
334 DOKUMENTUMOK

39.
1868. nov. 12.

A központi bizottság jelentése a nemzetiségi egyenjogúság 
tárgyában szóló törvényjavaslatról.1

1865–68. évi Képv. Ir. VI. 249. 1.

A központi bizottság a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában a nemzeti-
ségi bizottság törvényjavaslatát általános tanácskozás alapjául elfogadta; az 
abban kijelölt elvek és határok között azonban, tekintettel a concret viszo-
nyokra és a megállapitott elvek gyakorlati keresztülvihetésére, több beható 
módositásokat tett, melyek szükségessé tették az egészet egy önálló szöve-
gezésbe foglalni és ugy terjeszteni be a t. képviselõháznak.

Kelt Pesten 1868. nov. 12-én. Kéthelyi József s. k.
 a középponti bizottság elõadója.

Melléklet:

Törvényjavaslat a nemzetiségi egyenjoguságról.
(A központi bizottság szövegezése szerint.) 

1865–68. évi Képv. Ir. VI. 249–253. l.

Azon egyenjoguság, melyet Magyarország bármely nemzetiségü polgá-
rai, politikai és polgári jogok tekintetében, különbség nélkül élveznek, egye-
 1 Forrás: Kemény G. Gábor (összegyûjt., jegyz.): Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 

a dualizmus korában. I. kötet: 1867–1892. Budapest, Tankönyvkiadó, 1952, 106–111. Betûhív 
közlés.

  A központi bizottság szövegezésében elõterjesztett „Törvényjavaslat a nemzetiségi egyenjogúságról” 
voltaképpen Eötvös javaslatának tekinthetõ, aki a nemzetiségi bizottság munkálatainak irányítója 
volt. A központi bizottság javaslata és a korábbi nemzetiségi bizottsági javaslatok szövege között 
csak jelentéktelen változtatásokat találunk az 1., 5., 10. és 11. §§-okban. Ezek közül az 5. § bizonyos 
engedményt tesz a nemzetiségi bizottság javaslatával szemben a nemzetiségek javára, amennyiben 
megállapítja, hogy az egyházak közötti érintkezésben az illetõ egyházak nyelve használható, az 
esetben is, ha az nem az állam hivatalos nyelve. Ez a törvényjavaslat került 1868. november 24-én 
a képviselõházi általános vitában a nemzetiségi képviselõk javaslatával szemben a Ház elé.
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dül az országban divatozó nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak 
annyiban esik külön szabályok alá, a mennyiben ezt az ország egysége, a 
kormányzat és közigazgatás gyakorlati lehetõsége és célszerüsége, ugy szin-
tén az igazság gyors és pontos kiszolgáltatásának igényei szükségessé teszik. 
Ugyan azért:

1. §.
Az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és 

törvényhatóságához, annak közegeihez s az államkormányhoz intézett be-
adványait anyanyelvén nyujthatja be.

Más községekhez, törvényhatóságokhoz s azok közegeihez intézett be-
adványaiban vagy az állam hivatalos nyelvét, vagy az illetõ község és tör-
vényhatóság jegyzõkönyvi nyelvét, vagy nyelvei egyikét használhatja.

A törvénykezés terén, a nyelv használatát a 14–21. §-ok szabályozzák.

2. §.
Községi, egyházi és törvényhatósági gyülésekben a szólás jogával birók 

szabadon használhatják anyanyelvöket.

3. §.
Valamint eddig is jogában állott bármely nemzetiségû minden egyes 

honpolgárnak ép ugy, mint községeknek, egyházaknak és egyházközségek-
nek, ugy ezentul is jogában áll saját erejével, vagy társulás utján alsó, közép 
és felsõ tanodákat felállitani. E végbõl s a nyelv, müvészet, tudomány, gaz-
daság, ipar és kereskedelem elõmozditására szolgáló más intézetek felállitá-
sa végett is, az egyes honpolgárok az államkormány felügyelete alatt társula-
tokba vagy egyletekbe összeállhatnak, és összeállván szabályokat alkothat-
nak, az államkormány által helybenhagyott szabályok értelmében eljárhat-
nak, pénzalapot gyüjthetnek, és azt, ugyancsak az államkormány felügyelete 
alatt, nemzetiségi törvényes igényeiknek is megfelelõen kezelhetik.

Az ilyen módon létrejött müvelõdési és más intézetek — az iskolák azon-
ban csak a közoktatási szabályozó törvény rendeletei feltételeinek megtar-
tása alatt — az állam hasonló foku intézeteivel egyenjoguak.

A magán intézetek és egyletek nyelvét az alapitók határozzák meg.
A társulatokra s általok létesitett intézetekre nézve a nyelv használatát 

illetõleg az 1-sõ §. határozatai lesznek szabályozók.
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4. §.
Az egyházközségek, egyházi felsõségeik törvényes jogainak fen[n]tartá-

sával, anyakönyveik, vezetésének s egyházügyeik intézésének, nem külön-
ben iskoláikban – az országos iskolai törvény korlátai között – az oktatás-
nak nyelvét tetszés szerint határozhatják meg.

5. §.
A felsõbb egyházi testületek és hatóságok önmagok állapítják meg a ta-

nácskozás, a jegyzõkönyv, az ügyvitel és egyházközségeikkel való érintkezés 
nyelvét. Olyan esetekben, melyekben az egyházi hatóságok, mint hatóságok 
az állami felügyelet tekintetébõl az ország kormányához felterjesztik jegyzõ-
könyveiket, a jegyzõkönyvek mellett, ha azok nem az állam hivatalos nyel-
vén vannak szerkesztve, a magyar forditás is felküldendõ.

Ha különbözõ egyházak és egyházi felsõbb hatóságok érintkeznek egy-
mással, vagy az állam hivatalos nyelvét, vagy azon egyház nyelvét használ-
ják, a mellyel érintkeznek.

6. §.
Egyházi felsõbb és legfelsõbb hatóságok az államkormányhoz intézett 

beadványaikban ügyviteli vagy jegyzõkönyvi nyelvöket, s hasábosan az állam 
hivatalos nyelvét, a törvényhatóságokhoz s azok közegeihez intézett beadvá-
nyaikban az állam nyelvét, vagy ha több a jegyzõkönyvi nyelv, azok bármelyi-
két, az egyházi községek pedig mindezen hivatalos érintkezéseikben az ál-
lamkormány és saját törvényhatóságaik irányában az állam hivatalos nyelvét, 
vagy saját ügykezelési nyelvöket, más törvényhatóságok irányában pedig az 
illetõ törvényhatóságok jegyzõkönyvi nyelvei egyikét használhatják.

7. §.
A községi gyülések magok választják jegyzõkönyvök és ügyvitelök nyel-

vét. A jegyzõkönyv egyszersmind azon nyelven is viendõ, a melyen annak 
vitelét a szavazatképes tagoknak egy ötöde szükségesnek látja.

8. §.
A községi tisztviselõk, a községbeliekkel való érintkezéseikben ezek 

nyelvét használják.

9. §.
A község saját törvényhatóságához, annak közegeihez és az államkor-

mányhoz intézett beadványaiban az állam, vagy saját ügykezelési nyelvét, 
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más törvényhatóságokhoz s azok közegeihez intézett beadványaiban az ál-
lam hivatalos nyelvét, vagy az illetõ törvényhatóság jegyzõkönyvi nyelvei 
egyikét használhatja.

10. §.
A törvényhatóságok jegyzõkönyvei az állam hivatalos nyelvén vitetnek; 

de vitethetnek e mellett mindazon nyelven is, a melyet a törvényhatóságot 
képviselõ testület vagy bizottmány tagjainak legalább egy ötöde jegyzõköny-
vi nyelvül óhajt.

A különbözõ szövegekben mutatkozó eltérések eseteiben a magyar szö-
veg a szabályozó.

11. §.
A belsõ ügyvitel terén a törvényhatósági tisztviselõk az állam hivatalos 

nyelvét használják; de a mennyiben ez egyik vagy másik törvényhatóságra 
vagy tisztviselõre nézve gyakorlati nehézséggel járna, használhatják kivételesen 
a törvényhatóság jegyzõkönyvi nyelveinek bármelyikét; valahányszor azonban 
az állami felügyelet és a közigazgatás tekintetei megkivánják, jelentéseik és az 
ügyiratok egyszersmind az állam hivatalos nyelvén is felterjesztendõk.

12. §.
A törvényhatósági tisztviselõk saját törvényhatóságaik területén a kö-

zségekkel, gyülekezetekkel, felsõbb egyházi hatóságokkal, egyesületekkel, 
intézetekkel és magánosokkal való hivatalos érintkezéseikben, a lehetõsé-
gig, ezek nyelvét használják.

13. §.
A törvényhatóságok egymás közt és az államkormányhoz intézett irataik-

ban az állam hivatalos nyelvét használják; de használhatják a mellett hasábo-
san azon nyelvek bármelyikét is, melyet jegyzõkönyveikben használnak.

14. §.
Az ország minden lakosa, azon esetekben, a melyekben ügyvéd közbe-

jötte nélkül, akár felperesi, akár alperesi, akár folyamodó minõségben, sze-
mélyesen vagy megbizott által veszi és veheti igénybe a törvény ótalmát és a 
biró segélyét:

saját községi birósága elõtt anyanyelvét;
más községi biróság elõtt az illetõ község ügykezelési vagy jegyzõ-

könyvi nyelvét;

a.
b.
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saját járási birósága elõtt saját községének ügykezelési vagy jegyzõ-
könyvi nyelvét;

más biróságok elõtt, akár legyenek azok saját törvényhatóságának, 
akár pedig más törvényhatóságnak biróságai, azon törvényhatóság jegyzõ-
könyvi nyelvét használhatja, a melyhez az illetõ biróság tartozik.

15. §.
A biró a 14. §. eseteiben a panaszt vagy kérelmet a panasz vagy kérelem 

nyelvén intézi el; a kihallgatást, tanuhallgatást, szemlét és más birói cselek-
ményeket, ugy a peres, mint a peren kivüli, valamint a bünvádi eljárásoknál 
a pörben álló felek, illetõleg a kihallgatott személyek nyelvén eszközli; e 
perek tárgyalási jegyzõkönyveit azonban azon a nyelven vezeti, melyet a 
perlekedõ felek a törvényhatóságok jegyzõkönyvi nyelvei közõl kölcsönös 
megegyezéssel választanak. Ha e tekintetben megegyezés létre nem jönne, a 
biró a tárgyalási jegyzõkönyvet a törvényhatóság jegyzõkönyvi nyelveinek 
bármelyikén vezetheti; tartozik azonban annak tartalmát a feleknek, szük-
ség esetén tolmács segélyével is, megmagyarázni.

Szintugy tartozik a biró a felek elõtt megmagyarázni s illetõleg tolmá-
csoltatni a per fontosabb okmányait is, ha ezek olyan nyelven volnának 
szerkesztve, melyet a perben álló felek egyike vagy másika nem ért.

Az idézési végzés, a megidézendõ fél érdekében, ha rögtön kitudható, annak 
anyanyelvén, különben pedig azon községnek, a melyben a megidézendõ fél la-
kik, jegyzõkönyvi nyelvén, vagy pedig az állam hivatalos nyelvén fogalmazandó.

A birói határozat a tárgyalási jegyzõkönyv nyelvén hozandó; de köteles 
azt a biró minden egyes félnek azon nyelven is kihirdetni, illetõleg kiadni, a 
melyen kivánja, a mennyiben azon nyelv a törvényhatóságnak, a melyhez a 
biró tartozik, jegyzõkönyvi nyelveinek egyikét képezi.

16. §.
Mind azon perekben, a melyekben a feleket a törvény arra kötelezi, hogy 

ügyvédi képviselettel éljenek, a tárgyalás, a periratok és a birói határozatok 
nyelve az állam hivatalos nyelve.

Az idézési végzés azonban az idézendõ fél anyanyelvén is fogalmazható, 
és a szemlérõl és tanuhallgatásról fölvett jegyzõkönyvek a kihallgatott sze-
mélyek nyelvén szerkesztetnek.

Azon ügyvédekre nézve, kik az állam hivatalos nyelvén e törvény kihir-
detéseig nem pörlekedtek, és azon biróságokra nézve, melyek jelenleg az 
állam hivatalos nyelvét nem használják, az elsõ biróságok rendezéseig a 
fen[n]álló gyakorlat tartatik fenn.

c.

d.
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17. §.
Föllebbezés esetében köteles a biró a pert és a kereset s védelem alapjául 

szolgáló csatolmányokat, a mennyiben nem az állam hivatalos nyelvén volná-
nak fogalmazva s a felek által hitelesen le nem fordittattak, haladék nélkül ma-
gyarra hivatalból lefordittatni s az eredetiekkel a forditásokat is felterjeszteni.

E czélból az illetõ törvényhatóságok székhelyein, a szükséghez képest, 
az állam költségén, forditók rendszeresittetnek.

Az állam hivatalos nyelvén szerkesztendõ felsõbb birósági határozatok 
közlésénél a per elsõ birája, a mennyiben a felek kivánnák, a 15. §. értelmé-
ben jár el.

18. §.
A váltóbiróságok illetõsége alá tartozó ügyekben a perlekedési nyelv, a 

közhitel érdekében is, az állam hivatalos nyelve.

19. §.
Az egyházi biróságok magok határozzák meg ügykezelési nyelvöket.

20. §.
A telekkönyvi hatóságoknál és hivataloknál, a közhitel érdekében is, az 

állam hivatalos nyelve használandó; de a végzések és kivonatok — ez utóbbi-
ak hiteles fordításban — a felek kivánatára a törvényhatóság jegyzõkönyvei-
nek bármelyikén is kiadandók.

21. §.
Az államkormány által kinevezett biróságok hivatalos nyelve kizárólag 

az állam nyelve.

22. §.
Ha magánosok, egyházak, magán társulatok, magán tanintézetek és törvény-

hatósági joggal nem biró községek a kormányhoz intézett beadványaiknál nem 
az állam hivatalos nyelvét használnák, az ily beadványokra hozott végzés eredeti 
magyar szövegéhez a beadvány nyelvén eszközlött forditás is melléklendõ.

23. §.
Az állam, s illetõleg a kormány által már állitott vagy szükséghez képest 

állitandó tanintézetekben a tanitási nyelvnek meghatározása, a mennyiben 
errõl törvény nem rendelkezik, a közoktatási minister teendõihez tartozik; de 
a közoktatás sükere, a közmûvelõdés és közjóllét szempontjából, az államnak 
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is legfõbb czélja levén, köteles az állami tanintézetekben a lehetõségig gon-
doskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségü, nagyobb tömegekben együtt 
élõ polgárai, az általok lakott vidék közelében, anyanyelvökön is képezhessék 
magokat egész addig, hol a magasabb akadémiai képezés kezdõdik.

24. §.
Azon területeken létezõ, vagy felállitandó állami közép- és felsõ tano-

dákban, amelyeken egynél több nyelv divatozik, azon nyelvek mindeniké-
nek részére nyelv- és irodalmi tanszékek állitandók.

25. §.
Az országos egyetemben az elõadási nyelv a magyar, azonban az ország-

ban divatozó nyelvek s azok irodalmai számára, a mennyiben még nem 
állittattak, tanszékek állitandók.

26. §.
A hivatalok betöltésénél a jövõre is egyedül a személyes képesség szol-

gálván irányadóul, valakinek nemzetisége, valamint eddig sem tekintetett, 
ugy ezután sem tekintethetik az országban létezõ bármely hivatalra vagy 
méltóságra való emelkedés akadályául.

S az államkormány gondoskodni fog, hogy az országos birói és közigaz-
gatási hivatalokra, különösen a fõispánságokra, a különbözõ nemzetiségek-
bõl, a szükséges nyelvekben tökéletesen jártas s másként is alkalmas szemé-
lyek, a lehetõségig, alkalmaztassanak.

27. §.
A korábbi törvényeknek a fen[t]ebbi határozatokkal ellenkezõ rendele-

tei ezennel eltöröltetnek.


