diázi hatósága által rászabandó fenyí
téken kívül." Én tagadom, t. ház! hogy alkotmá
nyos szabad országban az egyház szabhasson bün
tetést az ország bármely polgárára. Ilyenek igenis 
történhetnek Rómában, ottan az inquisitió az 6' 
előtte bűnösnek látszó lelkészt maga elébe idézi s 
bünteti, a nélkül, hogy arról a polgári hatóságnak 
akárminő számot adjon, de hogy alkotmányos 
országban az állampolgárt más maraszthassa el 
büntetésben, mint az alkotmánvos bíróság-ok, ezt én 
nem (ismerhetem el. Azért azon szavakat: „saját 
egyházi hatósága által" stb. kihagyatni kívánom. 

Csengery Imre előadó: Csak néhány szót, 
bátorkodom Simonyi Ernő képviselőtársamnak 
válaszolni. Az a lelkész, ki azon vétséget követi el, 
mely e szakaszban kijelölve van, vétséget követ el 
először mint polgár a polgári törvény ellen ; de 
vétséget követ el, mint lelkész, egyházi tekintet
ben is. Ezen szakasz tehát mind a két nernü vét
ség büntetéséről kíván rendelkezni. A polgári 
biróság megbünteti a lelkészt azért, mivel meg
szegte a polgári törvény rendeletét. De az a lel-
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kész, ak i egyszersmind oly vétséget is követott el, 
a melyet lelkészi állásával össze nem lehet egyez
tetni, ezen tekintetben csupán disciplináris utón 
fenyíthető meg. És erre vonatkozik a szerkezet, 
mert csak az egyházi hatóságnak lehet azt kimon
dani, hogy alkalmas-e az az egyén arra, hogy tovább 
is egyházi hivatalt viselhessen, s e felett nem birás-
kodhatik más, mint saját egyházi hatósága. Azért 
kívánom a szakaszt megtartani. (Helyeslés.) 

Ha láSZ Bo ld i z sár : T. ház! Valamint a szent 
székekre vonatkozó törvény azzal, ami az 1791-ki 
25-dik törvényben van , megegyező: ugy, ha fe
gyelmi joga van az egyháznak, ez nem azon alap
szik , ha mi megadjuk neki, és nem való a mi co-
dexünkbe,aza mi az egyházéba való. (Maradjon!) 

S í p o s FerenCZ: E szakasz 2-dik bekezdé
sében ezt a szót ,.és" ezzel kívánnám felcseréítetni: 
„vagy", mert hogy ugyanazon pap , a ki a kihir
detést megtagadta 500 írttal büntethető legyen, 
ezen kívül még félévi fogsággal is fenyíttessék, e 
kétszeres büntetést nem helyeslem. (Helyeslés!) 

E l n ö k : A kik a 10-dik szakaszt a szerkezet 
szerint elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg
történik.) A 10-dik szakasz el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegző (olvassa a il-ik 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 12-dik szakaszt.) 

Káro ly i E d e gr . : T. ház! A törvénynek hi
vatása megvédeni az egyesek jogait; de e nnek is 
van korlátja , t. i. a hol a megvédett jogát maga 
megtámadja. Pedig, t. ház, e szakaszban csekély 
felfogásom szerint ezen hiány meg van , s épen 
azon okból. mert midőn egyrészről azt mondjuk, 
hogy a fiu az apa, s a leány az anya vallását kö
veti , s tovább utólagosan azt mondjuk, hogy 
minden szerződéssel kötött egyezmény ezeknek ne
velési ügyében törvénytelen, igaz, hogy két elvet 
fogadunk el, de megfeledkezünk egy lehetőségről, 
mely abból áll. hogy,ha netán az apa és anya nem 
szerződés , de szabad akarat következtében egyik 
vagy másik vallásában akarja gyermekeit nevel
tetni, ettől törvényesen is el van tiltva. T. ház, én 
egy középutat tudnék ajánlani, s ajánlok is ez 
ügyben, mely fentartja a törvény követelését ez 
irányban, s fentartja azon határozatot is , hogy a 
szerződéseken alapuló ilyen intézkedéseket tenni 
nem szabad. Ez pedig az volna, ha az aetoratus 
a panaszlási jog csak annak volna megengedve, a 
ki csakugyan érdekelve van, t. i. a házasfeleknek. 
Erre nézve t. ház , módositványom igy hangzik. 
E szók után : „s a lányok anyjok vallását követik'' 
következnék; „E törvény végrehajtását kérő' fél 
csak az illető házas fél valamelyike vagy az illető 
törvényes gyám lehet, és a gyermekre csak 8 éves 
koráig alkalmazható az e törvényből következ
hető vallásváltozás.0 

27 
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Ez után jönne a folytatás, mely törvénytelen
nek nyilvánít minden szerződést. Méltóztassanak 
megengedni , hogy egy példát említsek föl: Lehet, 
hogy egy apa és anya megegyeznek egymás közt 
nem szerződés, de különös megegyezés folytán, 
hogy gyermekeiket eme vagy ama, vagy talán egy 
harmadik vallásban neveltelik, ez esetben ki az ér
deklett fél ? Senki más, mint, falu helyen, akármely 
vallásból való lelkész vagy orgonista, szóval 
olyanok, kiknek érdekében fekszik azon gyerme
keket felekezetökben megtartani. T. ház ! Nem na
gyobb súrlódás keletkeznék-e , ha ily alacsony in
dokból történik ez ? Ez azon abnormitás , melyet 
indítványommal el akarok kerülni. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Károlyi Ede 
gr. módositványát.) 

Szász K á r o l y : T. ház! Én egyszerűen a 
törvényjavaslat szövege mellett kívánok szavazni. 
Megvallom őszintén , hogy azon módositványnak, 
melyet Károlyi Ede gr. beadott, tulajdonképeni 
horderejét nem értem, és fölfogni képes nem va
gyok. Ezen tárgyban, bár szabadelvűnek látszik 
lenni azon nézet, hogv a szülőknek teljes szabad
ságuk legyen gyermekeik sorsa és vallása felett 
határozni, de azt hiszem, hogy ez csak látszik 
szabadelvűnek, mert oly nehézségek, oly súrló
dások, keserűségek üszke dobatik ez által a családi 
életbe. melyet elkerülni, melyet lehetetlenné tenni 
a törvény legszentebb feladatai közé tartozik , és 
én a. törvényjavaslat azon rendelkezését, mely 
egyenesen és minden kifogás nélkül felállítja a fi
ukra nézve az apa , a leányokra nézve pedig az 
anya vallását, mind az igazság,mind a czélszerüség 
szempontjából oly kifogástalannak tartom , hogy 
azt semmi nehézséggel . semmi clausulával meg
akasztani lehetetlenné tenni, vagy kijátszani — leg
alább én — nem engedném. Miután Károlyi Ede gr. 
módositványa az elvet meg nem támadta: annak 
védelmére többet felhozni feleslegesnek tartom, 
mert hiszem, hogy ha az későbbi szólók által meg 
fog támadtatni, lesz a ki azokra feleljen. Én csak 
azért szólaltam fel a módositvány ellen, mert 
az, a törvényjavaslatban letett elvek kijátszására 
utat nyithatna, s ha horderejét egy hallásra jól 
fogtam fel, az más alakban a törvény elleni egyez
ményt hozza be. En ezt nem akarom, s azért pár
tolom a szerkezetet. (Maradjon!) 

Gál J á n o s : Legfontosabb ezen törvényja
vaslatban annak 12-dik és 13-dik szakasza, mely 
jelenleg szőnyegen van. Tudjuk, hogy erre nézve 
két szerkezet áll előttünk : egyik a központi bizott
ságnak szerkezete, másik az eredeti miniszteri 
szerkezet. 

A központi bizottság szerkezete megállapítja, 
hogy a gyermekek a vallásra nézve a sexust köves
sek; a másik szerkezet; melyet a t. miniszter úr mél-

| tóztatott élőnkbe terjeszteni, a gyermekek 
| sara nézve megállapítja házas feleknek a szülők

nek rendelkezési jogát. 
É n , t. képviselőház, nagyon tisztelem az 

államhatalom rendelkezési jogát azon körben , a 
melyre hivatva van, azon czélra, a mely az állam
hatalom által elérhető. De az államhatalomnak 
azon omnipotentiáj"át, mely szerint mindenben 
mindenkire nézve joga legyen teljes hatalommal 
rendelkezni, el nem ismerem. Vannak igenis, t. 
képviselőház, az embernek eredeti természeti jogai, 
melyekre az államhatalom ki nem terjed. Ily eredeti 
joga a szülőknek: gyermekeik vallási nevelése fe
lett rendelkezni. 

Bátor vagyok továbbá a t. képviselőházat 
arra figyelmeztetni, hogy azon rendelkezésnek, 
mely itt a középponti bizottság által javasoltatik, 
volt igenis értelme akkor, midőn fenállott azon 
különbség, miként bizonyos vallásfelekezethez 
tartozó gyermekeket csak saját vallásukhoz tartozó 
iskolába vala szabad járatni, és kérdem most: mi 

j lesz ezen törvénynek practicuma az 1848 : XX. 
| törvény után, mely törvénynél fogva egyetlen egy 
i vallásfelekezetnek sincs joga saját iskoláit bezárni 
' más vallásfelekezetüek előtt, és az államhatalom

nak nincsen joga a szülőknek bármelyikét meg
akadályozni, hogy ha nekik tetszik, más vallás 
felekezetek iskoláiba is járathatják gyermekeiket. 

I Ez a nyilvános élet legpraegnansabb oka lenne a 
[ végre, hogy a törvény határozza meg, hogy melyik 

nemű gyermek, a szülők melyik vallását kövesse, 
és egyetlen körülmény, a melynek practicuma 
lenne : mert a mi azt illeti, hogy a szülők saját 
házi körükben micsoda villási elvek szerint nevelik 
gyermekeiket, azt gondolom, hogy az államhata
lomnak módja épen nincs arra felügyeletét kiter
jeszteni. Méltóztatott felhozni a központi bizott
ság szerkezetében az erdélyi példát, hogy ott ha
sonló intézkedés békét szült a vallások közt. De 
ha megvizsgáljuk az erdélyi állapotokat nem 
1848 után, hanem az 1848 előtti alkotmányos élet 
gyakorlatában igen sok példát találunk, a mely
ben ott is a szülők közös egyetértésükkel intéz
kedtek gyermekeik vallási nevelése iránt, a nélkül, 
hogy ebben őket a törvény meggátolta volna. 

Es már most bátor vagyok gr. Károlyi Ede 
t. képviselőtársam indítványára nézve azon további 
észrevételt tenni, hogy mi fog történni, ha az apa 
és anya, a kik ugyanazon vallást követik, meg 
fognak egyezni abban, hogy gyermeküket egy 
más vallásban neveljék, a mely egyiköké sem: ki
nek lesz joga ebbe bele szólani? 

K á r o l y i Ede gr . : Senkinek! 
Gál JánOS: Véleményem szerint tehát, 

miután magától a tisztelt képviselő úrtól is azt 
1 hallom, hogy senkinek erre joga nincs, ha a szü-
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16'k kölcsönös egyetértés utján határozhatják 
meg : kérem a tisztelt képviselőházat, méltóztassék 
a szülők jogául elismerni, hogy ők gyermekeik 
vallásos nevelése iránt közegyetértéssel rendel
kezzenek. 

Székács Józef : T. képviselőház ! {Maradi 
Eláll!) Én nem bánom: ha befejeztetik a vita, 
akkor elállók. (Halljuk!) Épen ezen kérdés meg
oldásán, a mint méltóztatnak tudni, Európa szerte, 
minden törvényhozás fáradozott. Es enDek mégis 
oly szabatos megoldása, mely minden igényt 
kielégítene, alig sükerül. (Igaz!) Én is tisztelem 
az atyai és szülői jogot, mint természetes szent 
jogot ; de midőn én ezen jogot a szülők által gya
korlatba akarom vétetni, a tapasztalat arra utal, 
hogy a szülők ezen szabadságának korlátozására 
oly tényezők folynak be, meby tényezőknek távol
tartását mi sohasem fogjuk a teraiészeti és eredeti 
jognak alapján megmenthetni, és akkor sokkal 
jobban szeretem, hogy ha már a szülői és eredeti 
jog korlátoztatik, k'orlátoztassék azon elvnél fogva, 
mely elv minden eredeti jogra nézve fenáll, ha 
állam-életben és társaságban akar érvényre jutni. 
Akkor inkább szeretem azt, hogy a törvény ezt 
mondja meg, és határozottan fejezze ki. (Marad!) 
Megvallom, t. képviselőház, ha a törvénynek ren
delkezése csak ennyiből állana, némileg nem fog
nék talán belenyugodhatni, azért, mert talán kor
láton túl fékezi a szülői szabadságot. De miután 
ugyanezen törvény rendelkezik arról, hogy azon 
időben, a midőn ő számot adhat vallásos meggyő
ződéséről, a midőn ő már önálló, hogy szabadon 
változtathassa vallásos meggyőződését, én ugy 
gondolom, hogy ezen szabadságot az egyénnek 
megadva, némileg a mi hiány lett volna a szülői 
jog kifejezésében, ezeknek pótlékát találja. En 
tehát, miután ezen törvényben oly szabatosan kife
jezve látom az államnak jogos korlátozását, és más
részről kifejezve látom, minden ellenkező merény
let eltiltását, végre pedig látom a szabad áttérést 
megengedve mindenkinek akkor, a midőn erre 
jogosítva van, én ezen szerkezetet, ugy a mint vau, 
megtartandónak találom. (Maradjon!) 

Id. Teleki Domokos gr.: T. ház! (Eláll!) 
a a többi eláll, akkor én is elállók. (Zaj.) 

Eötvös József b. vallási miniszter: T. 
ház ! Kinyilatkoztatom, hogy a mennyiben a tör
vénynek azon rendelete, mely a központi bizott
ság által inditványoztatik, az egyenlőség elvének 
tökéletesen megfelel, nekem az ellen kifogásom 
nincs. Azt hiszem, ez is a maga nemében talán 
eleget fog tenni azon várakozásoknak, melyeket a 
törvénynyel összekötünk. 

Egyébiránt kénytelennek érzem magam ép 
azért, mert nézetem, a mint látom, a t ház több

sége nézetétől eltér, szükségesaek tartom, habár 
röviden is, nézetemet motiválni. 

Székács képviselő úr azt mondta épen most, 
hogy ámbár e kérdésnek megoldása törvényhozás 
utján igen sok helyen kisértetett meg. annak töké
letes és kielégítő megoldása eddig még nem sike
rült. Én is azon meggyőződésben vagyok : de azt, 
hiszem, hogy épen ott, hol a törvény által kielé
gítő megoldás lehetetlen és nem sikerült, ott az ily 
ügyek megoldását a szabadságra kell bizni. (He
lyeslés.) Épen ott, hol a törvény nem elégséges, ott 
a szabadságnak kell segíteni. Ennélfogva ugyan
azon tapasztalásból indultunk ki, tisztelt barátom 
Székács képviselő úr és én, csak hogy különböző 
eredményekre jutottunk. 

Felfogásom szerint minden törvény rendel
kezésének olyannak kell lenni, mely eredmények
re vezet, és melyről legalább előre bizonyosan 
mondhatjuk azt. hogy a törvény eredménye nem 
fog meghiusittatni. Már most hogyan állunk ezen 
törvény nyel? Hogy a gyermekek első nevelése. 
a meddig azok a szülői háznál vannak, egyenesen 
csak a szülőket illeti, hogy abba sem a törvény
hozás sem a végrehajtó hatalom semmi befolyást 
nem gyakorolhat, a közhatóságnak hatása a gyer
mekek nevelésére csak azon perczben kezdődik, 
a melyben a gyermekek az iskolába lépnek. De 
a 48-iki törvény világosan kimondja, hogy a szü
lőket nem akadályozhatja senki abban, hogy oly 
iskolákba küldjék gyermekeikeit, melyeket ők 
választanak, igy a katholikus protestáns iskolába, 
a protestáns pedig, ha neki tetszik, a jezsuitákhoz 
is küldheti gyermekeit. Már, kérem, miután a 
gyermekek első házi neveltetése felett rendelkezni 
másnak mint a szülőknek nem lehet, miután azon 
percztől kezdve, melyben a gyermekek iskolába 
küldetnek, a 48-iki törvény a szülőknek e teljes 
szabadságot megadta : az én megg3-őződésein sze
rint a szülők ezen szabadságát akadályozni nem 
lehet. 

Ez az én nézetem. Meglehet, hogy téves, hi
szen a többség ellene nyilatkozott. 

De nem a szülőknek szabadsága tulajdonké
pen az, mit a háznak többsége el nem akar fo
gadni, vagy el nem akar ismerni ; hanem azon 
visszaélések, melyek a szabadság ürügye alatt 
történhetnének. Nem a szülőknek szabadsága ellen 
szavaz a háznak többsége; hanem szavaz az ellen, 
hogy a szabadság ürügye alatt ismét reversálisok 
hozassanak be, és én részemről, átalábau véve, 
nem tartok semmit szükségesebbnek és nem számi
tok semmit inkább a törvényhozás kötelességei 
közé, mint hogy a családokat külső befolyástól, 
lehetőségig megoltalmazza. 

A kérdés egyszerűen az: mi által ótalmazzuk 
meg inkább a családokat a külső befolyástól, az ál-
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tal-e, ha elfogadjuk azt, mit én indítványoztam ? 
vagy v, által, ha azt fogadja el a ház, mit a köz
ponti ' izottság indítványoz? {Szavazzunk!) 

% i n ö k : Kötelességem megkérni a t. képvi
selő urakat, hogy a szónokot beszédeikkel ne 
akaszszák meg. (Helyeslés.) 

E ö t v ö s Józse f b . v a l l á s i m i n i s z t e r : Bo
csánatot kérek, t. ház, ha a ház többségével nem 
vagyok egy értelemben, kötelességemnek tartom 
a magam nézetét legitimálni. (Helyeslés! Halljuk!) 

Épen, t. ház, hogy a családokat megótal-
inazzuk a külső befolyásoktól, volt az ok, melyért 
indítványomat a ház elé terjesztettem. Ha a szülők 
szabadságára van bizva a gyermekek nevelése, 
ha el van ismerve, hogy ők gyermekeiket akár 
mily vallásban nevelhetik : kétséget nem szenved, 
hogy a; gyermekek nevelésébe nincs senkinek be
folyása ; a szabadság maga biztosítja a szülőket 
minden külső beavatkozástól. 

• Imperativ törvénynek, melyben kimondatik, 
hogy a leányok anyjok vallását, a fiuk pedig apjok 
vallását kövessék, ily törvénynek értelme nem 
lehet más, mint hogy ezen törvényt végre kell 
hajtani. (Helyeslés.) A törvények végrehajtását 
azonban kizárólag és egyedül csak a szülőknek 
akaratára bizni nem lehet, mert hiszen, ha ezt 
gondolta volna a t. ház: akkor szabadságukra 
bízta volna a gyermekeket a szülőknek; tehát va
lakinek kell lenni, a ki azok fölött itél, valakinek 
kell lenni, a ki a gyermekeket, szükség esetében, 
törvényes kötelesség teljesítésére kényszeriti (IIe-
ledés), és ki lehet az ? A dolog természeténél fog
va mint intő más nem lehet, mint az illető egy
házak szolgái, mint végrehajtó az illető törvény
hatóság. Tegyük fel : van egy vegyes házasság
ban levő család, ennek fiai tartoznak apjok vallását 
követni, s e szerint például reformátusok, a leá
nyok anyjuk vallását levén kötelesek követni, 
például katholikusok. Ha már most a katholikus 
lányok katholikus isteni tiszteletben részt nem 
vesznek, ha szüleik például svájczi bonne-t vagy 
más protestáns leányt fogadnak nevelőül, és ez 
esetben azután az illető lelkész kötelességének 
tartja fellépni s azt mondani: a törvény értelmé
ben ezen leányokat katholikus hiten kell nevelni, 
s ime ők nem neveltetnek katholikusoknak : mert 
soha katholikus templomba nem járnak, 8 nevelő-
nÖjük sem katholikus; fölszólítja tehát az illető 
hatóságot hogy a törvény végrehajtásáról gon
doskodjék: kérdem, vajon ez által nem sokkal 
több esetben fogjuk-e kitenni az illető családokat 
külső beavatkozásnak, épen azon beavatkozásnak, 
melytől meg akartuk óvni ? (Helyeslés.) 

Ez, tisztelt ház, és egyedül ez volt az ok, 
melyért én törvényjavaslatomat ez értelemben vol
tam bátor a t. ház elé terjeszteni. Ha a szülők 

szabadsága, nevelési szabadsága tisztán és világo
san fen van tartva, ha tisztán és világosan ki van 
mondva a törvényben, hogy reversalisok nem lé
tezhetnek, s hogy soha senki másnak a gyerme
kek neveltetésébe befolyása nem lehet, mint a 
szülőknek: ez által, ugy hiszem, hogy fen van 
tartva a szülők szabadsága, s épen azon külső befo
lyásoktól óvjuk meg az egyes családokat, melyek
től őket meg akartuk óvni. 

Bocsánatot kérek, hogy ily hosszasan adtam 
elő nézetemet; de fel kellett világositanom indo
kaimat. (Helyeslés. Maradjon. Zaj.) 

Id. Teleki Domokos, gróf : Itt arról van 
szó, t. ház, hogy törvényt hozzunk a szülők teen
dőire nézve. Ha azt akarjuk, hogy a szülők sza
badsága fönmaradjon, akkor ne hozzunk semmi 
törvényt. E törvény által támogatjuk a szülőknek 
a gyermekek iránti szabad rendelkezését. Ezen 
tan szerint nem lett volna szabad a reversalisok 
ellen kikelni, mert hisz az is szabad akaratból 
adatott a szülő egyike által. Itt nem az a feladat, 
hogy a szabad akarat maradjon, hanem az, hogy 
oly törvény hozassék, mely a családok körében 
a csendet föntartsa. 

Előttem szólók, ezen kérdésnek egyik ágát 
felfejtették, de azt hiszem, nem lesz fölösleges e 
kérdésnek még egyik-másik ágát is figyelembe 
venni. 

A keresztyén vallásnak egyik legfőbb elve 
a családi körnek szabadsága , |hogy a családi 
körben sem egyik résznek, sem a másiknak 
fensuly ne engedtessék. Az indítvány által más 
szavakkal csak a reversalisokat hozzuk divatba s 
más alakban visszahozzuk azt, a miről képvisele
tünk már régen kimondotta kárhoztató ítéletét. 

It t , nézetem szerint, nincs más teendő, mint, 
hogy világosan határozzunk a fölött, hogy a gyer
mekek miként, mely szabály szerint kövessék szü
lőik vallását ? és ha e tekintetben van törvény, 
mely Erdélyben több, mint félszázad óta a csalá
doknak békességét, csendességét megszerezte : ak
kor, nézetem szerint, t. ház, nincs semmi ok, hogy 
azon £ gyakorlatot, azon törvényt el ne fogadjuk. 

T. ház , abban az esetben, ha a szülők nem 
egyeztek volna meg, az előbbi miniszteri szerke
zet is kimondotta, mi legyen a valláskövetés 
szabálya, a gyermekeknél. 

Erre nézve különböző nézetek vannak. 
Némelyek azt óhajtják, hogy kövesse az apa 

vallását minden gyermek, más rendszer az, hogy 
kövessék a nem szerint, a szülők vallását. Ezen 
utóbbi törvény Erdélyben a vegyes házasságok
ból született gyermekekre nézve rég fönállott és 
a vegyes házasságokban élő családok a vallásos 
türelemnek és vallásos testvéri szeretetnek mintái 
voltak, mert minden félnek, ugy a férfinak, mint 
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a nőnek, megvolt a maga törvényes köre, mmdkét 
fél egyenlő joggal folyt be a családba. Méltóztas
sék a t .ház megfontolni azt is, hogy oly családban, 
melyben az anya vallását a nőgyermek sem kö
vetheti, mily állása van ott egy nőnek. Világos 
ugyanis, hogy gyermekeinek és kölönösen nő-
gyermekeinek nevelésébe a nő foly be leginkább. 

Bővebben beszélni nem kívánok, hanem bát
ran kimondom, miszerint ezen, a gyakorlat által 
már megszentesitett törvény intézkedését leghelye
sebb lenne elfogadni. 

Tisza Kálmán : T. ház! 
Wlád Alajos: T. ház! 
TiSZa K á l m á n : A kit a jegyző szólít, az 

feláll, és én nem álltam volna íel, ha a jegyző nem 
szólított volna. 

T. ház! Az igen tisztelt miniszter úrnak in
dokolása után, azt hiszem, nem fölösleges, habár 
csak röviden egy pár szóval indokolnom azt, hogy 
én mindazok daczára, miket ő elmondott, miért 
nem pártolhatom azon nézetet, melyet kifejtett és 
miért pártolom azt, hogy törvény által határoztas-
sék meg a vegyes házasságból születendő gyerme-
mekek vallása. {Ralijuk!) » 

A t. miniszter úr azon elvből indul ki, hogy 
a hol kielégitö törvényt hozni nem lehet, legjobb 
valamit a szabadságra bízni. Ez elmondva igen 
szép; de bocsánatot kérek, hanem ha az emberi 
s társadalmi életben akarjuk ezt applicálni, valóság
gal nagyon megjárnók, mert igen kevés viszonya 
van az emberi életnek olyan, melyben mindenre 
nézve s minden irányban kielégitö törvényt hozni 
lehet, s ha itt mindenütt elhagynék a törvényho
zást s azt a szabadságra biznók, fenekestül for
dulna fel minden. (Hdyeslés). Én tehát nem fogad
hatom el, hogy ezen elvet helyesen lehessen alkal
mazni, bármi szépen hangzik is az. 

Különben ezen dolgot még más két fontos 
szempontból is figyelembe veendőnek tartom. 

Az egyik legfőbb szempont a családi béke és 
nyugalom. A családi békét és nyugalmat, a meny
nyiben felíeszem, hogy törvényt tisztelő emberek 
laknak ez országban, sok kai inkább biztosítva lá
tom, ha törvényben megállapítva, előre tudja min
denki,mi a kötelessége (Ugy van!),mintha a törvény
ben ez irányban! kötelessége meghatározva nem lé
vén, nemcsak a külső befolyások által, de olykor sa
játlelkiismerete által is zaklattatik,hogy igyekezzék 
talán egy lelket megnyerni egyházának. Én tehát 
mind azért, hogy külső beavatkozások ne zavar
ják a család nyugalmát, mind azért, hogy egyes 
esetekben saját kedélyével meghasonlásba ne jöj
jön, óhajtom, hogy a törvény mondja ki. (Helyes
lés, Zaj). 

Különben is meggyőződésem, hogy a szülők 
szabadságát valóban nem eszközöljük azáltal, ha a 

törvényben nem határozzuk meg azt, hogy a gyer
mekek milyen vallásban neveltessenek, nem esz
közöljük a szülők szabadságát, mert akkor a tör
vénynek mindenki által elismerni tartozott befo
lyása és korlátozása helyett utat nyitunk minden 
irányú, minden oldalú befolyásoknak (Helyeslés), 
a melyek azt a szabadságot sokkal jobban fogják 
korlátozni. 

En tehát részemről pártolom azt, hogy a tör
vény által mondassák ki, hogy a gyermekek minő 
vallásban neveltessenek. 

Részemről óhajtottam volna, hogy az apa 
vallása mondassák ki a gyermekekre, kész vagyok 
mégis ugy, a mint a törvényjavaslatban van, el
fogadni. 

Eziránt módositványt beadni nem szándéko
zom s egyúttal kijelentem azt is, hogy midőn az 
eredeti szerkezetet elfogadom, akkor gróf Károlyi 
t. barátom indítványát elfogadnom nem lehet; nem 
lehet pedig azért, mert vagy a szabad egyessé
get fogadjuk el, a minek én — felfogásom sze
rint — helytelenségét kifejtettem, vagy törvény 
szava határozzon s akkor a törvénynyel ellenkező 
szabad egyesség jogilag meg nem állhatna. De kü
lönben is, minő helyzetbehoznók a szülőket? Ve
gyünk egy esetet egy vegyes házasságban élő 
szülők közöl : az apa református s ez azt akarja, 
hogy leánygyermeke a reformált vallásban ne
veltessék neje pedig nem akarja: már most minő 
utat hagyunk fel ennek számára ? Azt, hogy fér
jét, kivel jól élt, perbe idézze. Más út nem marad 
fön. (Zaj. Helyeslés.) 

Mielőtt beszédemet bezárnám, azt kívánom 
még megemlíteni — mivel nem szeretném, hogy a 
cultusminiszter úrnak most a vita közben elejtett 
szava, a jövőre következtetésre adjon okot — hogy 
nem gondolom, hogy addig is a miatt, hogy vala
hol, a hol a leányok a katholikus valláson voltak 
nevelendők, pedig ezt is a törvény mondta ki, egy 
svájczi bonne-ra voltak bízva, ez bárkinek jogot 
adott volna a beavatkozásra és nem hiszem/hogy ezt 
aminíszter úr is ugy értette volna, hogy a most al
kotni szándékozott törvény folytán, valakinek ily 
joga fogna lenni. (Szavazzunk!) 

S i m o n y i Ernő : T. ház! (Szavazzunk! Szavaz
zunk!) A törvényjavaslatot előterjesztő cultus
miniszter úr főleg azon két alapelvre állítja tör
vényjavaslatát, hogy a szabadság és egyenlő
ség gyakoroltassék. (Zaj. Halljuk! Szavazzunk!) 
Mindjárt megjön kérem az is ! T. ház, a mi az 
egyenlőséget illeti: az igaz, hogy az előterjesztett 
törvényjavaslatban az egyenlőség elve fennáll, 
mert minden vallás felekezetre egyenlően kimon-
datik, hogy a törvény által kötelezett módon tar
tartozik gyermekeit nevelni; de az egyenlőség nem 
sértetnék meg akkor ha az mondatnék, hogy a 
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szülők neveltethetik gyermekeiket tetszésük és 
megegyezésük szerint. Az egyenlőség elve tehát 
mind a két esetben meg van tartva. De a szabad
ság elve a központi bizottság munkálatában meg
tartva nincs. Ki szabadságát biztositja az, ha a 
törvény kényszerítő erővel parancsolja azt. hogy 
a szülők igy vagy amúgy kötelesek nevelni gyer
mekeiket? Ezen szabadság korlátozása pedig nem 
csak hogy elő fogja idézni a csa'ádi viszályokat, a 
mint csak imént is kiemeltetett, hanem inkább 
elő fogja segíteni azokat, mert a hol a szülők sza
badon megegyeznek gyermekeik nevelésére és val
lására nézve, olt kívülről senkinek beszólása nem 
lehet; nem lehet tehát az. a mit Tisza képviselő 
társam mondott, hogy a családi nyugalmat és bé
két felháborítaná, mert a feleség, nézetem szerint, 
férjét nem idézheti perbe, mert nincs törvény, 
melynek alapján ezt tehetné; ellenben, ha a köz
ponti bizottság munkálata fogadtatik el, akkor van 
módja a törvény elé idézni férjét, mert hivatkozik 
a 12. szakaszra, melyben a törvény parancsolja, 
hogy a fiu az apja, a leány pedig az anyja vallá
sán neveltessék. Ennek amint az igen t. miniszter 
úr nagyon szépen kifejtette, csak akkor van helye, 
ha a törvény adna engedélyt másnak is beleszó-
lani, míképenkell valakinek nevelni a maga gyer
mekeit. En, tisztelt ház, azért, mert ezen törvény
ben a szabadság elvét Játom korlátozva, mert én 
a központi bizottság munkálatát látom olyannak, 
mely a családi békét felzavarja és okot szolgáltat 
a külső beavatkozásra ; az eredeti szerkezetet pár
tolom. (Helyeslés a szélső baloldalon. Szavazzunk!) 

Wlád A l a j o s : T. ház! (Szavazzunk! Eláll!) 
Sokkal íontossabb e tárgy, sem hogy felette csak 
szavazással surranhassunk által, s megérdemli, 
hogy minden oldalról megvitattassék, mert ez, 
mélyen hat be a társadalom beléletébe, s a családi 
élet szentélvébe, s igy szükségesnek tartom saját 
nézeteimet is elmondani, annyival inkább, mert 
nézeteim egészen eltérők az eddig e tárgy körül 
kifejezett nézetektől. 

Nem pártolom a törvényjavaslatban előadott 
módozatot, hogy a vegyes házasságbeli figyer-
mekek az apa, a leányok pedig az anya vallásában 
neveltessenek, azért, mert az élet folyama alatt 
szomorú tapasztalásokat, szereztem, oly családok 
életéből.1, hol ez elv eddig is divott, ugyanis mi 
történik az ily gyermekekkel? Midőn az elemi 
tanodába mennek és ott vesznek lelkészeiktől 
oktatást, és pedig az egyik az egyik hit elvei, 
másik a másik vallás elvei szerint; ha haza mennek 
és a gyermekek a kátét magolják s tapasztalják, 
hogy a'íok eltérők, s nem ugyan azt foglalja az 
egyik mit a másik, egymás között először vitat
kozni, azután pedig veszekedni kezdenek a felett, 
hogy melyiknek katekizmusa jobb, a vitába s vesze

kedésbe bebocsátkoznak a szülők s mindegyik a 
magáét dicsérvén összeczivódnak: a gyermekek 
ebből valami jót nem tanulhatnak, s e szerint már 
gyermekkoruktól fogva az egymás elleni gyűlöle
tet szívják be, egymást gúnyolván vallásukért és 
a családi boldogtalanság sirja rnegásatik. 

Nem pártolom azon elvet, hogy a házas felek 
a házasság keletkezése alkalmával egyezkedjenek 
jövendő gyermekeik neveléséről, azért, mert ké
nyes dolog, hogy egy fiatal szemérmes leánynyal 
a vőlegény ilyesmiről beszéljen, mi arájának csak 
pirulást okozhat. 

Nem pártolom azon elvet sem, hogy a vegyes 
házasságbeli gyermekek nemükre való tekintet 
nélkül az apa vallásában neveltessenek, mert az apa, 
bármely rangú vagy foglalkozású legyen is, házától 
naponkint távol levén : gyermekeinek nevelésével 
keveset foglalkozik. 

Ezek folytán bátor vagyok azt indítványozni, 
hogy a vegyes házasságbeli gyermekek az anya 
vallásában neveltessenek. Fő indokom erre nézve, 
hogy az anya van leginkább hivatva arra, hogy 
gyermekeinek az első kiképezést és nevelést adja s 
mintegy viaszból alakítsa a leendő embert, s az 
anyától jövő benyomások mindenesetre hatható-
sabbak és tartósabbak a gyermekek kedélyére, 
mint az apáé. vagy bárki másé. Az általam indít
ványozott módozat nem jár egyik fél praejudiciu-
mával sem, mert midőn a vegyes vallás felekeze
tűek házasságra lépnek, az apa ismervén a tör
vény rendeletét, ahhoz alkalmazza, illetőleg annak 
önként alávetendi magát, s volenti non fit injuria. 
Ha pedig azt nem akarja, hogy leendő g} ed'mekei 
az o vallásától eltérő vallású leendő neje vallásá
ban neveltessenek, s a nő férje vallására térni nem 
akarna, szabadságában áll a házasságtól vissza
lépnie. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! (Eláll! Szavaz
zunk! Hosszas tartó zaj.) Csak pár szót! (Eláll!) 
Bocsánatot kérek. (Eláll!) T. ház! Már azóta 
elmondtam volna . . . (Eláll!) Tehát elállók. (Zajos 
éljenzés és taps.) 

E l n ö k : T. ház! (Halljuk!) A kik a 12-dik 
szakaszt a szerkezet szerint, még pedig a központi 
bizottság szerkezete szerint, mint a mely alapul 
vétetett, elfogadják, méltóztassanak felállni. (Meg
történik.) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 13-dik és 
14-dik szakaszt, melyek észlevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a lő. szakaszt.) 

Halász Boldizsár: T. ház! (Eláll!) De 
már most nem állok el. T. ház! Ezen szakaszba, 
alkalmasint sajtó hibából, fogalomzavar tévedt, 
mert e kifejezésnek : „az egybekelés után törvénye
sített gyermekek* igy kellene állani: „utólagos 
házasság által", mert Magyarországon per sub-
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sequens matrimonium lehetett törvényesíteni ágyer-
mekeket, és én azt gondolom, ezen fogalom akart 
itt kifejezve lenni, tehát ezen szó, helyett „után" e 
szónak kell bele jönn i : „által." 

E l n ö k : Kérem azokat, a kik a 15. szakasz 
szerkezetét elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A 
15. szakasz el van fogódva. 

Következik a 16. szakasz. 
HaláSZ B o l d i z s á r : Méltóztattak módosit-

ványomat elfogadni *? 
Vadnay LajOS: A szakaszt nem lehet más

kép elfogadni, mint a szerkezet szerint. (Fölkiál
tások: Azon túlvagyunk!) 

M i h á l y i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 16. sza
kaszt.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

Következik a 17. szakasz. 
Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a 17. sza

kaszt.) 
Tisza K á l m á n : T. ház! Én ezen szakaszt 

módosíttatni óhajtom. (Valaki: Melyiktt!) Azt, ame
lyet most felolvastak, módosíttatni óhajtom azon 
irányban, hogy az előbb kötött házasságokra néz
ve is, a gyermekeket illetőleg, a jelen törvény szab
ványai legyenek irányadók. Én azt tartom . hogy 
itt a törvény visszaható erejéről szólni nem lehet, 
mert hiszen utoljára is a gyermekek vallásáról, tehát 
a jövendőről van szó. De nem is hiszem, hogy igaz
talanok lennének bárki iránt is , mert azon 
gyermek mindaddig, mig a vallás szertartásába ; 
beavatva nincsen, még egyik valláshoz sem tartó- j 
zik tényleg, tehát ezen törvénynek szabványait e i 
tekintetben alkalmazni minden baj nélkül lehet, j 
Én tehát nem akarva az időt hoszszasan igénybe j 
venni , egyszerűen elolvasom módositványomat, [ 
mely abból á l l , hogy ezen szakasz 3-dik sorában J 
levő „nézve" szó után kihagyassék és helyébe más | 
szerkezettétettessék. Módositványom szerint a sza
kasz igy szólana: „Ajelen törvény életbe lépése I 
előtt kötött vegyes házasságokból született vagy j 
születendő gyermekek vallásos nevelésére,ha azok j 
még egyik vallás hitelvei szerint is fölavatva, azaz i 
bérmálva vagy confirmálva nincsenek, és még a ! 
14 évet el nem érték, vagy a fen kitett kort elér- | 
ték, hasonlag az ily házasságból született oly gyér- • 
mekekre nézve, kik már valamely vallás hitelvei I 
szerint fölavatva, azaz bérmálva vagy confirmálva 
vannak, a 12-dik szakasz rendelkezése lép hatály
ba, és az eddig fenállott törvény határozata marad 
érvényben." Azt gondolom, t. ház, mikép előre is 
bocsátottam, hogy ez által sérelem senkin sem fog 
elkövettetni, és nagyobb egyformaság hozatik be. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Tisza Kál
mán módositványát.) 

Tisza K á l m á n : Arra volnék bátor kérni az 
elnökséget és a tisztelt házat, hogy mielőtt e sza
kasz szavazás alá kerül , méltóztassanak két részre 
osztani, mert ha ezen indítványom elesik, ezen 
szakasz második részére nézve is van észrevételem. 

E l n ö k : Kérem a képviselőket, kik a 17-dik 
szakasz első bekezdését a központi bizottság által 
előterjesztett szövegezés szerint elfogadják, felál
lani. (Megtörténili.) El van fogadva. 

T i sza K á l m á n : Csak arra vagyok bátor 
kérni a t. házat, hogy miután már ezen első rész
nek elfogadása által módositványom elvettetett, 
legalább ugyanazon szempontoknál fogva, melyek
ből a központi bizottság s illetőleg maga a ház 
ezen első résznek elfogadásánál kiindult akkor, 
midőn törvény által kívánta meghatároztatni, hogy 
minő vallásban neveltessenek a gyermekek , mél
tóztassanak e szakasz második részét kihagyni, 
mert az magának a törvénynek szellemével, hitem 
szerint, nem egyez meg. (Helyeslés) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 17. 
szakasz 2-ik bekezdését elfogadják, felállani. (Sen
ki sem áll fel !j A 17-dik szakasz második bekez
dése nem fogadtatik el. 

Most az a kérdés, beleegyezik-e a t. ház , 
hogy a második rész egészben kimaradjon? (Be
leegyezünk !)Tehát a 17-dik szakasznak csakis első 
bekezdése fog megmaradni. 

Mihályi Péter jegyző (olcassa a 18—24 
szakaszokat, melyek szó nélkül elfogadtatnak.) 

E l n Ö k : E törvényjavaslat részletes tárgya
lása befejeztetett. A végleges szavazás a holnap
utáni ülésben fog történni. 

Méltóztassék a t. ház még egy rövid törvény
javaslatot tárgyalás alá venni. (Halljuk!) 

P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a gyula-fehér
vári görög- katholikus érsekségre s lugosi és számos-
újvári püspökségekre vonatkozó törvényjavaslatot.) 

B o b o r y K á r o l y : E törvényjavaslat által 
nem csak tudomásul vétetnek a püspökök, hanem 
az is czéloztatik, hogy ezeknek a felsőházban 
részvéte törvényesen biztosíttassák. (Igaz!) Én, t. 
ház, nem mint valamely egyháznak képviselője, 
hanem mint országos képviselő akarok szólani. 
Ha én mint egyház képviselője szólanék, 
akkor nagyon óhajtanám és kérném a házat, hogy 
tagadtassék meg azon kötelezettség, ami itt ki van 
fejezve: mert azon részvételben, melyben ezen 
törvény részesíteni akarja az illető egyház papjait. 
nem csak jog, hanem kötelesség is van kifejezve. 
Ezen kötelesség által pedig visszatartva látom 
azon főpapokat, ama nagy hivatástól, a melyre 
hivatva vannak, úgymint a vallásosság és erköl
csiség terén való munkálkodástól. Én tehát, mint 
országos képviselő, nem akarom ezen törvényja
vaslatot helybenhagyni azért, mert először átalá-
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ban nem akarom a kiváltságokat tovább szaporí
tani, és több kiváltságos elemet nem akarok a 
felsőházba bevinni. Másodszor nem akarom azért. 
mert ezen fó'papuk a kormány által neveztetnek ki, és 
a kormánynak úgyis elég képviselője van ott. 
Nem csak valóságos püspökök akár egyik, akár 
másik felekezet részéről, hanem olyanok is, kik 
hol volt, hol nem volt ezimü püspökök, ott egyenlő 
joggal ülnek. Nem akarom továbbá azért, mert 
ha uj privilégiumokat bevennénk, akkor én a val
lásegyenlőség alapján, mely kiterjed minden 
bevett vallásfelekezetre, nem csak azokat akar
nám bevétetni, hanem mind a két protestáns fele
kezet főpapjait, hasonlókép az országos főrabbit. 
Végre. t. ház, inkább látom én helyét annak, hogy 
a fenlevő előtt, mely nem egyéb, mint foszlánya 
a régi rendi alkotmánynak, a melyet minél előbb 
meg kell változtatni, és ezen megváltoztatást ille
tőleg egy uj törvényjavaslat tételére, vagyis a 
főrendi táblának képviseleti alapon való rendezé
sére, az ország kormánya fölszólítandó. 

Szaplonczay József: T. házi Nagyon 
érteném az előttem szóló nagyon érdemes képvi
selő úr beszédét, ha ott arról volna szó. hogy mi
ként rendeztessék be a főrendi tábla; de miután 
nem arról van szó, hanem előttünk áll egy törvény
javaslat, melyet be akarunk czikkelyezni : én 
nem akarom igy per tangentem érinteni a főrendi 
házat; nem szeretem épen a jelen kérdésben, midőn 
a nemzetiségeknek épen arról van panaszuk, hogy 
a felsőházban nincs képviseletük, hogy itt mostaná-
i. n hozzunk erről határozatot. El vonassanak-e a 
főpapok a főrendi háztól ? ezt nem akarom emlí
teni, mert ez meritorialis kérdés, a melybe igy per 
tangentem bele menni épen nem kivánok. Kívá
nom, hogy a törvényjavaslat, ugy a mint van. be-
ezikkelyeztessék. 

E l n ö k : Ha netalán számosan akarnának 
még e tárgyban nyilatkozni, mint itten az elnök
ségnél csakugj^an már többen jelentették be mago
kat, akkor meg kell kérnem a t. házat, hogy a 
tárgyalás napját holnapra tegye át. 

Gorove miniszter úr kivan szólani. 
Gorove István közgazdasági miniszter: 

El van végezve? {Nagy zaj. Folytassuk a tár
gyalást.) 

E l n ö k : T. ház! Én saját védelmemre csak 
annyit mondhatok, hogy ez a t. háznak jogában 
á l l ; de miután több szónok jelentkezett . . .{Hadd 
beszeljenek.') 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Én azt hiszem 
magam is, hogy kötelességünk ezt is még ma bevé
gezni ; de kötelességem az is, hogy nézetemet igen 
röviden kifejtsem. T. ház ! valamint a protestánsok
nál behozandó szent székek ellen azért nyilatkoz

tam, mert a szentszékeket megörökiteni nem akar
tam, épen ezen szempontból e beczikkelyezés ellen 
is fogok szavazni, mert nem akarom a főrendi 
házat, ugy a mint van, megörökiteni. Ha pedig 
oda uj elemeket veszünk be, akkor igazat adok 
ugyan Szaplonczay képviselő urnák, a ki azt 
monda, hogy az idegen nemzetiségek le lesznek 
kötelezve, de nem lesznek lekötelezve a protestán
sok, kik azt fogják mondani, hogy nekünk is van
nak püspökeink. (Zaj.) íme Bobori képviselő úr, 
még a főrabbit is emiitette. Miután tehát a t. kép
viselőház most nem ér rá. hogy a főrendi házat 
illetőleg a képviseletet törvény utján hozza be, 
azért hadd maradjon minden in statu quo. (Nagy 
zaj. Folytassál:! Holnap!) 

S i m o n y i E r n ő : Miután e tárgyat a t. ház 
még ma elintézni kivánja s többen vaunak, kik 
hozzá kívánnak szólani, én azt hiszem, a méltá
nyosság kivánja , hogy e meglehetősen fontos 
tárgy kellőképen megvitattassék. A t. ház ma kí
vánja elvégezni? (Ma! ma! Zaj.) Bocsánatot ké
rek, a t. háznak előbbi határoz ita volt, hogy 3 
órakor vége legyen a tanácskozásoknak, s ha a t. 
ház ezen tul akar menni, mindenesetre szükéges, 
hogy ezen határozat megváltoztatására a ház ele
gendő számmal legyen jelen ; jelenleg pedig nin
csen ily számmal. (Nagy zaj). En indítványozom 
a ház tagjainak megszámlálását. (Nagy zaj). 

E l n ö k : Ily körülmények között kérem az igen 
tisztelt házat, méltóztassék e törvényjavaslat, fölötti 
tárgyalást a holnapi ülésre halasztani. (Helyeslés) 

Gorove István közgazdasági miniszter: 
T. ház! A dalmát vámtarifa módosításáról szóló s 
az országgyűlés mindkét háza által elfogadott tör
vényjavaslat ő felsége legmagasabb szentesítését 
megyervén, van szerencsém azt a t . háznak kihir-
detésvégett átnyújtani. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szen
tesített törvén yczikket. x) 

E l n ö k : E törvényezikh hasonló kihirdetés 
végett a főrendi házhoz átküldetik. 

Van szerencsém a háznak emlékezetébe hozni 
azon határozatát, hogy a holnapi napon kezdve 
országgyűlés képviselő ülései permanensek lesz
nek. E szerint az ülés elkezdődik reggeli 9 órakor, 
tart egy vagy két óráig délután, akkor a háznak 
tetszése szerint, az elnök az ülést egy vagy két 
órára felfüggeszti. A "kitűzött órában a ház ismét 
összeül és együtt ül, ha ugy tetszik, esti 9 óráig. 
(Helyeslés). 

A napirendre nézve megjegyzem, hogy ezen 

' ) Lufid az Irományok 413. számát. 
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most elmaradt törvényjavaslat, továbbá, a mint J törvényjavaslatok egymás után képezendik a h á z 
ki volt tűzve, Erdély egyesítésének részletes sza- J tanácskozásai tárgyát, 
bályozása, az erdélyi vasút, a függő államadóssá
gok ellenőrzését és a közös nyugdijakat illető Az ülés végződik d. u. 3 >/„ órakor. 

CCCXXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. deczember l-jén 

S z e n t i v á n y i K á r o l y , k é s ő 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, Miletics Szvetozár az Újvidéken elfogottak s az újvidéki tisztválasztás megsemmisítése, 
Simonyi Ernő a Magyarország és Szerbia közti kiadatási szerződés, Lehoczky a losonez-beszterezebányai vasút iránt interpellálják a 
kormányt. A nemzeti törvényjavaslat véglegesen elfogadtatik. A gyulafehérvári görög kath. érsekség s Ingosi és szamosujvárl püspök
ségekről szóló, továbbá a magyar keleti vasútról szóló törvényjavaslatok tárgyaltatván, elfogadtatnak. A kormány a tiszai vaspálya-
társulat tartozása törlesztéséről, ffíszámvavöszék felállításáról s a vasúti kölcsön hovafordításáról törvényjavaslatokat nyújt be s bemu
tatja a vasúti kölcsön törlesztési tervét. Az erdélyi uaió részleteit tárgyaló törvényjavaslat tárgyalás alá vétetvén, átalánosságban el
fogadtatik ; azu*án a minisztérium megbizatik, hogy a legközelebbi országgyűlés elé uj választási törvényt terjeszszen, £ az 1848-diki 
XVIIL törvényezikket Erdélyben is érvényesítse ; végre e törvényjavaslat részleteiben is elfogadtatik. A hadügyi bizottság jelentést 
tesz a véderöre s honvédségre vonatkozó törvényjavaslatok módosításáról. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Horvát Boldizsár, Lányai/ Menyhért, Wenckheim 
Béla báró; később Andrásy Gyula gróf, Festetics 
György gróf. 

Az ülés keznödik délelőtt 9%/* órakor. 
E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 

jegyzőkönyvét Paiss Andor jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit Mihályi Péter és 
Csengery Imre jegyző urak jegyzik . még pedig 
Mihályi Péter a törvényjavaslatok mellett. Csen
gery Imre az ellene szólókat. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesittetni. 
Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

80-án tartott ülés jegyzökönyvét.) 
H a l á s z B o l d i z s á r : A jegyzőkönyvre van 

észrevételem. Én figyelmeztetem a t. házat, hogy 
a törvényjavaslat szerkezete hibás, mert az van 
benne kifejezve, hogy : „a törvényes házasság 
után."Figyelmeztetem a t .háza t ,hogy ennek azon 
értelem adathatnék, hogy nem a törvényes házas
ság által, hanem valami királyi legitimatio vagy 
más utón. E figyelmeztetésemet, t. ház, és indít
ványomat méltóztatott is elfogadni, mindamellett 
ez kimaradt a jegyzőkönyvből. Miután ez némi ér
telemzavarra is adhat okot, annál fogva ujolag 
kérem, hogy indítványom elfogadtatván, a jegy
zőkönyv akként szerkesztessék. (Fölkiáltások: Nem 
fogadtuk el!) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő : Nem fogadta el a t . 
ház a módositást, melyet Halász képviselő úr tett, 

KÉPV. H. NAPLÓ. 1 8 6 % XI. 

' Vadnay Lajos urnák az ellen tett felszólalása után ; 
én tehát nem vezethettem eb a jegyzőkönyvbe. 

Halász B o l d i z s á r : Ez olyan , mint kétszer 
kettő négy ; ezt el kell fogadni: mert subsequens 
matrimonium legitimum, nem ugy kell kifejezni, 
hogy a „házasság után." hanem a ,,házasság által." 

H u n f a l v y P á l : Én jelen lévén a mixlt ülés
ben, midőn Halász úr e módositványt beadta, ugy 
emlékszem , hogy a t. ház azt elfogadta, mert más
képpen nem is lehet annak értelme. Én is kérem 
tehát, hogy az a jegyzőkönyvbe felvétessék. (He
lyeslés.) 

M i h á l y i Péter j e g y z ő : Tehát az ,,után" az 
.jaltai" névvel helyettesittetik. 

Elnök: A jegyzőkönyvben az van , hogy az 
északi vasúti ügy a közlekedési minisztériumhoz 
tétetik ; tudtommal e kérd 's a pénzügyi miniszté
riumnál van ; ennél fogva a közlekedési miniszté
rium helyett emez teendő. (Helyeslés.) 

Szakolcza követválasztási kerület 11 községe 
s mezővárosa 1290 választója kéri, miszerint a 
kerületi választási főhely Szakolcza sz. kir. váró 
sából Holics kiváltságolt mezővárosába, — a ben
ne előhozott bokros indokoknál fogva — tétessék 
át s törvénybe igtattassék. 

Miletics Svetozár úrinterpellatiót nyújtott be. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa) •. „In-

terpellatió az igazságügyi miniszter úrhoz Jovano-
vics Vladimír és Karavelov Lyuben urak bűn
ügyében. 

28 




