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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 irt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésébei;. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel, 

E g - y e s s z á i r a a á , ra , 5 Icr. 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Az ország kegyelete. 
Egy bölcs mondás szerint „minden nép 

anynyit ér, amenynyire megbecsüli a saját 

nagyjait." 

Fájdalom, minden jel arra mutat, hogy 

nem sokára, talán már a legközelebbi napok-

ban, szomorú alkalmunk lesz megállapítani, 

hogy az idézett mondás szerint, tulajdonké-

pen menynyit ér a magyar nemzet, vagy leg-

alább menynyit érnek azok, a kik a nemzet 

nevében a hatalmat és az intézkedési jogot 

gyakorolni hivatvák ? 

Kossuth apánk egészségi állapotáról egyre 

aggasztóbb hírek érkeznek, s nem tudhatjuk, 

melyik pillanatban következik be a gyászos 

katasztrófa. Lelkünk mélyéből imádkozunk 

mindnyájan, hogy a magyarok Istene nyújtsa 

még továbbra a legnagyobb magyar drága 

életének fonalát; de nagy kérdés, hogy fohá-

szunknak, melyet már számtalanszor ismé-

teltünk, ezúttal meg lesz-é a kivánt foganatja ? 

Hátha az isteni gondviselés kifürkészketetlen 

bölcsessége végre még is elszólitja ebből a 

világból a testileg elgyöngült halandót, aki 

már ugy is biztosította magának a halha-

tatlanságot ? . . . 

Erről a tragikus eshetőségről immár oda 

fent, az intéző körökben is megindult a ta-

nakodás. A függetlenségi és 48-as párt ve-

zérféríiai közül némelyek érintkezésbe léptek 

a kormánynyal, s eszmecserét folytattak a 

fölött a fájdalmas téma fölött, hogy országul 

minő intézkedéseket kell tenni abban az eset-

ben, ha dicső atyánk földi élete fáklyáját ki-

oltja a kérlelhetetlen halál. 

Megállapodások e részben még nem tör-

téntek, s ebben a pillanatban még sejtelmünk 

sincs a felöl, hogy a világraszóló gyászeset 

bekövetkeztével mikép szándékoznak teljesí-

teni hazafias és kegyeletes kötelességüket a 

hatalom kezelői. 

De előttünk tisztán áll a kötelesség utja, 

tisztán állanak az elmulaszthatatlan teendők ; 

és azokra ime a következőkben mutatunk reá: 

Mindenek előtt sietni kell a visszaliono 

sitással. A legnagyobb sérelmet, a legbántóbb 

méltatlanságot, amelyet a hálátlanság és ha-

zafiatlanság egy önfeledt pillanatban elkövetett 

a nemzet bálványa iránt, midőn múlékony 

kegyek hajhászatában kiközösítette az ország 

polgárainak sorából azt a férfiút, aki láng-

leikének öröktüzével, nagy szivének legszen-

tebb érzelmeivel hevült a hazáért, s a ki tü-

neményes elméjének világszerte szétáradt fé-

nyével megaranyozta nemzete hírnevét, — 

azt a sérelmet, azt a méltatlanságot jóvá kell 

tenni, el kell enyésztetni azzal, hogy törvé-

nyesen visszafogadjuk őt a nemzet kebelébe, 

ahonnét száműzve ugy sem volt soha, mint 

ahogy nem lehet kidobni a templomból az 

oltárképet. 

Sietnünk kell ezzel a vezeklésszerü intézke-

déssel, mielőtt nagy betegünk örökre behunyná 

fáradt szemeit. Nem szabad elvesztegetnünk 

egyetlen pillanatot sem, mert helyrehozhatatlan, 

örök szégyen lenne reánk, iá a legnagyobb 

magyar, a haza kitagadott, eltaszított gyer-

mekeként szállana sírjába. Lelketlenség volna, 

ha meg nem adnánk a szeat aggastyánnak 

azt az elégtételt, hogy betegágyánál megje-

lenjünk, mondván: „atyánk, hazádnak pol-

gára vagy ismét, jóvátettük botlásunkat, bo-

csásd meg nekünk, amit ellened vétettünk." 

Ez a legkevesebb, amivel élete alkonyán, 

sirja szélén megvigasztalhatjuk hazank leg-

nagyobb fiát. 

És aztán, ha csakugyan elveszítjük őt, 

nemzeti gyászunkat ugy kell kifejeznünk, 

amint illik egy nagy nemzet nagy halottjához. 

Drága tetemeit haza kell hoznunk, hogy 

annyi hányattatás után abban a hazai föld-

ben találjanak pihenést, amelynek minden iú-

szálához nagy tetteinek emieke tüződik Az 

ország költségén fényes temetést kell rendez-

nünk neki, hogy külsőleg is kifejezzük gyá-

szunk mérhetetlen voltát. És nyugvóhelyül 

szintén állam költségen díszes csarnokot kell 

emelnünk porainak, s emlékének monumen-

tális szobrot, hogy a késő unokák is lássák, 

hogy ez a nemzet méltó módon megbecsülte 

nagynevű vértanuját. S a parlamentben a 

díszhelyen kell elhelyezni arczképét vagy 

szobrát; mert ez a megtiszteltetés méltán 

megilleti a magyar n é p k é p v i s e l e t i 

r e n d s z e r megalkotóját. 

Végül pedig törvénybe kell igtatnunk 

halhatatlan érdemeit; mert a mauzóleum el-

pusztulhat, a szobor ledőlhet, de az irott tör-

vény megmarad, mint ékesenszóló históriai 

tanúbizonysága a nemzeti kegyeletnek. 

Egyelőre ezek azok a teendők, amelyek-

nek teljesítését elengedhetetlennek tartjuk. 

Bécs duzzoghat, az udvari kamarilla lár-

mázhat, amenynyit tetszik ; de a magyar kor-

mánynak, amely nemzetinek és szabadelvű-

nek nevezi magát, ebben a kérdésben meg-

hátrálnia nem szabad. 

Nem szabad még habozni és opportu-

noskodni sem; mert lehet ugyan, hogy a 

felsorolt intézkedések az udvarnál visszatet-

szést szülnek, sőt az is lehet, hogy a kor-

mányt kegyvesztetté teszik: de ez csupán 

eshetőség, melylyel szemben a nemzet osz-

tatlan rokonszenve és elismerése kisérné bu-

kásában a kormányt. 

Ám viszont az az egy egészen bizonyos 

hogy oly kormány, mely a nemzeti kegye-

letet ebben a kérdésben is megsérteni me-

részlené ; s mely elég botor és vakmerő lenne 

az ország közvéleményével még itt is daczolni, 

és a közérzületet az ellenállással, vagy csak 

a vonakodással is fölháboritani, nem marad-

hatna az ügyek élén tovább, mert ugy elsöp-

rené a nemzetSíi ra^ ei enállhatatlan ziva-

tara, mint a katángot elsöpri a puszták 

szélvésze. 

Tessék választani! Aki hazafi, magyar 

és szabadelvű, aunak könynyű a választás. 

Az ártieulusok. 
Az ártieulusok esnek leginkább zokon 

Pallavicini őrgrófnak, melyek a „Szentesi 

Lapa-ban megjelennek a Pallavicini urada-

lom kormányzására nézve. Lapunk felelős-

szerkesztője megmondta az őfrgrófnak, hogy 

azokban a neheztelt árticulu okban vagyis 

czikkekben sehol sincs kétségbfe vonva az őr-

gróf nemeslelkűsége, hanem rá van bennük 

mutatva arra a tarthatlan kormányzási rend-

szerre, hogy inig az uradalom területén fekvő 

falvak népe — különösen ha ellenzéki szel-

lemű — nem jut a napi megélhetését biz-

tosító bérlethez, addig a megyei politikában 

minden szerepre kész zsidó bérlők osztoz-

kodnak a száz és ezer holdas paiczeilák bér-

letén. — Különösen haragudni látszik az 

őrgróf Kovács Kálmán volt algyői papra. Ha 

— úgymond — ez az ember ott nem lett volna 

Algyőn, akkor inkább segítette volna az al-

győi népet bérlettel. Lám a tisztek hamis 

inlormáczíója milyen elíogulttá tette az őr-

grófot ; de milyen ferde helyzetbe juttatja 

őt a közvélemény előtt. — Hiszen az 

uradalmi tisztségnek s igy ennek révén az 

őrgrófnak is csak akkor lett kifogása az al-

győi pap szereplése ellen, mikor ez Sima 

Ferencz pártjára állott. S ez 1892-ben tör-

tént. Az algyőiek pedig 1879 óta küzdenek 

az önfentartás nehéz gondjaival: hát hol volt 

az őrgrófi segítség 1892-tőtől visszafelé? 

Nagyon zokon vette az őrgróf azt is, 

hogy a „Szentesi Lap"-ban Puszta-péteri 

ugy volt feltüntetve, mint egy darab i r -

f ö l d Magyarországon. — Különösen tilta-

kozott az ellen, hogy ő a papot és tanítót sem-

mivel sem segiti. Ő úgymond rendes depu-

tátumot ad a pap és tanítónak. Valóban 

meggyőződtünk róla, hogy a pap az őrgrófi 

magtárból 6 hektoliter, a tanító pedig 3 hek-

toliter búzát kap. Tehát az első 36 frt, az 

utóbbi pedig 18 frt segélyben részesül a ha-

talmas uradalomtól. No de hát ez is diputá-

tum. De abba meg a „Szentesi Lap*-nak 

volt igaza, hogy az őrgróf 1894 előtt soha 

egy árva krajezár községi adót se fizetett a pusz-

ta-péteri községben, pedig az egész község ha-

tára az övé. — Hogy ilyen megtörténhessék, 

még rá gondolni is botrányos; de mi ezért 

se vádoljuk az őrgrófot; mert bizonyára ő 

azt nem tudta, hogy az ő érdekéből az a 

nyomorult község ennyire megkárosittatik 

évtizedeken át. 

Azt mondja az őrgróf előtt Sima Ferecz-

nek Basa inspektor, hogy hiszen az őrgróf 

ad a sándoríalviaknak is el 2000 hold föl-

det, csak kérjenek ; de hát az őrgróftól csak 

nem kívánhatja senki, hogy oda álljon a nép 

elé, hogy adok földet, kell-e? 
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Ez igaz. „ K é r n i k e l l , ú g y m o n d 

a b i b l i a é s m e g a d a t i k / Igen de nem 

is kivánja azt az őrgróftól senki, hogy ő a nép 

közé álljon adakozó kezével, hanem a tiszt-

jeitől várja el mindenki, hogy az őrgróf jó 

indulata elől ne zárjanak el senkit. Mert hi 

szen Sándorfalva 1880. óta jajgat panaszával, 

hogy igy amint ma van, nem existálhat. Se-

gített azért a helyzetén valaki ? 

Senki! 

Ez a baj. S innen van, hogy azok az 

articulusok mindaddig jelentkeznek, mig a 

helyzet nem javul. Az őrgróf erre kész is s 

igy mi fogunk annak legjobban örülni, ha 

ez irányban abban hagyhatjuk a küzdelmet. 

Hogy az őrgróf miként van félrevezetve 

azt legjobban bizonyítja ennek a nevezetes 

6 puszta-péteri bérlőnek az esete, kiket az 

őrgróf azért zárt ki tisztjei tanácsára a bér-

letből — bár egyik-másik ott vénült meg 

azon a bérföldön — mert ezt a község né 

péuek nyugalma kivánja. — Ezzel szem-

ben a puszta-péteriek birája nyomban kije-

lentette az őrgrófnak, hogy addig is mig a 

váltság keresztül vitetik: a nép nyugalmát 

csak az adja vissza, ha az őrgróf ezeket az 

embereket meghagyja a bérletben. 

Ebből az egyetlen esetből is lehet látni, 

hogy mint van az őrgróf egy s más dologban 

informálva. Ha ő jól megismeri a helyzetet 

és látni fogja, hogy uradalmának bérleti rend-

szere s az ő neve és tekintélye politikai czé-

lokra van kihasználva, akkor véget vet a mai 

állapotnak, mi pedig az árticulusokat be-

szüntetjük. 

E g y p é n z t á r n o k l emondása . Élcnk 

megbeszélés tárgyát kepezi a közönség körében: 

hogy miért mondott le Szánthó Lajos pénztárnok 

állásáról ? Minden rossz indulatu híresztelések 

kel szemben, — melyek egyaránt kívánnak ugy 

az illető takarékpénztar, mint a lemondott pénztárnok 

presztizségenek és magáabec*üleiéaek ártani, maga-

tói a pénztárnoktól vett értesülés szerint a követ-

kezőket jeenthetjük ki: Lemondott Szánthó Lajos 

azért: mert egy letéti összeget, melyet elkülönítve 

kellett volna elkönyvelni más letéti összegekkel ösz-

szf csapva könyveltetett el s hogy ezen tévedései 

helyreigazítsa, elhirtelenkedésből utólag a pénztár 

naplóban vitte keresztül, a helyett, hogy mint kel-

lett volna, egyszerű naplósitas utján könyvelte volna 

el. Lemondott azért, mert a pénztári naplót azon 

indokból, hogy a kérdéses pénzösszeg tényleg a ta-

karékpénztarban bent van kiigazította, de hioáját 

rögtön belátva, — mielőtt azt valaki megtudta 

volna, nyomban kiigazította, és bár daczára annak, 

hogy ebből senkire jogtalan kár vagy haszon nem 

háramlik, ezen eljárábát a felügyelő bizottság ki-

fogásolta. Hasztalan volt az igazgatóság minden ké 

rése és felszólítása, hogy maradjon meg alig nélkü-

lözhető állásában, a pénztárnok Szánthó Lajos el 

határozásában hajlithatlan maradt s kijelentette, 

hogy habár tette csak egyszerű könyvelési téve? 

felfogásnak minősíthető is, az intézet jövő zavarta-

lan működése érdekében szükségesnek tartja, bog) 

állásától vissza lépjen, annyival is inkább, mivei 

ebbeli szándékának rég kifejezést adott. 

£zt az elhatározást csak megerősítette benne 

a felügyelő bizottság merev magatartása, melynek 

akármi indok lett légyen rugója, alig magyarázható 

meg. Szóval Szánthó Lajos mint becsületes ember, 

— bár senkit soha egy krajczárig nem kárositot! 

meg, tévedésének konzekvencziáit magára nézve » 

legkérlelhetlenebb szigorúsággal levonta. Es ezze 

együtt elesik azon híresztelés is, mintha a nevezett 

pénztárnokot lapunk szerkesztőjével szemben tanú-

sított barátság motiválta volna. 

Különben arra nézve, hogy Szánfhó Lajos miféle 

fontos szolgálatokat teljesített hosszú éveken keresz 

tű. az intézetnél elég arra utalnunk, hogy az igaz-

gatóság részére 840 frt végkielégítést és 600 frt 

rendkívüli jutalmat szavazott meg, és hogy a fel-

ügyelő bizottság elnöke, a ki a legjobban élire ál 

litotta ezt a dolgot, a plenumban kijelentette, hogy 

Szánthó Lajost eddig is kifogástalan becsületessége 

embernek tartotta s annak tartja ezután is, ós hogy 

u általa kifogásolt szabálytalanságon kivül, e pénz-

S Z E N T E S I L A P . 

fáraók őrizete és kezelése alatt lévő értékeket pén-

eket és könyveket 7 évi működése alatt mindig a 

legkifogástalanabb rendben és pedáns pontosságban 

találta. 

Ugrón Gábor beszéde. 
Elmondta a képviselőház márczius 7-iki ülésében. 

T. Ház! A politikai helyzetet az jellemzi, 
hogy a kormánynak ma az összes ellenzékkel 
szemben többsége nincsen. (Igaz! Ugy van! a 
szélsőbalon és bal felől) és ha a kormány a többség 
uralmát akarja jelenteni, nem akarok vitatkozni a 
felett, hogy miként fogja nemcsak ebben a kérdésben, 
de a többi kérdésben is többségét elnyerni ; de azt 
világosan látom, hogy a horvát képviselők nélkül a 
kormány magát fenn nem tarthatja. Sőt már oda 
jutott, hogy a szász képviselők is elegendő számmal 
vannak arra, hogy a kormányt egyes esetekben meg-
tarthassák vagy megbuktassák (Igaz! Ugy van! a 
bal- és szélsőbalon). 

Magyarország politikai helyzetére pedig a ve 
szély abban van, hogy ha a horvátoktól függ a ma 
gyar kormány fentartása, akkor mindig engedményeket 
kell nekik tenni, Magyarország rovására, hogy támo 
gatásuk biztosítva legyen (Igaz! Ugy van ! a bal- és 
szélsőbalon) és ha a szászoktól függ a kormány meg-
tartása, akkor a magyar nemzet érdekei rovására kell 
áldozatokat hozni, hogy a többség frntartas>ék. (I^az! 
Ugy van ! a szélsőbalon és balfelől.' Egy oly kormány, 
mely ki van szolgáltatva idegen érdekek csoportjá-
nak, de ki van szolgáltatva egy vármegye vagy más 
érdekek csoportjának is, mert annyira nem bír több-
séggel a képviselőházban, már erkölcsileg megbukott 
politikai bukásának csak a napja nincs még kitűzve. 
(Élénk tetszés és helyeslés a bal- és szélsőbalon.) 

A kormány hogyha az egyházpolitikai reformok-
ban helyes rendszert követett volna, nem juthatott 
volna ebbe az állapotba. A helyes rendszer az lett 
volna, hogy a miniszterelnök ur ne csak beszéljen az 
egyház és állam elválasztásáról, hanem az egyház és 
állam elválasztására nézve hozta volna be a maga 
törvényjavaslatait. (Helyeslés a szélsőbalon és bal-
felől.) Mert Magyarország politikai helyzetében és ál-
lami életében nem abban rejlik 
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hogy a törvény magának tiszteletet parancsoljon és 
tekintélyt szerezzen. 

Hiszen az 1868 : LIII. t.-cz. intézkedései nem 
uj dolgok, csak Erdélybe kell tekinteni, ott az már 
300 esztendeje, hogy gyakorlatban van és több mint 
száz esztendeje törvény, hogy a vegyes házasságok-
ból született gyermekek nem szerint követik szüleik 
vallását. — És mit értünk el általa ? Azt, hogy 
Erdély a vallási türelmesség hazája ; mert e türelem 
főfészke a családi élet, a hol a családtagok a legkü-
lönbözőbb vallásokban élnek egymással éf azért egy-
más iránt való szeretetük az egymás vallása iránti 
tiszteletet is fentartotta és közszokássá emelte. (Élénk 
helyeslés és tetszés balfelől.) Az erdélyi törvénynek 
nem volt semmi szankeziója, még semmiségi szank-
cziója sem, és mégis a törvény a maga tekintélyénél 
fogva a hosszas idő kihatása következtében általá-
nos tiszteletnek örvendett és ritka eset fordult elő 
hogy megsértetett volna. 

Miért vannak az egyházpolitikai reformok itt 
most szőnyegen ? Mert az elkeresztelési kérdésben a 
t. vallásügyi miniszter ur kiadott egy rendeletet, a 
mely rendelet következtében megindult egy harcz és 
vita, a mely vitának ez most a betetőzése. Azt mondja 
a t. vallásügyiminiszter ur, hogy az államnak nem 
volt szabad meghátrálni, azt mondja, hogy az alsó 
papság lázongott és nem engedelmeskedett az ő ren-
deletének. Hát t. Ház a miniszter urnák rendelete 
nem volt alkotmányos, mert az alkotmány értelmében 
miniszteri rendelettel a meghozott törvénynek nem 
lehet más szankeziót adni, mint amit a törvényhozás 
annak adott. (Igaz! Ugy van! balfelől.) 

A miniszter urnák rendelete nem volt törvényes; 
mert csak rendőri ügyekben engedi meg a törvény, 
hogy miniszteri rendelettel kihágást lehessen statuálni. 
És igaz, hogy a képviselőház e kérdésben egyszer 
szavazott és vitatta, hogy az elkeresztelési kérdés is 
egy rendőri ügy; de ki hallotta most e hosszú vitá-
nak folyamán, hogy valaki még rendőri-ügynek tar-
taná az elkeresztelési kérdést és nem interkonfesszi-
onális kérdésnek? (Élénk helyeslés balfelől j Alkotmány-
ellenes, törvénytelen volt a kultuszminiszter ur ren-
delete és most azt kérdem én, lázadás-e az, ha 
annak ellenszegültek a papok vagy ellenszegült 
akárki. Magyarországon az alkotmány értelmében, a 
törvények szerint kell kormányozni. És egy alkot-

a közveszély, hogy ¡Hiányos államnak mindig az az ismérve, hogy ott 
milyen formában köttetnek meg a házasságok, hanem ¡az ellentállási jog fennáll, hogy az érvényesül nem-
abban, hogy vannak felekezeti egyházak, a melyek i csak a tőrvényekben, hanem érvényesül a közéletben is. 
nagy önkormányzattal birnak, a mely önkormányza-;Magyarországon a jus resistendi a mi tőrvénykönyvünk-
tok a história rendjén fejlődtek ki és kifejlődtek ak-.ben jelentékeny helyet foglal el és a jus resistendi 
ként, hogy az állami ellenőrzésnek velük szemben ¡ínég ma is a törvényhatóságoknak, a városoknak, a 
hatályossága nincs. Ha egy szerb egyház, ha egy .községeknek, sőt még egyeseknek is jogában van. 
román egyház önkormányzati önállósággal bir, én j (Ugy van ! balfelől.) Más országokban, a hol az al-
azt tőle megtagadni nem óhajtom; de az állami .kotmányosság fogalmai már meg vannak szilárdulva, 
élet, a nemzeti fejlődés, az állam belső és külbizton-jOtt ezt a jus resistendit nem becsülik csekélyre. Hi-
ságának érdekében szükségesnek tartom, hogy az szen t. Ház, jól tudjuk azt, hogy Anglia alkotmá-
állam bírjon azokkal az eszközökkel, melyek ezen nyosságának történetében Hampden Jánosnak neve 
egyházak túlkapásait, nemzetiségi s a magyar nemzet i egy forduló-pontot jelent, a ki egy csekély hajó-ille-
ellen izgatásokra való felhasználtatását korlátolják ésjtéket nem fizetett meg, s a biróság elmarasztalta 
lehetetlenné teszik. (Helyeslés a bal- és szélsőbalon.)¡annak megfizetésében; de mert ő maga tőrvényte-

A kormány az 1848. XX. t.-cz.-nek nem azon lennek tartotta a királyi rendeletet, továbbra is el-
szellemét követi, mely kimondja, hogy a vallásfele-!lenszegült és ebből Anglia szabadságára nézve egy 
kezetek között az egyenlőség és viszonosság alapján üj forduló-pont állott be Hampden János ha nem 
történjék meg a rendezkedés és történjék meg ugyanez | állott volna ellent, ki hiszi, hogy az angol alkotmá-
az állammal és a felekezetekkel szemben; hanem;nyosság oly rohamos léptekkel foglalta volna el azt 
hagyja a felekezeteknek egymásközti viszonyát el-[a tért, és szolgált volna mintául minden czivilizált 
mérgesedni és nem rendezi az állam és az egyház 'államnak ? 
közti viszonyt. Mi ennek a következése ? Az, hogy haj De hogy Angliában miként fogják fel ezt, egy 
a kormány rendezte volna az áilam és egyház közti esetet mondok el, mely nagyon szembeszökő. Benkins 
viszonyokat, ha a fő elvek meg volnának álla; itva,' Annát egy rendőr nem a saját kerületében letartóz-
a melyekből a többi konzekvencziákat csak le kellene tatta. Egy Tady nevü ember Benkins Annának a vé-
vonni és ha az egyes felekezeteknek más felekezetek- delmére kelt és ezen védelem közben a rendőrt meg-
kel szemben való viszonya már törvény által az ölte. Ezen ügy Anglia bíróságai elé került, a bíróságnak 
egyenlőség és viszonosság alapján szabályozva volna, minden fórumán keresztül ment, végül a sergreant 
akkor megszűnik a felekezetiségnek az a viszálya, és tizenkét birája ítélt. Hokt főbíró a következő in-
hogy az egyik felekezet a másikat le akarja győzni dokolást mondotta ki: 
és diadalt akar aratni, s hogy az egyik felekezet »Ha valaki törvénytelen hatalom által elfogatik, 
nem gondol a másik érdekével is, hanem csak azzal az elég ok mindenkinek arra, hogy részvétből segit-
törődik, hogy a másiknak minél több fájdalmat ségére menjen, és pedig annál inkább, ha az igazság 
tudjon okozni. (Ugy van! Ugy van! a bal-és szélső-, látszatával foganatosittatik, és ha a polgárok szabad-
baloldalon.) óságába belemarkolnak, az kihívás Anglia minden 

Felekezetek közti harczczá tették az egyházpo-Pol&árára nézve- Mindenki köteles védelmezni a tör-
litikai kérdéseket éppen azért, mert a felekezetek közt v e n^» a magna chartát, és a ki valakit törvényellen 
az egyenlőség és viszonosság alapján a viszonyok 

az megsérti a magna chartát." 
nincsenek rendezve. Hiszen, ha az egyenlőség alapján1 A rendőrnek volt joga elfogni az angol állam-
ezek a viszonyok rendezve volnának, akkor minden'polgárt, de csak saját kerületében, más kerületben 
telekezet arra törekednék, hogy az egyházak önálló-'nem, ép ugy, mint a kultuszminiszter urnák, a kire 
sága terjedjen és hogy az erőteljes legyen; mert az'az interkonfesszionális ügyek vannak bízva, rendőri 
az önállóság, a melyet megnyer az egyik felekezet, ügyekben nincs joga kihágást konstatálni. (Élénk he-
Kincséve válnék a többinek is, s azt az áldozatot, lyeslés balfelől.) De nemcsak a közhatóságokkal szem-
melyet meghozna az egyik, meg kellene hozni a má-; ben áll a jus resistendi, jól tudjuk hogy ha Angliá-
siknak is és azért nem fájna egyiknek sem. (Élénk ban a törvényhozás, a mindenható törvényhozás 
helyeslés es tetszés a bal- és szélsőbalon.) (megsérti a magántulajdont, a biróság, a kings-benek 

De t. Ház, nem a politikai rendezésnek a szük- me&semmisiti a törvény sérelmes részét, 
ségérzete hozta e reformokat a törvényhozás aszta- Észak- Amerikáben a dél és észak háborúja után 
ára, hanem az történt, a mit néha látni a történe- 1867-ben, New-York állam egy törvényt hozott, a 
lemben is, hogy a határszéli csempészek összevereked- mely szerint senki sem gyakorolhatja képviselőválasz-
nek és azoknak a verekedése következtében két állam tási jogát, ha előbb esküt nem tesz arra nézve, hogy 

• kP f̂ i Su báborut. Összevesztek az elke- az unió ügyét, a szeczesszionálistákkal szembon vé-
resztelés lelett a különböző felekezetek papjai és delmezte. Syracusában egy polgár megtámadta a 
mv! i h á z es á l l a m áU e z é r t egymással harezban tőrvény ezen intézkedését, az űgy végigment a biró-
a helyett, hogy a törvénynek szószerinti és a tőrvény ság minden fórumán és a legfőbb biróság kimondta, 
szellemének alkalmazása mellett a kérdést orvosolták hogy polgároknak az alkotmányban foglalt jogát nem 
volna, vagy annak gyógyulását bizták volna az időre, lehet egyes államok törvényhozásának megkissebbi-
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teni és nem szabad az alkotmány által biztositott 
jogok gyakorlásától büntetésből megfosztani. Ez azt 
mutatja, hogy azon államokban, a hol alkotmányos-
ság és szabadság van és az szilárd alapon nyugszik, 
nem tartják elvileg azt, hogy az állam tekintélyének 
és hatalmának mindenkép kell diadalmaskodni, mert 
az állam semmi cselekedetet sem követ el, azt mindig 
egy miniszter vagy egy hivatalnok végzi el, és nem 
az állam tekintélye, hanem annak a hivatalnoknak, 
annak a miniszternek intézkedése van megtámadva, 
és annak a tekintélye van csak veszélyben. (Ugy 
van ! Ugy van! balfelől.) 

Ha látom t. Ház, hogy hogyan jutott a törvény-
hozás elé a szőnyegen forgó kérdés, eszembe jut Ju-
lián császár, a ki midőn trónra lépett, előbb a ke-
resztényekkel szemben vitairatokat kezdett kibocsá-
tani, erre a keresztények válaszoltak, ő hevesebben 
felelt, mire még hevesebb viszonválasz jött s ekkor 
a bölcsészkedő császárnak eszébe jutott, hogy ő im-
perátor, és dekretumot bocsátott ki. Így járt el a t. 
kormány az elkeresztelési kérdésben : megindult, hogy 
békét csináljon és most ő áll be hadakozó félnek, és 
ő, a ki eddig vitatkozott és a megoldásra expedienst 
keresett, midőn látta, hogy a kis konfliktusban ve-
reséget szenvedett, belerohant egy nagyobb konflik-
tusba, és mint Julián császár, a törvényhozáshoz fo-
lyamodik, hogy magának igazságot szerezzen. Nem 
sokkal egyszerűbb lett volna a törvénynek a maga 
értelme szerint való szankezióját meghagyni, az el-
keresztelési rendeletet visszavonni és akkor a refor-
mok rendszerét nem ott kezdeni meg, ahová a po-
litikai helyzet kényszerűsége által szőrit'atott, hanem 
ott, a hol azt a logikai rend megkívánja, az állam 
és az egyház közti viszony rendezésében. [Helyeslés 
balfelől és a szélsőbal egyes helyein.] 

A szőnyegen levő javaslat a kőtelező polgári 
házasságot mondja ki, Apponyi Albert gr. t. barátom 
határozati javaalata a szükségbeli polgári házasságot 
tartalmazza. En híve vagyok a fakultatív, a tetszés-
szerinti polgári házasságnak. Én annak vagyok hive, 
hogy az egyházi és állami hatóságok előtt megkötött 
házasságok legyenek egyenlő érvényűek, a házasu-
landó felek válasszák meg tetszésük és belátásuk 
szerint, hogy melyik hatóság előtt község meg a 
házasságot. [Helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.] 

A szükségbeli polgári házzasság egy politikai 
forma, a kötelező polgári házasság az állami min-
denhatóság formája, a tetszésszerinti polgári házas-
ság a szabadság formája. (Helyeslések a szélsőbal 
oldalon.) 

Mindig gondolkozóba ejt engem, mikép történ-
hetik az, hogy hazánk legkitűnőbb jogászai legna-
gyobbrészt a kötelező forma mellett foglalnak állást, 
Mi lehet annak az oka, hogy a kik a jog- és igaz-
ságszolgáltatásnak szentelték életüket, az állami min-
denhatóság formáját fogadják el és nem a szabad-
ságét. Megtaláltam hozzá a kulcsot. Halljuk ! Halljuk !) 

A Bach-korszakban, midőn az abszolutizmust 
akarták Magyarországon megszilárdítani, a római jo-
got, nem pedig a hazai külön, magyar jogot tették 
a jogi nevelés alapjává és minden jurista, a ki az 
50-es évek óta felnőtt, a maga jogi fogalmainak 
alapvetését a római jogból merítette ; (Közbeszólások 
jobbfelől: Hát a külföldön nem ?) abból a jogból, 
a mely Ceasar és az állam mindenhatóságát ismeri 
el, de nem ismeri el az egyént, a melyet a keresz-
ténység emelt politikai és áll? mjogi magaslatra. Ha 
ezt látom, érteni is fogom, hogy azért hivei a kö 
telező formának, mert egész gondolkozásukat a ró-
mai jognak ez a szelleme tölti el, mely az állam 
mindenhatóságát hirdeti és támogatja. 

Azt mondják a történetírók, hogy Anglia a 
középkorban megtarthatta a szabadsagát és szabad 
intézményeit, mert Anglia sohasem fogadta el a ró-
mai jogot. Vannak, a kik azt mondják, hogy épen 
azért nem fogadta el Anglia a római jogot, mert 
oly erős volt szabadságérzete, hogy azt kiküszöbölte 
felfogásából. 

Magyarország sem fogadta el a maga jogfejlő 
désében a római jogot, saját jogával, saját jogfel-
fogásával élt és most értem annak a magyarázatát 
is,\hogy a középkorban, midőn a római jog tanul-
mányozói és a juristák által vezetett királyi hata-
lomnak sikerült minden közszabadságot leigázni s 
hatalma alá hajtani, miért történt, hogy Angliában 
és Magyarországon a közszabadság intézményei fen-
maradtak, éltek és virágzottak. Azért, mert az a 
szellem, a mely a római jogot áthatotta, Magyar-
ország közfelfogását sohasem volt képes elfoglalni. 

A kormány törvényjavaslata és az eddigi ála-
potok nem biralhatók meg ugy, ha százados fejlő-
désünktől eltekintünk. Az volt még ma is régi tan 
Magyarországon, hogy az egyház előtt megkötött 
házasság egyedül érvényes, egyedül becsületes, egye* 
dül tisztességes. Ez a törvényjavaslat pedig azt tar-
talmazza, hogy az egyház előtt megkötött házasság 
nem létezőnek tekintetik és csak az állami köze* 
előtt megkötött házasság érvényes. A régi tan tehát 
szemben áll ezzel az uj tannal. 

Lehet-e, szabad-e két tant ugy szembeállí-
tani egymással, mint a hogy a törvényjavaslat ezl j 
teszi, t. i. az egyik kizárja a másikat ? 

A törvényhozás bölcsessége nem-e ugy kíván-
ná, hogy e két tant ne állítsák egymással szembe, 
hanem egymás mellé, hogy egymás mellett egyenlő 
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érvénynyel megálljon ? Hiszen ha nézzük a régi tan-
nak eredetét, ha végig tekintünk a népeken, nem 
találunk a múltban, nem találunk a jelenben sem 
népeket, a melyek a házasság megkötését vallási 
szertartásokkal ne vennék körül. Hiszen Görögor-
szágban Minervának áldoztak a médek, a világosság 
istene, a nap elölt kötötték meg a házasságot, a 
perzsák, mielőtt menyegzőre mentek, szent tűznél 
gyújtották meg a menyeíizői fáklyát, egyptomban 
Isisnek áldoznak, Ghinában a pagodába mennek, In-
diában szinten vallásos szertartásokkal vették körül 
a házasságot, Rómában az istennek, vagy a pena-
teseknek áldoztak, és a midőn bekövetkezett Rómá-
ban, hogy többé sem istennek, sem a penateseknek 
a házassag előtt nem áldoztak, a házasság teljesen 
lerombolódott, felbomlott a római társadalom és 
megsemmisült a nagy római birodalom. (Élénk tet-
szés balfelől.) 

De mi Magyarországon századok óta kénysze-
rítő törvényekkel hatottunk arra, hogy a nemzet-
nek, az egykor pogány nemzetnek egész meggyőző-
dését áthassuk, hogy a házasság az egyház előtt az 
istennek tanuhivása mellett köttessék meg. (Igaz! 
Ugy van! balfelől.) 

Ha vizsgáljuk a házassági szokásokat, azt lát-
juk, hogy Magyarországnak olyan házassági szertar-
tásai vannak, a melyek valószinüvé teszik, hogy még 
a pogány vallás korában is vallási szertartással volt 
a házasság megkötve. Nagyon sokan vannak, a kik 
a népek rokonságát már nem tudjak a történelem 
feledékeny lapjairól megállapítani, de a házassági 
szertartásokból vonnak arra következtetést. 

800— 1(XX) esztendeje, hogy Magyarországon 
vallási szertartásokhoz van kötve a házasság meg-
kötésének érvényes formája, és ki hiheti, hogy mi 
dőn az emberiség, ugy a legfejletlenebb, mint leg-
kifejlettebb korában a házasságot vallási szertartá 
sokkal vetie körülk ezen szokást a nemzet öntuda-
tából törvényei által el lehessen törülni és meglehessen 
semmisítem ? (Elénk tetszés balfelől.) 

És a törvényhozó bölcsessége nem abban áll-e, 
hogy a népek közfelfogásával számoljon, s a köz-
felfogásnak megfelelően alkossa meg a törvényt ? 
Méltóztassék megnézni a történelmet, látjuk abból, 
hogy minden olyan intézményt, a melynek szilárd 
ságot és hosszantartóságot akartak biztosítani, a 
vallás szertartásaival vették körül. Nálunk Magyar 
országon a legnagyobb közjogi aktus, midőn a nem-
zet egy egész életre a koronázás rendjén átadja a 
királynak magát az országot, ez szintén vallási szer-
tartáshoz van kötve. (Elénk tetszés balfelől.) Sza-
bad-e akkor Magyarországon a vallási szertartással 
uiegkötött házasságról annak, ki bölcs és okos tör-
vényhozó akar lenni, azt mondani, hogy az nem lé 
tezőnek tekintetik? (Tetszés és éljenzés balfelől.) 

Nekem nincs bátorságom erre, mert én jól tu-
dom, hogy a házasság nem egyszerű szerződés, nem 
egyszerű ügylet. Jól érzi minden nő, aki házasságra 
lép, hogy itt nem egyszerű ügyletről, nem egyszerű 
szerződésről van szó; ha a gyönge nő, midőn az 
erős fértiuval szerződésre lép, egyedül az állam tör-
vényeit látná maga előtt, akkor az a nő nem érezné 
magát biztosítottnak, mert az állam törvényét fér-
fiak hozzák meg és férfiak változtatják meg, kell 
tehát neki egy hatalmasabb biztosíték, mely az isten 
törvényeiben és rendelkezéseiben áll, mert az a csa-
ladi élet, a mely annyi önfeláldozást, annyi hűséget, 
annyi szeretetet igényel, az a családi élet igen üres 
lesz, ha csak egyszerűen szerződésre lesz alapítva 
(Elénk tetszés és helyeslés baltelől és a szélsőbalon, 
mozgás jobbfelől.) 

Látom hogy némelyek mosolyognak, tehát még 
többet kell, hogy mondjak. Lehetetlen, hogy a nő, 
a ki keresztény nevelésben reszesült, midőn erre az 
életben legfontosabb lépésre szánja el magát, nélkü 
lözni akarná a szeretet istenének tanúságát és se-
gítségét, mert ő nem felejtheti el soha, hogy a ke-
resztény vallás volt az, a mely a nőt a férfi ma-
gasságára emelte. (Élénk helyeslések és éljenzések 
balfelől.) 

Nemcsak az emberiség közfelfogása, de a nép 
közfelfogása is a mellett van, hogy ha már politikai 
szükség és politikai érdek, hogy a polgári házasság 
behozassék, akkor az egyházi házasság a polgári 
házassággal egyenlő érvényű legyen. A népek köz-
felfogása mutatja ezt, hiszen Francziaországban ki-
lencztized része az állami hatóság előtt kötelező 
módon egybekelt polgári házasoknak elmegy az egy-
házhoz, hogy annak kikérje áldását. (Élénk helyes-
lések balfelől. Egy hang ar szélsőbalon: Ugy lesz itt 
is!) A nő, a ki tartozik követni férjét, midőn a pol-
gári házasságot megkötötte, nem megy el férjének 
lakába, csak akkor, hogy ha egyháza előtt is meg-
kötötte a házasságot, csak akkor osztja meg férje 
hajlékát és kenyerét. (Helyeslés balfelől. Felkiáltá-
sok jobbfelől: Ugy lesz itt is! 

Itt egész örömmel konstatálta a t. igazságügy 
miniszter ur, hogy Németországban is a polgári há-
zasság behozatala óta 91 százaléka a házasulandók-
nak az egyház előtt is megköti a házasságot, sőt 
hozzátette a miniszter ur, hogy igen örvendetes je-
lenség mutatkozik, mert inig előbb 83 százalék kérte ki 
az egyház áldását, mostan az 91 százalékra emelke-
dett. Mit bizonyít ez? Azt, hogy a hol behozták a 
kötelező polgári házasságot, a nép közfelfogása az 
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egyházi házasságról, az egyházi áldásról nem tudott 
lemondani, nem tudott véle szakítani; és a kik nem 
tudnak szakítani, azok a nagy többséget képezik. 
Alkotmányos törvényhozásnak pedig a nagy többség 
felfogasát kell elfogadni, nem pedig a kisebbségét. 
(Élénk helyeslés és éljenzés a szélsőbalon. Egy hang 
jobbfelől. Ez rabulisztika! 

E l nök (csenget:) Csendet kérek t. Ház! 
Ugrón Gábor: Igaz, hogy vannak olyanok is, 

kik megelégednek egyedül a házasság polgári for-
májával ; ezek a kisebbséget képezik. Alkotmányos 
elv az is, hogy a kisebbség ne legyen elnyomva, ezért 
javaslom azt, hogy a polgári házasság egyenrangú 
legyen az egyházi házassággal érvényben. De az ál-
lampolgárok kisebbségének házasságára nézve kell 
állani annak is, ha a többség a kötelező polgári há-
zasság mellett van, azt a kisebbséget sem szabad 
elnyomnia, mely a házasság vallásos megkötésének 
formája mellett van. (Felkiáltások jobbfelől: Ki akarja 
lnyomni ?) Ha a tetszés szerinti polgári házasság 

t'ogadtatik el, akkor az egyház hatalmából nem kerü-
lünk az állam hatalmába, hanem a polgárság szabad 
elhatározást nyert abban, a mit eddig nem birt. Nem 
lógja akkkor valakire sem az állam, sem az egyház 
a maga felfogását ráerőszakolni, mert mindenki a 
maga dolgának lesz birája, intézője. Sérelem nem 
lesz ebben senkire, hanem mindenkin nyereség, mert 
iz egyéni szabadság jogköre fog szélesbittetni, tágit-
tatni. (Élénk tetszés balfelől és helyeslés a szélsőbal-
oldalon.) Nem lesz sérelme az egyháznak, mert a 
kik az egyház tanait vallják és csak azok érdekel-
hetik őket, fognak az egyházi hatóság elé menni meg-
kötni a házasságot. Nem lesz sérelme az államnak, 
mert a kik az állami formájú házasságot fogadják el 
azoknak módjukban lesz, hogy a polgári hatóság előtt 
kösssék meg a házasságot. Tehát sérelem senkin sem 
lesz elkövetve és senkin sem fog a felelősség nyugodni 
sem a törvényhozáson sem a kormányon, hanem azon 
egyénen, a ki maga határozott. 

Azt mondják, egységes jogrendnek kell lenni. 
De ha a között kell választani, egységes jogrend le-
gyen-e, vagy szabadság, én a szabadságot választom, 
(Helyeslések a szélsőbalon.) mert a jogrend csak 
eszköz, a szabadság a czél. De itt még a kérdés 
sincs így szembeállítva. Hisz senki sem mondja, hogy 
az al'am ne teremtsen a házasság jogban egységes 
rendet és ebben ne maga gyakorolja a bíróságot. 

Csak arról van szó, hogy a polgárok ne kény-
szerrel hajtassanak, hogy állami hatóság előtt kös-
sék meg azt a házasságot, melyet századokon át az 
egyházi hatóság előtt kötöttek meg. Azt mondják, 
ha két formája lesz a házasságnak a formák soka-
sága megrontja annak tekintélyét. 

Az igazságügyi miniszter ur szerint a házasság-
kötés csak szerződés. Én szerződésemet megköthetem 
a legkülönbözőbb formákban és forumok előtt. Egész 
vagyonomról intézkedhetem szerződés utján és rám 
van bizva, hogy azt ki előtt és mily formában kös-
sem meg. A végrendeletnek, mely egész családi va-
gyonról intézkedik, a legkülönbözőbb formái vannak 
a törvényben és én választhatok közülök szabadon. 
Ki mondja, hogy a szerződés és a végrendelet tekin-
télyét a formák többfélesége megrontja ? — Nem 
lehet tehát azt sem mondani, hogy a házasságkö-
tésnek több formája lesz, azok megrontanák egymás 
tekintélyét. Az egyházi házasságkötés századok óta 
fennáll, s azzal szemben csak az uj forma szorul 
tekintélyre. Ha ez a törvény valóban szükséges, s e 
szükségérzet áthatja a polgárokat, akkor tisztelni 
fogják a törvényt és a polgári formának is meglesz 
a maga tekintélye. De ha önök azt mondják, hogy 
a polgáii házasságot csak kényszer által lehet tekin-
télyhez juttatni, saját javaslatukat Ítélik el. Mert 
hogy számithatna oly javaslat a törvényhozás, a 
nép többségére, melylyel nem mernek a nép elé 
állani és azt mondani: tetszésetekre bízom, választ-
hatok e között ós a régi forma között! de félnek, 
hogy a plebiscitum az önök javaslatát el fogja ítélni 
s hogy ezt az Ítéletet eltakarják, azért fordulnak a 
kötelező formához. (Élénk tetszés balfelől.) 

De a tetszés szerinti polgári házassággal a je-
len javaslattal összekötött bonyodalmak legnagyobb 
része is meg van oldva. Az uralkodóház tagjainak 
házasságára nézve nem kell külön javaslatot készí-
teni, mert e forma azt nem érinti. A bizottsági je-
lentés felsorolja azon elveket, melyek alapján a kor-
mány e külön javaslatot igéri, de az még ma sincs 
beterjesztve, holott a kormánynak már be kellett 
volna váltania igéretét, hogy lássuk képes-e annak 
megfelelni ? És ha a kormány e részben nehézségbe 
ütközik, ez is elég ok arra, hogy a végből, hogy a 
nemzet közjogi életében hézagok ne támadjanak, a 
tetszésszerinti forma választassék. 

De hogy vagyunk Ausztriával ? Midőn arról 
volt szó, hogy a magyar honpolgárok miként fog-
nak ott házasságot kötni, az igazságügyminiszter ur 
azt mondta: ha ott nem tudják megkötni, jöjje-
nek haza ! 

Szilágyi D. igazságügyminiszter: — Nem 
mondtam. 

Ugrón Gábor: Mit tesz ez ? Hogy mivel igen 
kevés osztrák él Magyarországban, de igen sok ma-
gyar él Ausztriában, különösen magában Bécsben: 
ha azok nem elég gazdagok, hogy haza jöjjenek, ott 
pedig érvényes házasságot nem köthetnek, tartok 
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tőle, hogy legnagyobb részük expátriál i fogja ma-
gát. (Ügy van ! balfelől.) 

Ez a tőrvényjavaslatnak egyik legnagyobb di-
csősége, a mely megint a fakultatív forma mellett 
el van hántva. (Felkiáltások a jobboldalon : Köthet!) 

Itt van Horvátország kérdése. (Halljuk! Hall-
juk !) Horvátországra nézve az van a javaslatban, 
hogy a Horvátországban élő magyar állampolgá-
rokra nézve, azon jogszabályok érvényesek, melyek 
a külföldön megkötött házasságokra nézve érvénye-
sek. Nem állitom én azt, hogy ez a javaslat Hor-
vátországot külföldnek deklarálja, de azt állítom, 
hogy a közfelfogásba becsúszik ez a fogalom és ezen 
fogalom előbb az elméket, azután a sziveket fogja 
meghóditani, és a mi ma csak politikai kényszerű 
ség volt a miniszter ur előtt, az Horvátország lakos-
sága előtt politikai dogma fog lenni, [Elénk helyes 
lések a bal- és szélsőbalon], melyben Horvátország 
különválasztásának és külföldi természetének magya-
rázatát fogják találni. [Igaz! Ugy van ! a szélsőba-
lon.] Nem újság ez Magyarország közjogi életében. 
Hiszen Slavoniát éppen törvényhozásunk ily apró 
gondatlanságai, [Igaz! Ugy van ! a bal- és szélső-
balon], ilyen apró figyelmetlenségei veszítették el. 
[Igaz! Ugy van ! a bal- és szélsőbalon.] 

Ha a fakultatív forma van behozva, akkor 
Horvátországgal szemben a törvénynek ezen vesze-
delmes intézkedésére nincs szükség és ha az igaz 
ságügyi kormány férfiai eltudták kerülni a magyar 
büntető törvénykönyv meghozatalánál, hogy benfog 
la Itassák az az elv, a melyet most beakarnak fog-
lalni, ez is inditó ok arra, hogy a kötelező formá-
tól eltekintve a tetszés szerinti polgári házasság 
alapjára áll;unk, hogy ezen rés, ezen homokszem 
éke Magyarország integritásába be ne csuszszék, 
mert kis rések repesztik meg a nagy sziklát is. Előbb 
egy hajszálnyi repedés támad a felszínen, abba a 
levelek pora rakodik le, a levelek porába egy kis 
növény életének gyökérszálait bocsátja le a szikla 
mind mélyebben és mélyebben nyilik szet és szét-
válásával, legördülésével pusztításokat okoz. Ilyen az 
államok élete is, midőn kis nyílásokat engedünk egy 
állam integritásának sziklatalnjában, [Élénk tetszés 
a bal- és szélsőbaloldalon.] a melyből azután a szét-
bomlás támad. [Élénk tetszés és taps a bal- és 
szélsőbaloldalon.] 

A nemzetiségi kérdés szintén belejátszik ebbe a 
törvényjavaslatba és én azt állitom, hogy a ki a nem-
zetiségekkel szemben helyesen akar eljárni, csak a 
szabadság formáját választhatja a házasságra nézve, 
Azért kell ezt választani mert mi a nemzetiségek-
nek nem engedhetünk túlnyomó befolyást az állami 
élet nyilvánulásaiba, tehát meg kell, hogv hagyjuk 
nekik az önkormányzati, társadalmi és vallási életet 
Hogy ha ezekben nem találnak kellő szabadságra, 
kellő mozgásra, akkor őket az országhoz semmi sem 
fogja kötni. A múltban kötette őket Magyarország 
szabadsága; remélem, hogy a jövőben is a nemze-
tiségeket legszilárdabban akkor csatoljuk Magyaror-
szág talajához, ha nekik kellő szabadságot nyujtunk 
szabadságot nyujtunk az önkormányzati, társadalmi 
és vallási életben. [Helyeslések a bal- és szélsőbalon ] 

Az állami egység érvét használják fel, mintha 
Magyarország állami egységén a csorbát a házasság 
megkötésének formája alkotta volna meg. A csorbát 
Magyarország állami egységében az alkotja, hogy 
van egy birodalmi egység, a melyet a monarchia 
neve alá rejtenek, melynek hadserege van a közös 
hadseregben, melyek diplomácziája van, melynek 
kormányzási területe van Boszniában, melynek czi-
mere van a kétfejű sasban, lobogója fekete-sárgá-
ban, ez a birodalmi egység, mely határt szab a ma-
gyar törvényhozás souverainitásának abban, hogy 
az anyagi és politikai élet igen sok tényére és elha-
tározására nézve akkor engedi jogerőre emelkedni, 
a midőn Ausztria tőrvényhozásának akarata is ah-
hoz hozzájárult. [Élénk helyeslés a baloldalon.] Ez 
az, a mi az állami egységet csorbává teszi, nem 
pedig a házasság kötésének formája. [Ugy van! 
Ugy van! balfelől és a középen.] 

A politikai életnek ezen a terén tessék a t 
kormánynak hadjáratot indítani, nem pedig a há-_ 
zasság kötelező formájanak homokját felmarkolni és 
azt a nemzet szeme közé szórni a nemzeti egység-
nek hangoztatása mellett. [Élénk éljenzés balfelől és 
a középen.] 

Azt mondják — épen a t. miniszterelnök ur 
hivatkozott rá, — hogy a kötelező polgári házas 
sági formát azért választotta a kormány, mert í 
katholikus egyház illetékes tényezőitől vagy tényező-
jétől azt az értesülést vette, hogy a katholikus egy-
házra nézve kevésbbé sérelmes a kötelező forma, 
mint a polgári házasságnak bármely más formája. 

Először is, t. Ház, a kérdés nem igy áll. Most 
rám nézve nem az az irányadó, bár katholikus 
vagyok, hogy mit mondanak a katholikus főpa-
pok, vagy nem tudom kik a kiket illetékes ténye-
zőknek neveznek, hanem az a kérdés, mi felel mog 
az én politikai hitvallásomnak és meggyőződésem-
nek, [Igaz! Ugy van ! balfelől.] Mire való azon föl-
fogás mellett a kötelező polgári házasság formája ? 
— Csak arra jó, hogy kényszerrel eltakarják a val-
lástalanok számát, azokat, a kiket az egyház vallás-
talanoknak tart, meh polgári módon kötik meg a 
maguk házasságát. 

S Z E N T E S I L A P . 

De kit lehet ezzel megcsalni? A mindenttudó 
Istent nem, a papokat nem, a világot talán. 

De azért serk' s^m lesz jobDa, hogy ha a kö-
elező for.ut eltakarja a vallástalanságot, sőt én he 
lyesnek tartom azt, bogy a köz- és roagáné'etben 
minden cselekedetben át legyen véve az, hogy senki 
a felelősséget el ne kerülje, hogy az elől ki ne buj-
lassék s hogy hi»e és meggyőződése mellett meg-
álljon. Ezt a felelősséget kerülik el s hári*ják el a 
polgári házasság kötelező formájának behozatalaval. 
Ez nem tartozik a polgárok neveléséhez, ezzel a 
polgárok jobbak nem lesznek. 

De én nem megyek el soha politikai ellenfeleim 
hez tanácsot sem kérni, ugy a mint a t. kormány 
tette; és ha a katholikus egyház illetékes tényező 
tzt mondják, hogy a kőtelező polgári hazasság lep 
kevésbbé sérelmes az egyházra nézve, bennem mind-
járt az a gondolat ébred fel, hogy — tekintettel 
arra, hogy a kötelező forma sokkal több nehézség-
gel jár és rendkívüli sok komplikácziót idézhet elő 
és mélyebben belenyúl a nép lelkiísmeie'ébe, mint 

fakultatív polgári házasság, — ezért tanácsolták 
.. kötelező polgári házasságot a kormánynak, hopy 
azt a nehézségek ezen útjára tereljék. [Élénk helyes-
lés és derültség balfelől és középen.] 

De a kőtelező polgári házassápnak meg van a 
'őrténete Németországban. Mit látunk olt? A má 
jusi tőrvények alapián a hatalmas B smarck — nem 
Szilágyi Dezső és Wekerle Sándor — egész diadal-
lal vivta a kulturharczot mindaddig, a mig a kőte 
lező polgári házasságot be nem hozták. 
Mert a máiusi törvények értelmében a nem enge-
delmeskedő aatholikus lelkészeket hivatalukból el 
mozdították, hivatalos teendőiktől eltiltották ; a pap 
nem végezhette hivatalos teendőit, a nép meg vo't 
fosztva lelki pásztorától. 

De a nép nem a kormányra, hanem a papra 
volt haragos, a ki nem engedelmeskedett a törvény 
nek és lehetővé tette, hogy zavarok következzenek 
be az egyház igazgatásában. A papok hirdették, 
hogy az állam és az állami törvények megtámadják 
a katholikus vallást, de a nép ennek h'telt nem adott 
mindaddig, mig a kötelező polgári házasság he nem 
hozatott. Midőn a kötelező po gárihazasság behoza-
tott, a nép látta, hogy a régi szertartások mellet! 
való házasság raegkötte'ése el van tiltva és hogy 
csak azután mehet a maga illetékes lelkészéhez, 
tngy megkösse házasságát, ha előbb a szokatlan 
állami hatóság előtt megjelent, és azt mondottak: 
igazuk volt a papoknak, mert az ál'am a vallást 
megtámaita, és attól a nsptól fogva fanatikus hívei 
/oltak a katholikus klérusnak és megalakult a czent-
rum pár'; nem Szilágyi D.̂ zső, nem W kerle Sán 
ior, hanem a hatalmas Bismarck kénytelen volt 
Ctnossába menni és a küzdelmet feladni, melyet a 
katholikus egyház ellen folytatott. [Zajos helyeslé* 
és tetszés balfelől és a középen. Halljuk! Halljuk!] 

A po'gári há/assag kötelező formája nem ad 
a polgároknak jogot; miként is adhatna midőn a 
szabadakaratnak, a szabad elhatározásnak semmi 
•ért sem ha?y fenn. Nem szaporítja a polgárok 
szabadságát, nem teszi az ő erkölcse ket nemeseb-
bekké, nem csiszolja le gonosz indulataikat. Még 
uok is, a kik helyeselték a kötelező polgáriházas-
ságot, csak azt állították, hogy a kötelező polgári-
házasság nem teszi az embereket rosszabbakká. — 
Már pedig a törvényhozásnak nem az a feladata, 
hogy oly törvényeket hozzon, melyek az embereket 
nem teszik roszabbakká, hanem oly törvényeket kel) 
alkotnia, melyek az embereket jobbakká, nemeseb-
ben gondo kozókká teszik, rossz indulataikból ki-
vetkőztetik. [Ugy van ! Ugy van! Tetszés a szélső-
balolda'on ] 

Tekintsük azt, t. Ház, hogy a házasság eddigi 
megkötésénél mi volt a lényeges ? A felek megkö-
tötték a házasságot az Isten tanuul és segítségül 
hivása mellett egyházi szertartásokkal. Három elem 
van benne: az Isten, a vallási szertartás és a há-
zasság. Ha már mostan a népnek egyszerre azt a 
tant fogják hirdetni: hogy ezután a házasság ed-
digi megkötésének formája nem létezőnek, érvény-
telennek, semmisnek tekintetik; hanem egy uj for-
máját adjuk neked a házasságkötésnek, melyben 
nincs hivatkozás az Istenre, nincs vallási szertartás, 
csak egyedül a házasság eleme van meg benne, 
mit fog az a nép gondolni ? Azt fogja gondolni, 
hogy vagy a vallás vesztette el a maga tekintélyét, 
értékét, és már a vallás tekintélyét az állam törvé-
nyei is kiküszöbölendőnek, mellőzendőnek taitják. 
(Zajos helyeslés a szélsőbalon.) vagy azt fogja gon-
dolni, hogy a házasság természete változott meg és 
lett egyszerű szerződéssé, melynek nincs erkölcsi 
tartalma, a mely házasságot eddig vallási szertartá-
sok által kellett erkölcsileg megszilárdítani. (Ugy 
van! a szélsőbalon.) 

T. képviselőház! Én is szükségesnek tartom a 
nép számára a vallást, de szükségesnek tartom a 
magam számára is. Nem egyszer, ha a kételynek 
órái elérkeztek az én elmémre — mert minden em-
bernek keresztül kell ezen esni % a ki gjndolkozik — 
és midőn a kétely kínzott és gyötört, nagvon sze-
rencsétlennek éreztem magamat, és üresnek keble-
met, és minden tevékenységnél lehangoltnak éreztem 
magamat. De ha elmultak a kétely órái: visszatért 
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ugy éreztem magam, mintha egry napry betegségből 
lábbadozás nélkül felgyógyultam volna. Pedig ne-
kem volt még némi filozófiám, melyet a vallás he-
lyébe tehettem. De önök megrendítik a nép vallásos 
érzületét, a nélkül, hogy filozófiát tudnának annak 
a népnek adni. A nép vallásos élete igen keskeny 
alapra van felépítve, hogyha azon a keskeny alapon 
azt az épületet megérintik, az nagyon könnyen ősz-
szeomlik. S veszélyes pillanat ez most, oly törvény-
javaslatokat tenni le a ház asztalára, melyekkel az 
egyházak vallásának tekintélyét megrendíteni kíván-
juk a nélkül, hogy az állam tekintélyét helyébe al-
lithatnók. (Tetszés balfelől.) Mert az állam a vallás-
talanság ellen nem bír fegyverrel csak az egyház 
bir azon fegyverekkel, melyek a vallástalanság ellen 
harczolnak, s nem szabad az egyház fegyvereit el-
venni, hogy küzdhessen a vallástalanság ellen, mi-
dőn azon fegyverek, ha elvétetnek, ugv sem fognak 
soha az állam tulajdonába átmenni. [Tetszés a bal-
és szélsőbalon.] Nem erre való idő van most, midőn 
a szocziálizmus az egész Alföldet és Magyarország 
városait meghódítani kezdi; [Zajos helyeslés a bal-
oldalon és középen.] midőn a szocziálizmus, mely a 
jelenlegi társadalmi rendet össze akarja törni, an-
nak alapját, a családi életet s az ebben élő vallá-
sosságot rohanja meg. A házasság ellen küzd a szo-
cziálizmus azért, hogy a társadalmat megsemmisít-
hesse, s akkor önök a házasságot magát a vallási 
szertartások által nyújtott erkölcsi fenségéből ki 
akarják vetkőztetni, hogy a szocziálizmusnak segit-

M ért? ségére és szolgálatára legyenek. [Élénk helyeslés ba-
lon és a középen ] 

A nép t. Haz, nem bir a dogmák magasla-
tára felemelkedni; a nép csak a szertartásokat is-
meri, a nép a szertartásokban tartia magát a val-
lást, és ha a nép a szertartásoktól látja magát meg-
fosztva, vagy azokban látja magát akadályozva, ak-
kor az a nép vagy vallástalanná, vagy pedig fana-
tikussá válik, mert a vallást üldözöttnek találja. 
(Élénk tetszés balfelől és a középen.) 

Én, midőn a polgári házasságnak tetszés sze-
rinti formája mellett vagyok, ismerem Magyaror-
szágnak törvényeit és ismerem bennök az 1791 : 
XXVI. t.-cz. 3. § át, mely azt mondja a protestán-
sokra nézve: saját vallásukkal ellenkező tettekre 
semmi szin alatt ne kényszeríttessenek. S ha a kaf-
holikus egyháznak vallása, mint az egyházi férfiak 
tanitják, azt tartalmazza, hogy a házasság szentség 
és csak az egyház előtt köthető meg, — ha ez a 
vallásnak tanítása az egész vi ágra, akkor nem le-
het a katholikus polgárokat már az egyenlőség és 
viszonosságnál fogva kényszeríteni. (Zajos helyes-
lés, éljenzés és taps a balon és a középen), hogy 
vallásukkal ellenkező cselekedeteket hajtsanak végre. 

De, t. ház, a fakultatív polgári házasság for-
mája mellett, miután a felelősség a házasulaudókat 
terheli, akik szabadon hozzák meg a masnik elhatá-
rozását, nincs a kultur-harezra kilátás. E lenben ki 
mer ma felelősséget vállalni arra nézve, hogy ha ez 
a kötelező polgári házasság a jelen törvényjavaslat 
szerint megalkottatik, nem fog-e Magyarország egy 
kulturharcz színhelyévé tétetni ? (Ugy van I Ugy 
van ! balfelől és középen. Ellenmondás jobbfelől.) 
S akkor az egyház tanításával, mely egyedül az 
egyház előtt kötött házasságot ismeri el érvényes-
nek, a melyet én a felekezeti türelmetlenség taná-
nak fogadok el, szemben fog állani az állam tör-
vénye, mely egyedül a polgári hatóságok előtt kö-
tött házasságot ismeri el törvényesnek, és szembe 
fogja állítani az állami türelmetlenség tanát. Az egy-
házi és az állami türelmetlenség elvei fognak eb-
ben a harezban küzdeni, s akkor ugy fog kinézni 
ez a szegény magyar nemzet, mint Zohák király, a 
kiről a perzsa mese mondja, hogy Zohák király egy 
gvnge p llanatában megenged'e az ördögnek, hogy 
negcsókolja vállait, és két vállán két sötét kígyó 
ümadt, mely éhségének egész mohóságával agyát 
akarta megemészteni. És sötét kígyót és iszonyú 
fajdalmakat érzett, mert a két kígyó saiát testének, 
vérkeringésének részévé vált. Igy lesz Magyarország 
is. A felekezeti és állami türelmetlenség harcza mel-
lett a nemzet fog szenvedni, iszonyú fájdalmakkal, 
mert saját testéből támadt két sötét kigyó fog küz-
deni egymás és a szabadság ellen. (Zajos tetszés 
balfelől és a középen.) 

Azt mondja erre a t. miniszter ur, — mert 
látom mosolygó ajkait, — hogy hiszen meg van en-
gedve. hogy a polgári házasság megkötése után a 
házasuló felek megkössék az egyházi házasságot is. 
Ez is igaz, de a türelmetlenség, a sérelem abban 
van, hog:y oly cselekedet elkövetésére kényszeritik 
i katholikusokat, mely vallásuk tanaival ellenkezik, 
Ap ugy mint a protestáns katonánál, hogy térdepel-
jen, mikor imára vezénylik. (Zajos helyeslés és tet-
szés a bal- és szélsőbabldalon.) 

Egy példa jobban felvilágosit. A kereszténység 
szazadaiban a kereszténveknek nem azt ren-

delte el a római hatalom, hogy tagadják meg iste-
neket. hanem azt, hogy áldozzanak a római állam 
isteneinek. A kereszténvek megtagadták az áldozatot. 
A prokonzulok, a tábornokok, a juris consultusok 
csodálkoztak azokon az egyszerű, tudatlan embere-
ken, hogy ők nem akarnak áldozni az állam istenei-
nek. mikor azok olv sokan vannak, és hogy oly bi-

a hit és vallás elveinek világossága az ón elmémre;!ven ragaszkodnak Istenükhöz, a mely csak egyedül 
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van. Dd a keresztéuyek megtagadják makacsul az 
áldozást az áUam isteneinek, a mely állam istenei 
közt egyik volt maga a császár is és a.ért őket Iá 
zadókoak jelentették ki, mert % császárnak, az ál-
lami mindenhatóság személyesitőjének sem akartak 
áldozni. A prokonzulok elítélték s elküldték a ke 
resztényeket a czirkusz porondjára, hogy a vadálla-
tok által szétszaggattassanak, és a tömeg, ezren meg 
százezren, „ave CiestrM kiáltva tapsolt, és tapsolt 
a vadállatoknak és nem a hősöknek, mert a hősök 
nem öltek, csak meghaltak és haláluk által diadal 
maskodtak. (Zijos tetszés és taps a bal- és szélső 
baloldalon.) 

Én sem fogok (Halljuk! Halljuk!) az állami min-
denhatóság isteneinek áldozni, (Zajos tetszés és éljen-
zés a bal- és szélsőbalon.) mert Magyarországnak 
egész története azt bizonyitja, hogy a fejedelmi, az 
állami mindenhatóság ellen küzdve, védelmezte me^ 
szabadságát és önkormányzatát; (Élénk helyeslés és 
tetszés a szélsőbalon.; nem fogok az állami mindenha-
tóság isteneinek áldozni, — mert őseink is az ellen 
küzdve tartották meg szabadságban e hazát, (Élénk 
tetszés a bal- és szélsőbaloldalon.) Bethlennek, Bocs-
kainak, Rákóczynak és 48-nak zászlóira e szó volt 
felirva: szabadság, nem pedig az, hogy szabadelvü-
ség; (Zajos tetszés a szélsőbalon.) „szabadság itt 
hordozták körül véres zászlóidat*, mondja a költő, 
nem pedig azt hogy : szabadelvüség, mert más a 
szabadság és más a szabadelvüség. A szabadságban 
benne van a szabadelvüség, de a szabadelvüségben 
nincs benne a szabadság. (Zajos helyeslés, tetszés 
éljenzés és taps a szélsőbaloldalo, a baloldalon és 
a középen.) 

II. József császár kormánya szabadelvű volt és 
Magyarország alkotmányát, törvényei rendjét, közsza-
badságát romokba akarta dönteni, és azokra kitűzni 
azt a lobogót, a melyre ez volt irva: szabadelvüség. 
(Tetszés balfelől.) 

Robespierre, a konvent szabadelvű volt; nem a 
szabadság uralkodott Franciaországban akkor, hanem 
a rémület és a bakó. (Igaz; Ugy van! élénk tet-
szés balfelől.) 

I. Napoleon kormánva szabadelvű volt, de nem 
•olt szabadság akkor Franczi országban, mert nem 
a polgároknak akarata, hanem a császár parancsolata 
volt a törvény. (Igaz! Ugy van! Tetszés ba felől.) 

És ezen császár dicsősségének vérszomjaban 
egész Európa felszínét behintette nagy nemzetének 
csontjaival. (Tetszés balfelől.) A második császárság, 
III. Napoleon kormánya szabadelvű volt, de a SZŐ-
delgés, a korrupczió (Tajos tetszés balfelől) a fran-
czia nemzetet katasztrófához ve/ette és ezáltal jut 
tatta a szabadsághoz. (Hosszas, zajos tetszés balfelől.) 

Mi a kormány törvényjavaslatának természete? 
Az állam mindenható hatalmát be akarja vinni a 
társadalom alapjába' a csaladba, a házasság által, 
hogy onnan aztan belevigye az allami mindenható-
ságát a községekbe, a városokba s a törvényhatósá 
gokba a közigazgatások által. Én azt tanultam ós azt 
láttam hazam történetéből, hogy egy okos nemzet 
minden kincsét, minden fegyvereit nem rakja egy 
várba, hanem szétosztja kincseit ós fegyvereit minden 
erősségében, hogy ha az a vár, az államiságnak csonka 
vára, idegen kézre kerül is, a többi váraiban tartott 
kincsei és fegyverei segítségével visszahódíthassa azt. 
[Élénk tetszés és éljenzés balfelől.) 

Az állami mindenhatóság az emberiségnek sok 
fájdalmat s a nemzeteknek &ok szenvedest okozott. 
Igaza van Buskle-nek, a ki az emberi művelődés 
történetéhen rámutat arra, hogy az utóbbi századok 
ban azok a törvények voltak az emberiségre és a 
nemzetekre nézve legáldásosebbak, a melyek az ál 
lami mindenhatóságnak befolyását megszüntették 
vagy korlátozták. 

Mi a vallás szabadság ? 
Nem egyéb, mint megszüntetése az állam azon 

beavatkozásának, a melylyel az egyént istene és val 
lása és szertartásai körül korlátozni akarta. 

Mi a sajtószabadság, mint az, hogy az iró, a 
ki gondolatait a közönség rendelkezésére bocsátja, 
és közönsége közt fennállott állami korlátokat a tör-
vény megszüntette és igy a gondolatnak a szabad-
ságát érvényre tmelte ? 

De hát mi a polgári szabadság, ha nem az, 
hogy az állam mindenhatóságával szemben az egyéni 
szabadságnak, az önkormányzatnak erős védfalait és 
bástyáit épitjük fel és megszüntetjük az állam min-
denhatóságát ? (Ugy van! Ugy van! balfelől.) 

Hiszen az állami mindenhatóság volt az is, a 
mire a t. miniszterelnök ur hivatkozott, a midőn 
Galileit a pápa tanainak a visszavonására szólította 
fel. Nem is az egyház-fő volt ez, hanem az államfő 
a ki az állam mindenhatóságánál, elvénél fogva még 
a tudós látásának is határt akart szabni és a tudo 
mánynak is megáljt akart parancsolni. (Élénk tet-
szés balfelől.) 

Hiszen az állami mindenhatóság nevében kel-
lett Socratesnek, midőn az erkölcs és az ész isten-
ségéről beszélt, a méregpoharat kiürítenie, mert ez 
által megsértette az állam isteneit. Es vájjon midőn 
Pontius azt kérdezte, hogy mi az igazság, és a nép 
azt kiáltotta: feszítsd meg, ha barátja vagy a csá-
szárnak, ne a az állam mindenhatósága nevében 
küldötte a Golgothára Krisztust ? Ugy van! Ugy 
van 1 balfelől.) 

SZENTES I LAP . 

Az állami mindenhatóság elvét törték össze az 
alkotmányos küzdelemben századok óta. És ha az 
állami mindenhatóság elve újból uralni fogja a tár-
sadalmat, újból hatalmába fogja keríteni a közintéz-
ményeket, akkor, hogyha újból a világra jönne 
Krisztus, hogy folytassa a megváltás tanát, hogy 
hitet adjon a világnak, szeretetet az emberiségnek, 
reményt az életnek, tiszteletet a szegényeknek, vé-
delmet az elnyomottaknak, leczkét a hatalmasoknak: 
az állami mindenhatóság nevében újból leköpdös-
nék, újból megfeszítenék. (Zajos helyeslés, tetszés 
és taps a baloldalon és a középen.) 

Mert a törvényjavaslat a szabadelvüség nevé-
ben elárulja a szabadságot, mint a szeretet csókjai-
val Júdás a szeretet istenét, nem fogadom azt el a 
részletes tárgyalás alapjául. (Hosszantartó zajos he-
lyeslés, éljenzés és taps balfelől és a középen. Szo-
nokot számosan üdvözlik.) 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth Lajos nagy hazánkfia 

állapotáról — miat vezérczikküukben is el 

vau mondva — folyton aggasztó hirek ér-

keznek, s nem lehetetlen, hogy márczius 

15-én a nemzeti örömünnep nemzeti gyász-

ünneppé változik á t ; amitől óvja meg a gond-

viselés ezt a sok bajjal küzködő országot. 

— R e g é n y ü n k io iy ta tá&a, t*rg)hatmaz 

miatt, a mai számunkból kiszorult; amiért olvasóink 

szives elnézését kérjük. Jövő szamunkban okvetlen 

hozni fogjuk a folytatást. 

— B a l o g h J á n o s országgyűlési képviselő 

ma kezdi meg a párbaj vétségért reá szabott Ő napi 

államfogház büntetését, a szegedi államfogházban. 

Ha azonban márcz. 19-ike előtt a házassági törvény-

javaslat fölött megtörténik a szavazas, az esetben 

szabadságot kér az igazságügy minisztertől, hogy a 

polgári házasság mellett érvényesíthesse szavazati 

jogát. 

— A p o l g á r i l e á ny i s ko l a hangver-

senye iránt, mely tudvalevőleg ma este lesz a 

Kass szállodában — olyan nagy az érdeklődés, hogy 

az a legvermesebb reményeket is messze túlszár-

nyalja. A jegyek már jobbára el vannak adva, s 

aki helyhez akar jutni, annak tanácsos lesz még a 

nap folytaban gondoskodni a jegyről. 

— Vá l asz t ások az á rmen t e s i t ő tár-

s u l a t n á l . Tudvalevőleg f. hó 10 en az ármentesitő 

tarsulat központi választmanya ülést tartott. Tér 

szűke miatt csak jövö számunkban referálhatunk 

az ülés lefolyásáról. Most csak annak fölemlitésére 

szorítkozunk, hogy a lemondott Práznovszky Lajos 

helyére társulati nyilvántartóvá Pócsi Balogh Mihály 

segódnyilvántartó, ennek helyére pedig segédnyil-

vántartóvá Sulcz Károly adóügyi tanácsnok válasz-

tatott meg, amint ezt mi előre jeleztük. Gal Sándor 

segédnyilvántartó pedig allásában véglegesittetett. 

— A v á r m e g y e i á l l a n d ó v á l a s z t m á n y 
f. hó 9-ón tartott ülésében — Gicatnczisz Lajos 
ellenkező inditvanya daczára — jóváhagyatni java 
solta a varmegyei közgyűlésnek a szentesi villauy 
világítási szerződést. 

—̂  E sküvő . Gsucs Lajos földbirtokos leányát, 
Gsucs Esztike kisasszonyt szombaton délután vezette 
oltárlm Matéffy László földbirtokos, Zavartalan bol-
dogságot kívánunk az uj párnak. 

— S z á n t h ó La jos a .Csongrádmegyei ta. 

karékpénztár* volt pénztarnoka legközelebb egy na-

gyobb ipar-vállalat vezetését veszi át, mely iránt 

már fél évvel ezelőtt obligácziót vállalt. 

— Csong r á don az ellenzék az összetartás 

érdekében ma nagy értekezletet tart, melyen Sima 

Ferencz országos képviselő is részt vesz. 

— Közgyű l é sek . A f. hó 12-én, hétfőn 

'artandó vármegyei és városi közgyűlésekre ismé-

telten figyelmeztetjük a megyebizottsági tagokat és 

városi képviselőket. 

— A „Csongrádmegye i t aka rékpénz-
t á r " f. hó 10-én tartotta közgyűlését. A részvénye-
sek az igazgatóság jelentését és javaslatait, vita nél-
kül, egyhangúlag elfogadták, s a felmentvényt az 
igazgatóságnak ós a felügyelő bizottságnak megadták. 
Az osztalék részvényenként 8 frtban állapíttatott 
meg. Az igazgatóságban 6. tagsági hely lévén betöl-
tendő. megválasztattak : Sima Ferencz, Sarkadi Nagy 
Ferencz, Temesváry Antal, dr. László Vilmos, Kátai 
Pál János és Vecseri János (I. tízedbeli.) A régi ta 
gok közül Feiler Márton és dr. Gzukkermann Soma 
helyett választottak ujakat. G'ukkermann dr. orvosi 
nraksz»sz4ra való tekintettől maga kívánt visszavo-
nulni. Feiler Márton pedig csak véletlen félreértés 
folvtán néhány szavazattal maradt ki, amit az intézet 
érdekében őzzintén sajnálunk. A felügyelő bizottság-

29. oldal. 

ban egy hely lévén üresedósben, arra megválasztatott 
Hurián Lajos. 

— A z I-ső 48-as k ö r m á r c z . 15-iki 
bankettjére ismételve felhívjuk a közönség figyelmét. 
Egyteritók ára, a régi szokásnak megfelelően 60 kr. 

— A .szentesi da legy le t " márczius 

15-ének nagy napját mint minden évben ugy az 

idén is megünnepelni akarván — a mondott napon 

délelőtt 11 órakor a varmegyeház nagytermében 

felolvasással és szavalással egybekötött ünnepélyt 

rendez a következő roüsorozattal: H y m n u s ; Köl-

cseytől énekli a dalegylet. Felolvasás. Pólya Ferencz 

ur által. É b r e s z t ő : Mosonyi Mihálytól énekli a 

dalegylet. Szavalás. Dr. Tasnády Antal ur által. 

S z ó z a t : Vörösmartytól énekli a dalegylet. Ez ün-

nepélyre a nagy közönséget rang és rend különbség 

nélkül szivesen látja és meghívja a dalegylet. 

— U j l a p ok a szomszédban . Hegyi 

Antal csongrádi plébános s pártunk egyik vezértagja, 

f. hó 15 'ől k^dve .Csongrádi Közlöny* czim alatt 

egy uj lapot in it meg, melyet egyelőre lapunk 

nyomdája fog k:állifan». A szomszéd Mindszenten 

oedig Tarv Endre ügyvéd elv'ársunk indít meg 

.Mindszenti Ltp" czimmel egv hetilapot, melynek 

mutatvány száma ma, dső száma pedig april 1 én 

fog megjelenni. Az ellenzéki zsurnalisztika tehát egy-

szerre két organummal erősödik a vármegyében. 

— A gőzha józás megkezdése. A gőz-

hajózás a Tiszán folyó hó 13 án kezdődik meg, 

egyelőre a kővetkező menetrenddel: Szentesről 

Szolnokra kedden és pénteken délelőtt 9—10 óra 

között; Szentesről Szegedre pedig szerdán és szom-

baton délelőtt 11 óra tájban. 

— Sö té t bún . D. Ignácz tanyai lakos fe-

lesége 15 éves leánygyermekével együtt megjelent 

a napokban az egyik kerületi orvosnál, s olyan s^ert 

kért tőle, amely elpusztítaná azt, akinek nem sza-

bad a világra jönnie. Először azt állította, hogy neki 

magának volna szüksége arra a gyilkos szerre, de 

az orvos faggatására még is bevallotta, hogy tulaj-

donképen a vele lévő 15 éves leányát akarja meg-

menteni a szégyentől. Az orvos jelentést tett az 

esetről, s a kapitányság rendőri felügyelet alá he-

lyezte az elbukott leányt. 

— Vásá rok a közelben. Békésen f. hó 
16. 17. és 18-án, H.-M.-Vásárhelyen 17-én, és Kun-
Félegyházán 19-én lesz az országos vásár. 

— Lopás . Molnár Farkas József vagyonkö-

zösségbe kívánt lépni Fábián Tóth Istvánnal, s ezt 

az ideát gyakorlatilag ugy valósította meg, hogy el-

emelte a Fábián Tóth István tulajdonát képező fa-

törzseket. De rajta vesztett a manipuláczión, s most 

már majd a bíróság fog vele vitázni a vagyonkö-

zösségi elvek törvénytelen volta felől. 

— P á l y á z a t n t a z á s i ösz tönd í j ra . A 

szegedi kereskedelmi és iparkamara pályázatot hir-

detet, egy, Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter 

ur által tárczája terhére adományozandó 300 frtos 

külföldi utazási ösztöndíjra. Az ösztöndíj elnyerése-

ért folyamodhatnak a kamara kerületéből Szeged, 

Hmvasárhely, Btja, Szabadka, Zombor, Újvidék, Bács-

Bodrog és Csongrádvármegyék oly tanulmányaikat 

végzett fiatal törekvő és kellőleg képesített iparosa*, 

kik 1894-ben tapasztalatok gyűjtése és képzettségük 

fejszlesztése végett külföldi utat tenni készek. Fölső 

rolandók és illetőleg igazolandók a folyamodásban 

a pályázó lakhelye, családi viszonyai, erkölcsi maga-

viselete, tett tanulmányai, eddigi foglalkozása és nyelv-

ismerete, a szakma, melyet tanulmányozni szándé-

kozik ós a részletes útiterv, melynek keresztülvitelére 

a 300 frtos ö?ztöndij elnyerése esetén vállalkozik. 

A pályázatok 1894. évi márczius 20-ig küldendők be 

szegedi kereskedelmi és iparkamarához. 

— Fogorvos . Kovács J. jónevü budapesti 

fogorvos — mint már jeleztük — pár hét óta vá-

rosunkban időzik, s a közönség rendelkezésére áll. 

Miután itt tartózkodása már csak rövid időre terjed, 

lapunk utján figyelmezteti a fogbajban szenvedőket, 

hogy annál inkább siessenek őt Kass szálloda 9. sz. 

a. lakásán fölkeresni, mivel vannak műtétek-például 

a plombirozás — amelyek több időt vesznek igénybe. 

— B i z tos Jövede lem t őke elhelye-

zésre. (Tőkepénzesek figyelmébe.) E 1 a d ó : 8 drb. 

Csong r ádmegye i t a k a r é k p é n z t á r i és 2 drb. 

Szentesi ke reskede lm i részvénytársa-

ság i részvény. Hol? megmondja e lap kiadó-

hivatala. 
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206—1894. szám 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hirré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

1894. évi 898. számú végzése következtében 

dr. Löveníeld Albert ügyvéd által képviselt 

Eppinger Lázár és íia budapesti czég javára 

Goldner Ödön mindszenti lakos ellen 000 frt. 

s jár. erejéig foganatosított kielégítési vég-

rehajtás utján leíoglalt és 1658 frt 98 krra 

becsült bolti áru czikkekből álló ingóságok 

nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

1002 1894. számú végzése folytán 600 frt 

tőkekövetelés, ennek 1893. évi május hó 2-ik 

napjától járó 6 % kamatai és eddig összesen . 

82 frt 30 krban biróilag már megállapított beidéztetni, es 

költségek erejéig Mindszenten végrehajtást 

szevedett lakasán és üzletében Jeendő esz-

közlésére 1894. évi márczius hó 13-ik nap-

jának délelőtti 9 órája határidőül kitüzeük 

és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-

zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-

ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 

§-a értelmében készpénzíizetés mellett, a leg-

többet Ígérőnek becsáron alul is elfognak 

adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi febr. hó 22-én. 

Végli Sándor, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

S Z E N T E S I L A P . 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek az 1894-ik évi fősorozásra 

felhívott I., II. és Ill-ik korosztálybeli had-
kötelesek, hogy ja fősorozás ez évi april 
hó 2, ;í, 4 és 5-ik napjain fog meg-
tartatni, és pedig megvizsgáltatnak : 
ápril 2-án az 1-ső ko.-beii hadk )t. 1 tői 200 sorsz.-ig 

, 3-án . I. „ „ , 201-t̂ l 309 . 
és a Jll-ik „ „ , 1-től 126 

ápril 4-én a Il-ik , , „ 128-tól 330 
és a 111-ik „ „ , 1-től 181 

ápril 5-én a ill-ik „ „ , 182-től 192 sorsz.-ig 

és előállíttatnak az önként jelentkező had-

kötelesek ; apák, munka- és keresetképesség 

tekintetéből leendő megvizsgálás végett, és a 

helyben tartózkodó idegen illetőségű had-

kötelesek. 

A sorozásra minden hadköteles külön 

kitűzött napon való pon-

tos megjelenésre szigorú büntetés terhe 

mellett - liivatik fel. 

Kelt Szentesen, 1894. febr. 23-án. 

1V3 M a g y a r EI< f ck, 
h. főjegyző 

J L o v j J ó z s e f 

IV. tized 55. számú háza kedvező feltétel 

mellett több évre haszonbérbe kiadó, értekez-

hetni a fenti szám alatt. 

Gránicz Pálnak 
Kistőkén 42 hold földje két tanyaépülettel 

egy vagy két tagban, továbbá 111. t. 6U2. sz. 

alatti háza eladó. Venni szándékozok érte-

kezhetnek LL1. t. 304. szám alatt. 

P a t a k i J L a j o s i i a k 

111. tized 77 számú háza eladó, esetleg aren-

dába is kiadó. 

M o r v á t h J á n o s 

előfogatos I, tized 436. számú házánál 2 pa-

dolt szoba, meleg konyha, spájz, kamra és 

padlás 1894. évi ápril 24-től 1895. évi áp-

ril 24-ig kiadó. Értekezni leliet a város-

2V2 házánál. 

Méltóságos Haris György és János 
urak házában bérbe adandó több üzlethelyi-

ség egyenkint 500 forintjával, kik bérbe 

venni kívánják szíveskedjenek nálam jelent-

kezni. l>r. Ecseri Lajos, ügyvédnél. 1V3 

J t i l a d ó l i á z . 

Dégay Kálmán 111. t. 19. számú 
iiáza (Aradi főkapitány ur házával szemben) || 

azonnal eladó. Értekezhetni tíalázsovits 

Norbert főgymn. tanár úrral. 1E3 

Papp Imrének 
szent-lászlói 74 hold tanyaföldje kedvező fel-

tétel mellett eladó, értekezni lehet II. tized 

165. szám alatt. 

A „Mócz"-féle ház 
emeleti lakásán elköltözés miatt több szoba-

bútor és konyha berendezés e hó 25-ikéig 

igen mérsékelt árban eladó. 

V A R G A B E N I Á M I N 

I. tized 308. sz. házánál egy 5 öles épület! 

nádtetővel, 10 öl deszka és léczkerités, egy | 

szoba bútor, és nagynyomási első osztályú 

házi földje eladó. 

Haszonbéri hirdetmény. 
Gróf Károlyi Sándor ur ő Nagy-

méltósága ugy nevezett István Hegyesi bir-

toka (mit régebben Jurenák Ede ur, mostan 

Sváb Sándor ur bérel) mely teszen 2028889/noo 

holdat folyó évi október 1-től 10 — 12 évre 

haszonbérbe kiadó. 

A nevezett bérterület áll : szántó föld 

51 l71/noo hold, rét 594189/noo hold és legelő 

92362ö/noo holdból, van továbbá rajta egy 

3 szobás kissebbszerű tiszti lak, egy nagy 

ökör istálló, egy csikó egy ló istálló, egy juh 

pajta, egy tengeri góré és egy három szobás 

cselédház. 

A birtok a szarvasi vasút-állomáshoz 

75 perez, Szenteshez 2 órányira, Orosházá-

hoz 13A órányira van. 

Bővebb felvilágosítást ez ügyben az 

uradalmi pénztárnok ad u. p. 
Békés-Bánfalva Kis-Királyságon. 

30. szám. 

Q O O O O O O O O Ü Q Q Q O O O O O 
A Borries-féie uradalmak 

igazgatóságának Eckendorfban 
(Észak-Németország) tudomására jővén, hogy 

eckendorfi répamag több helyről mint eredeti 

vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 

tehát nevezett igazgatóság a gazdaközön-
s é g é r d e k é b e n köztudomásra hozni, hogy 

e r e d e t i e c k e n d o r f i 
takar mány répa-mag 

v a l ó d i m i n ő s égben 

Ausztria-Magyarországban csakis 

MAUTHNER ÖDÖN 
m a g f k e r e s k e d é s é b e n 

Budapesten 
kapható, a mennyiben az eckendorfi uradal-

mak mint ez évben, ugy 1898. évig csak 
egyedül ezen czégnek fognak 
répamagot szállítani, mely czég az 

erre vonatkozó árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmentve megküldi. 2—7 

Ú 0 Q 3 0 Ö Ű 0 2 o o o o o o o o o 

Ű O O O O O O O I C O I O O O O O O O O O 

fogorvosi mű t e rme SZEGEDEN , 

uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

3Iűfogak és fogsorok 

24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
P lombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak tisztítása, 31 

mindenféle fog- és száj műtétek. 

Rendelési idö: d. e. 9—12, d. u. 2 5 óráig. 

Foftmütétek coc annál es altató-gázzal d<\ 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
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jére különös tekintetben részesülnek. 
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Gróf Esterházy -féle 
C o g n a c g y a r r é s z T ^ é r ^ . 3 . ~ t a . r s a , s á , g , 

B U D A P E S T E N . 

r , Teljesen befizetett részvénytőke 

640000 korona 
az osztr.-magyar birodalom egyik legnagyobb cognacgyára. 

Gyárunk a legújabb tecímikai vívmányok 
alapjánvan berendezve és a franczia gépeink fel-
dolgozási képessége évenkint 

1 m i l l i ó 752 ezer l i t e r b o r t 

vesz igénybe. 

tiszta borból idegen anyagok hozzákeverése nélkül készül s ezért a 

közönség kedvencz itala. 

Több 1000 el ismerő 
nyi la tkozat . 

Legelőkelőbb orvosi tekin-

télyektől ajánlva. F r iszOklevél, aranyérem s 
|diszker> szttel k i tüntetve . 

Kapható Szentesen: 1 — 15 
Horváth István, iij. Kovács Sándor , Szépe Káro ly és Mannó József-nél. 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




