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124. országos ülés 
1870. február 18-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Madarász József vízszabályozási s vasúti ügyben újra interpellálja Í 
kormányt. A vallás- és közoktatási minisztériumi költségvetés tárgyalása tovább foly. A kath. alapokra nézve egy 
felöl Horvátb Mihály és társai, másfelől Ghyazy Kálmán és társai határozati javaslatot nyújtanak be. 

A 'kormány részéről jelen van: Eötvös József 
b.; később Bedekovics Kálmán, Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
február 17-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni: 
Á hajdúkerület közönségének kérvényét : 

sz. kir. Debreczen város árva tartó alapítványa 
érdekében ; 

továbbá Trencsén sz. kir. város közönsége 
kérvényét: az 1868-ik évi LVI. törvényczikk 
érvényének a többi sz. kir. városokra leendő 
kiterjesztése i rán t ; 

ugyancsak Trencsén sz. kir. város közönsége 
kérvényét : az Eszterházy-képtár országos költ
ségen leendő megvásárlása i r án t ; 

ismét Trencsén sz. kir. város közönsége kér
vényét: a törvényhatóságoknak népképviselet 
alapján mielőbbi rendezése i rán t ; 

azután Turócz megye közönsége kérvényét: 
az Eszterházy-képtár országos költségen leendő 
megvétele iránt. 

Nem különben Turócz megye közönsége fel
iratát, melyben a közadók kivetése és azok be
hajtása tárgyában Ung megye ebbeli kérvényét 
pártolja ; 

Végre szabadalnmott Miskolez város kép
viseleti közgyűlésének feliratát: melyben a her
czeg Eszterházy - képtárnak az állam költségén 
leendő megvásároltatásának mielőbbi kieszközlé-
sét kéri. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
fognak áttétetni. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Andies Tádé 
volt honvédőrnagy kéri a t. házat, méltóztas
sék intézkedni, hogy magfelelő alkalmizást nyer
hessen, miután az uj honvédseregnél nem al
kalmazták. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

J á m b o r P á l : Kula mezőváros és több 
szomszédközségnek kérvényét van szerencsém be
mutatni, melyben egy Kulán felállítandó első 
biróságu törvényszékért esedeznek. E n e kérvényt 
alaposnak tartom, mert Kula valóban Bács me
gyének központja, azonfölül szomszéd községeivel 
150.000-nyi lakost és 70 millióra menő birtokot 
képvisel, továbbá élénk kereskedelmi város. Ez 
okoknál fogva e kérvényt a t. háznak pártfo
gásába ajánlom. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át, 
M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! A napok

ban bátor voltam a közmunka- és közlekedési 
miniszter úrhoz kérdést intézni a február 3-áról 
kiadott és a február 16. zárhatáridőre közzé tet t 
bizonyos ajánlatok tárgyában. Óhajtottam volna, 
hogy a közlekedési miniszter ur e tekintetben 
már felvilágosítást adott volna kérdésemre, ez 
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azonban nem történt meg és meggyőződtem a 
sajtó utján, de magán meggyőződés által is arról, 
hogy az ily országos pénzre kiadott ajánlatok
nak nem oly határidőre kell kitűzve lenni, mely 
határidő képtelenitse az ország vállalkozóit még 
azon vállalat megtudására is. Most ismét egy 
hirdetésre figyelmeztettem, mely szintén fölügye
lete alatt kell. hogy álljon a közlekedési és köz
munka-miniszternek, és mely most 16. és 17-én, 
nem ugyan a hivatalos lapban, hanem a „Zwi-
schenakt" mellék-lapjában a többi, impotentiá-
ról és egyébről szóló hirdetések közt, a hol alig 
akadhat rá az ember, jelent meg, és melyben 
Magyarország államvasuti igazgatósága bizonyos 
versenyt tesz közzé, és ez február 8-dikán adat
ván ki, 16-án és 17-én közöltetvén, fölhívja az 
országban lakó vállalkozókat, hogy február 20-án 
déli 12 óráig ajánlataikat tudassák. Ez t. ház. a 
haza pénzügyeinek oly kezelése, a mely azt kö
veteli, hogy a képviselő kérdést intézzen ujolag 
a közlekedési és közmunkák miniszteréhez, hogy 
értesítse a házat legalább a felől, hogy miként 
történhetnek ezek a mai" korban. Habár nincs 
i t t a közlekedési miniszter ur — de miután a 
kérdések vele közöltetni fognak — bátor vagyok 
felkérni, hogy mind az ország anyagi érdekei
nek, mind pedig erkölcsi hitele tekintetéből le
gyen szives oly fölvilágositásokat adni, a melyek 
megnyugtathatnak bennünket. Kérdést intézek 
a közmunka- és közlekedési miniszterhez, miután 
az első kérdésre nem felelt, most már : 

1-ször, hajlandó-e a miniszter minden a . 
Tisza és Bodrog, ugy esetleg a Duna és Maros, 
mint az ország többi folyóinál előfordulható 
minden kotrási munkákra vonatkozó okmányo
kat, mielőtt a válalkozásra nézve végleges szer
ződés köttetnék, a képviselőház asztalára letenni ? 

2-szór, hajlandó-e a miniszter a pest-salgó
tarjáni vasútnál 1 870-ik évben eszközlendő 212,272 
forint 50 krra becsült munka iránt a részleteket 
is minden ide vonatkozó okmányokkal, mielőtt 
ezek iránt a szerződés megköttetnék, szintén a 
képviselőház asztalára letenni? 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra felol
vassa Madarász József interpellatióját.J 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
G o n d a L á s z l ó : T. ház ! Van szerencsém 

egy kérvényt átnyújtani Pest-Buda, Ó-Buda, Uj-
Pest és környéke összes munkásai nevében, alá
írva Ihrlinger Antal és többek által azon ügy
ben, mely szerint a legközelebb hazánkba jöt t 
és a magyar alkotmányosság vendégszeretetét 
igénybe vevő Raspe Frigyes Yilmos elfogatott. 
Kérdést tettek ez iránt a kapitányi hivatalnál s 
azzal utasí t tat tak vissza, miszerint ez intézke
désről nekik számot adni nem tartozik. Munkás-
társuk érdekében tehát alázatosan esedeznek a 

t . képvieelő háznak, hogy ezen — nézetök sze
r in t — törvénysértést orvosoltatni kegyeskedjék. 
Van szerencsém e kérvényt a kérvényi bizott
sághoz leendő áttétel végett átszolgáltatni, 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

Justh J ó z s e f : T. ház! A házszabályok 
128. §-a értelmében bátor vagyok szót emelni. 
(Halljuk!) 

A mint tudomásomra esett, mert megval
lom, nem volt szerencsém hallani, Paulini 
T óth Vilmos képviselő ur engem vádolt, nem 
es ak itt e ház előtt történtek miatt (mert azt 
jól tudom, hogy ha a t. ház combinálja a dol-
go kat. fcölesesége szerint a vád alaptalanságát 
átl átja), hanem vádolt még másutt szerinte tör
téntek miatt is olyasmiről, mi talán, kivált Tu-
rócz megyében a nép részéről bizonyos aggodal
maka t keltene és irányomban kárhoztatást 
idézne elő. 

Képviselő ur ugyanis azt mondta, mint hal
lom •— nem tudom, való-e? — hogy én az 
úgynevezett földkóstolók geschaftsleitere voltam, 
és hogy én vagyok oka annak, hogy Turóez me
gye oly magasan van megadóztatva, s ez a 
vád legsúlyosabb része. 

Tudva van mindenki előtt, ki hírlapokat ol
vasott, hogy midőn az úgynevezett becslők a 
megyébe jöttek, a mi, hanem csalódom, 1851-ben 
volt, én még katonai törvényszék alatt állottam, 
és tudja mindenki, hogy én mint katonai tör
vényszék alatt álló semmiféle hivatalt sem visel
hettem. {Ugy van!) 

De hogy ezen ügyvivőséggel — mert nem 
is volt hivatal — miként állt a dolog, elmondom 
szárazon a tényállást. Minden község — mint 
méltóztatnak tudni — fel volt szólítva, hogy ezen 
ügyben ügyvivőt válaszszon magának. Hogy azon 
községnek, hol családom századok óta lakik, volt 
úrbéresei engem kértek föl ezen ügy vezetésére: 
azt gondolom, gyalázatomra nem szolgálhat, (Ugy 
van!) valamint az sem, hogy saját birtokom és volt 
jobbágyaim birtoka iránt én vittem úgyszólván 
az egész ügyet, nehogy ők zsarolásoknak legye
nek kitéve és őszintén kimondom, hogy nekem se 
legyen károm, (Helyeslés.) és hogy ezt minden 
fizetés nélkül teljesítettem, mert a t. háznak ér
demes tagjai tudni fogják, hogy ez semmi fize
téssel nem járt, sőt hogy még a mibe az ügy 
került, saját zsebemből fedeztem : erre nézve 
merek hivatkozni magára Paulini képviselő úrra, 
ki engem ismer, és tudja, hogy én soha senkitől 
semmit el nem fogadtam. (Helyeslés.) 

A mi a második vádat illeti, ez még külö
nösebb. Azon birtok, mely családom és volt úr
béreseim tulajdona, körülbelül 12,000 hold. Hogy 
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én azt találtam volna érdekemben lenni, hogy 
az adót magasabbra rúgtassam, az képtelenség. 

Ez a tényállás, ezért kezeskedem mind po
litikai-multammal, mind becsületemmel. (Élénk 
Helyeslés.) 

P a n l i n i - T ó t h V i l m o s : A házszabá
lyok 128. §-ának c) pontja értelmében szavaim 
elferdítése miatt kérek szót. Én megelégszem 
Justh képviselő ur ezen fölvilágositásával és ki
jelentem, hogy egészen ugy értettem a dolgot, 
mint ő. Nem azt mondottam, hogy ő direete 
lett volna oka annak, hogy Turócz megye oly 
magas adót fizet, hanem azt mondottam, hogy 
meglehet, hogy van egy kis érdeme benne. 
(Mozgás a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Áttérünk a napirendre, melyen a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek költségve
tése fölött átalános tárgyalás van. 

M o c s á r y Lajos:. képviselőház! (Hall
juk!) Az igen t. kultusminiszter ur tegnapi be
szédének kezdetén azt monda, hogy mindazon 
kérdéseknek, melyek jelenleg szőnyegen forog
nak, a katholikus autonómia képezi sarkpontját. 
Tökéletesen osztozom e nézetében, s meg vagyok 
győződve, hogy azon nézetek, a melyeket ezen 
tárgyban, valamint átalában a szabad egyházról 
e háznak t. tagjai követnek, határozott be-
!olyást fognak gyakorolni az előttünk fekvő bud-
get-tárgyalás alkalmával. Legyen szabad azért 
különösen ezen tárgyra vonatkozólag nézeteimet 
röviden előadni. (Halljuk!) 

Országszerte hangoztatják, t . ház, „a szabad 
egyház a szabad államban" kérdését. Valahány
szor: e tekintetben a háznak valamely tagja con-
fessiót tet t , az mindannyiszor rokonszenves nyi
latkozatokkal fogadtatott és ez igen természe
tes, mert a szabadság épen olyan jogosult az 
egyházi ügyek terén, mint a polgári élet bár
mely viszonyaiban, ha arról van szó, miként lé
tesíttessék ezen magasztos eszme, akkor a kérdés 
nem oly egyszerű, mint az talán az első tekin
tetre látszik. Az egyház szabadsága nem csak 
abból áll, hogy az egyház, az állam gyámsága 
alól minden tekintetben felmentessék, hanem 
lényeges kelléke a szabad egyháznak az is, hogy 
az egyház hivei, az egyház világi tagjai részére 
biztosíttassák azon befolyás, mely őket termé
szetes joguknál fogva megilleti. Ezt tartom az 
egyház szabadsága lényeges kellékének és ha mi 
a szabad egyházat akként akarnók valósítani, 
hogy mentsük fel az egyházat tökéletesen mind
azon befolyás alól, melylyel eddig az állam az 
egyházügyekre bir, de egyszersmind elmulaszta-
nók biztosíttatni az egyházfelekezet híveinek 
szabadságát, egy hatalmas, századok óta fön-
álló és dúsgazdag hierarchia ellen: azt hiszem, 
épen ellenkezőjét érnők el annak, a mit a sza

bad egyhá.z proelamálása által akarnánk elérni; 
akkor tökéletesen felmentenők a hierarchiát 
minden korlátoktól az állam részére, de egyszers
mind magának a felekezetnek tagjait, és híveit 
arra kényszerítenek, hogy kegyelemre adják 
meg magokat épen magának a hierarchiának 
s ez által épen ellenkezőjét érnők el annak, a mi 
a szabad egyházzal eléretni ezéloztatik: magának 
a szabadságnak nevében, a szabadság megállapí
tásának ürügye alatt ölnők meg magát a sza
badságit . (Élénk helyeslés bal felől.) Belátták ezt 
magok azok, kik a szabad egyház eszméjével 
egyidejűleg a katholikus autonómiának eszméjét 
szőnyegre hozták; belátták azt, hogy mindaddig 
a szabad egyház iránti . követelésüket nem lehet 
valósítani, míg nem lesznek elintézve bizonyos 
előzmények, melyek ennél nélkülözhetlenek. Már 
maga az, hogy mielőtt a szabad egyház eszmé
jét valósittatni akarták, a katholikus autonó
miának eszméjét hozták szőnyegre, ezen tény
nek világos elismerését foglalja magában. 

Ha már most tekintjük, t. ház, milyen azon 
autonómia, a mely i t t szőnyegre hozatott, én 
azt megvallom, aggodalommal tekintem. Alig vár
hatjuk a kezdeményeknél fogva, hogy ezen au
tonómia egy valóságos egyházi autonómia kellé
keinek meg fog telelni. Már maga az, hogy a 
mozgalom épen azoktól ered, a kik ellen kell 
némi részben ezen autonómia élének irányoz-
tatni , t. i. magától a clerus, a hierarchiai tag
jaitól, már maga e tény némi bizalmatlanságot 
kelt az iránt, hogy az a valóságos autonómia 
kellékeinek megfelelő leg}ren. (Igaz! bal felől.) 

De bátor vagyok ennek fölvilágositására 
analógiát vonni oly felekezetről, melynek ke
belében az egyházi autonómia már századokon át 
létezik és a hol valósággal tudhatják, hogy mik 
egy valóságos egyházi autonómiának nélkülöz-
hetlen kellékei, értem a protestáns egyházat, s 
erre hivatkozni ez alkalommal, azt hiszem, annál 
inkább helyén van, miután kétségtelen az, hogy 
mindazok előtt, a kik valósággal a szabadság
eszméjéből kiindulva karolták föl a kath. auto
nómia eszméjét, a protestáns autonómia mintegy 
mintakép gyanánt állott, sőt meglehet, hogy 
épen ez adta az első eszmét arra, hogy hasonló 
intézkedés a kath. hitfelekezetnél is létesüljön. 
Hogy a kath. felekezet hiveinek autonómiája biz
tosittassék, erre nézve nélküiözhetlen feltétel az, 
hogy azon felekezet világi tagjai ne csak hatá
rozott befolyással bírjanak az egyházi ügyek ke
zelésére , de sőt, hogy ők tartsák valósággal a 
hatalmat kezökben. Ez az, mi a protestáns egy
házi és iskolai szerkezetnél tökéletesen valósítva 
lőn; annyira megy ez, hogy a szorosabban vett 
lelkészi sőt dogmai ügyekben is épen oly be
folyásuk és elhatározó befolyásuk van maguk-
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nak a felekezet világi tagjainak. A protestánsok 
maguk választják lelkészeiket, náluk lelkészeik 
állása tisztán attól függ, mennyire képesek ma
guknak a hitközségektől a becsülést és népsze
rűséget megszerezni ; továbbá a protestánsok 
maguk választják mindenféle egyházi elöljárósá
gaikat, ők választják az espereseket, püspököket 
vagyis superintendenseket és ezeknek nincs sem
mi fegyelmi hatóságuk, a lelkészek felett. mert 
ezen fegyelmi hatóságot is maguk a világiak 
kezelik, kiknek a felsőbb forumoknál is határozó 
befolyásuk van. 

De t. ház! ez még magában nem volna 
elég arra, hogy az egyházi rész irányában a vi
lágiaknak befolyása biztosítva legyen, erre igen 
lényeges a papságnak socialis helyzete. A pro
testáns papságnak egyátalaban nincs semmi ki
tüntetet t polgári állása; vagyoni tekintetben 
pedig szegények és e szerint ők azon befolyást, 
melyet a magas polgári állás, melyet a nagy 
vagyon mindenki f számára biztosit , egyálta
lában nélkülözik. És daczára ennek, mégis oly 
nagy a protestánsoknál az egyházi elem tekin
télye és tettleges befolyása az egyházi ügyek 
vezetésére, hogy a világiaknak folytonos és éber 
figyelemmel kell kisérni működését, folytonosan 
kell ügyelni arra, hogy ők a lelkészek által az 
őket megillető befolyásban az egyházügyekre 
háttérbe ne szoríttassanak. Ezt kiváló figyelem
be kérem vétetni. Ezekben fekszik a protestáns 
autonómiának lényege. 

Egyátalaban nem várom, nem követeleni 
azt, hogy mindezen institutiók, melyek a pro
testánsoknál ás egyházi autonómia lényeges kei-
lékei, a kath. autonómia keblébe, a katíi. fele
kezet körébe azon módon átvitessenek. Jól tu
dom, hogjr ez már dogmai tekinteteknél fogva 
sem lehetséges, nem lehet egyátalaban oly töké
letesen keresztülvinni azon viszonynál fogva, 
melyben a katholikus felekezet hivei saját pap
ságuk irányában állanak. De midőn annak, mi a 
protestáns egyház kebelében az autonómiának 
valóságos, lényeges kellékeit képezi, a katho liku-
soknál tökéletesen ellentétét látom, akkor meg
vallom, hogy a nélkül, hogy ezen dolgokra néz
ve lényeges reformok és változtatások jöjjenek 
létre, a valódi autonómiának létrejövetelében hinni 
képes nem vagyok. (Tetszés bal felől.) 

Lényeges mindenesetre, nézetem szerint, ha 
valódi autonómiát akarnak a katholikusok szer
vezni, először a,z, hogy a klérusnak azon külön
álló testületi szervezete, mely jelenleg fönáll, 
módosittassék. Nyíltan kifejezem nézetemet, hogy 
mindaddig, mig a katholikusok nem f< gják ki
vinni azt, hogy lelkészeiket és minden egyházi 
elöljáróikat maguk válaszszák, {Helyeslés bal fe
lől) sőt mindaddig, mig a coelibatus eltörlése ki 

nem eszközöltetik, {Igaz! bal felől) valódi autonó
miát létesiteniök egyátalaban nem lehet. (TJgy 
van! bal felől. Nyugtalanság.) 

De van még, t. ház, egy lényeges kelléke 
az autonómiának, és ez az, hogy a katholikus 
klérusnak azon szabadalmai, melyekkel az állam
ban még most is bír, megszüntessenek, lényeges 
különösen az, hogy azon roppant vagyon, melyet 
a főpapság még jelenleg is birtokol, más czé-
lokra fordíttassák. Mert mindaddig, mig a ma
gas klérus üy roppant vagyon birtokában lesz, 
addig, tekintetbe véve egyéb körülményeket is, 
sohasem lesz kivihető az, hogy a katholikus fele
kezet világi hivei a papság, a hierarchia irányá
ban az őket megillető befolyást és hatalmat meg
nyerjék. (TJgy van!) 

Azért azt hiszem, hogy ezen gyökeres re
form egyenesen magának a kathol. felekezetnek 
érdekében áll, s ha komoly szándék az, hogy az 
ő körükben az autonómia létrehozassák, akkor 
épen az ő föladatuk az, hogy e tekintetben gyö
keres reform hoz'assék létre. 

T. ház! Bátor vagyok ismételni, hogy mind
addig, mig ez meg nem történik, addig a valódi 
kath. autonómiának létrejövetelén kétkedem, s 
addig — nézetem szerint — épen a szabadság, 
épen a kath. felekezet érdekeinek megóvására 
nézve nincsen más mód, mint, hogy az államnak azon 
befolyás, melyet jelenleg a kath. egyházi ügyekre 
még gyakorol, továbbra is föntartassék. 

Elismerem, hogy ez sok tekintetben abnor-
mis helyzet, és abnormisabb nálunk, mint oly 
országokban, melyek majdnem kizárólag katholi-
kusokból állanak. Mert természetes, hogyha az 
állam s alkotmányos államban maga az ország
gyűlés is hivatva van bizonyos tekintetben egy
házi ügyekbe befolyni, akkor elkerülhetlen az, 
hogy a protestánsok és más felekezetbeliek 
szintén némileg befolyhassanak a katholikusok 
ügyeibe. 

De, azt hiszem, ezen abnormitás nem oly 
nagy, mint első tekintetre látszik. Nem oly nagy 
ezen abnormitás azért, mert hazánkban az ural
kodó, ki a kath. egyházban a patronatusjogot 
gyakorolja, törvény szerint katholikus; továbbá, 
mert a kath. vallásfelekezet hivei képezik nálunk 
minden tekintetben a többséget, és végül sem a 
kormány, sem az országgyűlés sohasem fog oly 
dolgokba avatkozni, melyek szorosabban dogmai 
dolgokra, lelkiekre, szóval : oly egyházi ügyekre 
vonatkoznak, melyekre befolyni a katholikusok 
kizárólag érezhetik magukat jogosítva. 

E szerint azt hiszem, ha itt arról van szó, 
hogy a katholikus felekezet „emanezipáitassék'-, 
a mint ezen szó már föl is említtetett, ez oly 
valami, a mi csak mosolygásra indíthat. 

A mi különösen a papi javak kértlését illeti, 
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legyen szabad arra nézve néhány szót monda
nom. Megjegyeztetett itt, hogy talán azért sür-
gettetik itt némelyek által a papi javak elvé
tele, illetőleg azoknak más czélokra való fordí
tása, hogy azokban más felekezetek osztozhassa
nak. E föltevést én magamtól határozottan eluta
sítom. Kijelentem, hogy mint egy más autonóm 
felekezet tagja, azon felekezet részére egyátalá-
ban nem kívánok osztozni azon javakban, melyek 
katholikus egyházi czólokra fordítandók. Sőt azt 
sem kívánom, hogy az 1848: XX. törvényczikk 
életbe léptettessék, mert nem kívánom, hogy az 
egyház szolgái az állam hivatalnokaivá változ
tassanak ; épen azért nem kívánom pedig azon 
javakban az osztozást, mivel föl akarom tartani 
saját felekezetem függetlenségét. Meg vagyok 
pedig győződve, hogy ez csak akkor történhetik 
meg, hogyha az állam sem segélyezés, sem más 
utón be nem avatkozik azon ügyekbe. Én ugyan
is hive nagyok azon elvnek: „szabad egyház sza
bad államban", és azt hiszem, hogy ezen elv 
már most is valósitható mindazon felekezeteknél, 
ahol egy valóságos autonómiának szervezete már 
tettleg fönáll. Óhajtom, hogy ez a katholiku-
sokra nézve mielőbb bekövetkezzék; kívánom, 
legyen szervezve náluk is minél elébb egy oly 
autonómia, s ne legyen többé semmi akadály 
azon elv valósításában: „szabad egyház szabad 
államban." Azonban azon utón, t. ház, melyen 
eddig az autonómia létesítésére irányzó törekvé
sek megindultak, alig remélhető ezen nagy elv
nek minél elébbi életbeléptetése; mert, fájdalom, 
ugy, mint most az autonómia ügye szőnyegre 
van hozva, én abban nyíltan kimondom nézete
met, nem láthatok egyebet, mint egy országos 
mystificatiót (Zaj. Mozgás és ellenmondás jobb fe
lől.) Annál inkább kell fájlalnom, nogy ez ügy 
élén, mint már itt mondatott, kezdeményezőkép 
az igen t. kultuszminiszter ur maga áll; mélyen 
kell fájlalnom azt. hogy azon férfiú, ki a ma
gyar értelmiségnek egyik legfényesebb illustrá-
tiója, ahelyett, hogy saját magas szellemének 
bélyegét ütné mindazon dolgok kezelésére, me
lyek tárczájához tartoznak, ellenkezőleg a hierar
chiai befolyás által látszik magát vezettetni; 
annál inkább kell azt fájlalnunk, hogy ezen be
folyás már odáig ment, amint látszik, hogy né
mely intézkedései már egyenesen az alkotmá
nyosságba, sőt a fönálló törvényekbe ütköznek. 

Azt hittük, t. ház, hogy a kiegyenlítésnek 
létrejötte után, midőn alkotmányunk újra vissza
állíttatott, megszűntek természetesen mindazon 
intézkedések is, melyek egy törvénytelen hata
lom által „rólunk nélkülünk" létrehozattak, hogy 
megszűnt nevezetesen minden érvénye a concor-
datumnak; és ime a pénzügyi budget tárgya
lása alkalmával ott kerestük a bevételek közt a 

j megürült papijószágok intercalaris jövedelmeit 
I és arra ébredünk, hogy a concordatum nálunk 
j még mindig hatályban van, mert ime a t. cul-
! tusminiszter ur annak szabványai szerint kezelte 
i a megürült papi javak jövedelmeit; és midőn 

ezen ügy itt szóba hozatott a törvényesen fön
álló és csakis az absolut korszakokban félbesza-

j kasztott törvényes usus ellenében, eljárását, régi 
| törvényekből vont analógiák, és a dolog termé-
I szetéből vont érvekből igyekszik, nem igazolni 
| — a mi nézetem szerint lehetetlen — hanem 
j elpalástolni. 
; De ez még nem elég. Mint már emlitve volt 
j itt, a t. miniszter ur a zsidó congressus ügyé

ben egyoldalulag intézkedett, egyoldalulag, miu
tán azon befolyást, melyet az állam ezen tárgy
ban gyakorolni hivatva volt, csak az állam egyik 
felének, t. i. a kormánynak és fejedelemnek be
folyásával, de nem egyszersmint az országgyű
lésnek befolyásával gyakorolta. Bs ime ez csak 
előzményéül szolgál egy még sokkal fontosabb 
kérdés hasonló egyoldalú elintézésének. Ime azfc 
látjuk, hogy a katholikus autonómia épen a 
cultusminiszter ur kezdeménye folytán, a püs
pöki karnak fölterjesztése nyomán már szervezve 
van, s ő fölsége által szentesittetett. vEn meg
vallom, azt hittem mindeddig, hogy ez még csak 
terv, hogy még nem valósult, és ime tegnap 
Krajesik képviselő és nagyprépost ur, a ki e 

I tekintetben bizonyosan nem csak magánvélemé
nyét, hanem azon felfogást is tolmácsolta, a mely 
e tekintetben a papság köreiben uralkodik, egye
nesen bevallotta, hogy a katholikus autonómia 
immár valósulva van. (Ellenmondás.) Igenis, ezek 
voltak szavai, s arról egyátalában ugy beszélt, 
mint oly dologról, mely már bevégzett tény, 
sőt analógiát vont a bécsi és linczi pacificatiók-
ról, és azt monda, hogy erre nézve az ország
gyűlésnek nincs semmi más feladata, minthogy 
azt majd valamikor utólag beczikkelyezze. A t. 
cultusminiszter ur, az országgyűlés elé nem ter
jesztette az ügyet, nekünk arról egy szót sem 
szólt, és Komárom városa mólyen t. képviselő
jének jutott a szerep, melylyel magának a nem
zet háláját biztosította (Élénk éljenzés bal felől.) 

P a c z o l a y János: Tagadjuk! 
M o c s á r y Lajoss: . . . hogy ezen ügyet 

itt szóba hozta, hogy azt itt tanácskozás tár
gyává tette. 

Kernelem, a t. ház ezáltal figyelmeztetve, 
és a helyes útra vezettetve meg fogja tenni kö
telességét, melylyel az állam még fönálló jogai
nak és magának a katholikus felekezet tagjai 
szabadságának tartozik. 

Csatlakozom az imént elmondottak után 
azon nézetekhez és kívánsághoz, a melyet Koma-
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rom városa érdemteljes képviselője kifejezett. 
(Élénk, tetszés bal felől.) 

H o r v á t h M i h á l y : T. ház ! (Halljuk! 
Halljuk!) Az átmeneti korszakok egyik főnehóz-
sége onnan származik, hogy gyakran még kitű
nő jeles elmék sem tudják a már elfogadott uj 
elvek alkalmazását tisztán, következetesen ésugy 
keresztülvinni, miként az elv kívánná. Ily átme
neti korszakot élünk mi ma azon fontos viszo
nyokra nézve, melyek eddig az egyház és állam 
közt léteztek. 

Az uj kor kimondotta, hogy az egyháznak 
él kell választatnia az államtól, hogy meg kell 
szűnnie minden államvallásnak, minden államegy
háznak ; kimondotta ama szép, nagy és következ
ménydús elvet, mely szabad egyházat kivan a szabad 
államban. 

Az elvet, t. ház, elfogadja mindenki, aki 
szabadelvüségre igényt tart , de vajmi kevesen 
tudják azt helyesen, következetesen és tisztán 
alkalmazni. A helyett, hogy az államegyház által 
élvezett kiváltságokat, előjogokat, egytől-egyig, 
de egyszerűen eltörölnék, az egyházat egyedül a 
maga körére utasitanák, folytatni akarják az ál
lam gyámkodását, mely századokon át neheze
dett az egyházra. (Közbeszólás a baloldalon : Az 
egyházra ?) Hiszen tudjuk, hogy az állam, a kor
mány, mig egy részről igen sok, nagy, neveze
tes kiváltsággal és előjoggal látta el a főpapo
kat, más részről minden egyházi ügyeket egytől 
egyig mind a maga körébe vont, mindent a maga 
hatalmától te t t függővé. 

Es csodálatos, e gyámkodást, mely annyi 
századon át tar tot t , annyira megszokta a világ, 
hogy most már kiváló jeles elmék sem tudnak 
attól megszabadulni, annak elveiről és alkalma
zásáról, egyben-másban még oly dolgokat is foly
ton az állam felügyelete, vezetése, intézkedése 
alatt akarnak megtartani, melyek átalában nem 
tartoznak az államhatalom körébe. (Helyeslés 
jobb felől.) A vallásfelekezetek fölött oly gyám
kodó felügyeletet akarnak folytattatni az állam
hatalom által, melyhez ennek joga nincs, és mi 
átalában meg nem egyeztethető a vallásszabad
ság elvével. (Helyeslés jobb felől.) 

Megvallom, igen meglepett azok egynémely 
pontja, mik itt az államnak, a törvényhozásnak 
az egyház egynémely ügyei s java felett gya-
korlandó gyámkodásról s felügyeletről mondattak 
egy igen t. képviselő által, kinek egyébiránt 
magas tehetségei, iránta mindnyájunkat tiszte
letre birnak. Mivel az állam oly sokáig gyako
rolta gyámkodását az egyház fölött, ő még ezen 
gyámkodás megszüntetésére is szükségesnek látja 
a törvényhozás intézkedését, és gáncsolja a cultus-
minisztert, mivel az egyházi autonómiára vonat

kozó egynémely ügyeket nem hozott az ország
gyűlés elé. 

A többi vallásfelekezet már valamennyi ki
vívta magának önkormányzatát, (Zaj bal felől) 
mig esak az egy kath. egyház nincs emancipálva 
az állam hatalma alól. Pedig épen erre neheze
det t legsúlyosabban századokon keresztül a gyám
kodás. (Fölkiáltások bal felől: Szegény egyház!) 

Ha, t. ház, azt látjuk, hogy a kik eddig az 
állammal az egyház felett gyakorlott hatalomban 
osztoztak, nehézségeket alkotnak, nehezitik, kés
leltetik e törekvéseket, értem azon egyházi auto
nómiai törekvéseket, melyeket épen a cultusmi-
niszter ur indított meg, és ő iparkodott legbuzgób-
ban elősegiteni, hogy valahára a kath. egyház is 
autonómiára juthasson, ha, mondom, azok nehe
zitik, késleltetik, a kik eddig az állammal a ha
talomban osztoztak, nincs mit csodálkozni, mert 
hisz ritka ember az. a ki lemondani tud, — ós 
pedig önkényt — az általa birt hatalomról. 
(Helyeslés johb felől.) 

De méltán megütközhetünk azon, ha nehe
zíteni látjuk ezen törekvéseket még azon szabadel
vűek által is, a kiktől inkább gyámolitást kellene 
várni; (Helyeslés jobb felől) méltán megütközhe
tünk, midőn azt halljuk, hogy a régi gyámkodás 
elvei szerint állítják, miszerint az egyház nem 
is szabadulhat meg ezen szolgálati állásból, nem 
is törheti szét azon bilincseket, melyeket az ál
lam rakott rá, a nélkül, hogy az országgyűlés 
decretálná azt. (Helyeslés jobb felől.) Méltán meg
ütközhetünk, midőn azt halljuk, hogy a kultusz
miniszter arra szorittatik, hogy még az egyházi 
és vallási alapok és alapítványokról szóló száma
dásokat is az országgyűlés elé terjeszsze. (Bal 
felől: Dehogy!) 

Bátorkodom kérdezni azon t. képviselő ura
kat, (Halljuk!) kik talán épen most is kedvet
lenséggel fogadták szavaimat, ós kik nem tar
toznak a kath. egyházhoz, de más egyházak 
tagjai. . . . 

C s e r n á t o n y Lajos; Mi képviselők va
gyunk ! 

H o r v á t h M i h á l y : . . . vajon mit mon
danának ők , ha valakinek eszébe jutna ama 
képtelenség, hogy megkívánná tőlük, mikép pél
dául a protestáns vallásalapokról szóló számadá
sokat is ide az országgyűlés elébe terjeszszék. 
(EUnk helyeslés johb felől. Ez más! bal felől. Igen, 
ez már más! jobb felől.) Nemde t. ház, ez képtelen
ségnek fogna állíttatni % És a mi képtelenség volt 
minden egyéb egyházra nézve, egyedül a kath. 
egyházra szűnik meg képtelenség lenni1? Mint
hogy az állam századokon keresztül gyakorolta 
ezen egyház fölött a gyámkodást, vajon e tény 
ad-e jogot az országgyűlésnek arra, hogy most 
már a maga részéről is folytassa ezen gyámko-
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dást ? (Helyeslés jobb felől) talán csak azért, mi
vel az egyház, mint még állam-egyház, nem 
ugyan maga, hanem hierarchiája sokáig részesült 
az állam jogtalan kedvezményeiben 1 (FölMáltás 
bal felől: Jogtalan ?!) Es mivel most már az ab-
solut hatalom az egyház fölött többé nem ural
kodik , vajon a különféle vallásokhoz tartozó 
képviselőkből álló parlament kezdje-e meg most 
az egyház fölötti gyámkodását? (Helyeslés jobb 
felől. Ellenmondás bal felől.) 

Azt mondják némelyek, különösen Pulszky 
képviselőtársam beszédjére, hogy azon vallássza
badságot, mely Amerikában van, nem lehet ránk 
alkalmazni. 

H o f f m a n n P á l t Bizony nem is lehet! 
E l n ö k i Kérem a képviselő urat , ne sza-

kaszsza félbe a szónokot. (Ellenmondások bal felől). 
H o r v á t h M i h á l y : Azt mondta Hoff

mann Pál képviselő u r : nem lehet alkalmazni; 
de hát mért nem lehet? Azért, mondják, mert 
ott tabula rasa levén, könnyű volt oly viszonyt 
alkotni az egyház és állam közt. mint a minőt 
kívántak. En azon képviselőket, kik azt állítják, 
arra kérem, méltóztassanak tanulmányozni az 
Egyesült Államok történetét, és azt fogják látni, 
hogy az állam és egyház közti viszonyokra néz
ve, egyátalában nem volt ott tabula rasa, sőt 
ott a legszigorúbb theokratia volt megállapítva, 
sokkal szigorúbb, keményebb, ridegebb, mint a 
hajdani zsidó statusben. Az egy Roger Williams 
merte kimondani a szabad egyház elvet a szabad 
államban: és mi lett sorsa? Télnek idején, csak
nem meztelen, kénytelen volt a barbár, vad in
diánokhoz szökni a status-hatalom üldözése elől. 
(Közbeszólás hal felől : A papok elől,) Bocsánatot 
kérek, nem a papok elől, hanem Massaehusets 
statusának üldözése elől, mely őt proscribálta, 
sőt kereskedelmi és más viszonyokban sem en
gedte őt átlépni a status határait , arra kény
szerítve a szabadelvüségtől és szabadságtól lán
goló férfiút, hogy egy vadonba menjen, és ott 
alapította Providence városát, mely utóbb aztán 
Rode-Islandba olvadt. Ha tehát ott, hol egy 
egész századig kellett küzdenie a szabad egyház 
elvének, mig végre mégis sikerült kivívni a sza
bad egyház elvét, nem látom át, mórt ne pen-
gethetnők mi is azon elveket? 

H a l á s z B o l d i z s á r : Csak az akadályo
kat kell elhárítani! 

M a d a r á s z J ó z s e f : Elfogadjuk ! 
H o r v á t h M i h á l y : Azt mondják sokan 

hogy keresztül kell vinni már valahára a val
lásszabadság és egyenlőség elvét minden követ
kezményeivel; el kell törölni minden maradvá
nyait azon jogoknak és kiváltságoknak, melyek 
még az egyház kebelében annak hierarchiája ál
tal élvezve fönmaradtak : én ezt lelkem mélyé-
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bői elfogadom, sőt kívánom, óhajtom; de épen 
a vallásszabadság s egyenlőség szent elvének 
nevében követelem, hogy az országgyűlés azokba 
se avatkozzék, melyek a katholika egyházat, 
vagy egyátalában bármely egyház autonómiáját 
illetik. (Helyeslés.) 

De több ellenvetést hallottam. 
Némelyek nem biznak abban, hogy a kath. 

egyháznak sikerüljön hatalmas hierarchiája elle
nében kivívni a maga szabadságát és autonó
miáját ; de vajon ha ez így történnék is, volna-e 
ebből joga az országgyűlésnek gyámkodást gya
korolni az egyház felett. Am létesítsük a val
lásszabadság s egyenlőség elvét a legvégső kö
vetkezetességgel, törüljünk el minden privilégiu
mot, minden kiváltságot, előjogot, melyet eddig 
a katholika egyház élvezett, és azután bizzuk 
magára az egyházra, miként fog végezni a maga 
hierarchiájával. (Helyeslés jobb felől) 

Meglehet, a kath. egyház híveinek még 
hosszú és súlyos küzdelmébe fog kerülni, kivívni 
a vallásszabadság elvére fektetett autonomikus 
kormányzatot. Fájdalom, ez megtörténhetik, kivált 
ha épen a legjobb erők, kiktől ezen szabadság, 
az autonómia kivitelénél méltán legtöbbet vár
hatnánk, sőt talán méltán megvárhatnék közre
működésüket, megfoghatatlan közönynyel, mer
ném mondani vétkes közönynyel kivonják magu
kat ezen véghetetlen fontos ügyből. (Élénk he
lyeslés jobb felől) Ha azonban e küzdelemben részt 
fognak majd venni, oly tekintélyek és oly jeles 
magas elmetehetségek is, minőt például Komá
rom városa igen t. képviselőjében van szerencsénk 
tisztelni, (Jobb felől helyeslés, bal felől élénk éljen
zés) — magam is azt mondom, hogy éljen — 
ha moudom, ily tekintélyek, ily nagy elmék is 

! részt fognak venni a küzdelemben, kétségkívül 
| rövid és szerencsés kimenetelű lesz azon küz-
I delem. 
i De történjék ez bármiként, mi köze az or

szággyűlésnek ahhoz, hogy mi történik az egyes 
egyházak kebelében, feltéve, hogy az, a mi ott 
történik, nem sérti az állam érdekeit, (Helyeslés 
jobb felől. Ugy van! ial felől) nem sérti a többi 
vall ásfelekezeteket. (Éljenzés.) 

De, azt hallottam, a kath. egyház sokáig 
| államegyház volt, vannak számos jószágai, ala

pitványai és ezekről számadást, ellenőrködést 
még sem lehet kívánni a minisztertől, ki eze
ket kezelte. Kétségtelen, számadást kell ezekről 
kérni; a miniszternek ezen javak kezelését el
lenőrködés és számadás nélkül nem lehet átad
ni ; de ezen ellenőrködés nem az országgyű
lést illeti, nem az országgyűlést, mely különféle 
vallású képviselőkből áll; (Élénk ellenmondás bal-
felől.) A számadás követelése tisztelt ház! majd 
azon autonomikus egyház tanácsát fogja megil-

2 
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letni, mely, remény lem, még ez év folytán fel fog 
állíttatni, nem azon egyháztanácsot értem,melyet 
Komárom városának általam igen tisztelt képvise
lője Ghyczy Kálmán ur emiitett s melyről voltak 
némi tervek, de annyira homokra épitve, hogy 
a közvélemény egy szavára leomlottak, ugy 
hogy még tanácskozás tárgyává sem merték 
tenni az illetők: hanem értem azon autonóm 
egyháztanácsot, mely a katholikusoknak sza
badon választott képviselői által fog felállít
tatni. 

Ezen egyháztanácsnak lesz köteles a mi
niszter számolni (Ellenmondás bal felől.) mindazon 
javakról és jövedelmekről, melyek eddig az ál
lam által kezeltettek, és ez, hiszem, fog is tőle 
számadást kívánni; addig azonban nincs joga 
az országgyűlésnek abba beavatkozni. (Ellenmon
dás bal felől). 

Én vélekedésem szerint elegendőnek tartom, 
hogy ezek felett addig, mig azon autonóm egy
háztanács fölállittatik, a miniszter ő felségének 
a királynak mint főpatronusnak tudtával s meg
egyezésével intézkedjék. (Ellenmondás a balol
dalon.) 

Azonban épen most ütötték meg füleimet 
némely nyilatkozatok a túlsó oldalról; (Halljuk!) 
de különben is halljuk sokszor, hogy tehát szá
zadok hosszú sora alatt a királyok kedvezéseiből 
oly sok jogot és javakat ragadott magához (Igaz 
bal felől), melyekhez egyátalán nincs joga, vagy 
legalább kétséges; nevezetesen kétségbe vonatik 
az egyház joga némely alapítványokra nézve. 
Ezekre az én válaszom egyszerűen csak az, 
(Bálijuk.') tanácskozzunk tüzetesen — én ettől 
sem vonakodom — azon kérdés felett, vájjon 
állami javak-e az egyházi javak 1 (Fölkiáltás bal 
felől: Ások!) 

Jogosan birja-e az egyház mindazon ala
pokat és alapítványokat, melyek eddig a gyám
kodás korában az állam-hatalom által kezel
tettek 1 (Atalános helyeslés.) Küldjünk ki 
nem bánom bizottságot , mely szigorúan 
megvizsgálja mindazon javak és alapítványok 
jogi természetét {Helyeslés), melyek eddig a kul-
tusminiszter által kezeltettek; de addig, mig ez 
tüzetesen eldöntve nincs, ne gáncsoljuk a eul-
tusminisztert azért, mert ő felsége tudtával és 
beleegyezésével ugyan, de az országgyűlés befo
lyása nélkül intézkedett azon javakról. (Helyeslés 
jobb felől. De bizony gáncsoljuk! balfelől.) Ezen kér
déseknek t. ház, különben is előbb-utóbb el 
kell döntetniük; (Igás!) de tanácskozzunk íélettök, 
kérem szeretettel, tanácskozzunk felettök tüzete
sen, és ne akarjuk azokat csak ugy mellékesen 
eldönteni, mint a múlt napokban az intercala-
ris jövedelmek feletti vita alkalmával történt, 
midőn megvallom, nagy csodálkozásomra, épen 

protestáns képviselők nagyon kevés tisztelettel a 
katholikus egyház jogai iránt, csak ugy melléke
sen akarták eldönteni az egyházra nézve azon 
nagyfontosságú kérdést: vajon államjavak-e az 
egyházi javak? 

I v á n k a I m r e : I t t nincs protestáns 
képviselő. 

H o r v á t h M i h á l y : En, t. ház, még 
az igen tisztelt kultusminiszter urnák azon igé
retét sem tartom eorrectnek,hogy majd törvény
javaslatot fog beadni ezen intercalaris jövedel
mek hovaforditása iránt, mert ha azon javak, 
melyekből ezen jövedelmek folytak be, valóban 
egyházi javak, nincs az országgyűlésnek joga 
ezek felett intézkedni, bármi volt legyen eddig 
az usus, mert én az usust jogtalannak tartom, 
(Ellenmondás bal felől.) a jogtalan usus pedig, 
tartson bár századokig, az ón fogalmam szerint 
legalább jogot sohasem képez. (Helyeslés jobb, zaj 
bal felől.) 

Nehogy tehát a viták — bizony meddő 
viták — ezen tárgyak felett többször megújul
janak, ugy hiszem t. ház, véget vethetnénk 
ezen vitáknak, nehogy elvonjuk a drága időt 
azon nagyfontosságú reformkérdésektől... 

Jókai M ó r : Ez a legfontosabb reform
kérdés. 

H o r v á t h M i h á l y : . . . .t a melyeket 
sóvárogva vár tőlünk az ország. En ennélfog
va indítvánnyal vagyok bátor fellépni (Hall
juk) a t. ház előtt, esedezve, könyörögve, mél
tóztassanak ezen inditványnyal véget vetni ezen 
meddő viták folytatásának (Halljuk! Éljenzés 

jobb felől.) 
M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Hor

váth Mihály és társai indítványát:) ,,A ház határo
zata szerént a vallás- és közoktatási miniszter 
által benyújtandó törvényjavaslat a vallásszabad
ságról nem sokára tárgyalás alá kerülend; s 
miután e törvény által a vallásfelekezetek közt 
teljes egyenlőség s visszonyosság fog megalapit-
tatni, hogy ezen egyenlőség mindenre kiterjed
jen s a vallás felekezetek közt minden további 
súrlódásnak eleje vétessék: 

„Küldjön ki a ház a maga kebléből bi
zottságot, mely eddigelé a cultus) és közoktatási 
miniszter által kezelt alapítványok jogi termé
szetétmegvizsgálván, indokob véleményt mondjon 
a felett: vannak-e ezen alapítványok közt olya
nok, melyekre a kathol. egyház jogosan nem tart
ha t számot, s melyeknek ezentúl is az állam ke
zelése alatt kellend maradniok. (Helyeslés.) Beadja : 
Horváth Mihály. Aláírják: Szentiványi Károly, 
Perczel Béla, Szögyény László, Hertelendy Kál
mán, Gajzágó Salamon, Ordódy Pál, Trefort 
Ágoston, Ürményi Miksa." 

G h y c z y K á l m á n : Nem tudom, megen-
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gedi-e a t. ház, (Halljuk! Helyre!) hogy azon 
előterjesztés folytán, melyet az előttem szóló 
igen t. képviselő ur azzal végzett be, hogy indít
ványt tett a ház asztalára, én is beválthassam 
azon nyilatkozatomat, mely szerint a minap mon
dottakat hasonlókép azzal fejeztem be, hogy 
szándékom e kérdésekre vonatkozólag indítványt 
terjeszteni elő. (Halljuk! Halljuk! Olvassa: „A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter oda utasit-
t a t ik : 

„1-ör. Hogy a felügyelete alatt álló alapok 
és alajDitványok vagyoni állapotainak már be
terjesztett kimutatásán kivül, azoknak eredetét, 
történetét, czélját és rendeltetését felvilágosító 
okmányokat is a képviselőház 1868-ik évi no
vember 12-én kelt határozata folytán mielőbb 
mutassa be ; hogy a ház ezen alapok és alapít
ványok czéljának és rendeltetésének megvizsgá
lása, s a vizsgálat eredményéről adandó vélemé
nyes jelentés végett bizottságot küldhessen ki. 

„2-or. Addig, míg a törvényhozás az emlí
tet t alapoknak és alapítványoknak jövőben mi-
kép leendő kezelése iránt az előre bocsátandó 
vizsgálat folytán határozni fog; a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter a közvetlen felügyelete 
alatt álló alapok és alapítványok bevételeinek és 
kiadásainak előirányzatát az illető ezimek, rova
tok és tételek szerint összeállítva évenkint költ
ségvetésébe foglalja. Beadja Ghyczy Kálmán. A 
házszabályok értelmében együtt aláírják : Kende 
Kanut, Huszár Imre, Andrássy Gyula, Zahor-
náczky Bálint. Pilaszanovics Józstf, Salamon La
jos, Kállay Emánuel, Farkas Elek, Jankovics 
Gyula. Jankovics Miklós, Milkovics Zsigmond." 

E l n ö k : Mind a két határozati j avas la t 
ki fog nyomatni, osztatni s annak idején tá r 
gyaltatni. 

J ó k a i M ó r : T. ház! Midőn e házban 
fölszólalok, nem tar tom magamat semmiféle feleke
zet emberének ; (Helyeslés bal felől) i t t csak 
a törvényhozói kötelességeket ismerem s ha a, 
katholikus egyház jogai csorbittatnának méltatla
nul e helyen saját hitfeleim által, kötelességem
nek tar tanám azon jogok mellett épen ugy szót 
emelni, mint bármely katholikus képviselő. {He
lyeslés bal felől.) 

Birok elég erővel leküzdeni magamban a 
protestánst, ki hitének dogmáit legjobbaknak 
hiszi, sőt birok elég erővel leküzdeni magamban 
a philosopbot, ki ítéletet t a r t még saját confes-
siójának dogmái fölött is ; s egyedül a jogot 
tartom szemem előtt. 

E jog az, hogy minden embernek az állam
tól teljesen független szabadsága van azon hit 
szerint üdvözülni, a melyhez ragaszkodni jónak 
látja és bárminő dogmának híve lenni, mely az 
állam szervezetével nem ellenkezik. 
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Azért mindig megkülönböztettem azt, a mit 
elvtársaim irányeszméül elfogadtak , hogy mi 
nem bevett vallásfelekezeteket, nem vallási egyen
jogúságot, de vallásszabadságot kívánunk, mely 
minden kormányi beavatkozást épen ugy kizár, 
mint az eltérő vélemények majorizálását. A val
lásszabadság az autonóm jogokat a lehető leg
apróbb körökre osztja föl. 

Hogy egy példát hozzak fel a gyakorlati 
életből. A protestáns autonómia abban különbö
zik a katholikus szervezettől, hogy a protestáns 
hitfelekezet maga választja nem csak lelkészeit, 
de espereseit, kurátorait és superintendenseit is. 
Ez autonómia folytán némely egyházmegyék 
ujabb időkben behozták espereseik és segéd
gondnokaik s átalában egész administratiouális 
személyzetüknek restauratióját, mig az egyház
kerületek maguk e tant visszautasították. S még 
sem az történt, hogy a többségben levő traktu
sok a kisebbségben maradtakat kényszeritették 
volna a conformitásra, hanem azt mondták ne
kik : intézkedjenek ők a maguk autonóm joga 
szerint, a hogy tetszik, és igy ugyanazon egyház
kerületben van restauráló és élethosszig választó 
megye, a nélkül, hogy egymást megzavarnák, pe
dig a különbség elég éles. Ha az állam akarná 
az ügyet szabályozni, rég összeveszítette volna 
őket. 

Azonban itt egyébről van szó, mint a hit
felekezetek administratiouális ügj^eiröl, vagy 
épen dogmaticus subtintásáról. I t t a nevelés
ügye forog kérdésben s annak anyagi föltételei, 
s ebbe a tőrvényhozásnak beleszólása van. 

Hazánkban a nevelés ügye nag}fon hátra
maradt s az egész országnak életföltétele az, 
hogy e téren a mivelt nemzeteket utolérjük. 
Ezért ne vegye egy hitfelekezet se jogtalan 
beavatkozásnak, ha a törvényhozás a nevelési 
ügyben számára elérendő czélokat tüz ki. 

E czélok elérésére anyagi módszerekre van 
szükség. Ily módszerek némely felekezetnél nagy 
bőségben vannak, másiknál elégségesek, ismét 
másnál elégtelenek. 

Az államnak szabadsága és joga van meg
kívánni minden hitfelekezettől azt, hogy a mi 
módszerei a nevelésügyre vannak rendeltetve, 
azok rendeltetésük czéljára fordíttassanak s a 
melyiknél azok elégtelenek, az ország által pó
toltassanak. 

Ezért fölöttébb kívánatos, hogy minél elébb 
tisztába hozassék azon kérdés, az országos ta
nulmányi aiapból mi illeti egyenesen egyik hit-
felekezetét a népességnek ? s mi van az átalános 
nevelésügyre hagyományozva magának az or
szágnak? mert valamikép nem tartanám jogos
nak, hogy az ország kormánya a katholikus 
egyház speciális hagyatékai fölött intézkedjék, 

2* 
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ép oly sérelmesnek találnám, ha a katholikus 
egyház rendelkeznék az államot, mint államot 
illető nevelési alapok fölött. 

Ez a szempont szolgál rám nézve cynosurául 
a többi felekezetek irányában is, melyek között , 
ezúttal különösen a mózes-hitvallásu felekezet 
ügye tolatott előtérbe. 

T. képviselőtársam Wahrmann ur e tárgy-
bp,n szót emelt, előre bocsátva, hogy hivatva 
érzi magát hozzászólani, mivel e házban egye
dül ő a zsidó. 

Kimondom, hogy ez ok volt arra, hogy ne 
szóljon e tárgyhoz. Mert miután a zsidók 
közt e tárgyban kétféle vélemény létezik, ugy 
Wahrmann ur, mint egyedüli mózes-hitvallásu e 
házban, csak az egyik véleményt adhatta elő, 
lehetetlennek hagyva fon a másik vélemény 
nyilatkozbatását. (Helyeslés bal felől ; ellenmondás 
jobb felől.) 

En természetesen, mint e tárgyban nem 
illetékes, nem kisérthetem meg Wahrmann kép
viselő ur tételeinek czáfolatába ereszkedni, el-
mondcm csupán azt, a mit közvetlen tudomásom 
s a nyilvánosság elé került tények összeállítása 
diktál. 

Nem áll az, hogy az izraelita congressus 
alakulása egészen szabályszerű lett volna; mi
niszteri rendeletek által a választásoknál egy
másnak ellenmondó intézkedések történtek, a 
választási törvény s a házszabályok egyenesen 
oktroyáltattak a minisztérium által. 

Nem áll az, hogy a congressus nem foglal
kozott volna vallási vitákkal. A diarium telve 
van a fölötti discussiókkal, vajon a régi Schul-
chen-Aruch. vagy az uj vallási, mózes-vallási 
rabbinikus alap fogadtassék-e el, mely utóbbi 
ellen nem csak a hazai rabbik kilencz-tized része, 
de a leghirhedtebb külföldi nagy rabbinus te
kintélyek is határozottan nyilatkoztak. 

Távol van tőlem Ítéletet hozni a fölött, 
hogy a két dogma közül melyik a jobbik ? Ne
kem minden dogma egyformán respectabilis. De 
igen is világos előttem, hogy senkinek a lelkiis
meretét, bárminő csekélységnek látszó különb
ségekben lelje is nyugalmát, sem az államnak, 
sem a majoritásnak megháborítani, erőszakolt 
nézetekkel, nem szabad. 

Az úgynevezett orthodoxok különben, da
czára a fönálló különbségnek, nem kívántak hit
szakadást, csak paritást, csak unionalis egyez
ményt. 

T. képviselő ur felekezeti ellenfeleit ugy mu
ta t t a be az országgyűlés előtt, mint obseuránso-
kat, mint önérdektől vezetetteket. E vádat nem 
volt ildomos emelni azok ellen, kik e téren ma
gukat nem védelmezhetik. Én biztosithatom a 
okpviselő urat, hogy az ugy hitt orthodoxok 

között épen annyi fölvilágosult tanult embert, 
épen annyi derék jó hazafit tanultam megis
merni , mint ellenfeleik között; s az áll az 
érem másik oldalán is. A jó tulajdonok bizony 
nincsenek a dogmához kötve. A mi pedig publi-
kus jellemét illeti az orthodox zsidóságnak, 
arra nézve csak egyet kell fölhoznom : azt, hogy 
a közös iskolák fölállítása mellett épen az ortho
dox zsidók küzdöttek, a felekezeti iskolák mel
leit pedig épen az úgynevezett liberális zsidók. 
(Helyeslés bal felölj 

Teljesen téves pedig t. képviselő urnák 
azon állítása, miszerint ama bizonyos millió fo
rint nem nevezhető zsidó tanulmányi alapnak, 
mert az a Haynau által a zsidóktól kierőszakolt 
harácsot képezi s igy a megadóztatott zsidókat 
egyenkint illeti. E thesissel előállhatna t. kép
viselő ur akkor, a midőn szőnyegre kerülne e 
helyen az, hogy az osztrák kormá,ny fizesse visz-
sza Magyarországnak mindazt a harácsot, a mit 
keresztjéén tői ós nem keresztyéntől a forradalom 
után brandschaczolva kierőszakolt , a hatvan 
millió magyar bankjegyet, melyben mindnyájan 
vesztettünk, azt a két milliónyi érczalapot, mely 
adakozásainkból gyűlt össze, (TJgy van!) de a 
míg ez a kérdés a multakra vetett fátyol alat t 
pihen., addig t. képviselőtársunknak is bele kell 
nyugodni abba a bevégzett ténybe, hogy a mit 
elvettek tőlünk, az elveszett, s a mit a király 
visszaadott belőle, az annak ós arra van adva, 
a kinek és a mire a király adta. Ugy tudom, 
hogy a király e milliót egyenesen a zsidó tanul
mányi alapra adta vissza. Tehát vagy tessék 
ebben megnyugodni, vagy menjünk az átalános 
recrirninatiók és revindicatiók terére vissza. 
(Valaki bal felől; Csak térjünk < issza 1) En azt sem 
bánom. 

Kénytelen vagyok még tisztelt képviselő
társam ellenében a tisztelt közoktatási miniszter 
urat is védelmezni. Wahrmann képviselő ur sü-
lyos mulasztással vádolta a miniszter urat, 
hog)? a zsidó congressus határozatainak érvényt 
és végrehajtást szerezni nem siet. Tessék a t. 
képviselő urnák a bonyhádi, szepességi, sajó
szentpéteri, osgyáni, váczi, liptó-sz.-miklósi ese
ményeket végig tekinteni, s meg fog felőle győ
ződni, hogy Arbues idejében nem hajtották az 
eretnekeket nagyobb fegyveres buzgalommal az 
egyedül üdvözítő hitre, mint napjainkban az 
orthodox zsidókat az egyedül üdvözítő congres-
susi statumokba, (Helyeslés bal felől) s kevés kell 
hozzá, hogy a zsidó congressus infallibilitásának 
elve egyidejűleg ki legyen mondva a pápai esal-
ha/tatlansággal. (Derültség, élénk tetszés a bal 
oldalon.) 

Czáfolni törekedett t. képviselő ur Ghyczy 
Kálmán barátomnak azon állítását, hogy a kor-
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mány ok nélkül támasztott háborgást a zsidó 
polgártársak közt a congressus által; azt hozva 
fel, hogy a szakadás az orthodox és neológ zsi
dók közt nagyon régi, s hasonlította a congres-
sust az országgyűléshez. Ez éleznek jó, s ha én 
is csak élczezel akarnék vissza tromfolni, azt 
mondhatnám a t. képviselő urnák, hogy hason
lítsuk a congressust a börzéhez, ott is megvan 
a szakadás a haussierek és baissierek között. Mit 
mondana hozzá a t. képviselő ur, ha a kormány 
elrendelné, hogy a kik most többségben vannak, 
azoknak az iránya legyen örök időkre elfogadva 
a börze által. (Jobb felől: Ez ugyan rósz élez!) 
De komoly térre akarom visszavinni t. képviselő 
ur sophismáját. A zsidó congressus folyama azt 
a képet mutat ta fel, a mit látnánk, ha a kor
mány egyszer octroyálva összehívná az ország 
összes protestánsait, kimondaná, hogy nem ismer 
el, csak egyféle protestáns felekezetet, s kény
szerítené őket, hogy uniáljanak, és a kisebbség 
vesse alá magát a többségnek. (Ugy van! bal 
felől.) 

A protestánsok közt is megvan a szaka
dás; de még mily systematicus kifejlettségben; 
pedig alig van közöttük dogmatieus különbség, 
alig eltérő kánonok, alig feltűnő rituális külön-
ségek; sőt több országban uniálva vannak, és 
mégis, mihelyt az ország, a kormány, vagy a 
király kényszerítené őket a majoritás elvei sze
rinti uniálásra, harcz, háború lenne a szakadás
ból, mely most béke és egyetértés. 

Tehát a szakadás a zsidók között is régen 
megvolt, nem csak Magyarországban, egész Euró
pában, Amerikában is; de e szakadásból nyílt 
villongást támasztani a magyar kormánynak ha
gyatott fen.. (Ellenmondás jobb felől.) 

Az én nézetem pedig az, hogy ha a szaka
dás a mózes-hittlek közt megvan; a kormány 
és törvényhozás, a hitszabadság elvénél fogva 
ismerje el mind az orthodoxok, mind a neológok 
jogosultságát. A mibe beleszólója van az ország
nak, a nevelésügy, arra nézve tar tsa meg a tör
vényhozás s a kormány a felügyeletet az ortho
doxok iskolái felett magáuak; de ne adja azt át 
a neológoknak, Yíigj megfordítva, ha amazok ta
lálnának többségre ju tn i ; mert a szakadás lelki
ismeret dolga, s abban nem biró sem a kormány, 
sem az ország, sem a király, annak egyedüli 
birája az Isten, s ítélethozatal embert nem illet 
abban. (Élénk helyeslés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s m i n i s z t e r : 
Nem akarok azokra felelni, miket előttem szó
lott t. barátom igen elmésen előadott, mert mi
után a eultusminiszterium költségvetése olyan ter
mészetű, hogy abban az a, b , c-től kezdve a 
mathematikáig, és a legegyszerűbb családi vi
szonyon kezdve az örök üdvösségig mindenről le

het beszélni, (Hosszas elém: derültség) én részemről 
mondom, nem vagyok elkészülve, nem is érzek 
magamban erőt arra, hogy mindazon tárgyakat 
kimeritőleg tárgyalhassam a ház körében, melye
ket t. képviselőtársaim egyike vagy másika a 
eultusminiszterium költségvetésével bizonyára szo
ros összeköttetésben felhoz. (Átalános derültség.) 

Ha a t . ház az egyes kérdésekről, melyek 
i t t előhozattak, és csakugyan mind fontosak, mert 
mindeddig egyetlen oly tárgy sem hozatott elő, 
mely nem volna fontos, mondom, ha nundezen 
kérdésekről csak i t t , a költségvetés tárgyalása 
alkalmával lehetne szólani, akkor nem mondom, 
hogy sikerülne, hanem elkövetnék mindent, hogy 
minden egyes tárgyról oly jól és kimeritőleg 
szóljak, a mint csak birok. De miután a t. kép
viselők mindegyikének jogában áll, bármily egyes 
tárgyról, ha szükségesnek tartja, határozati javas
latot tenni a ház asztalára, akár positiv határozati 
javaslatot, akár olyant, melyben a minisztérium 
felszólittatik, hogy valamely egyes tárgyról tör
vényjavaslatot terjeszszen elő; miután minden 
képviselőnek jogában áll, minden egyes tárgyról: 
a zsidó autonómia kérdéséről, a congressus kér
déséről, szóval mindenről törvényjavaslatot ter
jeszteni a ház elé, és e szerint, a tárgynak tü
zetes, méltó tárgyalását előidézői: megvallom, 
nem tartom ezélszerünek, hogy itt főkép oly fon
tos dolgok tárgyalásába ereszkedjünk, melyeket 
czélszerüen tárgyalnunk nem lehet, mert az egyik 
képviselő egy tárgyról szól, a másik másról, és 
igy mindenféle eszmék pendíthetnek meg, de ki
meríteni, határozni egy tárgyról sem lehet. (Élénk 
Jielyeslés) 

Volt idő, t, ház, fájdalom, hogy a politiká
ban már cdíkor is részt vettem, mert ez jele, 
hogy kicsit elvénültem ; (Derültség) volt idő, mi
dőn az, hogy fontos tárgyakról, ha azok nem is 
épen szoros összeköttetésben állottak, a képvise
lőház tanácskozzék, igen czélszerü volt, mert az 
eszmecserének és az eszmék terjesztésének más 
eszköze nem volt. Tudjuk az állapotot, melyben 
akkor a sajtó volt, tudjuk végre azt, hogy nem 
csak időszaki sajtó, úgyszólván, nem létezett ak
kor, hanem hogy még a sajtó is oly nyűg alatt 
szenvedett, hogy még vastag könyvekben sem 
mondhatta el senki meggyőződését: akkor, mon
dom, az, hogy minden alkalmat megragadott a 
képviselőház, mint azon egyetlen hatalom, mely 
szabadon szólhatott, igen czélszerü, igen helyes 
volt. De a jelen pillanatban, meggyőződésem 
szerint, számos kérdéseknek ilyen mellékes tár
gyalása, az eszmecserének ily féle előidézése nem 
a t. házat illeti, hanem első rendben az időszaki 
sajtót. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

• F ó k á i M ó r % Most strike van ! (Derültség j 
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E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s m i n i s z t e r : 
Most ilyen eszmecsere itt, teljes meggyőződésem 
szerint, nem szükséges, és ép azért mert nem 
szükséges, azért, felfogásom szerint, a ház leg
jobban és legczélszerübben járna el — termé
szetesen csak saját nézetemet mondom el — ha 
csak olyan tárgyakat discutiálna meg, melyekben 
határozni akar, és nem olyanokat, a melyeknél 
csak eszmecserét akar előidézni. {Helyeslés jobb 
felől.) 

Ezt csak mellékesen mondom, mert t. bará
tom Jókai előadásában némely tényeket akarok 
rectificálni. (Ralijuk'.') 

A zsidó congressus összehívása hozatott i t t 
többször szóba: egy részről roszalták ott a con
gressus összehívását, más részről ugyanezért meg
dicsértek. En, t . ház, sem a dicséretet, sem a 
roszalást nem érdemlem, mert a zsidó congressus 
összehívása szükséges következése volt állomá
somnak és azon viszonyóknak, melyeket a tör
vény, midőn zsidó polgártársainkat minden töb
biekkel tökéletesen egyenjogositotta, előidézett. 

Tudja mindenki a zavart, melyben a zsidók 
ügyei az országban voltak; tudja mindenki, hogy 
ők a legnagyobb gyámkodás alatt állottak; tudja 
mindenki, hogy azért épen ők óhajtották, hogy 
végre az ő ügyeik is rendeztessenek. Minden ol
dalról ily kivánatok terjesztettek hozzám — nem 
mondom, hogy az orthodoxok is azt kívánták — 
de miután e hazában több mint 400,000 izraelita 
él, és köztök sok orthodox is lehet, én azokat, 
kik nem szólottak, természet szerint tekintetbe 
nem vehettem, hanem csak azokat tekinthettem, 
kik nyilatkoztak és a kik ügyeik rendezését óhaj
tot ták. 

Kérdem t. ház, vajon miután izraelita pol
gártársaink tökéletes egyenjogúsága már kimon
datott, érezhette-e magát a kormány feljogosítva 
arra, hogy mint más országokban, az izraeli
táknak egy egész communális, administrativ ós 
nevelési rendszert octroyáljon? Teljes meggyőző
désem szerint nem volt erre jogosítva. Kimond
ván az ország az egyenjogúságot, el kellett is
merni azon elvet is, hogy az izraeliták a magok 
ügyeit függetleuül és önmagok rendezzék. E 
czélra, miután ős gyűlésben a 400 ezer együtt 
nem tanácskozhatott, szükséges volt egy képvi
selő testületet összehívni. 

A képviselő testület összehívására nézve, mi
után, a mint látom, t. barátom Jókai Mór ne
kem rósz néven veszi, hogy az első választási tör
vény octroyáltatott, igen, lekötelezne, ha közölni 
méltóztatnék velem a módot, mely szerint egy 
nemzetnek vagy felekezetnek választási módját 
másként lehet meghatározni, mint octroyált mó
don, oly nemzetét vagy felekezetét, mely ezre
dekig jogokkal egyátalában nem birt. 

Jókai M ó r : A képviselőház utján. (Ne
vetés jobb felől. Zaj bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . e u l t u s m i n i s z t e r : 
Ez, megvallom, nekem eszembe nem juthatott . 

Egyébiránt a választási mód meghatározá
sában és főképen a kerületek felosztásában nem 
járhat tam el magam, hanem különböző vidékek
ről oly izraelita vallású férfiakat hívtam össze, 
kikről azt hittem, hogy ők a közbizalmat birják, 
ós ezeket szólítottam fel, dolgoznának ki egy 
választási szabályt: én részemről csak azt köt
vén ki, hogy a választási szabály legyen a le
hető legszabadabb, hogy az egészen a vote uni-
verselle-ig menjen, hogy arra minden jogosítható 
csakugyan joggal birjon. Így dolgozták ők ki 
ezen szabályokat, és ezen szabályok alapján hi
vatot t össze a congressus, mely a dolog termé
szeténél fogva e választási szabályokat megvál
toztathatta, a mint meg is változtatta, és, mely 
átalában nem örök időkre tartó törvényeket al
kotott, hanem csak oly törvényeket, melyeket 
ismét a congressus minden perczben, ha újra 
összehivatik, megváltoztathat, épen ugy, mint 
minden más törvényhozó testület a maga köré
ben legitim módon megváltoztathatja már hozott 
határozatait. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Z s e d é n y i Ede : A vallás- és közokta
tásügyi minisztérium költségvetésének átalános 
tárgyalása alatt egy kérdés merült szőnyegre, a 
mely a miniszteri felelősség természetes és tör
vényes következményeit illeti , erre szorítom 
észrevételeimet. (Halljuk!) 

Pulszky Ferencz és u tána ma Horváth Mi
hály képviselőtársaim a különböző vallások tö
kéletes szabadságát hangsúlyozva, azt állították, 
hogy miután a vallási alap a római kath. egy
ház tulajdona, a miniszter azt csak annak nevé
ben kezelheti és így az országgyűlés elé az arról 
szóló számadásokat terjeszteni nem tartozik. 
Mellőzve azt. hogy a vallás szabadsága koránt
sem abban áll, hogy az valamely törvénybe ig-
tattassék és kihirdettessék ; élő szabadság legyen 
az, melyet magunkban és körülöttünk érezünk, 
legyen védője hajlékunknak, biztositója a külön
böző egyházak önjogainak: azt kérdem Horváth 
Mihály és Pulszky Ferencz képviselő uraktól, 
vajon a vallások ilynemű szabadsága él-e ha
zánkban 1 és fogják-e azt a képviselőtestület al
kotmányos jogainak megszorítása által előidézni ? 
Ezen kérdésre méltóztassanak önmaguknak fe
lelni. (Helyeslés bal felől.) Mellőzve azt, nem fe
szegetve, vajon igaza volt-e Horváth Mihály 
képviselőtársunkuak, midőn azt panaszolá, hogy 
a római katholika egyháznak mostanában a ha
zában szolgai állása van, avagy inkább igazuk 
van azoknak, kik azt hiszik, hogy annak még 
most is némiképen uralkodó állása van. (Helyes-
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lés. - Halljuk!) az tagadhatatlan, hogy miután az 
1848-ik Ill-ik törvényczikknek Komárom képvi
selője által idézett 6-ik §-a által az rendeltetik, 
hogy nem csak mindazon tárgyakban, melyek 
addig a magyar kir. udvari kanezellária, a hely
tartó-tanács és a kincstár köréhez tartoztak, de 
átalában minden más polgári, egyházi, kincstári 
és honvédelmi tárgyakban ő felsége ezentúl a 
végrehajtó hatalmat kizárólag ós csakis a ma
gyar minisztérium által fogja gyakorolni, a kér
déses alapok kezelése és számadásai igen is ezen 
tárgyakhoz tartoztak és odavalók voltak. Igaza 
van Horváth Mihály képviselőtársunknak, hogy 
ez alapok fölötti rendelkezést ő felsége magának 
föntartotta, de azon sok törvények közül, melyek 
arra vonatkoznak, fogok egyet fölolvasni, hadd 
lássa a t. ház, miként rendelkezett ő felsége ez 
alapokról. Az 1723-ik LXX-ki törvényczikk igy 
hangzik. (Olvassa) : „Piarum quarumvis funda-
tionum inspectionem et cum exactione rationum, 
utrum fundationi satisflat, investigationem sua 
majestas ssma pro apostolico munere et suprema" 
authorLate sua vigore art. 74, 1715 sibi bgne 
reservavit : 

„§. 1. E gremio regio locumtenentialis 
consilii nonnullos deputabit, qui praemissorum 
singularem et peculiarem curam habeant. 

„§. 2. Cirea fundationem Szirmavanam, 
tanquam rem de jure tertii tractantem, s. majestas 
ssma id quod justitiae conforme érit, clementer-
disponet. 

„§. 3. Fundatio verő Hrabovszkiana in com-
missione de negotio religionis constituta ubi 
acta ejusdem commissionis revisa fuerint, pro 
aequitate terminabitur." 

Ebből három dolog világlik ki : először, hogy 
akkor az országgyűlés nem csak a katholikus, 
de a protestáns fundatiókról is rendelkezett; 
másodszor, hogy a törvényhozásnak hozzájáru
lása szükséges volt , hogy ő felsége , bár 
apostoli koronás király, ezen iéntartott jogot 
gj-akorolhassa; és harmadszor, hogy ő felsége 
ezt a helytartótanács némely tagjai által végre
hajtatta. Ugyanis azóta a helytartótanács kebe
lében a primás és esztergomi érsek elnöklete 
alatt, ki mindig hivatalból ülnöke volt a hely
tartótanácsnak, két püspökből és két kath. vilá
giból álló bizottság, a eommissió eeclesiastica 
alakíttatott, mely ezen alapokat kezelte és a 
számadásokat 

Az általam idézett 1848-iki törvény szerint 
ő felsége ezen jogának végrehajtása a magyar 
minisztériumra ment át. (TJgy van!) Miniszterünk 
tehát ezen alapokat a törvény értelmében kezeli 
és alkalmasint ezen törvény folytán az egyház 
férfiainak is tágasabb tér nyi t tatot t mint az 
absolut kormány alatt nyitva volt. 

De ugyanazon Ill-ik törvényczikknek 4-ik 
szakasza azt parancsolja, hogy a miniszter min-
dennnemü hivatalos eljárásáért felelős. Kinek? a 
törvényhozásnak. 

A minisztériumnak hivatalos eljárása véle
ményem szerint, mint ezt a Hollán-ügyben te t t 
indítványom tárgyalása alkalmával bővebben fo
gom fejtegetni, csak azon hatalom gyakorlására 
terjed ki, melylyel a törvény a minisztert felru
házza. I t t a törvény ruházta föl a. minisztériumot 
ezen hatalommal, s igy midőn ezen alapok ke
zelésében hivatalosan jár el, ezen hivatalos eljá
rásért az országgyűlésnek felelős, felelős pedig 
nem lehet, ha a számadásokat be nem terjeszti, 
tehát azt gondolom, hogy a napfénynél világo
sabb, hogy a miniszter a számadásokat az or
szággyűlésnek beterjeszteni tartozik. {Élénk helyeslés 
hal felől.) 

Horváth Mihály képviselőtársunk ma oly 
értelemben szólott, mint ha a római katholikus 
egyház vagyonának kezelésére vonatkozó szám
adás fölötti tanácskozásra az országgyűlés nem 
illetékes hatóság volna, mert annak tagjai nem 
mindnyájan ezen egyház hivei. Van szerencsém 
utalni őt az 1790. országgyűlés naplójára, ott azt 
fogja találni, hogy a XXVI-dik törvényczikk fö
lött, mely a protestánsok iskolai és egyházi bel
ügyeiről szól, az egész országgyűlés minden kü
lönbség nélkül szakaszról szakaszra, hónapokon 
át tanácskozott, és midőn annak 10. és 12-ik 
szakasza a protestáns felekezeti fundátiók fölötti 
szabad rendelkezést és azok kezelését a protes
tánsoknak visszaadta, a kormánynak felügyeleti 
jogát fentartotta arra nézve, vajon ez alapítvá
nyok az alapítók akarata és rendelése szerint 
kezeltetnek-e ? és ennek nyomán a miniszter, ha 
ezen felügyeleti jog gyakorlata iránt kérdőre vo-
nat ik , erről az országgyűlésnek felelni tartozik. 

E tekintetben az országgyűlés illetékessége 
ellen soha semmi kifogás nem tétetett , bár a 
magyar törvényhozás akkor is kitünőleg római 
katholikus törvényhozás volt. 

Kérdem már most, a római katholikus egy
házban létesítendő autonómiával mi fog történni? 
Azt hiszem, az is be fog czikkelyeztetni mint a 
XXVI. törvényczikk által a protestánsok auto
nómiája is beczikkelyeztetett; és azt hiszem, 
átalában nem lesz szükséges, hogy a római ka
tholikus egyház tagjai részéről bárki is kény-
telenitve legyen a római katholikus egyház va
gyonát a magyar törvényhozással szemben, az 
alkotmányos jogok sértésével megvédeni. Eynemü 
védelemre a magyar törvényhozás okot soha 
sem szolgáltatott; (Bal felől: Igaz!) azok pedig 
sértenék az alkotmányos jogokat, kik addig, 
mig a jelen törvények fenállanak, míg a ma
gyar kormánynak egyik tagja, egy felelős mi-
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niszter kezeli ezen alapokat, megtagadná az or
szággyűléstől azon jogot, hogy ez a fölött, a 
mit a felelős miniszter kezel, ugyanazt kérdőre 
vonhassa. (Igaz! bal felől.) 

így én e tekintetben egészen Ghyczy Kál
mán képviselőtársam nézeteit pártolom. (Helyes
lés bal felől.) 

Legyen szabad nekem is ez alkalommal 
még Wahrmann képviselő társunkat, ki tegnapi 
beszédében a congressus végzését azokra nézve 
is kötelezőknek állitá, kik ennek tanait el nem 
fogadták, arra figyelmeztetni, hogy midőn ő azt 
monda: a tömeg nagy jelszavak, szabad egyház, 
szabad állam, autonómia, s más nagy hangú 
szavak után vakon indul, ő maga a congressus 
magasztalására ily nagy jelszóval é l t , az átalá-
nos szavazati jogot hangoztatva, melylyel ő ezen 
congressus omnipotentiáját igazolni akarja; de 
arról fölvilágosítást nem adot t , vajon az átalá-
nos szavazattal Francziaországban választott kép
viselők a franczia népet épen oly hiányosan kép
viselik-e, mint a választott zsidó-congressus a ma
gyar zsidóság valódi képét nem viseli. Wahr
mann képviselőtársunk maga elismerte, hogy a 
congressus létrejötte előtt már szakadás, t. i. 
két vallásfelekezet létezett, az ó-hitüek, kik ma
gokat hagyomány hűknek nevezik, és az uj hi
tűek; ennek daczára az 1868-iki február havá
ban Pesten tartot t conferentiára 34 tag közt a 
ó-hitüek csak 7 tagot muta that tak föl, és igy a 
középponti bizottság megalakítására meghívott 
férfiakra nézve ugyanazon hamis arány ta r ta to t t 
fen, és a választások eszközlésére döntő szerep
pel ellátott bizottságok egyoldalulag az uj-hitüek 
előnyére jár tak el hivatásukban, és igy történt, 
hogy az ó-hitüek, ily hamisított választások el
lenében protestálva, a congressus törvényes alap
já t tagadták. 

Wahrmann képviselőtársunk azzal akarja 
igazolni a választásoknak ezen módját, hogy 
máskép a községek ügyeit elrendezni nem lehe
tett , nem lehetett volna a műveltség színvona
lára hozni azokat, kik a napfénytől tartva, a 
sötétségből kilépni nem akartak. Nem tudom, 
ez által azon Jókai barátunk által érintett Schul-
chan-Aruch hittörvénykönyvet ér te t te-e , mely 
eddig mind a vallási zsidóélet, mind pedig a 
községi szervezet alapját képezte, és melyet a 
congressus a községi szervezés alapjául elfogadni 
nem aka r t ; de azt tudom, hogy miután minde
nikünk vallása nem egyéb, mint azon vélemény 
vagy érzelem, melyet mi a mindenhatóhoz való 
viszonyainkra nézve lelkünk mélyében érzünk, s 
mely ereklye lelkiismeretünkben azon egyedüli 
tulajdon, melyet semminemű állami, semminemű 
polgári társadalmi szervezésnek föláldozni nem 
lehe t: cultusminiszter urnák teljes igaza volt, 

midőn azt mondotta az őt üdvözlő ó-hitüeknek' 
hogy vallási ügyekben nem lehet egyezkedés, 
mert meggyőződés csak egy egész létezhet; to
vábbá azt is monda, hogy a vallásosság nem 
akadályozza soha a műveltséget. 

Tessék Pest városa Lipót-része érdemes 
képviselőjének visszatekinteni a régi históriára : 
a rómaiak, a görögökre, kik a pogány mytho-
logiával a legnagyobb műveltséget összekötötték ; 
tessék visszatekinteni a zsidó nép történetére, 
és nekem egy más vallásfelekezetet említeni, 
mely annyi évezredeken keresztül, annyi üldö
zések daczára, oly hűn, oly kitartólag ragaszko
dott volna vallása régi elveihez, és épen ezen 
hívek akármely országban letelepedtek, mindig 
jobbadán az értelmesebb, a műveltebb lakosok 
osztályához tartoztak. 

Nincs kifogásom az ujitás ellen, elismerem, 
hogy a fővárosi értelmiség legnagyobb része ezen 
ujitást zászlajára tűzte ki; de az ellen volna 
kifogásom, ha a politikai hatalom befolyását 
akarnók ez ujitás terjesztésére fölhasználni, ez 
egyenesen a vallásszabadság tettleges fölhábori-
tása volna, (Élénk helyeslés bal felől) és igy re
ménylem. hogy épen azok, kik a vallásszabad-

| ságért annyit szenvedtek, ezen elveket maguk 
közt saját keblükben eltagadni soha nem fogják. 
(Helyeslés.) 

N é m e t h A l b e r t : T. ház! (Zaj. Halljuk! 
Halljuk!) Az évi költségvetés megvitatása alkal
mával oly szabatos határozottsággal volt sze
rencsém előadni azon okokat, melyek engem an
nak el nem fogadására indítanak, (Halljuk!) 
hogy valóban következetlenség vádja alá esném, 
hogy ma, midőn egyes tárcza tárgyaltatik, föl
szólalok, ha különben is azon meggyőződós nem 
vezérelne, hogy hiszen a dolog érdemére volta
kép mindegy, akár sikerülne nekem pár ezer 
forintot azon pénzhalmazból megtakarítani, akár 
pedig föladatom volna néhány ezret hozzátenni; 
egyik esetben az csak egy csöpp volna a ten
gerben mig a másik esetben egy maroknyi 
volna az óriási halmazon, mety alatt a t . ház, 
mint azt minden fölszólalásom alkalmával lelki
ismeretem iránti kötelességem, ugy ezúttal is a 
jobb oldal szíves türelmére és elnézésére szá
mítva, hiszem és vallom, miként a közösüg}res 
állambölcseséggel támogatott építmény előbb-
utóbb mint kártyaház összedűl. Hogy hetek 
múlva történik-e ez meg, vagy hónapok, vagy 

' évek múlva, nem is HZ időnek, hanem az eshe
tőségnek kérdése. (Igaz! bal felől.) Hanem igenis 
fölszólalok a jelen pillanatban, a mennyiben a 
tisza-nánai kerületen végig vonul a papi ura
lomnak három rengeteg nagy birtoka, mely a 
papság világi hatalmának földabroszán egy igen 
nagy befolyású pontot képez. Mondom, ha csak 



124. országos Biés február 18. 1870. 17 

azért is fölszólalnék, indítva érzem különösen az 
általam igen t. Horváth Mihály képviselőtár
sam fölszólalására némelyeket megjegyezni, már 
csak azért is, mert ha ő szives volt bennünket 
i t t ez oldalon megkülönböztetni vallás és vallás
felekezet szerint: erkölcsi kötelességemnek tar
tom mint római katholikus ember fölszólalni 
csak azért, nehogy az általa ékes rethorikai 
szabályok szerint alkotott nagy sophistikus to
rony a vidéken világító toronynyal tévesztessék 
össze, a mire igen nagy szükség van, míg a 
másik az ügynek ártalmára szolgálhat. (Mozgás.) 

Nem szándékom azon elméleti theoriákat 
megtoldani, a melyek a magasabb körök neve
lésére vonatkozólag előadattak, hanem igenis 
kötelességem megvilágosítani ezen kérdést azon 
oldalról, melyről ez alkalommal e házban nem 
történt még, t . i. a népnevelés oldaláról, és 
előadni néhány gyakorlati életből merített és 
tapasztalataimon épült nézeteimet, e tárgyra 
nézve, mely nemzetünknek és népünknek műve
lődésére, és így közvetve magának az egész ha
zának javára és boldogitására oly nagy tényező
ként tekinthető, 

Es e tekintetben, uraim, legyen szabad 
mindenekelőtt néhány szót szólanom a népneve
lés akadályairól. 

Első sorban kénytelen vagyok i t t megemlí
teni magának a papságnak, melynek kezében ez 
idő szerint i s , ugy mint nemzedékeken át volt 
a nép nevelése, önmagának a papság nevelésé
nek nagy hiányait. 

Tekintsünk végig t. ház, ama papi képez-
dén, melynek minden irányzata nem egyéb, mint 
az ifjú kebelnek, annak minden vágyainak, az 
ifjúi költészet s a szabad lélek leigázása. A 
dogmatica, a jus eanonicum egyedül arra utalja 
az ifjú papot, hogy elfojtsa gondolatait, szabad 
vágyait, és ne ismerjen egyebet, mint amaz irott 
szavakat, melyektől eltérni nemcsak halálos bűn, 
de melyek felett elmélkedni annyit tesz, mint 
megsemmisíteni jövőjét, ellentétbe helyezni ma
gát egyházi főnökeivel és üldöztetéseknek kité
tetni. Ily képezdéből kilépve a papnövendék, ha 
átveszi kötelességének első teljesítését, egy füg
getlen, önálló élet kapuja megnyílik előtte, a hol 
azon népnek barátja, azon egyháznak boldogító 
atyja, a lelkész valódi hivatásának teljesítője le
hetne, akkor ő már megmételyezve jelenik meg 
orthodox nézeteivel az uj parochián. Ne gondol
ják t. képviselő társaim, hogy ez az összes pap
ságról szól, nem, épen azért, mert ez nem al
kalmazható egyátalában, épen azért jobban bi-
zonyodik be állitásom, hogy a parochiák, a nép
nevelés első bölcsője, épen e táborból állíttatik 
ki. Mert tudjuk jól, hogy azok, kik hivatva van
nak nagy szerepet játszani az életben, kik mint 

KÉPV. H. NAPLÓ 18S4 vi. 

fényes csillagai a hierarchiának nagy nevet alkot
tak maguknak, azok már ifjú korukban kezdtek 
maguknak arra utat törni, azok falusi jDarochiára 
kárhoztatva soha sem voltak. Távol van tőlem 
e tekintetben az egész papságot igy jelezni, mert 
hiszen ha ezt tenném, meghazudtolna hazánk 
történelme, meghazudtolna a magánéletben több 
általam igen t. papi személy, kiknek nevét a 
polgári és egyházi pályán szerzett érdemeikkel 
a történelem arany betűjével fogja feljegyezni 
— mint eddig is sűrűn történik — hazánk tör
ténetlapjain. De t. ház, hogy hosszas ne legyek, 
gondoljuk meg csak azon vidéken, melynek én 
lakója vagyok, a Tisza kiöntései közt, az efféle, 
falura kárhoztatott ifjú papot, a póstajárás, az 
újságok, irodalom, szomszédság, a szellemi élet 
minden közlekedésétől kizárva, egyedül önmagára 
szorítkozva, gyakorta, t. ház — nem azért mon
dom, hogy derültséget idézzek önök soraiban elő — 
gyakorta keblének fellengző poeziséből oda sülyed 
le, hogy triviálisan mondva, az ifjú lelkész egye
düli foglalkozását, örömét a szilvoriumos üveg, 
hosszúszárú pipa és a tarokk-kártya képezi. 
(Derültség.) 

Es már most vegyük a nép viszonyát 
papjához. A pap és népe közt hiányzik az ösz-
szetartó kapocs, a bizalom és szeretet kapcsa. 
A nép előtt a pap nem egyéb, mint követelője 
ama kellemetlen zsoldnak, melyet egyenesen ő 
maga mint executor kénytelen a nép kezeiből 
magának behajtani. Ezen viszony teheti-e lehe
tővé, hogy a pap hivatásának megfeleljen, a nép 
szeretetét és bizalmát megnyerje! Bizonyára nem. 
Ugyan vegyük csak magát azt az utálatos mód
ját az executiónak, melyet papi párbérnek szok
tunk nevezni, vessünk egy pillanatot t. képvise
lő ház a vidékre és annak viszonyaira; ugyanis a 
fertály sessiónak tulajdonosa, a ki köztudomás 
szerint két köböl életet vet el, és abból jó ha 
14 köböl megterem, papjának, kántorjának és 
mesterének majd kettőt oda adni kénytelen; mi 
történik a szegény zsellér cseléd emberrel1^ a ki 
azt, a mit gépeknél vagy aratásnál megkeres, 
papjával megosztani tartozik. (Zajos közbekiáltá
sok. : Nem ide való!) 

E l n ö k : T. ház! Kénytelen vagyok, a sza
bályok kényszeritnek engem arra, figyelmeztetni 
a t. képviselő urat, hogy midőn a pénzügyi bi
zottság jelentését tárgyaljuk, a vallás- és közok
tatási minisztérium költségvetésének előterjeszté
sére nézve, akkor lehetetlen a papi párbérről 
szólani. Ez csakugyan a tárgyhoz nem tartozik. 
{Ugy van! jobb felől.) 

N é m e t h A l b e r t : A t. elnök urnák 
figyelmeztetését mindenkor tisztelettel és szívesen 
is veszem. De azt kérdem a t. elnök úrtól, hogy 
az esetben, ha én szóba kívánom hozni, hogy 
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ezen párbérek szoros összefüggésben vannak áta-
lában a nagy papi javak és uradalmak jövedel
meinek hová fordításának kérdésével; és ha azon 
kérdést merném még hozzácsatolni, hogy nekem 
kezemben van egy indítvány, melyet fogalmazva 
beadni szándékozom, talán nem fog engem érni 
azon vád, hogy oly digressiókra megyek, melyek 
ez alkalomra nem tartoznak, annyival inkább, 
minthogy Wahrmann képviselő urnák előadására 
adott igen correct felelete Jókai tisztelt bará
tomnak, szintén digressió volt, azon millió fo
rintnak miképeni kezeléséről és hová fordításáról 
közjogi és méltányossági szempontból, és hová 
tartozásáról, a mely szorosan a fenforgó kérdés
sel összefüggésben nincs. De elnök ur figyelmez
tetése következtében igyekezni fogok, igen rövi
den kifejezni magamat. (Hattjukl) 

Ha jól emlékszem, elmondtam azokat, a mik 
a párbérnek maga a pap általi behajtására vo
natkozólag okadatolják azon állításomat, hogy 
mily viszás helyzetben van a paroehiában a lel
kész maga, és ha ezt elmondtam, akkor helye
sen cselekedtem azért, mert ennek feltüntetésé
ből kívánom okadatolni azon nézetemet is, hogy 
mily ellenszenvvel viseltetik népünk papjai iránt 
és átalában a nevelési, oktatási rendszer és az 
iskola iránt, és tulajdonkép honnan magyaráz
ható az a csökönyösség, nem közömbösség, hanem 
valóságos renitentia, hogy gyermekeit egyátalá-
bau a nép nagy része az iskolától visszatar
tóztatja. 

Mondom, t . képviselőház, nem megyek át 
azokra, miket bizony szándékoltam elmondani, 
hogy maguk a lelkész urak psychologiai fatali-
tással — hogy ugy fejezzem ki magamat — 
itt-ott a népnek ellenségeivé válnak, és midőn 
hivatva vannak szószékről az Isten igéjét hir
detni, akkor találkoznak hallgatóik között egy-egy 
medúza-fejjel, kiben felismerik azt, ki ellenök 
hevesen kikelt, ki ellenök zúgolódik, midőn fizet
nie kell azon egy-két köböl búzát, melyet fizetni 
néha azért sem akar, mert arra képtelen. Elha
gyom a szabad stóla sérelmes voltát, ámbár szá
mos eoncrét esetekről van tudomásom, elhagyom 
azon sérelmes és lealacsonyító zsarolásokat, me
lyeket némely papjaink a keresztelések, esketé-
sek és temetések alkalmából el szoktak követni, 
és szívesen fogadom intését t . Krajcsik képviselő 
urnák, mert hiszen nyilt sisak előttünk t. ház, 
hogy különösen a vidéken köznépünk a papság
gal nem hogy jó egyetértésben volna, de igenis, 
a mi igen szomoritó, gyűlölője és ellensége. 

Legyen szabad, t, ház, most már felemlíte
nem azon akadályokat, melyeknek a clerus állá
sára, és az ebből folyó népnevelésre nézve meg
szüntetését, és illetőleg orvoslását szükségesnek 
látom, előbb azonban legyen szabad az előttem 

szólók által felhozott némely állításra czáfoló 
megjegyzéseket tenni. (Hattjukl) 

Mindenek előtt az általam igen t. Pulszky 
képviselő ur tegnap Amerikára és a szabad egy
háznak a szabad államban való követelményére 
hivatkozott. (Halljuk1.) Bocsássa meg nekem a t. 
képviselő ur, ha én kiegészitnem azt, mit ő ki
felejtett, vagy nem akart. Amerikában 
bad egyházat a szabad államban" ugy magyaráz
zák, bogy kiki azon felekezethez tartozik, a hová 
tartozni neki tetszik, és azért, mert ide vagy 
oda tartozik, fizetni egyiket sem köteles. Nálunk 
azonban, t. ház megfordítva áll a dolog. Tudja 
mindenki, csak a közel múltban is, és ma is van 
eset, hogy hajánál fogva kényszeritik az egyiket 
vagy másikat azon egyházhoz tartozni, nmlynek 
egyébiránt én is valláskövetője vagyok, melyhez 
tartozni nem akar, és ki nem bocsátják onnan 
oda, hová lelkiismeretének sugallata és meggyő-
dése vezérelné. De azért fizetni mégis tartozik. 
(Helyeslés bal felől.) Ez a különbség t. ház az 
amerikai szabad egyház és azon eszme közt, 
melynek valósítására Pulszky képviselő ur figyel
münket felhívja. 

Azt monda tegnap az igen t. cultusminisz-
ter ur, hogy az autonómia kezelése alá adandó 
egyházi alapítványok biztosítják a független ren
delkezést. Ezt elismerem és óhajtom. De mikó-
pen szerveztetett a múltban ezen autonóm gyű
lés, és mikép czéloztatik most életbeléptettetni, 
erre nézve a ki kétkedik, annak képesek vagyunk 
felmutatni i t t ezen az oldalon egész rizmáit a 
hozzánk érkezett panaszoknak, melyek szerint 
oda vannak utasítva a lelkész urak, hogy csak 
azokat válaszszák, kik az egyház főszékhelyén 
tetszenek , mig ellenkezőleg oda iparkodjanak 
hatni, hogy a mi körünkből meg ne választassa
nak. Ha ez lesz az autonómiának összealkotása, 
ettől, megvallom, üdvöt nem várhatok, . de nem 
is várok. (Helyeslés bal felől.) 

Azt mondta azután Krajcsik t. képviselő
társam, (Halljuk!) hogy Grhyczy t. képviselőtár
sam a priori elitéite az egyházi autonómiát. En
gedje meg Krajcsik képviselő ur, hogy én a 
posteriori elitéljem, a múlt tapasztalaton okulva 
és a jelen körülmények közt annak megalkotási 
módjáról mást nem is remélek. (Helyeslés a bal ol
dalon.) 

A mint Fehérvár képviselőjének méltóztatott 
mondani, követem t. képviselőtársam insinuatióit, 
mert valóban, hangja, alakja, előadása, minden 
eszembe ju t ta tá , hogy szem előtt tartja az üdvö
zítő ama mondatá t : Discite a me, quia mitis 
sum, et himilis eorde. (Ti pedig tanuljatok tő
lem, mert én jámbor vagyok és alázatos szívű,) 
(Derültség.) A t. képviselő ur modorát én is kö
vetve, nem fogok azon térre menni, a melyen a 
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Schvarcz Gyula képviselő ur által felemiitett 
abstraet esetekben eoncret példákkal saját me-
gyéxa és választókerületemből igenis szolgálni bő
ven tudnék. (Halljuk!) De t. képviselőtársam 
jóhiszeműsége, melyet tisztelek és becsülök, to
vább viszi őt, miszerint azt mondja nekünk : 
nyugodjék meg a t. képviselő ur, hiszen Deák 
Ferencz is tagja volt az autonómiai testületnek, 
Ghyczy Kálmán is tagja volt, és a baloldal több 
tisztelt tagja abba fog választatni; bocsássa 
meg Krajcsik képviselő ur, ha nem ismeri azon 
mozgalmakat, melyek az egyházmegyékben épen 
ez oldal ellen e kérdésben, valamint minden al
kalommal is intéztetnek, — akkor nekem nem ma
rad egyéb hátra, mint az Üdvözítővel azt mon
dani ő neki: Fides tua te salvum fecit. (A te 
hited boldoggá tesz téged.) 

Wahrmann képviselő előadására kénytelen 
levén felelni, figyelmeztetem, hogy félre ne ért
sen. Sérteni vagy kicsinylőleg említeni az általa 
követett vallásfelekezetet, sem szokásom, sem 
szándékom, és ha Wahrmann képviselő ur az 
autonómia határozataira nézve azt mondotta, 
hogy azok nem respectáltatnak, még oly esetekre 
is hivatkozik, hogy szolgabirák beavatkoztak. 

Erre azt felelem, hogy ha itt-ott a szolga
birák még pedig fegyveres erővel közbe nem 
jőnek, a mi csak azt mutatja, hogy most első 
hajnalán az ő vallásfelekezeti autonóm mozgal-
moknak nagy érdekeltséget tanúsítanak — bizo
nyára nagyon sok baj történt volna nálok, me
lyeknek elfojtása vagy fékezése később nagyobb 
mérvű beavatkozásokat te t t volna szükségessé. 
(Igás! bal felől.) 

Továbbá, hogy az autonómiai orthodox gyű
lésben kifejezett orthodox nézetek és a másik 
párt nézetei fölött tulajdonképen nincs is meg
hasonlás : erre csak azt fogom neki mondani, 
hogy igenis a meghasonlás annyira van, misze
rint ez oldalon a képviselők el vannak árasztva 
távsürgönyökkel, melyek minden oldalról hozzánk 
érkeznek. (FelkiáÜás jobb felől: Itt is vannak!) 
Örülök raj ta; hogy ugy van. Mondom mindkét 
oldalról érkeznek, és melyeknek egyike hozzám 
is intézve, szabatosan kifejti azon óhajtást, (Olvassa) 
„hogy a zsidó iskolákra nézve semmiféle intézke
dés, jóváhagyás, vagy határozat ne hozassék 
mindaddig, mig az orthodox izraeliták összesége 
már fogalmazott kivánatait a ház elé terjesz-
tendi." Ha tehát az orthodox felekezetnek össze
sége formulázta kivánatait, bizonyára köztök és 
a másik felekezetek közt nevezetes különbség 
létezik. 

Azt mondja továbbá Wahrmann képviselő
társam, hogy azon 1 millió frt, melyre már 
annyira megfelelt Jókai Mór barátom, hogy ne
kem e tekintetben szükségtelenné tet te a felszó

lalást, — azt mondja, mondom, Wahrmann képvi
selőtársam, hogy ezen 1 millió forint ép oly 
természetű, mint Batthyány elfoglalt jószága. 
Bocsásson meg nekem t. képviselőtársam, vannak 
oly subtilitások, melyeket illetni nem szabad, 
melyeket másokkal hasonlatba hozni nem lehet, 
és milyen a jelen eset, mert Batthyány Lajos.. . 

W a h r m a n n M ó r : Nem róla szólottam. 
N é m e t h A l b e r t : . . a magyar önvédelmi 

harcz következtében mint vértanú áldoztatott 
fel, s az ő és családjának jószágai ily módon 
confiscáltattak, mig ellenben azon 1 millió frtnyi 
sarcz kivetve lón a főváros izraelita vallású la
kosaira azért, mert az önvédelmi harezban a 
magyar hadseregnek liferálásuk által szolgálato
kat tettek, mely alkalommal bizonyára nem ká
rosultak. (Derültség.) Mint mondom, nem akar
tam sérteni, és kicsinylőleg njdlatkozni, de azt 
hiszem, képviselőtársaim megértettek. (Felkiáltás 
jobb felől: Nagyon jól!) 

Folytatom tovább, és azt mondom, hogy 
ha Wahrmann képviselőtársam vallásfelekezete, 
a magyar államnak önállósága és függetlensége 
mellett továbbra is azon buzgalmat tanúsította 
volna, mint azt ő szerinte 48-ban teljesítette, 
akkor az 1861-iki országgyűlés fegyveres fölosz-
latása után nem nyúltak volna oly készséggel a 
95 milliónyi azon osztrák statuskölcsönhöz, me
lyet a magyar országgyűlés 61-iki augusztus 
20-ki óvása és határozata előre semmisnek nyi
latkoztatott, és melyre nézve mindazokat, kik 
afféle működésben részt venni fognának, a tör
vény súlyai alá tartozóknak nyilvánított. Ennyit, 
és nem többet. 

Kívánnám ugyan, hogy magáu körökben ezek 
felett polemizálni kedve lenne. 

W a h r m a n n M ó r : Nincs kedvein. 
N é m e t h A l b e r t : Még tüzetesebben igen 

sok olyannal szolgálhatnék, a mik az 1861-től, 
1865-ig a kormányon álló, és akkoron magas, 
most megalázott (Közbeszólás bal felől: Nyugdíja
zott, nem megalázott!) egyéniségeket súlyosan com-
promittálnák. Ennyit Wahrmann képviselő urnák. 

Horváth Mihály igen tisztelt képviselőtársam 
a mai napon azt monda, hogy a katholika egy
házra legsúlyosabban nehezedett az állam ha
talma. 

H o r v á t h M i h á l y : Gyámsága ! 
N é m e t h A l b e r t : Bocsánatot kérek, ezt 

soha sem tapasztaltam, hanem igenis mint római 
katholikus ember kénytelen vagyok bevallani, 
hogy igenis a protestáns egyházra, mely bizo
nyára őre és előharezosa volt minden eritikus 
időben az alkotmány és szabadságnak, nem csak 
rá nehezedett a hatalom. . . 

H o r v á t h M i h á l y : Üldözte is ! 
N é m e t h A l b e r t : . . . hanem üldözte is, és 
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pedig nem csak a hatalom, hanem a hatalommal 
szövetkezve azon felekezet is, melyhez mindket
ten tartozunk. (Derültség.) A ki ennek valóságá
ban kételkednék, azt utalom a pozsonyi diariumra, 
a pápai breve által provoeált harczokra, a ve
gyes házasságok kérdése körüli sérelmekre. Uta
lom t. képviselőtársaimat olyan dolgokra, melyek 
ellen önmaga t. képviselőtársam, mint szerény 
plébánusa Hatvan városának gyakorta élésen ki
kelt, és melyeket gyakran meg is akadályozott. 

Azt mondja a t. képviselő ur, mit monda
nának a protestánsok i t t e padokon, ha kíván
tatnék, hogy az ő számadásuk a ház elé terjesz
tessék. Részemről azt felelem, hogy bizonyára 
közjogi tekintetben tiltakoznának és azt monda
nák : a mi lelkiismeretünk oly tiszta, hogy a mi 
számadásainkat megvizsgálhatja az egész világ, 
(Derültség) és azt mondhatnák, a mi alapunk és 
annak jövedelme soha nem fordittatik más ezé-
lokra, mint a melyekre azokat az ájtatos inten-
tióju fundátorok fordítani kívánták. (Helyeslés bal 
felöl.) 

Elismerem, nehezen eshetik t. képviselőtár
samnak mindezeknek mostani hallása, miután 
friss emlékében van a pozsonyi diarium tartalma, 
mely azt mutatja, hogy a katholikus papság tag
jai a törvény szavai szerint a „primus regni 
status"-hoz par excellence tartoztak és minden 
nyilvános gyűlésekben oratores agebant, holott 
most már itt e házban mint a népnek képvise
lői beleszólunk mindazon dolgokba, melyeket a 
hármas törvénykönyv második részének 17-ik 
czime ezen szavakkal formuláz : „quod si verő 
populus dixerit: sic! ergo lex es to / ' (Élénk helyes
lés a bal oldalon) vagy — hogy mindenki megért
sen, az, a mit a népnek képviselője mond, igy 
legyen, az törvénynyé válik; mi pedig a nép
nek képviselői vagyunk. 

Ominosus pad mint látom — 
melyben t. képviselőtársam ül, mióta Deák Fe
rencz nagy hazánkfia betegeskedik, mert hiszem, 
mind Horváth Mihály képviselőtársam , mind 
Pulszky Ferencz ur igen nagy anachronismust 
követett el, midőn az egyik azt mondja, hogy a 
gyámkodás megszüntetésére szükségesnek látja a 
törvényhozás intézkedését, mig alább azt mondja, 
hogy az egyházi tanácsnak tartozik majd a mi
niszter számadással. Hogyan egyeztethető össze 
ezen két fogalom? mert ha a gyámkodás meg
szüntetésére a törvényhozás intézkedése szüksé
ges és ha a múltra a törvényhozás által hozott 
azon intézkedést megszegvén, ez nem azon mi
niszternek felelősségére vonatása által toroltatha-
tik meg, hanem az egyháztanács ál ta l : akkor 
sem az országgyűlés elé való terjesztésének, sem 
átalában fényes szónoklata ezen oldalra vo
natkozó tirádájának szükségét nem ismerem. (He

lyeslés bal felől.) De ugy látszik, Pulszky képviselő
társammal együtt ugy já r t t. képviselőtársam mint 
a mindnyájunk által annyira tisztelt Schiller Frid-
rich, midőn azt mondja az egyik helyt: 

Wo die VÖlker sich selbst befreien, 
Da kaim wahre Wohlfahrt nie gedeihen, 

még egy pár lappal előbb azt mondja: 
Vor dem Solaven, der seine Ketté bricht, 
Vor dem freien Manne erzittere nicht. 

Költőnek ma igy, holnap amúgy lelkesülni 
lehet, de a törvényhozó testület egyik tagjának 
oly állításokat tenni, melyek most igy és 5 perez 
múlva egészen ellentétesen hangzanak , ezt 
legalább én nem tartom a törvényhozói méltó
sággal megférhetőnek. 

H o r v á t h M i h á l y : Nem tartozunk fe
lelőséggel senkinek. 

N é m e t h A l b e r t ; Pulszky Ferencz kép
viselőtársam Szt. Bernát köpenyegével fedezi az 
ő benne hívőket, (Nagy derültség) és mint egy 
ódonkori keresztes hadbeli gladiátor védelmére 
kel a püspököknek (Derültség) Ghyczy Kálmán 
igen t. barátom ellen, holott csak néhány évvel 
ezelőtt Garibaldi seregével marsirozott a római 
pápa ellen. (Nevetés.) 

T. ház! Bizony furcsa dolog ez. (Derültség.) 
Hanem minthogy átalánosan azon pad oly 

ominosus, jelenleg nincs egyéb kívánságom, mint 
hogy Deák Ferencz általam igen kegyelt nagy 
hazánkfia egészségét visszanyerve, mihamarább 
elfoglalja régi helyét, (Éljenzés) hogy vas logi
kájával (Helyeslés jobb felől) és tiszta arany fo
galmaival (Helyes!) eltörülje azon emlékeket, me
lyek i t t egy kis port keltettek, bár reánk nézve 
közönyösek! 

És most, t . ház, az általam felhozott azon 
akadályokra nézve, melyeket a népnevelés tekin
tetében előadni szükségesnek látok, méltóztassa
nak megengedni, hogy a t. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter úrhoz is néhány szót intézzek. 
(Halljuk!) 

0, ki sziv és érzésben oly gazdag, hogy azt 
örömmel tükrözöm vissza ember-éltü emlékeimen, 
hárítsa el ezen akadályokat, és pedig, hogy a 
népnek tiszteletét, kegyeletét, ragaszkodását meg
örökíthesse papjai irányában, nyissa meg előttök 
a női kebelnek boldogító virágkertjét . . . (Hosszas, 
szűnni nem akaró derültség és taps.) Mondom, t. 
ház, (Halljuk!) nyissa meg a coelibatusra, a rideg 
magán életre kárhoztatott papok előtt, a női ke
belnek boldogságban gazdag tündér világát (De
rültség) és a parochia rideg lakóiból, hasznos pol
gárai lesznek nem csak az egyháznak, hanem a 
társadalomnak is és a parochiák magok át fog
nak változni egy zengő-csengő virágkertté (Hosz-

i szas derültség) és népünk valóban a közéletben 
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papjával szorosabb barátságban érintkezve, a 
mihez valószinüleg a pap önmaga fog uj helyze
tében segédkezet nyújtani, mert bizodalomra fogja 
kelteni alárendelt hiveit; pedig t. képviselőház, 
tudjuk, hogy a bizodalom, az emberi kebelnek 
legszebb, leggyengédebb virága, szeretet és nyilt-
szivüség hozza életre, viszonti bizodalom és barát
ság annak táplálója és Lamartine szerint, ha az 
a főpap és hivei között gyökeret ver, a jövendő 
kor bizonyosan gazdagon fogja fejleszteni bimbóit 
(Derültség) és igy mondom, hajoljon meg a mi
niszter ur a mivelt kor igényei, az uj papi nem
zedék pium desideriuma előtt (Hosszas derültség) 
és teljesítse ezen első kérésemet. 

Továbbá, terjeszszen a ház elé törvényjavas
latot, mely a népnevelést az iskolai tanácsnak 
tisztán és teljesen rendelkezése alá bocsássa és 
midőn azon nagy kérdés eljövend, melyet én is 
igen messze látok és szeretem messze látni, t. i. 
a papi javak secularitatióját, vagyis államja-
vakká való átváltoztatását. 

Paczolay János: f Nem hagyjuk ám! 
N é m e t h A l b e r t : És- ezt azért kivánom 

még, mert a mint választókerületem értelmes 
magyar népe maga is igy érzi, hogy ha ez a 
jelen közösügyes állapotban meg is történnék; 
lehet, hogy alig rövid idő múlva a papi javak 
jövedelme, valamint egyéb államjövedelmeink, t. 
i. Bécsbe, a Danaidák feneketlen hordójába foly
nának be; továbbá azt óhajtják, hogy azon egy
házi javak, melyek magántér mész etüek, az auto
nóm testület kezelése és rendelkezése alá boesá-
tassanak, egy oly autonóm testület kezelése és 
rendelkezése alá, mely nem hiu füst, hanem a 
valódi szabadság alapján, a tiszta választás alap
ján fogna megalkottatni. 

Részemről még bátor vagyok az általam 
elősorolt akadályok egyikének eltávolítására egy 
indítványt nyújtani be, mely által nem csak a 
népnek, hanem maguknak a lelkészeknek is leg
jobb szolgálatot hiszek tenni, mely igy hangzik: 
„Indítvány : Az úgynevezett „pár-bér" czimén 
teljesíttetni szokott papi fizetések eltörlendők 
levén; utasíttassák a vallás- és közoktatási mi
niszter, hogy a lelkészek ellátására fenálló ily 
természetű praestatióknak készpénzbeli átváltoz
tatásáról a hitfelekezeti jogegyenlőség alapján 
törvényjavaslatot terjeszszen a ház elé; megje
gyeztetvén, hogy a tagosítások alkalmával nyert 
javadalmai az illető lelkészeknek a visitatio ca-
nonica szerinti volt telki állományhoz arányosítva 
pár-bércompensatió alkalmával beszámíttassanak." 
Ez az, mit a t. ház figyelmébe ajánlok. (Helyes
lés bal felől.) 

E l n ö k : Ez indítvány ki fog nyomatni. 
H o r v á t h D ö m e : Ugy látszik, t. ház, 

nekem hálátlan szerep jutott , hogy egy ügyes 

népszónok után, egy oly jó kedélyű férfiú után, 
kell felszólalnom, ki a t. házat, mely a vitába 
meglehetősen beleunt, nem csak felüdítette , de 
meg is nevettette ; azonban a fatalisták azt ta r t 
ják, hogy sorsának meg kell az embernek magát 
adnia, ime, én e véletlen szerepet megnyugvás
sal elvállalom. (Halljuk!) Nem lehet föladatom 
tehát, hogy most már a tárgyalás 3-ik napján 
a budgetet illetőleg hosszas beszédet tartsak. 
Azon nézetben vagyok ugyanis, és azt egyszerűen 
nyilvánítom, hogy minden elhalasztó határozati 
javaslat mellőzésével énnekem, meggyőződésem
hez képest, a budgetet átalában a részletes vita 
alapjául egyszerűen el kell fogadnom. (Helyeslés.) 
De engedtessék meg nekem is, miként az előt
tem szólott képviselőnek a ház szívességével meg 
let t engedve, hogy egy pár képviselőtársam, ér
veit és észrevételeit magának az ügynek érdeké
ben ellenérvekkel és ellenészrevételekkel kisér
hessem. (Ralijuk!) 

Általam is őszintén tisztelt képviselőtársam, 
Ghyczy Kálmán több tételt állított fel, mely té
telekből némelyeket szívesen elfogadok, míg egy
némelyeket nem fogadhatok el. 

Többi közt felhozta és szerintem igen he
lyesen, hogy az ország alkotmányos helyzete 
szempontjából, közjogi tekintetnél fogva az or
szágban bármi hitfelekezeti intézmény keletkezzék, 
miként a hitfelekezeti autonómiák is, végérvé
nyességét csak akkor nyerheti el, ha törvény-
hozásilag helybenhagyatik és beczikkelyeztetik. 
Ezt én is elfogadom. 

Felhozta s hiszem a t . képviselő ur nem 
jogi szempontból, hanem politikai, ellenőrzési és 
felügyeleti szempontból hozta föl, ez egyben sze
rintem is igen helyesen, s ebben térek el Hor
váth Mihály t . képviselőtársam nézetétől, hogy 
midőn mindazon ügyek, melyek azelőtt a cancel-
laria és helytartótanács által lettek kezelve, az 
1848. III. törvényezikk által a felelős kormány
hoz lettek akár állandóan, akár ideiglenesen ke
zelés végett utalva, mindazon ügyekről, ha végső 
stádiumban is, a képviselőháznak tudomással kell 
birnia, s végintézkedési joga e törvény által fen 
van hagyva. 

Műid Ghyczy Kálmán, mind Pulszky Ferencz 
t. képviselőtársaim szerintem is igen helyesen 
kinyilatkoztatták, hogy a vallásalap kizárólag 
katholikus hitfelekezeti jellegű; de ugyanezen 
képviselőtársaim határozott nézetét, elannyira 
határozott nézetét, mely szerint egy szó sem 
férhet ahhoz, hogy a tanulmányi alap tisztán r s 
egyedül állami, szabadjon taglalásba vennem. Én 
e nézethez jogi szempontból sem járulhatok. 

Indokaim a következők. 
Először is a tanulmányi alap vagyoni ter

mészete ugyanaz, mely a vallásalapé. Hisz maga 
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Ghyczy Kálmán t. képviselőtársam önmaga is 
történelmileg előadta, hogy, miként később a 
vallásalapnak legnagyobb része az eltörlött szer
zetesek vagyonából lett alapítva: ugy lett a 
tanulmányi alap is az eltörlött jezsuita-rend 
ingó és ingatlan vagyonából Mária Terézia ki
rályné, mint a katholikus egyház legfőbb védő
je és patrónusa által tanulmányi alapul desi-
gnálva és tömöritve. 

Továbbá nézetem mellett harczol a folyto
nos gyakorlat 1848-ig. Névszerint az eredeti ta
nulmányi alap mindenha és csak is katholikus 
iskolákra lett fordítva. Hiszen t. képviselőtársam 
velem együtt nagyon jól tudja, hogy bár a ratio 
educationis rendszere szerint némely tanintéze
tek királyi felügyelet alá vétettek is, de mi ré
gibb emberek, kik akkor növendékei voltunk a 
régi akadémiák és gymnasiumoknak, nagyon jól 
tudjuk, hogy bár azok királyi nevet viseltek, 
milyenek voltak pl. az u. n. budai archi-gymna-
sium, ilyen a pozsonyi, kassai, váradi, zágrábi 
és győri jogakadémiák, melyek ugyan „királyi" 
ezimmel lettek felruházva, de mindezen intézetek 
egész 48-ig nem szűntek meg hitfelekezeti isko
lákként szerepelni. T. képviselőtársam legfőbb 
érvét a kezelési módból merítette, abból, hogy a 
tanulmányi alap állandóan a helytartótanács ál
tal kezeltetett. Ugyan, t. képviselőház, ad-e a 
kezelési mód valakinek tulajdoni jogot ? vajon a 
tulajdonos irányában a kezelési mód által a ke
zelőre nézve van-e praescriptio ? Én ily jogelvet 
nem ismerek. (Helyeslés jobb felől.) Hiszen t. kép
viselőtársam velem együtt nagyon jól tudja, hogy 
ezen kezelési mód magának az uralkodó vallás
nak állásából keletkezett; velem együtt nagyon 
jól tudja, hogy a magyar törvényhozás a katho
likus vallást uralkodó vallásnak mondván ki, na
gyon természetesen hallgattak azon katholikus 
hivek, kiknek érdekében ezen törvény hozatott, 
és hallgattak azon katholikus főpapok és egyház
férfiak, a kik a kiváltságban részesültek, és a 
kiket a „do ut des" elve vezetett sokszor a kor
mánynyal szemben. De megváltozván azóta a hely
zet, a XIX. század korszellemével és fölvilágo-
sodottságával többé nem is férhetvén össze az 
uralkodó vallás intézménye: ugyan mi követke
zik ebből? Az-e, hogy azon alapitványok, me
lyekbe a kormány, az állam csak mint kezelő 
foly be, elsajátíttassanak? Ez annyit tenne sze
rintem, mintha ezen törvényhozás, ezen képvise
lőház, mely állásánál fogva hivatva van mások 
jogait tiszteletben tartatni ós érvényesíttetni, azo
kat önmaga elsajátítaná. (Helyeslés!) Egyszerűen 
és következetesen, a szoros igazság szerint az 
következik ebből, hogy számon vévén azon ta
nulmányi alapokat, a melyek az ujabb évtizedek
ből, mint én is tudom, különösen a stipendíalis 

| tőkékből átalános nevelési czélokra lettek ala
pítva, azok különöztessenek el kellő vizsgálat 
utján, a többi ismét, a tisztán hitfelekezeti tanul
mányi alap, a még megszületendő autonómiá
nak adassék át. T. képviselőtársam felhozta — 
bár e passusra vonatkozólag az igen t. cultusz-
miniszter ur is megtette már megjegyzéseit — 
legyen szabad nekem is megjegyzést tennem, hogy 
ha mint hiszi, megszületik is ezen autonómia: 
az a czélnak és szükségnek nem fog megfelelni. 
Én ugy gondolom, legalább az autonóm kérdés
ben a t . képviselő urnák nagyon sötét szemüvege 
vén. En ellenkezőleg vagyok meggyőződve. Én 
hiszek a XIX. század korszellemében és hivatá
sában és hiszek abban, hogy a nyolcz millió 
katholikus megértve a korszellem intését, képes 
a szabadelvüség és felvilágosodás zászlóját elől 
lobogtatni, és azzal a t. képviselő ur szerinti re
trográd irányú papsággal szemben a kesztyűt 
felvenni, és haladni azon az utón, követni azon 
példát, melyet protestáns testvéreink kijelöltek és 
mutat tak. Ha ehhez nem volna bizalmam, ha ez 
meggyőződésem nem lenne, kétségbe kellene es
nem a fölött, hogy a katholikus vallás, mely 
anyja volt a reformátiónak is — és én meghaj
lok a reformátió érdemei előtt, mert tudom, 
hogy az előhaladás volt az emberiség és eivilizá-
tió törtöntében — akkor begyőzve kellene len
nem arról, hogy a katholikus vallás nem képes 
befogadni a műveltséget, az előrehaladást; az 
esetre hinnem kellene, hogy nyolcz millió katho
likus közt nincsenek intelligens férfiak, kik a 
szükség esetében még a retrográd irányú papság-. 
gal is készek megküzdeni, s van annyi lelki erő 
bennök, hogy az autonómiát meg tudják teremteni. 
Pedig gondolom, a t. képviselő ur is e hitet és 
föltevést még gondolatában is velem együtt ha
tározottan visszautasítja. 

T. képviselőtársam, talán épen azon remény
telenségben azt mondta, hogy nagyobb megnyug
vással fogná a katholikus ifjúság nevelését az 
egyes miniszterre bizní, még ha nem felelős is, 
mint például a papság kezére. Ha t. képviselő
társam talán az általa sötét színben látott és 
ismert papságot érti, megengedem. De tovább 
megyek, t. ház. Én, bármily tisztelettel viseltes
sem a parlamentáris kormány iránt, és bármeny
nyire tisztelem is a cultuszminiszter urat, a ki 
hiszem, arról meg is van győződve, mindamellett 
azon nézetemet nyilvánítom, hogy én a hitfele
kezeti iskolákat, ha már annak lennie kell, mert 
azt tartom, Magyarországon a közös iskolákra 
még fájdalom! egy hitfelekezet sincs egészben 
megérve, akkor is több bizalommal és örömmel 
látom az autonóm egyházi testület kezében, mint 
bármely más egyes tiszviselő vagy miniszterében. 

Ezek azon indokok, t . képviselőház, a me-
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lyek nekem nem engedik meg azt,, hogy a t . kép
viselőtársam által felhozott nézethez csatlat-
kozzam. 

Egyébiránt nem tartozom azok közé, kik 
egyes vallásfelekezet előnyére talán az államnak 
bárminemű jogát, bárminemű vagyonát kívánják, 
óhajtják kibányászni. Legtávolabbról sem. Egye
dül azok közé tartozom, a kik e kényes kérdést 
nem egyes hitfelekezet, de lehetőleg az összes 
országnépesség megnyugvására kívánják megol
datni, a kik a szoros igazság és méltányosság 
korlátai között el akarnak választani mindent a 
mi kétes, el akarnak választani mindent, a mi 
nem az országé, és az illető tulajdonosnak vissza 
kívánják adni; és mert a beadott módozatok 
közül szerintem azon indítvány, a melyet t . 
képviselőtársam Horváth Mihály nyújtott be, 
legczélszerübb, mert az nem odázza el a kérdés
nek megfejtését, hanem bátran hozzányúl, és 
nem praejudieál semmiféle jognak, nem prae-
occupal semmit, ezen indokoknál fogva én a ő 
indítványát egész készséggel elfogadom. (He
lyeslés jobb felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. ház! Attól 
félek, hogy most ez egyszer csalatkozni fognak 
várakozásukban, mert én a tárgyat oly fontosnak 
tartom, hogy egy csepp kedvem sincs humorizálni, 
attól tartva, hogy az előttünk fekvő tárgyban épen 
azon ezélt, melyet el akarunk érni, nem fogjuk el
érni, sőt épen ellenségeinknek fogjuk malmára haj
tani a vizet. A fanatismusnak legnagyobb ellen-
lensége a világon a tolerantia; és a fanatismus
nak sikerülhet bennünket indulatba hozni és oly 
kifejezésekre ragadni, a melyek egy vagy más 
vallásfelekezet dogmáiba is átmennek. 

A szabad egyház kérdésében Pulszky képvi
selőtársam előhozta Amerikát. Valóban bámu
lattal hallgattam őt, hiszen egyszerre voltunk 
ott, és egyszerre néztük azokat a viszonyokat, 
és épen azért emlékezhetik, hogy egy kis kü
lönbség van köztünk és Amerika között, akár 
hogyan akarja Horváth Mihály képviselő nr ki
egyenlíteni a dolgot; van különbség: az, hogy 
Amerikában igen is szabad egyház van a szabad 
államban, hanem ott ez alatt, nem csupán azt 
értik, hogy az egyik egyház független a másik
tól, hanem egyik egyháznak papjai sem képez
nek „statust in statu" ; és bármit mondjunk az 
1848-ki törvényekről, ha most körülnézünk az 
országban, mégis azt kell mondanunk, hogy a 
katholikus egyháznak papjai még mindig „sta
tust in statu" képeznek, (ügy van! bal felől.) 

Tovább menve, kívánom, hogy az egyház füg
getlen legyen; de megkívánom más részről azt is, a 
mi i t t a házban kérdés tárgyát képezi: hogy a neve
lés ügye a lehetőségig független legyen az egyháztól. 
Itt tehát nem az a kérdés, hogy mi vágunk bele 

az egyház jogaiba, hanem mi követeljük, hogy 
az egyház ne vágjon bele az állam jogába ott, 
hol az állam az ő jogát föl akarja tartani. Ame
rikában, ha egy iskolának fölállításáról van szó, 
egy papságnak sem ju t eszébe azt mondani, hogy 
azt ő fogja fölállítani, sőt tiltakoznak az ellen, 
hogy felekezeti iskola legyen, mert nincsen fele
kezeti iskola Amerikában. A kérdés az : ha ők 
lemondanak követelésükről az állam irányában, 
bizonyosan az államnak sincs érdekében, hogy 
az ő ügyeikbe avatkozzék. 

Három kérdés van itt. Első az állam, máso
dik az egyház, harmadik a katholikus egyház kér
dése. Ezeket meg kell különböztetni. Oly vagyonról 
van szó, melyet senki sem fog kérdésbe hozni. Vannak 
papi javak, melyekről senki sem kételkedik, hogy az 
egyházéi; másodszor van nagyon, vannak alapít
ványok, melyek a katholikus státuséi; harmad
szor vannak olyanok, melyek az államéi. Már 
most ezen kérdés hol fog eldöntetni? A képvise
lőház nem szólhat hozzá, sem a katholikus egy
ház átalában, sem a katholikus papság nem 
szólhat e kérdéshez, mig azon nagy mondásnak 
elég nem lesz téve : „add meg a császárnak, 
a mi a császáré, s az Istennek, a mi az Istené." 
Mig e kérdés, és pedig sajnos, vagyon kérdése 
meg nem oldatik — és én mint a katholikus 
egyitáz tagja, részemről kívánom, hogy megol
dassák, és joggal kívánhatja minden képviselő, 
hogy fejeztessék be, — addig ezt eldönteni nem 
lehet. I t t a kérdés tehát csak e körül forog, 
nem a körül, hogy az állam monopóliumot akar 
gyakorolni; sőt ellenkezőleg mi azt kívánjuk, 
hogy a nevelésből egy felekezet se csináljon mo
nopóliumot, hogy a tudomány csak egy feleke
zet monopóliuma legyen. 

Isten mentsen meg attól, hogy a papi jó
szágokat dobra verjék, és akkor majd aztán azt 
mondják, hogy fizessük a papokat, vagy pedig, 
hogy előálljon i t t Miletics ur, vagy Wahrmann 
ur, és azt kívánja, hogy a papi jószágokat osz-
szuk el minden felekezet közt. Én azt hiszem, 
nincs ember, ki ezt kívánja, és azt mondom, 
becsüljük meg a régi intézményeket, ezt nem 
csak mint katholikus, hanem mint Pulszky ur 
monda, a tudomány érdekében mondom, és azt 
mondom Hugó Victorral: Mentsük meg, és ne 
bántsuk a régi történelmi emlékeket, még ha 
despoták emlékei is, és ne rontsuk össze, mert 
mind történelmi emlékek, és mind hozzátar
toznak Franeziaország történelméhez. Ősi, bizo
nyos régi, s századokon fönálló intézmények ösz-
szerombolása saját történelmünk összerombolása. 
En tisztelem ezeket, nem mint katholikus, s til
takozom az ellen, hogy utóbbi beszédemben Ró
máról szóltam volna. Midőn én Egyptom pira
misaiban a múmiákat néztem, és arra gondol-
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tam, hogy vajon, ha ezek fölébrednének, mit 
mondanának : épen oly állítattál néztem Rómá
ban ezer éves intézményeket, embereket a régi 
ruhákban és régi eszmékkel. (Derültség.) Valóban 
antiquarius szempontból érdekesek, és ihlettel 
tekintettem rajok. 

De tovább megyek, és azt mondom, hogy 
nagy kegyelettel van a múlt iráut a magyar 
nemzet, mert átalában vallásos nemzet; és én, 
meglehet, sok helyütt nagy aplausust kapnék, 
ha mást mondanék, hanem azt mondom, hogy 
tisztelem a vallásos érzelmet is. mely mindenki 
keblében él, és mely vallásos érzelem — nem 
akarok prédikálni, de ki kell mondanom — sok 
szenvedő embernek vigasztalást nyújt és az is
teni félelmet, a törvény iránti tiszteletet nagy
ban elősegíti. 

En, ki igen is a régi magyar egyháznak 
híve voltam, azt mondom, hogy a régi magyar 
egyháznak igen sok érdeme van Magj^arország 
irányában; de mi székelyek, mi nem annjdra 
tudjuk tisztelni, mert mi azt tudjuk, hogy a 
mi keresztyénségünk régibb a sz. Istvánónál. Mi 
nem bámuljuk sz. Istvánt és sz. Lászlót, mert 
tudjuk, hogy volt keresztyénségünk már sz. Ist
ván előtt, ha nem is méltóztatik Horváth püs
pök ur megengedni; s merem állítani még azt 
is, hogy nekünk Istenünk nem volt más mint 
Krisztus; ő természetesen nem tudja, kik voltak 
azok a régi szombatosok, a kik nagyapámat 
megölték, hanem annyit mondhatok . . . (Zaj, 
elnök csenget) és kérem a t. elnök urat, ne mél
tóztassék rósz néven venni, ha jól értettem a 
csengetésből, még azt is hiszem, a mielerusunk, 
a magyar papság nem is sz. Istvántól datáita-
tódik ós még az ő egyházi szertartásait sem Róma 
adta, hanem ugy vagyok meggyőződve, hogy ha 
a mint történt is, Indiába, Chinán át Tibetbe 
mennénk, és ha csakugyan be tudnék vinni 
oda egy infulás püspököt, a ki ott bíráskodjék, 
kinek ott lenne szentelt vize és a ördögöket űz
hetné ki, ép ugy tőlünk eredtek nagyobbiészt 
azon szertartások, a melyek szerintök Rómától 
eredtek; és a tudomány épen a tisztelendő urak 
által fogja bebizonyítani, hogy az azoknál levő 
szertartások régi apáink institutiói, s hogy eze
ket nem Rómából kaptuk, hanem mi hoztuk be. 

Ezeket csak azért hoztam elő, hogy minden 
katholikus, nem csak azért, mert katholikus, vi
seltessék tisztelettel vallása iránt, hanem mert 
múltja iránt is kell, hogy viseltessék tisztelettel; l 
és én merem állítani, hogy e szempontban con- i 
servativ vagyok, és merem mondani, hogy a ma
gyar nemzetnek conservativnak kell lennie azért, 
hogy nemzetiségünket conserváljuk. 

Mindezeket áttekintve, még azt is hiszem, 
hogy a mivel Wahrmann képviselő ur beszédét ! 

kezdte, azt nem alkalmazta senkire; beszédét 
kezdte azzal, hogy nagy szókat, phrázisokat 
használnak, de hogy ki használja, azt nem 
mondta, hanem átalában reánk rakta, az egész 
képviselő házra, és azután mondott valamit, a 
miről azt hiszi, hogy nem phrázis. En nem tu
dom, kötelessége-e azoknak, kik azon oldalon ül
nek, hogy valamit pártoljanak, a mi azon ol
dalról jön, csak azt látom, hogy Ghyczy képvi
selő ur véleményét tökéletesen pártolja, és azt 
mondja: igaz, miért nem terjesztette a miniszter 
ur az izraelita congressus határozatait a ház 
elé. Részemről magam is azon véleményben va
gyok, hogy ha én miniszter lettem volna, bizo
nyára szintén nem terjesztettem volna ez ügyet 
a ház elé. Hanem meg is mondom a t. minisz
ter urnák, miért ? és miután tökéletes igazság, 
azt hiszem, nem fogja magát szégj^enleni, azt 
beismerni: azért, mert nagj^on is jó pápista (De
rültség) ; de figyelmeztetem, hogy senkisem fél 
tőle ugj? mint a papok, özek nem szeretik őt, 
sőt valóban sok ellensége van közöttük, habár 
szépet tesznek, mint miniszternek szemébe, ha
nem hogy nem erősen szeretik a papok, arról 
biztosithatom. (Derültség.) Ez neki, ugy látszik, 
nem egészen tetszik. 

Hanem hogy visszamenjek az autonóm 
gyűlésre, a mit megkezdtem: e tekintetben csak 
egy példát hozok íöl Fehér megyéből. Méltózta
tik tudni, nekünk Erdélyben régi jogunk van, 
nem 1848-ban hozatott be, Erdélyben mi keser
vesen tar to t tuk fön a jogot, meg az egész hatal
mas hierarchiát, mert ha a hierarchia hatalmas 
Erdélyben, ennek története rettenetes; előbb be
hozta k — Szent István alatt — a püspököket, 
azután a püspökök behozták a szászokat, azután 
a szászok legelőbb kergettek ki a püpököket, 
(Derültség) azután jöttek a protestánsok, ezek 
kikergették a katholikusokat, s azután ezek let
tek a katholikusok fölött annyira zsarnokok, 
hogy soha katholikus protestáns fölött zsarno-
kabb nem volt. Ezért én csak oly barátja vagyok az 
enyedi consistoriumnak. mint a fehérvári püspöknek 
(Derültség.) De nem ezekről akartam beszólni, hanem 
csak azt akartam mondani, hogy ki lesz majd a 
bíró köztünk az autonómiában, ha ugy járunk, 
mint Pehérvárott jártunk ezelőtt két évvel. — 
Méltóztattak megengedni, hogy összegyűljünk; 
össze is gyülekeztünk és tanácskoztunk ; de az
után valamennyi világi ellene volt az egyházak
nak, és protestáltak. Erre azután megírtuk a 
jegyzőkönyvet, aláirtuk, megpecsételtük, és föl-
küldtük a minisztériumhoz; s mi is csak any-
nyit tudunk felőle, hogy ugy maradt a dolog 
mint volt. (Derültség.) Most már azt kérdezem 
a miniszter úrtól, i t t is ugy lesz a dolog, ha 
az egyházak, és a két annyian összegyűlt vilá-
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giak nem tudnak megegyezni; ki segit rajtunk, 
ha ezen országgyűlés nem? ki fog majd se
gíteni, ha szükséges lesz, ki fogja a kérdése
ket elintézni ? (Közbeszólások: A római pápa!) A 
miniszter és ő fölsége patronatusi jogánál fogva 
bizonyosan nem! 

De nem akarom tovább fárasztani a t . házat, 
csak egyet mondok még. 

Ahhoz, hogy egyházunk független legyen, 
első kérdés; határoztassék el, a javak hova 
tartozzanak? A minisztérium az egyháznak ad
jon számadást? Nem hiszem, hogy ezt a minisz
ter el fogná vállalni; én nem vállalnám el, mert 
akkor minden egyes egyház budgetjét kellene 
vinnie. De ezt mellőzve, addig, mig a törvény 
alapján tar t valamit kezében, nem lehet mon
dania : hogy nem tartozik számolni az ország
gyűlésnek ; én legalább ezt nem értem, mert 
hiszen akkor egyes sommák egyszerűen elmarad
hatnának ; ha azt kérdenék, mire kellett ez ? 
azt válaszolhatná, ez egyéb dologra fordittatott. 
ez reátok nem tartozik; ez nem az egyik, ez a 

másik! de meg kell ám mondani, mi az a má
sik, és azért, mig az átadás meg nem történt, 
számolni it t kell! Mindezek után erős meggyő
ződésem, hogy független egyházunk nem lehet 
mindaddig, mig az osztály — mert az még a 
testvéreket is összeveszíti — a római katholikus 
elerus, a római katholikus egyház és az állam 
között megejtve nem lesz. Addig pedig, mig ez 
megtörténik, azt hiszem, jobb, ha itt látunk szá
madást, mint ha sem itt, sem ott. En tehát 
pártolom Ghyczy Kálmán indítványát. 

E l n ö k : X. ház! Még számosan vannak 
a szólásra fölírva; azt gondolom, a tárgyalást 
a holnapi 10 órakor tartandó ülésben folytassuk. 
(Helyeslés.) A holnapi ülésben mindenekelőtt a 
napirendre a mentelmi bizottság jelentése tűze
tik ki és az előzetesen tárgyalandó kérvények, 
ezek elintézése után folytatjuk a most szőnyegen 
levő tárgyat . 

Az ülés végződik d. ti. 2 órakor-

25. országos ules 
1870. február 19-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása és elintézése. A kormány felel Madarász József interpellátiójára víz
szabályozási ügyben, mit a ház tudomásul vesz. Az 1867. állami bevételek és kiadások kimutatása, úgyszintén 
az 1868-ik évi zárszámadások msgnzsgálásával megbízott bizottság beadja jelentését. A vallási s közoktatási 
minisztérium költségvetésének tárgyalása tovább foly. Zárt ülés. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Mikó Imre gr., később Bedekovics Kálmán. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feb
ruár 18-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Kötelességem szerint bemutatom Nagybánya sz. 
kir. bányaváros közönségének kérvényét, melyben 
az úgynevezett incompatibilitástárgyában mihama
rabb egy törvényczikk alkotását kéri ; 

KÉPV. H. 8APLÓ 1 8 4 * VI. 

továbbá Bács-Bodrog megyébe kebelezett 
Kupuszina község lakóinak kérvényét, melyben a 
katholikus plébános urak fizetéseik módosításáért 
esedeznek; 

nemkülönben Szatmár-Nómeti város közön
sége beadványát, melyben a köztörvényhatósá
gok mielőbbi rendezése tárgyában sz. kir. Pest 
város föliratát pártolja; 

ugyancsak Szatmár-Németi város közönsége 
föliratát, melyben az oderberg-kassai, szatmár-
beszterezei vasút mielőbbi kiépítése tárgyában 
Szatmár megye föliratát pártolja ; 

végre Győr megye közönségének föliratát 
az Eszterházy-képtárnak országos költségen le
endő megvétele tárgyában. 

4 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
V a j d a J á n o s " T. ház ! Van szerencsém 

benyújtani Siklós, Nagy-Harsány, Nagyfalu, Ta-
poieza, Kis-Harsány, Nagytótfalu, Gyűd, Márfa 
községek kérvényét, melyben egy telekkönyvi ha
tósággal ellátandó első biróságü törvényszéknek 
Siklós mezővárosban leendő fölállítását kérik. 
Ezen kérvényt sürgősségénél fogva kérem, mél
tóztassék egyenesen az ígazí-ágügyrűiniszterhez 
utasítani. (Fölkiáliások: Nem lehet!) 

E l n ö k : A. kérvényi bizottsághoz téte
tik á t . 

Madarász Jószef:: Szentes városában 
lakó Molnár Bálint, Túrák István, Sinoros Szabó 
János. Nagy János, Orosz János, Malkócs Jó
zsef, Göbölyös Mihály, Pécsi Lajos, Öze György, 
Arnóth Mihály az 1848 — 49-ki honvédelmi harcz-
ban honvédek, ugy mint özv. Dobos Jánosné, ki
nek férje, mint honvéd a csatatéren elesett, a 
képviselőházhoz illő tisztelettel nyújtják folya
modványokat a végett, mikép az ország által 
adott szó szentségének beváltása következtében 
nekik segélyezés nyujtassék. Kérem a kérvényi 
bizottsághoz áttétetni. 

E l n ö k ; ' Oda fog utasíttatni. 
S z e n t i v á n y i K á r o l y ; T. ház! Nagy-

Rőeze mezővárosának harmincz község nevében 
is hozzám küldött folyamodványát van szeren
csém benyújtani, melyben a törvényszékek ren
dezése alkalmával ilyen törvényszék fölállítását 
a folyamodó város kebelében szerveztetni kérik. 
Kérem a kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k * Oda utasittatik. 
Bohus Z s i g m o n d : . I . ház! Arad me

gyébe kebelezett Elek mezőváros elöljáróinak 
kérvényét van szerencsém benyújtani, melyben 
kérik, hogy a kincstárnak Megyés nevű pusztá
ján egy oly terület adassék nekik, melyet már 
több év óta szándékoznak telepitvény ül kiosz
tani, s melyei 300 házszámig benépesíteni ajánl
koznak ; Elek mezővárosa annyira túl van népe
sítve, hogy 450 házban majd 1500 család van 
összezsúfolva. Á község vagyonos és munkás, és 
a területet akár mint zsellérek, akár mint föl
desek kérik. E kérvényt van szerencsém a t. 
ház figyelmébe ajánlani, és kérni, hogy azt a 
kérvényi bízottsághoz méltóztassék utasítani. 

E l n ö k - Oda fog utasíttatni. 
Brogyáni V i n c z e : T. ház! Nyitra 

megye vág-ujhelyi járásabeli 58 község lakosai
nak kérvényét van szerencsém benyújtani, mely
ben Nyitra vármegyében a bíróságok szervezése 
alkalmával a vágujhelyi járás közepén íekvő Pöstyén 
mezővárosában állandó törvényszéket kérnek föl
állitta tni. Minthogy a folyamodás mintegy magát 

indokolj a, részemről csak azt kérem, méltóztas
sék azt figyelembe venni és pártolólag a kérvé
nyi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi , bizottsághoz utasit
tatik. 

Zalay I s t v á n : Van szerencsém Tokaj 
városa több polgárának kérvényét bemutatni, 
melyben kérik, hogy a Mármaros megyei álla-
dalmi fenyűerdőségekből a mármarosi álladalmi 
sónak a Tiszán leszállítása alá használandó fe
nyő-szálfák zsaroló egyedárusoknak eladatni ne 
engedtessenek; hanem a versenyző szabad fake-
reskedés fölvirágoztatására és az adózó föld né
pének építkezési faanyagokhoz könnyebb jutha-
tás biztosítására fölállítandó szállító hivatalok 
általi áruitatás intéztessék el. Kérem a kérvé
nyi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k . : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át. 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r ; T. ház! A közelebbi napokban Ma
darász József képviselő ur interpellatiót intézett 
hozzám, melyben kérdést tet t az i ránt : igaz-e 
az, hogy a Tisza és Bodrog- folyók átvágásainak 
mélyítésére szükséges kotratási munkákra f. évi 
február 2-án nyilvános versenyt hirdettem ak
ként, hogy az ajánlatok f. é. febr. 16-ig voltak 
beadandók. 

Ezen kérdésre válaszom: igen is igaz; s ez
zel nézetem szerint az interpellatióra meg is fe
leltem volna, de miután, t ház. Madarász kép
viselő ur az ő indokolásában azokra is kiterjesz
kedett, melyek őt ezen interpellatió megtételére 
indították, szükségesnek tartóin azokra nézve is 
némelyeket elmondani. (Halljuk!) 

Mindenek előtt a sajtó hatalmára hivatko
zik a t. képviselő ur. Szükségfölötti engem erre 
emlékeztetnie, mert a „Budapesti Közlöny" keddi 
számából láthatta volna, hogy én még azon al
jas gorombaságokra és gyanúsításokra is szüksé
gesnek tar tot tam felelni, melyek a „Neuer freier 
Lloyd" hivatkozott czikkében foglaltattak, mert 
én az elvet, nem pedig azon czikket tar tot tam 
szem előtt. (Tetszés a jobb oldalon.) 

Miután Madarász József képviselő ur egész 
interpel! a ti óját a „Neuer freier Lloyd K-ban megje
lent gyanúsító czikkekre alapitá, és miután én a 
ve'/etésem alatti minisztérium eljárásából titkot 
csinálni épen nem akarok; elő fogom adni ezen 
ügyben követett egész eljárásomat. (Halljuk!) 

A tiszai és bodrog-i kotratási munkálatok-' 
nak rendkívüli sürgős volta folytán én már. az 
előtt, hogy a tisztelt ház az ezen munkákra 
szükséges pénzebet megszavazta volna, megtet
tem minden előintézkedéseket arra nézve, hogy 
mihelyt a szükséges pénzek megszavaztatnak, a 
kérdéses munkákat mennél gyorsabban és men-
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nél olcsóbban megkezdethessem. Fölszólítottam 
tehát e czélból azon vállalkozókat, kik a tiszai 
kotratási munkákat eddig teljesítették, hogy nyi
latkozzanak az iránt, minő föltételek mellett 
lennének hajlandók a munkát tovább folytatni. 
A vállalkozóknak kivánt nyilatkozata beérkezett, 
melyben követeléseiket kijelentették; én ennek 
alapján a közelebbi szerződési föltételeket, — és 
pedig mert nagyobb összeg kiadásáról volt szó, 
a pénzügyminiszterrel egyetértőleg, — megálla
pítottam ; a korábbi vállalkozók azonban ezen 
föltételeket nagyon terheseknek találván, a mun
kákat az általuk ajánlott érvek alapján ezen föl
tételek mellett fölvállalni vonakodtak. 

Ily körülmények között, mihelyt a tisztelt 
ház az illető összegeket megszavazta, vagyis febr. 
2-dikán, nyilvános árlejtést hirdettem, s annak 
határnapját lehető rövid időre tűztem ki. 

Ily rövid határidőt azért tűztem ki, mert 
ezen kotratási munkákhoz a kotrógépeket az il
lető vállalkozóknak még be kellead szerezniök, 
azt ugyanis, hogy oly vállalkozók jelentkezze
nek, kik a szükséges gépeknek már most birto
kában vannak, sem várni, sem föltenni nem le
het, mert ily kotratási munkák ritkán fordul
nak elő, s azokat rendesen csak az államok te
szik. Azon időtől tehát, midőn a vállalkozók 
ezen kotratási munkákat elnyerik, addig, mig 
azokat tényleg meg is kezdhetik, legalább hat 
hét, de valószínűleg több idő is el fog telni. Te
hát a legjobb esetben május végén fognak a 
munkálatok megkezdethetni. 

De más részről ismeretes, hogy a múlt 
őszön történt szerencsétlenségeknek legfőbb oka 
abban rejlik, hogy ezen átmetszések kimólyitése 
és kiképzése nem történt meg eddig; s hogy en
nél fogva ezen munkáknak minél előbb leendő 
megkezdése az egész országnak, de főleg az át
metszések, s átalában a Tisza és Bodrog szabá
lyozás által érdekelteknek legnagyobb érdekében 
áll, s hogy igen nagy fontosságú dolog az. hogy 
a folyó 1870. év minden ideje el ne nmlasz-
tassék*. 

Ezen rendkívüli körülmények, és az illetők
nek sokoldalú sürgetései indítottak engemet ar
ra, hogy az árlejtési határidőt oly rövidre 
szabtam. 

Az árlejtés folyó hó 16-án megtartatot t . 
Összesen négy ajánlat érkezett be. Ezen ajánla
tok közül a legkedvezőbb egy köb öl földnek az 
első rétegbeni kiemeléseért 7 frtot, a második ré
tegben 8 frtot, a harmadik rétegben pedig 9 
frtot követel. 

Minthogy pedig azon vállalkozók, kik ezen 
munkát eddig teljesítették, az első rétegben egy 
köb ölért 5 frt 90 krt, a második rétegben G 
frt 80 krt, a harmadik rétegben pedig 7 frt 80 

krt követeltek volt, bár mint emlitém, ezen aján
latuktól a tárgyalás folyama alatt visszaléptek, 
— s igy, mert az árlejtés magasb árakat ered
ményezett, mint az első ajánlat: az árlejtés 
eredményét — akár szólalt volna föl Madarász 
képviselő ur, akár nem — helyben nem hagy
tam volna, a mint soha els" árlejtést helyben
hagyni nem szoktam, mely az eredeti áraknál 
magasabbakat eredményez. 

Elhatároztam tehát ezen most emiitettem 
árlejtés eredményét helyben nem hagyni, .és i 
heti határidő kitűzésével ujabb árlejtést kihir
detni. (Tetszés.) 

M a d a r á s z J ó z s e f " Először is sajnála
tomat fejezem ki a fölött, hogy együtt miért 
nem méltóztatott felelni a tegnap beadott kér
désemre. 

E l n ö k : Még nem kapta meg. 
M a d a r á s z J ó z s e f : Szabad lesz kérnem 

a t. elnök urat, méltóztassék megengedui. hogy 
véleményemet kifejezhessem. Jól tudom már most, 
hogy miért nem válaszolt a miniszter ur együtt, 
azonban ugy hiszem, annak következtében, mi
után látom, hogy a t. miniszter ur a sajtó ha
talmát bizonyos tekintetben elismeri, egyúttal e 
részben is válaszát megadhatta volna. Felettébb 
sajnálom azonban, hogy a t. miniszter urnák 
tárgyilag majdnem eleget tevő válaszában. . . (Va
laki jobb felől: Aii, majdnem l) majdnem eleget 
tevő válaszában, ilyen kifejezéseket méltóztatott 
használni a sajtó ellenében: „aljas gorombasá
gok és gyanúsítások a „ÍJeuer freier Lloydban". 
és azért köteles vagyok e nyilatkozatot ellen
kifejezésekkel kisérni, — mert először ugy jő 
ki a t. miniszter ur előadásából is. mintha kér
désemet egészen a „Neuer freier Lloyd"-uak 
minden szava és észrevétele alapján intéztem . 
volna. Már pedig maga az, miszerint én azt kér
dettem a miniszter úrtól, való-e. hogy kiadatott? 
már önmagában foglalja azt, hogy én nem sza
vakra, hanem magának a ténynek fölvilágositá-
sa tekintetéből intéztem a kérdést. Ez első ész
revételem. 

Második észrevételem az, hogy semmi eset
re sem tar tom helyesnek i t t a képviselőházban 
ily kifejezések használását a sajtó ellenében. (El-
lenmondások. Nem a sajtóról, átalában szólott. Zaj.) 
Szabad a képviselőház többségének igaztalanság 
ellenében kikelni s azt igazsággá átalakítani, 
szabad igazságot igaztalanságnak decretálni; de 
a közvélemény, a sajtó hatalma átalában. leg
alább azt hiszem, hogy az én véleményem mel
lett nyilatkozik. 

Mivel tehát az én fölszólalásom sem aljas; 
gyanúsítás . . . 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Nem is mondottam ! 

4* 
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M a d a r á s z J ó z s e f : . . . sem gorom
baság következtében lön köteleségemmé, hanem kö-
teleségemmé lón csak azért, hogy miként kezel
tethetik az ország vagyona akként, hogy több 
évekre terjedő, az ország több milliói kiadását 
igénybe vevő ügy véghezvitelére az ajánlatokra 
nézve oly rövid idő adathatik, hogy annak meg
tudása lehetetlen az országban azokra nézve, kik 
netán vállalkozni kívánnának. 

Ez volt az indok, mely engem a t . minisz
ter úrhoz kérdést intézni késztetett, s erre néz
ve azon nyilatkozattal, hogy újólag négy heti 
időt tűzött ki az ajánlatok beadására, meg
elégszem. 

Azt mondám azonban, hogy majdnem ki
elégít a miniszter ur válasza, mert arra.nézve 
nem kielégítő, hogy miként követtethetett el a 
közlekedési minisztériumban azon — szerintem most 
is menthetlen — tény, (Derültség) hogy oly rövid 
határidő tüzetett ki. hogy ezen határidőnek 
még csak megtudása is az egész országban majd — 
nem lehetetlen. És így, mivel egyúttal a minisz
ter ur ma nem is válaszolhatott azon kérdésem
re, melyet tegnap tevék, föntartom magamnak 
akkori válaszára ezen majdnem kielégítő tekin
tetben a teendőket eszközölni (Helyes! hal felől. 
Derültség.) 

E l n ö k : Méltóztatnak tudomásul venni a 
miniszter ur válaszát? (Tudomásul vessszuk!) Te
hát tudomásul vétetik, 

M i k ó I m r e g r . k ö z l e k e d é s i m i 
n i s z t e r : Csupán a képviselő ur azon állítására 
kívánok megjegyzést tenni, hogy én a sajtó ellen 
szóltam volna. Én nem a sajtó, csak azon ezikk 
ellen szóltam, mely azt mondja, hogy ezen ki
adás impertinentia volt ; ez pedig csakugyan 
gorombaság. (Derültség. Helyeslés.) 

E l n ö k : Rendkívüli jelentése van a zár
számadásokkal foglalkozó bizottságnak. (Mozgás. 
Halljuk!) 

O r d ó d y P á l e l ő a d ó : T. ház! (Zaj. 
Halljuk!) Van szerencsém az 1867-dik évi állami 
bevételekről és kiadásokról szóló kimutatások és 
az 1868-diki állami zárszámadások tárgyalására 
kiküldött bizottság jelentését bemutatni. 

E l n ö k : Ezen 16 ívnyi jelentés fölolvasá
sát gondolom nem kívánja a t. ház ? (FölkiáM-
sok: Nem.) Tehát ki fog nyomatni. A napi ren
den levő tárgy a mentelmi bizottság három ren
dű jelentése. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. képviselőház! 
A napirendhez kívánok szólani. (Halljuk \) Napi
rendre tüzetett a mai ülés egyik tárgyául a men
telmi bizottság jelentése. Én több tekintetből 
óhajtandónak tartanám, hogy a t. ház, mielőtt 
erre vonatkozó tárgyalásait megkezdené, zárt 
ülést tar tana. (Helyeslés.) Ha. el méltóztatik fo

gadni ezen, már az országgyűlési szokás által is 
többször szentesitett indítványt, kérném a t. há
zat : ma egy óráig a nyilvános ülést foly
tatni, akkor pedig a nyilvános ülést bezárni és 
rá közvetlenül a zárt ülést megkezdeni méltóz
tassék. 

E l n ö k : Elragadja a t. ház? (Elfogadjuk?) 
P a t a y I s t v á n : Csak az órára nézve 

van megjegyzésem, hogy t. i. a zárt ülés 12 
órakor tartassék, mert a tanácskozás igen hosz-
szura nyulhatik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E három jelentésnek tárgyalása 
tehá t az ülés végére tétetik át, és pedig 12 
órára. 

Következik a kérvényi bizottság jelentése. 
Ü r m é n y i M i k s a : T. ház ! A kérvényi 

bizottság 6-ik és 7-ik sorjegyzékéböl szerencsém 
volt már a múltkor előadni több sürgős termé
szetű kérvényt és csak azon engedelmet kértem 
a háztól, hogy ezen sorjegyzékből még a vasu-

I takra vonatkozó kérvényeket is előadhassam. E 
kérvények a következők: Buccari város kérvé
nye, karlócz-kiecskai vasútvonal iránya tárgyá
ban ; Békés megye közönsége kérvénye az eszék-
sziszek-károlyvárosi vasút kiépittetése tárgyában; 
Debreezen város közönségének kérvénye az eszék-
sziszek-károly városi vasút kiépittetése i ránt ; szabad 
kir. Kassa város Kérvénye a kassa-oderbergi vasút 
beczikkelyezése tárgyában ; Bihar megye közönsé
ge az eszék-sziszek-károlyvárosi vasút kiépittetése 
tárgyában; Kézdi-Vásáhely város testülete a nagy
várad - kolozsvár - krassói vasútvonal tárgyában, 
Kassa szab. kir. város közönsége Békés megyé
nek az eszék-sziszek-károlyvárosi vasútvonal tár
gyában ; Árad megye közönsége az alföld-fiumei 
vasút tárgyában ; Komárom megye közönsége az 
eszék-sziszek-károlyvárosi vasútvonal mielőbbi ki-
épittetését kéri. Ez volt a 7-dik sorrend : Szolnok 
város és vidéke kérvénye a hatvan-jászberény-szoi-
noki vasút tárgyában. Mindezen kérvényekre néz
ve a kérvényi bizottság tiszteletteljes jelentése 
oda megy ki, hogy ezen kérvények a közlekedési 
minisztériumhoz tétessenek át. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Ezek tehát áttétetnek a közlekedési minisz
tériumhoz. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : Követke
zik a 8-ik sorjegyzék, és pedig; Szolnok városá
nak kérvénye a hatvan-jászberény-szolnoki vas
útvonal kiépítése tárgyában. Ezen kérvény a 
közlekedési minisztériumhoz áttétetni véleményez
te t ik azon utasítással, hogy az az erre vonat
kozó törvény rendeletei szerint intézkedjék. 

E l n ö k : Elfogadják? (Elfogadjuk!) 
Halmossy E n d r e e lőadó : Hajdosicz 

Torontál megyei telepitvényes község lakói a te-
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lepitvények rendezését kérik; az igazságügymi-
niszteriumhoz véleményeztetik áttétetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e véleményt? 
(Elfogadjuk!) 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó : Kupu-
szina és Monostorszeg községek a dunai vedtől-
tés kiigazítása iránt. — A közmunkaminiszte-
riumhoz áttétetni véleményeztetik. (Helyeslés.) 

Árva megye közönsége a bányatörvényszéket 
Beszterczebányán meghagyatni kéri. Az igaz
ságügyi minisztériumhoz teendő át. (Helyeslés.) 

', Pest, Pilis és Solt egyesült megyék sérelmi 
kérvénye . . . 

E l n ö k : Csak a sürgőseket méltóztassék 
előadni, melyek előlegesen tárgyalandók. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó : Ezek mind 
régi kérvények: gondolom, hogy egyszer csak re
ferálni kell. (Majd máskor!) 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó A l i . 12., és 
13-ik sorjegyzékben foglalt praeferens kérvények 
feletti jelentését a bizottságnak leszek bátor föl
olvasni ; ezek ugyan még kinyomva nincsenek, 
de méltóztattak a közelebbi ülésben elhatározni, 
hogy ezek előzetesen adassanak elő: A budai 
műegyetem hallgatói esedeznek, hogy e műegye
tem Budáról Pestre helyeztessék át. A kérvé-
nyi bizottság véleménye szerint ezen kérvény a 
közoktatási minisztériumhoz volna átteendő. (He
lyeslés.) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Kérném ezen 
kérvényt rögtön átadatni a minisztériumnak, mi
vel a napokban fog a műegyetem költségvetése 
tárgyalás alá vétetni és akkor helyén lesz hozzá
szólani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottságnak is ugyan
ez a véleménye. 

I v á n k a I m r e : A zajtól nem ér
tettem. 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó : A szolnok
csongrádi jobbparti tiszaszabályozási társaság a 
neki nyújtott kölcsönből 76,000 frtot elenged
tetni kér. A kérvényi bizottság véleménye sze
rint a közlekedési minisztériumhoz lesz átteendő. 
(Helyeslés.) 

Pitvaros esanádmegyei telepitvényes község 
lakosai 10 holdnyi földrészleteiket 20 holdra 
emeltetni kérik. A pénzügyi és kereskedelmi mi
nisztériumokhoz átteendők. (Helyeslés.) 

Paks mezőváros első folyamodásu törvény
szék felállítását kéri. Az igazságügy minisztérium
hoz átteendő. (Helyeslés.) 

A mindszent-apátfalvi tiszaszabályozási tár
sulat kérvényezi, hogy a Maros folyó befolyása 
a Tiszába Szeged alatt eszközöltessék. A köz
lekedési minisztériumhoz lesz átteendő. (He
lyeslés.) 

Törvényszékek fölállítása tárgyában van 

szerencsém 14 kérvényt benyújtani, és pedig 
kéri Alsófehér megye Nagyenyeden, Csongrád 
megye H. M. Vásárhelyen járásbíróság. Szentes 
és Csongrád városokban első folyamodási törvény
szék felállítását, Nyitra megye Nyitra, Pöstyén, 
Privigye s Szenicze városaiban, Kraszna me
gye Szilágy-Somlyón; N.-Sik mezőváros ugya
nott, Toroutál megye néhány községe ké r i ; 

I hogy a törvényszék Módosra helyeztessék, Velete 
I és Kirva községek kérik, hogy törvénykezési 

tekintetben a huszti törvényszék alá helyez
tessenek, egyszersmind Ugoesa megyéből Mar-

j maros megyébe kebeleztessenek á t ; Eger városa 
! kéri, bog)" városa első fokú iparhatósággal ruháztas

sák fel; Szentes városa ugyanazt kéri, Pápa városa 
szintén azt; Árva megyének felsőbb községei kérik, 
hogy a törvényszék Turdossin városába helyez
tessék át; Beszterczebánya városa kéri, hogy 
Beszterczebánya hagyassák meg továbbra is 
székhelyéül, és hogy a báuya-törvéoyszék is 
ott hagyassák; Oláh-falu mezőváros községe 
keblében egy járásbíróság felállítását kéri, 
Kőszeg szabad királyi város kéri, hogy Kőszeg 
városában törvényszék állittassék fel; Árva megye 
e kérvény ellenében közgyülésileg kéri, hogy a 
megye székhelye továbbra is Alsó-Kubinban 
hagyassák meg; Árva megye közönsége kéri, 
hogy keblében négy járásbíróság és pedig azon 
felosztás szerint, a mint most a szolgabiróságok 
vannak, létesíttessék; Kolozs megyei Hantos köz
sége keblében egy elsőíoku bíróság felállítását 
kéri. Mindezen kérvények az igazságügyminisz-
teriumhoz áttétetni véleményeztetnek. (Helyeslés.) 

E l n ö k * Elfogadja a t . ház a kérvényi bi
zottság véleményezését 1 (Elfogadjuk!) Tehát 
minden kérvények az igazságügyminiszteriumhoz 

I tétetnek át 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó : 10 kérvényt 
van szerencsém bemutatni, melyben a törvény
hatóságok rendezése kéretik, u, m. Csik szék, 
Nyitra, Czegléd, Liptó-megye, Pest városa, Deb-
reczen városa, Mosony mező-város, a szegedi 
szabadelvű kör, és belső Szolnok megye közön
sége kérvényeit. Mindezek együttesen azt kérik, 
hogy e megyék mielőbb rendeztessenek, és a 
megyék autonóm jogai lehetőleg tiszteletben 
tartassanak. A kérvényi bizottság mind e kér
vényeket a belügyminisztériumhoz véleményezi 
áttétetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a kérvényi bi
zottság véleményezését? (Elfogadjuk!) Tehát a 
belügyminisztériumhoz fognak áttétetni. 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó : Pécs városa 
383 munkása kéri, hogy a munkás és a munka
adók közti viszony rendeztessék. A kérvényi 
bizottság e kérvényt, miután az ipartörvény úgy
is a ház tárgyalása alá fog kerülni, a ház tag-
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iáinak megtekintés ós használhatás végett az 
irattárba letétetni véleményezi. (Helyeslés.) 

Pest városának gyökös iparjoggal bíró la
kosai ezen iparjoguk elvesztéseért az állampénz
tárból kárpótlást kérnek. Az ipar- és kereske
delmi minisztériumhoz a végett tétetik át, hogy 
a mennyiben a minisztérium által beterjesztett 
ipartörvényiavaslat hasonnemü iparviszonyok és 
kárpótlások iránt nem intézkednék, e részben 
véleményes jelentést terjeszszen elő. (Helyeslés.) 

Torna megye közönsége Ung megyének az 
adóreformra vonatkozó kérvényét pártoltatni kéri; 
hasonlót kér Zilah városa. A pénzügyminiszté
riumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

Székesfehérvár városa Bihar megyének a bí
rói hatalom gyakorlatáról szóló törvény módo
sítására vonatkozó kérvényét pártoltatni kéri. 
Ugyanezt kéri Abauj megye. A? igazságügy mi nisz-
teriumhoz átteendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k :: E vélemények elfogadtatván, jegy
zőkönyvbe foglaltatnak. 

M o c s á r y L a j o s ; Nekem még múlt évi 
október 21-én volt szerencsém egy kérvényét 
benyújtani a tiszamelléki református egjdiázke-
rületnek a vallásszabadság tárgyában azon ké
réssel, hogy azt előzetes tárgyalásra kitűzni mél
tóztassék ; a t- ház ebbe beleegyezett és az el
nök ur ezt ki is jelentette ; azonban a jegyző
könyvben tévesen csak az vétetett föl, hogy egy
szerűen a kér vény i bizottsághoz utasittatik. En
nek folytán bár most i t t előfordul a 6-ik sor
jegyzékben és bár a ház az előzetes tárgyalást 
elhatározni méltóztatott, még mindeddig nem 
került sorrendre; fölkérem tehát a t ,házat , mél
tóztassék a hibát jóvá tenni, — nem vádolok 
senkit — és a kérvényt most előzetes tárgya
lásra kitűzni, 

E l n ö k : A felszólalásnak az illető jegyző
könyv hitelesítése alkalmával lett volna helye. 
Igen rósz praeeedenst szolgáltatna az, ha a jegy
zőkönyvi határozatokat utólag megváltoztatnék. 
(Helyeslés.) Egyébiránt a ház nemsokára fog ha
tározni a kérvények rendes fölvétele iránt. 

Most következik a napirenden levő tárgy. 
T ö r ö k S á n d o r (sopronyi) ; T. ház ! Méltó 

megütközést szült minap azon körülmény, hogy 
a belügyminisztérium költségvetésének tárgyalá
sának alkalmával némelyek a törvényhozás drága 
idejét nemzetiségi expeetoratiókra vélték felhasz
nálhatni. Bátorságot veszek magamnak, hogy ré
szemről én is megütközésemet jelentsem ki a fe
lett, midőn egyes vallásfelekezetnek senki másra 
nem tartozó belügyei napokon át a magyar tör
vényhozás tárgyalási themáját képezik. Meggyő
ződésem, hogy azok, kik ezzel a szabadelv üség és 
felvilágosodás ezimén a haladás eszméjének vél
tek szolgálatot tenni, tulajdonkép csak a feleke-

zetesség és vallási türelmetlenség magvait hin
tették el, mint ezt a jövő be fogja bizonyítani. 

Meggyőződésem szerint egyetlen egy vallás, 
a közös vallás, a honszeretet vallása, foglalhat 
jogosult helyet e terem falai közt. azon vallás, 
melynek dogmája az egyes honpolgárok közjóra 
irányult törekvéseinek egyesítése, nem pedig az 
erőknek szétforgácsolá,sa, vagy az azok közti sza
kadás előidézésére lehetnek irányozva. Valóban, 
Magyarország ós a magyar nemzet nincs ez idő 
szerint azon ideális boldog helyzetben, hogy ke
resni kellene a módokat ós eszközöket arra, hogy ' 
tömérdek akadályai és nehézségei közepette még 
a felekezetiség viszálya emelje fel hydrafejét kö
zöttünk. Szorosan azon viszonyra fogok tehát 
szorítkozni beszédemnek további folyamában, me
lyet az előttünk fekvő költségvetés hazánk reál
irány u nevelés ügyére vonatkozólag constatál. 

Az alkotmánynak korunkhoz idomított visz-
szaállitásávai e hon minden polgára nem csak 
méltán várhatta, de jogosan is követelhette, hogy 
minden nemzeti irányt vegyen ugy az elmélet. 
mint a gyakorlat, mezején. Minden intézkedésnek. 
akár a törvényhozás, akár a. kormány kebeléből 
indult ki. szükségkép és mindenekelőtt arra kel
lene irányozva, lennie, hogy fokozva a nemzet-
anyagi és szellemi erejét, lassanként a közműve
lődés előhaladásával arányban lássa el azon ga-
rantiákkal, melyek számára az államok sorában 
méltó helyet, egy bekövetkezhető külpolitikai vál
ság esetén pedig függetlenségét és önállóságát 
biztosíthassák. Nem szükséges hosszasan fejteget
nem: mily nólkülözhetlen, hogy e szellem, az az 
nemzeti szellem vezérelje minden köztörekvésein
ket, mert a mig Pranczia- vagy Angolországban 
a politikai rendszer mindig csak az alkotmányos
ság kisebb-nagyobb mértéke körül forog, nálunk 
az egyszersmind — és ezt kérem jól megjegyezni 
— a nemzeti lét kérdése is, melyet megőrizni és 
biztosítani minden körülmények közt a kor
mán}/ és törvényhozás első és legfőbb köteles
sége. Rendszeresen és következetesen haladtunk 
ezen az utón azon három év óta, mely alatt 
a nemzet önmaga függetlenül rendelkezik sorsa 
felett, nem szándékom e helyen kutatni, de 
hazafiúi vétséget hinnék elkövetni, ha már ez
úttal nem figyelmeztetném a t. házat oly hé
zagra, melyet, ha mielébb ki nem töltenek, ma
holnap pótolimtatlanná válik : értem a tudomá
nyos és gyakorlati szakerők gyarapítására szol
gáló intézkedések iránt minden oldalról tapasz
talható közönyösséget,., mondhatnám teljes rész
vétlenséget. 

Lehetnek és bizonyosan vannak is sokan. 
kik a számos bel- ós külpolitikai rendezetlen 
kérdések közepette ez eszmének sokká! csekélyebb 
fontosságot tulajdonítanak, mint a mennyi tu-
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lajdonkepen joggal megilleti. De ezek feledik, 
hogy mindazon alkotások, melyek az ipar, ke
reskedelem, közlekedés egyátalában a vállalkozás 
terén, többnyire vagy legnagyobbrészt idegen erő 
segítségével létesíttetnek, a nemzeti haladásnak 
csak látszólagos tüneményei, tulajdónképen pedig 
nemzeti függésünk és alárendeltségünk legkiál-
tóbb jelei. 

Fájdalom, be kell ismernünk , hogy ha 
igaz az, hogy nemzetek nagy művek és műszaki 
emlékek által örökítik meg nevöket, mi magya
rok e téren még messze hatra vagyunk. Mert 
alig van talán nemzet, mely kevésb ösztönnel bír
na állandó nyomokat hagyni, magát ugy szól
ván inpregnálni azon területen, melyet elfoglalt; 
azonban nem is a műemlékek csekély számáról 
kívánok e helyütt szólani, hanem a mindennapi. 
gyakorlati élet szükségeiről és kívánalmairól, me
lyeknek, hogy ez idő szerint megfelelni nem tu
dunk, a tapasztalás keserűen tanúsítja; pedig 
ezek nélkül lehetetlenek parlamentális institu-
tióink, állandó hadseregünk, kiépített vasútháló
zatunk , és minden ; s az idegen gyámkodás 
mindig súlyosabban fog vállainkra nehezülni, inig 
e tengésben a semmi által sem táplált nemzeti 
életerő teljes kifogyásával végre is leroskadunk. 
Nem -rendelkezünk pedig, s ha jelen tétlesógünk-
ben továbbra is vesztegelünk, sohasem fogunk a 
kellő számú szakerőkkel rendelkezni, mert hi
ányzanak azon tápforrásaink, melyekből hogy 
a haza javára bőségesen meríthessenek, csapatos
tól a külföldre kell vándorolniuk. S hogy i t t 
sötét ugyan, de nem valótlan színekkel ecsetelek, 
számtalan példa tanúsítja. Hogy csak egyet 
említsek: a bécsi egyetemnek a múlt évben ezerén 
felül magyar hallgatója volt, s körülbelől ennyi
re tehető azok száma, kik a bécsi, prágai, zü
richi és karlsruhei műegyfemeken nyerték ki-
képeztetésöket; s mig onnan a legszebb ismere
tekkel terhelve érkeztek haza, hazai ipar, keres
kedelmi és közlekedési vállalatainknál épen meg
fordított arányban állott és áll a lánezhidépitésé-
nek történetétől kezdve máig. 

Még kedvezőtlenebb a vélemény, melyet fel
sőbb tanintézeteink felől külföldön táplálnak; 
ime, mily nehezen sikerült csak nem régen is, 
a magyar orvosi és később jogi egyetem bizo
nyítványai részére a birodalomban az egyen
értékűséget k iküzdeni. 

Legelhagyatottabb képet azonban az anyagi 
érdekek és szaktudományok jelen korában 
a budai műegyetem, mérnökképző ezen egyetlen 
technikánk, mutat fel, melynek szigorú dotatiója 
és a lehető legszűkebb térre szorittatása — azt 
mondhatnám — ijesztő ellentétben áll azon ipar, 
kereskedelmi, közlekedési és gyári vállalkozások 
sokaságával, melyek hazai szakerők hiányában 

természetesen, részint a szédelgésnek, részint az 
elnemzetietlenedésnek válnak leghathatósb ténye
zőivé, mert minden kölcsönzött idegen erőért egy 
darab nemzeti vagyont és egy darab nemzeti
séget kell cserében feláldoznunk; ennek muihat-
lanuí és haladék nélkül elejét kell vennünk, ne
hogy minden hallgatás csak a müveit világ 
szánakozását, gúnyját gerjeszsze fel a felett, hogy 
midőn már önállók, függetlenek "vagyunk, többé 
már az idegen nyomás meghiúsító erőszakos
kodásával sem takarózhatunk, sem a közhaladás
sal lépést tartani, sem fajunkat, önnön vérünket 
üdvös verseny utján a szegyenitő leszorittatástól 
megóvni és megőrizni nem tudjuk. 

Ha volna még valami, mi nézeteim helyes
ségét indokolhatná, ugy az a legközelebb lefolyt 
pénzügyi válság története ; mert a pénzügygyei 
szoros kapcsolatban az ipar, közlekedés és ke
reskedelem terén a legkevesebb szakértőkkel bí
runk, minek természetes következménye hasonló 
pénzválság bekövetkezése. Korunkat, méltán az 
anyagi érdekek korának nevezik> ezt nem tagad
hatjuk s ennek eléje nem állhatunk; de köteles
ségünk a nemzetet oda képesíteni : miként az 
anyagi érdekek terén is méltóságának megfelelő 
súlyát vethesse a haladás latjába, a mit pusztán 
anyagi vállalatokba történt befektetések utján 
nem fogunk elérni, hanem el fogjuk érni oly 
szellemi szakerők gyarapításába befektetett tőkék 
által, melyek bennünket más művelt államokhoz 
hasonló gyári, ipari, kereskedelmi vállalatok léte
sítésére , alkotására és vezetésére képesítenek. 
Noha pedig e tekintetben kevés megnyugvást 
találunk a reális irányt illetőleg a közoktatás
ügyi minisztérium költségvetésében, az átalaku
lás nehézségeinek tekintetéből megnyugszom és 
azt a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 

M a d a r á s z J ó z s e f ; T. ház! Törekedni 
az ország népének anyagi és szellemi jóllétére, 
főkötelessége minden képviselőnek. Az oktatás 
és nevelés az ország vallásügyi miniszterének 
költségvetése levén átalános tárgyalás alatt, ne
kem is, mint képviselőnek, mint az ország kép
viselőjének, kötelességemmé vált e részben néze
teimet előadni. 

Óhajtottam volna, hogy az 1848-ki törvé
nyek III. ezikke, melyben ez van : „a vallás és 
közoktatás" már törvény utján módosíttatott 
volna, változtattatott volna ugy, miként óhaj
tot tam vala: óhajtottam volna, hogy az 1848-ki 
XXX-ik törvényczikk helyet t , mely törvényesen 
bevett vallásokról szól, egy törvényczikk jött 
volna, mely nem mondana mást, mint „minden 
vallás szabad." Óhajtanám, hogy minél inkább 
szabatosan maradhatnék a tárgynál, és ne len
nék kénytelen Ádámtól kezdve a mostani időig 
mindent előhozni; de mivel máig is törvényeink-
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ben ott áll, ós még ma sincs e törvény megvál
toztatásáról szó, mivel ott áll a vallásdolgokban 
a XXX-ik törvényczikk, nem ugyanezen törvény-
czikk mikénti megváltoztatásáról, de némileg 
mégis arra vonatkozólag vagyok kénytelen nyíl-
vánitani véleményemet: mikép tévednek azok, 
kik az ellenzék szabadelvüségét az által óhajt
ják megtámadni, hogy létező törvényt, midőn 
még változtatásáról nincs szó, akként óhajtják 
az átalános tárgyalásnál tanácskozásuk alapjául 
venni, hogy ama törvény szellemének feleljen 
meg a miniszter költségvetésében; ez okból én 
is a miniszter ur kötelességének tartom, hogy 
mindazokra nézve, melyek kezelése alatt van
nak, mig a törvény meg nem változtatta tik, az 
országgyűlés előtt számoljon. 

A mi illeti a t. képviselő urak előadásait, 
kötelességem azokra némi észrevételeket tenni; 
és i t t legelőször az oktatásügyi miniszter urnák 
néhány, csak is néhány megjegyzéseire jelezem 
azon állást, melyet én elfoglalok. 

A Ghyczy Kálmán t. képviselő társam ál
tal előadottaknak nagy részét mellőzve, méltóz
ta to t t egy helyen miniszter ur azt mondani, 
mintegy kikerülve azt, mit Ghyczy Kálmán tisz
telt képviselőtársam óhajtott, hogy hiszen bizo
nyos tekintetben sokkal jobb, ha a miniszter 
a r ró l , hogy mi történjék azon javakkal, mely 
javakat előhozott Komárom város képviselője, 
nem ád véleményt. En azt hiszem, Ghyczy Kál
mán képviselő ur nem azt kívánja ezúttal, hogy 
a t. miniszter ur véleményét adja elő, hogy mi 
történjék azon javakkal, hanem kívánja azon 
adatok előterjesztését, miként indítványában is 
előadta, melyek következtében határozhasson, 
— nem most, hanem később — a ház. 

A Schvarez Gyula képviselőtársam által tet t 
némi előadásokra nézve ón a t. közoktatási mi
niszter úrral tartok. E tekintetben hazánk gyer
mekeinek oktatására nézve elég mindenesetre, 
ha a szükségeseket tanít tat juk, és csak azután, 
ha a szükségesek már meglesznek, kell a fény
űzésiekre gondolnunk. De bátor vagyok itt az 
oktatásügyi miniszter ur igazságszeretetére és 
népünk nevelése iránti érzetére hivatkozni, mi
dőn kérdem, nem tett-e ő már olyanokat, mik 
csak fényűzésre szolgálnak ? én például' a tano
dák felügyelőinek állását és fizetését inkább tar
tom fényűzésnek , és inkább tartanám szüksé
gesnek, hogy a községekbe, a hol tanítók nem 
léteznek, tanítók jöjjenek, nem mondom, hogy a 
törvény nem utasítja t. oktatásügyi miniszter 
urat a felügyelők kinevezésére, azonban az ő 
többségének hatalmában áll mindenkor előbb a 
szükségeseket és azután a fényüzésieket eszkö
zölni. 

Wahrmann képviselő ur főlszólalásával je

lezte, hogy ő tartózkodva szól, mert szól mint 
országos képviselő, és másodszor mint zsidó. En 
azt hiszem, átalában e teremben — és igy az 
oktatásügyben is — senki sem szólhat mint 
kálvinista, senki mint pápista, senki mint bármi 
más hitű. Nem szeretem az elnöki rendreutasi-
tásokat, hanem ha volna valami, mi a szabá
lyok szerint a t. ház elnökének némi köz beszó
lását maga után vonhatná, azt hiszem, ily föl
szólalás az, és hogy ez esetben a t. ház elnöké
nek bizonyára csak figyelmét kerülte el, hogy 
egyik képviselő azt monda, hogy itt mint zsidó 
szólt. Hiszen vélemény nyilatkozata ellen nekem 
semmi szavam; hanem azt nem tagadhatják 
önök, hogy i t t nem szólhat senki mint zsidó. 
sem mint kálvinista, sem mint pápista, valamint 
önök már többször mondták — és én is azt 
mondom — hogy itt az ország termében nem 
szólhat ugy a képviselő, mint a román, mint a 
szerb, vagy bármely nemzet képviselője. hanem 
szólhat egyedül mint Magyarországnak, mint ez 
és ezen választókerületnek megválasztott képvi
selője. (Helyeslés.) És igy , — bocsássanak meg 
önök, jól tudom, hogy kivált azok, kik többség
ben vannak, bármi megjegyzést nem szívesen 
vesznek magokra — de én egyenlő igazsággal 
kívánok a jobb és bal oldalnak mérni, s igy, 
habár ez észrevételemet megtettem . nagyon óhaj
tot tam volna, hogy csakugyan tartózkodva szó
lott volna azon tárgyhoz, melyhez szólott, és ne 
mint zsidó, hanem mint országgyűlési képviselő. 

Keni hagyhatom azonban észrevétel nélkül 
azokat, miket elvontan a tárgytól előadott; mert 
ő először is kijelenté ugyan, hogy Ghyczy Kál
mán képviselő urnák a congressusra vonatkozó 
nyilatkozata indította őt a felszólalásra; de a 
helyett, hogy ezen congressusról szólt volna. bi
zonyos tételeket tetszetőleg állított oda, azt 
mondván: mai nap hatalommá lőn a phrasisok 
hada; (Fölkiált ások jobb felől: Igaz!) minek elő
ször oka az, hogy sokan, a tömeg nem gondol
kodik; ragaszkodik a szóhoz, a puszta szóhoz, 
szellem nélkül: ez a csalatottak osztálya; és 
egy másik, mely érdekeire fölhasználja a töme
get : ez a csalók osztálya. Igy ejtette ki, és 
folytatásul következett az : hogy mai nap a val
lási mozgalomban két ily phrasis merül tői: 
„szabad egyház szabad államban" és „autonó
mia.4' És itt szives beleereszkedni az autonómia 
magyarázatába. Szívesen köszönjük; de értjük, 
tanulmányoztuk mi is; és épen azért, mert ért
jük, mert óhajtjuk érteni, és mert tanulmányoz-

i tuk, mi a szabad egyház a szabad államban, és 
i mi az autonómia, egyatalán nem tartjuk phra-
I sisnak, hanem tartjuk olyannak, melyben van 
j szellem; és ha fájdalmunkra állna az, hogy nem 
i volna más, mint csalók és csalatottak osztálya, 
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és képviselő ur utána mindjárt azt nyilvánítja, 
hogy ő autonomista: önmagával ellentétbe vitte 
magát, mert phrssistává lön, és — Isten ment
sen , hogy ugy álljon — vagy hogy ezek közül 
egyiket vagy másikat, ő rá kívánnám alkal
mazni, de lehetetlen nem nyilvánítanom, hogy 
van tömeg, melynek itélő tehetsége és fölfogása 
van; nincs annyi tudománya, mint másoknak, 
de van józan értelme fölfogni, mi az, mi helyes, 
mi az, mi jó, és szerezhet magának meggyőző
dést, és e meggyőződésből követi azt. mi a sza
bad egyház szabad államban, és e meggyőződés
ből tekinti azt, mi az autonómia. En azt hi
szem, t. ház, a szabad egyház szabad államban 
és az autonómia kérdése legszabatosabban van 
keresztülvive akkor, ha nem a képviselőház ha
tározza el. mi azon szabad egyház, hanem Íeg
szabatosabban, leghelyesebben van keresztülvive, 
ha megadatik mindenkinek a hatalom, hogy 
legjobb meggyőződése szerint önmaga rendezze 
az egyház önkormányzatát, (Helyeslés) ez szerin
tem a szabad egyháznak fölfogása. 

Igen örültem Horváth Mihály szeged városi 
t . képviselőtársam azon tegnapi nyilatkozatának, 
hogy ő a szabad államban a szabad egyházat 
minden következéseivel elfogadja; midőn majd 
szó lesz arról, hogy Magyarország egy törvény 
által kimondja, hogy minden vallás szabad, én 
sem fogok mögötte elmaradni, és óhajtom őt e 
tekintetben pártolni, mert csak ez adandja meg 
a szabad egyházat; midőn e tárgyról szó lesz, 
leszek bátor kifejteni bővebben azon nézeteimet, 
hogy a szabad egyház minden következései közé 
az is tartozik, mit tisztelt barátom Németh Al
bert tegnap itt kimondott, hogy azután a lel
készek fizetésére is már csak az kényszeríttet
hessék, a ki önmaga szerződésileg megajánlja e 
fizetést; és második határozottabb következmé
nye az állam irányában az. hogy még csak val
lást sem köteles senki sem követni, mert ez az 
amerikai „szabad egyháznak a szabad államban" 
következése, hogy a szabad polgár követi azt. 
a mit akar, és járul ahhoz, a mit óhajt. (Igaz! 
a szélső bal felől.) 

A t. képviselő urnák ezen helyes nézetei 
után annyival inkább meg voltam ütközve azon. 
miként azután az alkotmányos parlamentális 
téren e következőket állitá; (Halljuk!) „megüt
közik azon. hosy a számadásokat ide követelik 
a többféle hitfelekezetből álló képviselőház elé; 
számoljon a miniszter önmagoknak a hitféleke-
zeteknek, és még át nem adja a vagyont a leendő 
katholikus autonómiának, addig a miniszter ő 
felségével mint az egyház patrónusaval rendel
kezzék, de az országgyűlés nem rendelkezhetik.* 
Emlitém már beszédem elején, hogy ha nem 
volna a 48. törvényczikk, ós ha ez a miniszter 
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rendelkezése alá nem adott volna bizonyosokat, 
nem állítanám, hogy ellentétben van e kitétel 
az alkotmánynyal és a parlamentalismus szabályai
val; de én soha sem hiszem, hogy hazám azon 
szerencsétlenségbe jöhessen, miként az ország mi
niszterével bármely vallásfelekezeteknek, akár 
az egyiknek, akár a másiknak számoltasson; soha 
sem hihetem, hogy megengedhesse hazám parla
mentje, hogy a miniszter másnak számolhasson, 
mint az országgyűlésnek, és soha sem hihetem, 
hogy a király rendelkezhessék bármi fölött az 

I országgyűlés jóváhagyása nélkül! 
T. képviselőtársam azt is monda, nem volna-

e az képtelenség, hogy ha a protestánsok vagyo
nát a miniszter által kívánná megvizsgáltatni. 
Gondolom, ez képtelenség, ezt nem fogadhatom 
el; de szintoly képtelenségnek ta r tom, ha az 
államminiszter más hitfelekezetnek számolna és 
mást kezelne mint a ország vagyonát. Az okta
tás, a nevelés annyira óhajtásom nekem is és 
annyira óhajtása az egész országnak és az egész 
kéjjviselőháznak. miszerint azon eljárást látom 
helyesnek, hog}" i t t minden pártkülönbség nél
kül, minden pártszinezet mellőzésével a szerint, 

t a mint valaki óhajtja, hogy hazánkban a neve
lés ügye előniozdittassék , fogja megadni az esz
közöket is ezen nevelés létesítésére. 

Öszpontositom tehát nézeteimet, és kifejezem 
azon óhajomat, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter mindarról, a mit kezel, számol
jon, és az ezekre tartozó adatokat az országgyű
lésnek beterjeszsze. 

Óhajtom, hogy az oktatás szabadsága és 
az oktatás terjesztése érje el azon mérvet, a 
melyet itt több képviselő ugy a jobb mint a bal 
oldalon és a középen az Amerikára való hivat
kozással elénk rajzolt. En is óhajtám tanulmá
nyozni ós tanulmáiryoztam is a szabad egyház 
történetét Amerikában. Jól tudom, hogy legin
kább Jeffersonnak lehetett köszönni, hogy az egy
ház teljes szabadsága az államban is keresztül
ment ; de a mint ezt követésre méltó példának 
tartom, ugy óhajtom azt is, hogy az oktatásügy
ben te t t adakozások példáját is kövessük, köves
sük azon áldozatkészséget hazánk gyermekei 
irányában, mely Amerikát átlengi. Ezelőtt mint
egy 11 évvel tanulmányoztam Amerikában az 
ottani viszonyokat, és láttam, hogy az oktatás 
teszi az embert emberré, hogy az oktatás leg
főbb biztositéka minden alkotmány és szabadság
nak: láttam, hogy Amerikában a népnevelés ügyé
nek, már akkor, ha jól emlékszem 8 millió hold 
földet adományozott az állam nyugaton, ott, hol 
még szabad állami földek voltak, a melyek ér
téke pedig már akkor 80 millió dollárt megha
ladt. Igen jól tudom, hogy Amerika felsőbb ta
nodái ma már oly kitűnőek és oly mfiveltségüek, 
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hogy Európa igen sok müveit államának tano
dáival mérkőzhetnek; de tudom másrészt, hogy 
a fősúlyt leginkább az elemi tanodák kifejleszté
sére kell helyezni, mert ismétlem, csak azok, kik 
legalább írni, olvasni, számolni tudnak, és ismer
nek a földrajz, természetrajz, világtörténetből 
annyit, mennyi szükséges, leginkább pedig mint 
ez Amerikában is v a n , a hazai történetet is is
merik, mert ott az elemi tanódákban mindezt 
tani tani kötelesek, (Közbeszólás: És a törvényt is!) 
csak azok biztosithatják a szabadságot, csak e 
körülmény biztosítja Amerikának azon szabad 
intézményeit, köztársasági szabad kormányzatát, 
mely intézmény alatt fejlődött oly nagygyá nem 
egészen száz év alatt, mert hisz jól tudjuk, 
hogy körülbelül 5 év múlva lesz csak száz éve. 
hogy Washington Amerika függetlenségének első 
csatáját vivta. 

Ezért óhajtom én, hogy a t. ház vállvetve 
a t . cultusminiszter úrral, kövesse az oktatás
ügyben Amerika példáját; ha nagy mennyisége
ket áldoz az ország, mint sokan hiszik, alkotmá
nyunk föntartására, s mint én hiszem és re
ménylem, csak ideiglen áldozzon annál többet a 
nép az összes nemzet gyermekei nevelésére, és e 
tekintetben bennem mindenkor a legkészségesebb 
védőjökre fognak találni, ki e tekintetben min
dig velők szavazand: mert ismétlem, hogy csak 
a tudomány és ismeret adja meg azon kelléket, 
föntartani a szabadságot, tudni, ismerni, mi a sza
badság. Azon néptől, moly nem érti, mi a va
lódi alkotmány, miként kívánhassuk, hogy azt 
föntartsa? azon népről, mely önmaga választaná 
képviselőit, hogy a szabadság ellen küzdjenek, 
nem lehetne föltenni, hogy értenék, mi a sza
badság; oly népben, mely önmaga adná á t a 
hatalimit oly férfiaknak, kik a szabad szó és 
szabadj vélemény ellenében zárfalakat építenek, 
hogy a nép-szabadság hősei ott rothadjanak és 
ott haljanak e l : ily népben én sem bizhatnám, 
és azért oktassuk ha,zánk népének gyermekeit s 
neveljük azokat a hazának. (Helyeslés.) 

Hogy ne vádoltassam tiszta pártszinezettel, 
Henszlmann t. barátomnak egy állítására teszek 
még észrevételt. 0 azt monda, hogy a szabad
ság a művészet valódi támogatója, ugy , hogy 
annak, a kit az emberiség szabadsága ériekéi, 
pártolnia kell a művészetet is. Elfogadom. Azon 
korban, melyben végső filléreinket nem kell oda
adnunk a nép gyermekeinek oktatására. Óhajtom 
azonban, hogy mielőbb eljöjjön azon idő, mely
ben a művészetre is a mennyit csak lehet és a 
mennyit kell, áldozzon e nemzet; de ugy látszik, 
t. barátom, midőn ezeket monda, önmaga meg
győződéséből indult ki, mert ismételve meg kell 
emlékeznem arról, hogy a művészet sok száza
don át leginkább azok által pártoltatott, kik, 

szerintem legalább és ugy hiszem szerinte is, az 
emberiség java ellen küzdöttek, óhajtom, hogy 
ez máskép történjék, és én ezt csakis az áta-
lános oktatás és nevelés által vélem elérhetőnek. 
(Helyeslés a szélső hal oldalon.) 

P a c z o l a y J á n o s : T. képviselőház! Én 
a szőnyegen levő kérdést törvényeink figyelem
bentartása mellett kívánom megítélni, és ezen 
szempontból fogom véleményemet elmondani. 

Az 1848-ik XX ki törvényezikk Il-ik szaka
sza mondja, hogy Magyarországban a törvénye
sen bevett vallásfelekezetek közt jövőre nézve 
tökéletes egyenjogúságnak és viszonosságnak kell 
életbe lépnie. Továbbá ugyanazon törvényezikk 
III-ik szakasza azt mondja, hogy Magyarország 
minden vallásfelekezeteinek iskolai és egyházi 
szükségei az illető felekezetek meghallgatásával 
a közállamvagyónból fognak fedeztetni. En tehát, 
t . ház, előadásom alapjául a törvény ezen rende
letét veszem, melyből kiinduívu. ha csakugyan 
valósítani akarjuk a vallási egyenjogúságot és 
a tökéletes viszonosságot, arra nézve csak két 
mód van: vagy mi katholikusok és azon többi 
felekezetűek is. kik eddig autonómiával nem bír
tak, az autonóm rendszerhez fogunk hozzáállni; 
vagy pedig azon vallásfelekezetnek, kik eddig 
autonomice kormányoztattak, át fognak térni 
azon kormányrendszerhez, mely alatt eddig mi 
katholikusok állottunk. Mert különbem ugy hi
szem, hogy a vallási egyenjogúság és viszonos
ság ezen országban helyr.- nem állitható és 
annál kevésbé hozható be a tökéletes vallássza
badság (Helyeslés jobb felől.) 

E törvényes intézkedésből kiindulva, kérdem, t. 
ház, vajon az országban lakó és többségben levő 
római katholikus felekezetűek nem a legnagyobb 
méltányosságot mu ta t t á k-e a protestáns hitfe-
lekezetüek irányában akkor, midőn ők meggyő
ződvén a szabadság malasztjairól és annak jóté
kony hatásáról, nem azt igényeljük, hogy ők is 
azon kormány rendeletei alá essenek, mint mi ; 
hanem legforróbb óhajtásunk abban öszponto-
sul, hogy mi is ugyanazon önkormányzati rend
szerben részesüljünk és azon kormányzati rend
szer jótéteményeit minél elébb élvezhessünk, mely 
lyel eddiggelé a protestáns hitfelekezetüek bírtak. 

így fölállítva a tételt, kérdem Komárom 
városa t. képviselőjétől, vajon ezen magasztos 
czél elérhető-e, ha minden elegendő indokolás 
nélkül a még csak alakulásban levő vagy még 
odáig sem jutot t katholikus autonómiát előzve is 
rósz jóslatokkal denuntiáljuk, és az itt e hazá
ban 1 akó katholikusok körében ezen pessimista véle
ményt terjesztjük. Azt hiszem ,t. ház, ez utón 
soha sem a jogegyenlőséget, sem a vallásviszo
nosságot elérni nem fogjuk. (Helyeslés jobb fe
lől.) Nekünk nem az a föladatunk, hogy a katho-
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likus autonómiát már előre gyanúsítsuk és 
denuneiáljuk , hanem az , hogy minden ér
telmes képzett katholikus ember legtágabb kör
ben ismertesse az önkormányzat jótékonysá
gát és malasztjait; (Helyeslés) csak igy hiszem 
elérhetőnek azt , hogy valahára a katholi-
kusok is önkormányzattal fognak birni, és val
lási és közoktatási ügyeiket önmaguk fogják el
intézni. 

Ha a múltra visszatekintünk, Komárom vá
rosa t . képviselőjének azon gyanúsító rósz jós
lata indokolatlan is, mert mindnyájan tudjuk, 
hogy eddigelé mi katholikusok az absolut kor
mány által is támogatott hierarchia felügyelete 
és nevelése alatt állottunk és azért ha visszate
kintünk a legközelebbi eseményekre , semmi 
esetre sincs okunk szegyeim közművelődési álla
potainkat, mennyiben nem mondhatja senki, 
hogy a közmivelődés, valamint a hazaszeretet te
kintetében is nem iparkodtunk volna az önkor
mányzati rendszerrel biró más felekezetitekkel 
egy színvonalon állani, vagy legalább azokat e 
tekintetben megközelíteni. Nincs oka senkinek 
bennünket e részben gyanúsítani, ha szemügyre 
veszi azt, hogy a legközelebbi években is épen 
azon hierarchia, melyet Komárom városa épen 
e házban denunciál, az ország kultúrájára, köz
művelődése előmozdítására több mint egy millió 
forintot áldozott. Ily eredmények után. t. ház. 
ha még a hazaszeretettől ösztönzött és lelke
sített egyes polgárok is hozzájárulnak és részt 
vesznek a katholikusok önkormányzati ügyeiben, 
kérdem, vajon van-e okunk félteni a katholikus 
ifjúságot attól, hogy nevelése oly irányt fogna 
nyerni, mely a hazára nézve veszélyes és káros 
legyen. 

Azt hiszem, hogy erre nincs okunk, mert 
nem hiszem, hogy volna az országban oly művelt 
katholikus, ki nem tudná, hogy ha valakinek 
az országban, ugy épen a római katholikusoknak 
áll érdekében boldognak látni és föntartani e 
hazát, mint a kiknek e hazán kivül nincsen he
lyük. (Zaj. Derültség ós ellenmondás bal felől.) 

T. ház! Ezek után átmehetek azon elmé
letekre, melyeket Komárom város érdemes kép
viselője a különböző alapokra nézve fölállított : 
Mindenek előtt megjegyzem, hogy én is elismer
tem, valamint már az 1790. évi országgyűlés is 
elismerte, — noha akkor a clerus oly hatalmas 
volt, hogy méa1 a közvélemény, sőt a törvény el
len is képes volt eiienmondását érvényesíteni — 
mondom, elismerte, hogy a köznevelés államügy, 
mennyiben t . i . az állama köznevelésről intézkedhe
tik és ha ezen intézkedés jogát más egyes hitfele
kezetek gyakorolnák, az állam azok fölött őr
ködhetik ; hanem abból, t. ház, hogy az állam 
köznevelési felügyeletet gyakorol, jogosan követ
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keztethetni nem lehet, hogy mindazon adomá
nyok és alapítványok, melyek a nevelésügyre 
tétettek, az államéi legyenek, az az igen közvetöleg 
az államéi annyiban, a mennyiben a haza min
den fia az állam polgára, közvetlenül azonban 
azon hitfelekezetekéi, melyeknek nevelésére és a 
tudományokban előhaladására alapíttattak. To
vábbá, t. ház, nem tartom törvényeink szerint 
alaposnak, Komárom városa érdemes képviselője 
előadása azon tételét sem, mely szerint azt 
mondotta, hogy a szerzetesek javai a fiskusra 
szállván, azok mint államvagyon adományoztat-
tak egyik vagy másik felekezeteknek ; mert tör
vényeink szerint a fiskusra való szállásra nézve 
meg van irva, t. i. szükségeltetik, hogy törvé
nyes czimen jöjjenek a fiskus kezére. Már pedig 
kérdem Komárom városa t. képviselőjétőh vajon 
ezen eltörölt kolostorok javai törvényes czimen 
mentek-e a fiskus kezére? (Helyeslés jobb felől.) 
vajon nem elkobzások utján-e és ha vajon az 
országgyűlés törvényesithet-e oly eljárást, mely 
világosan törvénybe ütközik, mert a partis prí
máé titulus nonusban világosan elősorolja mind
azon kolostorokra és szerzetekre, melyek a tör
vény szerint az országba bevétettek és a jószágbi-
rásra följogosittattak; és igy nem fogadom el 
azon nézetet, hogy ilyen törvényesen bevett 
szerzetek a törvényhozás hozzájárulása nélkül 
törvényesen eltöröltethettek volna, és azok va
gyona törvényesen elkoboztatott volna. (Helyeslés.) 

Én nem akarom azon kérdést vitatni, vajon 
a szerzetek helyesen töröltettek-e el, vagy nem; 
de nem fogom megengedni azon tételt, hogy 
azoknak vagyona a fiskusra törvényesen szállott 
volna mint oly vagyon, melyet a fiskusnak joga 
lett volna confiskálni. (Helyeslés jobb felől.) 

Továbbá nem fogadhatom el, t . ház, Ko
málnom városa érdemes képviselőjének azon állí
tását sem, hogy mivel a Pázmány Péter által 
alapított egyetemet, később az uralkodó adomá
nyokkal látta el, ezért az egyetem azon termé
szetét és felekezeti minőségét, melyet első ala
pitójától nyert, elvesztette volna, mert azt fön-
álló törvényeink szerint sem a fejedelemnek, 
sem másnak nincs joga tenni, a mint azt a napok
ban Zsedényi képviselő ur is emiitette, hogy 
ő felségének főgondjai közé tartozik az is, 
hogy az alapítványok ugyanazon czimre fordít
tassanak, melyekre adattak. Midőn Mária Te
rézia méltónak tar to t ta a törvény által külön
ben is a kath. ifjúság neveltetésére szánt jószá
gokat a Pázmány által alapított egyetemnek 
adományoztatni, annak nem felekezeti minőségét 
változtatta meg, sőt inkább alkalmasabbá tette 
és több eszközökkel látta el, hogy ezen minemü-
ségének még inkább megfelelhessen. (Helyeslés 
jobb fdől.) De kérdem, t . képviselőház, vajon mit 



36 125. országos ülés február 19. 1870. 

mondana igen sok képviselő e házban, ha azon 
vakmerő állítást tenném, hogy azért, mert egy
némely protestáns iskola erdélyi fejedelmek által 
megadományoztatott, hogy azok már azért azon 
természetöket, azon minöségöket, a melyet az 
adományozás előtt bírtak, elvesztették és az 
adományozás következtében államintézetekké let
tek. (Helyeslés jobb felől.) Ugy hiszem, t. képvi
selőház, hogy valamint ez nem áll, ugy nem 
áll Komárom városa t . kéjjviselőjének ugyancsak 
hasonló esetekből vont következtetése sem. 

T. képviselőház! Tekintsük meg az 1848-iki 
XX-ik törvényczikk 3-ik §-át, és azt fogjuk 
látni, hogy ezen §. nem is ismer az országban 
más intézeteket, mint felekezeti intézeteket, mert 
világosan azt mondja, hogy a felekezeti iskolák 
a közalapokból adományoztassanak; holott, ha 
lettek volna nem felekezeti iskolák is, akkor a 
törvényhozás, mely a felekezeti iskolákra kiter
jesztette figyelmét, bizonyosan kiterjesztette volna 
figyelmét az állam közös iskoláira is, de mint
hogy ilyenek nem léteztek, igen természetes do
log, hogy ezekre figyelmét nem terjeszthette ki. 

Tegnap Zsedényi Ede képviselőtársam az 
1723. évi LXX-ik törvényezikkböl akarta kima
gyarázni azt, hogy a katholikus intézetek, vagyis 
inkább a katholikus alapítványok a status keze
lése alatt állanak vagyis állottak. En a t. kép
viselő urnák ezen nézetét alaposnak el nem is
merhetem ; nem ismerhetem el pedig alaposnak 
azért, mert Zsedényi képviselő xir, mint egykori 
tagja a volt kormánynak, bizonyosan tudhatja, 
hogy a helytartó-tanács a közalapítványokat 
egészen elkülönítve kezelte azon alapítványok
tól, a melyek az egyes hitfelekezeteket illették, 
és pedig a közalapítványok kezeltettek a hely
tartó-tanács felügyelete alat t mint publieo-poli-
tico fundationalis ügyek; a katholikus felekezet
nek alapitványai pedig egy különösen e czélra 
alakított commissio ecelesiastica által, a mely 
eommissio ecclesiasticának a prímáson kivül még 
mindig legalább egy egyházi személy is volt 
tagja és ő felsége legfőbb felügyeleti jogát csak 
a fölött gyakorolta, vajon az a commissio ecele
siastica az alapokat és az alapítványokat azon 
czélra forditja-e, a mely czélra azok az alapítók 
által rendelve voltak. Az 1723. LXX. törvény
czikk rendeletét én a katholikus hitfelekezetüekre 
szives örömmel érvényesnek és valónak elisme
rem és annak érvényét nem tagadom ; de nem 
tagadhatják annak érvényét é valóságát protes
táns hitfelekezetü polgártársaink sem, mert ha 
megtekintik az 1790-ik évi XXVI-ki törvény
czikk 12-ik §-ának végszavait, meg fognak ar
ról győződni, hogy ő felségének ugyanazon fel
ügyeleti joga volt a protestáns hitfelekezetüek 
alapitványaira nézve, a mely volt a katholiku-

sokéira, mert az 1790-ik XXVI-ki törvényczikk 
! 12-ik §-ának végszavai ekkép szólanak: „super-
I inspectione regia ut hae íundationes ad mentem 
; fundatorum administrentur et dispensentur, ad 
| easdem quoque extensa." Ha törvényeinkben más 
I intézkedés nem lenne, kérdést nem szenved, hogy 
| akkor a törvénynek ezen kifejezése „ad easdem 
! quoque extensa" helytelen lenne, hanem ezen ki-
\ fejezés „ ad easdem quoque extensa" azért hasz-
j náltatik, mert már előtte van törvényes intéz

kedés, hogy ő felsége mikép gyakorolja főfel-
ügyeleti jogát. 

Ezek szerint, t. ház. ha az országgyűlésen 
i részletes szám vételt és előirányzatot, költségve-
I test követelnek azon jognak gyakorolhatási tekin-
| tétéből, vajon az alapítványok az alapok és ala-
I pitók véleménye szerint kezeltetnek-e, vagy nem'? 
| — miután ugyanazon törvényes intézkedés által 
j a protestáns alapokra nézve is — kérdést nem 
! szenved, hogy akkor azok is ép ugy tartoznának 
| az országgyűlés elébe terjeszteni költségvetései-
' ket és számadásaikat, mint a katholikus feleke-
| zetüek, {Helyeslés) a mit a protestánsok bizo-
| nyara nem óhajtanak. 

A mondottakból nem azt következtetem, 
! t. ház, hogy a vallás- és közoktatási miniszter 

nem tartozik számolni; igenis, számolni tartozik 
annyiban. vajon más czélokra nem költött-e 
semmit; ele tagadom, hogy a t. háznak jogában 
volna megállapítani azon czimeket és tételeket, 
a mely czimek és tételekre a katholikusok alap
jaiból összegek lennének fordítandók. 

T. ház! Én ugyan nem kétlem, sőt határo
zottan, nyilvánosan beismerem Miskolcz városa 
érdemes képviselőjének fényes szónoki tehetsé
gét, mindazonáltal kénytelen vagyok tanácsait 
visszautasítani, azon, ugy hiszem, nem szerény
telen indokból, hogy fölteszem a katholikusok-
ban azon értelmiséget és érdekeiknek ismeretét, 
hogy ők magok fogják legjobban megítélhetni, 
mennyire lehessen önkormányzati rendszert meg
alkothatni, vagy nem, (Helyeslés jobb felől) a nél
kül, t. i., hogy megszűnnék lenni katholikus. 
(Élénk helyeslés.) 

Tovább megyek, t. ház, nem tartom mél
tányosnak, sőt nem ismerem és kétségbe merem 
vonni a képviselőház azon jogát, melyet részére 
Mocsáry t. képviselő ur követel, h o g y t . i. az 
országgyűlés a mi autonómiai bel szervezetünkbe 
beleszólhasson ; kétségbe merem vonni épen a 
jogegyenlőség, és a jogviszonosság alapjainál 
fogva, mert valamint ezen 1729-ik 23-ik tör-
vényezikkben mind a két protestáns hitfeleke
zetnek megállapittattak ugyan minden jogai, de 
az országgyűlés magának a szervezetnek mikénti 
keresztülvitelét nem tárgyalta és ezt egyedül 
csak a hitfelekezetek belátására és intézkedésére 
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bizta, ép oly kevéssé lehet joga az országgyű
lésnek beleszólni a katholikusok autonómiájának 
belszervezetébe; annál kevésbé, ha figyelembe 
veszszük a legközelebbi görögkeleti vallásnak 
autonóm szervezetéről szóló törvényt. Ott sem 
mondatik semmi egyéb, mint az, hogy a testület 
tagjainak két harmada világiakból és egy har
mada egyháziakból álljon, azonkívül a belszer
vezet többi részleteibe nem bocsátkozott. Azt 
hiszem, hogy valamint ezek irányában ily be-
czikkelyezés által elegendő biztosítékot talált az 
ország e tekintetben, hogy az autonómiával 
ujonan ellátott hitfelekezetek az ország érdekei 
ellen nem fognak cselekedni, ugy nem hiszem, 
hogy jogosultabb legyen Mocsári képviselőtársam 
azon kivánata, hogy épen csak mi katholikusok 
kénytelenittessünk oly alárendelt állást foglalni 
el, melynek következtében csak egyedid mi len
nénk kötelesek belszervezetünk egyes módozatait 
a törvényhozás elé jóváhagyás végett terjesz
teni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Ezek elmondása után, t . ház, miután re
ményiem, hogy az egész országnak érdekében áll 
az, hogy valahára a különböző hittelekezetek 
csakugyan egyenjogosittassanak és köztök e 
részben viszonosság jöjjön létre, és hogy ennek 
létrejötte semmi tekintetben akadályokra ne ta
láljon, hátramaradást ne szenvedjen, elfogadom 
Szeged városa érdemes képviselőjének tegnap 

t e t t indítványát a tekintetben, hogy az ország
gyűlés egy bizottságot küldjön ki, mely kutassa 
ki az okmányokat, vizsgálja meg, mely törvény-
czikkek vonatkoznak az alapok és alapítvá
nyokra és azoknak jogviszonyait állapítsa meg, 
de korántsem azért, t. ház, hogy az azok iránti 
végitélet i t t e házban döntessék el. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Hát Rómában ? 
P a c z o l a y J á n o s : Mert tagadom, hogy 

a ház arra jogosítva lenne, különösen ha figye
lembe veszszük az 1790-ik XXVI-ki törvény-
czikket, melynek erejét, ugy hiszem, senki e 
házban kétségbe vonni nem fogja, a mire nézve 
megjegyzem, hogy annak idejében is fölmerültek 
némely alapok rendelkezési ezélja iránt kétsé
gek, de hogy azokban nem a ház többségi; döntött, 
hanem hogy az ily kérdések más, ennél sokkal 
alkalmasabb utón intéztettek el. 

Ezen viszonosságot, ezen méltányosságot én 
a katholikus hitfelekezetüekre nézve is kérem és 
követelem. (Élénk helyeslés és tetszés jobb oldalon.) 

E l n ö k : A t .ház méltóztatott elhatározni, 
hogy 12 óra után zárt ülést fogunk tartani. En
nek folytán fölfüggesztem az ülést. 

A szőnyegen levő tárgy hétfőn reggel 10 
órakor fog folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 12lU órakor. 
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S o m s s i c h P á l . k é s ő b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Szőcs Sándor beadja lemondását. Kérvények bemutatása. Latinovics Vincze a Dunaszabályo
zás ügyében interpellálja a kormányt. Irányi Dániel és társai iskolai ügyben, Hoffmann Pál és társai pedig a 
cultusminiszter kezelése alatt levő alapok megvizsgálása iránt határozati javaslatot nyújtanak be. Az igazoló bi
zottság jelenti, hogy Harkányi Frigyest igazolta, ki is osztályba soroztatik. Németh Albert munkások állítólagos 
mozgalma miatti intézkedések iránt kérdést intéz az elnökhöz, ki azonnal fölvilágositast nyújt. Vitatkozás a ház 
üléseinek, a budgetvita idejére, meghosszabbításáról. Berzenczey Lászlónak kért fenyitő perbe foghatasá meg nem 
engedtetik, Rákóczy Jánosnak kért hasonló, Miletics Szvetozárnak sajtó perbe foghatása megengedtetik. A val
lási s közoktatási miniszteri költségvetés tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., Lónyay Menyhért; később Bedekovks Kálmán, 
Gorove István. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU odrakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a feb
ruár 19-én tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Szőes Sándor, Vízakna választó kerülete or
szágos képviselője, hazánk nagy horderejű kérdé
seinek megoldásában magasb tehetségű egyénnek 
kívánván helyt adni, képviselői állásáról lemond, 
Isten áldását kívánva az országgyűlés működé
sére. A t . ház, ugy gondolom, felhatalmazza az 
elnökséget, hogy az illető központi bizottságot 
utasítsa uj választás eszközlésére. 

Borsod megye közönsége az Eszterházy-kép-
tárnak országos költségen leendő megvételét ké
relmezi. 

Továbbá sz. királyi Pest városa kérelmezi, 
hogy az uj építkezésekre az 1865/8. t. ez. ál tal 
rendelt teljes adómentesség az 1868-ik évi októ

ber hó 11-én 50.505. szám alatt kelt pénzügy
miniszteri rendelet ellenében elrendeltessék, vagy 
esetleg ezen rendelet magyaráztassék. 

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta
síttatnak. 

Az elnökségnek egyéb előterjesztése nincs. 
S z i l á g y i V i r g i l : T. ház ! Van szeren

csém bemutatni Hód-Mező-Vásárhely város kö
zönsége részéről egy kérvényt, melyben Bars 
megye közönségének kérvényét pártolólag, az 
Eszterházy-képtárt országos költségen megvenni 
kéri. Kérem a kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
j tátik. 

Latinovics V i n c z e : T. ház! Interpel-
latiót lesz szerencsém a t. miniszterelnök ur elé 

i terjeszteni, de sajnos, ő jelen nincs; igy csak 
azon egy kérésem marad a t . házhoz, miután 
maga az interpellatió több kérdést invol
vál, és involvál adatokat, melyek szóval előter
jesztetvén, a t . ház figyelmét talán kikerülnék, 
vagy talán nem jönnének a t. miniszterelnök 
urnák tudomására, ha megengedi a t. ház, ma
gát az interpellatiót rövid indokolásával együtt, 
mely maga az interpellatió megvilágosítására igen 
szükséges, fel fogom olvasni. {Hulljuk! Olvassa :) 
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„Magyarországnak, különösen alvidéke, a most 
építésben levő vasút vonala és a Duna folyamát 
kivéve, alig bír még csak megemlíthető oly egye
nes összeköttetéssel fővárosával, melylyel íőleg 
az oda gravitáló kereskedését kivált nyári idő
szakban teljesen biztosithatná. Az alföldi vasút
nak inkább a megye felső részére terjedt vonala 
az úgyis drága vasúti szállítást nagy kerülete 
végett kétszeresen alkalmatlanná teszi, a Duna 
folyamának pedig nagy rendetlensége, annak tö
kéletes elhanyagolása, a szakadozó partokkal, le
hullott százados törzsek, és főleg ezek által oko
zott elzátonyolás következtében történt számta
lan szállító eszközök sülyedésével, nyári időben 
leginkább bekövetkezni szokott apadásokkal a 
hajózás forgalmát csaknem lehetetlenné teszik; 
ott, a hol a víznek ereje magának némi u ta t 
tör. számtalan malmok által lépetik el, melyek 
a közlekedést még inkább alkalmatlanná teszik 
úgyannyira, hogy most már az eddig vállalko
zott társulatok közül nincsen egy sem, mely 
sekély vízállással, mindenhol a folyamot elfog
lalt malmokon okozott károkért évenkint tete
mes kártalanítást ne fizetne. Mennyire veszélye
sek 'és károsak ezen vizi malmok a Duna folya
mára, elég tanúságul szolgál azon körülmény, hogy 
már a múlt század felében Mária Terézia ural
kodása alat t egy udvari rendelettel, épen a Duna, 
midőn eliszapolása miatt hatóságilag megtilta
tott, nemcsak uj dunai malmok építése vagy ezek 
szaporítása, hanem még a meglevő és megron-
csoltaknak nagyobbszerü kiigazítása is betilta
tott. Midőn az 1856-ki párisi nemzetközi szerződés 
a Duna folyamát a kereskedésre nézve szabaddá 
tet te , mindenikünk azon hitben volt, hogy végre 
ezen folyam mint nemcsak Magyarország fő élet
ereje, hanem maga a világkereskedés egy nagy 
fő tényezője, nemzetközi egyezmény által fog 
rendeztetni. Azonban mindeddig, legalább látszó
lag, mi sem történt, és a Duna folyama napon
kint mind a közforgalomra, mind magánosokra 
nézve veszélyesebb, mert mig a kereskedésre 
kis vizzel csaknem használhatatlan, addig ren
detlen és változó folyása miatt egyeseknek és 
ezál ta l az országnak számithatatlan károkat okoz; 
fel le t t volna jogosítva e háznak minden egyes 
tagja kérdést intézni a kormánjmoz : t e t t -e ! és 
minő lépéseket,hogy az 1856. szerződéssel, a világ
kereskedelemre nézve szabaddá lett Duna szabá
lyozása a szerződést garantirozó felek kölcsö
nös megállapodása által valahára foganatba vé
tessék ? vagy te t t -e és minő lépéseket, hogy 
Oroszország által a Duna torkolatának már rég
óta czélba vett szántszándékos eliszapoltatása 
miatt Magyarország uj, közvetlen, az osztrák 
birodalom és a dunaparti hatalmasságoknak a 
fekete tengeren vizi és ugy olcsó összeköttetése 

ellen irányzott törekvései valahára megszüntes
senek; de ismerve egyrészről ezen kényes állást, 
melybe kormányunk a kül diplomatiával szemben 
áll, talán a remélt czélra nem vezetne, de más 
részről, miután tudva van, hogy az idei 1870. 

i évvel a már emiitett párisi szerződés a Duna
szabályozására nézve lejár, azért gondoltam czél-
szerübbnek egy interpellatióval a miniszterelnök 
úrhoz az ügyet arra a térre átvezetni, hogy ha-
tárzott válaszával a kezdeményezésre szorítva, az 
1856-diki nemzetközi szerződés alapján az egyez
ményt biztosított hatalmakkal egyetértve, ezen 

! nagy munkát valahára foganatosíthassa." 
Magát az interpellatiót következőleg rövidre 

szorítom: „Az 1856-iki párisi szerződéssel a 
Duna, folyama a kereskedésre nézve szabaddá té
te te t t , a nélkül, hogy azóta, ha e folyó 1870-ik 

! évvel ezen szerződés érve a folyam rendezésére 
nézve lejár, látszólag legkevesebb is történt volna 
a Duna szabályozására. A miért kérdeni vagyok 
bátor a t. miniszterelnök u r a t : 

„1) Tett-e, és minő lépéseket, hogy a Duna 
folyam szabályozása, az 1856-iki párisi szerződést 
garantirozott hatalmakkal egyesítve, eszközlésbe 
vétessék I 

„2) Szándékozik-e a miniszterelnök ur az 
összes minisztérium elhatározásával egy törvény
javaslatot a ház asztalára letenni, melylyel a múlt 
század utolsó felében Mária Terézia uralkodása 
alatt a Duna folyam iszapolásának gátlására 
kiadott udvari rendelet, határozott törvény által 
újólag érvényre emeltessék, és a Dunán malmok
nak nemcsak szaporítása gátoltassék jövőre, ha
nem törvény által megállapított móddal gondos
kodva legyen, hogy a már fenálló malmok mily 
módon és eszközökkel leendő eltávolítása sikere-
sittessék. * 

E l n ö k : A miniszerelnök úrral közöl
tetni fog. 

I r á n y i D á n i e l 1 T. ház! Határozati ja
vaslatot van szerencsém bemutatni, mely ekké-
pen szól. (Olvassa;) „A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter oda utasittatik, hogy a néptanítók és 
népiskolák segélyezésére megszavazott összeg hova 
fordításánál az országnak azon vidékére legyen 
kiváló figyelemmel, a hol arra az iskolák hiánya 
vagy rósz karban léte miatt legnagyobb szükség 
van. Továbbá utasi t tat ik, hogy az 1868: XLIV. 
t. ez. 17 —18. §-a értelmében állítandó középis
kolák szaporítása iránt még ezen ülésszak alatt 
terjeszszen. elő javaslatot. Beadják : Irányi Dá
niel, Kiss János, László Imre, Hens/.elmann Imre, 
Csanádi Sándor, Németh Albert, Csiky Sándor, 
Deáky Lajos, Kállay Ödön, Schvarcz Gyula.* 

Kérem a házat, méltóztassék e határozati 
javaslat kinyomását elrendelni, tárgyalását ak-



40 126. országos Ülés február 21. 1870. 

korra halasztván, midőn az illető rovat szőnye
gen lesz. 

E l n ö k : Elnyomatását el fogom rendelni, 
de a mostani nyomdai körülmények miatt, nem 
tudom, mikor fog elkészülhetni. 

Az igazoló bizottságnak van jelentése. 
R ó n a y Lajos e l ő a d ó ; Az igazoló bi

zottság részéről lesz szerencsém a t . háznak je
lentést tenni. (Olvassa az állandó igazoló bizottság 
jelentését, mely szerint Harkányi Frigyes, a szent
endrei választó-kerületben megválasztott képviselő a 
80 nap fentartásával igazoltatott.) 

E l n ö k : A t. ház tudomásul vévén, Har
kányi Frigyes képviselő a szokásos 30 nap fen-
taxtása mellett igazoltatik. Mindjárt meg fogom 
nézetni, melyik osztályba sorozandó. 

H o f f m a n n P á l : T. ház! A szőnyegen 
levő tárgyalás alkalmával minap bátor voltam 
szót emelni, és akkori nyilatkozatom végén azon 
meggyőződésemet fejeztem ki. miszerint a cultus-
és közoktatásügyi minisztérium kezelése alatt 
álló különböző alapok és alapítványok természete 
iránt a képviselőháznak tudomást szerezni mi-
nélelőbb szükséges. Akkor nem adtam ezen meg
győződésemnek és véleményemnek határozati ja
vaslat alakjában kifejezést, remélvén, hogy azt 
más képviselő urak fogják tenni. Csakugyan a 
rá következő napon két részről, t. i, egy részről 
Horváth Mihály képviselő ur, más részről Ko
márom városa érdemes képviselője által terjesz
te te t t be két rendbeli e tárgyra vonatkozó in
dítvány, illetőleg határozati javaslat. Minthogy 
azonban ezen két rendbeli indítvány, illetőleg 
határozati javaslat közül engem tökéletesen egy 
sem elégit ki: én — a mennyiben a t . ház meg
engedi — bátor vagyok egy harmadik határo
zati javaslatot beterjeszteni azon kéréssel, mél
tóztassék azt kinyomatni, és ugyanakkor, midőn 
a beterjesztett két másik javaslat fog tárgyal
tatok t . i. az átalános vita befejeztével, azt is 
tárgyalás alá venni, és mindhárom fölött egy
szerre határozni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hoff
mann Pál és társai határozati javaslatát) : „A cul-
tus- és közoktatásügyi minisztérium 1870. évi 
költségvetésének átalános tárgyalása be végeztével 
határozza el a képviselőház: miszerint a vallás
os közoktatásügyi minisztérium felügyelete és 
kezelése alatt álló különböző alapok és alapítvá
nyok jogi természetének megvizsgálása végett a 
képviselőház legközelebb 12 tagú bizottságot vá
laszt? nd. mely a teljesített vizsgálat eredményei
ről a háznak okadatolt és véleményes jelentést 
fog tenni. Beadják: Hoffmann Pál, Bánó József, 
Szüllő Géza, Ernuszt Kelemen, Kubinyi Ödön. 
gömöri Szontagh Pál, Halassy Gyula, Bujanovics 
Sándor, Justh József, Kapp Gusztáv, Csörghe 

László, Házmán Ferencz, Butler Sándor gr., Ihász 
Rezső, Stoll Károly, Boros Pál, Várady János, 
Wahrmann Mór, Wáchter Frigyes." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és annak ide
jén tárgyaltatni . 

Harkányi Frigyes a VHI-dik osztályba fog 
soroztatni. 

N é m e t h A l b e r t : T. ház! ITgy vagyok 
értesülve, hogy mai napon oly intézkedések té
tettek, miszerint i t t közelében egy század lovas
ság van elhelyezve. (Halljuk,!) Kérdést tevén ez 
iránt, azon feleletet kaptam, hogy ez azért tör
tént, mert néhány ezerre menő munkás össze-
csoportosult és összegyülekezett, és azt határoz
ta, hogy a képviselőház elé tömeges petitióval 
fog járulni az elfogott Raspe munkás szabadon 
bocsáttatását kikérendő. (Zaj.) En, t. ház, még 
e föltevésben sem, sőt" ha látnám is ezen töme
get a képviselőház felé tar tani , valamint részem
ről teljességgel semmi aggodalmat nem táplálok 
sem most, sem jövőben efféle csoportosulások el
len, és azt hiszem, nincs közöttünk egy sem, ki 
az ily sturm-petitió czéljából ide jövők által 
megfélemlittethetnék. Én tehát kérdem az el
nök úrtól : honnan jött, és mi végből történt 
ezen intézkedés ? 

E l n ö k ; T. ház! A mi a házon kivül a 
közbiztosság érdekében tétetik vagy rendeltetik, 
arra nézve az elnöknek sem befolyása, sem fele
lőssége nincsen; (Élénk helyeslés) e részben azért 
minden felelősséget elutasítok magamtól, s kije
lenteni, hogy nekem e tekintetben semmi befo
lyásom nincs. A mi a házon belőli rendnek fen-
tar tását illeti, e részben jogaimat és kötelessé
geimet a házszabályok szabják meg; ezek szerint 
fogok eljárni, s e tekintetben a felelősséget ma
gamra vállalom. (Élénk helyeslés.) 

B e t h l e n J á n o s g r . : T. ház! Én a 
napirendhez, jobban mondva a ház órabeosztá
sához kívánok szólani. A közelebbi napokban a 
budget tárgyalása alkalmával elég tapasztalatunk 
volt arra nézve, miszerint, ha meg nem kettőz
tetjük időnket, lehetetlen lesz még csak márczius 
végére is elvégezni a budget tárgyalását. Ennél
fogva, t ház, minden okadatolás nélkül bátor 
vagyok azon indítványt tenni, hogy valamint 
eddig is t e t t a ház siirgősb esetekben, méltóz
tassék elhatározni, hogy mindaddig, míg a budget 
tárgyalása befejeztetik, a ház ülését d. e. 10 
órától d. u. 4- óráig fogja tartani. (Helyeslés jobb, 
ellenzés hal felől) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Beth
len János gr. határozati javaslatát): „Határozza el a 
ház, miszerint valameddig a budgetek nem lesz
nek végképen megállapítva, mindaddig a ház 
üléseit d. e. 10 órától d. u. 4 óráig tartandja." 
(Jobb felöl: Elfogadjuk!) 
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E l n ö k : A határozati javaslatot ki kivánja 
a ház nyomatni ? (Jobb felől: Nem szükséges! El
fogadjuk ' A szélső bal felől: Ki kell nyomatni!) 
Kérem a t. házat, az egyes felkiáltásokból nem 
értheti meg az elnök, mit kivan a többség; mél
tassanak azért hozzászólani: Mvánják-e kinyo
matni, miután a határozati javaslatok ki szok
tak nyomatni? 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Ha elhatároz
zák, hogy a határozati javaslat ki fog nyomatni, 
nem szólok hozzá; de ha nem fog kinyomatni, 
leszek bátor pár szót szólani. (Halljuk!) 

R u d n a y I s t v á n : T. ház! Én azt hi
szem, a dolog oly egyszerű, hogy a kinyomatás 
mellőzhető, azért az azonnali tárgyalás fölvételét 
óhajtanám, és én a határozati javaslat elfoga
dása mellett nyilatkozom. 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Az ország 
minden esetre várja ügyeinek elintézését; de 
nem várja azt, hogy oly időszakra tétessenek az 
ülések, a melyekben lehetetlenné tétessék a ta
nácskozás. (Jobb felől ellenmondás.) Én azt hiszem, 
5 — 6 órai tanácskozást követelhet az ország tő
lünk, de azt is hiszem, hogy vannak minden or
szágnak szokásai arra nézve, hogy mikor történ
jenek a tanácskozások, -ós én azt hiszem, hogy 
helyesebben történik a tanácskozások megkezdése 
reggeli 8 órakor (Ellenmondás jobb felől) és he
lyesebben fejeztetnek be 2 órakor, mint 4-kor ; 
mintha Magyarország rendes polgári szokásainak. 
és foglalkozásainak ellenére vitetnék a tanács
kozás. En tehát, hivatkozva a 129-ik szakaszra, 
mely minden indítvány kinyomatását rendeli el, 
ezen indítványt is kinyomatni kérem. Azonban 
ellenhatározati javaslatomat ekként megállapítva 
teszem le a ház asztalára. (Olvassa:) „Mindaddig, 
mig a ház a költségvetést bevégezné, a képviselő
ház ülései reggeli 8 órától d. u. 2 óráig tartat
nak. " (Élénk ellenmondás jobb felől. Hosszan tartó zaj.) 

E l n ö k : Csak arra akarom figyelmeztetni 
a t. házat, hogy méltóztassék előbb eldönteni 
azt, vajon ezen indítvány most vétetik-e tárgyalás 
alá vagy nem ? (Most! most!) Tehát a ház rög
tön kívánja tárgyalni ezen indítványt. Két in
dítvány van előttünk: az egyik Bethlen János 
gr. képviselő uré, a másik Madarász képviselő 
nré. Méltóztassanak tehát hozzászólni. 

I v á n k a I m r e : Az ülések tartamára 
nézve mindkét indítvány megegyez, t. i. mind
kettő elfogadja a 6 órai tanácskozást. Vajon az 
eredménynek elmaradása, melyre egy t. előttem 
szóló alludált, onnan származik-e, hogy az ülé
sek nem elég hosszúak, ezt nem vitatom, én ezt 
egész másutt keresem. En hozzájárulok ahhoz, 
hogy a tanácskozások naponkint 6 órán át tar
tassanak, és pedig pártolom Bethlen János gr. 

KÉPV. H. KAPLÓ 18*1 VI. 

1 képviselő ur indítványát, hogy lö-től 4-ig. (He-
. lyeslés jobb felől.) 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! (Hosz-
szan tartó zaj. Halljuk! Halljuk\) Ha az indít
vány ugy tétetett volna, hogy a eultusminiszteri 
költségvetés átalános tárgyalásának folyama alatt 
a tanácskozások 10-től 3-ig vagy 4-ig tartassa
nak: ez ellen észrevételem nem volna, mert ter
mészetes, hogy az átalános vita nem minden 
képviselőt érdekel, és egyik vagy másik eltávoz-
hatik egy pár órára, a nélkül, hogy ez az ügy 
rovására történnék; de midőn e határozati ja
vaslat egész átalánosságban a költségvetés egész 
tartamára van kiterjesztve: azt el nem fogadha
tom, el nem fogadhatom sem 8-tól 2 óráig, sem 
10-től 4 óráig, különösen azért nem, mert a 
költségvetés részletes tárgj^alásánál minden kép
viselőnek jelenléte mulhatlan szükség, és azért 
nem, mert ennél számokról van szó, melyekhez 
feszült figyelem szükséges. Ez okból nem fogad
hatom el sem az időszakot, sem hogy az egész 
átalánosságban kiterjesztessék, hanem kívánom, 
hogj1 maradjunk meg az eddigi gyakorlatnál és 
tárgyaljunk 10-től 2-ig. Én tehát sem az egyik, 
sem a másik indítványt nem fogadhatom el. 
(Helyeslés bal felől.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Én azt 
gondolom, indítványozó képviselőtársunk két órát 
akar nyerni, tehát csak arról van szó, vajon 
hogy lesz alkalmasabb, természetesebb a ház 
többségének szokásaihoz alkalmazva , 8-tól 2 
óráig-e, mint Madarász képviselő ur indítványozta, 
vagy pedig 10-től 4 óráig? Azt gondolom, t. 
ház, legjobb a középutat követni. Méltóztassanak 
megengedni, tapasztalásból tudjuk, hogy még a 
10 óra is soknak nagyon korán van. Alig lehet 
fél 11 előtt megkezdenünk az ülést, mert any-
nyian sincsenek jelen, a kikkel az elnök ur a 
jegyzőkönyvet hitelesíttetni merné , pedig ezt 

I ugy sem hallgatja meg senki. Azt gondolom te-
I hát, maradjunk a középutnál, 9 órától 3-ig, még 
I pedig csak ugy, a mint Várady Gábor képviselő 
| ur indítványozta, t i. a mig az átalános tár-
i gyalása tart a cultusminiszterium ezen igen fon-
I tos költségvetésének. 

G a j z á g ó S a l a m o n : T. ház! Én ré-
i szemről csak Várady Gábor képviselő ur in-
I dokolását nem fogadhatom el ; nem először 
1 azért, mert az ülés meghosszabbításának szük-
| ségét átlátja a cultusminiszterium költségve-
| tésére nézve, de nem látja át a többiére nézve, 
•; és indokolja azzal, hogy a cultusmiuiszteriumnak 
j tárgyalása alkalmával egy vagy másik képviselő 
| kimaradhat, de a többiek tárgyalása alkalmával 
: nem maradhat ki, mert azok nagyon fontosak. 
I (FólkiáÜások bal felől : Nem mondta! Csak az áta-
; lános tárgyalásról szólt.') Tgy sem áll! AZÍ hiszem, 

' . fi 
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t . ház, a költségvetés minden ága, terjedjen az 
bármelyik minisztérium költségvetésére, mind 
átalánosságban, mind részleteiben a képviselőház 
tagjai előtt egyiránt fontos, (Helyeslés) fontos 
annyival inkább, miután épen a legfőbb és a z . 
országot legmélyebben érdeklő dolgokról, t. i. az 
ország pénzügyi helyzetéről van kérdés. Ennek 
következtében t ehá t , ha igazságos, hogy egyik 
minisztérium költségvetésének, habár csak átalá-
nos tárgyalása t a r t amára is, az ülést meghosz-
szabbiíani czélszerü, szintúgy igazságos, hogy ezt 
a többiekére is tegyük. Különben pedig pártolom, 
hogy az ülést átalában, különösen pedig Bethlen 
gróf indítványa szerint, meghosszabbitsuk. (He
lyeslés a jobb oldalon.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Igen veszélyes 
praecedenst látok abban, midőn egy vagy más 
tárgyban a szabályoktól, melyek a tanácskozások 
rendét meghatározzák, eltérünk. I t t két határo
zati javaslat van beadva, ezeknek tárgyalása 
napirendre kitűzve még nincs. Ha tehát nincs 
kitűzve, akkor a szabályok értelmében ahhoz 
szólni nem is lehet. Azt mondja a 121. § . : A 
napirendre kitűzött tárgy feletti tanácskozás 
megkezdetvén... (Zaj. Föíkiáltások: Máresen túl va
gyunk ! Most ez a napirend!) Kérem, a szabátyok 
ellenére nem hiszem, hogy napirendet lehessen 
határozni. 

E l n ö k : Már elhatározta a ház, hogy most 
tárgyalja ez indítványt. 

C s i k y S á n d o r : Abban az esetben talán 
a szabályok többé nem érvényesek, s talán arról 
kell tanácskozni, vajon a szabályokat jövőre is 
meg akarjuk-e tar tani vagy nem ? mert a 121. 
§. azt mondja: „A napirendre kitűzött tárgy 
fölötti tanácskozás megkezdetvén, attól eltérve 
más tárgyról szólani a ház különös engedelme 
nélkül nem szabad." A 129. §. pedig azt mond
ja : „Indítványt, elleninditványt és módositványt 
mindig irásba foglalva kell beadni s azok ki-
nyomatását a ház elrendelheti." (FöTkiáltások : 
Heti!) Kérem tehát ezen indítványok kinyoma-
tását és napirendre tűzését; addig pedig, mig 
napirendre kitűzve nincs, ahhoz hozzászólani 
nem lehet. 

E l n ö k : A napirendre még nem tértünk 
át , ha pedig a napirend előtt tétetnek az indít
ványok, miután a napirendhez szólani mindig 
szabad, és ezen indítvány a napirend iránt té
t e t e t t : tökéletes jogában van a háznak e fölött 
határozni. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Én tökéletesen meg va
gyok elégedve Várady Gábor t. barátom kijelen
tésével, mert négy órán túl feszült figyelmet 
követelni alig lehet. De ha csakugyan a több
ség el akarná határozni, hogy 10 órától 4-ig 
tartsuk az üléseket, akkor megjegyzem, hogy a 

bálozó uraknak tessék elébb fölkelni reggel 8 
órakor. Mi már eddig is engedtünk szokásaink
ból, mert mi 12 órás rendes ebédelő emberek 
vagyunk, s engedtünk már 2 óráig. (Derültség.) 
Méltóztassanak tehát a balos és úrias gyomrú 
urak is már figyelemmel lenni irántunk. Ezt 
akar tam megjegyezni. (Átalános nevetés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház! Nem tu
dom, hogy az én szavaimat is nem fogja-e ne
vetés kisérni, mert megvallom, hogy én is a 
Pa tay képviselőtársam által fölhozottakhoz ha
sonlót akarok mondani. Emberek vagyunk, és 
pedig Istennek hála, ê  házban nagyobbára pol
gári szokású emberek. Én nem hiszem, hogy akár 
a haza akár a t. képviselőház többségének böl-
esesége kívánhatná tőlünk azt, hogy ezen szo
kásainkat egészen föladjuk. En nem akarok die-
teticus szabályokról beszélni, de akarok Pest 
városának itteni életmódjáról csak annyit szó
lani, hogy mi ezen életmódnak vagyunk alávet
ve : tehát oly szokásokat, a melyek tán bizonyos 
kiváltságos körökben uralkodnak, magunkévá 
nem is tehetünk; 4 órakor, t . ház, hogy egé
szen prózailag fejezzem ki magamat, Pesten nem 
kapni enni. Azért én, t. ház, Bethlen János kép
viselő ur indítványát semmi esetre nem fogad
hatom el, hanem ha azt méltóztatik a t. ház 
gondolni, hogy a haza megkívánja, hogy egy
huzamban üljünk 6 óráig, a mit részemről is
mét nem osztok, akkor inkább fogadjuk el Ma
darász képviselő ur indítványát. (Helyeslés bal 
felől) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azt, hogy a 
tárgyhoz szólani a szabályok értelmében most 
lehet , az elnök ur már kifejtette, ehhez tehát 
nem szólok. Legelőször megjegyzem, hogy nem 
volt igaza Gajzágó képviselő urnák, midőn nem 
értette azon különbséget, melyet Yárady kép
viselőtársam tet t , azt mondván, hogy ő 6 órai 
gyűlést a figyelem kifárasztása nélkül gondolhat 
a cultusminiszteri budget fölötti átalános vita 
befejezéséig, de nem gondolhat azon t ú l : mert ter
mészetesen egészen más a helyzet, midőn egy 
és ugyanazon tárgy fölött folytatott átalános 
vitának 4—5 napja van, melyet nagyon feszült 
figyelemmel nehezen kell, hogy kisérjen valaki, 
és más, midőn sorba egymásután jönnek külön
böző tételek, melyek mindegyikére figyelmezni 
kell. A különbség tehát létezik. (Helyeslés.) A 
mi a dolgot magát illeti, én részemről — és 
bocsássanak meg, még legközelebb elvrokonaim 
is, ha nézetem egyik vagy másikéval nem talál
kozik — én tekintve teendőink sokaságát és 
tekintve tanácskozásaink lassú folyamát, a 6 órai 
ülésbe beleegyezem. (Helyeslés jobb felől.) Nem 
lehet i t t más kérdés, mint az, hogyan lehet ezt 
legczélszerübben elintézni1? En részemről nem 
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tartozom — és tanúm lehet rá mindenki, még 
az is, a ki a bálozókat fölhozta, mert ő is több 
bálban volt mint én. . . (Derültség.) 

P a t a y I s t v á n : Tagadom! 
T i s z a K á l m á n : Én, mondom, a bálo-

zókhoz nem tartozom; a m i pedig életrendemet 
illeti, ez is épen azon, mint mondatott, polgári 
életrend, melylyel a legtöbben élünk : mert mi
dőn saját kedvem szerint rendezhetem be élet
rendemet, 1 órakor ebédelek; ha pedig nem le
het, akkor, midőn az országgyűlésnek vége van. 
De ha belátom is. hogy a 10 órától 4 óráig 
tartó ülés kellemetlen, és nekem csak ugy mint 
bárkinek, ki velem egy életrendben él és bálokba 
nem jár : mégis meg kell jegyeznem azt, hogy 
e téli időben a_ 8 órai ülést nem tartom lehe
tőnek. A gyakorlat is azt mutatja, hogy nem 
lehet: mert habár most 10 órára van a gyűlés 
ideje kitűzve, 10 órakor nincsen soha annyi kép
viselő, hogy az elnök az ülést megnyithassa. Mi 
lesz, ha 8 órára tűzzük ki az ülést? az lesz, 
hogy lesznek és talán mondhatom, leszünk néhá
nyan, kik itt fogjuk kínozni magunkat, és itt 
fogjuk tölteni az időt, de minden haszon nélkül, 
mert végezni nem fog lehetni semmit. Ha tehát 
csak a kettő közt lehetne választás, én részem
ről — bármily alkalmatlan volna — inkább a 
10 —4-ig, mint a 8—2-ig tartó ülésre szavaznék. 
De leghelyesebb lesz, és akkor legkevésbbé fog
juk sérteni a szokásokat, ha megtartjuk az ülé
sek rendes idejét 10 órától 2-ig és folytatjuk 
délután 5 órától 7-ig vagy ha tetszik — akár 
9-ig. (Részleges helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Nem hallottam, 
hogy az előttem szólók közül, valaki figyelembe 
vette volna a journalistákat és gyorsírókat. (He
lyeslés.) Ha az ülés oly késő ideig fog tartani, attól 
tartok, ezek nem fognak elkészülhetni munkájok-
kal. Ha tehát a ház elfogadja a 6 órát, jobb 
lesz 8-tól 2 óráig (Helyeslés bal felől). 

E l n ö k : Ha a t. ház szavazni méltózta
tik, fölolvastatjuk az indítványokat. 

M i h á l y i P é t e r jegyző (fölolvassa Beth
len János gr., Madarász József és Tisza Kálmán 
indítványait.) 

E l n ö k : Három rendbeli indítvány van 
előttünk. 

Első Bethlen János grófé , mely szerint 
10-től 4-ig tartassanak az ülések : méltóztassa -
nak azok, kik ezen indítványt pártolják, föl
kelni. (Megtörténik. Fölkiáltások: Kisebbség! Ellen-
próbát.) Kérem azokat, kik ezen indítványt nem 
fogadják el, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik.) 
A többség nem fogadja el. 

Méltóztassanak azok, kik Madarász képvi
selő ur indítványát pártolják, mely szerint az ' 

ülés reggeli 8 órától d. u. 2-ig tartassák, föl
kelni. (Megtörténik.) A többség nem fogadta el. 

(Fölkiáltások jobb felől: Szavazzunk Halász in
dítványára 1) Méltóztatik a t. ház Halász képvi
selő ur indítványára szavazni? (Fölkiáltások bal 
felől: Nem lehet!) 

I r á n y i D á n i e l * Nincs indítvány ! 
E l n ö k : Horváth Döme képviselő ur adott 

be indítványt. (Halljuk!) 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Hor-' 

váth Döme inditványátj : „Mondja ki a ház, hogy 
a budgettárgyalások teljes befejezéséig üléseit 9 
órától 3-ig tartja." 

E l n ö k : Szavazás alá előbb Tisza Kálmán 
indítványa jön. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Tisza Kálmán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Tisza Kálmán indítványa szerint 
az ülések d. e. 10—2-ig és d u. 5 — 7-ig len
nének tartandók. A kik ezt pártolják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) A többség nem 
pártolja. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Horváth Döme határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A kik ezen indítványt pártolják, 
méltóztassanak fölállani. (Megtörténik. Fölkiáltások 
bal felől: Kisebbség!) Ellenpróbát fogunk tenni. 
Méltóztassanak fölkelni azok, kik ez indítványt 
el nem fogadják. (Megtörténik. Fölkiáltások: Meg 
kell számlálni! Mások: Marad a régi!) A többsé
get ki nem vehetem, azért számlálást fogunk 
tenni. (Helyeslés.) Azok, kik pártolják azt, hogy 
az ülések d. e. 9 órától délutáni 3-ig tartas
sanak, méltóztassanak fölkelni; a jegyző urak 
pedig szíveskedjenek a képviselőket megszámlálni. 
(Megtörténik.) Most kérem, méltóztassanak fölál
lani azok, kik nem pártolják az indítványt. (Meg
történik s a jegyzők összeszámlálják. Elnök csenget.) 
123 képviselő elfogadja az indítványt; 123 nem 
fogadja el. (Nagy zaj. Fölkiáltások: Az elnök sza
vaz! Halljuk az elnököt! Zaj.) 

T. ház! Még egy indítvány nyujtaték be e 
kérdésre vonatkozólag Ivánka Imre t. képviselő 
ur által. (Olvassa): „Legyen délelőtti 10 órától 
1 óráig, ós délutáni 5 órától 8 óráig ülés." 
(Nagy zaj. Fölkiáltások: Nem kell!) 

T. ház! A szabályok értelmében, midőn 
egyenlők a szavazatok, az elnöknek kötelessége 
szavazni, különben nem is szabad szavaznia. 
(Halljuk!) T. ház ! Midőn ily sarkalatos változás 
történik, mint most, és a szavazatok egyenlők, 
akkor nekem discretionális kötelességem az ed
digi gyakorlatot föntartani. (Éljenzés, helyes
lés, zaj.) 

I v á n k a Z s i g m o n d : T. ház! A t. el
nök ur előbbi nyilatkozatára hivom föl a t. ház 
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figyelmét. (Zaj.) Tudtommal az elnök ur olyan 
véleményre szavazott (Nagy zaj), mely szóban 
sem volt. Az eddigi gyakorlat szerint neki csak 
oly indítványhoz lehetne csatlakoznia szavazatá
val, a mely. szavazásra van föltéve; itt azonban 
azon vélemény, melyre elnök ur szavazott, szóba 
sem jött. (Zaj. Ellenmondás.) 

Eötvös József b. cultusniinisz-
t e r : T. ház! (Haüjuk!) Előttem szólott Ivánka 
képviselőtársunk aggodalmát nem értem. (Élénk 
helyeslés.) Teljes meggyőződésem részint a t. el
nök ur először nem csak, hogy tökéletesen sza
batosan járt el (Helyeslés) — a mit másképen ő 
róla semmi alkalommal föltenni nem is lehet 
— hanem azt merem állítani (Bal felől felki
áltások: Udvariasan járt el!), hogy ha helyén ül
tem, volna én szintén soha máskép nem döntöt
tem volna el a kérdést, mint ő (Élénk helyeslés): 
mert föladata levén az elnöknek, hogy ő egy-
átalában csak vezesse a tanácskozásokat, és 
azoknak eldöntéséhez saját szavazatának súlyá
val ne járuljon, oly esetekbeD, ha a ház külön
böző véleményben van, meggyőződésem szerint 
a"5 elnök nem is tehet mást, mint hogy az ed
dig létező szokást fentartsa, annyival inkább, 
mert fenmaradván az eddigi szokás, mindennap 
szabadságában áll minden egyes képviselőnek a 
ma elejtett indítványt újra megtenni és a ház
nak másképen határozni, ha ezt szükségesnek 
tartja. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Annyiban igaza van Ivánka kép
viselő urnák, hogy habár szabatosan jártam is 
el, de nem fejeztem ki magamat szabatosan. 
(Halljuk!) Hibáztam, mert indokoltam szavaza
tomat, a mit a szabályok szeri nttenni nem sza
bad ; s egyszerűen azt kellett volna mondanom, 
hogy azokhoz csatlakozom, kik a szóban levő in
dítványt nem pártolják. (Élénk helyeslés.) Nyilat
kozatomnak intentiója tehát tiszta volt, ós abban 
megnyughatik a t. képviselő ur, (Élénk helyeslés) 
hanem a kifejezésben csakugyan hibáztam (Áta-
lános élénk helyeslés.) Menjünk át a napirendre. 

H o r v á t h D ö m e : T. ház! (Zaj.) Na
gyon sajnálom, hogy egy véleményben nem le
hetek a vallás- és közoktatási miniszter úrral. (Zaj.) 
Ha csak egy árva szó nyilvánult volna arra 
nézve, hogy az eddigi gyakorlat tartassák meg, 
akkor feljogosítva hittem volna az elnök urat 
arra nézve, hogy arra adja szavazatát; de ugy 
tudom, hogy a többség határozottan a mellett 
nyilatkozott, hogy ezentúl a tanácskozások 6 
óráig folytattassanak (Atálános ellenmondás) és 
épen azért a házszabályok 164. §-a értelmében 
nem volt jogosítva az elnök arra szavazni, a 
mi nem is volt kérdés tárgya. (Zaj.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Miután a mi
niszter ur szerintem igen helyesen és talán sza

batosabban, mint én képes volnék, elmondotta 
azt, mit én akartam: most nem szólaltam volna 
föl, ha Horváth Döme képviselő ur a miniszter 
ur véleménye ellen fel nem szólal; de miután 
felszólalt, kénytelen vagyok megjegyezni, hogy 
nem az elnökségnek, és nem a miniszter urnák, 
hanem az ő felfogása az, mely téves: (Helyeslés) 
mert ha beadatik három vagy négy indítvány 
és leszavaztatik mind: nem maradhat egyéb hátra, 
mint a status quo ; (Élénk helyeslés) és midőn négy 
indítvány oly többséggel, mely kétséget sem 
hagyott fen, elvettetett és szavazás alá kerülvén 
az 5-ik, kisült, hogy a szavazatok egyformák, 
az elnök nem tehet egyebet, mint vagy az in
dítványra, vagy az eddigi gyakorlatra szavazni, 
(Helyeslés) mert ekkor már nincs más szemben, mint 
egy indítvány és a régi gyakorlat. (Élénk helyeslés.) 
Meg kell jegyeznem azt is, hogy az elnök, ki ily 
esetekben szavazati jogát gyakorolja, midőn egy 
indítványa régi gyakorlattal áll szemben, és a 
házban a szavazatok egyformán állnak, soha 
sem szokott az uj indítvány, hanem mindig a 
régi gyakorlat mellett nyilatkozni. (Helyeslés.) 
Meglehet, nem ugy szokott ez történni ott, hol 
gyakorlatát egynémelyik tisztelt képviselő ur 
szerezte; de ugy szokott ez történni ott, hol a 
parlamenti gyakorlat századok óta életben van. 
(Helyeslés) 

D o b s a E a j o s : Czélunk az volt, hogy 
2 órát meggazdálkodjunk, és eredménye az lett, 
hogy másfél órát vesztettük. Én e kárt nem 
akarom szaporítani, s azért bátor vagyok indít
ványozni, hogy a napi rendre térjünk át. (Élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Következik a napirenden levő 
tárgy: a mentelmi bizottság jelentése. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a men
telmi bizottság jelentését Berzenczey Lászlóra vonat
kozólag) : „A t. képviselőház határozatával véle
ményes jelentéstétel végett e bizottságnak ki
adatni rendelé sz. kir. Pest városa fenyítő tör
vényszékének abbeli kérvényét, miszerint Ber
zenczey László országos képviselő ellen kettős 
házasságkötési kísérlet és csalás gyanúja miatt 
indítandó bünfenyitő eljárásra engedély adas
sék. A beterjesztett irományokból meggyőződvén: 

, 1 . , hogy a Berzenczey László ellen vád
tárgyul felhozott cselekvények és annak szemé
lye között vádemelhetéshez megkívántató össze
függés csakugyan létezik; továbbá 

„2., hogy a vád a törvényes bíróság előtt 
fog emeltetni; végre 

„3., hogy jelen esetben jogtalan zaklatás
nak nyoma nem mutatkozik: a mentelmi bizott
ság a mondott bünfenyitő eljárásra kért enge
délyt megadandónak véli." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a bizott-
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ság jelentését! (El!Nem!) A kik elfogadják a bizott
ság véleményét, méltóztassanak fölállni. (Felkiál
tások: Mi a kérdés ?) A t. képviselő urak való
ban magoknak tulajdonithatják, ha nem értik 
szavamat, mert eléggé világosan tettem föl a 
kérdést. Fölolvastatott a mentelmi bizottság véle
ménye Berzenczey iránt. A kérdés az, elfogadja-e 
a t. ház, vagy nem ? A kik elfogadják, méltóztas
sanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség nem fo
gadja el. 

Következik a mentelmi bizottságnak máso
dik jelentése. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a men
telmi bizottság jelentését Rákóczy Jánosra vonatkozó
lag): „A t. képviselőház határozatával vélemé
nyes jelentéstétel végett e bizottságnak kiadatni 
rendelé szabad királyi Pest városa fenyitő tör
vényszékének abbeli kérvényét, miszerint Rákó
czy János országos képviselő ellen váltóhamisí
tás, hamisitásbani bünrószesség és csalás gya
núja miatt indítandó bünfenyitő eljárásra enge
dély adassék. A beterjesztett irományokból meg
győződvén, 

, 1 . , hogy a Rákóczy János ellen vádtárgyul 
fölhozott cselekvények és annak személye között 
vádemelhetéshez megkívánható összefüggés csak
ugyan létezik; továbbá 

„2., hogy a vád a törvényes bíróság előtt 
fog emeltetni; végre 

„3.. hogy jelen esetben jogtalan zaklatásnak 
nyoma nem mutatkozik: a mentelmi bizottság a 
mondott bünfenyitő eljárásra kért engedélyt 
megadandónak véli." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a mentelmi 
bizottság véleményét ? (Elfogadjuk!) E szerint a 
többség a véleményt elfogadta. 

Következik a mentelmi bizottságnak harma
dik jelentése. 

H o f f m a n n P á l e l ő a d ó (olvassa a men
telmi bizottság jelentését Miletics Szvetozárra vonat
kozólag) : „A tisztelt képviselőház emiitett hatá
rozatával véleményes jelentéstétel végett e bi
zottságnak kiadatni rendelé a királyi ügyek al
igazgatójának, mint sajtóügyi köz vádlónak ab
beli kérelmét: miszerint Miletics Szvetozár orszá
gos képviselő ellen sajtóvétség miatt indítandó 
bünfenyitő eljárásra engedély adassék. A beter
jesztett irományokból meggyőződvén, 

, 1 . , hogy a vád tárgyát az Újvidéken szerb 
nyelven és nevezett országos képviselő felelős 
szerkesztősége mellett megjelenő „Zastava" czimü 
lapnak 1869. évi október 17-én kiadott 118-ik 
számában e fölirás alatt: „A cyrill-betük a zág
rábi politikai Herbergben* foglalt vezérczikk 
képezi; 

„2., hogy e czikk szerzőjéül a tanukép ki
hallgatott felelős szerkesztő Miletics Szvetozár 

önmagát jelenté ki, minél fogva a vádtárgyul 
főihozott cselekvény és a nevezettnek személye 
között vádemelhetéshez megkívántató összefüg
gés csakugyan létezik ; 

„3., hogy a vád a törvényes bíróság előtt 
fog emeltetni; végre 

„4., hogy jelen esetben jogtalan zaklatás
nak nyoma nem mutatkozik : a mentelmi bizott
ság a mondott bünfenyitő eljárásra kért enge
délyt megadandónak véli." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
A kik elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Meg
történik.) A többség elfogadja. 

Következik a napirenden levő tárgynak 
folytatása, t. i. a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium költségvetésének tárgyalása. 

V n k o v i c s S e b ő : Tisztelt ház! (Halljuk! 
Halljuk!) Azon stádiumban, melybe a tanácsko
zás lépett, kötelességemnek ismerem kijelenteni, 
hogy ha a t. ház a tanácskozásokat befejezni 
kívánja és az utánam fölirt képviselők szintén 
elállanak, akkor én ezúttal lemondok szólási jo
gomról. (Tetszésnyilatkozatok minden oldalról) 

M ó r i c z P á l : Én részemről szintén el
állók. (Helyeslés) 

C s i k y S á n d o r : Ha a t. ház az átalá-
nos tárgyalást mielőbb be kívánja fejezni, én 
elállók. (Helyeslés.) 

P r i l e s z k y T á d é : Elállók. (Helyeslés.) 
B á n ó J ó z s e f : Elállók. (Helyeslés.) 
H u s z á r I s t v á n : Elállók. (Helyeslés.) 
H r a b á r M a n ó : Elállók. (Helyeslés.) 
B r o g y á n y i V i n c z e : Elállók. (Helyeslés.) 
S a m a s s a J ó z s e f : Elállók. (Helyeslés.) 
B ó n a y J á c z i n t ; Elállók. (Helyeslés.) 
H á z m á n F e r e n c z ; Elállók. (Helyeslés.) 
S a l a m o n L a j o s : Én el nem állok. (Zaj.) 
E l n ö k : T. ház! Ezzel csak az időt vesz

tegetjük. (Helyeslés.) Méltóztassék szólani Vuko-
vics képviselő ur. (Halljuk.[) 

V u k o v i c s S e b ő ' Igen t. barátom , a 
eultusminiszter, arra méltóztatott figyelmeztetni 
e házat, hogy az értekezések az ő budgetjének 
tárgyalása alatt igen elágaztak, és mintegy ment
ségül az ő szokott gyengédségével azt hozta fel, 
hogy ezt tán az ő budgetje természetének lehet 
tulajdonitani, alkalom nyújtatván általa, hogy a 
tanácskozások az A—tói a Z—ig kiterjeszkedje
nek. Megvallom, e tekintetben nem érthetek vele 
egyet. En azt hiszem, a tanácskozások ezen 
szétterjedése más okból és nem a eultusminiszteri 
budget természetéből folyik. Alkotmányos formák 
egyik garantiája a,z, hogy az administratió bár
mely ágában a törvényesen létező ösvényről a 
miniszter át ne lépjen más ösvényre, vagy pedig 
az administratió a tőrvényesen létező határokon 
túl ne terjesztessék, a törvényhozástól arra nyert 
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meghatalmazás, az az ui törvény nélkül. Es én 
attól félek t. ház, hogy igen t. miniszter ur ezen 
elvet nem tekintette épen szigorúan megtartan-
dónak, mert nem szenved kétséget, hogy ha igen 
t. miniszter ur az intercalaris jövedelmeket kezelés 
és számadás tekintetében azon helyen hagyta 
volna, hol azokat a maga törvényes rendjében 
talál ta; ha továbbá mindazon alapok és alapít
ványokat — melyek az ő kezelése, mint a kor
mány kezelése alá tartoznak — mind a költség
kivetés, mind a számadás tekintetében a ház elé 
előbb terjesztette volna, és végre az időközben 
összeállított úgynevezett autonóm gyűlés irányá
ban valósággal rendkívüli állást nem foglalt 
volna el: akkor az ő budgetjének tárgyalása tel
jes egyszerűséggel folyt volna le, és csak a szá
mokra szorítva. 

De van egy más ok is, t . ház, miért ágazott 
ezen tanácskozás annyi felé. Ugyanis midőn az 
ellenzék szónoka, igen t. képviselőtársunk Ghyczy 
Kálmán, az általa fölemlített alkotmányos elvekre, 
és az azok irányában a miniszter által követett 
lépésekre felkérte e ház figyelmét, alig végezte 
be beszédét, midőn csakhamar utána felállott 
Justh Jósef képviselő ur és rögtön felemelvén a 
vallásszabadság zászlaját, egyszerűen és röviden 
bennünket, ez oldalon, e tárgyban, a liberalismus 
őszinteségének hiányával vádolt. Midőn pedig 
Ghyczy Kálmán a maga második beszédét, melyet 
a ház annyi figyelemmel hallgatott és az egész 
ország annyi elismeréssel fogadott — bevégezte, 
akkor meg azon oldalon Pulszky Ferencz képvi
selő ur állott elő. (Halljuk!) 0 mellőzve a hazánk
ban létező törvényeket és institutiókat, rögtön 
az amerikai institutiókat állította élénkbe és ugy 
történt, hogy a többség és • tulajdonkép a kor
mány részéről az ellenzék szónoka által felállí
tot t alkotmányos elvek, mintegy a vallásszabad
ság elveivel összeütközőknek jelentettek ki. Igen 
termézetes volt tehát, t. ház, hogy a tanácskozás
nak ezen térre kellett átmennie és annál nagyobb 
terjedelemmel folytattatnia, minél nagyobb érde-
küek azon elvek, melyek így szóba hozattak. 

Engedje meg t. ház, hogy néhány igen sze
rény nézetemet elmondhassam. 

A tanácskozás folyama alatt leginkább há
rom kérdés hozatott szőnyegre, t. i. a vallás
szabadság, vagy mint azt máskép is nevezték, 
„szabadegyház," azután az autonómia, és végre 
harmadszor az egyházi javak kérdése. 

Hogy igen t. barátom Pulszky képviselő ur a 
vallásszabadság tekintetében Amerikát állította 
fel példányul, azt igen helyesnek tartom. Mert 
bárminők legyenek a politikai institutiók Ame
rikában az egyes részletekre nézve, melyek egy 
és más szempontból bírálat alá jőnek, az nem 
szenved kétséget, hogy a vallásszabadság annyira 

kifejlődve, és annyira biztos alapra állítva sehol 
sincs, mint Amerikában. Mielőtt azonban az ott 
létező vallásszabadságról egy pár szót mondanék, 
kénytelennek érzem magam azon ez áfólatokra, 
miket Horváth Mihály képviselő ur tett , észre
vételeimet megtenni. (Halljuk!) 

Én azt gondolom, közönségesen tudva van, 
hogy akár históriai, akár politikai szempontból 
tekintjük az Egyesült Államokat, értjük ezek 
alat t azon országot, mely függetlenségét 1776 — 
ban kiáltotta ki. 

H o r v á t h M i h á l y : , 1642-ben! 
V u k o v i c s S e b ő : És megvallom, hogy 

a vallásbeli szabadság attól a percztől fogva lé
tezik azon állapotban, a melyben létezik m a , a 
mely perezben Amerikának comstitutionalismusa, 
s illetőleg függetlensége kimondatott. Igen tiszt. 
barátom oly esetre tér t vissza , mely több mint 
száz esztendővel hamarább tör tént , mint az 
Egyesült Államok országa megalakult , és tet te 
azt oly extaticus modorban, hogy valósággal azt 
hinné az ember, hogy az általa emiitett Roger 
Williams valami borzasztó nagy persecutiónák 
lett mar tyrává , majdnem azt hinné az ember, 
hogy valami spanyol inquisitióféle eljárás alá 
jött. A tény azonban • röviden csak ez volt : Ro
ger nem is volt amerikai, hanem az angol egy
ház papja, és összeveszvén Angliában az angol 
egyházzal, puritánussá lett és átment Amerikába 
Bostonba. Ott is túlbuzgalmánál fogva ellentétbe 
jött a puritán papokkal, a kiktől azután onnan 
kiűzetvén, elment Salembe, mint nevezte t. ba
rátom , és még egy-két helyre, még ismét vissza 
nem tért Bostonba, a honnan másodszor is azon 
fenyegetéssel űzték el, hogy ha nem megy el, 
visszaküldik Angliába. Ennek folytán el is ment 
és életének legszebb tet tét követte el, midőn 
Rhode Island gyarmatot alapította. így tehát, 
t. ház, hogyan lehetett ezen Roger William ese
tét példaként az Amerikában létezett intoleran-
tiára nézve fölhozni, én legalább fölfogni képes 
nem vagyok. 

T. ház! Amerikában a vallásszabadság két
ségkívül olyan nagyon ki van fejtve, hogy min
den más országok mint példára tekinthetnek reá. 
De ott nem szabad egyházakról van szó, ott az 
institutiókban nem valamely egyház szabadsága 
garantiroztatik, hanem az amerikai institutiók
ban szó van a polgárok lelkiismereti és vallás
beli szabadságáról. (Helyeslés.) A polgárok egyéni 
jogain alapszik minden egyház vallásszabadsága. 
Ott nincs semmi vallásnak joga az egyénre, ott 
nem kiséri a vallás a polgárt születésétől fogva 
életének minden nevezetesebb korszakán keresz
tül haláláig; az minden egyes polgárnak szabad 
joga. Hogy egyház létezik, az kétséget nem szen
ved, mert ekkép levén az egyéni jog biztosítva, 
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e mellett biztosítva van egyszersmind az úgyne
vezett voluntary prineiple, szabad aka
ratnak elve; vagyis szabad akaratból, mint min
den más jótékony czélra, szabad egyesülni val-
lásbeli czélokra is. Ugy alakultak, ugy léteznek 
Amerikában ma az egyházak, t, i. mint szabad 
akaratból eredett , egyesületek, s e tekintetben 
meg kell jegyeznem még az t , hogy olyforma 
egyesületek nem léteznek, az az oly egyházak 
nem léteznek, hol valami majoritásnak joga 
volna a minoritást a maga határozata alá ren
delni, kényszeríteni. 

T. ház! hogy ez nem káros a valódi vallá
sosságra, hogy ily szabad akarat, ily teljesen az 
egyszerű egyesület elvére alapított egyházi ala
kulások mellett, vallások s egyházak létezhetnek, 
az kitetszik Amerikának tettleges példájából, 
mert ott nem csak az angol episeopalis egyház, 
hanem katholikus egyház is s más protestáns 
egyházak is legnagyobb virágzásban léteznek. 
Kétségen kivül, t. ház, az ájtatosságnak nincsen 
gyümölcsözőbb s hatályosabb neme, mint az, 
mely önkényt támad a kebelben , s mi nagyobb 
hatályt nem várhatunk semmi ájtatosságtól, 
mint attól, mely önkényt származik az ember 
lelkében. 

Ez önkéntességi elv, ezen „voluntary prin
eiple," mint nevezik, más országokban is kezdett 
gyakorlatra vergődni, pedig oly országokban, 
hol az államegyház intézménye a legteljesebb 
kiterjedésben létezik, t. i. Angliában. Tudja min
denki, ki az utolsó évekbeli parlamenti vitákat 
figyelemmel kisérte, hogy a vitás kérdések leg
lényegesebbjei közé az úgynevezett „ehurch ra-
tes" kérdése, az az a templom föntartására meg
kívántató költségek kivetésének kérdése tarto
zott. A legújabb időig minden plébániának joga 
volt a maga saját körében a többség végzése 
által kivetni az egészre a templom föntartására 
megkívántató költségeket. Ez az, a mi a szabad
elvű párt által éveken át igen erősen megtá
madtatott , hosszas izgatások folytak e tárgy 
körül, mig végre ezelőtt mintegy három évvel a 
parlament törvény által elhatározta, hogy a 
többségnek ne legyen többé joga a kisebbséget 
ily költségek viselésére szorítani, hanem a vég
zés csak azokra szorítkozzék, kik ezen végzés 
hozatalára önkénytesen hozzájárulnak. Nem ál
lítom, t. ház, hogy elérkezett volna Magyaror
szágra nézve is azon idő, melyben a legszélsőbb 
kiterjedésű szabad egyesülési jogon alapuló val
lásszabadság hozassék b e ; de azt hiszem, hogy 
bármikor fog ez szóba hozatni, azon szabadelvű 
párt, mely akkor az illető házban ülni fog, at
tól a maga pártolását megvonni nem fogja. 

Ezt azért hoztam elő, t. ház, mert a mint 
megérintem, előttem Justh József képviselőtár

sunk ez iránti kétkedését fejezte k i ; mi azon
ban az eddig te t t tapasztalásokkal valóban igen 
ellenkezik, az az, hogy még eddig minden or
szágban, hol ily államegyházak léteztek, ezek
nek kiváltságai eltörlésére mindig a többi egy
házak kebeléből történtek az indítványok, mely 
más egyházak az államegyház kiváltságai által 
magukat sértve érezték. Most azonban megfor
dítva áll a dolog, mint látjuk, épen azon egy
ház kebeléből történik meg a főlszólitás azon 
kapcsolat fölbontására, mely eddig az egyház és 
az állam közt létezett , mely ezen kiváltságokat 
mint államegyház bírta és gyakorolta. Én, tisz
telt ház, tisztelettel viseltetem egyaránt minden 
keresztyén, sőt minden istenimádó vallás iránt, 
és megvallom, még azon fölül a katholikus val
lás, a magyar katholikus vallás iránt még azon 
tisztelettel is viseltetem, mely ő t , mint hazánk 
legidősebb törvényes vallását megilleti; de én 
nem titkolhatom el, t. ház, megilletődésemet, 
midőn látom, hogy ugyanakkor, midőn hazánk
ban ezen vallásbeli mozgalom az egyház és ál
lam közti kapcsolat megszüntetésére kezdődik, a 
jezsuiták köréből is Európa- és Amerika-szerte 
ezen mot d'ordre bocsáttatik k i : „szabad egyház 
szabad államban^ 

Tiszt, ház! Ha valamely testület irányában 
szabad használni ezen kifejezést, ezen közmon
dást: timeo Danaos dona ferentes, valósággal 
a jezsuiták társulata az, kiknek szavait nem fo
gadhatjuk el a szavaknak grammatikai értelmé
ben, hanem hivatva vagyunk azoknak értelmét 
bővebben kutatni, hogy kinyomozzuk: mi lap
panghat alattok. T. ház! A jezsuiták ezen tö
rekvését, azt hiszem, nem nehéz kikutatni ; ők 
látván, hogy a nemzetek mindinkább a magok 
ügyei fölötti intézkedést saját kezükbe vévén, a 
parlamentjeik által gyakoroltatják, s igy nem 
sokára elérkezik azon idő, midőn az egyházak 
nem lesznek képesek a fejedelmek és kormányok 
utján azon uralmat gyakorolni a népekre, me
lyet eddig gyakoroltak; arra iparkodnak, hogy 
megtartván azon javakat, melyeket a világi ha
tóságoktól nyertek, ezen javakat ezentúl az ál
lam felügyelése nélkül bírhassák, és megtartván 
azon uralmat a felekezetek fölött, a melyet ed
dig szintén az állam suprematiája alatt gyako
roltak, azt ezentúl az állam minden befolyása 
nélkül folytassák. (Ugy van! bal felől.) 

T. ház! Ez igen nevezetes időpont, a mely 
ily fontos kérdéssel van összekötve, és én meg
vallom, akármikor fogna szőnyegre kerülni ezen 
kérdés, ennek egyes részletei, az országgyűlés
nek fontos megbirálását fogják igénybe venni. 
Mert ha ugy képviseljük a még most uralkodó 
egyházat, mint föloldottat minden kapcsolattól 
az állammal, mik azon kérdések, t. ház , melye-
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ket annak idején el kell döntenünk, mikép vál-
hatik voluntarissá azon egyház, mely most ural
kodó? Ha kezdjük a legfelsőbbnél, t . ház, azt 
fogjuk találni, hogy azon czélnak elérésére ma
gához a sanctio pragmaticához kell nyúlnunk, 
mert a sanctio pragmatiea által az ország feje
delme kötelezve van a katholikus vallás követé
sére; tehát mindenek előtt föl kellene oldani a 
fejedelmet ezen tartozás alól, vissza kell adni 
neki a szabad választást, az az a jogot, hogy 
vallását lelkiismerete szerint választhassa. 

Továbbá, t. ház, meg kellene változtatni a 
koronázás alkalmával követett minden alkotmá
nyos szertartást, mely szertartások mai napig 
szintén össze vannak kötve a magyarországi ka
tholikus egyházzal. 

T. ház! A. püspököknek kinevezését szintén 
a fejedelem eszközli. Ezen jogok törvény és az 
alkotmánynál fogva gyakoroltatnak, és e szerint 
hogy ez is megszűnjék, hogy a fejedelemnek 
püspökkinevezési joga megszüntessék, szintén az 
országgyűlés intézkedése szükséges; nem is em-
litem azt, t. ház, hogy a püspököknek törvény-
hozásbani létele szintén hasonló eljárás alá 
fogna esni. 

Végre, tiszt, ház, a mi az egyházi javakat 
illeti: {Halljuk!) ez nem uj kérdés a magyar or
szággyűlés előtt. A jogra nézve nem vagyunk 
hivatva, hogy i t t tanácskozzunk, nem vagyunk 
hivatva, hogy elv fölállításáról gondoskodjunk, 
hanem csak a r ra , hogy megőrizzük azon jogot, 
melyet a magyar országgyűlés már régen a 
nemzet javára gyakorolt. (Ügy van!) 

T. ház! nem levén kétség arra nézve, hogy 
az, mit kell tennünk, hogy e czél eléressék, 
hogy tudniillik az egyház föloldassék minden 
befolyástól a secularis hatalomtól, sok fontos 
kérdést foglal magában, következik azon máso
dik kérdés, mi módon eszközlendő ez ? És itt , 
t. ház, rájövünk az autonómiai gyűlés esetére. 
Én mindazon autonómiai előkészületeket, melyek 
hazánkban az utolsó pár év alatt történtek, a 
szabadság és jelesen az egyesületi jog szempont
jából tekintem, és nem vizsgálván azt, hogy 
volt-e azokra valami nagyobb befolyása a hie
rarchiának vagy a világi rendnek, össze volt-e 
az állítva egyházi íérfiakból, vagy világiakból, 
vagy vegyesen? Teljes készséggel megismerem, 
hogy az mint egyesület, minden alaisban tö rvé 
nyes, alkotmányos lehetett, de itt, t. ház, azon 
kérdés támad: vajon az alkotmányos fogalmak
kal megegyezőleg cselekedett-e a t. miniszter ur, 
midőn ezen autonómiával, vagyis inkább auto
nómiai gyülekezettel magát hivatalos érintke
zésbe tette? 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s ü g y i m i 

n i s z t e r : Nem voltam vele semmiféle érintke
zésben. 

V u k o v i c s S e b ő : Igen szívesen elfoga
dom t. barátom tagadását ; de ugy vettem észre 
Ghyczy Kálmán beszédére adott nyilatkozatából, 
hogy azt , hogy ő felsége elébe terjesztette az 
autonómiai gyülekezet határozatait, az igen t. 
miniszter ur nem vonta kétségbe. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : A választási sza
bályokat ! 

V u k o v i c s S e b ő : Én, t . ház, ha volt 
kérdés, melyben óhajtottam volna, hogy az igen 
t. miniszter ur országgyűlési véleményének kitu-
dásáig teljesen neutrális állást foglaljon el, (Ugy 
van! hal felől) ezen kérdést tekintettem olyannak; 
és megvallom, t. ház, nem tudom belátni: miért 
ne forditanók figyelmünket oly t é r r e , mely az 
egész világ bámulását és várakozását vonta ma
gára 1 Ha volt időpont, melyben a vallásbeli 
kérdésekre nézve Magyarországon tisztán semle
ges politikát kellett követni, ez a mostani, mi
dőn látjuk, hogy Rómában mily fontos, mily az 
egész világra kiterjedő kérdések vétetnek tanács
kozás alá; én azt gondolom, épen ez által kel
lett volna magát indíttatva éreznie az igen t. 
miniszter urnák, hogy kezét tisztán tartsa mind
azoktól, mik az autonómiára nézve történnek. 
Én hallottam azt, és nem csak igen tiszt, bará
tomtól a közoktatási minisztertől, hanem többek 
részéről is, hogy fön van tar tva az országgyű
lésnek a jóváhagyási és tulaj dónk épeni megerő
sítési joga, nevezetesen, hogy midőn már mind
ezen kérdések el lesznek végezve a t. miniszter 
ur és az autonómiai gyülekezet között, azok 
ezen ház elé fognak, kétség kivül törvényjavas
lat alakjában, terjesztetni. Megvallom, én igen 
tisztelem a miniszter ur jó szándékát, hanem 
emlékeztetem a r ra , hogy a valóságos . felelősség 
a constitutionalismus és parlamentalismus értelme 
szerint nem az, hogy a miniszter a maga saját 
belátása szerint cselekedjék, és azután tegyen 
arról jelentést, hanem a felelősségnek valóságos 
értelme az,, hogy a miniszter mindig pontosan, 
és hiven teljesítse azon törvényeket és határo
zatokat , melyeket az országgyűlés hoz. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Már pedig az előbbeni érte
lemben vett felelősség megváltoztatja ezen vi
szonyt, mert ha a miniszter előbb cselekszik és 
csak azután hivja föl az országgyűlést jóváha
gyás végett, a viszony köztünk meg van for
dítva : nem lesz többé a miniszter a mi cselek
véseink végrehajtója, hanem mi leszünk az 6 
cselekvéseinek tehetetlen hozzájárulói. (Élénk he
lyeslés bal felől.) 

Különben is oly tapasztalt államférfiú, mint 
a tisztelt miniszter ur, főképen a mostani világ-
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ban nem kevés esetben tapasztalhatta a fait 
accomplinak horderejét; nagyon nehéz azt, a mi 
megtörtént, megdönteni, még az országgyűlésnek 
is. Már pedig ón azt hiszem, alkotmányos mi
nisztereinknek egyik legfőbb föladata az : min
den cselekvéseiket a szerint intézni, hogy ezen 
háznak, az országgyűlésnek joga teljesen meg
őriztessék. 

Összekötve az autonómia kérdésével, a mi 
igen t. képviselőtársunk Wahrmann Mór ur igen 
különös alternatívát hozott föl. Mig ugyanis 
Ghyczy Kálmán t. barátom és utána még bő
vebben Jókai tiszt, képviselőtársunk azon tényt 
emelték ki, hogy az izraelita eongressusnak vég
zései által egy nevezetes minoritás érzi magát 
vallási szabadságában és régi szokásaiban meg
sértve , Wahrmann t. képviselőtársunk az által 
nyugtatott meg bennünket vagy legalább ipar
kodott megnyugtatni, hogy hiszen ugy is a ház 
elé fognak kerülni ezen határozatok, és csak 
ugy fognak végleges döntő erővel birni. ha ezen ház | 
által helybea lesznek hagyva. Én köszönöm az 
ily alternatívát. Nekünk tudniillik kettő közül 
kellene választani: vagy tisztán elfogadni ezen 
határozatokat, a mint élőnkbe terjesztetnek, s e 
szerint nem egyébre terjedne a mi cselekvésünk, 
mint merő registrálásra, vagy pedig ha a lé
nyegbe is bocsátkozni és alapos meggyőződést 
szerezni óhajtanánk, akkor nekünk szintén oly 
zsinattá kellene átváltoznunk, minő az volt, 
melyben ezek készültek. 

Én tehát, t. ház, minden autonómiai gyű
lés iránt azon elvet kívánom tisztán föntartani. 
hogy mi az egyesületi szabadságra tartozik, le
gyen az polgári, egyházi, vagy vallási tekintet
ben, azt végezzék az autonómiai zsinatok; de a 
hol oly dolgok fordulnak elő, hol a létező tör
vényt kell megváltoztatni, vagy pedig hol a 
majoritásnak szándékait a minoritásra is rá 
akarják kényszeríteni, akkor ne előzzék meg a 
törvényhozás eljárását, hanem szorítkozzanak a 
petitionális eljárásra, mert minden ily esetben 
sem az autonómiai gyűlésnek, sem az izraelita 
eongressusnak semmi más joga nincs, mint pe-
titionálni az országgyűléshez. 

Legyen szabad még egy-két szót szólanom 
az egyházjavakra nézve, s i t t lehetetlen egy 
kissé vissza aem térnem Horváth Mihály tisztelt 
barátomnak nyilatkozatára, s azért igen sajnálom. 
hogy távol van. 

H o r v á t h M i h á l y : Itt vagyok. 
V u k o v i c s S e b ő : Megvallom, nincs e 

házban senki, kinek észrevételeitől oly fájdalma
san térnék el, mint az övétől, tekintve azon 
számos évi személyes barátságot és politikai 
összeköttetést, melyben éltünk; de ő oly 
nyilatkozatot t e t t az egyházi javakra vonatkozó 

K.ÉPV. H. NAPLÓ 18\l V. 

előadásában, mely engem visszavezet az 1836-ki 
országgyűlésre. Azon időben volt a főrendi táb
lánál egy czimzetes püspök, igen ájtatos férfiú, 
de különben a mi a politikát illeté, egyike a 
legreaktionáriusabbaknak, boldogult Jordanszky. 
Mint tudjuk, azon időben sokszor igen éles nun-
ciumok, üzenetek vál ta t tak a két ház között. 
Egy alkalommal, midőn az alsóház a felsőházat 
bizonyos tárgyban erősen kritizálta, a boldogult 
püspök azzal állt elő beszédében, hogyan mer
nek a vieispánok és szolgabirák a magok íőispá-
naik és a kanonokok saját püspökeik irányában 
oly erős kritikával élni. Legyen dicsőségére a 
boldogult nádornak, ő félbeszakította a püspök 
urat, kijelentvén, hogy azok nem mint alispá
nok, nem mint kanonokok, hanem mint a nem
zet képviselői ülnek együtt. Tisztelt barátom 
azt mondotta , hogyan lehetne az egyházi javak 
fölötti intézkedést a ház elé terjeszteni, midőn 
i t t nem csak katholikus követek ülnek 1 Én a 
boldogult nádor pajzsa alá állok, és azt hiszem, 
nem fogja senki kétségbe vonni, ha mondom, 
hogy rni it t semmi vallásfelekezetet nem képvi
selünk, hanem a nemzet képviselői vagyunk, és 
mi mindenben, mi az országgyűlés elé tartozik, 
vonatkozzék az az egyházi javakra vagy bármi 
kérdésekre, melyek közelről érdeklik az egyház 
és az állam közti kapcsolatot, egyforma joggal 
szólalhatunk föl. (Bal felől helyeslés.) 

A. mi az egyházi javakat illeti, megérintem 
előbb, hogy ezen háznak kötelessége, véleményem 
szerint, soha nem kevesbíteni a nemzet jogait. 
Én legalább részemről most is szorosan ragasz
kodom azon szavazatomhoz, melyet az 1843-ki 
országgyűlésen az egyik komáromi követ indít
ványához adtam, mely indítvány elfogadása ál
tal a képviselőház, vagyis az akkori alsó tábla 
határozata által kijelentette, hogy az egyházi 
javak fölötti rendelkezési jog az országgyűlést 
illeti. És jegyezzük meg, tiszt, ház, azt, hogy a 
kérdés alatt i javaknak két neme van: az egyi
ket, melyet magok a püspökök kezeluek, a püs
pöki javak képezik — és mellékesen jegyzem 
meg, hogy az akkori komáromi indítvány spe-
cialiter ezen javakra vonatkozott. De már most, 
ha azon egyházi javak is, melyek magok az 
egyházi férfiak által kezeltetnek, az ország ren
delkezési joga alá tartoznak, mennyivel inkább 
kell ezen rendelkezési jog alá tartozni az egy
házi javak azon részének, mely alapok és ala
pítványok neve alatt az ország törvényes kor
mánya által kezeltetett! Ne gondoljuk tehát, t. 
ház, hogy ezen kérdés oly könnyen lesz meg
oldható az autonómia és a magyar minisztérium 
közti alkudozás utján, és azon alkudozás ered
ményének csupán forma tekintetéből e ház elé 
terjesztése ál tal ; itt kell, a nemzet jogainak 
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szempontjából kell, hogy részletesen történjenek 
mindazon vizsgálatok, melyek az illető javaknak 
nem csak természetét, hanem rendeltetésüket is 
tekintve kívántatni fognak, s a rendeltetést ér
tem mind a múltra, mint a jövőre nézve. Mert, 
t . ház, a jövőbeni elrendezés joga alatt okvetle
nül azt is kell érteni, hogy ezen javak valamely 
részére nézve az országgyűlésnek joga van ezen
túl más rendeltetést adni, mint az azelőtt volt. 

A mi az alapítványokat illeti, például annak 
némikép bizonyítására, hogy nem csekély nehéz
ségek merülhetnek föl ezen kérdések megoldásá
nál, a nélkül, hogy e tekintetben valamely ha
tározott véleményt mondanék, csak arra vagyok 
bátor a t. házat utalni, mily nehéz lesz eldön
teni az egyes alapítványok természetét s lehe
tetlen lesz bizonyos időszakokat nem tűzni ki 
azok természetének bebizonyítására. Például igen 
nagy különbség lesz azon alapítványok közt, me
lyek a reíbrmátió előtt, meg azok közt, melyek 
a reíbrmátió után tótettek. (Helyeslés.) Mert ha
bár a reförmátió előtt történt alapítványok név
leg a kath. egyház javára történtek is, mégis — 
miután akkor a katholikus vallás volt az egyet
len törvényes vallás az országban — ezen ala
pítványok az összes nemzet vallásának javára té
tettek. (Élénk helyeslés.) 

Különben, hogy még egy máshonnan vont 
példával illustráljam az én nézetem eltérését 
Horváth Mihály igen t. barátom nézetétől, a ki 
azt mondotta, hogy az egyházi javak kezelését 
s az azok fölötti rendelkezést nem kell e ház 
elé hozni, hanem a miniszternek számolnia kell 
az egyházi tanácsnak: bátor vagyok Anglia ese
tét fölhozni, hol valóban státusegyház létezik. 
Ott néhány esztendő előtt — valami 20 eszten
deje lehet — a püspökök javai t tettleg elvették 
és azokat bizottságok által kezeltetni rendelték 
és kezeltetik ma is, kijelölvén azok jövedelmei
ből minden egyes püspökség részére bizonyos évi 
jövedelem-összeget. Már most kérdem, oly or
szágban, hol oly erősen áll a státusvallás, ezen 
intézkedés, vajon az egyház körében összehívott 
gyülekezet által tétetett-e, vagy a vallás keblé
ből küldettek-e ki a bizottságok, melyek ezen 
jószágok kezelésével és a jövedelmek kiosztásával 
foglalkoznak ? Nem, t. ház! Törvény által tör
tént az intézkedés, és parlamenti bizottságok ne
veztettek ki, mely törvények hozatalában és mely 
bizottságok kiküldésében a parlamentnek nem 
csak az angol egyházhoz tartozó, hanem katho
likus és ott levő minden dissidens tagoknak ha
sonló részök volt. 

T. ház! Én azt hiszem, csendes lélekkel bi
zonyosan ezen ház e nehéz kérdést, az egész 
nemzet megelégedésére fogja megoldani, de meg
vallom azt, hogy ily eljárás nehezítve lesz, ha 

a dolog oly alakban állíttatik elénk, mint szí
ves volt tisztelt barátom Horváth Mihály tenni. 
0 azt állította, hogy a többi vallások már ré
gen gyakorolták szabadságukat, csak a katholikus 
egyház volt az, melyet eddig az állam gyámko
dása alat t t a r to t t : ha ez valóság, mit tisztelt 
barátom állit, akkor egész közéletünk nem volt 
egyéb mint merő álom; akkor mindazon neve
zetes, fontos és sokszor keserű vallásbeli tanács
kozások, melyek az 1836. és 1843-iki ország
gyűléseken folytak, nem volt egyéb merő mysti-
fieatiónál, mert a helyett, hogy némely vallá
soknak a kath. vallásnak túluralma ellen kel
lett volna panaszolkodnia, inkább a kath. val
lásnak kellett volna küzdenie a maga szolgasá-
gából való kivergődéseért. (Helyeslés.) T. ház! 
En óhajtom, hogy a vallásbeli szabadság és lelki
ismeretben szabadság hazánkban is a maga tisz
taságában jusson érvényre; de megvallom, nem 
óhajtanám, hogy ez a törvények önkéntes félre
vetése mellett történjék; és nem átallom kijelen
teni azt, hogy mind az egyházi szabadságra néz
ve, mind az egyesületi szabadságra nézve az or
szággyűlésnek és államnak bizonyos esetekben 
mindig fönmarad legfőbb fölügyeleti joga. Es 
e tekintetben legyen szabad ismét Amerikára 
hivatkozom. Amerikában, mint többen előttem 
és nálamnál jelesebben kifejtették, és a mint én 
is megérintettem, a legteljesebb lelkiismereti és 
vallásszabadság létezik, és mégis a legújabb 
időben történt az, hogy a congressusnak kellett 
gyakorolnia e tekintetben a legfelsőbb hatósá
got. Ezen ház t . tagjai tudni fogják, hogy az 
éjszak-amerikai Egyesült Ailamok egyes statu
sokra levén fölosztva, mihelyest bizonyos territó
rium a népesség bizonyos számát eléri, joga van 
a congressustól követelni, hogy statusnak decla-
raltassék, és mint ilyen a congressusba bevétes
sék, így történt , hogy az eredeti 13 statusból 
most már körülbelül 38 vagy 39 ilyen status 
lett. Már most az Egyesült Államok territóriu
mán van egy bizonyos tartomány, melyet Utah-
nak hívnak. E tartománynak népessége már ré
gen túlhaladta azon számot, a mely megkí
vántatik arra, hogy statussá váljék. E tekintet
ben történtek is már és pedig több izben folya
modások, de a congressus azokat eddig mindany-
nyiszor megtagadta; és miért, t. ház ? Mert azon 
territóriumon egy sajátszerű vallású közönség 
telepedett meg, az úgynevezett mormonok, kik
nek egyik hitágazata a polygamia. A congressus 
tehát azt mondotta, hogy mindaddig, mig ezen 
nép nem változtatja meg hitvallásának ezen 
ágazatát, meghagyatván ugyan neki belügyeiben 
a self gouverment, melylyel bir, a statusok sorába, 
a congressusba nem vétetik be. Es minap, ja
nuár 14-dikéről olvastam Amerikából egy jelen-
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test, a hol az mondatik: „Az illető bizottság 
— t . i. The House Committee on territories, 
mely a háznak állandó bizottsága — üléseiben 
elhatározta és jelenteni fogja a háznak, hogy 
vétessék el a mormonoktól még az eddig birt pol
gári jog is, hacsak le nem mondanak vallá
suknak a polygammia iránti hitágazatáról." 

íme, t . ház, végkép, teljesen absolut módon, 
örökre valamely testületet elszakítani az ország, 
illetőleg az országgyűlés hatalmától nem lehet, 
és vegyük péld. hazánkat. Ha nálunk p. o. va
lamely egyházi gyülekezet vagy tanács azt ha
tározná, hogy a mennyiben ezen ország törvé
nyei összeütköznek vagy az orosz czár vagy a 
római pápa rendeleteivel, azok reá nézve nem 
érvényesek, kérdem, ez esetben nem lépne-e köz
be a t . ház? (Igen'.) Meg vagyok győződve, 
hogy igen. Én tehát, t . ház, megvagyok győ
ződve, hogy ezen háznak kezeiben bizton áll 
mind az egyéni, lelkiismereti és a vallásbeli 
szabadság, mind az egyesületek szabadsága, mind 
végre az országgyűlés hatóságának teljes épsége. 
Ezen meggyőződésben azt hiszem, ha mindezen 
három jogot teljesen megőrizzük, el lesz érve 
mindaz, mit hazánkfiai közöl bármely vallás 
követői saját vallásuk szabadságának javára kö
vetelhetnek. 

Ezt bátor voltam elmondani az igen t. mi
niszter urnák azon cselekvési ágazatára nézve, 
mely hozzá mint vallásminiszterhez tartozik. — 
Mert, megvallom, benne megkülönböztetek két 
különböző hivatali férfiút; alig van valaki, ki
nek hivataloskodását annyi elismeréssel tekinte
ném, mint az övét köznevelésminiszteri minősé
gében; a mennyiben pedig opponálásra adott al
kalmat, ez, azt hiszem, mindig azon állásából 
származott, melyet mint vallásminiszter foglal el. 
Mégis legyen szabad arra nézve, a mit első 
beszédének igen jeles, és legtöbb tekintetben 
helybenhagyást maga után vonó második részé
ben mondott, egy megjegyzést tennem. 

Az én igen tisztelt barátom Ghyczy Kál-. 
mán emiitvén azon tényt, hogjr az oktatási alap 
mindig az ország rendelkezése alatt állott, ebből 
azt következtette, hogy azon alapból soha fele
kezeti felső iskolák nem is áll í t tathatnak föl. 
Megvallom, sajnálattal hallottam ezen állítás el
lenében a miniszter úrtól, hogy felekezeti felsőbb 
iskolák fölállithatását pártolta. Nem gondolom, 
hogy azt értette alatta, hogy a netáni önkénytes ada
kozásokból ily felsőbb felekezeti iskolák állíttathas
sanak föl, mert arról nem volt szó, hanem volt 
a felsőbb iskolák azon osztályáról, melyet 
Ghyczy Kálmán emiitett, és én megvallom, hogy 
miniszter ur ezen nyilatkozatát, tekintve azon libe
rális eljárást, melyet a miniszter ur a nevelés 

i terén követ, nem vagyok képes programmjának 
i többi részével összeegyeztetni. 

Azok ellenében, miket a miniszter ur a 
felsőbb iskolák felekezeti jellegéről mondott, 
bátor vagyok azon példát fölhozni, hogy Angliá
ban, mint mindenki tudja, csak ezelőtt néhány 
esztendővel is nem volt oly exelusiv orthodox 
főiskola, mint az oxfordi és cambridgi egyete
mek. És most mégis mi történt? Néhány év 
előtt teljesen szabadnak nyilváníttatott a tanu
lás minden vallásfelekezetre nézve, később bekö
vetkezett az, hogy az akadémiai grádusok né
melyikére nézve is megengedtetett a dissidente-
reknek és a katholikusoknak a versenyzés; most 
pedig t. ház, a kormány pártolása alatt , nem 
csak a liberális párt pártolása alatt, de a kor
mány pártolása alatt a ház elé lesz terjesztendő 
egy oly javaslat, mely egészen eltörli az úgyne
vezett „university test"-et, mi annyit jelent, hogy 
a ki eddig az universitás valamely előnyeiben, 
emolumentumaiban részt venni akart, kénytelen 
volt oly esküt letenni, mely által bebizonyította, 
iiogy az angol egyházhoz tartozik. Ott is tehát 
t. ház, ezen felsőbb iskolák rövid idő múlva 
minden felekezetiségtől megmentve, tisztán nem
zeti iskolák lesznek. 

Én tehát Ghyczy Kálmán észrevételeihez 
ragaszkodva, igen köszönöm a t. háznak, hogy 
csekély észrevételeimet annyi türelemmel meg
hallgatni méltóztatott. (Élénk tetszés bal felől.) 

P r i l e s z k y T á d é : T. ház ! Az előttem 
szólott igen érdemes képviselő urak igen sokat 
időztek Amerikában, Angliában és más külor
szágokban : megengedi nekem a t. ház, hogy én 
Magyarország határain belől maradjak, és ezen 
szempontból kiindulva mondjam ki nézeteimet 
azon tárgyak, azon nagy horderejű eszmék fö
lött, melyeket Ghyczy Kálmán képviselő ur hat 
nap előtt tar tot t beszédében a ház előtt fölem
lített , és melyek mai napig is folytonos figye
lemben részesülnek. (Halljuk!) 

Tagadhatlan, hogy azon eszmék nagy hord-
erővel bírnak, tagadhatlan az is, hogy a legkö
zelebb lefolyt hónapokban ezen eszmék tárgyal
ta t tak a közirodalom terén nem csak a honi 
sajtóban, hanem a külföldi sajtóban is ; tagad
hatlan, hogy minden oldalról meg vannak vitatva 
és habár szintén tagadhatlan az is, hogy mi jelenleg 
ezen tárgyak, ezen eszmék iránt határozatot nem 
hozhatunk, mégis nem tartom meddőnek az ezek 
fölötti discussiót, sőt a jelen időben szükségesnek; 
a jelen időben mondom, midőn Európa egyik 
részében oly tanok szándékoltatnak kimondatni, 
melyek iránt igenis kötelessége a magyar par
lamentnek nyilatkozni, hogy mily nézetben van 
a vallásszabadság, miry nézetben van a szabad 

I egyház irányában. 
r* 
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T. ház! Én lehető legrövidebben csak azon 
álláspontot fogom kijelölni, melyet az autonómia 
irányában a katholiknsok jelenleg elfoglalnak, 
és mit kivannak a katkolikusok az autonómiá
tól. (Halljuk!) 

Köztudomású dolog, hogy a katholikusok 
közt is két különböző párt-áramlat létezik. — 
Egyik igen helyesen eonservativ, a másik hala
dási pártnak nevezhető. Ez utóbbi nevezetesen 
az alsóbb rendű papságban igen hathatós párt
fogással bir. Abban Magyarország katholikusai 
megegyeznek, hogy a katholika egyházat az ál
lamtól függetleníteni kell; abban is megegyez
nek, hogy a katholikus vagyont az állam kezelé
sé alól ki kell vonni, és a katholikusok kezelése 
alá adni, mert az az ő tulajdonuk, az őket meg
illeti. 

Ebben megegyeznek; de szétágaznak néze
teik a vagyon kezelése, hováfordítása, eommas-
satiójára nézve. Mig a eonservativok ezt igen 
egyszerűen a régi mód szerint a hierarchia ke
zében akarnák megtartani, addig a szabadelvű 
katholikusok a vagyon kezelése, hováforditása 
iránt a világiaknak túlnyomó befolyást igyekez
nek és kivannak biztosítani. (Helyeslés.) 

A második igen fontos kérdés az iskola 
kérdése. A eonservativok minden áron a felekezeti 
iskolák mellett buzgólkodnak, a szabadelvű ka
tholikusok pedig megkívánják az iskoláktól első 
vonalban azt, hogy az iskola legyen jó, ezéljá-
uak megfeleljen, és álljon a tudomány és műve
lődés színvonalán. A szabadelvű katholikusok 
nem ellenzik ugyan a felekezeti iskolákat, hogy 
ha azok az elébb mondott föltételeknek eleget 
tesznek; de mindenesetre kívánják a tanítás, 
nevelés ügyében az eddig kizárólag gyakorolt 
papi hatalmat megtörni, kívánják, hogy ezen 
fölügyelet az iskola és a nevelés ügyében túl-
nyomólag a világiaknak biztosittassék. (Helyeslés.) 
Ez, t . képviselőház a szabadelvű haladási katho-
likusoknak programmjok, követelésök. kívánsá
guk, s nézetem szerint ez oly méltányos, hogy 
nehezen hiszem, hogjr találkoznék akár egyes 
ember, a ki, akár testület, a mely ezen mél
tányos kívánságot megtagadni képes legyen. 
(Helyeslés.) 

Vannak ugyan még más nézetkülönbségek 
is, de ezek inkább a belszervezetre tartozván, 
azt hiszem, igen helyesen mellőzhetők. 

Már most az a kérdés, tiszt, képviselőház, 
hogy mikép szándékoznak érvényesíteni Magyar
ország katholikusai az autonómiát, és i t t meg
vallom, a legelső kérés, melyet a vallás- és köz
oktatási miniszter úrhoz intéznem kell, abban 
áll, hogy mindenek előtt igen szükségesnek néz
zük és látjuk azt, mikép a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur a vallásszabadságról szóló 

•törvényjavaslatot a ház asztalára mielőbb tegye 
le. (Helyeslés.) A mint a vallásszabadság ki
mondva, törvényesítve lesz, sok oly kérdés, a 
mely az autonómiában nagy nehezen volna 
keresztülvihető, könnyen megoldhatóvá lesz ezen 
törvény által. 

Második teendője a vallás- és közoktatási 
miniszter urnák okvetlenül az, hogy igyekezzék 
minden módon a katholikus autonómiát mielőbb 
létesíteni; ha a katholikus autonómia létre fog 
jönni, megkezdi működését, megalakulva lesz : 
akkor igen természetesen első teendői közé fog 
tartozni az, hogy a katkolikus vagyont, az ala
pítványokat átvegye; it t be fog állani, be fog 
következni azon időpont, midőn okvetlenül szük
séges lesz, hogy ezen alapítványoknak, ezen va
gyonnak jogi természete iránt tisztába jőjön a 
képviselőház; ekkor be fog következni azon idő
pont, midőn szükséges lesz egy bizottságot ki
küldeni, mely bizottság a minisztériumnak elő
terjesztési fonalán megbírálja, mily jogi termé
szetű azon vagyon; és ez az igazság, a jog és a 
méltányosság alapján intézkedni fog az autono-
micus congressussal, és vagy transactiót fog lé
tesíteni, melyet a ház asztalára letévén, ez tör
vényerőre fog emeltetni, és beczikkelyeztetni, 
vagy ha némely oly tételek volnának, melyek
ben transactió nem sikerülhetne, ezekre nézve 
okvetlen a biró fog dönteni. Ez nézetem szerint 
a tényállás és csakis ezen módon, csakis így le
het a katholikus autonómiát gyakorlatilag létesí
teni. Hogy ilyetén autonómia nélkül Magyaror
szágon a szabadságnak, a polgári szabadságnak 
fejlesztése egyátalában nem is képzelhető, néze
tem szerint igen következetes. 

Ezek igy állván, bátor leszek szerény véle
ményemet azokra nézve elmondani, a miket Ko
márom városa érdemes képviselője épen az auto
nómia kérdésére vonatkozólag elmondani méltóz
t a to t t ; miután nézetem szerint, a mennyire én 
elősoroltam, s a memryíre fölfogni képes vagyok, 
a dolog nem ugy áll, mint azt a t. képviselő ur 
előadni méltóztatott. 

Egy nagy eszmét fejezett ki a t. képviselő 
ur azon aggodalommal, melynek szavakat a kö
vetkezőkben adot t : „Vajon mi leend sorsa a 
katholikus ifjúságnak, miképen fog neveltetni, 
ha ezen nevelés a jezsuiták kezébe kerül." Kö
rülbelül ezeket méltóztatott mondani. Hogy pe
dig ezen aggodalomnak érvényt szerezzen, azon 
munkálatból, melyet 1868-ban a püspöki kar 
az autonómia szervezése tárgyában előterjesztett, 
néhány szakaszt fölolvasni méltóztatott, és is
mervén a hierarchiának canon szerinti jogait — 
u g y mint én is ismerem azokat — a katholikus 
egyház hatalmát és századokon át változatlan 
i rányá t és elveit, ebből azt méltóztatott követkéz-
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tetni, hogy a világiaknak a katholikus autonómiában 
csakis nagyon csekély és alárendelt szerep jutna. 
Nézetem szerint ezen aggodalolom tökéletesen helyes 
volna akkor, ha azon alapelv,melyből kiindult, fönál-
lana. De bátorkodom emlékeztetni, hogy az 
1868-ki püspöki tervezet nem fogadtatott el; 
és igy egyátalán nem képezhet alapot , melyre 
bizonyos okoskodást fölállítván, méltó aggodal
mat származtatni lehetne. (Helyeslés jobb felől.) 

Nagyon természetes, én is osztozom azon 
nézetben, hogy az autonómiát szervezni, azt tö
kéletesen oly alapra állítni, hogy a világiaknak 
csakugyan azon túlnyomó befolyása, mely őket 
megilleti, érvényesíttessék, nehéz. Ez kétséget nem 
szenved. De kérdem Komárom városa érdemes 
képviselőjétől, vajon akként fogunk-e a bajon 
segíteni, ha ezen aggodalomnak kifejezést adván 
az országgyűlés termében , a tet tek teréről 
visszavonulunk? (Helyeslés jobb felől.) Nézetem 
szerint kötelességünk nem csak azoknak, kik 
közvetlenül részt veszünk az autonómia szerve
zésében, de kötelessége minden honpolgárnak e 
hazában, ki a szabadságot és a szabadság fölvi
rágzását óhajtja, kötelessége, mondom, a tettek 
tétére lépni s közreműködni ott, hol szükséges, 
hogy az autonómia oly értelemben, oly módon 
létesíttessék, hogy az országnak szabadságát 
biztosítsa és fejleszsze. (Helyeslés.) Azzal, hogy 
aggodalmat érzünk, hogy attól tartunk, hogy 
ez nehéz föladat lesz, nem segítünk az ügyön, 
hanem veszélyeztetjük azt, mert ha van a ka
tholikus autonómiának nagy ellensége, nyíltan 
kimondom : ez a katholikusok közönyössége. (He
lyeslés.) 

Különösnek látom Magyarországban, a me
lyet, mint elismerni méltóztatott, csakugyan ka
tholikusok alapítottak és mint Vukovics képvi
selő ur mondani méltóztatott, hogy a reforma-
tió előtti alapítványok katholikus alapítvá
nyok, a mi igen természetes és magától értető
dik, hogy azon országban mondám, melyet ka
tholikusok alapítottak, melynek fölvirágzását a 
katholikusok mindig törekedtek előmozdítani: 
arról tanácskozunk, vajon lehet-e a katholikusok-
nak oly jogokat adni, melyeket a protestánsok 
és más hitfelekezetek élveznek? Az tehát egy
átalaban kérdés sem lehet, vajon az, a mi jogi 
természeténél fogva tisztán katholikus alap, ka
tholikus vagyon, a katkolikusoknak kiadassék. így 
bátor vagyok átmenni Ghyczy Kálmán tisztelt 
képviselő ur beszédének azon részére, a melyben 
a tanulmányi alapot államalapnak mondja; és 
ezt következőképen indokolja. A tanulmányi alap, 
mely körülbelől 19 milliót tesz: az államé azért , 
mert a közoktatás, a köznevelés, nem vallási, 
nem egyházi, de állami és polgári, ezt ta
gadni nem fogja senki, ez áll, tökéletesen á l l ; 

de ez egyátalaban nem képez a vagyon jogi ter
mészetére nézve bizonyítékot; továbbá, úgymond, 

i azért nem , mert a helytartótanács kezelte 
ezeket s végre azért nem, mert királyi gym-
nasiumok és királyi akadémiáknak neveztettek. De 
nézetem szerint ez is egyátalán ismét csak azt 
bizonyítja, mikép abból valamely alapítvány jogi 
természetét következtetni nem lehet. Ez nincs 
is jelenleg eldöntés a l a t t ; nézetem szerint ezt a 
képviselőházban eldönteni nem is lehet; ezt meg 
kell bírálni, meg kell szerezni a kellő adatokat, 
melyek a minisztérium részéről annak idején , a 
ház elébe fognak terjesztetni akkor; egyetértőiég 
a katholikus autonómiai congressussal — a mint 
már mondám beszédem elején — transactió ut
ján kell rendbe hozni. megadva a katholikusok -
nak azt, a mit jogosan követelnek és meg tar t
va az államnak azt, mit az állam jogosan kö
vetelhet maga részére. (Helyeslés.) 

Nem akarván hosszabban e tárgyról szólni, 
még csak azt az egy észtevételt koczkáztatom, 
hogy igen nehezemre esett a vita közben foly
tonosan azt hallanom, mennyire hátra vagyunk 
ezen országban, mennyire rósz ez vagy amaz, 
mennyire nem haladunk, ngy hogy az ember 
utoljára kénytelen — ha látja és jól meggon
dolja, hogy honatyáink nyilatkoznak ekként a 
hazáról — megfeledkezni a történelemről, és 
azt hinni, hogy el nem érjük már a többi nem
zeteket. Ezt egy részben tagadom, hogy ugy 
van, mert hivatkozom a történetre, melyet én 
is igen szorgalmasan olvastam — bátran állít
hatom, hogy nincs e föld kerekségén nemzet, 
mely a 30-as évek óta máig oly mérvű haladást 
t e t t volna minden tekintetben, mint a magyar. 
Én tehát egyátalaban nem látom át, hogy tu
lajdonképen miért nem akarja ezt elismerni e 
házban senki? Hogy miért állítják folytonosan, 
hogy mindaz, a mi történt, mind rósz. De ha 
ugy volna, tulajdonképen ki volna oka minden
nek, t. ház! ha nem tudunk előrehaladni, ha 
nem vagyunk képesek a többi nemzettel kiállani 
a versenyt? T. ház! Magunk vagyunk oka. (Bal 
felöl fölkiáltások: Ugy van! A jobb oldal l) Egész 
esztendő óta i t t ülünk, és egyetlen egy hala
dási eszmét nem vagyunk képesek fölmutatni, 
(FölMáltások bal felől: Ugy van!) egyetlen egy 
reform-törvényt sem alkottunk, szóval nem vol
tunk képesek törvényhozási állásunknak megfe
lelni. (FölMáltások hal felől: Ugy van! A jobb ol
dal! Zaj.) E szemrehányásokat tehát ne tegyük 
se a népnek, se másnak, hanem tegyük ön
magunknak. (FölMáltások bal felöl; A jobb oldal
nak! Jobb felől élénk helyeslés.) 

C s i k y S á n d o r : T. ház! A közoktatás
miniszter ur f. hó 18-án tar tot t ülésünkben oda
nyilatkozott, miként az ő költségvetése oly sok 
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águ tárgyakat foglal magában, melyeknek tárgya
lása alkalmával mindenről, a mi születésünktől el
kezdve egész az üdvösség útjára haladásunkig tör
ténik, lehet okoskodnunk és tanácskoznunk ; azon
ban ő, a mint monda, azt nem találja czélravezető-
nek, hogy oly különböző természetű tárgyak, melyek 
egyenkint tüzetes tárgyalást követelnek, a költ
ségvetés tárgyalása alkalmával vitattassanak. E 
tekintetben teljesen egyetértek vele, azonban 
meg fog bocsátani nekem a t . ház, hogy miután 
oly nagy fontosságú kérdések vi tat ta t tak és tár
gyaltat tak e házban a közoktatási miniszter 
költségvetésének szőnyegre kerülte óta, melyekre 
nézve, nézetem szerint, okvetlenül előbb kell 
határozni, hogy sem azon reformok terén, me
lyeknek létrehozatala végett az országgyűlés 
maga a királyi trónbeszód tartalma szerint is 
összegyűlt, előhaladni lehetne : e tekintetben én 
is képviselői kötelességemül ismerem, szerény 
nézetemet röviden előterjeszteni. 

Azonban, mielőtt ezt tenném, szólok magá
ról a tárgyalás alatt levő költségvetésről. 
(Halljuk!) 

T. ház! Én ugy találom: ezen költségvetés 
egy részről igen szűkmarkulag, más részről pedig 
igen bőkezüleg van szerkesztve. Szűkmarkulag 
annyiban, mert a közoktatási és közművelődési 
czélokra oly kis összeg van a miniszteri költség
vetésben tervezve, hogy ha azokat az 1849-ki 
költségvetéssel összehasonlítjuk, melyet szintén 
az igen t. miniszter ur készített 1848-ban, és 
azt is tekintetbe veszszük, hogy akkor a nem
zet több oldalról megtámadva, bellázadás által 
levén földúlva, minden szellemi és anyagi erejét 
a honvédelem létrehozatalára és a nemzet meg-
maradhatására kellett fordítania : azt találjuk, 
hogy akkor a költségvetésre sokkal nagyobb 
összeg jutott , mint most béke idején tervezte
tik, midőn semmi ily nemzeti vért méhében 
hordó viszály bennünket nem fenyeget. Megbo
csásson a t . ház, de már a számokra nem tu
dok teljesen visszaemlékezni, s azért bátor le
szek azokat fölolvasni. Az 1849-ki közoktatás
ügyi miniszteri költségvetésben 2.902,394 frt 
volt előterjesztve , melyből a közművelődési 
czélokra 2.632,500 frt fordíttatott, most pedig 
a közbéke idején 1.952,485 frt terveztetik a 
költségvetésben ugyanezen czélra, s ebből csak 
1.347,668 frt fogna fordíttatni közművelődési 
czélokra, s így a 49-kinél 1.465,726 frttal ke
vesebb terveztetik most, mint teveztetett akkor. 
Ha még ehhez, t. ház, hozzáveszem azt is, hogy 
1849-ben három évi középszámitás szerint az 
évenkinti bevétel 1.129,468 frtot tett, a kiadás 
1.073,350 frt volt, e szerint a tiszta jövedelmi 
felesleg 100,731 frt volt; most pedig, t . ház, 
azon jövedelem, mely a közoktatásügyi miniszter 

költségvetésében foglalt javadalmakból bekerült, 
összevéve tesz 54,580 frtot. 

Most az ország népére ily módon a köz
adóban 1.897,905 frt vettetik ki, akkor pedig 
semmi sem vettetvén, még 100,000 frt fölöslege 
volt a nemzetnek. 

Mi legyen ezen roppant nagy különbségnek 
oka, e tekintetben én magamat tájékozni nem 
tudom és csak a t. cultusminiszter urnák e te
kintetben teendő fölvilágositása utján jöhetnék 
tisztába; de eddig semmi fölvilágositás nem le
vén, azt igen óhajtanám a t. miniszter úrtól 
megkapni. 

Azonban, t. ház, van még egyéb is, jelesen 
az 1849-ki költségvetésben a közoktatási mi
nisztérium tisztviselő- és hivatalnok-személyzete 
mindössze 70 emberből állott, a szolgákat is 
beleszámítva. Most, t. ház, a szolgaszemélyzette! 
együtt a tisztviselők testülete 154-re megy. 
1848 — 49-ben t. ház a közoktatási miniszté
riumnak tisztviselői és szolgaszemélyzetére for
dított költsége 90,000 ír tra ment, most 244,000 
frton fölül megy. 

Mi legyen tehát oka, t. ház, hogy ugyan
azon teendői levén jelenleg a cultuszminiszte-
riumnak és tisztviselőinek, mint volt 1848-ban, 
mégis ezen teendőknek teljesítésére most nagyobb 
személyzet és több fizetés terveztetik. (Fölkiáltá-
sok : Élátt! Ugy is tudjuk!) Tessék?! Nem tudom, 
ki tudja jobban magamnál, hogy mit akarok 
mondani? (Derültség.) Tehát mondom, t. ház, 
ezen óriási különbség, megvallom, méltó aggo
dalomra szolgáltat okot. 

E l n ö k (leszáll s helyét Bittó István fog
lalja el.) 

C s i k y S á n d o r : Megvallom, e téren, azt, 
hogy ily nagy számú tisztviselők és cseléd
ségre van szükség, annak is kell tulajdonitanom 
és igazat kell adnom a napokban előttem szólott 
Bobory képviselőtársamnak, ki azt monda, mi
ként a közoktatási minisztérium heted magával 
van itt e teremben képviselve és nagyon termé
szetes, hogy dolgaikat, mikor mint országgyű
lési képviselők itt vannak, valakinek ugy, a 
hogy vinni kell; ez az oka annak, hogy e költ
ségvetés ennyire növekedett és azt hiszem, hogy 
ezt orvosolni a törvényhozásnak hivatása, mert 
az arány valamennyi minisztériumban — alig 
valami kivétellel — igy áll, és nagy mérvben 
idézi elő a költségek növelését, már pedig az 
ország terhein könnyíteni kellene. 

De tovább megyek e tekintetben. Bocsásson 
meg a t . ház, mert ez szorosan nem tartozik 
ugyan a költségvetéshez, azonban tágasabb ér
telemben azzal kapcsolatban hozom föl, jelesen 
föltűnő előttem az, hogy, habár már három év 
óta van parlamentalis felelős kormányunk, a -
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minisztérium személyzetének schematismusa, név
jegyzéke kinyomva, közzétéve, kiosztva és meg-
vehetővé téve nincs. (Fölhiáltásók: Benne van a 
kalendáriumban!) Nincs ben a kalendáriumban 
sem, mert sok kalendáriumban kerestem már, 
de mindegyikben tökéletlenül van. 1849-ben e 
névsor, a mint a minisztériumok megalakultak, 
kinyomatott, szétosztatott és könyvárusi utón 
olcsó áron megszerezhető volt, (FölkiáUásoh: Most 
is ugy van!) hogy ez mostanában is ugy van-e, 
nagyon szeretném tudni, de én nem tudtam 
nyomába jönni; ezt is oly szükségnek látom, 
melyre a kormányt fölkérni kötelességemnek is
merem. 

T. ház! Magára a költségvetésre vonatko
zólag az a megjegyzésem van, hogy látok a 
költségvetésben egy tételt, mely valami két fő
tankerületi felügyelőt és azokkal kapcsolatban 
egy egész tiszti személyzet sorozatát foglalja 
magában. Ha elolvasom az 1868-ik XXXVÍII-ki 
törvényczikket, mely a népnevelésre vonatkozik: 
abban találok ugyan rendelkezést tanfelügyelők
ről, de két tanfelügyelő szükséges voltáról emlí
tést téve sehol sem látok. Ez tehát ismét oly 
nagy teherrel járó és szükség fölötti személyzet, 
melyre nézve a részletes tárgyalás alkalmával 
észrevételeimet előterjeszteni bátor leszek, de 
most az átalános tárgyalás alkalmával sem hall
gathattam el. 

Tovább menve, t. ház, az is igen föltűnő 
volt előttem, mikép lehet az, hogy a bécsi The-
resianumban Magyarországból csupán három 
fiatal ember taníttatik és erre 1500 egynehány 
frt van a költségvetésbe felvéve, akkor midőn 
Erdélyből van hat fiatal ember 3000 néhány 
száz ír t tal fölvéve, a mi tekintve az arányt Ma. 
gyarország és Erdély népessége közt, igen nag 
különbséget tesz. Tehát e tekintetben is a költy 

ségvetés kiigazítása igen kívánatos. 
Továbbá az is igen föltűnő, hogy bár az 

1868-ik XXXVIII-ki törvényczikk által fi- és 
leánynevelő-intézetnek, különösen finevelő-intéze-
teknek szám szerint 120-nak és leánynevelő-in
tézeteknek aránylagos számban országszerte 
leendő fölállítása elrendeltetett, i t t a költségve
tésben e tekintetben nem találok semmi említést 
s legalább ezen nevezet alatt nincs e czélra ki
vetve semmi és igy a törvény rendeletének elég 
teve nincs. 

Továbbá, t . ház, volt már említés téve az 
iránt, hogy a tisztelt vallás- és közoktatás-mi
niszter ur az 1868-ki törvény 148-ik pontja szerint 
a tanügy haladásáról az országgyűlésnek éven-
kint jelentést tenni tartozik; az azonban elmu-
lasztatott, a miért e tisztelt ház ezen jelentés 
hiányában alaposan és a dolog érdemét kellőleg 
figyelembe véve, határozni nem képes. 

Én tehát pártolom azon határozati javaslatot, 
melyet Schvarcz Gyula képviselőtársam beadott, 
jelesen : hogy halasztassék el ezen közoktatás
ügyminiszteri költségvetésnek tárgyalása akkorra, 
midőn a kérdéses jelentés, a melynek beterjesz
tését maga a kultuszminiszter ur is megígérte, 
a ház asztalára letétetik és a képviselők között 
kiosztatik. 

A többi pontokra nézve a részletes tárgya
lás alkalmával leszek szerencsés észrevételemet 
előterjeszteni. Azonban, a mint előreboesátottam, 
kivánok azon fontos kérdésekhez szerény észre
vételem hozzáadásával szólani, a melyek i t t né
hány nap óta a tanácskozás tárgyát képezik. 

Ezek között, t. ház, (Halljuk!) leginkább, 
legnagyobb mértékben foglalta el a t. ház szó
nokainak figyelmét a most czélba vett kath. 
autonómia. Erről maga a közoktatási miniszter 
ur is akként nyilatkozott, hogy a kath. auto
nómiának életbeléptetése sarkköve a szabadság
nak, és ehhez képest ezt ő is pártolandónak véli, 
és pártolja is. En, t. ház, magam is azt mondom: 
igen szép ez az autonómiához való ragaszkodási 
vágy, mert hisz ez az autonómia nem egyéb, 
mint az önkormányzat; a midőn tehát magát az 
illető vallásfelekezet maga kormányozhatja, ez 
bizony jele a szabadságnak, és ehhez képest mél
tán mondható a szabadság sarkkövének. De ha 
az önkormányzati jog egy felekezet által biratik, 
annak nem ilyen módon kell szerkezettnek lenni, 
mint a milyen a most egybehívott katholikus 
autonóm gyűlés. Hiszen ha csak a katholikus 
egyház nevezete alatt, kizárólag a szerzetes ren-
düeket és világi papokat érteni nem akarjuk, a 
mostani autonóm értekezlet nem fogja képezni 
a katholikus vallásbehek akaratát, mert ahhoz az 
kívántatnék, hogy a katholikus valláson levő 
hivek akaratukat szabadon tolmácsolhassák és 
választhassák képviselőiket mindenféle, minden 
legkisebb egyházi befolyás nélkül, és választ
hassa azokat, a kik a nép bizalmát birják. Le
gyenek tehát szabadon választva az egyes tagok, 
minden egyházi, papi befolyás kizárásával. Nem 
mondom, hogy az egyházi papság, az egyháznak 
hierarchikus része is ne legyen benne képviselve, 
szükséges, hogy a világiak is magok részéről az 
ő számukhoz képest szintén válaszszanak képvi
selőket, de ezzel kapcsolatban áll, hogy minden
nemű belügyeiket is magok rendezhessék, ők ma
gok válaszszák az érsekeket, püspököket és ők 
magok határozzák meg, menayi püspök, mennyi 
káptalan kell az országban, ők intézkedjenek a 
papok választására nézve, ők határozzák meg a 
rhitusnak módját és miséknek nyelvét. (Zaj.) 
Ha önök vallásszabadságot és önkormányzatot 
említenek, akkor ez is hozzátartozik. 

Ha ez igy történik, t . ház, és ha valódi ön-
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kormányzat létesittetik, akkor kezet fogok a 
miniszter úrral. Az ily módon létrehozott autonó
mia valóságos sarkköve lenne a szabadságnak. 
Holott ha máskép eselekesznek, akkor az a sza
badságnak egy tiprása, a szabadságnak ostora 
leend, nem lesz, más mint a szabadság köpenyege 
alatt a hierarchia hatalmának növelése. Ez pé
pedig vészes következményekkel fog járni. Ez 
nem kötelezheti a katholikus híveket, ez nem kö
telezhet engem, sem elvtársaimat, kik természet 
adta jogainkat gyakorolni kívánjuk. Hogy tehát 
a katholikus autonómiai gyűlés határozatai köte
lezők legyenek, nem elégséges, hogy némelyek sza
bályokat készítenek el, midőn elkészítették a szabá
lyokat, felterjesztik ő felségéhez, ő felsége szentesíti 
és már itt van a szabály, a mely kötelezi a hí
veket, a kiknek autonóm önkormányzati joguk 
van. Hiszen, ez nem állhat az alkotmány értelme 
szerint. Nem azért, mert szabályokat alkotni, 
és mintegy törvényeket, mert hisz törvénynyé 
lesznek az ily módon alkotott szabályok, alkotni, 
létrehozni csak az országgyűlésnek a fejedelem
mel együtt lehet, azontúl a mi van, az egy sem 
törvényes rendelet. A 48-iki és egyéb hazai 
törvényeink értelmében minden rendelet vagy 
törvény ő felségének szentesítése után az illető 
miniszter ellenjegyzésével adandó ki, és igy az 
oly szabály, mely egy törvény alakját képviselné 
a katholikusokra nézve, ha az illető miniszter, 
ki a törvény szerint felelősségre vonható, ellen
jegyzésével ellátva nincs, a katholikusokra nézve 
nem lehet kötelező. 

A t. cultusminiszter ur tovább menve, azt 
állította, hogy a községi iskoláknak barátja. 
Igen örvendek, hogy e szép hajlamát i t t nyilat
koztatni méltóztatott , örvendek neki azért, 
mert hiszem, hogy nem csak szóval, hanem tet
tel is be fogja azt bizonyítani, hogy a községi 
iskolák ügyét fölkarolja. De fájdalom, t. ház, 
nekem eddig az ellenkezőt kellé tapasztalnom. 
Nem említek fel többet, csak Eger városát, 
(Halljuk Eger városának haját) felemlíthetnék én 
más városokat is, (Derültség) péld. Nagy-Váradot, 
Budát, Szombathelyt, melyek e részben ugyan
egy hajóban eveznek Egerrel. (Derültség.) 

Nem említek föl mást, csak Eger városát 
azért, mert az ottani viszonyok és helyzet előt
tem ismeretesek. Eger város képviselőtestülete 
elhatározta, hogy minden iskoláit községieknek 
nyilvánítja; a papság, a főpapság minden áron, 
mindenféle eszközök felhasználása mellett, melye
ket részletezve itt előadni nem akarok s melyek 
nem helyeselhetek, oda igyekezett, hogy a közös 
iskolák létrehozását megakadályozza, izgalmat, 
viszályt idézett elő, a nép közt erőszakkal elfog
lalta a közös iskolákat, a képviselő-testület 
visszafoglaltatta, s mikor az igy visszafoglalva 

lett, a papság a kormányhoz folyamodott segély
ért. A kormányhoz folyamodásnak következése az 
lett, hogy kir. biztos küldetett Egerbe, a ki Eger 
város községétől az általa már 70 év óta tulaj
doni joggal birt iskolákat a papság kezébe adta, és 
azoktól, kik az iskolákat 70 év óta birták, király
biztosi hatalom hozzájárulásával, egyenesen egy
oldalú miniszteri rendelet által elvétette, és ma 
is még perlekedik a város az érsekkel, mert 
felekezetiekké akarta tenni a képviselőtestület 
határozata ellenére az iskolákat. E tekintetben 
kénytelen voltam a ház asztalára egy határozati 
javaslatot letenni, a melynek fölvételét a részle
tes tárgyalás alkalmával kérni fogom és midőn 
ezt teszem, méltóztassék elhinni, csak képviselői 
állásomnak kívánok megfelelni, mert én az igen 
t. cultusminiszter urnák tisztelője vagyok ós igy 
tehát ebben személyes indok nem vezérel. 

Azt méltóztatott mondani a t . cultusmi
niszter ur, hogy a közös iskolákat létrehozni 
nem oly könnyű föladat, mert ehhez tanerők, 
taneszközök és főleg közszellem szükségesek. 
Beismerem, t. ház, hogy ez szükséges, hanem azt 
hiszem, ha komoly az akarat, a tanerőket és a 
taneszközöket a hazában fői lehet találni. A 
közszellemet és a taneszközöket a hazában föl
találni lehet, a közszellemet egyszerre ugyan 
előteremteni nem lehet, de lassankint kell elő
készíteni és megérlelni. Erre pedig legjobb mód. 
ha azok a tanfelügyelők, a kiknek kezében a 
népnevelés terén oly tekintélyes hatalom van a 
törvény által biztosítva, ha azok oly emberek kö
zül választatnak, a kik szakképzettek, s a nép 
bizalmát bírván, szivökön hordják a népnevelés 
ügyét. 

Azt hallottam említtetni Horváth Mihály t. 
képviselőtársam és 1848-iki cultusminiszter által, 
hogy az alapítványokról a törvényhozásnak nincs 
joga intézkedni, mert azok az egyházéi, katho
likus alapítványok, azok fölött tehát nem ren
delkezhetik más, mint a katholikus autonómia, 
mely Krajcsik képviselőtársam szerint már létre 
is jött , tehát az egyháztanács intézkedik. Felfo
gásom szerint ez nem áll, mert régi törvénye
inkből ilyen az 1723. XCVI.t. ez., mely ezen ala
pítványoknak mimódon használását rendeli meg 
a törvényhozás által; továbbá az 1741. XLIV t. 
ez. , mely azok mi módon kezeléséről és hovafor
dításáról szól, az tűnik ki, hogy a törvény
hozás ezen alapítványokról rendelkezett; az 1729-
ki XXI. t. ezikkben a zágrábi püspök felszólitta-
tik, hogy a megyében található minden alapít
ványt vizsgáljon meg és számadását terjeszsze a 
legközelebbi országgyűlés elé. Ha ezeket, mondom, 
tekintetbe veszem, ugy találom, hogy a törvény
hozás ennek előtte intézkedett ezen alapítvá
nyokról. Már most kérdem t. ház, ha ez fenál-
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lott régebben, melyik uj törvény változtatta meg 
a tőrvényhozás e jogát? Az alapítványok fölötti 
rendelkezési jog tehát már régi törvényeink sze
rint kétségtelenül a törvényhozásé volt; és ha 
ez igy van, akkor az államnak beleszólása nincs 
és nem lehet. (Zaj. Felkiáltások: Eláll\) Méltóz-
tasanak megengedni, ha meghallgatnak, akkor 
igen rövid leszek, ha pedig nem, akkor hosszú 
leszek. (Nagy derültség.) Kath. autonómiai gyűlés 
elé azok fognak elintézés végett terjesztetni, mi
ket a törvényhozás előleg meghatározott, a fel
ügyleti s rendelkezési jog pedig a törvényhozást 
illeti. 

Az egyházjavakat illetőleg csak egy pillan
tást kell vetnünk törvénykönyveinkbe, hogy meg
tudjuk, mi az alapjok, ki adta és ki rendelke
zik felettök. Ezen ingatlan vagyon az egyházi 
méltóságoknak azon föltétel alatt adatott, hogy 
bizonyos kötelezettségeket, melyek azzal együtt 
járnak, teljesítsenek, milyenek voltak: iskolák 
felállítása, egyházak építése s ezeknek fölszere
lése, milyen volt a banderialis kötelezettség s 
e tekintetben az 1729. X X - XlII.t . ez.-ek tartal
mazzák az erre vonatkozó rendelkezéseket ; igy 
péld. az esztergomi érsek 2000 lovasból álló ban
dériumot tartozott kiállítani, valamennyi püspök 
egy-egy egész bandériumot; azonkívül a kápta
lanok, apátságok állítottak ki hadseregeket, sőt 
midőn vész fenyegette a hazát, maguk állottak 
élén a bandériumnak s vezeték azokat az ellen
ség ellen a haza védelmére. A hierarchia vagyo
na, t. ház, oly jelentékeny, hogy az ma is az 
ország összes területének igen nagy részét fog
lalja el. (Felkiáltás jobb felől.- Éljen !) A meddig 
lehet, majd csak megélek! (Átalános derültség.) 
Ezen egyházi ingatlan birtokokkal t. ház ! oly kö
telezettségek voltak a régibb időkben összekötve, 
melyeket az egyháziaknak mindenkor teljesiteni-
ök kellett. Már "most az a kérdés, t. ház , hogy 
miután ezen ingatlan birtokok ma is a hierarchia 
kezeiben vannak, az s azokkal járó kötelezettsége
ket az egyháziak nem teljesitik, nem áll-e az 
államnak kötelességében megvizsgálni azt, van-e 
és mennyi jövedelmök az egyháziaknak, az ál
lam ezen hivatalnokainak, — mert hiszen a pa
pok sem egyebek, mint az állam hivatalno
kai, miután az állam ád nekik fizetést, látja el 
adományokkal, ád nekik tekintélyt, rangot, ké
pesiti őket az élvezetek árjában résztvehetni; 
— és hová fordítják azokat? Továbbá megvizs
gálni azt, mennyi jövedelem szükséges nekik ar
ra, hogy állásukhoz illőleg megélhessenek, (ügy 
van! szélső bal felől.) 

Hallottam itt említtetni, hogy a törvényho
zásnak mind ezekbe nincs beleszólása, mert az 
a tulajdon megtámadása lenne. De hát kérdem, t. 
ház, tulajdonuk-e az egyháziaknak a kezökön 
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levő ingatlan birtokok! Kétségkívül nem, mert 
ők nem idegenithetik el a papi joszágokat,annyit 
sem idegenithetnek el belőle, mint . . . (No f no ?) 
mint a körmöm feketéje; (Derültség) a tulajdon
nak pedig fő at tr ibútuma, hogy elidegeníthető. 
Ők tehát azon jószágokat nem tulajdonul, ha
nem csak használat végett bírják. 

Nem akarom a t. ház figyelmét tovább fá
rasztani, hanem kijelentem, hogy Schvarcz Gyula 
képviselőtársam indítványához ragaszkodom, egy
szersmind pedig Ghyczy Kálmán képviselőtársam 
határozati javaslatát pártolva, azt kérem, mél
tóztassanak e tárgyat most elhalasztani és mikor 
több idő lesz reá. részletes tanácskozásnak tár
gyává tenni. 

B á n ó J ó z s e f : T. ház! Hatodik hete, 
hogy a budget tárgyaltatik, s emberi számítás 
szerint, ugy látszik, alig vagyunk még a felé
ben. Elismerem t. ház, hogy igen sok szép s a 
jövőre messze kiható eszmék merültek föl e 
tárgyalások alkalmával. hanem meg vagyok 
győződve, hogy ezen eszmék újra, még egyszer 
föl fognak merülni a discussió terén; más részt 
pedig meg vagyok győződve, hogy ha a ház 
bölcsesége valami szabályokat nem fog alkotni 
a discussió korlátozására nézve, (Zaj bal felől.) 
akkor meg fogjuk mutatni a világnak, hogy 
Magyarországon alkotmányos parlamenti kor
mányforma alatt élni teljes lehetetlen. (Ellen
mondás bal felől, helyeslés jobb felől.) Mert t . ház, 
ha minden évben méltóztatnak csupán a budget 
tárgyalására 3 — 4 hónapot szánni, akkor meg
vallom, a többi reformkérdésre mennyi idő fog 
maradni, nem tudom. Én tehát ezen veszélyt 
egy atommal sem akarom nagyobbítani, sőt in
kább ha lehet, azt elhárítani, azért kinyilatkoz
tatom, hogy ámbár sokan kivannak még szólani, 
én föltétlenül lemondok a szóról. (Helyeslés.) 

S a l a m o n L a j o s : T. ház! (Fölkiáltások: 
Eláll!) Eletemben talán kétszer, vagy háromszor 
szólaltam föl ezen országgyűlésen, méltóztassa
nak tehát meghallgatni. (Nagy zaj.) Egyébiránt 
belátom, és tökéletesen méltánylom azon kifára-
dást, melyet a t. ház a hosszú tanácskozások 
folytán érez, s ha azt kívánják a t . ház tagjai 
és az elnökség, hogy ma ne szóljak, szívesen el
állók, ugy azonban, ha méltóztatnak megenged
ni, hogy holnap szólhassak. (Zaj.) 

E l n ö k : T. ház! Nem értettem a t. kép
viselő u r a t : föltétlenül méltóztatik-e elállani ? 

S a l a m o n L a j o s : Mára nézve föltétle
nül , de holnapra tentartom szólási jogomat. 
(Halljuk ma!) 

E l n ö k : Akkor, kérem, méltóztassék azt 
ma megtenni, mert még elég időnk van. 

S a l a m o n L a j o s : Mára nézve lemon-
3 
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dok; de holnap szólani akarok, és azért hol
napra ismét föl fogom magamat Íratni. 

H u s z á r I s t v á n : Elállók. (Éljenzés.) 
K á l l a y Ö d ö n : T. ház! Én elismerem, 

a mit előttem szólott t. képviselő ur mondott, 
hogy a tanácskozás hosszasan foly; de a részle
tes tanácskozásoknál nem ta r tom ápropos-nak 
elmondani azokat, a miket it t elmondandó vagyok. 

Két irányát a tanácskozásnak nem köve
tem . Nem követem először azt, hogy a vallási 
rítusról ós bibliai tételekről helyeseljem i t t a vi
tatkozásokat, azt bátran a theologusokra bizhat
juk ; más részről nem követem azt az irányt 
sem, hogy elmondjam Angliától Amerikán ke
resztül egész Spitzbergig minden vallásfelekezet 
állását: mert azt hiszem, ez az irodalomhoz tar
tozik ; én csak azokat mondom el, a miket a íöl-
hozottak következtében szükségesnek tartok. 

T. ház! Több szónoktól hallottam, hogy a 
kath. vallás államvallás ; ebből azt lehetne kö
vetkeztetni, mintha mi katholikusok bizonyos 
szabadságot, bizonyos jóllétet élveznénk. En, mint 
katholikus, kijelentem, hogy én azon vallás tagja 
vagyok, mely valamennyi vallás közt a legel-
nyomottabb. Mindazon jogainkat, melyeket kath. 
őseink élveztek, ugy a hatalom, mint a hierar-
ohia kezet fogva eltulajdonították; nekünk sem
mibe szólásunk nincs, mi fizetjük a papot, a kit 
más tukmált reánk; mi oly tűrhetetlen hierar
chia alatt élünk, mely hierarchia nem elégszik 
meg azzal, hogy eddig jogainkat eltulajdoní
to t ta , hanem ma már józan eszünket akarja 
megtámadni, (Élénk helyeslés bal felől.) oly ba
darságokat kivan, hogy elhigyünk , melyeket 
csak egy Bedlamba került egyén hihet el : ér
tem a csalhatatlanság tanát . (Helyeslés a szélső 
bal oldalon.) De ez még nem minden, a mi tő
lünk, mint katholikus*októl követeltetik, hogy a 
tudomány egy részét átkozottnak tartsuk, hogy 
a szabadság alapját, a suffrage universellet meg
átkozzuk. Ebből láthatja a t. ház, hogy mi ka
tholikusok valódi rabjai vagyunk a papságnak, 
és egyedüli reményünk azon mozgalom, a mely 
jelenleg autonómia alatt ismeretes. (Igaz!) Mi 
hiszszük, hogy e mozgalom ki fog oda fejlődni, 
hogy őseink által gyakorlott jogainak visszaadat
nak ; ha ez nem fejlődnék oda, és Róma badar 
követeléseiről le nem mondana, előre láthatjuk, 
hogy a kath. vallást ujabb reformátió fenyegeti 
és azt hiszem, hogy ez uj reformátió fogja csak 
azon balgák szemeit fölnyitni, kik azt hiszik, 
hogy a modern civilisatiót ledögönyözni, és az 
emberiséget a középkor sötétségébe visszavinni 
lehet. (Élénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 

En azt hiszem, t . ház, hogy minden müveit 
katholikus várva várja azon perczet, hogy a 
vallás önmagának adassék vissza; várva várja, 

hogy az államtól meneküljön, meneküljön az ál
lamnak azon hivatalnokától is, kit most vallás
ügyi miniszter nevezet alatt ismerünk, mert mi 
e hivatalban a hatalom satrapáját látjuk; de 
várva várja a katholicismus azt is, hogy e tűr
hetetlen hierarchiának legnagyobb föntartója, és 
hazánk ügyeire nagy befolyást gyakorló, eddig a 
papságnál levő vagyon mielőbbi rendeltetésére 
fordittassék, nevezetesen a magyar korona ke-
resztyénségének vallás- és közoktatási ügyeire. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy a re
formátió óta ezen katholikus birtokok csak le-
tartóztatási czimen vannak a papságnál; (Igaz!) 
királyaink azt az összes keresztyénségnek ado
mányozták, adományozták pedig a királynak nem 
saját magán vagyonukból, hanem a közvagyon
ból; a különbség tehát, mely a felekezetek közt 
létezik, nem okadatolja azt, hogy Magyarország 
keresztyénsége e javadalmakból kirekesztessék. 

T. ház! Igen kell dicsérnem azon képvi
selő urakat , de magát a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urat is, kik valóban nagy ügyességet fej
tet tek ki azon tételnek, hogy ezen vagyonok 
államiak, a jelen tanácskozás elején előhozott 
intercalaris jövedelmek kérdésénél meggyöngité-
sében. De biztosithatom a t. képviselő urakat, 
mind a t. miniszter urat , hogy minden elmélet, 
melyet akár a jus canonicumból, akár a jus ci
vile-bői merítenek, ezen megérett gyümölcsöt a le
eséstől meg nem ment, különösen egy okból nem: 
mert Magyarország sohasem tudta Európa ihletét 
kikerülni; anyugotonez már megtörtént, meg fog 
történni i t t is okvetlenül. Es én mint katholikus, 
mint magyar polgár szívesen fölkérem az ez ér
demben szólókat, hogy ne arra fordítsák erejöket, 
hogy ezen államvagyont e jelen állapotban meg
tartsák, hanem fordítsák arra minden erejöket, 
hogy ezen culturalis vagyon az állami papzsáktól 
megmeneküljön, az az ne forditassék katonásdira 
és adósságfizetésre, hanem a eulturának marad
jon meg. 

Ez kötelessége minden előrelátó polgárnak, 
de ez egy ok arra nézve is, hogy ezen vagyont 
tisztán a katholikusokénak ne mondjuk, hogy ér
dekelve legyen általa Magyarország minden pol
gára és egyesült erővel munkálkodjék, hogy a 
hatalom ezen vagyont ne absorbeálja. 

T. ház! még csak a tiszteit vallás- és köz
oktatási miniszter úrhoz van egy pár szóm. (Hall
juk!) Tisztelt miniszter ur, mint mindig, fényes 
tehetségeit bebizonyította; szónoklatában szoká
sa szerint sok szabadelvű mondás fordul elő és 
ha ezt kívántuk volna a miniszter úrtól, meg le
hetnék elégedve; de mi nem ezt kívántuk tőle, 
azt sem vártuk, hogy az autonómia mellett pa-
rentáljon; de kérjük a miniszter urat , hogy azon 
szép okokat, melyeket az autonómia mellett el-
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mondani méltóztatott, majd a megyerendezés
nél méltóztassék elmondani, ezt szivesebben 
fogjuk venni a miniszter ur szájából, mert eddig 
mint centralistát volt szerencsénk ismerni; (De
rültség a szélső bal oldalon.) hanem vártuk 
igen is azt, hogy a tisztelt miniszter ur azon 
kérdésekre, a melyeket Grhyczy Kálmán kép
viselőtársunk félremagyarázhatatlanul előszám
lált, és melyek egytől egyig bizonyítják, hogy 
a t . miniszter ur a parliament mellőzésével 
omnipotentiával jár t e l , apodiptiee méltóz
tassék felelni arra, a mit Schvarcz képvise
lőtársunk előadott, hogy miért nem adta be a 
miniszter ur jelentését. Ezekből jobban meg vol
nánk győződve a miniszter ur viselt dolgairól, 
mint ha órákig a maga meggyőződéséről s oly 
dolgokról szónokol, a mik iránt kérdés nem té
tetett . 

T. ház! Ha Grhyczy Kálmán indítványa be 
nem adatott volna, hajlandó lettem volna Hor
váth Mihály t. képviselő ur indítványát elfo
gadni. Egyszersmind őszintén kijelentem, hogy 
én Horváth Mihály képviselő ur előadásának ele
jén sok szabadelvüséget tapasztaltam, a miért 
őszintén kell üdvözölnöm, mert a kath. papság 
közt ily szabadelvüséget is csak vajmi ritkán 
találunk. A mi az emiitett képviselő urnák az 
egyházi vagyon körüli nézetét illeti, azt nem 
osztom ugyan; de ha nem lenne Grhyczy Kál
mán képviselő ur indítványa, ismétlem — ra
gaszkodnám hozzá, mert akarom, hogy a dolog 
egyszer folyamatba jöjjön, és mert meggyőződé
sem, hogy mindaddig, míg a katholikus vallás 
az államtól meg nem szabadul, és viszont, mig 

a parliament nem intézkedik a katholikus papság 
kezében levő államjavakról, addig szabad egyház 
a szabad államban nem létesülhet. (Helyeslés a 
szélső bal oldalon.) 

Végre kijelentem t. ház, hogy azon t. kép
viselő urak igényeit, kik az idegen ajkú népek 
cnlturai érdekében valamely összeget követeltek, 
egytől egyig mind pártolom, mert minél több 
ilyen lépés fog fajunk által számukra tétetni,an
nál inkább fognak a közös hazához ragaszkodni. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

H r a b á r M a n ó : T. ház! (Zaj. Eláll!) 
Nem akarok a dolog érdeméhez szólani, s a die-
tiót elengedem, mert osztozom Bánó József ba
rátomnak azon nyilatkozatában , hogy ehhez 
hozzászólani többé nem lehet, s nem szabad; 
pedig én sokat mondhatnék a görög katholiku-
sok viszonyáról a római katholikus egyházhoz. 
Erre vonatkozó észrevételeimet azonban elen
gedve, csak egy kérdést akarok intézni a vallás
os közoktatásügyi miniszter úrhoz: méltóztassék 
a vallásszabadságról szóló törvényjavaslatot, me
lyet a háznak már akkor megígérni szives volt, 
midőn Irányi törvényjavaslata i t t a házban tár
gyaltatott , mielőbb a ház asztalára letenni,mert 
ez által meg fog szűnni a házban minden hosz-
szadalmas diseussió. Ennek kijelentés mellett 
szólási jogomtól elállók. (Helyeslés.) 

E l n ö k ; Miután az átalános vitához még 
14-en vannak följegyezve, bátor vagyok az ülést 
berekeszteni. A tárgyalás holnap 10 órakor foly-
ta t ta t ik . 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

8* 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények s küldemények bemutatása. Buttyán László a gör. katholikusok ügyében, 
Madarász József a képviselőház körül alkalmazott fegyveres erő, Irányi Dániel egy izgató munkás elfo
gatása miatt interpellálják a kormányt. Madarász József még interpellálja az elnököt több látogató
nak a karzatra nem bocsátása miatt, s erre az elnök és háznagy fólvilágositást nyújtanak. A yallás- és közoktatási 
minisztérium költségvetésének tárgyalása tovább foly. A tözsdebirósági törvény szentesittetvéa, kihirdettetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös 
József b., Gorove István; későiben Andrásy Gyula 
gr., Bedekovics Kálmán, Lónyay Menyhért. 

As ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a j'ebr. 
21-dikén tartott ülés jegyzőkönyvét azon pontig, mely 
Miletics Szvetozár sajtópöréróí szól.) 

H a l á s z B o l d i z s á r ; T. ház! A jegyző
könyvnek ezen részére van észrevételem. Azt hi
szem, a t. ház ineidentaliter nem akarja a saj-
tópört eriminális pörre átalakítani , mert az 
1848-iki törvény világosan csak sajtóvétségről, 
tehát nem eriminális perről szólván, azt hiszem, 
hogy a mentelmi bizottság jegyzőkönyvébe talán 
csak tévedésből vagy tollhibából ment oda, hogy 
miután két eriminális eset volt, tehát a harma
dikat is annak nevezte, pedig a sajtóvétség nem 
criminalitás. En tehát igen kérném a t. házat, 
hogy mivel egyetlenegy müveit országban sem 
tartják a sajtóvétséget criminálitásnak, méltóz
tassék a jegyzőkönyvet, mely egyenesen csak té
vedésen alapszik, a mennyiben kikerülte a t. 
háznak figyelmét, hogy az illető fiskus bünfe-
nyitő eljárásra kért engedélyt, oda igazíttatni, 
hogy „sajtópörbe leendő idézésre kiadjuk." (He
lyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. ház! En 
nem érezhetem magamat hivatva, hogy a hatá
rozatot máskép tegyem föl, mint az a házban 
fölmerült. A tet t . észrevétel mindenesetre indo
kolt, miután a sajtóügyi közvádló csakis sajtó
ügyi vizsgálatra kért engedélyt. A hiba a men
telmi bizottság jelentésében fordul elő, hanem a 
ház beleegyezésével ki fogom igazítani. 

E l n ö k : Tehát kiigazítjuk a jegyzőkönyvet 
ekként: „sajtóvétség miatt indítandó vizsgálatra 
és illetőleg a kereset beadására az engedély 
megadatik." (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a jegy
zőkönyv kiigazított részét s aztán folytatólag végig.) 

E l n ö k : Ha nincs egyéb észrevétel a 
jegyzőkönyvre, hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni Arad város kö
zönségének kérvényét, melyben Krassó megye 
közönségének a karansebesi kerületnek a me
gyéhez leendő visszacsatolási kérvényét pártoló-
lag figyelembe venni kéri; 

Győr megye közönségének kérvényét, mely
ben Debreczen város közönségének a városi ala
pítványi pénztárból kiszakított 140,000 forintnyi 
közvagyonnak visszaadatása iránti kérvényét pár
tolókig figyelembe venni kéri; 

Győr megye közönségének kérvényét, mely
ben egy incompatibilitási törvény hozatalát kéri; 

ugyancsak Győr megye közönsége egy in-
munitási törvény hozatalát sürgeti. 
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Mindezek a kérvényi bizottsághoz utasít
tatnak. 

Vakanovics Antal, a horvát országgyűlés el
nöke, megküldé a horvát országgyűlés 1861—65 
és 1868—69. évi naplóit, és viszont a magyar 
országgyűlés naplóit kéri megküldetni. Intézked
tem, hogy ez országgyűlésnek minden irományai 
a horvát országgyűlésnek megküldessenek. Azon
ban ők kérik a múlt országgyűlés irományait is. 
Fogok intézkedni, hogyha lehet, azokat is meg
kapjam, ha másképen nem lehetne, meg kell 
azokat venni. A mi az archívumban van, azt nem 
lehet oda adni, mert ott csak kilencz példány 
őriztetik és az szükséges a kilencz osztály szá
mára. Ha tehát másképen nem lehet, meg kell 
venni, hogy a horvát országgyűlésnek megkül
dethessék, mert ezen viszonossággal tartozunk. 
(Helyeslés.) 

Végül Spitzka János kassai polgár és rok
kant honvédszázados folyamodását mutatom be, 
melyet én nyújtok be, s melyben az 1848 — 49-ik 
évi forradalom alkalmával szenvedett 1014 frtra 
rugó kárának visszatérítését kéri. A kérvényi 
bizottsághoz fog áttétetni. 

F e h é r M i k l ó s : T. ház! A szolnoki ke
rület 59 tanítójának kérvényét van szerencsém 
bemutatni, melyben anyagi helyzetökön tör
vény alkotása által segittetni esedeznek. 

G á l E n d r e : Van szerencsém Keszthely 
mezőváros közönségének az iránti kérvényét be
nyújtani, miszerint a bíróságok szervezése alkal
mával Keszthely is egy bírósági székhelynek ki
jelöltessék. Miután Keszthely városa fekvésénél 
és számos előnyénél fogva arra igen alkalmas, 
ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
G á l E n d r e : Kérem, méltóztassék e kér

vényt az igazságügyi miniszterhez utasítani. (He
lyeslés.) 

B o t t y á n L á s z l ó : Én is azok közé tar
tozom, kik óhajtják, hogy a költségvetés fölötti 
tárgyalások mentől hamarább befejeztessenek, 
azért, mert azokban nem sok reform foglaltatik, 
már pedig nagyon óhajtom, hogy e reformok 
mentől hamarább törvénybe legyenek igtatva. 
A kővetkező interpellátiót vagyok azért bátor 
intézni a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz, melyet a már elmondott oknál fogva nem 
fogok bőven indokolni, annál kevésbé, minthogy 
az indokolás magában az interpellátióban foglal
tatik, és csak arra vagyok bátor kérni a mi
niszter urat, méltóztassék a kérdésre adandó 
felelettel mentől előbb megnyugtatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa But-
tyán László mterpellátióját:) „ Tekintve, hogy mi
dőn a keleti egyház románajku híveinek egy 
•észé a római katholika egyházzal egyesült, az 

e tárgyban kiállított okmány értelmében az 
egyesülés csak bizonyos dogmákra szorítkozik; 

„tekintve, hogy a keleti egyház ugy az 
egyesülés előtt, valamint azután is, bizonyos ideig 
teljes egyházi autonómiával birván, maga válasz
tot ta papjait, püspökeit és érsekeit, maga ren
dezte egyházi ügyeit; 

„tekintve, hogy a görög-katholikusok ezen 
autonomieus jog gyakorlatában tetemesen meg 
vannak szorítva; 

„tekintve, hogy valamint a ház többsége, 
ugy a nagyon tisztelt vallás- és közoktatási mi
niszter ur is, mint korszerű reformot említette 
meg a hazában létező hitfelekezetek egyházi 
autonómiáját törvénybe iktatni, nem csak, de 
alkalmat is nyújtott ugy a római katholikusok-
nak, mint az izraelitáknak, hogy ezen fontos 
kérdés felett előleg tanácskozzanak; 

„tekintettel végre arra, hogy noha a gyula
fehérvári érseki egyházi synodus múlt évi októ
ber 23-án hozott határozat alapján egy provin-
eziális egyházi congressus megtartásának kiesz
közlése iránt a nagyon tisztelt kormányhoz a 
kellő lépések megtétettek, mindazonáltal csak a 
görög-katholikusok azok, kik azon jótékonyság
ban, hogy egyházi ügyeik elintézése végett egy
begyűlhessenek, még eddig részesülni szerencsések 
nem voltak: 

„bátor vagyok egész tisztelettel megkérdezni 
a nagyon tisztelt miniszter urat , van-e szándéka 
a hazában lakó görög-katholikusoknak is, ugy 
mint a többi hitfelekezetüeknek, alkalmat nyu-
tani, hogy egyházi ügyeik elintézése végett egy 
provincziális congressusba egybegyűlhessenek?" 

E l n ö k : Közöltetni fog a miniszter úrral. 
M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Kérdést in

tézni kötelességem a képviselőház erkölcsi tekin
télyének megóvása végett a belügyminiszter úr
hoz. (Halljuk!) 

Tegnap Németh Albert képviselőtársam és 
elvrokonom felhozta a t. házban és kérdezte e 
háznak általam is igen t. elnökét, vajon van-e 
tudomása azon fegyveres erő alkalmazásáról, 
mely a képviselőház közelében a képviselőházon 
kivül történt. E ház igen t. elnökének azon fel
világosítása következtében, miszerint ö csakis a 
házon belül történtek iránt vállalhat felelősséget, 
e tárgy mellőztetett. Ha kivehettem volna a zaj 
miatt , hogy Németh Albert képviselőtársamnak 
biztos tudomása volt az esetről, mint most tu
dom, nem késtem volna a törvények és házsza
bályok értelmében szót kérni, s a t. házat arra 
hívni fel, hogy mindaddig, mig a képviselőház 
közelében a képviselőház tudta és beleegyezése 
nélkül bárhol fegyveres erő áll, ülését függeszsze 
fel. (Hdyeslés a szélső bal felől. Zaj.) Jelenleg 
nem kívánok e tárgy bővebb vitatásába eresz-
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kedni; e tárgy nem egyes pártok, nem egyes 
képviselők, hanem az összes képviselőház érdeke; 
ez a nemzet népfenségi jogának követelménye. 
(Zaj.) Azért a t; ház többsége bármit határoz 
vala, alávetettem volna magamat, de határozati 
javaslatomat letettem volna a ház asztalára; 
azonban e felől tudomásom nem levén, osztozom 
mindazon érvekben, melyeket Németh Albert kép
viselőtársam már tegnap előadott, miként ő nem 
tart , és én sem tartok sem a munkások kérvé
nyétől, sem a nép tömegeitől, mert meg vagyok 
győződve, hogy mindaddig, mig bennünk a tör
vények tisztelete, a nemzet jogainak épségben 
tartása megvan, bármely tömeg ellenében ez a, 
mi erkölcsi biztosítékunk, és nem bármely fegy
veres erő, bármely kisvárosi kapitány ócska ren
delkezése. (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Én te
hát a nélkül, hogy most a tárgy vitatásába bele
ereszkedném, mert reménylem, hogy ezt annak 
idejében tárgyalni a t. ház önmaga iránti er
kölcsi kötelességének tekintendi, bátor vagyok 
következő kérdést intézni a t. belügyminiszter 
úrhoz: 

„Van-e a belügyminiszternek tudomása a fe
lől, hogy jelen év február 21-én a képviselőház 
nyilvános ülésének megkezdése előtt és annak 
tar tama alatt a képviselőház közelében fegyveres 
erő állíttatott ki? és kinek rendeletéből történt 
az V 

Kérem interpellátiómnak a belügyminiszter
rel való közöltetését. 

E l n ö k : A kérdés a belügyminiszter úrral 
közöltetni fog. 

M a d a r á s z J ó z s e f : A házszabályok 
128-ik §-ának d) pontja értelmében szót kérek 
másodszor. (Derültség. Halljuk!) Ismét képviselő
társaimtól tudám meg, miként a ház szabályai
nak 196-ik §-a ellenében, a mely azt rendeli, 
hogy a karzatok egy része mindenkinek nyitva 
áll — lehet, fel is teszem, mint a t. elnök ur
nák, ugy a házszabályokban a teljesítéssel meg
bízott háznagynak is tudta nélkül, de mégis 
megtörtént — a karzatokra a jegy nélküli sza
bad fölmenet néhány polgárnak meg volt tilt
va, és azok a íölmenetelben meggátoltattak. 
Azért e tárgynak vitatásába sem ereszkedve 
előbb, e ház t. elnökéhez, mint a 158. §. sze
rint, a nyilvánosság és a szabad tanácskozás 
föntartójához a következő kérdést intézem : 
„Van-e a képviselőház t. elnökének tudomása 
a felől, hogy tegnap, február 21-én, a nyilvános
ság számára jegy nélkül kijelölt karzatra 
bad fölmenetel meggátoltatott ; és kinek rende
lete folytán törtónt az?" Legyen szíves elnök ur 
a képviselőházat ezek iránt a legközelebb tar
tandó nyilvános ülésben fölvilágositni. 

E l n ö k : Ha a t. képviselő ur kívánja. 

mindjárt felelhetek. (Halljuk!) Nekem arról, hogy 
ez megtörtént volna, tudomásom nincs; sőt azt 
hiszem, ez nem is történt meg, és a képviselő 
ur nem jól van informálva. Egyébiránt bővebb 
felvilágosítást a háznagy ur adhat e tekintetben, 
ki a házszabályok szerint a karzatokat kezeli. 

K o v á c h l á s z l ó h á z n a g y : T. ház! 
Madarász képviselő ur a házszabályokból bizonyosan 
tudja, hogy a nyilvánosság tekintetében a házszabá
lyok rendelkeznek, ismeri bizonyosan ugyanazon 
házszabályokból u karzatoknak miként történendő 
felosztását i s ; bizonyosan tudomása van arról is 
— miután tegnap szerencsém volt látni, hogy 
jelen van az ülésben — hogy tele voltak a kar
zatok. A karzatok egy része csak a jegyekkel 
bíróknak van föntartva, más része a képviselők 
külön jegyeivel birok számára, s egy része, a 
mint meg is jegyezte, azok számára, kik jegy 
nélkül szabadon ki és bejárhatnak. Ezen karzat
rész nem túlságos nagy és ennek folytán akár 
hányszor megtörténik, hogyha már a karzaton 
annyian vannak, miszerint arra már többen nem 
férnek, én jónak látom, a többinek bebocsáttatá-
sát meg nem engedni. (Helyeslés) Tegnap azon 
eset adta elő magát, hogy ama karzaton épen 
annyian voltak, a mennyien oda beférhettek ; en
nek folytán darab ideig, talán fél óráig, addig 
t. i., mig a benlevők ki nem mentek, jónak lát
tam, másokat be nem bocsáttatni. (Helyeslés) 

j Azon, a képviselő ur által állított rendkivüliség 
és talán a katonaság ottléte miatti rendszabá
lyok következtében semmi intézkedés nem tör
tént. Én épen oly jól tudom, hogy azoktól félni 
nincs okunk, mert azok kérvényezni akartak ide
jönni, bizonyosan azért, mert nem tudták, hogy 
kérvényt beadni képviselőházi tagokon kivül 
másnak nem szabad, ós meg vagyok róla győ
ződve, hogy a mint nekik tudomásukra jött vol
na, hogy a képviselőháznak más, mint tagja, 
kérvényt nem adhat be, békésen fogtak volna 
eltávozni. (Helyeslés) 

M a d a r á s z J ó z s e f : Bocsánatot kérek, 
hogy a t. elnök urnák közbeszólása és a ház
nagy urnák fölvilágositásai folytán némelyeket 
még elmondani kívánok. Az én értesülésem nem 
volt hibás, mert több képviselőtől, nevezetesen 
Mednyánszky Sándor és Németh Albert képvi
selőtársaimtól, hallottam. Megengedem, hogy a 
háznagy ur ugy adta ki a rendeletet, a mint a 
szabad jegy nélküli karzat tele van, arra többen 
be ne bocsáttassanak, ez ellenében semmi szavam 
nincs, valamint nincs szavam mindazon szabá
lyokra, melyeket jól tudok, de melyek nem e 
tárgyra hivattak föl a háznagy ur által. Mon
dom, képviselőtársaimtól ugy értesültem, hogy 
két polgár föl akart menni a jegy nélküli kar 
zatra, azonban szokatlanul azon eljárástól, mel 
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máskor követtetik, ott rendőr-féle ember által 
meggátoltatván, be nem mehetett. (A háznagy 
felé:) Engedelmet kérek háznagy ur, legyen szí
ves kihallgatni! 

K o v á c h L á s z l ó h á z n a g y : Egy szót 
sem szólottam. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Az emiitett képvi
selők közül Németh Albert barátom monda, 
Jöjjenek édes barátim, ot t a szabad karzat, föl 
fognak arra mehetni; de a mint a bemenethez 
mentek, azon rendőrféle egyéniség azt monda 
nekik, hogy ma nem szabad nekik a szabad kar
zatra felmenni engedély nélkül. Megengedem, 
hogy a háznagy ur erről mit sem tud; óhajtom 
azonban, hogy a háznagy ur vagy alá rendelt 
tisztei soha oly egyént ne állítsanak a szabad 
karzat bejáratához, ki helytelenül kezeli azon 
leijárást, melyet helyesen kezelnének akkor, ha 
egyenesen megmondanák az illetőknek, hogy telve 
levén a karzat, többé föl nem mehetnek. (Felki
áltások: Elég már! Napirendre!) Azon egyén vá
lasza azonban határozottan elutasító volt, mely 
szerint „ma rendkívüli intézkedések folytán a 
szabad karzatokra jegy nélkül meg nem nyer
heti a bemenetet." (Felkiáltások: Napirendre!) Ezt 
képviselőtársaimtól hallván, kötelességemnek tar
tottam fölhozni. 

E l n ö k : Legyen meggyőződve a t . ház, 
hogy sem az elnökség, sem a háznagy semmit 
sem fog elmulasztani, mit a nyilvánosságnak 
föntartására a szabályok szerint meg kell tenni ; 
és ha történtek volna egyes hibák, utána fo
gunk nézni s rajta leszünk, hogy többé ne tör
ténjenek. (Helyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : A mint a lapokból mind
nyájan tudjuk, e napokban bizonyos Raspe Hen
rik nevű munkást fogtak el Pest városában. 
(Fölkiáltások jobb felől: Jól tették!) Ezen munkás, 
mint ugyanazon kutforrások mondják, külföldön 
a munkás-ügyben történt izgatásai folytán több 
hónapi íogságra Ítéltetett, jelesül Poroszország
ban és Bécsben. A mint meglehetősen megbízható 
kútforrásból értesültem, ezen egyént az itteni 
hatóság a bécsinek kiadni szándékozik. (Helyeslés 
jobb felől.) Én, t. ház, azt gondolom, a munkás
kérdésben való izgatás nem oly közönséges bün, 
mely idegen földre való kiadatást vonhatna maga 
után; ez mindenesetre a népjog ama törvényei 
elleni vétség volna, mely a politikai bűnösöknek 
kiadatását tiltja. Ennél fogva én azon kérdést 
intézem a t. miniszter úrhoz, vajon: 

van-e tudomása arról, hogy Raspe Henrik 
munkás e napokban Pesten elfogatott, és miért ? 
Igaz-e, hogy nevezett munkás a külföldön izga
tás miatt történt eimarasztaltatása folytán ki
adatni ezéloztatik? Ha igaz: melyik törvényre 
alapittatik ezen eljárás? 

Kérem ez interpellátiómat a belügyminiszter 
úrral közöltetni. 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

Következik a napirenden levő tárgy folyta
tása. 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Sokan 
elhagyják a termet.) 

P a t a y I s t v á n : A hat órás uraknak jó 
volna i t t maradni. (Derültség.) 

E l n ö k ; Csendet kérek. Az idő drága, 
kezdjük meg a tanácskozást. (Halljuk! Halljuk!) 

G o n d a L á s z l ó : T. ház! Midőn szólási 
jogommal élni kívánok, távol van tőlem azon 
szándék, hogy visszaéljek a becses türelemmel 
és a még becsesebb idővel. Ennélfogva csak igen 
röviden, a legátalánosabb körvonalokban fogom 
jelezni a szőnyegen forgó költségvetésre tartozó 
oly észrevételeimet, melyek még az eddigi fel
szólalásoknál el voltak hallgatva. 

Nem osztozom azok véleményében, kik az 
ily hosszura nyúlt vitában időpazarlást, időrab
lást látnak. Én ezeknek bátorkodom megjegyezni 
azt, miszerint, fölfogásom szerint, ez az első al
kalom, midőn a magyar nemzet törvényhozása 
tüzetesen foglalkozik a culturai kérdéssel. Ennek 
fontossága pedig el nem tagadható. Ebben van 
hazánknak, nemzetünknek legelső vitális érdeke. 
És én e téren, mellőzve minden mást, egysze
rűen csak a népoktatásról szóló törvényre kívá
nok észrevételeket tenni. Ezen törvénynek leg
utolsó (148.) §-a évenkint adandó hivatalos je
lentést kivan a törvény végrehatásával megbí
zott minisztertől a hazai közoktatás ügyeinek 
miben léte felől. Ezen kívánat, t . ház, az, a mi 
legelőször nem teljesíttetett. Ez az, a mire nézve 
igen t. miniszter ur még csak indemnity kéré
sét sem lát ta szükségesnek; ez az, a mi az én 
lelkemben aggodalmat költ. Ugyanis, ha mi el 
nem mondjuk, talán a közvélemény fog abból 
szemrehányást tenni, hogy minek a törvény, ha 
meg nem tartatik 1 Ugyanazon közvélemény szóvá 
teheti még azt is, hogy a hivatalos jelentést 
ugyan nem teljesítvén a t . miniszter ur, adott a 
képviselőház elé nagyon szép igéretszót arról, 
hogy majd jövőre teljesitendi. De van egy ma
gyar közmondás, mely azt tar t ja : az igéret szép 
szó. Minden Ígérethez bizonyos neme a jóhisze
műségnek, bizonyos pietás kell, mely azt kész
pénz gyanánt elfogadja. A férfias nagykorúságot 
jellemzi az, midőn a tényadatokról beszélő szá
mokat kívánunk szemközt az édes testvérrel, a 
jó baráttal, az üzlettárssal, vagy épen a felelős 
miniszterrel. Ezen kérdés megoldása az, t. ház, 
mely mintegy culturaképességi bizonyítványt adand 
nemzetünkről, fajunkról, miszerint elhagyván a 
gyermekes jóhiszeműségnek és kiskorúságnak 
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illető pbrázisait, bele nőtt azon férfias viszonyok 
közé, midőn az államháztartás adatait valóságos 
számokra és számvetésekre alapítja. 

Ezen meggyőződés hozott engem t . ház arra , 
hogy aláirtam azon indítványt, mely el kívánja 
halasztatni ezen közoktatási költségvetésnek tár
gyalását akkorra, a mikor a törvényben megha
tározott hivatalos jelentés be fog adatni. 

Nagyon rövid indokolásra fogok még néhány 
szót kérni. 

Az az, hogy ha én nem indokolnám is. szól 
e helyütt maga a törvény. A törvény, mint em
lítem, azért hozatik. hogy megtartassák. A tör
vény be nem töltésére, elmulasztására ily magas 
helyről adott példa minden egyéb lehet e hazá
ban, csak üdvös nem. Elhallgatom it t a concret 
adatokat, hogy a részletes tárgyalásnál bővebben 
kifejthessem, és csak azon megjegyzésre szorít
kozom, hogy halmazával birok az adatoknak, 
melyeknél fogva épen azért semmisittetik meg a 
közoktatási törvény, hogy ily mulasztásoknak, 
halasztásoknak helyt engednek a t. miniszter ur 
rendelkezése ala t t álló hivatali közegek. Ha van 
a törvények iránt való tisztelet, miben állhat 
az egyébben, mint ezen törvénynek pontos meg
tartásában? Ha kérdezzük, van-e helye ily mu
lasztásnak, halasztásoknak a nagy közönségre 
nézve, midőn a véradó vagy a pénzadóra vonat
kozó törvények végrehajtásáról van szó, felelni 
fog rá a közönség, ott bizony nem ily irgalom
mal, kegyelemmel járnak el. Végre is ha ránk 
bízatnék választani, melyik törvény szentebb, 
melyik hívebben megtartandó, zavarba jönnénk, 
nem tudnánk helyes választást tenni. Minden 
egyéb érveket mellőzve, elég lesz nekem a mé
lyen t. háznak magas jogérzetére hivatkoznom, 
melynél nem lehet magasabb, mint a közvéle
mény nyilatkozata. Igaz, hogy a t. ház, hogy a 
törvényhozás mindenkor hatással van a közvéle
ményre, de szintén nem szabad feledni, hogy ama 
közvélemény teremti főben és tagjaiban e házat, 
a hol a többségnek a kisebbséget is kötelező 
akarata teszi a törvényt, azon törvényt , mely 
megmutatja a hatalommal biró többségnek hatá
rait , és mely egyszersmind biztosítja a kisebbsé
get, hogy többel terheltetni nem fog. E törvény, 
felmutatva ily culturai fontosságában, mint a 
társadalmi közéletnek békebirósága, mindenkor 
megérdemli, hogy megtartása által tiszteltessék. 

A mit további érvül fölhozni kívánok e 
részben, az egyszerűen csak magának az ügynek 
érdeme, t. i. mint emlitém, hogy itt most elő
ször tárgyaltatik tüzetesen a culturai kérdés, 
mely jelen korunkban az összes kaukázi ember
fajnak legsürgetőbb napi kérdése. (Derültség a 
jobb oldalon.) Ez az, melyben a politikai és tár

sadalmi élet oly nagy és fontos kérdései megöl-
dáaának t i tkát keresi, és helyesen, minden ember. 

Ez az, t. ház, melyre való tekintetből kitü-
nőleg fontos, mondhatnám végzetes azon állás
pont, melyet most a költségvetésnél elfoglalandó 
a magyar törvényhozás. Ugyanis egészen magán 
meggyőződésemet fejezem ki, és kifejezem a tör
vényt tisztelő alkotmányos érzületű polgárnak 
szabadelvüségével, én azon meggyőződésben va
gyok, t. ház, hogy az évekkel ezelőtt ugy,mint meg
alkotott közjogi alap maga e szempontból ugy 
fogható föl, mint a nyugateurópai kultúrának 
hóditó hadjárata a magyar elem és állani irá
nyában. Ez idézte elő azon megalkuvást, annyi 
nagy áldozatnak árán azon föltevést, hogy ezen 
elnyomott szegény népnek, hazának alkalma lesz 
annyi életerőre szert tenni, hogy lassankint szel
lemi erejét kifejti, és ha ezen reményben vala
hol megcsalható, az ezen téren fog tör ténni 
Igen , mert a közoktatásügyi költségvetés lé
nyegesen összefügg a nemzeti összes közművelő
dési fejlődésevei. Ez fejezi ki azon emberiségi és 
nemzetiségi hivatást, melyre nézve elsöpörtetnie 
kell ezen térről azon fajnak, mely a nyugatról 
átvett kultúrai áramlatot, amaz el nem utasít
ható kínálatot nem volna képes nemzeti saját 
geniusának föntartásával tovább haszonnal eláru
sítani kelet felé és a Duna völgyére. (Zaj.) 

Ha merésznek tartat ik az ily állítás, bi
zonyságul fölszólal mellettem azon nyugat-európai 
müveit utazó, ki átható figyelemmel tanulmá
nyozván hazánk viszonyait, oly éles tekintetet 
vet arra, minővel bizony sok magyar hazai szem 
még nem birt. És mit véleményez hazafiságunk
ról ? Azt mondja: hazafiságunk az üres rajon
gás, tettekre nem erős, nem képes, és fölveszi 
nemzetiségünk politikai álláspontjára nézve ha
sonlatul, a mely bár legyen túlmerész, legyen ha
zug, fölveszi a koldus példáját, ki elől bezárjuk az 
ajtót, mert erő és tekintély nélkül szűkölködik, 
nem követel annyit, mennyit joga van követelni; 
míg egy életerős, hatalmas nemzet keresés nél
kül megnyerendi szabadságának, függetlenségé
nek, állami önállóságának minden kellékét, és 
azon müveit nyugat-európai utazó biztosit ben
nünket arról, hogy midőn anyagi jóllétünk min
den kellékeit megszerezvén, midőn a nemzetnek 
szellemi tökéje érzékesitve lesz, akkor meg fog
nak szűnni azon foglalási kísérletek nyugat 
Európa felől, melyek eddig századokon át ismé
telve mindannyiszor megujultak a magyar haza 
ellenében. Es ugyancsak ezen mivelt európai el
mondja magyar hazánknak és fajunknak élhetet-
lenségét, tehetetlenségét az ipar terén és el
mondja, hogy a nemes magyar nemzet bűne az, 
miszerint nemességét abba helyezi, hogy a mun
kát magához méltatlannak tartja, nem ismerte 
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el még a munkának culturai fontosságát; és ón, 
tisztelt ház, ezen megalázó föltevéssel szemközt 
miben keressek megnyugvást? ha tekintem a 
hazában mint kisértő lelket alá és fel járó mun
kás-kérdést, melyről nem tudjuk, vajon politikai 
rémképet kell-e abban találnunk, vagy pedig egy 
a társadalmat felforgató erőt, pedig hisz épen az 
volna értékesítendő összes hazai nemzeti jóllé
tünkre ós politikai önállóságunk kivihetésére. 

Es ha továbbá meggondolom, milyen fogal
mak uralkodnak nálunk az egyesülési s gyüle
kezési jogot illetőleg, minő kísérletét l á t tuk en
nek csak nem régiben is. akkor a culturai kis
korúság nyomasztó gondolatától igen nehéz meg
szabadulnom, valamint természetes azon gondo
latra is jönnöm, hogy ha a magyar géniusznak 
mind ezen hozzá intézett vádak és támadásokra 
önmagához méltó válaszszal kell felelnie: e fele
letre keresse a tért kiválólag a magyar közok
tatási miniszternél, keresse az általa beterjesztendő 
törvényjavaslatokban, melyek mikor törvénynyé 
lesznek, meg is tartassanak. Hiszen most, t . ház, 
a legelső kezdeményező lépésnél vagyunk. A 
népoktatási törvényről van szó, annak megtartá
sát sürgessük, ós kérdem, vajon tehát a hozandó 
törvényeket, a melyek mint államgazdászati té
nyezők politikai tekintetben is meg fogják szer
vezni a magyar közoktatási ügyet, kérdem, azo
kat is ugy fogjuk mellőzni, azok kívánalmainak 
teljesítését is oly könnyedén fogjuk elmulasztani ? 

Ezek és hasonló érvek azok, melyek nem 
engedik, hogy meggyőződésemmel máshoz csatla
kozzam, mint azon indítványhoz, mely oda irá
nyul, hogy ezen költségvetés tárgyalása halasz-
tassék mindakkoráig, mig a törvény kívánalmai
nak elég lesz téve. {Helyeslés a szélső bal oldalon.) 

S a m a s s a J ó z s e f : T. ház! A t. ház 
kifáradt türelmét igen rövid időre veszem igénybe, 
szerény nézeteimet, mennyire lehetséges, röviden 
összefoglalva s előadva azon nyilatkozatokra, 
melyek a vita közben itt és ott tótettek. 

Nem szándékom szólani azon aggodalomról, 
melyet Komárom városa igen érdemes képvise
lője egy, az idő és viszonyok által meghaladott, 
értéket vesztett okmányból kiindulva, nézetem 
szerint merő hozzávetések folytán a katholikus 
autonómiára vonatkozólag a maga részéről is el
mondott; mindamellett, hogy beszédében ismé
telten nyomatékkal kiemelte, hogy ez idő szerint 
még senki sem tudja, milyen leszen ezen katho
likus autonómia? Nem szólok ez aggodalmakról, 
mondom, mert azokra a vallás- és közoktatási 
miniszter ur megfelelt; szorítkozom csupán azokra, 
melyeket a köznevelés ós azzal kapcsolatban az 
alapokról mondott. 

Azt mondja, hogy, ha a kath. egyháznak 
szabad keze marad a nevelés terén, akkor a 
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hierarchia és a jezsuiták érdekei előtérbe lépnek, 
és le kell mondanunk azon reményről, hogy a 
katholikus ifjúság a közművelődés színvonalán 
maradjon, és hogy vissza fog vettetni századok
kal későbbre, és az egész rendszer gyökerében 
fog megváltoztatni. 

A mennyiben ezen vád a magyar papságra 
vonatkozik, azt hiszem, öszhangban vagyok a 
hazai történettel, midőn válaszképen az érdemes 
képviselő urnák azt mondom : circumspice ! 
Ugyanazon iskolákban, melyeket a katholikus 
clerus felállított és ápolt, nyerte el e nemzet 
ama nagykorúságát, melyben oly esetek bekö-
vetkezhetésétől, melyek az érdemes képviselő urat 
aggodalommal töltik el, többé nem tarthatni . 
(Igás! jobb felől.) Valahányszor ily vádat hallok, 
eszembe jut Phaedrus azon embere, ki éjjel a 
Jupiter szobra előtti lámpában gyertyát gyúj
tott , hogy annak világánál leszedje a szobor ék
szereit. 

Továbbá a képviselő ur azt mondja, hogy 
a köznevelés nem hitfelekezeti, nem vallási, ha
nem országos, polgári feladat.. Vajon ezen apo-
dicticus igazság, akarom mondani állítás, (Közbe
szólás bal felől: De bizony igazság !) mondom, vajon 
ezen apodiktikus állítás államfogalmilag igazság-e, 
nem akarom most kutatni ; (Közbeszólás bal felől: 
Bizony igazság!) hanem annyit merek állítani, 
hogy — tehát ha tetszik, -ezen igazság — az állam
nak tanitó hivatására nézve, hogy ezen igazság na
gyon későn jött, jött ugyanis akkor, midőn már 
mindenkinek és mindenütt volt iskola, az állam
nak még nem volt. Ezen tényekből azt követ
keztetem, hogy ezen igazság nem látszik az em
beriség öntudatában gyökerezni, és hogy a közok
tatás inkább socialis, mint állami feladatnak te
kintetik. 

A serdülő nemzetek oktatása és nevelése, 
szerintem egy minden munkás számára nyitott 
tér. Helytelen volna, ha e téren a status minden 
szabadságot elnyomva, önmaga nevelvén az ifjú
ságot, valdfennt a pénzre, ugy minden ifjúra saját 
képét nyomná. A történet bizonyítja, hogy az 
államok a köznevelés és közoktatás által képze
letük szerinti társadalmat rögtönöznek. Ezen ki' 
serieteknek útját állhatjuk az oktatás teljes sza
badsága által. Én az oktatás teljes szabadságát, 
a tökéletes versenyt az állami, felekezeti és ma
gán iskolák közt egyedül kivihető elvnek' vallom. 
(Helyeslés jobb és bal felől.) 

Helyes, nézetem szerint, a mit az érdemes 
képviselő ur mond, hogy mit az állam e czélra tesz 
és ád, államvagyon, de szerintem csak annyiban, a 
mennyiben azt az államvagyonból teszi. Mert • ha 
ezt nem sajátjából teszi, nem merném állítani, 
hogy midőn ezt teszi, államvagyonná változtatja, 
a mi nem volt az övé. S ezen oknál fogva el 

y 
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nem fogadhatom azt sem, mit folytatólag az ér
demes képviselő ur állit a tanulmányi alapra néz
ve; nem fogadhatom el épen azon indoknál fogva, 
melyeket ezen tételek bebizonyítására felhozott. 

Röviden praecizirozni akarom azon tételre 
nézve, melyet az oktatási alapra nézve elmon
dott, álláspontomat. Vajon azon állításában, hogy 
az állam felügyelete alatt állottak a gymnasiu-
mok; vajon azon rendeletben, hogy az oktatási 
javadalmak az iskolákra határoztat tak fordít
ta tn i ; vajon abban, hogy a gymnasiumok királyi 
ezimet viseltek, vajon, mondom, ezen állításokban 
megvan-e a jogczim az iskolai alapra nézve? 
Kérdem: nines-e ebben összezavarása a viszo
nyoknak és a különböző időknek; nem tévesz-
tetik-e szem elől azon változás, mely nálunk is, 
valamint a vallás, ugy a szabadság egyéb kér
désében közbejött? Engedelmével-szabad legyen 
továbbá kérdenem: vajon ezen intézkedéseknek 
mi az elve, mi az alapja? Szerintem ezen kér
désre hazánk és a törvényhozás története meg
felel. Előjog volt az s feltétel, mely akkor az 
állammal szoros kapcsolatban állott. Mi volt 
ugyanis a magyar király? Az egyházi törvények 
védője, fentartója, végrehajtója, vagy a mint 
akkor mondani szokták: püspök a külsőkben. 
Ha most ezen elvet jól fontolóra veszszük, vilá
gosan kitűnik, hogy az abból folyt következmé
nyeknek hova kellett elvégre vezetniök. Mi volt 
ennek az eredménye ? Az, mit helyes itéletüek 
előre láttak, hogy ebből szükségkép be kellett 
következni, miszerint az államvallás egyedül 
uralkodó legyen, a minthogy az egyedüli uralko
dásnak ezen jellege sokféleképen mutatkozott is. 
Higyék el uraim, hogy azon törvények, melyek 
oly sokszor panaszképen hozattak fel a katholi-
kusok ellen; azon rendeletek, melyek ismét a 
katholikusok irányában a nyomasztó gyámkodás 
jellegét hordták magokon; higyék el, ez mind 
eredménye azon fusiónak, mely az egyház és az 
államhatalom, közt jött létre. Mihelyt a világi 
hatalom egyházi hatalommá is kezdett lenni, 
szükségképen uralkodóvá kellett válnia s az egy
házi jogokat magához ragadva, épen ezen jogok
kal igyekezett azt leigázni, ugy, hogy nincs an
nak f egy béli és kormányzati rendszerében semmi 
oly parányi és fontos, semmi oly lényeges és 
közömbös-, mibe a világi hatalom a legvégső 
consequéiitiáig feszegetett felügyeleti jogánál fogva 
nem avatkozott volna , és mit intézkedésének, 
gyámkodásának és nyomasztó pártfogásának kö
rébe nem vont volna, ugy, hogy reá alkalmaz
hatni e tekintetben Cicerónak az istentagadó j 
Cotta szájába te t t eme szavait: „Imposuisti in 
cervicibus nostris sempiternum dominum, quem 
die et nocte timeremus. Quis enim non timeat 
omnia providentem, et eogitantem, et animad-

vertentem, et omnia ad se pertinere pntantem 
euriosum, plénum negotii Deum." Ez idézetben 
szabatosan ki van fejezve amaz eljárás, melyet 
az állam az egyház irányában követett; saját 
érdekében a prokrusztesi ágy rendszerét alkal
mazván reá. 

Szerintem Komárom város igen érdemes 
képviselője is észrevenni látszott ezen concret ál
lapotokat , a melyeket valahányszor az egyház 
és állam közti viszonyról szó van, soha szem 
elől téveszteni nem szabad, ha igazságosak aka
runk lenni; látszott, mondom, észrevenni ezen 
állapotokat és viszonyokat, mert beszéde végén, 
midőn a házat fölszólitá, hogy ne nyilatkozzék 
a fölött érdemleg, vajon ezen javak az állam, 
vagy pedig a katholikusokéi, hozzáteszi, mert ez 
időelőtti volna, miután ezen alapítványok ter
mészete és jogi viszonyai még nincsenek kifejtve. 
Igen helyesen, és országszerte ismert igazságsze
retetétől nem is lehetett egyéb tanácsot várni, 
de a magam részéről engedje meg az érdemes 
képviselő ur, hogy hozzátehessem, miszerint óhaj
tot tam volna, hogy az adott tanácsot akkor, 
midőn saját nézetét kimondá, szintén megtartotta 
és felfüggesztette volna ítéletét az iskolai alapra 
nézve, melyről szinte áll , hogy jogi természete 
még kimutatva nincs. E viszonyok egyébiránt, 
melyekről elébb szóltam, szerintem megszűntek, a 
mint a vallások egyenjogúsága és kölcsönös vi
szonossága kimondatott. Ezen elvnek kikiáltásá
val a dolgok uj rendje állt be ; ezen elvnek ki
mondása által egyúttal kimondatott az egyház s a 
status közti elválás és ezen időponttól szerintem 
egyetlen feladattá lőn követni a coDsequentiákat, 
melyek ezen elvből folynak. Természetes jogi 
következés volt tehát, hogy midőn az állam ki
mondta elvben a vallások kölcsönös viszonossá
gát és egyenlőségét, az egyház is, mely ezelőtt 
szoros összefüggésben állt vele, megváltoztatja a 
s ta tus irányában követett, és kölcsönös enged
ményeken épült oeconomiáját, és mit évszázado
kon át a statustól nyert jogok és pártoltatásért 
amannak cserébe adott, azt most ezen elv alkal
mazásánál fogva jogosan visszakívánhatja. Visz-
szakivánhatja tehát azon alapokat és alapítvá
nyokat is, melyek rendeltetésűk, természetűk és 
ezerjóknál fogva őt illetik; jogosan kívánhatja, 
hogy azok kezelésében ne mellőztessék, mert 
ezeknek csak őt megillető sajátságában ö a sta
tussal soha sem osztozkodhatik. 

Tudom, mert ismételten hallottam e házban 
ezen vita alkalmával, és pedig nyomatékkal mon
datni hallottam egy félemletes ellenvetést, az 
184 8. III. törvényezikk 6-ik szakaszára való hi
vatkozást. ISfem kerülöm ki ezen ellenvetést, és 
a r r a nyilt válaszom ez : az 1848-ik törvény ki-
mo ndja ugyan a vallások egyenlőségét és a val-
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lások kölcsönös viszonosságát, de nem mondta 
még ki a vallások teljes szabadságát és épen en
nek eredménye a bivatolt III. t. czikk 6-ik sza
kasza. Midőn a megszüntetett dieasteriumok min
dennemű intézkedései a felség, végrehajtó hatal
mát illetőleg a minisztériumra bízattak, ezen 
tőrvény értelmében helyesen mondaték, hogy a 
miniszter köteles volt azon alapokat elfogadni és 
azokat gondozni; de szerintem a hivatolt 6-ik 
szakaszból nem következik szükségkép az, hogy 
a vallás- és közoktatási miniszter ur ezen alapok 
és alapítványokról az ő költségvetési előirányza
tában tételek és rovatok szerint adjon kimuta
tást, hogy a ház e felett tanácskozva, azokat 
megvizsgálja, és illetőleg jóváhagyja. Állitásom 
mellett szól nézetem szerint maga ezen hivafcolt 
törvényczikk. A III. törvényczikk megszabja a 
megalapított miniszterek teendőit, megszabja a 
végrehajtást, de megszabja egyúttal : mikor és 
miként tartoznak a háznak számolni. Ugyanazon 
törvényczikk 37-ik szakasza azt mondja, hogy 
„a minisztérium az ország jövedelmeinek és szük
ségeinek kimutatását és a múltra nézve az ál
tala kezelt jövedelmekrőli számadást az ország
gyűlésnek megvizsgálás és illetőleg jóváhagyás 
végett évenkint az alsó táblánál bemutatni kö
teles." 

Mit köteles tehát a miniszter bemutatni? 
az országos jövedelmekről szóló kimutatást. Épen 
Komárom városának érdemes képviselője igen 
bölcsen méltóztatott mondani, hogy arról, vajon 
ezen alapítványok államjavak-e vagy nem ? most 
nem lehet szólani, mert ez időelőtti volna. 

Nem tudom felfogni, legalább részemről, az 
összefüggést, midőn azt mondjuk, hogy érdemle
gesen szólni nem lehet, s ebből mégis azt kö
vetkeztetjük, hogy a miniszter, ki a törvényben 
csak az országos jövedelmekrőli kimutatás előter
jesztésére van utasítva, egyszersmind ezen alapo
kat is befoglalja ezen kimutatásba. Nem mer
ném aggodalom nélkül elfogadni ezen tételt épen 
azon okoknál fogva, melyeket Komárom város 
igen érdemes képviselője ellenkező irányban fel
hozott. Azon korszakban, midőn a jogszerzésre 
vonatkozólag sajátszerű theoria létezik, nem 
merném minden praeiudicium nélkül a minisz
tériumot oda utasítani, hogy ezen alapokról 
egyéb országos jövedelmekkel együtt adjon a t. 
ház elé kimutatást. 

Minthogy épen a t. képviselő ur magából a 
királyi czimből méltóztatott levonni az állam
nak jogát a tanitézetekre, és ebből folyólag az 
iskolai alapra; vajon azon körülmény, hogy eki
mutatás is az országgos javakkal együttesen és 
összesen ezekkel terjesztetett elő, egy pár év 
múlva hasonló okoskodással adat gyanánt nem 

használtathatnék-e fel ezen alapok országos ter
mészetére nézve? 

Mocsáry képviselő urnák egyes tételeire szin
tén óhajtanék válaszolni. (Jobb felől: Halljuk!) Ő 
volt az egyetlen nézetem szerint, a ki a kath. 
autonómiára vonalkozólag szabatosan nyilatko
zott és praecizirozta azon álláspontot, melyet 
ezzel szemközt a túlsó padokon elfoglalnak. Meg
engedi tehát a t. ház, ha egyes tételeit észre
vétel nélkül nem hagyhatom. 

Aggodalommal tekinti a szőnyegre hozott 
autonómiát s azt mondja, hogy már maga az, 
hogy a mozgalom épen azoktól ered, a kik ellen 
ezen autonómia irányoztatik, t. i. a clérustól és 
hierarchiától, elég indok az aggadalomra. 0 az 
autonómiának indokait ebben keresi. Ám keres
sék indokait bármiben, az őszinte keresők való
ban csak azon egyre fognak találni, hogy t. i. 
oly országban és oly korban, a melyben s midőn 
mindenki a szabadság eszméjét hangoztatja, az 
egyház, a katholikusok is szabadok akarnak 
lenni. Az egyház azon szabadságot akarja, me
lyet neki is a korszellem odaítél. (Helyeslés jobb 
felől.) Az első és legnagyobb tévedés, mely a 
szabadság elismerését akadályozza, azon hibás 
vélemény, mintha a kath. egyház szabadságát 
illetőleg csak a papság volna érdekelve. (Igaz! 
bal felől. Nem ugy van ! jobb felől.) Mintha annak 
okáért egyedül a papságot fenyegetné a vész e 
harczban. Ez azonban — merem állítani — merő 
tévedés-. (Igaz / jobb felől.) Politikai és társadalmi 
szempontból tekintve a kath. egyház szabadsá
gát, ez a világiaknak is legalább oly tulajdona 
és biztositéka. mint a papságé. (Ugy van! jobb 
fel&l.) 

Elfogadom azt, a mit Mocsáry képviselő-tár
sam mondott, hogy a katholikusok ezen autonó
miára vonatkozólag a protestáns autonómiát is 
számba veszik. Egy részben igaz ; igen a kormány 
irányában a szabadság azon mértékét kívánják 
ők is, a mely szabadsággal birnak a protestán
sok ; de belső ügyeik rendezésére vonatkozólag, 
aligha fognák a protestánsok autonómiáját, an
nak összes fogyatkozásaival átvenni. {Halljuk!) 
Nem szükséges nekik, — mint ő jelezte, mert 
elszigetelve állanak a magyarországi katholiku
sok e törekvésökben, nem. szükséges nekik csu
pán csak a magyarországi protestánsoknak auto
nómiájára tekinteni; vannak a katholikus világ
ban hasonnemü intézmények, melyeket a létesí
tendő magyarországi autonómia testvéreiként fo
gad el, azokra tekint belső ügyei szervezésében. 
Ilyen az erdélyi, ilyen az irhoni, O'Con-
nel intézkedései folytán létre hozott, ilyen az 
Angolországban létrejött úgynevezett „angol in-
stitutum'% melyet már XVI-ik Gergely pápa ma-
gasztalólag is megerősített. (Fölkiáltások bal felől: 
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No akkor jó lehet.) Ezt azon állitásnak helyre
igazítására, mintha e törekvés elszigetelve állna 
a katholikus világban. 

Különben igen köszönöm azon tanácsokat, 
melyeket szives volt a katbolikusoknak belső 
ügyeik rendezésére vonatkozólag adni ; és kérem, 
hogy a lelkiismeret- és vallásszabadság ugyanazon 
mértékét, melyet maga részéről igénybe vesz, ne 
sajnálja meg a katholikusoktól sem, s hiszem, 
velem egy meggyőződésben lesz, midőn azt 
mondom, hogy a valódi türelem a katholikusok 
irányában, nem csak abban áll, hogy azok vallá
sukat szabadon gyakorolhassák, hanem hogy 
egyházok fegyelmét, annak egész kiterjedésében 
szabadon megtarthassák, habár képtelennek mu
tassa is annak egyes ágazatait a felekezeti 
prisma. 

Sajnálom, hogy Zsedényi t. képviselő ur 
nincs jelen. (Folkiáltások: Majd elolvassa!) A m i t 
az 1723: LXX. törvényből idézett, azt hallga
tással mellőzhetem, mert arra Paczolay megfe
lelt, csupán csak Horváth Mihály lyal vezetett 
polémiájából t e t t azon kérdésre, vajon a katho
likus autonómia létesítésére vonatkozólag akarja-e 
az országgyűlés jogait megszorítani, akarok pár 
szót mondani. Képviselő ur erre az 1790-ik or
szággyűlés eljárására hivatkozott a protestánsok
kal szemközt. Méltányolni tudom én azon állás
pontból ez állítását, melyet ő azon politikai té
ren, melyet elfoglalt, mindig követett, és igen 
helyes, hogy az 1790-ki országgyűlés azon eljá
rását követte, melyet követett, mert szükséges is 
vol t ; de kérdem, vajon az, mi 1790-ben szük
séges volt, okvetlenül szükséges lesz-e 1870-ben? 
Szerintem a törvények, ha helyesek azon kor
nak, melyben alkottattak, szükségeit veszik számba, 
következésképen azon kor erkölcsi és szellemi 
jellemét magokra vonják. Találkozunk kérdések
kel, melyeket a korszellem vagy meghalad, vagy 
módosít, azon kérdésekben mindannyiszor a kor
szellemmel ellenkezőleg a távolabb múltba 
nyuljunk-e ? Szerintem ez a stabilismus egy neme 
volna, mely a korszellem jogait el nem ismeri és 
mely a korszellemet erőszakolni akarná a vissza-
menésre. A törvényhozásnak kötelessége a kor
szellem áramlatával szemben napról napra tenni 
azt, a mit nap nap után követel. Midőn ehhez 
képest a vallásszabadságot, ezen, a minden java
kat előkészítő szellemi szabadságot politikailag 
megalkotta, maradjon hü az igazsághoz, mely
hez minden korszaknak joga van. 

Elismeréssel fogadtam Kállay t. képviselő ur 
tegnap ismételten te t t azon nyilatkozatát, hogy 
ő katholikus. (Halljuk!) Szabad legyen azonban 
megjegyeznem, hogy a katholicismusnak van egy
úttal vallási codexe is, melynek, a ki határain 
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kivül áll, nem katholikus többé. (Derültség. Élénk 
ellenmondás hal felől. Elnök csenget. Halljuk!) 

A mi az egyházi javak eredetéről mondott 
nézetét illeti, arra vonatkozólag azt jegyezem 
meg, hogy az, azok keletkezésének történetével 
homlokegyenest ellenkezik. Nem szólok ma e kér
déshez, mert ez sem alkalomszerű, sem időszerű 
nem volna; de remélem, hogy még mielőtt man
dátumunk lejárna, e kérdésre vonatkozólag e té
ren találkozni fogunk. {Helyeslés jobb felől.) 

A mi pedig azon óhajtását illeti, melyet a 
katholikus egyházi javaknak országos czélokra 
történendő confiskácziójára vonatkozólag kimon
dott, egyet jegyzek meg. Midőn egy hibás elv 
állí t tatik fel, a benne rejlő veszélyes consequen-
t iákat ritkán szokták szemügyre venni, de me
lyek előbb-utóbb kifejlődnek. Ne tanítsuk az em
bereket arra, mint kellene törvényes szin alatt 
törvénytelenséget elkövetni (Átalános helyeslés.) 
és mert az okoskodás tovább fonódhatik a 
mely fegyverekkel én hatalmam délpontján a 
gyengébbet lenyomtam, ugyanazokkal a nap le
szálltával meglehet engem zuz össze. Ezt igen 
helyesen fejezte ki nézetem szerint I. Ferencz 
király, midőn a jászói prépostságot visszaállító 
okmányban ezeket mondja: — Engedjen meg a la
tin idézetet — „Cordi sumamus, quod sí exemplum 
laesorum proprietatis jurium conniventia nostra 
ad seram posteritatem transmiserit, nil tam 
firmum futurum sit, quod quaesitus pietatis, aut 
majoris utilitatis praetextus evertere nequeat. 

Elfogadom a költségvetést a részletes tár
gyalás alapjául. (Élénk, helyeslés jobb felől.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : Azok után t. 
ház, a mik tegnap neheztelőleg elmondottak, 
hogy a jelen költségvita igen hoszszura terjed, 
kötelességemnek nézem kijelentem azon nézete
met, hogy ellentétben azokkal, kik ezt neheztelik, 
egyenesen örvendek annak, hogy e költségvita 
hosszabbra terjed minden eddigi költségvitánál, 
mert én ebben, t. ház, azon nagy érdekeltséget 
látom e ház minden oldaláról, a mit e tárgy 
oly méltán megkíván. A kik a szőnyegen levő 
reformkérdésre vonatkozólag sajnálják a valóban 
becses és drága időt, azoknak ismét köteles
nek érzem magam megmondani, hogy néze
tem szerint épen a szőnyegen levő kérdés ma 
már azon térre állíttatott, mik ép az valósággal 
reformkérdés, és pedig oly dolgokban, melyek 
hazánk összes társadalmi visszonyait a legben
sőbben érintik. En tehát, t . ház, nem tartom el
vesztettnek az időt, a melyet e tárgyra szentel
tünk, sőt inkább, mint mondám, örvendek azon, 
hogy i t t oly reformeszmék indulnak meg, melyek 
kiáradván innen szerteszét a hazában, bizonyo
san elő fogják idézni legalább kezdetét egy oly 
nagy mozgalomnak e téren, mely nélkül összes köz-
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oktatási és közművelődési kérdéseinket teljesen 
és kellőleg megoldani lehetetlen. 

T. ház! Ha van valami előnye jelen helyze
tünknek a közelelebb elmúlt két deeennium fö
lött, szerintem ez előny épen abban van, hogy 
mig akkor kezeink kötve voltak mindenben, még 
közoktatási és közmivelődési kérdésekben is, ma 
már legalább e téren kezeink teljesen szabadok, 
tehetünk annyit, a mennyit azonkót évtized alat t 
megronesolt anyagi helyzetünk, tetterőnk és köz
művelődési vágyunk tennünk enged, tennünk 
készt; és ha nagy, csaknem elviselhetlen volt az 
áldozat, a minek árán ezt azelőtt megvásároltuk 
azt hiszem, t. ház, hogy ez most épen az által lesz 
elviselhetővé, ha a közoktatás és közművelődés 
terén, a mig időnk van, a mig békés éveink van
nak, megteszünk mindent, a mit csak megtennünk 
lehet. 

Midőn a magyar kormányférfiak átvették a 
kormányzatot, a legdicsőbb szerep, ha nem is a 
legfényesebb, bizonyosan Eötvös József b. közok
tatásügyminiszter urnák ju to t t , oly férfiúnak, 
kinek közművelődési hajlamai, a közművelődés 
terén nagy és alapos ismeretei, ez ügynek szen
telt egész múltja, irodalmi babérai mintegy ke
zességet ígértek a nemzetnek és rokoszenvet 
idéztek föl működése irányában, kezességet idéz
tek az iránt, hogy e téren elvalahára meg lesz 
téve mind az, a minek megtétetnie kell és lehet; 
meg lesz téve ugy, miképen kell, meg lesz oldva 
azon nagy kérdés, mely hazánknak összes kultú
rája ügyében rejlik, meg lesz oldva minden té
ren, fent és alant, tekintetbe véve minden létező 
hiányt és fogyatkozást. 

Nézzük meg, t. ház, mert a jelen költségve
tési, vitához lényegesen hozzátartozik, mi történt 
e téren, és mi lenne még a teendő? 

A nélkül, hogy az általam igen t. miniszter 
úrtól el akarnám vitatni azokat, miket ő e té
ren tett , de mindamellett, mint független népkép
viselőhöz illik, őszintén szólván, kénytelen vagyok 
magam részéről jelezni azon meggyőződést, hogy 
azon számtalan teendőből, mely e téren áll előt
tünk, tán a legkevesebb épen e téren történt. 
Nem végképen akarom ezt mondani, t. ház, csu
pán mint tényt akarom constatálni azért, hogy 
következményeket és következtetéseket vonjak ki 
belőlök. Mi lett volna, t. ház, a kultusminiszte-
rium teendője, midőn ez ügy vezetését átvette 1 

Nézzük először azt, hogy állt a közművelő
dés kérdése azon időben; a statistikai adatok 
azok, melyek a számok megczáfolhatlanságával 
legtisztábban mutatják a tényállást. Erre nézve 
ón a statistikai adatokra' hivatkozva fogom köz
művelődésügyi állás,nkat s annak helyzetét rö
viden érinteni. 

Volt, t. ház, hogy alant, a kezdetén kezd-

kezdjem a dolgot, hazánkban mintegy 35 nép-
iskolatamtó-képezde: közülök, mint tudjuk, a 
legnagyobb rész hiányosan berendezve, némelyik 
ugy, hogy még nevére sem volt méltó. Volt 
vagy 1288 népiskola, melyeknek tanítói legna
gyobb részt képezdét soha nem ismertek, nem 
is láttak, talán csak nevéről hallottak. Roszul 
fizetett s e miatt gazdálkodásra kényszerült, 
tehát idejöket a közoktatás ügyének nem szentelt 
és hivatásukat felügyelet nélkül végezett, egyéb 
teendőkkel elhalmozott tanítók voltak ezek! Volt 
vagy 1.800,000 iskola-köteles, kik közöl mint
egy 900.000 soha iskolába nem járt, a másik 
900,000 legfölebb féléven át, és akkor is csak, 
a mikor nekik tetszett, szakgatottan. Volt ezen
kívül, t. ház, vagy 167 gymnasiuma e hazá
nak. Nagy szám, de részint jobban, részint roszab-
bul berendezve és akként beosztva hazánk kü
lönböző részein, hogy mig 22 megyének egy 
sem jutott , sok más megye nagyon is bőven 
volt velők ellátva. Volt vagy 31 reáltanoda, 
melyek hazánk követelményeinek e tekintetben 
sem berendezésöknél, sem számarányuknál fogva 
épen nem felelhettek meg. Volt egy tudomány, 
egy műegyetem, számtalan jogi és theologiai 
intézet. 

Ily incombinativ viszonyok közt, ily mond
hatni, több tekintetben sajnos, sőt szégyenletes 
helyzetben, mi lett volna a közoktatási minisz
ter ur teendője? Szerintem, t. ház, beterjeszteni 
egy törvényjavaslatot, a mely a múlt számos 
hiányait figyelembe véve, egy 15 milliónyi élni 
akaró, mert élni hivatott nemzet jelentőségéhez 
képest megalkotná közoktatási viszonyaink ösz-
szes rendszerét, ugy, hogy a nagy munka azután 
kezdetét vehette volna minden téren; megalkotni 
hazánk ethnographiai, statisztikai és geographiai 
viszonyait is tekintetbe véve; megalkotni ugy, 
hogy mielőtt eljön talán a nagy pillanat, midőn 
ezen nemzetnek életrevalóságot kellene kimu
tatni, minden téren, ahol csak a nemzeti erők 
próbára szoktak tétetni, kiállhassa a nemes ver
senyt vagy megküzdhessen. hogy ha kell. 

Nézzük t. ház, mit tet t a t. közoktatásügjd 
miniszter ur? Beterjesztett csupán egy törvény
javaslatot a közoktatásügyről. Fontos a népne
velés Ugye mindenesetre, mert ez az alap, melyen 
az egész közoktatási rendszer fölépithető ; tehát 
ott kezdte, a hol kellett kezdenie, hanem szerin
tem sokkal kisebb mérvben, mint kellett volna, 
az az, a helyett, hogy a mit jeleztem, összes köz
oktatásügyi viszonyainkra vonatkozólag te t t 
volna intézkedéseket, te t t csupán egyben, a leg-
fontosabban. 

T. ház! jól tudom, hogy a közoktatásügye 
épen a népiskolák terén, a népre vonatkozólag, 
mennyire el volt hanyagolva hazaszerte, de épen 
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azért ezen ügyet ugy kellett volna neki megöl- j 
dani, mint a hogy megoldatott az mindenütt, a 
hol csak szerencsésen megoldva van és ő mégis I 
ezen eljárással egészen ellenkező irányt köve- i 
te t t : a helyett, t. ház, hogy kezébe vette volna 
ezen ügyet tisztán és határozottan, ugy, mint 
államügyet és hogy azon befolyásokat, melyek 
akadályozták az ügynek kifejlesztését, elhárította 
volna, ő, talán félve azon befolyásoktól, a me
lyektől pedig bizonyára nem volt elég indoka 
félni, olajat vízzel elegyített és most, midőn 
meg akarja gyújtani, csak szercseg, pattog, füs
töl, a helyett, hogy világitana; uj bort ó-töm
lőbe töltött, nem véve figyelembe azt, hogy senki 
sem tölt uj bort ó tömlőbe. A tömlő kiszakadt 
Debreczenben ugy, mint Egerben, valamint Bu
dán, Fehérváron és egyebütt. Ma már mindenki 
fél bort e rósz tömlőbe tölteni. 

Midőn megalkotta is azon törvényt, mit 
te t t? A helyett, hogy elkövetett volna mindent, 
megküzdeni a dolog nehézségével és keresztül
vinni az ügyet, mint kell vala, mint keresztül
vitték azon államok, melyek ezen nagy kérdést 
már megoldották, mint Poroszország, mint Hol
landia, mint Svédország — mert tudjuk, hogy a 
hol csak ezen kérdés meg van oldva teljesen, 
hol a népnevelés ügye ki van fejlesztve tökéle
tesen, ott mindenütt állami összerővel oldatott 
meg ezen nagy kérdés és a hol csak roszul áll 
a népnevelés ügye, azért áll roszul, mert az 
állam nem vette keze közé ezen ügyet, mely 
első helyen oly méltán megilleti őt — mint 
roszul áll póld. Prancziaorszagban, Angliában és 
egyebütt; a helyett, t. ház, hogy ő a dolog 
kezdeténél férfiakat szemelt volna ki, kik éjet-
napot egygyé tegyenek ama munka körül, a 
helyett, hogy oly nagyszerű agitatiót indított 
volna meg, minő nélkül ezen kérdés meg nem 
oldható a törvényhozás terén, mint minő igen 
jól tudjuk, ezelőtt mintegy 30, 40 évvel meg-
indittatott, a nép sülyedésbe ment erélyének 
föltámasztására, s ezzel karöltve az erkölcstelen
ség megdöntésére Amerikában, a mihez a kul
csot Európából vette, de a mihez ma m á r Eu
rópának is ő adja a példát : a helyett ez ügy 
köré — tisztelet a tiszteletre méltó kivételek
nek, oly férfiakat állított, a kik, mint tudjuk, 
idejöket helyzetöknél s azon viszonynál fogva, 
hogy két-háromszorosan vannak hivatalos elfog-
laltatásban, ezen nagy ügynek nem is szentel
hetik. S midőn már életre kelt is, t. ház, ezen 
nagy intézmény, akkor is ő volt legelső, ki egy I 
ismeretes levélben igy szólott a községi iskolák I 
megindult megalakulása ellenében : „Jobb szere- j 
tem a felekezeti iskolákat" s ezzel a már ked- j 
vezőleg hajlott mérleget egészen visszabillentette. | 

• Nézzük, t. ház, tovább a közoktatásügyi ' 

miniszter urnák a közmivelődés és közoktatás 
körüli eljárásait. Ha előttünk volna a jelentés, 
mit az 1868. törvény beadni rendelt, természete
sen tüzetesebben szólhatnánk e dolgokhoz, most 
azonban, csak mintegy a költségvetésből indul
hatunk ki, azoknak rovataiból láthatjuk azt, 
hogy mink van, mink nincs s minknek kellene 
lenni és sajátképen mink hiányzik. 

Tehát én ezen költségvetésnek tételei sze
rint részletezem a dolgot. Legelőször is látunk, 
t. ház, egy nagy központi igazgatást; miről töb
bet én nem szólok, miután tegnap erre t. Csiky 
képviselőtársam igen tüzetesen, részletesen és 
helyesen tet te meg a maga észrevételeit. Van 
azon kívül egyházi czélok czimén 290,000 frtos 
kiadás, mely hogy az államtól eltérő czélu in
tézményre van előirányozva, azt már maga a 
czim is mutatja, mert az csak a testvériség ós 
méltányossági tekintetek által lehet indokolt, 
ennélfogva természetesen ferde helyzetünket igen 
hiven előtüntető intézkedés ez, mire vonatkozó
lag tehát mindnyájunknak óhajtanunk kell, hogy 
vajha minél előbb megszűnjék ezen ferde hely
zetünket előtüntető intézkedés. 

Es ezt, t. ház, én a protestáns, mondom 
szemben azokkal, a miket a múlt héten i t t Hor
váth Mihály igen tisztelt képviselőtársam mon
dott. Ugy látszik, Horváth Mihály nem a történet
író, ki Svájcznak szabad terén a szabadság és 
valódi alkotmányosság magaslatára fölemelkedet
ten a szabadságnak minden követelményeiért, 
még a papi nőtlenség eltörléseért is lelkesült; 
(F'ólkiáliások : Ugy van!) hanem sokkal inkább 
ugy látszik, a tribuniczi püspök, (Nyugtalanság 
jobb felől) nem Szeged város képviselője. (Jobb 
felől fölkiáltások : Rendre!) 

E l n ö k i Bocsánatot kérek a képviselő úr
tól, i t t nem a tribuniczi püspök, hanem Szeged 
város képviselője szólott, ennélfogva ne méltóz
tassék a tribuniczi püspököt hozni szóba. (Jobb 
felől helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Ugy szólítom, a hogy 
nekem tetszik! 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nem szégyelheti, 
hogy az! 

K ö r m e n d y S á n d o r : Az igen t. elnök 
ur figyelmeztetését nagyon helyesnek tartom, de 
majd — engedelmet kérek tőle — be fogja látni 
ő is, hogy a mit mondtam, szintén helyesen 
mondtam; (Derültség) ennélfogva kérem, méltóz
tassék bevárni mondatomnak befejezését és akkor 
fogja látni, ha figyelmeztetést érdemeltem-e. 

Azt mondám, hogy, ugy látszik, inkább a • 
tribuniczi püspök szólt Horváth Mihály képvi
selőből és nem Szeged város képviselője, kit pe
dig Szeged városa bizonyára nem azért küldött 
ide. . . (Nevetés. Fölkiáltások : Az az ő dolga!} 
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E l n ö k : Ismételten figyelmeztetnem kell 
a t. képviselő urat , hogy i t t Szeged városának 
képviselője ül és ezt nem tagadhatja meg senki 
Horváth Mihálytól, azért hagyjon föl az ide nem 
tartozó dolognak emlegetésével, különben kény
telen leszek a szabályok értelmében rendreuta
sítani. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : Magam is ugy 
vagyok meggyőzódve, miszerint ő Szeged váro
sának képviselője; én csak jelezni akartam, hogy 
öt Szeged városa bizonyára nem azért küldötte 
ide . . . (Jobb felől felkiáltások : Az az ő dolga!) 
hogy azon óriási vagyonra vonatkozólag, melyet 
a nemzet nem fényűzésre ós nem Péterfillérekre 
adott főpapjainknak, hanem mintegy fidei com-
missumot, el akarja vitatni a nemzettől a tulaj
donjogot, vagy hogy azokra csak íelűgyeljen is ; 
sőt mint beadott határozatából nyíltan kitűnik, 
szintén kérdésessé akarja tenni a nemzetnek 
azokhoz való jogát. (Bal felől fölkiáltások : Ugy 
van !) 

Ezeket, t. ház, ismétlem — azért akartam 
elmondani, mert Szeged városának képviselője 
nem elégedett meg azokkal,, melyeket eddig je
leztem, banem gyanúba akarta hozni a törvény
hozást a nemzet közvéleménye előtt, mintha 
csak a protestánsok volnának azok, kik a nem
zet elidegenithetlen jogai mellett küzdenek. 

Nagyon szerettem volna, ha t. elnök ur 
ugyanazt teszi, akkor Szeged város t. képviselő
jével, a mit velem most tett . (Bal felől fölkiál
tások: Igaz!) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ez jó analógia! 
K ö r m e n d y S á n d o r : Tiszt, ház! Előre 

bocsátottam, hogy azon 290,000 frt ellenében, 
melynek jelentékeny részét a protestáns egyhá
zakra testvériség, méltányosság és jogegyenlőség 
tekintetéből adni szándékoznak, gyökeres meg
oldást óhajtanék, és így azt hiszem, hogy belát
hatja kiki azt, hogy én i t t nem mint protes
táns, hanem mint független népképviselő szólok, 
De hiszen régi nóta az, tiszt, ház, (Fölkiáltások: 
Halljuk a nótát!) hogy valahányszor e nemzet 
legigazabb, legvirtualisabb jogai mellett fölszó
lalt, vagy ha kellett, a te t t terére lépett, mind
annyiszor a protestánsok vádoltattak a nemzet 
egy része előtt és az ország, világ szine előtt a 
katholikus clerus által, mint p. o. a Bethlen-Boes-
kay-fele küzdelmekkor. Ezen régi nótát, azt hi
szem, t. ház, ma már tetszéssel nem fogja senki 
többé a nemzet előtt hegedülhetni. 

De nézzük, t. ház, most már azon állás
pontból jobban szólhatván a dologhoz, melyet 
mint nem vallásfelekezethez tartozó népképviselő 
e helyen elfoglalok — nézzük, vajon azon ren
geteg vagyon, azon 4 — 5 száz millió érték, (Föl
kiáltások : Sokkal több az!) mi a magyar katho-
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likus papság keze közt van, és mivel hazánk 
összes népoktatását és egész közmivelődési rend
szerét a leggyökeresebben lehetne átalakitaui, a 
legkedvezőbben megoldani oly fényes sikerrel, 
hogy büszkén mutathatnánk reá egész Európa 

! előtt, hogy ezen vagyona, melyből még a mel-
| lett igen fényesen föntartathatnék a katholikus 
S egyház is és föntarthatuá a maga súlyát és je

lentőségét a katholikus clerus is, mit bizonyára 
senki e házban aláásni nem akar , miképen ke
zeltetik ? Hogy ne szóljak többről, csak egyetlen 
egy legecletánsabb példára hivatkozom. A vesz-

i prémi püspök 300,000 forint jövedelmét kéjla-
j kokra, apáczazárdákra és épen nem productiv 
j czélokra forditja legnagyobb mérvben, és a he-
| lyett, hogy az ur szőlejében munkálkodnék, 
j munkálkodik a badacsonyi és somlyói száz meg 
! száz holdakra menő szőlőiben, mig iskolái ron-
I gyoskodnak. (Eláll! Halljuk!) 
! T. ház! Sokan azt mondják : Németh Albert 

tisztelt képviselőtársam is ugy nyilatkozott, hogy 
e kérdés korai, a közösügyes Molochtól féltében 
nem óhajtaná, hogy e kérdés már ma megol
dassák. Én ellenben azt tartom, hogy ez a kér
dés ma már teljesen meg van érve, és legfölehb 
tán azért nem lehet leszakítani, mert a tisztelt 
cultusminiszter ur i«en magas fán látja függni 
ezt a gyümölcsöt, tehát feje szédül, ha csak reá 

! tekint is. De ne várjunk, t. ház, mig ez a gyü-
! mölcs vagy megrothad, vagy valami zivatar 
| folytán magától lehull; mert igen könnyen meg-
I történhetik, hogy utóbbi esetben is nem a mi 

kezünkbe esik, vagy szétmállik a nélkül, hogy 
hasznát vehetnők, mig most, ha ebből a nagy 
forrásból merítenénk, azért a forrás ki nem 
apadna, vize annyival üdébb lenne, holott ha 

. nem merittetik, lehet, hogy megposhad és meg
ront bennünket: mert hogy ez a kérdés a meg
oldást ki nem kerülheti, azt hiszem, csak azok 
után, a mik e tárgy körül e vita alatt mondat
tak, bizonyos. De bizonyos, mer t : die Weltge-
schichte ist das Weltgericht, bizonj^os, mert a 
történelem nem véletlen esetek aglomeratiója, 
hanem az emberiség szellemének mintegy meg
testesülése. Ha tehát ezen kérdés elől ki nem 
térhetett Európa egyetlen művelt állama sem, 

i bizonyára nem fogunk kitérhetni mi sem, ha 
I csak homlokegyenest nem akarunk ellenkezésbe 
I jönni minden érdekeinkkel és azon irányzattal, 
| a mely Európában a közmivelődés iránya. 

A tanulmányi ügyek igazgatása alatt 270 
i ezer forint kiadás és 163,540 frt tanügyi fel-
j ügyelőkre van előirányozva. E tárgyról ez alka-
j lommal, t. ház, nem szólok; a részletes vitánál 
j föntartom magamnak a jogot, hozzászólani. Tan-
! intézetekre 884,460 frt irányoztatik elő, melye-
! ket, midőn vizsgálunk, lehetetlen, hogy szembe 
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ne tűnjék , hogy universit ásunk még mindig oly 
hiányosan van berendezve, hogy nem csak szá
mos tanszék hiányzik benne, hanem az egyes 
tanárok is oly roszul fizettetnek, hogy egy-egy 
alig kap 1200, 1400, legfölebb 1600 forint fize
tést, midőn egy nyelvtanilag irni nem tudó fel
ügyelőnek 3000 frt fizetése van. 

Reális képzettségünk a 167 gymnasiummal 
szemben még mindig csak Vs — Vs résznyi reál
tanoda által képviseltetik, és a t. eultusminisz-
ter ur még mindig csak gymnasiumokat szervez, 
a helyett, hogy reáltanodákat iparkodnék fölál
lítani. Látjuk, hogy nem csak Pesten, hanem 
Kolozsvárott és Szebenben is jogi akadémia tar-
tat ik fön; mig tehát Magyarországon egy, az 
Vs résznyi Erdélyben két ilyen jogi tanintézet 
létezik, mint ha épen a jog volna a legerősebb 
oldalunk. 

Látjuk, hogy a népnevelési érdekben csak 
négy tanítóképezde alakí t ta tot t , az ötödiket, 
t. i. a sárospatakit, nem vehetjük tekintetbe, 
mert az már előbb is létezett. Sokkal jobban 
tet te volna a miniszter ur, ha a helyett, hogy 
a létezőt átvette, egy nem létezőt hozott volna 
létre és a költségvetésből látjuk, hogy semmi 
lépés nem tétetet t arra nézve, hogy a legköze
lebbi jövőben még több ily képezde szándékol-
tatik fölállittatni, s ezekben is az alumniumi el
látás behozatni, a mi nélkül pedig a képezdék-
nek sikerök egyátalábau soha sem lehet. Lát
juk, hogy 5000 községből, ugy tudom, mintegy 
200 község van iskolákkal ellátva, a mi azt 
mutatja, t. ház, hogy 5000 iskola nélküli köz
ségnek arra, hogy iskolákkal teljesen elláttassák, 
legalább 25—30 év lesz szükséges. Minden 5000 
lelket számláló községben felsőbb tanodának kel
lene lenni az 1868-iki törvény szerint, és a la
pok semmi jelét nem adják annak, hogy valahol 
a hazában ily felsőbb népiskolák állíttatnának 
fel. Látjuk, tiszt, ház , ismétlő iskolákról szól a 
törvény, azonban tapasztaljuk, hogy hallgat az 
élet. Nagy fontosságú hazánkban, t. ház , külö
nösen az óvoda ügye; a ki ismeri népünknek 
helyzetét, a ki tudja azt , hogy népünk különö
sen nyáron át tavasztól késő őszig mezei mun
kával levén elfoglalva, gyermekei nélkülözni 
kénytelenek minden erkölcsi, minden physikai 
gyámolitást, sőt még szülei gyámolitását is, vagy 
pedig nyűgül vannak szüleik nyakán; a ki tudja, 
minő szerencsétlenségek származnak az óvodák 
hiányából, látta a számtalan porig égett közsé
gek intő példáját, belátja, hogy az óvodákat el
hanyagolni nem szabad. Az, t. ház, nem szol
gálhat érdeméül a közoktatási miniszter urnák, 
hogy az óvodák ügyét figyelmére nem méltatja. 
A földmivelés és iparismereteket terjesztő intéz
kedésekre az iskolák körében életszükség van, 

épen igy hazánknak ismeretes viszonyaink közt 
intézkedni; azonban ennek ismét semmi jelét sem 
mutatja föl az élet: vakok, süketnémák, elha
gyott gondviselés nélküli árvák irányában való 
intézkedésről, mint megannyi humanitási és köz
művelődési dologról, a költségvetés épen semmi 
életjelt nem ad. 

Azt hiszem, az igen tisztelt miniszter ur 
mindezekre azt mondja: Igen szívesen mindezt, 
még többet is, csak azon három fő szükséges 
dolgot, t . i. a pénzt, a pénzt és ismét a pénzt 
szavazza meg a ház milliomokban. De engedje 
meg nekem a tiszt, miniszter ur, hogy erre azt 
mondjam, hogy mikép szavazzon meg a ház oly 
valamit, a mi nem terjesztetett elébe ? Hiszen a 
t. miniszter urnák ép ugy, mint minisztertársai
nak helyzete igen szerencsés akkor, midőn min
den intentióik, és ezt egyátalában nem akarom 
mintegy gunynyal mondani, hanem csak tényt 
constatálok. minden intentióik igen hűséges sza
vazó többségre számithatnak. És ha a többi mi
niszterek még inproductiv czélokra is sok mil
lióig igénybe veszik e szegény nemzetet, ha 
nem restelik egy pár millióig megsarczolni ha
zánkat nyugdíjazási czélra, ha milliókra menő 
kölcsönök tétetnek közlekedési eszközeink fejlesz
tésére, ha Pest városa szépítésére is, mint a la
pok jelzik, egy nagy összegű pénzoperatió szándékol
tatik tétetni, midőn azt látjuk, hogy a deficitek
től épen nem ijed meg ezen országgyűlés: akkor 
azt hiszem, egyenesen a minisztérium, illetőleg 
a közoktatási miniszter ur az oka annak, hogy 
az ő budgetjére mindössze 1.900,000 frtnyi cse
kély összeg igényeltetik megszavaztatni. Pedig 
eléggé tudhatja a közoktatási miniszter ur, hogy 
a nemzetek közművelődésének bilance-ja min
dig a költségvetésben mutat tat ik ki. 

Én azért, t. ház, azt óhaj'tom, hogy a köz
oktatási miniszter ur ne egyoldalú, de teljes 
közművelődési és közoktatási ügyeinket rendsze
resen előterjesztő törvényjavaslatot szíveskedjék 
minél előbb letenni a ház asztalára. Az ország 
ugy ismeri a t . miniszter urat, mint kitűnő irót 
és mint ilyet igen sokszor megtapsolta őt. Azt 
tudjuk, hogy írni tud ; kérem, hogy tudjon mint 
miniszter cselekedni is, és higye el, hogy a nem
zet meg fogja őt koszorúzni. (Helyeslés a szélső 
hal oldalon.) 

R ó n a y J á c z i n t : Tiszt, ház! (Halljuk!) 
Egész őszinteséggel bevallom, hogy midőn fel
szólalok, csak az előttem álló, nem igen helye
selhető példákat követem. A mit mondani fogok, 
megvallom, nem tartozik szorosan a költségve
téshez ; azért rövid leszek s minden indokolás 
nélkül elmondom néhány engem közelebb érdeklő 
kérdésre nézetemet. 

Az átalános vitában fölmerült vallási kér-
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désekre azt jegyzem meg, hogy ezen intézkedés, 
véleményem szerint, nem czélszerü s nem is 
időszerű. Nem azért , mintha azokhoz sorakoz
nám, kik vagy nem mernek vagy nem akarnak 
haladni; nem azért, mintha talán azon törek
vés barátja volnék, melyet it t oly sokszor lát
tam, azon kétségbeesett szabadelvüségnek, mely 
beteg nemzetünknek egyszerre az egész szabad
elvű gyógyszertárt be akarja adni. (Helyeslés a 
jobb oldalon. Halljuk!) 

Vannak nemzetünknek életszükségei. Ilyen
nek ismerem én a megyék, a községek rende
zését és az igazságszolgáltatást; ezeket akarom 
én első helyen öszhangba hozni a parlamentá
ris kormány formával, a kor igényeivel, nemzetünk 
szükségleteivel. 

Uraim! nekem van bizalmam a haladásban; 
azérttudok várni. (Helyeslés.) Meg vagyok győződve, 
ha hazánknak van jövője, egyetlen egy szabad
elvű, életre való intézmény sem fog elmaradni 
hazánkban, mert a haladás most már nem egye
sek vivmánya, hanem hatalom, melyet a művelt
ség idézett elő, oly hatalom, mely előtt meg kell 
hajolni mindenkinek, melynek útját nem állhat
ják egyesek, de még nemzetek sem. (Helyeslés.) 

Ezen átalános észrevétel után három kér
désre fogom elmondani röviden nézeteimet. 
(Halljuk ') 

Fölhozták többen az egyházi vagyonnak sae-
cularisatióját. I t t jogi térre nem fogok menni, 
nincs is helyén, és különben is tudom a törté
nelemből, hogy e kérdés eldöntésénél a népek 
ugy, mint a fejedelmek nem szokták azt kér
dezni : quid juris ? hanem: quid eonsilii ? (Ugy 
wm! jobb felől.) Történjék bármi, én meghajlok, 
engem tisztán vallási szempontból nem aggaszt 
semmi, mert vallásunk alapját azon isteni tan
ban keresem, mely előtt minden bölcsnek meg 
kell hajolni, és mely azt hirdeti, hogy a tör
vénynek első és utolsó betűje a szeretet. (He
lyeslés.) 

Most legyen szabad megemlékeznem azon 
vádakról, melyeket némelyek i t t komolyan, jó 
kedvűkben helyesnek tar tot tak a katholikus pap
ság ellen fölhozni. Nem védem én a törvény
vagy hivatalszegést, nem védem az erkölcstelen
séget sehol, nem is tartom elkerülhetőnek, mert 
a képviselő urakkal együtt emberek vagyunk 
mindnyájan; hanem bátor vagyok kérdezni: va
jon méltányos-e. igazságos-e, és még a kegyesen 
megengedett kivételek mellett is egy egész osz
tályra, mint például a falusi lelkészekre kimon
dani a kárhozatot, midőn ott a sajtó, a törvény
szék , a hol formulázott vádakkal mindenkor 
mindenki fölléphet. (Helyeslés a jobb oldalon.) 
Uraim, azt hiszem, ha valaki népűnk bármely 
osztálya ellen, kezdve a legszegényebb néposz- | 
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tálynál föl a különböző vallásfelekezeti papságig, 
csak felét mondotta volna el annak, a mit i t t 
hallottunk, ugy hiszem magok a t. képviselő 
urak sem helyeselték volna. Csak arra vagyok 
bátor a tiszt, képviselő urakat kérni , és kérem 
őket a szabadelvüség nevében : ne csináljanak 
szabad hazában páriákat. (Elérik helyeslés jobb fe
lől, zaj a bal oldalon.) 

És itt eszmelánczolatnál fogva áttérek az 
„országos mistificatióra". a keletkező katholikus 
autonómiára. 

Azon képviselő u r , ki e szót először ki-
mondá, a katholikus autonómiát keletkezése 
előtt már elitélte. Tessék néhány századdal visz-
szalapozni a történelemben: azt fogja találni, 
hogy midőn a protestáns autonómia keletkezett, 
szintén voltak, kik ugy szóltak. (Helyes! jobb fe
lől.) De azt is följegyezve fogja találni a törté
nelemben , hogy minél erösebb volt a támadás, 
annál nagyobb volt az összetartás, hogy minél 
nagyobb volt a veszély, annál inkább szilárdult 
az autonómia. (Átalános helyeslés.) így történt 
azután, hogy a protestáns autonómia az elveiből 
önkényt folyó önkormányzat mellett századokon 
át miudig ott állott az önvédelemre, és ennek, 
és csak ennek szilárdítására keresett menedéket 
a törvénynél. Távol van tőlem, hogy visszaóhaj
tanám ama nehéz időket; mit én óhajtok, az: 
hogy legyen e hazában minden vallásfelekezet 
egyenjogú és szabad; mit én óhajtok, az : hogy 
népünk miveltsége és a lelkiismeret tisztelete 
oly fokra emelkedjék, hogy egykoron az ország 
házában lehetetlen legyen a vallásról csak szó
lani is. (Helyeslés.) 

E rövid észrevétel után szavazok a részle
tes tárgyalásra. Nem szólottam ugyan az áta
lános tárgyaláshoz; de tet ték ezt mások is ; és 
reménylem, nekem is meg fogja bocsátani a ház. 
(Helyeslés.) 

S a l a m o n L a j o s : T ház! Én sem any-
nyira a költségvetés átalános tárgyalásához, 
mint annak némely hiányaihoz, melyeket Ghy
czy Kálmán t. képviselőtársam beszédében jelzett, 
és abból kifolyólag az úgynevezett készülőben 
levő katholikus autonómiára nézve kivánok pár 
megjegyzést tenni. 

Mindenki előtt tudva van, hogy a múlt or
szággyűlés folyama alatt az úgynevezett püs
pöki tanács vegyes gyülekezete tervezetet bo
csátott k i , mely jelenleg i t t kezem közt van. 
Ez volt a tudtommal legelső kiindulási pont 
Magyarországon, mely a katholikus autonómiá
nak eszméjét megpendítette. Ennek folytán a 
múlt országgyűlés folyama alat t Pesten a me
gyeház termében katholikus képviselők és nem 
képviselők összejővén , tanácskoztunk annak jó 
vagv nem jó voltáról, és hozzájárulásunkról vagy 
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a megváltoztatásról. Igen méltatlanul vádolja 
t ehá t Horváth Mihály t. képviselőtársam Ghyczy 
Kálmán t. képviselőtársamat, mert épen Ghyczy 
Kálmán indítványára ezen szerkezet megváltoz
tatása tárgyában pártkülönbség nélkül egy föl
terjesztést irtunk alá a prímáshoz, és mikor en
nek eredménye nem lett, mikor meg nem hall
gattattunk, hanem a prímás a csalhatlan pápá
nak tanaihoz hiven, mint annak hü fia, „non 
possumus"-sal válaszolt, akkor igenis visszavonul
tunk minden további lépéstől. Ez a tényállás. 
Hogy igy cselekedett a papság ós a primás, 
azon nem ütközöm meg; de a mit ő ezen ok
mány szerint velünk megosztani és gondjainkra 
bizni akar, az oly kisszerű, a fönálló többi vallás
felekezetek autonómiájához képest oly csekélység, 
hogy nem érdemli meg az autonómia nevet, 
mert az csak bitorlása volna ezen névnek. Ha
nem, hogy a kormány, uraim, jónak látta, mind
amellett, hogy a képviselőtestületnek kath. tagjai 
pártkülönbség nélkül uem helyeseltük ezen eljá
rást, és az ezen eljárásból kifolyólag összeülendő 
tanácsnak munkálatát mégis ő felségének jóvá
hagyása végett fölterjesztette, ez rám nézve 
mint katholikusra és igen sok katholikusra nézve 
Magyarországban valóságos sérelem í j 

A katholikus autonómia alakult egy terve
zet szerint, melyet mondhatni a papság és egy 
igen kevés számú jezsuita elique alakított össze 
a tanácskozás alkalmával, hogy ez képviselje 6 
millió katholikusnak érdekeit. 

Ha csak oly eljárást követett volna minisz- J 
ter ur, mint a zsidóknál követett, bizonyosan i 
meggyőződött volna. hogy azon munkálat nem ; 
fejezheti ki a katholikusok érdekeit; a miniszter j 
ur azonban jónak látta annak munkálatait sietve / 
mennél elébb ö felsége elé terjeszteni, hogy ő I 
fölsége jóváhagyása után. most már a választá- j 
sok kiírathassanak, a melyekről tapasztalatból I 
tudom, hogy ezek a vidéken többnyire lelkészek ! 
által vezettetvén, az irásheii szavazatok besze- > 
dése egy olyan népnél. melynek legalább fele I 
irni, olvasni nem tud, ez valóságos mystifieatiója 
a szabad választásnak. (Helyeslés bal felől.) k po- j 
sitiv szavazatokat fölírja a plébános, de azok- j 
nak szavazatai, a kik nem az illető jelöltre sza- I 
váznak, rendesen elvesznek, és ez valóságos ki- . 
játszása azon úgynevezett alakítandó katholikus 
autonómiára választandó képviseletnek, mert i t t 
csak egy elique választ, az ultramontán elique. 
Én részemről nyíltan megmondom, óhajtom és ; 

minden erőmből támogatnám is egy kath. autó- ] 
normának létesülését, hanem akkor bocsássanak 
meg uraim, ne keressék annak okát it t e ház
ban, sem a magyar államban, hanem ha oly 
autonómiát akarnak. milyennel bírnak a pro- ! 
testánsok, akkor igen is keressék annak ellensé

gét Kómában. Mig, uraim, Rómában a csalhatat
lannak kihirdetett pápa és hivei az összes ma
gyar papságnak törvényt szabnak, mig ezek hit
ágazati formulába vannak öntve, mig a kánon
jog fönáll, mig kimondhatják Rómában: „Elát
kozott legyen az, ki nem hiszi!" addig oly auto
nómiát, mivel bírnak más felekezetek is Magyar
országban, oly szabadságra fektetve, nem csak 
a clerus, hanem egyszersmind a világiakra nézve 
létesíttetni akarni képtelenség. (Helyeslés bal fe
lől. Közbeszólások jobb felől: Nem ide való!) Le
hetnek, kik más véleményben vannak , ez az én 
véleményem. Kérdek akárkit : van-e nekünk 
katholikusoknak a papság és Róma irányában, 
kik minden vallási dolgok fölött határoznak, 
más hivatásunk és jogunk, mint hinni és enge
delmeskedni ? Mig a protestánsoknál minden do
logban egyenlő, sőt túlnyomó részt vesznek a 
világiak, és mig ott a vallástan oktatására a 
papok fölött gyakorolt fegyelem által szintén 
túlnyomó befolyással bírnak a világiak, addig 
nálunk ezen szervezetnél, melyben most vagyunk, 
képtelenség azt hinni, hogy ez valaha sikerülni 
fog. (Helyeslés bal felől.) 

Azt monda Prileszky Tádé képviselő ur, 
hogy az autonómiára vonatkozólag két párt lé
tezik jelenleg, az egyik az ultramontán, a másik 
a szabadelvű párt. Szerintem nem csak ezen két 
párt létezik ; hanem van azonkívül egy harma
dik legnagyobb párt, nem csak Magyarországon, 
hanem az egész világon, melyhez magam is tar
tozom, és ez az elátkozottak pártja, az, melyet 
a syliabus elátkozott. (Fölkiádás jobb felől: Nem 
létezik!) De igen is áli. és higyék meg, hogy 
nem csak Magyarországban, hanem az összes 
kath. világban ez lesz a legerősebb- párt. (Igazi 
Ugy van!) Szomorú doiog lenne, ha nem ugy 
voina. Mert, fölfogásom szerint, ha az ott vég
zett dolgok sikerre vezetnek, ugy a mint ők 
kívánják, nem csak hogy tökéletesen alárendel
tetik minden érdek, mely köztünk katholikusok 
közt támadhatna, hanem meg az államra is rá 
kívánják erőszakolni, a mi a syllabusban kimon
datott, hogy midőn kétség támad, hogy kinek 
engedelmeskedjék a hasa polgára, az egyháznak 
kell engedelmeskedni, nem pedig az államhata
lomnak. (Ugy van : a bal oldalon. 1 Ez oly tan, 
melyet hihetőleg nem csak a fejedelmek, hanem 
átalában az államok ellenezni fognak. 

Azt mondák itt Paczolay és Horváth Döme 
képviselőtársaim, hogy eredetűknél fogva az úgy
nevezett tanulmányi alap valóságos katholikus 
vagyon, ennélfogva ha egyszer a kath. autonó
mia szervezkedik, igen méltányos és illő dolog, 
hogy a nemzet azon vagyont, melyet most ál
lamilag kezel, adja át az autonómiának. Több 
80—100 événél, hogy ezen javak saecularizái-
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ta t tak, és azok a fejedelem által gymnasiumokra, 
akadémiákra, ós magára a tudományos egyetem 
föntartására is fordittaték; és most visszaható 
lépést kivannak önök tenni, mert annak kell 
nevezni, midőn azt mondják, hogy ezen vagyon 
vétessék el az államtól és adassék át a kathol. 
autonómiának azon alapon, hogy az valaha a 
kath. papság által Íratott. Akkor igen messze 
kellene visszamenni, — én tudok ezen javakból 
többeket, különösen Fehér megyében, melyek 
egyeseknek adományoztattak, és akkor azon jog
fogalomnál fogva, melyet önök fölállítanak, eze
ket is eonfiseálni kellene. Tehát ha most, midőn 
már több mint száz éve államilag kezeltetik 
ezen saeeularizált vagyon, mert mindig mint 
államvagyon kezeltetett, és az 1848-iki Ill-ik 
tőrvényezikk szerint másként, mint ő fölsége fe
lelős magyar minisztériuma által nem is kezel
tethetik, visszakövetelik önök ezen vagyont, sőt 
még azon fölül is követelnek az autonómia alap
ján, akkor az autonómiának ez által igen kevés 
népszerűséget fognak szerezni. (Helyeslés.) 

Azt monda Samassa képviselőtársam Kál-
lay barátom tegnapi szavaira, hogy az, a ki 
azon elveket vallja, melyeket ő, az lehet katho-
likus, de nem igazi katholikus. (Közbeszólás bal 
felől: Azt mondta, hogy nem is katholikus!) Igen 
is azt monda, nem is katholikus. Én erre azt 
telelem, menjen a képviselő ur Pranczia-, Olasz-, 
Spanyolországba, s azt fogja találni, hogy az ő 
fölfogása szerint ott már az összes nemzetek nem 
katholíkusok, (Helyeslés és derültség a bal oldalon) 
mert azon vagyont, melyet a papság birtokolt, 
már régen saecularizálták. (Helyeslés bal felől.) 

Részemről legkevésbé sem akarom most 
azon kérdést kutatni, hogy azon vagyon állami 
vagy katholikus vagyon-e, hanem szívesen bele
egyezem G-hyezy Kálmán indítványába, melyet 
alá is irtam, hogy kutattassék ki, mi egyházi, 
mi alapítványi vagyon? Csak azon tanra nézve, 
mely különösen Paczolay képviselő ur által 
fölhozatott, t . i., hogy ha a magyar törvényho
zás nem tudna megegyezni, a kath. autonómiá
val, akkor az ügyet egy biroság által kellene 
eldöntetni, kívánom azt megjegyezni, hogy én 
ezen tant el nem fogadhatom. Midőn az ó-hitüek 
megváltoztatták nemzetiség tekintetében, a ro
mánok és szerbek, e két testvér nemzet minde
nik nemzeti önálló egyházat akart magának t e 
remteni, illetőleg egymásból elválni, akkor igen 
helyesnek látom a bíróságot, a ki a két egyen
jogú testvér között azokat, a mik az osztálynál 
előfordulnak, elintézze. De már bocsásson meg a 
t . képviselő ur, a magyar államnak nincs egyen
jogú társa; (Helyeslés bal felől.) a mit a magyar 
állam a törvényhozással és fejedelemmel egymás 
közt elintéz, ennek vele szemközt egy felekezet 

sohasem egyenjogú tá rsa , hanem mindig alá
rendelt. 

A miniszter ur többek között monda, hogy 
minden felekezet bir már autonómiával Magyar
országon és, hogy ennélfogva igen szükségesnek 
találja, hogy a katholikus vallás is birjon auto
nómiával. Fagyon saj'nálom, mint már említet
tem, hogy a t. miniszter ur ezen hiedelemben 
van, mert tartozzék, mint b. Eötvös József, bár
melyik párthoz, sajnálnom kell, hogy mint kor-
mányferfiu a fejedelem elé terjeszt szentsitése 
végett oly valami megállajiodásokat, melyek 
mint az összes katholíkusok véleményének kifo
lyása tűnnek föl; az ily eljárás által, megval
lom, én sértve érzem magamat , mert a mik a 
választások körűi azon urak részéről történtek, 
el merem mondani, miszerint Magyarország ka-
tholikusainak kilencz-tizedének még fogalma 
sincs arról, hogy mi lesz ott a teendő; azon el
járás nem fogja siettetni azon czélt, melyet a 
miniszter ur maga elé tűzött, hanem mig egy 
részről roppant reactiót fog szülni, más részről 
bágye meg, csiráját dobta el jövőre a magyar
országi katholíkusok sokféle viszálykodásának. 

A költségvetés egyéb tárgyaira mondani 
valóm nincs, a részletes vitatkozásoknál lesz idő 
és alkalom erre. 

Azzal rekesztem be előadásomat: ám kisért
sék meg, a kik ily módon, ily alapon kiindulva 
elhatározni jónak tartják, hogy valamennyi ma
gyarországi katholíkusok nevében szólhassanak 
és végezhessenek, meg fogják látni az eredményt: 
t. i. hogy elfordul tőlök legnagyobb része a ka-
tholikusoknak Magyarországon, és mint már 
mondám, a legveszélyesebb testvéri vitáknak 
nyitnak té r t ez által 

Pártolom G-hyczy Kálmán indítványát. (He
lyeslés és éljenzés a bal oldalon.) 

B e n e d e k G y u l a : T. ház! A tanácsko
zások ily előrehaladt stádinmábau nem akarom 
a ház figyelmét fárasztani azzal, hogy ismétel
jem mindazokat, a mik i t t elmondva voltak; en
nélfogva tekintettel a tárgy kimerültségére, le
mondok egyetlen egy észrevétel kivételével, a 
szóról (Helyeslés) s óhajtanám, hogy e tekintet
ben mások is követnék példámat. 

Ghyczy Kálmán t. képviselő ur aggodalmát 
fejezte ki a létesítendő autonómia iránt, ezen ag
godalmát, mondhatni bizalmatlanságát, azzal in
dokolván, hogy a magyarországi katholikus pol
gárok még mindig a hierarchialis befolyás alatt 
vannak. Erre nézve leszek bátor azon szerény 
észrevételt tenni, hogy létezett 1848-ban is hie
rarchialis befolyás, (Közbeszólás a bal oldalon : 
Most is létesik ! '• de ezen befolyás nem akadályoz
ta that ta azt, hogy az 1848-iki törvényhozás ki
mondja a vallásszabadság és jogegyenlőség elvét. 

10* 



76 127. országos Ölés február 22. 1870. 

Igenis létezett ezen hierarchialis befolyás ezután 
is, sőt megengedem, létezik a mai napig; ez 
azonban, t. ház, nem zárhatja ki azt, miszerint a 
magyar haza katholikus felekezetű polgárai a 
szabadság és mindenekelőtt az önkormányzati jog 
alapelveitől ne volnának áthatva, mint minden 
más felekezetű polgárai e hazának; épen azért 
erős hitem és bizalmam van, hogy midőn a ka
tholikus önkormányzati rendszer megalkotása 
szóba fog jönni és e nagy fontosságú és valóban 
a magyar társadalomnak nagy horderejű kérdése 
megoldandó lesz, a magyar haza katholikus fe
lekezetű polgárai mindazt teljesíteni fogják, a 
mit e tekintetben tőlök a szabadság, a korszellem 
és mindenek fölött a haza alkotmányos érdeke 
és a magyar nemzet politikai alaperőinek neve
lése megkíván. Ezek előrebocsátása után nem 
marad számomra egyéb, mint kijelentenem, hogy 
a szőnyegen levő költségvetési előirányzatot a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadom. {Jobb felől 
helyeslés.) 

L u d w i g h J á n o s : T. képviselőház! A 
napokban az igen tisztelt cultusminisztertől egyi
két azon szép szónoklatoknak hallottuk, melyek 
humánus gondolkozásáról, valásérzelméről és 
költői szelleméről tesznek tanúságot. Megyőződés-
ből szólt és meggyőződést ébresztett hallgatóiban 
még akkor is, midőn az elvekkel ellenkező tények 
rideg valósága állt előttünk. A tisztelt cultus-
miniszter ur monda, hogy hisz és bízik az au
tonómiában, hogy a katholikus autonómia az 
alkotmányos szabadságnak támasza és paizsa 
leend. Nem kételkedem hitében; de az egyéni 
hit nem dönti le Ghyczy Kálmán tisztelt barátom 
jeles beszédének fontos érveit és nem dönti meg 
azon tényeket, melyeket fölhozott és melyek 
czáfolatlanul maradtak. Az igen tisztelt cultus-
miniszter ur a zsidó congressustol is jó sikert 
várt. De mit eredményezett, — szakadást; az 
ország minden részéből óvások érkeznek a eongres-
susnak ugy szervezete mint megállapodásai ellen. 
Nem jár t szerencsésebben a szerb congresussal, 
és íme, most hallottam Salamon barátomtól, hogy 
ha nem egyedül a papság és a miniszter 
hivatalnokai állapították volna meg az autonómia 
tervét, lehetlen lett volna nem látnia előjátékát 
a szakadásnak már a katholikusoknál is. 

Sokat hallottuk most már a jezsuiták által 
is fölkapott jeligét, t. i. hogy „szabad egyház a 
szabad államban." Nem akarok ezen jelige min
denféle értelmezéséről szólni, sem nem az abs-
tract theoriáról, hanem tényekről akarok szólni. 

Én nem ismerek katholikus autonómiát se
hol a világon; ismerek zsidó autonómiát, ismerek 
protestáns autonómiát, sőt a zsidó autonómiát 
az ő theocratiájának megszűntével legrégibbnek 
t a r tom; de a mint mondom, nem ismerek sehol 

katholikus autonómiát, sem nem ismer senki a 
keresztyénség első századai óta olyat, és katho
likus autonómiát a syllabus mellett képzelni sem 
tudok. (Helyeslés bál felől.) Igen is hiszem katho
likus polgártársaimról, hogy az autonómiát meg 
fognák alkotni, épen ugy, mint más felekezetek 
azt századok óta gyakorolják; hiszen az ország
nak alkotmányos szabadsága épen az autonómia 
elvein alapszik és igy én nem látom át, miért 
nem vitethetnének át ezen elvek az egyház te
rére is; de nagyon-nagyon különös az,hogy épen 
azon képviselőtársaim, kik a katholikus autonómia 
mellett annyira buzognak, épen azon munkál
kodnak, hogy a politikai autonómiát agyon nyom
ják. (Helyeslés bal felől.) 

Hol van autonómia 1 Rómában? Ott van a 
pápai csalhatatlanság és a pápai syllabus. Hor
váth Mihály képviselőtársam és barátom ugyan 
Amerikában fedezte azt fel, és különösen azt 
monda, hogy ha az autonómia és szabad egyház 
ily theokratikus államban létesülhetett, miért ne 
létesülhetne az Magyarországban isi De theokra-
tiai egyház törvényhozó főpapság nélkül nem is 
képzelhető; annyira nem képzelhető, mint mo
narchia fej edelem nélkül; már pedig tudjuk, hogy 
Amerikában papi egyházfő soha nem volt, séma 
forradalom előtt, sem a forradalom után. Emiitette 
Williams Robertet a tudós püspök ur — mert i t t 
nem a képviselőről van szó, hanem a tudósról 
— megírta biographiáját, de ugy látszik, elfelej
te t te - - mint egyátalában sokat elfelejtett — 
(Helyeslés bal felől), hogy Williams kálvinista, pu-
ritanus, republicanus volt, és mint olyan nem a 
szabad egyház mellett irt és viaskodott, hanem 
védte a vallási és egyéni lelkiismeret teljes 
szabadságát, a mi egészen más, és az amerikai 
alkotmány szerint nincs is szabad egyház, sem 
másféle egyház : hanem van teljes lelkiismereti 
és egyéni szabadság; a m i n t már Vukovich Sebő 
tisztelt barátom is megemlítette, az egyház ott, 

I tisztán az egyesületi és gjnilekezési jogon alap-
I szik, és nem máson; azért ott bármi társulat, 
| legyen az kaszinó, legyen demokratikus, vagy 
i republikánus, épen azon jogok szerint egyesül, 

mint bármely egyház. Ez a különbség az európai 
| és különösen a mi viszonyaink és az ottani vi-
\ szonyok között. 

Visszatérek némelyekre, a mik elmondattak 
különösen a hierarchiára nézve, hierarchia és 
autonómia épen ellenkező két fogalom. (Helyeslés 
bal felől.) Az egyik kizárja a másikat. (Helyeslés.) 
A hol hierarchia van, ott nincs autonómia, és 
nem is lehet, az a lehetetlenségek közé tartozik. 

Én a mint mondám, igen kívánom, hogy a 
katholikus autonómia megteremtessék, és életbe 
lépjen; de megmondom, mit mondott az autonó
miai törekvésekre a pápa maga, mit mondott 
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Falcmeili bibornok egy igen érdemes püspöknek, 
(Halljuk! Halljuk!] a ki nekem elbeszélte a pá
pával folyt párbeszédét. Csak röviden mondom el 
tartalmát. (Halljuk!) A pápa azt monda: „A 
magyarok autonómiát akarnak? Hova fog az ve
zetni 1 Schizmára. Ő szentsége a pápa az auto
nómiát soha meg nem engedheti, mert az egy
házi törvény szerint a laikusoknak soha nem 
lehet az egyházi ügyekbe befolyásuk." Hát a 
primás hányszor könyörgött már a pápánál, hogy 
hagyja jóvá, illetőleg ne ellenezze az autonó
miát ; és mi lett a felelet? Az, a mit a bibor
nok mondott, t. i. hogy laikusok nem bocsátkoz
hatnak az egyház ügyeibe, 

De nézzük, miként áll a dolog más orszá
gokban. Gondolom, az igen t. cultuszminiszter ur 
a Montalembert-párthoz tartozik. Nincs szabadabb 
vallásgyakorlat, mint Belgiumban. Az alkotmány 
szerint mindenki hihet bármit; az az államhoz 
nem tartozik. Lehet atheista, valamint az állam
ról is azt mondják, hogy atheista. És mi ennek 
következése ? Az, hogy ott — bár nagyon kívánni 
való volna , hogy vallási viták az ország
gyűlési termekben soha fel ne merüljenek — 
mondom, hogy ott, hol 99 rósz katholikus, a val
lási kérdések leggyakrabban fordulnak elő. Nincs, 
mondom, országgyűlés, melyben annyi vallás-vita
tás volna, mint épen ott, és miért 1 A eonstitu-
tió óta a katholikus egyház, sőt minden egyház 
magára hagyatott . Ekkor szemére hányta az 
egyik párt a másiknak, különösen a liberálisok 
a katholikusoknak, hogy az ultramontánok és 
hogy az ultramontán párt nem lehet hive az 
alkotmánynak épen azért, mivel ultramontán. A 
másik párt erre azt felelte, hogy ő épen oly 
hive az alkotmánynak, mint a római egyháznak 
vagy a római pápának, de a pápa közbeszólott 
és felelt ezen kérdésre a* maga encyclicájával. 
Hiszem, hogy a cultuszminiszter ur igen jól tud
ja. Abban az van, hogy a római egyház az al
kotmány fölött áll, és hogy minden igaz katho
likus az egyháznak engedelmeskedni köteles ; kér
dem, vajon nem tagadása-e ez az alkotmányos
ságnak? (Helyeslés bal felől.) A mint már Samassa 
t. képviselő ur is mondotta, ezen encyclicá ér
telmében az egyházi codex szerint Kállay t. ba
rátunk már nem tartozhatik a katholikus egy
házhoz. (Derültség.) 

Horváth Mihály t. barátom ellenem mintegy 
személyes támadást intézett, midőn azt mondta, 
hogy protestáns létemre hogy hozhattam elő az 
intercalaris jövedelmek kérdését és hogy kíván
hat tam mellékesen oda vinni a kérdést, ,hogy a 
clerus javai elvonassanak a papságtól. Én most 
az állami vagy nem állami javak kérdésébe bo
csátkozni nem akarok, hanem azt kérdem a t. 
képviselő úrtól, vajon csak a concordatumból 

tudja-e, hogy az intercalaris jövedelmek nem az 
ország jövedelmei? 

En mint képviselő kötelességemnek érzem 
azt, hogy e tekintetben őrködjem, és mindnyá
junknak kötelessége őrködni a felett, hogy a jö
vedelmek az ország czéljaitól el ne vonassanak ; 
én nem mást indítványoztam, mint azt, mi szent 
István óta mindig történt a coneordatum létesí
téséig, hogy t. i. e jövedelmek az ország kincs
tárában maradjanak. 

Még Samassa t. képviselőtársam észrevéte
leire kívánok néhány ellenészrevételt tenni. 

Ő azt monda, hogy katholikus iskolák vol
tak, mielőtt az államnak lettek volna iskolái. 
Kérdem, ki alapította azon iskolákat, nemde 
maga az állam, nem magok a királyok ? Ott van 
Nagy Lajos, ott van Mátyás; és nem azért adat
tak-e e jövedelmek , hogy a nép oktattassék? 
Hisz Kálmán törvénye rendelkezik, hogy három 
része e jövedelemnek hova fordittassék, s meg
hagyja, hogy csak negyed részét élvezhessék ők. 

Mindezeket nem hoztam volna elő, a mint 
nem is kívánok e részbe tovább menni, de Hor
váth Mihály t. barátom észrevételeire mindezt el 
nem hallgathattam. 

Samassa képviselőtársam azt is mondotta, 
hogy a katholikus egyház szabad akar lenni; de 
mitől szabad? ha szabad akar lenni, tegye ma
gát szabaddá azon canoni törvényektől, melyek 
in temporalibus rendelkeznek, mert másrészt tud
juk a eorpus jurisból, hogy tiltva volt, miszerint 
in temporalibus az országon kívül bármi hatalom 
rendelkezhessék. 

Ezek után mást nem mondhatok, mint hogy 
én mind nézeteiben, mind kételyeiben Ghyczy t. 
tagtársamnak osztozom. (Élénk helyeslés a bal ol
dalon.) 

Z i c h y N á n c l o r g r ó f : Előttem szólott 
igen t. képviselőtársam nézete szerint igen kel
lemetlen helyzetben volnánk, mert szerinte a 
katholikus egyház képtelen ügyeit maga kezelni. 
Pedig, ugy hiszem, ő maga sem óhajthatja, hogy 
annak ügyeit, mint egy államvallásnak ügyét, a 
kormány és a parlament kezelje. (Helyeslés.) 

Én magam nem akarok az autonómia kér
déséről és egyátalában a vallásos ügyek mi
kénti rendezéséről és alkalmazásáról bővebben 
szólni, csak egyedül azt engedjék még megje
gyeznem, mire jogosítva vagyok az előttem elmon
dottak ál tal . habár nem is maga a parlamenti 
tárgyalás jelen stádiuma folytán : (Helyeslés jobb 
felől) hogy azon autonomiális közeget, mely ki
válóan választási módon és alapon léptettetik élet
be, és melynek mikénti alakulására nézve jelenleg 
nem tudunk egyebet, mint azt, hogy arra min
denki befolyhat elitélni, azt mondani, hogy e 
mozgalom egyoldalú, hogy az illetékesek kizárá-
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sával történik minden, nézetem szerint, nem le
het. Én egyénileg bizom és várom, hogy ezen 
mozgalom oly életrevaló rendszerrel fogja meg
ajándékozni a magyar katholikus közönséget és 
a magyar államot, mely azon ügyek elintézésére 
igen is alkalmas lesz, melyeket eddig a katho
likus vallás érdekében az állam intézett, melyek
nek azonban további intézését ily módon nem 
kívánhatom. 

Egyébiránt a jelen tárgyalásnak sajátképi 
föladata a cultusminiszter ur költségvetése, és 
azon megtámadások, melyek az ő eljárására el
intéztettek. Megengedem, hogy a költségvetés al
kalmával átalán a minisztérium vagy a minisz
ter által követett politikára nézve lehet megjegy
zéseket tenni, lehet megkísérteni a háznak több
sége által ezen eljárást roszaltatni és igy a mi
nisztériumot megbuktatni; bár nem hiszem, hogy 
átalán ez lehetne e házban egyik pártnak is tö
rekvése, sőt azt hiszem, inkább oda van irányozva 
a törekvés, hogy a cultuszminiszter urnák poli
tikája más irányba tereitessék. Azonban erre 
nézve magára sem tartom czélszerünek ezen el
járást, sőt czélszerübbnek látom azt, hogy azon 
ellenkező eljárás irányában akár határozati ja
vaslatok, akár törvényjavaslatok hozatnának be 
s ez utón változtassuk meg azt, a mit változta-
tandónak látunk. 

Két irányban van megtámadva leginkább a 
t. cultusminiszter ur eljárása : az egyik az, mi
ként kezelje a katholikus egyház vagyonát; a 
másik pedig, miként intézkedett a katholikus va
gyon jövendő • kezelése és a katholikus ügyek 
(Nem katliolilius vagyon! bal felől) jövendő elinté
zése érdekében. 

A mi az első kérdést illeti, erről már má
sodízben szólunk, mert ezen elvet magát már az 
intercalaris jövedelmek vitatása alkalmával szin
tén ventilláltuk. Ha csakugyan előttünk feküd
nék a költségvetés olyformán, hogy a katholikus 
javak jövedelmei hova fordíttassanak, akkor tör
vényhozás utján kellene intézkednünk, és akkor 
szerintem a törvényhozásnak az lenne föladata, 
hogy oda utasítsa a miniszter urat, hogy ezen 
jövedelmeket és javakat igenis a 48-iki törvé
nyek értelmében kezelje: hanem hogy a törvény
hozást ne provoeálja arra, hogy törvény hozási-
lag intézkedjék oly tárgyban, melyben a magyar 
törvényhozás eddig nem intézkedett és melyben 
ezentúl sokkal kevésbé lehet intézkednie/ nem 
lehet intézkednie a nélkül, hogy a katholikus 
egyház vagyonának és egyházi ügyeinek, mint 
egy államvallás ügyeinek kezelője ne a la rna 
lenni. (Helyeslés jobb felől.) En tehát, ugy hiszem, 
e részben a miniszter ur sem a törvény világos 
értelme, sem pedig a helyzet exigentiái ellen nem 
cselekedett. (Helyeslés jobb felől.) 

A második kérdés az, miként j á r t el átalá-
ban a miniszter ur a vallási viszonyok előzetes 
eligazításában, és e részben azzal vádoltatott, 
hogy nem kellett volna előbb cselekedni, hanem 
eljárása előtt a törvényhozás intézkedését kellett 
volna provocálnia. Felfogásom szerint a felelős 
kormány természetével ellenkező lenne ezen el
járás, mert igenis a parliament roszalhatja utóbb 
a miniszter eljárását, a miniszter azonban nem 
provoeálhatja előre a parliament jóváhagyását, 
nem kérheti ki előre, hogy a törvényhozás bírálja 
meg eljárásának irányát oly ügyekben, melyek 
nem a törvényhozás megállapodásának tárgyai. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Szerintem, ha átalán bármennyire lehetné
nek is egyben és másban eltérő nézeteink és föl
fogásaink, azokra nézve, mik a miniszter ur el
járását és politikáját vezetik, mégis, azon egy
ben csakis hangos helyeslést mondhatunk ki, hogy 
a kath. vagyon és ügyek elintézésére nézve előbb 
óhajtja : bírjon a kath. közönség Magyarországban 
illetékes orgánummal, mely annak igényeit ille
tékesen kifejthesse, mintsem ezen kérdésekre 
nézve a parlament intézkedését provokálja. (Köz
beszólás bal felől: De a miniszter sem:) Ez meg
felel azon egyszerű elvnek, hogy saját ügyeink 
fölött nem szeretjük, ha kihallgatásunk és meg
kérdeztet ésüok nélkül intézkedik bárki; másrészt 
ugy hiszem, lehetetlen tisztán csak ideális szem
pontból kiindulni az egyházi és vallási ügyek 
elintézésében. A jelen tárgyalás elég világosan 
tanúsította azt, hogy ha van tér, melyen az 
emberi értelem és kedély inkább önmagából, 
mint sem a viszonyokból hajlandó meríteni gon
dolkozása és érzelmeinek útbaigazításait; ha van 
tér, melyben az államnak intézkedéseiben nem 
szabad egyoldalú szempontból kiindulni, melyen 
a talán nem mindenkor igazolt megtámadástól 
őrizkedni kell, ugy kétségtelenül a tér, melyen 
jelenleg vagyunk, a vallás és jog tere az, mely 
az emberi kedély szentélye, de oly szentély, 
melyhez a fölvilágosodott kor igényei szerint a 
törvényhozásnak és a kormányoknak minél ke
vésbé szabad nyúlni. 

En, t. ház, ezen két szempontból indulván 
ki, nem látok sem a törvénynyel, sem a józan 
politikával ellenkezőt a kultusminiszter ur ál
tal követett eljárásban, melyet e háznak nagy 
és hangos többsége ne helyeselhetne, s azért e 
költségvetést a részletes tárgyalás alapjául elfo
gadom. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

M ó r i c z P á l ; T. ház! A vita igen előre 
haladván, csakis pénzügyi szempontból óhajtok 
a költségvetés némely tételére nézve megjegyzé
seket tenni. Azonban mielőtt ezt tenném, mél
tóztassanak megengedni, hogy némely olyan kér-
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désekre csak, mikre az illetők feleletet nem nyer
tek, röviden felelhessek. 

Horváth Mihály képviselő ur azon kérdést 
intézte hozzánk, mit mondanánk mi ahhoz, ha 
a protestánsok vagyonáról is számadást követel
nénk? Méltóztassanak megengedni, hogy erre vo
natkozólag pártja t. vezérének, Deák Ferencz 
képviselő urnák nézetével válaszoljak: — Az 1848-
diki országgyűlések alkalmával az országgyűlés 
kimondotta, hogy az állam által építendő és föl
állítandó iskolák közösek legyenek. Komárom 
megye egyik kerületének érdemes képviselője 
akkor egy indítványt hozott szőnyegre, melynél 
fogva a felekezeti iskolák a felekezeti vagyonból 
tartassanak fön. Deák Ferencz e tárgyban igy 
szólott: „Ne hasonlítsuk a különböző hitfelekeze
tek alapitványait a kath. alapítványokkal össze, 
miután ezeknek nem csekély része még sz. István 
király által az állam javaiból adatott, azon jó
szágokból, melyeket az állam a közszükségletek 
fedezésére rendelt akkor, midőn a közjavakat 
fölosztotta; a protestánsok és ó-hitüek minden 
alapitványai pedig magánalapitmányok, melyek
hez az állam semmivel sem járt." Azt hiszem, t. 
ház, ebben megtalálta a feleletet az érdemes 
képviselő ur is. 

A tisztelt cultusminiszter ur méltóztatott 
előadásában kiemelni, hogy nem épített ékes pa
lotákat a közmüvelődésuek, hanem annál többet 
te t t a népnevelés ügyének. Én t. ház, elisme
réssel veszem mindazokat, miket a eultusminisz-
ter ur fölhozott, és megengedem, hogy a népne
velés érdekében még többet is t e t t volna, ha 
nagyobb alap lesz vala rendelkezése alatt, de 
ha széttekintett volna a hazában, Magyarorszá
gon a köznevelés költségei fedezésére igen gaz
dag forrásokra akad, és ha megkísértette volna 
megakadályozni, hogy ezen források Romába ne 
szivárogjanak, és a magyar ifjak nevelésére szánt 
pénzeken zuáv csapatok alakíttassanak, akkor 
bizony maradandó emléket szerzett volna nevé
nek. (Helyeslés bal felől.) 

Áttérek most a költségvetésre, és kimon
dom, hogy a cultusmiuiszter ur igen rósz gazda. 
(Ildijük!) Ha betekintünk a többi minisztérium 
költségvetésébe, például a legnagyobb szakma, a 
pénzügy, vagy az igazságügy, vagy a többi 
költségvetésébe, azt találjuk, hogy mindenütt 
egy államtitkár van, a cultusmiuiszter urnái 
kettő vau. Ha fölveszszük, hogy a minisztériu
mok igen bőségesen hozzáláttak a bureaukratia 
alakításához, és osztály-, szám- és minisztertaná-
esost körülbelül 156-ot teremtettek, ebből az 
oroszlányrész szintén a cultusmiuiszter urnák jut. 
Ha jól emlékszem, t. ház, Börne a német nem
zetet két osztályra osztotta föl, az egyik osz
tály tanácsos,a másik az akar lenni. Ha oly buz

gósággal járunk el a tanácsosok teremtésében, 
mint a cultusmiuiszter ur, akkor ezen osztályo
zás ránk bizony jobban lesz alkalmazható. Isme
rem az ellenvetést, melyet erre nézve föl szok
tak hozni, hogy t. i. a cultusmiuiszter ur szak
májában minden vallásfelekezet megkívánja,hogy 
saját egyénei által intéztessenek ügyei; ámde 
méltóztassék megengedni, ha a cultusmiuiszter 
ur az államtitkárokat a különböző vallásfeleke
zetekből választja is, a miniszter-tanácsosokat 
szintén, de miután még sincs husz-féle vallás ha
zánkban, a miniszter-tanácsosokra fordított költ
ségeknek háromnegyed részét mindenesetre meg
takarí that ta volna. 

A mi a költségek megtakarítását illeti, én 
ennek egy egyszerű módját ajánlom, melynek 
gyakorlatba vétele könnyű volna : ne engedje meg 
a miniszter ur, hogy valaki két fizetést húzzon, 
ne engedje meg, csak az államtitkároknak, hogy 
képviselők lehessenek, és ez által igen tetemes 
megtakarítást fog eszközölni. 

Nem volt szerencsés a tisztelt miniszter ur 
a tanfelügyelők teremtésében sem, gazdálkodási 
szempontból. Részemről elismerem, hogy a kor
mánynak fontos kötelessége a felügyelet és ezt 
közegek nélkül nem tehet i ; de ha tekintetbe vesz-
szűk azt, hogy a főispánoknak kötelessége a fel
ügyelet, azon meggyőződésben vagyok, hogy ezea 
felügyeletet végezhették volna maguk a főispá
nok, kiknek ugy sincs más tényleges elfoglalta-
tásuk. I t t azon ellenvetés lehet, hogy vannak 
főispánok, kik ezen kötelességüknek meg nem fe
lelnének, erre csak azt mondom, hogy mint tud
juk, a tanfelügyelők közt is többen vannak, kik 
ezen kötelességüknek meg nern felelnek. Tehát 
ezen ellenvetés is elesik. 

A mi a politikát illeti, melyet a tultusmi-
niszter ur követett, erre nézve is van néhány 
megjegyzésem. Azt mondják átalában, hogy a 
cultusmiuiszter ur ugyan nagy a szababelvü esz
mék föltevésében, hanem alkalmazásában minisz
tertársainak hátra áll. így pl. az igazságügy
miniszter a sz. székek eltörlését hozta szóba. 
Cultusminiszter ur — nem tudom jól vagyok-e 
értesülve — ezt nem találta időszerűnek. A pol
gári házaság — mint kitűnő jogtudós fogja tud
ni -— a suecessio kérdése, az örökösöknek érdeke, 
az özvegy érdeke megkívánja azt, hogy a házas
ság mint polgári kötés intéztessék el ; nem lehí t 
Európában, de az egész világban rendezett állam, 
hol ezt az állam meg ne követemé és ez nem 
zárja ki a vallásosságot; a cultusminiszter ur 
ezen elv helyességét elismeri, de vonakodik azt 
életbeléptetni. Tovább megyek, t. ház, az inter-
calaris jövedelmek kérdésére. Nem vitatom, kinek 
kell kezelnie ; a miniszter ur törvényjavaslatot fog 
beterjeszteni és a ház bölcsesége elfogja azt in-
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tézni; hanem csak a tényeket akarom vizsgálni. 
Ha a papi érdek ugy hozza magával, a cultusmi-
niszter ur régi törvényekre hivatkozik, ha a je
zsuiták birtoklási jogáról van szó, mire nézve 
innen is, túl is hónapok óta történtek interpel-
latiók, a eultusminiszter ur hallgat és ha a papi 
érdek ismét ugy hozza magával, a régi törvé
nyeknek nincs hatályuk. Engedelmet kérek, lehe
tetlen, hogy ezen tények után a nemzet ne le
gyen azon hitben, hogy a eultusminiszter ur a 
papi érdekeket legyezi. (Ugy van! bal felől.) 
Pedig alig volt miniszter szerencsésebb körülmé
nyek közt, kit nagyobb bizalommal környezett 
volna a nemzet, mely bizalommal viseltetett a 
nemzet a bölcsész iránt, bizalommal a költő iránt, 
ki oly találólag adott hangot szép költeményei
ben a nemzet mélabús fájdalmának és bizott a 
reformerben, ki merész kezekkel szakgatta fel a 
nemzet sebeit, talán nagyítva a betegség jeleit, 
de mindig azon szándékkal, hogy az orvoslás mi
nél hamarább bekövetkezzék. 

Es most, t . ház, midőn előtte van a tevé
kenység köre, a philosoph késik a nagy eszmék 
alkalmazásával. A koszorú hervad fejéről, her
vasztja az ultramontán befolyás, és nem mer a 
a beteg sebére ir t alkalmazni, fél a papi hata
lomtól. 

Bocsánatot kérek, a barátok nem mondják 
mondják meg az igazat; ez az ellenzék köteles
sége, és reá háramlik egyszersmind ennek odio-
sitása. 

Engedje meg a miniszter ur, hogy azon 
tiszteletnél fogva, melylyel iránta viseltetem . . . 
(Közbeszólás jobb felől: Látszik!) Igen is határ
talan tisztelettel, mert ha politikáját elitélem is, 
az nem zárja ki azt, hogy legmélyebb tisztelet
tel viseltessem személye iránt. (Helyeslés.) És a 
helyett, hogy vadaimat tetézzem, egy alázatos 
kéréssel járulok a eultusminiszter ur elé, s ne 
méltóztassék tekintetbe venni azt, hogy az el
lenzék részéről, és annak legcsekélyebb tagja ré
széről jön, hanem méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy az adózók érdeke megköveteli, hogy a nem
zet filléreivel nagyon takarékosan báujon; meg
követeli azért, mert azon kormánynak napjai 
meg vannak számlálva, mely deficittel kormá
nyoz. Más részről bátor vagyok a eultusminisz
ter urat figyelmeztetni, ne méltóztassék késedel
mezni, és lépjeu határozottan a reform ösvényére, 
és ne gondoljon egy kis fractió ellenzésével,mert 
az egész haza osztatlan tetszése fogja kisérni 
működését. 

Pártolom Ghyczy Kálmán indítványát. (He
lyeslés bal felől.) 

S z u p p a n Z s i g m o n d : T. ház! (Hall
juk ) Valamint egykor a világ legnagyobb szó
nokának híresztelt férfiú, midőn a szószékre lé-

I pett, kénytelen volt mondani: „omnibus artu-
bus contremisco, dum rostra conscendo": való
ban nekem egész testemben és lelkemben re
megnem kell, midőn ily diszes ós edzett politi
kusokból álló gyülekezetben, mint ujoneznak föl 
kell szólalnom; föl kell pedig szólalnom, mert 
várja ezt tőlem az egyház, és várják ezt kül
dőim is. A mennyire a vitatkozás folyamából ki
vehettem, a kérdés a körül forog, a tanulmányi 
alap, ós az egyéb alapokról szóló költségvetés 
i t t tárgyalandó-e, vagy nem? A mennyire már 
az előttem szólott igen érdemes képviselők a 
kérdést kimerítették, én csak egy észrevétellel 
bátorkodom ahhoz járulni, s ez, a szükségesség 
és czélszerüség tekintete. Szükséges-e azt itt tár
gyalni, a mi előbb itt nem tárgyaltatott , a mi 
körül előirányzat nem tétetett , és a mi körül 
előirányzat a jövőben sem tétethetik? Szüksé
ges-e, ezélszerü-e ezen kérdést hosszabban tár
gyalni, midőn voltaképen az egész kérdés abban 
központosul, hogy kié a tanulmányi alap, és 
egyátalában kié az egyházi javak ? 

Mélyen t. képviselőház ! Ki volt emelve azon 
tan, hogy az állam vallást nem ismer; nem va
gyunk különböző vallásfelekezetek képviselői; bi
zonyára hogy ha egyházi képviselőt kellett volna 
választani, küldőim engem nem választottak 
volna; annálfogva fölállittatott azon tan, az ál
lam a vallásokon fölül áll, vagy nem gondol 
vele. Ha tehát az állam azt mondja, — most 
az állam mi vagyunk, mint az állam képviselői, 
a kormánynyal és ő fölségével együtt ezen tes
tületnek , vagy magánembernek vagyona az 
enyém, akkor azon elvnél fogva: nihil de nobis 
sine nobis, és audiatur et altéra pars, csak azt 
akarom jelezni, hogy az altéra pars i t t képvi
selve nincs, s képviselve csak akkor lesz, ha az 
autonómia életbe lép, s akkor azon testület fogja 
védeni saját jogait, addig pedig, mig valaki jo
gait nem védheti, el nem ítélhető. A dolog a 
bíróság elé tartozik. Hogy valamihor netalán mi 
is azon helyzetben leszünk, hogy az országyü-
léshez folyamodjunk, azt a jövő fogja meghatá
rozni. 

A többire nézve én részemről a t. miniszter 
ur eljárását helyeslem, mivel kezébe adatott ak
kor a vagyon fidei commissumként, azt tehát 
előbb át kell adni annak, a kitől nyerte, ós 
azután, de csakis azután az országgyűlés elé ter
jeszteni jó lenne, ha a kath. autonómiának át 
lesz adva, átlátom magam is. 

Méltóztassék megengedni, hogy bizonyos jel
szóra vonatkozólag csekély nézetemet jelezhess 
sem. (Halljuk!) 

Hangoztatott: a szabad egyház, szabad 
állam. 
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Részemről, a mennyire ón tudom, az egyház 
mindig szabad vala, mert a szabadságot kivívta 
magának három század alatt vérével. Ezen szá
zadok alatt az egyháznak egy feje sem múlt ki 
természetes balállal, aztán az állam karjaiba 
vette, legyezgette és igy aztán tovább és to
vább fejlődött ki, a mint méltóztatnak is tudni 
a történelemből •— végre az állami gondnokság 
alá jutott , és azután elérte azon szabadságot, 
melyet katb. világi urainknak is igénybe kell 
venniök most, midőn már az állam nem akar 
í'öiöttünk uralkodni, midőn az állam nem őrköd
hetik többé fölöttünk, miután a vallásegyenlőség 
és jogegyenlőség ki van mondva. 

Vannak bizonyos tanok, melyek állítják, 
hogy az egyházra nézve jó, ha az állam gondot 
ta r t reá, mint pl. Prancziaorsz igban, Poroszor
szágban stb.; ezen államok csak oda törekesz-
nek, hogy valami rothadt békét föntartsanak az 
egyházzal, ott coneordatumot kötnek, de sem az 
egyik, sem a másik rész rneg nem tartja, és igy 
nincs concordia.. Hanem volt egy állapot, melyet 
nekünk nem szabad elfelednünk, a hol az egyház 
az állam gondoskodása alait állott, és i t t oly ál
lapotok merülnek föl, hogy a pap a tanításra 
és eultusra nézve szabad volt, de bizonyos dol
gokban nem volt szabad, és ez a legfontosabb. 

Méltóztassanak az egyházi jószágokat elko
bozni, de az az alkotmányosság rovására fog tör
ténni : mert akkor az állam, legyen az akár min
denható parlament, akár mindenható monarchia, 
az állam fogja az egyházat vezetni s nem lesz 
alkotmányos szabadság, a mint akár a nagy előre 
haladott Prancziaországban, vagy Poroszország
ban valóságos alkotmányosság és szabadság nincs 
(Fölkiáltás: Hát Rómában!) Rómára nézve mind
jár t felelek. 

Az egyház mindig szabad volt, ezen szabad
ságot vérrel szerezte meg magának,mert három szá
zad alatt az egyháznak egy feje sem múlt ki 
természetes halállal, mind elvéreztek a szabad
ságért, a tan, cultus és kormányzat szabadságá
ért : ez a hierarchia szabadsága. 

En más vallásszabadságot értek, i t t más 
értelemben veszem az egyház szabadságát, mint 
azt a szabadságot, inebyet senki tőle el nem 
vehet. A ki magát alá akarja vetni, az teheti, 
a ki nem veti magát alá, azért még nem szűnt 
meg mindjárt katholikus lenni. Hiszen méltóz
tatnak jobban érteni a törvényt mint én, a tör
vény szabályai szerint pedig valaki csak akkor 
léphet ki az egyházból, ha megteszi az illető a 
formasági lépéseket. Vagyis: ha valaki még té
velygő, azért nem záratik ki mindjárt az egy
házból, nem lehet rázuditani, hogy infídelis, 
addig, mig formaliter ki nem jelenti, hogy az 
egyházat el akarja hagyni. 

KÉPV H. NAPLÓ 1854 VI. 

Hogy az állam e tekintetben mindig szabad 
volt, az áll, és noha elmondja néha, hogy ana-
thema sit, de azért kérem azt mondani valaki
nek, hogy te nem lehetsz üdvözülve ezen az 
utón, ez még nem annyi,mint azt mondani vala
kinek : hogy bolond, esztelen, hogy a haladásnak 
ellensége, a sötétségnek barátja, szóval minden 
ily dolgokkal lepiszkolni. Már bocsássanak meg, 
hogyha bennünket mindjárt ezzel kezdenek le-
gyezgetni: akkor oly álláspontra szoríthatnak, a 
hol azután vége van az egyezkedésnek. 

Rómára nézve meg kell jegyeznem, hogy a 
ki csak valamennyire ismeri a katholika egyház 
szervezetét, be kell ismernie, hogy hierarchiai szer
vezés nélkül kath. egyházat képzelni sem lehet. 
A hierarchiának a tanra, eultusra nézve szabad
nak kell lennie. 

Arra nézve, — a mi jeleztetett, hogy a hie
rarchia soha sem fog beleegyezni, hogy az au
tonómia létrejőjön, distinguálni kell: mert qui 
bene distinguit, non semper bene docet, sed ta-
men docet. (Derültség.) Én tehát distinguálok. 
Különbséget kell tennem it t a protestáns auto
nómia és a létrejövendő katholikus autonómia 
közt. Oly értelemben, a mint méltóztatott je
lezni, hogy a protestáns autonómiát átültessük 
a kath. egyház terére, az teljes lehetetlenség, 
mert a hierarchia föntartja magának a jogot, 
in doctrina, in cultu; ellenben az autonómia 
azon formában, hogy csak más dolgokra terjed
jen, az autonómia in rebus circa sacra non in 
sacra, erős hitem szerint létre fog jönni, meg
győződésem, hogy ennek létre kell jönnie. Ezt 
csak jelezni akartam, miután itt a, hierarchia is 
említve volt. Én az autonómiát ugy fogom föl: 
vannak iskoláink, vannak, kormányzati szokása
ink, vannak patronatusi jogok, vannak alapítvá
nyok, vannak más, a belső kormányzathoz nem 
tartozó dolgok, olyanok, a melyek a lelkiisme
retet nem illetik, p. o. a választások stb., ezek 
körül fog forogni a kérdés. Egyébként van is e 
körben elég teendő,akár évtizedig, akár 50 évig, 

I és nagyon jó lesz, ha mi a kath. világiakkal 
I együtt belenyulunk, mert ennek az lesz eredmé-
| nye, hogy a papság kénytelen lesz vegyülni a 
| világiak közé, a papság kénytelen lesz azon 
I ügyekben, melyek eddig kizárólag az ő kezökbe 
| fektettettek, osztozkodni a világiakkal, és ebben 
í én legszebb és legüdvösebb eredményt látok és 

reménylek is. (Helyeslés.) Az autonómia, a mint 
Wahrmann igen t. képviselőtársam igen jól meg-

I magyarázta, az avrög vófiog-t, de van a.utokratia is, 
és a mi ezt illeti, ez a hit dolgaiban a hierar
chiát illeti, ellenben in rebus circa sacra a világi 

I urakat is illetheti. 
Az mondatott, hogy Róma az autonómia 

1 létrejöttének ellene állna, a mint Mocsáry kép-
11 
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viselő ur is jelezte. Kétséget sem szenved, hogy 
azon autonómiának, mely a protestánsoknál élet
ben van, Róma ellentáll és állani fog; de oly 
értelemben vett autonómiába, a mint világi ka-
tbolikus képviselőtársaim fölfogták a dolgot, 
— óvakodva ugyan, de reménylem, még is bele 
fog egyezni és bele egyeznie kellend. (FölMáttások: 
Hz már más!) 

Csodálkozom és sajnálom, hogy Ghyczy Kál
mán érdemes képviselőtársam oly sok aggályt 
táplál szivében a papok túlkapásai, a papok be
folyása miatt, és azt hiszi, hogy ezek miatt 
nem fog létrejönni az autonómia. 

Ha nekem szabad volna megfordítani a dol
got, azt mondhatnám, hogy ott, hol bizonyos 
testületben kétharmadrész világiakból áll, kik 
mellé bizonyosan az alsó papság némely töredéke 
is állhat, ott méltán a püspöki karban támad
hatna azon aggodalom, hogy netán túl fognak 
menni az autonómiában a kellő határon, és a 
hierarchia beléletét, sőt sarkalatos alapjait meg
rendítik. (Ugy van. jobb felől.) Bizonyossá tehe
tem a képviselőházat, hogy a püspöki kar nagy
lelkűen cselekedett, midőn mindezen aggályok 
mellett, melyek természetesen támadtak, elis
merte, miszerint kétharmad részben világiakból 
álljon az autonómia, és már csak azért is, mert 
a választásokat a legszélesebb alapra fektette, 
továbbá mert minden módot elkövetett, hogy az 
autonómia létre jöjjön, olyannak mutat ta magát, 
miszerint a püspöki kart nem lehet subsumálni 
arról, hogy magának akart föntartani minden 

befolyást. 
Autonómia: ez azon jelszó, melyet én is han

goztatok. 
Németh Albert t. képviselőtársam a mélyen 

t. eultusminiszter urat szólította föl, ajándékozza 
meg a papságot bizonyos keblek titkaival, (nagy 
derültség. Halljuk!) és meg akarja népesíteni a 
plébánosok és káplánok kertjeit bizonj'os csengő
zengő virágokkal. (Nagy nevelés. Halljuk!) Sajná
lom, hogy Németh Albert képviselőtársam oda 
fordult, honnan segítség nem jöhet. (Derültség. 
Igaz!) Ezt az autonómia fogja megadni, (ügy 
van!) sőt már megadta, már meg van: Ott van
nak a csengő-zengő virágok, ott, az iskolákban, 
és azon pap, ki az iskolát szereti, nem lesz kény
telen dohányfüsttel és egyéb dolgokkal tölteni 
idejét. (Helyeslés) Azért dicsérem én a protestán
sokat , hogy ott a papok- egyszersmind tanítók, 
nem azon értelemben, hogy vállástanitók, hanem 
hogy világi dolgokkal is foglalkoznak. Ha egy
szer az autonómia azt fogja létrehozni nálunk, 
hogy a papok mint rendes tanárok világi dol
gokkal is foglalkozzanak, akkor a papoknak a 
vallási dolgokon kívül lesz nemes — nem mon
dom foglalkozásuk, hanem mulatságok, mert mi 

nemesebb, mint az embert emberré képezni, a 
tudomány titkait, a világ történeteit, a hazai 
történetet vele megismertetni? Es én ettől vá-t 
rom a legtöbbet. Eddig a papok erre kötelezve 
nem voltak; és miért nem voltak kötelezve, és 
miért nem tet ték? Mert nem volt autonómiánk. 
Eddig a mi népünk, — valljuk be — sok te
kintetben elszegényűlt, bátramaradt, nem tanult 
biz saját lábán állni, nincs összetartás; miért1? 
mert nincs autonómia. Ha a t. ház azt nem 
akarja, hogy mi örökké csak hátráljunk, akarnia 
kell, hogy haladjunk; haladni pedig csak auto
nómiával lehet. (Helyeslés.) 

De eleget fárasztottam a t. házat, (Halljuk!) 
mert hiszen ezekről igen sokat lehetne mondani. 

Nem helyeslem azt, hogy a t. miniszter ur 
minden oldalról megtámadtatik és arról vádol
tatik, hogy semmit sem tett . Minden más ág
ban, minden más téren, vasútépítések, igazság
szolgáltatás körül erélyes eljárásssal, szigorú ren
deletek által hamar lehet eredményeket előmu
tatni ; ezen egy tér az, hol várni kell, hol ha a 
plántát mindjárt megingatjuk és folyvást a gyö
kere körül áskálunk, és mindjárt érett gyümöl
csöket akarunk, bizony semmire sem megyünk. 
('Élénk helyeslés jobb felől.) Eszembe jut, mit egy 
német mondott : „Die Ungarn, sobald sie ein 
Baumchen pflanzen, wollen sie gleich Früchte 
sehen, und wenn das Baumchen . . . 

C s e r n á t o n y l a j o s t Das Weibchen? 
(Nagy nevetés, derültség.) 

S z u p p a n z i g m o n d : Nem „Weibchen," 
hanem : „wenn das Baumchen nicht gleich 
Früchte bringt, wird es als eine unniitze Pflanze, 
zur Thüre hinausgeworfen." Ha mi mindjárt 
eredményt akarunk látni és ha ilyet nem látva, 
elítéljük a dolgot, nem jutunk soha ered
ményhez. 

Felhozattak a felekezeti iskolák. A feleke
zeti iskolákat ismerem, és habár azoü némely 
vidéken igen jók, nem mondhatni, hogy azok 
tekintetében semmi kívánni való nincsen hátra. 
Én azt látom, hogy a felekezeti iskolák közt 
az igen üdvös verseny nyittatott meg ; hag3^juk 
megérlelni ezen institutumot és meg fogja teremni 
gyümölcseit. Ha nem is látom még üdvös ered
ményét közoktatási miniszter iir eljárásának 
mindenben, bizton hiszem, hogy ez be fog kö
vetkezni. 

Most még egy körülményre vagyok bátor 
a t. ház figyelmét felkérni. Cicero pro domo 
sua nem jól hangzik. En vártam türelemmel, 
hogy valaki találkozni fog, valaki, ki a papság 
hirét, nevét védeni fogja. (Halljuk!) Én azon 
t. képviselő ur előadására semmi észrevételt nem 
tennék, melyben a papságot romlottsággal vádolta, 
ha pl. azt tetszett volna mondani, hogy a papok 
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kevés kivétellel ilyenek vagy olyanok, hogy a 
kor igényeinek nem felelnek mt-g, hogy a hala
dással nincsenek egy színvonalon, hogy ebben 
vagy amaz irányban nem tesznek eleget 
kötelességöknek, mondom, hogy ezekre 'észrevé
telt nem tennék, hanem a t. képviselő ur egy-
szerré az egész osztályt, az egész rendet mintegy 
elitéli, lenyakazza, és ezután azt kívánja, hogy 
uszályhordozói legyünk és vele járjunk. Szere
tem hinni, hogy e vádak nem az erkölcsi rom
lottságra vonatkoznak, hogy a képviselő ur nem 
ezekről szólott, és nem is akarom hinni, hogy 
coneret esetet kívánt volna fölhozni, és ezáltal 
a házat szennyes ruha tárlatává változtatni. Ezt 
megengedni nem lehet, mert akkor lesz ehro-
nique de nem lesz méltóság, lesznek pikáns dol
gok, de nem lesz komolyság, s megköszönnék 
utódaink, hogy az időt ilyenekkel töltjük. Sze
retem hinni, hogy ama kéjsviselö ur a politikai 
romlottságot értette (Bal felől •• Ed értette!), inert 
mindjárt indokolta is, hogy ezen oldal mellett 
agitálunk és agitáltunk a választásokkor. Ez 
tehát a mi vétkünk; ez a mi romlottságunk, 
hogy i t t a jobb oldalon ülünk, hogy a jobb ol
dalt támogassuk. Egész osztályt politikai rom
lottságról vádolni és elitélni merész dolog. A t. 
képviselő ur hivatkozik a történelemre: én is 
tudnék analóg eseteket a történelemből itt idézni, 
és ily fellépéseknek következményeit rajzolni; de 
nem, én is a történelemre hivatkozom és a 
képviselőház kegyes engedelmével emléket aka
rok emelni egy férfiúnak, ki hirszerint minde
nek előtt ismeretes volt. E férfiú az ötvenes 
években egész 66-ig menhelyet nyitott a magyar 
ifjúságnak, a magyar szokásnak, a magyar szel
lemnek, a magyar nyelvnek, és hogy e menhely 
jövendőjét biztosítsa, 200,000 ftnyi alapítványt 
t e t t ; e férfiú körül sereglett a hazafiak zöme; 
ezen férfiú volt az, ki azon időben, midőn mocz-
czani sem mertünk, bátran megállt a fejedelem 
előtt és a haza ügyét, a hogy tudta, védelmezte. 
E férfiú egy aggastyán főpap volt. 

Ez azon politikai romlottság, melyről főpap
jaink vádoltatnak, most, midőn a külföld elis
meréssel van irántok. 

Az élőkről a történelem fog Ítélni; de ha 
valamikor a történelem azon képviselő úrról, ki 
bennünket elitélt, említést fog tenni, bizonyára 
e képviselő ur mellett a jobboldalt, ünnepelt 
vezérét, magát a felvilágosodott ministereket és 
tán a főpapokat is meg fogja említeni. Párvo-
nalt fog akkor húzni és ítélni fog a történelem, 
és én ezen Ítélettől nem félek. (Helyeslés.) 

. Szenvedélyekről is vádol bennünket; van
nak még más szenvedélyek is, melyekről a római 
iró azt mondja: Populare decus laureasque et 

thymia thura quaerentes, quibus gratum monstra-
rier digito et dicier hic est. (Helyeslés, derültség.) 

Obscurant ismusról vádol bennüuket. Bizony 
nimia lux tenebrae; s a ki nagy világosságtól 
megvakul, azt sötétbe tesziii; (Derültség.) mert 
a nagy világosság csakúgy megvakít, mint az 
áthatlan sötétség. (Helyeslés.) 

Különben mint olvasott és tudományos férfi
tól vártam volna, hogy ne szorított volna ben
nünket oda, hol azután letörte a hidat előttünk, 
ugy hogy azután az egyezkedésnek helye sincs. 

Még egy észrevételem van. Egy oldalról 
hangoztatva volt, hogy mi az absurdumot azért 
hiszszük, mivel absurdum ; credo quia absurdum. 
(Derültség.) Én azt mondom : eredére ex motivis 
eredibilitatis, eredére, mert az ész, positiv kinyi
latkoztatás, a hagyomány, a közmegegyezés ugy 
hozzák: magokkal nem absurdum, hanem non 
eredére és nihil eredére : absurdissimum absurdum. 
(Élénk hosszas derültség.) 

Különben csak egy alázatos kérésem van a 
képviselőházhoz: méltóztassanak intézkedni, hogy 
senkinek vallásos érzülete i t t meg ne sértessék. 
(Helyeslés.) Midőn nemzetekről, midőn nemzetisé
gekről, midőn polgári felsőbb osztályokról, főpa
pokról van szó, azon okmányokat, melyeken 
multjok alapul, azon okmányokat it t nevetség 
tárgyává tenni, azt tartom, nem parlamentalis 
ildorn; (Helyeslés) annál kevésbé lehet oly eljá
rást helyeselni, melylyel a felekezetek századok, 
évezredek óta tiszteletben tartot t szent könyvei 
nevetségtárgyává tétetnek. Az izraeliták szintúgy 
mint a jjrotestánsok, a katholikusok az ó-szö
vetségi könyveket szenteknek vallják, és ezen ó 
szövetségi könyvek csupa mythosból állóknak raj
zoltattak s nem azon komolysággal tárgyáltatot t 
a dolog, melylyel kellett volna tárgyaltatnia, csali 
mint episod oda tétetett, mint játék tárgya 
oda állíttatott. Én részemről tisztelem a vallási 
meggyőződést. Akármelyik vallás szolgájával 
találkozom, megszorítom kezét, mert hiszem, hogy 
van létünkön túl még egy lét, és van minden 
észnél fenségesb, a legmagasabb ész, melyet ne
künk el kell ismernünk. Akármily vallást követ 
valaki, az az ő dolga; hanem hagyjon meg min
ket annál, a mi nekünk szent, hagyja meg a csa- -
ládokat tüzhelyöknél, hagyja meg a híveket tem
plomuknál, hacsak jobbat állitani nem képes. 

Én tehát mindent elmondtam, ami t elmon
danom kellett, miután nem találkozott senki, ki 
a papságot némikép védelmezte volna. 

Átalánosságban pártolom a! költségvetést. 
(Zajos helyeslés jobb felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r % T. ház! A pesti áru- és értéktőzsde 
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s a vidéki termény- s gabuacsarnokok különbiró-
ságainak visszaállításáról szóló törvény ő felsége 
által szentesittetvén, kérem azt kihirdettetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : A t. ház tisztelettel fogadja a 
szentesitett törvényt és alkotmányos kihirdetés 
végett átküldi a méltóságos főrendeknek. 

Az ülés végződik d. u. 2XU órákor. 

128. országos illés 
1870. február 23-án. 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénztarnoki számadások vizsgálat alá bocsáttatnak. A vallás- és 
közoktatási minisztérium költségvetésének tárgyalása tovább foly s átalánossagban bevégződik. Popovics Zsigmond 
és társai határozati javaslatot nyujtanak be nem-magyar nyelvű iskolák ügyében. Határozat hozatik az egyházi 
alapok megvizsgálása iránt. 

A kormány részéről jelen van: Eötvös József 
b.; később Bedekovics Kálmán, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feb
ruár hó 22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

E l n ö k : Ha a jegyzőkönyv ellen nincs 
észrevétel, hitelesítve van. 

Szabad kír. Arad város közönsége Szatmár-
Németi város közönségének a katona- tar tás és 
szállásolási teher könnyítése tárgyában fölter
jesztett föliratát pártolja. A kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

E ö r d ö g h F r i g y e s : T. ház! Pesti la
kos özv. Vidák Józsefbe még 1867-ben az iránt 
folyamodott az akkori országgyűlés elé, hogy az 
18d9-ben a cs. katonaság részére elfoglalt szíj
gyártó munka ára, mely közel 4000 frtot tesz, 
megtéríttessék. Ez azonban mindekkorig el nem 
intéztetett, holott az országgyűlés a kérvényt 
a pénzügyminiszterhez ajánlólag terjesztette fel. 
A nevezett özvegy megújítván kérvényét, azt 
azon kéréssel van szerencsém bemutatni, hogy 
az praeferens tárgyalás végett a kérvényi bizott
sághoz utasittasék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tat ik előzetes tárgyalás végett. 

Engedelmet kérek a t. háztól, hogy a napi
rend előtt én is egy figyelmeztetéssel járuljak a 

ház elé. A szabályok értelmében a számadások 
a képviselő ház pénztárnoka által vagy féléven-
kint vagy minden ülésszak bezártával a háznak 
beadatnak. A pénztárnok a számadásokat elké
szítvén, egy példányt benyújtott és miután e 
tárgyban Madocsányi Pál elnöklete alatt bizott
ság van kiküldve, kérném azt, méltóztassék a 
számadásokat revideálni. Rövid idő múlva má
sodik jelentés fog beérkezni, én pedig óhajta
nám, hogy addig az első rendbe hozassék. (He-
lyeslés.) 

Következik a napirendre tűzött t á rgy: a 
vallás- és közoktatási miniszter költségvetésének 
átalános tárgyalása. 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! Miután az 
igen tisztelt vallás- és közoktatási miniszter ur 
még e viták elején határozottan kijelentette azt, 
hogy a tudományok iránti lelkesültséget nem 
azáltal akarja bebizonyítani, hogy fényes palo
tákat emeljen a művészetnek és tudománynak, 
hanem azáltal, hogy megvesse a nemzeti műve
lődésnek alapját, hogy a népnevelést virágzásra 
jut tassa; méltányos és jogos, hogy az ő műkö
dését mindenek fölött e téren vegyük bírálat és 
vizsgálat alá. Különben is t. ház, midőn az 
igen tisztelt miniszter ur Schvarcz Gyula kép
viselő urnák azt válaszolta, hogy ő kormánya 
működésének legnagyobb részét, erejét épen a 
közoktatás terén öszpontositotta, — ezzel egy
szersmind kijelelte azon tért, melyen érdemei 
vagy hibái keresendők és fölmutatandók. 

Ebből a szempontból kiindulva akarok min-
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denekelőtt néhány megjegyzést teűni a jelen 
bndget tárgyalásánál. 14 hónap folyt le azóta 
t . ház, mióta a közoktatási törvény szentesítve 
van. Kétségkívül igen rövid idő arra, hogy ily 
tartalomdús törvény mind egészben, mind rész
leteiben végrehajtva legyen; rövid volna még 
akkor is, ha a t. vallás- ós közoktatásügyi mi
niszter urnák semmi akadálylyal sem kellett 
volna küzdeni: mert a nemzeti művelődést meg
alapítani, a népnevelést felvirágoztatni, nagy 
munka, nagy feladat; épen oly nagy, mint a 
milyen dicső, és kétszerte nehéz az hazánkban a 
mi viszonyaink, a mi körülményeink között. 

Mily nehéz ezen feladat a mi körülményeink 
között, be fogja látni az, ki — mint a t. val
lás- és közoktatási miniszter ur is, — ismeri 
azon körülményt, miszerint nálunk a közérde
keltség , a közszellem e tekintetben hiányzik; 
be fogja ismerni azj ki közölünk valaha foglal
kozott a népnevelés magasztos ügyével; be fogja 
ismerni az, ki tapasztalta népünk egy részének 
ama kétségbeejtő meggyőződését, hogy az apák 
tudománya elég az unokáknak; be fogja ismerni 
az, ki hallotta valaha még intelligens magyar 
emberek ajkáról is azon szót: addig boldog a 
nép, mig tudatlan. 

Ellenben, t. ház, mennyivel könnyebb a nem
zeti miveltség alapját megvetni oly körülmények 
közt, milyenek például Éjszak-Amerikában van
nak, azon államban, melynek népe a mint az 
őserdőkben kiterjeszkedik, elejétől kezdve azon 
ösztönt viszi magával, hogy az uj telepben leg
először is uj iskolát építsen ; oly államban, mely
nek mivelt férfiai mintegy szenvedélyt táplálják 
szivükben a tudomány, a nevelés iránti szerete
t e t ; oly államban, melynek egy kitűnő férfia, — 
mint néhány év előtt olvastuk a hírlapokban, 
— a nagy szabadságharcz alatt a népiskolában 
tanítva, kapta meg a fővezérré történt kinevez-
tetéséről szóló okmányt. 

T. ház! A közszellem ezen hiányát lehetet
len bármivel is egészen pótolni; némileg azon
ban pótolható volna az által, ha nagyobb ösz-
szegek irányoztatnának elő a budgetben a nép
nevelés ügyére; mert nekem valóban feltűnő az, 
hogy midőn a t . vallás- és közoktatási miniszter 
ur kijelenti, miszerint minisztériuma működé
sének nagyobb erejét épen a népnevelés terére 
öszpontositja: ugyanakkor a népiskolák és a 
néptanítók segélyezésére csupán 290,000 frtot 
irányoz elő, és az összes népnevelésre körülbelül 
450,000 frtot kér. Valóban kétségbeejtőleg ki
csiny összeg ez, t. ház, a 190 millió államki
adással összehasonlítva. Mindazáltal ez nem az 
ö hibája, ez azon politikai rendszer hibája, mely
nek dicsőségében igen sokan osztoznak vele. 

Nem is akarom e miatt az igen t. vallás-
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és közoktatási miniszter urat okozni, hanem in
kább áttérek azon akadályokra, melyeket ön
maga és közegei teremtettek a nevelésügy terén. 

Mindenekelőtt nagy akadályt gördített sa
já t útjába a miniszter ur az által, hogy a mint 
a törvényt végre kezdte hajtani, habozott; ma
guk a tanfelügyelő urak, kiknek e tekintetben 
jól kellett volna értesülve lenniök, különféle 
irányban működtek. Némelyek közülök a köz
ségi iskolák mellett léptek föl, mások ellenkező
leg a felekezeti iskolák mellett buzgólkodtak. A 
közvélemény zavarba jöt t és zavarban van még 
mai napig is, és ennek következménye az lett, 
hogy a népiskolai törvény a mai napon sokkal 
kevesebb tiszteletben' részesül a hazában, mint a 
mennyiben bármely törvénynek, de különösen a 
népnevelési törvénynek részesülni kellene. Azt 
hiszem, t. ház, nem kell ezt hosszasan bizonyíta
nom ; elég legyen fölemlítenem, hogy ujabban 
engem és néhány képviselőtársamat egy vidéki fér
fiú felszólított arra, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat interpelláljuk és az egész 
képviselőházban indítványozzuk azt, miszerint tö-
rültessék el a népiskolai törvény és szüntettes-
senek meg a közös iskolák, azon közös iskola, 
mely, ugy mond, nem egyéb, mint az ördög 
konyháján kavart boszorkánypép. (Halljuk! El
lenmondások.) T. ház! Képzelhetni, miként beszél
het az ily kenetteljes ajkú férfiú ezen közoktatási 
tör vényről magán körében, képzelhetni t. ház, minő 
hatása lehet az ő szavainak, az ő működésének 
azon népre, melyre befolyása van. T. ház! nagy 
akadályokat teremtett magának az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur a tanfelügyelő 
urak kinevezésénél is. Nem mondom t. ház, hogy 
nincsenek jeles férfiak a tanfelügyelő urak kö
zött, kik előtt tisztelettel kell meghajolni; sőt 
igen is vannak, kik részint múlt érdemeiknél 
fogva, részint tehetségöknél fogva megérdemelték 
azon hivatalt, melyre őket a vallás- és közokta
tási miniszter ur bizalma emelte. Ámde azt sem 
lehet tagadni, hogy vannak azok között igen so
kan, kik sokkal többet fognak ártani a népne
velés ügyének, mint használni. Azt hiszem, e te
kintetben sem kivan tőlem senki bővebb felvilá
gosítást. Voltak már egyes képviselő urak, kik 
e tekintetben hoztak fel szembetűnő példákat, 
egyébiránt utalom a hírlapirodalomra mindazo
kat, kik ismerni akarják a t. vallás- és közokta
tásügyi miniszter urnák e tekintetben elkövetett 
hibáit. Legyen szabad csak annyit fölemlítenem, 
hogy a hírlapirodalom mutatot t föl oly tanfel
ügyelő urat is, a ki nevét le tudta ugyan he
lyesen irni, de hivatalát, azt, hogy tanfelügyelő, 
már nem tudta neve után helyesen irni. Az 
ilyen tanfelügyelőről azután el lehet mondani, 
„ignotos fallit, notis est derisui;" mert, ha majd 
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elmegy ezen tanfelügj^elő a néptanítókhoz, azok, 
kik nálánál együgyüebbek, el fogják hinni mind 
azt, a mit mond és igy olyanokra fogja őket ta
nítani, a mik tulajdonképen nem is existálnak. 
Ellenben ha eljön egy íölvilágosult, képzett ta
nítóhoz, ez legfölebb mosolyogni fog azon észjá
rás fölött, melylyel ez előtte beszél. Ámde, t. 
ház, azt hiszi az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter, hogy a tudományt, az érdemet pó
tolni fogja majd a nagyságos királyi tanácsosi 
ezim, a melylyel a népnevelés apostolait szerte 
bocsátotta a miniszter ur a nagy magyar hazá
ban. Valóban csalódott a miniszter u r ! Mit 
akart ezzel elérni ? Tán azt, hogy a nép na
gyobb tisztelettel legyen azon tanitó urak iránt, 
kikhez ily nagyságos királyi tanácsos urak jár
nak, hogy őket meglátogassák ? Nagyon csaló
dott, ha azt hit te, mert annál kisebbnek fog 
föltűnni majd a szegény tanitó a maga egysze
rűségében, minél nagyobb lesz a nagyságos ki
rályi tanácsos ur mellette! Egyébiránt e nagy
ságos czimneb már is mutatkoznak rósz hatásai. 
En a hírlapokat e tekintetben figyelemmel ki
sértem a múlt tavasz óta, s azt vettem észre, 
hogy az epithetonok pazar fényével rajzolják az 
ily tanfelügyelők utazásait a vidéki tanítók. 
Körülbelül ekkéj) írnak: „A mai napon örömün
nepünk volt, nagyságos Y. királyi tanácsos és 
tanfelügyelő ur méltóztatott szerencséltetni ben
nünket látogatásával. 0 nagysága, nagyságos T. 
földbirtokos urnái szállott le. (Föíkiáltások: A 
dologra!) A kik nem hiszik uraim, azokat utalom 
a múlt évi hírlapirodalomra. {A dologra! Nagy 
mj.) 

E l n ö k : Csendet kérek! 
H o r v á t h S á n d o r : „Méltóztatott ő 

nagysága az iskolát is meglátogatni, azután a 
nevezett földbirtokos urnái nagy társas ebéd 
volt, hol nem hiányoztak a felköszöntések a 
nagyságos kir. tanácsos és tanfölügyelő úrra, 
és ő nagyméltósága a vallás- ós közoktatási mi
niszter úrra." (Derültség a baloldalon. A dologra! 
jobb felől! Föíkiáltások: Hát ez ide való?!) Ide 
való, nagyon is ide való. Sokkal jobban szeret
ném, ha azon vidéki tanitó urak igy írnának: 
„A mai napon tanfelügyelő ur véletlenül, várat
lanul meglepte iskolánkat. (Helyeslés bal felől.) Szí
ves volt 3 órán keresztül figyelemmel kisérni 
a tanítást, iskolai idő után pedig szives volt 
nálam szerény ebédben résztvenni, és étkezés 
közben sok szép eszmét pendített meg, melyek 
utóhangja soha sem fog szivemből kihalni." 
(Helyeslés bal felől. Ez is phrasis! jobb felől) 

Csináltak hibákat magok a tanfelügyelő urak 
i s ; nem tudom nyertek-e utasítást e tekintet
ben a miniszter úrtól, és azért nem is állítom, 
hogy nyertek volna; de az tény, hogy azok igen 

magas hangban ta r to t t körleveleket bocsátottak 
az egyes egyházi és iskolai hatóságokhoz. Igy 
ir tak (Olvastam saját magam): Ezen meg ezen 
gyülekezetnek vagy iskolahatóságnak ezennel 
meghagyom, hogy a törvény értelmében tegye 
ezt meg ezt, s ha meg nem teszi, rövid idő 
múlva elmegyek s jelentést teszek róla a vallás
ügyi miniszter urnák, s ekkor, ha nem felel meg 
az iskola az igényeknek és a törvénynek, be fo
gom csukatni." (Helyeslés jobb felől.) Igen he
lyes! megtette ez hatását első jdllanathan, de 
miután többször is igy i r t volna a tanfelügyelő 
ur, és végre sohasem jött , kezdtek nem hinni, 
s most már épen nem hisznek ily leveleknek. 
(Derültség.) És ez alkalommal legyen szabad 
megkérnem vallás- és közoktatási miniszter urat, 
méltóztassék azon tanfelügj^elő uraknak, kiknek 
télen nagyon hideg van, nyáron pedig nagyon 
meleg utazni, megírni, a mit* már mint haliam, 
tudtára is adott egy ízben egy tanlelügyélőnek; 
midőn ugyanis egyik tanfelügyelő tankerüle
tében utazván, nem tudta magát tájékozni, hol 
vegye rendes lakását, fölirt a miniszter úrhoz s 
tőle kérdezte, hol legyen rendes lakása, mire 
az igen tisztelt miniszter ur, — legalább én igy 
hallottam — azt válaszolta ama tanfelügyelő 
urnák, hogy állandó lakását vegye a kocsin. 
(Derültség a bal felől.) 

Ha-van tér, melyen fáradhatlanul és lelke
sedéssel kell működni és küzdeni mindnyájunk
nak, ugy ez a néjmevelés tere. Nem mondom 
én, hogy a vallás- és közoktatási miniszter ur 
semmit sem tett , sőt elismerem, hogy e tekin
tetben már eddig is sokat munkálkodott, és hi
szem azt, hogy jövőben is lankadatlan szorga
lommal fog működni e téren. De, t. ház, ha mi 
azt akarjuk, hogy számunkra mentve legyen a 
jövő, hogy azon nagy hivatásnak, melyet euró
pai helyzetünk elénk szab, eleget tehessünk : ak
kor nem szabad a népnevelés és oktatás terén 
tanulnunk meg a nemzeti fukarkodást, vagy ta
karékoskodást, mert minden fillér, minden ösz-
szeg, melyet e czélra kiad a nemzet, oly tőke 
leend, melynek kamatja Magyarország nagysága 
lesz. (Helyeslés.) 

Legyen szabad most már, t. ház, néhány 
megjegyzést tennem az autonómia és a szabad 
egyházra vonatkozólag. 

Mindenek előtt kimondom, hogy fájdalom
mal, igazán mély fájdalommal hallottam Hor
váth Mihály igen t. képviselő úrtól azon vádat, 
mintha mi protestánsok a katholikus egyház 
igazi jogainak praejudicálni akarnánk. En leg
alább részeimről ezen vádat elutasítom magam
tól. (FölUáltások bal felől: Mindnyájan elutasítjuk.) 
De tudom azt is, t . képviselő ház, ha a t. kép
viselő urnák szabad volt saját egyháza ügyében, 
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tehát pro domo sua beszélni, nekünk, mint az 
ország képviselőinek nem csak szabad, de szent 
kötelességünk a haza, a nemzet jogait bármely 
egyház ellenében is megvédeni. (Helyeslés lal felöl.) 
I t t van a kérdés lényege, és ehhez hozzászól
hat mindenki, legyen akár protestáns, akár iz
raelita, vagy ha épen volna köztünk, nazarenus 
is. (Derültség. Felkiáltások: Van!) Egyébiránt, t-
ház, én részemről hiszem, hogy mi mindnyájan, 
midőn ezen csarnok küszöbét átléptük, e házon 
kivül hagytuk vallási credónkat, és egyedül po
litikai credónkat hoztuk be ide, mely nem egyéb, 
mint a haza nagysága és dicsősége. 

Sokat szóltak i t t t. képviselőtársaim az au-
itonomia felől és az igen t. vallás- és közokta
tásügyi miniszter urnák az izraeliták autonómiá
jába való beavatkozásáról, mely autonómiánál ő 
mint valami deus es machina működött. Az a 
viszály, az a szakadás, mely történt az izraelita 
hitfelekezet kebelében, mutatja, hogy az igazi 
autonómiának mindig az egyház, vagy az illető tes
tület belső szerves életéből kell kifejlődnie, s hogy 
soha sem igazi autonómia az, melyet ugy octro-
yálnak bármely testületre, bármely egyházra. 
Tanulhatta és hiszem, hogy tudta is ezt az igen 
t. miniszter ur a protestáns pátens történetéből. 
1859-ben nekünk is adtak egy uj egyházi szer
vezetet, minket is akartak boldogítani ugy. a 
hogy magunk egyátalán nem akartunk boldo
gulni. Mi lett vége ? Szakadás történt a protes
táns egyházban, és végre is azok, a kik becsül
ni s szeretni tudták az egyház igazi autonómiá
ját, a kik nem feledtéli el apáiknak szenvedé
seit, készek voltak inkább a börtön mélyére 
menni, mintsem, hogy föladják az egyház függet
lenségét. Á mi, t. ház ! hiba volt egy absolutis-
ticus minisztertől, az, — nem tudom, minek 
nevezzem, de legalább is hiba egy alkotmányos 
minisztertől is. 

Egyébiránt, t. ház, nem tagadom, hogy az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
sok szép igazságot mondott ; a többek közt eze
ke t : ,,En az autonómia megállapításában egy 
UJ, ós erős támaszát látom, nem a hierarchiá
nak, hanem, hazánk alkotmányos létének és sza
badságának." Én — úgymond egy másik helyen 
— az autonómia megalapítását nemcsak szük
ségesnek tartom, hanem benne látom alkotmá
nyunk ujabb garantiáját." Oly igazságok ezek 
t. ház, melyeket a népek, a nemzetek története 
bebizonyított, oly igazságok, melyeket a józan 
emberi elme soha meg nem tagadhat, csak a 
kérdés, hogy az autonómiát igazi értelmében 
vegyük. Háromszáz éves történelmünket, t. 
ház, ha jellemezni akarnám, azt mondanám, hogy 
ezen három század alatt az egyházi reactió a 
politikai reactióval solidaritásban állott, és hogy 

ketten összemüködve akarták a vallási és poli
tikai liberalismust megsemmisíteni. {Igaz ! Ugy 
van! Bal felől.) Igen természetes tehát, hogy 
itt ismét nem érthetek egyet igen t. Horváth 
Mihály képviselő úrral, ki panaszos hangon újra 
meg újra azt mondja: „mily nehéz volt azon 
gyámság, mely a katholikus egyházra százado
kon keresztül nehezedett!" Oh! ha oly nehéz lett 
volna, könnyű lett volna bármikor is megszaba
dulni at tól! De nem is gyámság volt az, hanem 
szövetkezés az állami és egyházi hatalom között; 
szövetkezés, mely ellen óriási önföladozással küz
dött a politikai és vallási liberalismus; szövetke
zés, mely megengedem, hogy a vallás lényegére, 
a benső hitre ártalmasán hatott , de tagadom, hogy 
az egyháznak, — a külegyházat, a látható egyházat 
értem, — hatalmat és fényt ne kölcsönzött volna; és 
tagadom azt is, hogy lett volna valaha egy oly 
érdekelt is, ki ezen hatalmat és fényt szerette 
volna föladni, vagy legalább mondotta volna, 
hogy azt szeretné letenni. (Helyeslés lal felől.) 

Mindehhez hozzáteszem, hogy ezen meg
győződésemet hazánk nagy történetirója, Horváth 
Mihály történetéből merítettem. (Halljuk!) Nem 
tudom, helyesen tanultam és olvastam-e azon 
könyvet, de ezen történetkönyv volt az, mely
ből gyermekkoromban és azóta is szeretettel 
és örömmel olvasom hazám múltját, történetét. 

Még egy téves fölfogást hallottam, t. ház. 
A „szabadegyház a .szabad államról." Magyaráz
ták itt jobb és bal felől, mi az értelme e sza
vaknak. Mindazáltal ugy látom, hogy vannak 
mégis némelyek, kik azt hiszik, hogy mindnyá
jan egyetértünk a szavak értelmezésében, pedig 
ez távolról wem áll. Szabad állam nem azt te
szi csupán, hogy az állam szabad legyen az 
egyháztól, ne függjön az egyháztól, hanem any-
nyit tesz, hogy az állam önmagában, belső szer
vezetében minden tekintetben szabad legyen. A 
szabad egyház szintén nem azt teszi csupán, 
hogy az egyház szabad legyen ez államtól, hogy 
ne függjön a hatalomtól. Nem! hanem azt te
szi, hogy az egyház önmagában is szabad le
gyen. Ez az értelme azon jelszónak : „Szabad 
egyház szabad államban,, 

Hogy pedig a túloldalon nem minden szó
nok értette igy, hogy nem igy értették Samassa 
és Szuppan képviselőtársaim, arról tegnap meg
győződött mindenki. Szuppan képviselő ur ki is 
mondotta egyenesen azt, hogy a katholikus au
tonómiát nem ugy kell érteni, mintha a hierar
chia végképen föladná hatalmát. Abba nem sze
retne ő beleegyezni, hogy a katholikusok egye
teme birja azon souverain egyházi hatalmat, 
melyet kell, hog3? birjon minden autonomikus 
testület, az az annak egyes tagjai összevéve. 

Az ily értelemben vett autonómia, t. ház, 
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alig ha fogja szülni azon szép eredményeket, 
melyekről a fönidezett szavakban szólt az igen 
t, cuitusminiszter u r : mert az ily autonómia 
mindig illetéktelen jogokkal és hatalommal fog 
birni és az ilyen egyház hierarchiája mindig 
igyekezni fog szövetkezni az állami reactióval, 
a mi hazánk jövőjére nézve kétségkívül inkább 
üdvtelen lenne, mint üdvös. Egyébiránt engem 
táplál azon remény, t. ház, hogy a XlX-dik szá
zad korszelleme győzedelmeskedni fog a rea-
ctió minden erőlködésein; hiszem, hogy az egy
házi és politikai reactió szövetkezését meg fogja 
semmisíteni a szabadság géniusza, hiszem, hogy 
a régi gyűlölség, hiszem, hogy a régi sötétség 
kísértetei, melyek most még föl-föltünnek előt
tünk, el fognak végkép pusztulni körünkből, ha 
feljön a népnevelés által a közfelvilágosodás nap
pala, mit szivemből kívánok. 

Szavazok Ghyczy Kálmán indítványára. (Él
jenzés a íal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Igyekezni fo
gok röviden elmondani azt, mit már most az 
átalános vita alkalmával elmondani szükséges
nek ta r tok; föntartván többi észrevételeimet a 
részletes vitára. 

A vita folytán, — mely meg kell vallani, 
elég hosszú volt , — gyakran fölmerült azon 
vád, hogy elvonatik az idő a szükséges refor
moktól, — hogy ez meddő vita, hogy valósá
gos idővesztegetés. Én, t. ház, nem vagyok 
ezen nézeten. Minden nagyobb kérdésnek bővebb 
megvitatását, és többszöri megvitatását az or
szággyűlésen szükségesnek tar tom, mielőtt az 
törvénybe iktattatnék. Azt mondják: elvonjuk az 
időt a reformoktól. Ugyan, tisztelt ház, ha ma 
megszűnik a költségvetés fölötti vita, minő nagy 
reformok feküsznek előttünk készen arra, hogy 
azokat tárgyalás alá vehessük ? Tán az ipartör
vényjavaslat, a mely még a szegény mesterem
bernek házi dolgaiba is be akar avatkozni és 
mindent miniszteri engedélytől tesz függővé vagy 
tán azon vadászati törvényjavaslat, melyet a 
Junkerthum nagyobb dicsőségére előterjesztett 
az igazságügyi miniszter, vagy végre azon nem 
régibben a belügyminiszter ur által titokban szült 
(Derültség) egyesülési és gyülekezési törvényjavas
lat? Ha ezek mindnyáját azon szellemben ke-
resztülviszszük, melyben azok szerkesztve van
nak, valóban ugy fogjuk rendezni Magyarorszá
got, hogy i t t még arra is miniszteri engedély 
vagy legalább valami hivatalos utalvány fog 
kelleni, ha valaki feleségét megakarja ölelni. 
(Derültség.) 

Ha nagy, szerves reformokról van szó, ca-
lamitásnak tartoznám azt, és tiltakoznám az 
ellen mindenkor, hogy ily törvényjavaslatok má

ról holnapra hozassanak a törvényhozás elé, tár
gyaltassanak és igtattassanak a törvénykönyvbe. 

Igen is nagy reformok várnak reánk; ilyen 
a törvényhatóságok rendezése; de hogy ezen 
törvényjavaslat tárgyalás alá vétessék, mielőtt 
legalább is 6 hónapig közkézen forgott, mielőtt 
a megyék, a városok és a nagy közönség ez 
iránt véleményét nyilváníthatták volna, én való
ságos ealamitásnak tartanám, ha azt a ház, az 
országgyűlés törvénybe akarná iktatni. (Igaz!) 

En tehát, t. ház, nem látom, mily refor
moktól vontuk meg az időt; de nem is veszte
gettük az időt. Hiszen mi képezi itt több napon 
á t a vita tárgyát? főleg két kérdés, a katholi-
kus autonómia és a népnevelés. 

A katholikus autonómia, mely hazánknak 
8—9 millió polgártársait legközelebbről, közvet
lenül pedig az egész hazát fölötte érdekli, oly 
fontos kérdés, mely megérdemli, hogy megvitat-
tassék ; megérdemli annál inkább is, hogy meg-
vitattassék, mert előttünk van példája annak, 
hogy ily autonomicus kísérletek nem mindig si
kerültek a lehető legjobban. Épen az előttem 
szóló t. képviselő ur hozta föl, hogy 1790-ben 
a protestáns autonómiát akarták rendezni, és 
az eredmény az volt, hogy a protestánsok közt 
szakadást idéztek elő. Szerencsére ezen rendezés 
életbe nem lépett. I t t van előttünk a példa, 
hogy a szerb-görög egyház autonómiáját tör-
vényvbe iktattuk. Csak nem régiben hallottuk 
itt a panaszokat, hogy azon törvény ugy van 
alkotva, hogy ott egy pártnak biztosítja az ural
mat s hogyha a metropolita nem akarja össze
hívni a congressust, akkor nincs hatalom, mely 
őt rá kényszerithetné. (Ugy van! bal felől.) E sze
rint a szerb-görög hitfelekezet közt scissiót idé
zett elő. — I t t van a zsidó autonómia j)éldája. 
mely még ugyan törvény által elismerve nincs, 
de a melynek ugyanazon eredménj^e lett, hogy 
— még pedig a mint értesülve vagyok, — az 
országban nagy többségben levő párt mindenféle 
mesterkélt manőverek által kijátszatott a kisebb
ség által, most pedig elégületlenséget és ketté
szakadást idézett elő a vallásfelekezetben. Ez 
mind igen szomorú előzmény és szomorú azért, 
mert ugyanazon fajú, ugyanazon hitű honpolgá
rok közt viszályt, egyenetlenséget idéztek elő. 
De ezen viszály annál veszedelmesebb, és az or
szágra nézve annál károsabb, minél nagyobb szá
múak közt történik ezen vallásfelekezeti egye
netlenség. Ha méltóztatnak figyelembe venni, 
hogy i t t 8 — 9 millió katholikusnak ügye forog 
kérdésben, és hogyha ezen 8 — 9 millió közt d 
millió más négy millió ellen fog állani, akkor ez 
az elégületlenek nagy számánál fogva veszedelem
mel fenyegeti magát a hazának békéjét. Azért 
igen szükséges, hogy minden oldalról megvitas-
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jsuk ezen kérdést, mielőtt még késő lesz. Igaz, 
hogy ez még most szőnyegen nincs; mi határozni 
a fölött nem fogunk, hanem én azt állitom: 
midőn ezen autonómia, mely most készülőben 
van, egysaer valóságosan be lesz fejezve, ós ak
kor a miniszter a törvényhozás elébe törvény
javaslatot hoz, hogy a törvényhozás ezen auto
nómiának alapján mentse föl a katholikus egy
házat azon kötelességektől, melyekre törvény 
által van lekötve, hogy az, a mi a kath. egyhá
zat törvényszerüleg megilleti, ezen autonómiának 
adja át az országgyűlés, akkor uraim későn lesz,mert 
akkor már készen lesz a dolog és ha ezen kész dolog 
nem jó lesz, azt a törvényhozás megjavítani 
nem fogja, (Helyeslés) mert a törvényhozásnak 
nem föladata az autonómia belső ügyeit rendez
ni, hanem föladata azt mondani, hogy igen is, 
ezen autonómiának ugy, a mint szervezve van, 
átadjuk azon jogokat, azon jószágokat, melyek 
őt megilletik, fölmentjük azon kötelességektől, 
melyekre a törvény által van kötelezve, szóval 
elismerjük annak független szabad állását; vagy 
pedig azt mondja a törvényhozás, hogy nem 
teszszük azt. Ha a katholikus egyház híveinek 
nagy része vagy talán nagyobb része is elége
detlen lenne azon rendezéssel, melyet végrehaj
tani szándékoznak, akkor igen is helyesen cse
lekednék a törvényhozás, ha azt mondaná : nem 
engedjük, hogy ezen autonómiának adassanak át 
ezen jogok és jószágok; mert az által, hogy ezen 
autonómiának adjuk át azokat, az országnak 
8—9 milliónyi lakossága közt viszályt, gyűlöle
tet, talán vallási üldözést fognánk előidézni. (He
lyeslés.) Szükséges volt tehát, hogy minden oldal
ról megvitattassék ezen kérdés, hogy lássák azok, 
kik most intézik a katholikus autonómia létre
hozását, mily nézetben vannak ezen háznak kü
lönféle oldalán, akár a katholikusok, akár más 
vallásbeliek az iránt, a mi történik; veszve az 
idő csak akkor lenne, hogyha azok, kik ezen 
katholikus autonómia ügyét intézik, süketek ma
radnának a méltányosság, igazság, és józan ész 
szavára. (Élénk helyeslés.) Én óhajtom, hogy a 
katholikus autonómia létrejőjőn, hanem óhajtom 
ugy, hogy az összes katholikus egyetemnek müve 
legyen (Élénk helyeslés); óhajtom ugy, hogy az, 
mennyire lehetséges, az összes katholikus egyhá
zat kielégítse, (Élénk helyeslés) nem pedig ugy, 
hogy abban pártok és szakadások idéztessenek 
elő (Helyeslés); óhajtom, hogy a katholikus egy
ház saját egyháza ügyeit ugy intézze, miként 
neki tetszik; ha aztán a katholikus egyháznak 
tetszik a concordatum szerint, vagy pedig akár
mely szabály szerint intézni, a mig az a köz-
törvénybe nem ütközik, abba senkinek se legyen 
beleszólása, (Élénk helyeslés) hanem azt kiván-
n&m, hogy azt ne oetroyálja reá a hierarchia 
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vagy egy párt, hanem legyen az az összes ka
tholikusok müve. (Élénk helyeslés.) 

Sokszor hangoztatott a viták alatt azon 
phrázis, — mert nem egyéb mit phrázis, leg
alább Európában — „szabad egyház szabad ál
lamban*. Óhajtom, hogy létrejőjőn, hanem Eu
rópában még eddig sehol sincs. (Közbeszólás jobb 
felől: Van Svájcában!) Sehol sincs szabad egyház 
szabad államban még eddig Európában, Svájcz-
ban sincs, hanem igen is van Amerikában, de 
Európában még eddig sehol sincs; nincs pedig 
azért, mert nem tudunk szakítani azon régi 
traditiókkal, melyek szerint beavatkozni akarunk 
mindenbe és mindenütt. (Ugy van!) Óhajtom, 
hogy létrejőjőn ezen szabad egyház a szabad ál
lamban. Mindig az volt meggyőződésem, hogy 
az állam a vallás dolgába ne avatkozzék. (He
lyeslés.) A vallás sem jogokat, sem szabadalma
kat nem ad, annál kevésbé foszthat meg vala
kit azoktól. (Ugy van!) A vallás a maga szer
tartásait, a maga belső ügyeit illetőleg legyen 
tökéletesen független, de ugy, hogy sem köztör
vénybe ne ütközzék, sem az egyes vallásfeleke
zetek szabadságát semmi tekintetben sem kor
látozza. Tehát óhajtom, hogy a mint az állam 
nem avatkozik az egyházba, a vallásba semmi 
tekintetben, hogy az egyháznak semminemű ren
deletei polgári kötelességeire a híveknek befo
lyással ne legyenek. Ha e vallásszabadságot elér
jük, mit meg kell vallani, hogy nagy lépést fog
tunk volna tenni feléje, ha elfogadtuk volna a 
nem régibben előttünk tárgyalás alatt volt val
lásszabadsági törvényjavaslatot, vagy ha egy ily 
szellemben szerkesztett törvényjavaslatot a tör
vényhozás elé terjesztene a kormány, nagy mérv
ben fognánk azt elősegíteni. 

Én tehát, — mint mondom, — miután tökéletes 
vallásszabadságot óhajtok, óhajtom azt, hogy a 
katholikus autonómia is ily korlátlan szabadság 
alapján rendezze magát saját tetszése és belátása 
szerint, föltéve mindig, hogy a köztörvényeket 
tiszteletben tartsa, s tiszteletben tartsa más 
vallásfelekezetek, más honpolgároknak hasonló 
jogát. 

Amint e részben azon nézetben vagyok, 
hogy korlátlan szabadságot, korlátolva, csak a 
köztörvények által kell engedni a vallás dolgában 
mindenkinek ós mindenütt, ugy nem vagyok 
azon nézetben, hogy a nevelésügy szintén ezeh 
kategória alá esik. 

A nevelésre nézve nézetem szerint az állam
nak vannak kötelességei, melyek alól magát ki 
nem vonhatja ; a mint az állam a honpolgárokra 
jogokat és kötelességeket ruház, ugy kötelessége 
arról is gondoskodni, hogy ezen jogaik élvezetére, 
kötelességeik teljesítésére képesítve legyenek, ké
pesítve legyenek arra, hogy anyagi s szellemi fejlődé-
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süket előmozdíthassák, s ezen jogokat és ezen 
kötelességeket az állam sem a felekezeteknek 
alá nem rendelheti, sem azoktól függővé nem 
teheti . A mint tehát elismerem, hogy a vallásra 
az -államnak semini beavatkozási joga nincs, ugy 
el nem ismerhetem azt, hogy az államnak a 
nevelésre sem legyen beavatkozási joga. Azt 
óhajtanám, hogy a nevelés egészen az állam 
kezébe jöjön. Tudom, hogy ez ellen igen sok 
előítélet van i t t nem csupán a katholikusok, 
hanem a protestánsok közt is. En, kivéve azon 
nevelési alapot, mely egyenesen a vallás tanítá
sára van kijelölve, a többit mind az állani ré
szére foglalnám el, s az állam által állíttatnék 
mindenütt és mindenki számára iskolákat, de 
oly iskolákat, melyekben a vallás nem tanítta
tik, és kötelezném az ország minden lakosát, hogy 
magának legalább is az állami ismereteket megsze
rezze, kötelezném arra, hogy azt megtegye magára 
nézve megtegye gyermekeire nézve, amennyiben ma
ga már nem tehetné; de egyszersmind alkalmat nyúj
tanék neki arra, hogy a közép és magasabb ta
nodákat látogathassa, ha azt életmódja megengedi. 
Ezen iskolákban azonban én vallást nem tanít
tatnék, a vallástanítás nem az állam dolga, a 
vallást tanítsa minden felekezet külön, saját 
tetszése és akarata szerint. 

Ezen szempontokat veszem én irányadóul 
a nevelés dolgában, és ezért nem egyezhetem 
meg azon nézetben, mely itt több oldalról nieg-
pendittetett, hogy a fönálló középtanodák, a 
fönálló királyi gymnásiumok, a fönálló akadé
miák, az egyetem, hogy ezek mind ugy tekin
tessenek, mint katholikus nevelőintézetek, ezek 
is az ország nevelő intézetei voltak. — Vannak 
köztük olyanok, a melyeket szabadelvű, a me
lyeket bőkezű püspökök alapítottak, vagy más 
katholikusok kath, ezélokra alapítottak; ezek két
ségkívül a katholikusokat illetik és a katholikus 
autonómiának átadandók ; hanem mindazon 
intézetek, melyeket az ország fejedelmei nem 
kizárólag katholikusok számára alapítottak, hogy 
ezek is olyanoknak tekintessenek, mint kizárólag 
a katholikusokat illetők, ezt én részemről nem 
ismerem el, — nem ismerem el azért, mert in
tézetek az ország feje, az ország királya által 
alapít tat tak az ország törvényes kormánya, az 
az a helytartótanács és azután a felelős minisz
ter által kezeltettek, tehát ugy kezeltettek, mint 
országos nem mint felekezeti intézetek. Tudtom
mal ezen iskolákból más vallásfelekezetüek soha 
nem voltak kizárva és én velem legalább jár tak 
zsidók, protestánsok, görögök. Ha tehát a tör
vénybensemmi nincs, a mi a más vallásfelekezetüe 
ket kizárná ezen iskolákból, vagy ami ez iskolákat 
egyenesen és kizárólagosan a katholikusoknak ren
delné, ha az alapitványlevelekben semmi nincs, a 

mi ezen iskolákat kizárólagosan katholikusok szá
mára rendelné, akkor én tagadom, hogy joga 
volna bármely felekezetnek ezen intézeteket ki
zárólag a maga részére sequestrákii. Azt mond
ják : hagyjuk csak, majd megindul a szabad ver
seny a felekezeti, az állam- és a magániskolák 
közt. Ez igen szép volna, ha azon állapotban 
lennénk, hogy minden helységben három ily is
kolát állithatnánk, akkor igen helyes lenne e 
verseny; de miután Magyarországban 5000 köz
ség van, melynek még egy iskolája sincs, hogy 
hagyjunk háromféle iskolát versenyezni? Ez phrá-
zisnak jó, de valóságnak ehimaera. 

Különben én mint mondám, mint katholikus 
beszélek ezen tárgyban, de nem mint elfogult 
katholikus. Es én azt mondom: a katholikus 
egyház mostanáig kezelte ezen tanintézeteket, 
az ő keze alatt voltak az ország gymnasiumai, 
az ország akadémiái , az ő kezében volt 
az egész népnevelés és az iskolaügy , és 
ugj^an kérdem; miképen feleltek meg tehát 
ezen megbízatásnak azon tömérdek vagyon
nal , mely a katholikus egyháznak rendel
kezésére áll, mely hasonlíthatatlanul túlhalad
ja mindazt , mivel más hitfelekezetek hason 
czélra rendelkezhetnek. Hová jutott a katholikus 
nevelés országszerte 1 Méltóztassanak megnézni: 
van-e 10 katholikus, kik közül csak 1 is tudna 
írni vagy olvasni, nézzék meg a protestáns fe
lekezeteket, melyek aránylag rövid idő alatt, 
alig három század alatt újra gjnrjtötték nevelés 
és iskolai alapjaikat. Es mégis nézzünk szét or
szágszerte, hány oly protestáns községet fogunk 
találni, bármely felekezethez tartozzon is az, 
melynek nincs iskolája. Nem kívánhatnak tehát 
most. a katholikusok e téren bizalmat, azért, 
mert azt eddig jól kezelték. En tagadom, hogy 
jól kezelték volna. Nézzenek szét az országban: 
nincs is telekezet, kivéve talán az erdélyi olá
hokat, — kiknek ezt alig lehet saját bűnül föl
róni, — melynél a népnevelés, az elemi tanítás 
alantabb fokon állna, mint épen a katholikusok-
nál. Ha tehát évszázadok, majdnem egy évez
red óta kezelik e nagy vagyont, gyakorolják e 
nagy tekintélyt, e nagy hatalmat és még is oly 
keveset tet tek a nevelés terén: méltóztassanak 
megengedni, ha én ezentulra sem viseltethetem 
ezen kezelés iránt különös bizalommal. (Helyeslés.) 

Nem fogom a tiszt, ház türelmét tovább 
fárasztani, (Halljuk!) hanem föntartva azon ész
revételeimet, melyeket a budget egyes tételeire 
akarok tenni, a részletes tárgyalásra: jelenleg 
pártolom Ghyczy Kálmán képviselőtársam hatá
rozati javaslatát. (Helyeslés bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! mindenek
előtt azt óhajtanám tudni és e tekintetben föl
világosítást kérek a tisztelt elnökségtől : a tár-
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gyalással miként vagyunk és miként tetszik a 
jelen tárgyalást tekinteni? mert ha ezt ugy te
kintik, mint a budget fölötti átalános tárgya
lást, melynek befejeztével Ghyczy Kálmán, Hor
váth Mihály és Hoffmann Pál képviselő urak 
határozati javaslatai fölött ujabb tárgyalás lesz: 
akkor ez alkalommal szólni nem kívánok; ellen
kező esetben, ha ugy méltóztatnak tekinteni — 
mi ellen egyébiránt én nem teszek észrevételt, 
csak tisztában akarok lenni — hogy most már 
lefolyt a tárgyalás a határozati javaslatok fölött 
is ugy, hogy ezután az indítványozókat kivéve, 
másnak szólni nem lehet ; magam is óhajtanám 
nézeteimet elmondani. (Halljuk!) 

E l n ö k : Én azt hiszem, tisztelt ház, az 
eddigi gyakorlat szerint is a budget tárgyalása 
alatt fölmerült indítványok azzal együtt tár
gyaltattak s most is a discussio legnagyobb 
részben nem a budget, hanem azon indítványok
ban megpendített eszmék körül foly; tehát gon
dolom, a tisztelt képviselő ur is méltóztassék 
azokhoz szólni. {Helyeslés. Halljuk!) 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt ház ! Midőn 
Ghyczy Kálmán tisztelt barátom ta r to t t a beszé
dét, melyből a jelen befejezéséhez közeledő nagy 
mérvű discussio kifejlett, nem gondoltam, hogy 
annyifelé fog ezen discussio ágazni. 0 ugyanis 
beszédében néhány alkotmányos elvet állított 
föl és indokolta azon elveket, de ezen elvek 
határán tul indítványt sem nem jelzett, sem 
nem tett . Szoba hozta azon alkotmányos elvet, 
miszerint mindazon alapokról , melyeket egy 
nemzet kormánya kezel, azon kormány az or
szággyűlésnek kell. hogy számot adjon és felelős 
legyen; kimondotta , hogy mindazon alapok 
iránt, melyeket a nemzet kormánya kezel, a 
budgetben a ház elé előterjesztést kell tennie; 
kimondotta, hogy miután különböző természe
tűek az alapok, melyek a cultusminiszteriumban 
kezeltetnek, ezen alapokat elkülöníteni okvetle
nül szükséges, és kifejezte azon meggyőződését, 
hogy ha az alapokat különböző természeténél fogva 
egyik vagy másiknak át kell is adatni ; a kath. 
felekezetnél ez nem történhetik máskép, mint 
a törvényhozásnak tudtával és hozzájárulásával. 
A mit ezenkívül mondott, az indokolása volt az 
általa kitűzött czélnak. Jelesen : fölhozta az 
autonómia kérdését azon szempontból, hogy 
jelezve az ez iránt fönálló határozatokat, 
a minisztériumnak ezekkel szemben elfoglalt 
álláspontjának fölvilágositása után kimutassa, 
hogy igen is, szükség óvakodni, hogy az ellen, 
hogy az alapítványok bármely része is, sőt maga 
a katholikusokat helyes jogalapon megillető ré
sze is másként, mint az országgyűlés hozzájáru
lásával adattassák ki. 

És mi történt? Azonnal átvitetett a dis

cussio egészen más térre. Az igen t. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur védelme alá vette 
Ghyczy Kálmán t . barátom ellenében a tansza
badságot, a melyet pedig Ghyczy Kálmán egy-
átalában meg nem támadott , mert nem hiszem, 
hogy a tanszabadság megtámadása volna az, a 
mit ő mondott : hogy nem akarja, hogy a kath. 
ifjúság nevelése kizárólag a clerus befolyása alá 
helyeztessék. 

Ennek ellenkezője lehetne a tanszabadság meg
támadása, de ez bizonynyal nem az. Igaz, hogy az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
igen sok szép dolgot elmondott, és kénytelen va
gyok bevallani, hogy a tanszabadságot illetőleg 
vele és nem a közvetlenül előttem szóló t. ba
rátommal tartok, mert meggyőződésem az, hogy 
— a mint Simonyi Ernő t. képviselőtársam is 
helyesen monda — az állaimnak igen is joga, 
sőt kötelessége gondoskodni nevelésről, köteles
sége a nép nevelést egyfelől kötelezővé, másfelől 
mindenki számára elérhetővé tenni, de ezen tul 
odáig menni, hogy az összes oktatást az állam 
kezébe concentráijuk, azt én helyesnek nem tar
tom és azt a tapasztalat is alig igazolhatja. 
Ily módon oly túlsúly, oly tulhatalom adatik 
mindenkor a kormány kezébe, a mely a szabad
ságnak bizonyára nem tesz jó szolgálatot. Nem 
kívánom a fönálló kormány kezében eoncentrálni az 
egész nevelésügyet azért sem, mert ez által az 
ország egyes generatiojára egy egyoldalú irány 
mintegy rányomatik , melytől az megszabadulni 
nem bir. (Helyeslés bal felől.) 

Nem akarok, t. ház, senkit megsérteni, de 
gondoljuk meg a helyzetet és többet mondok: 
kérdezzük meg azoknak javát és jobbjait, kik 
azon időben nevekedtek, mikor a nevelés az 
állam, a kormány kezében concentrálva volt s ők 
bizonyára meg fogják mondani, hogy évekig kel
lett küzdeniök, mig azon egyoldalúságtól, a mely 
reájok nyomatott, megszabadultak. (Ugy van!) 
En ilyenektől akarom minden viszonyok közt 
megmenteni a magyar nemzet fejlődését. 

Ezt csak mellékesen jegyeztem meg, most 
tovább megyek ; védelmök alá vették az alapít
ványokat Ghyczy Kálmán t. barátom ellenében és 
azt mondják, hogy a katholikus egyház alapitványai 
elvenni nem szabad, pedig Ghyczy Kálmán bará
tom épen azt mondta, hogy azokat elvenni nem 
szabad, hanem el kell azokat egymástól különi-
teni és a maga törvényes utján azokat, melyek 
a kath. egyházat illetik, annak ki kell adni. 
Ismét mások rimánkodtak maga a kath. egyház 
nevében, hogy az ne nyomassák el tovább is 
mint elnyomatott századokon keresztül, pedig is
mét senkinek sem jutot t eszébe elnyomni akarni, 
és gondolom, hogy senki sem is lehet olyan ke
vés józan észszel megáldva, hogy csak fel is 
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tehesse azt, hogy ha akarná is valaki, Magyar
országon a kath. egyházat elnyomni. 

En azonban, midőn ezeket megjegyzem, tel
jes őszinteséggel megvallom, hogy a t. jobb ol
dali szónokok részéről azt, hogy a vitát igy más 
térre vitték át, igen helyes és ügyes parlamenti 
taktikának tartom. Ugyanis arra, mit Ghyczy 
Kálmán vitatott, nem volt felelet; elismerni, hogy 
igazsága volt, nem volt szándék, mit lehetett 
tehát tenni, mint indokolásának egyes tételeibe 
belekötni, azokat roszul értelmezni s azután 
megtámadni? (Helyeslés hal felől.) 

Hogy részünkről ezzel szemben a vita a 
rendes mederbe visszatér éltessék, megvallom, na
gyon óhajtottam volna ; azonban azt is megval
lom, hogy mindamellett nem sajnálom, bogy az 
nem történt, mert abban igaza van Simonyi 
képviselő urnák, hogy sok oly eszme vitat tatot t i t t 
meg, mely ha ma megoldásra nem kerülhet is, bi
zonyára nem árt , hogy a közvélemény előtt fel-
emlittetett, hogy érlelődjék azon ideig, midőn a 
megoldás pereze elkövetkezik. Részemről magá
hoz a tárgyhoz ugy a mint azt felfogásom sze
rint Ghyczy t . barátom fölállította, csak annyit 
mondhatok, hogy én azokat, miket ő mondott, tö
kéletesen helyeslem, ós hogy a beterjesztett ha
tározati javaslatok közül az övét fogadom el. 

Horváth Mihály t. képviselő ur indítványa 
már előre, midőn a vizsgáló bizottságot kiküldi, 
kimondani látszik, hogy azon alapítványok mily 
természetűek, "minek — meggyőződésemhez—képest 
nincs helye; mert ha én valamely tárgynak 
megvizsgálására valamely bizottságot kiküldök, 
épen azért küldöm azt ki, hogy azután határoz
zam meg: minő természetűek azok, a melyeket 
neki meg kell vizsgálni, nem pedig azért küldöm 
ki, hogy a mit én előre kimondtam, ugyanazt 
kijelentse. 

Hoffmann képviselő ur indítványa e tekin
tetben tökéletesen correct, mert ő mellőzi az 
előzetes kitűzését az iránynak, azonban hiányzik 
belőle Ghyczy Kálmán indítványának különösen 
második pontja, mely kimondja azt is, hogy mig 
az elkülönítés megtörténik, mig az alapítványok 
a minisztérium által kezeltetnek, azok az előter
jesztésbe fölveendők, mit pedig részemről is ok
vetlenül szükségesnek tartok. 

Azért a három indítvány közül okvetlenül 
határozottan ezt, és csakis ezt pártolom. 

Engedje meg a t. ház, hogy midőn ezt el
mondtam, igen röviden én is reflektáljak néme
lyekre, mik mint igen fontos eszmék a ház 
keblében elmondattak, (Halljuk!) 

Legelőször is azon kezdem, hogy Pulszky 
Ferencz képviselő úrral egy tekintetben tökéle
tesen egyetértek, s ezen tekintet az, hogy én is 
óhajtom, hogy a vallások és felekezetek és az 

állam közti viszony nálunk is oly módon ren
deztessék, mint az Amerikában van. Ha kételyem 
let t volna a felől, hogy mennyire kívánatos ez, 
meggyőzött volna a most lezajlott vita, mert 
csak ha ezt kell valaha elérni s elértük, csak akkor 
fogunk odajuthatni, hogy többé i t t vallásos és 
hitfelekezeti kérdések ne vitattassanak, mit pedig 
ón részemről véghetetlen szükségesnek tartok, 
mert valóban, nincs nekünk magyaroknak arra 
szükségünk, hogy mint némelyek tevék, sok 
egyéb különbségeken kivül most katholikus, pro
testáns és zsidó képviselőkre oszszuk magunkat. 
Van köztünk baj és kellemetlenség, mely a múlt 
időkből reánk szállott, elég; ne óbreszszük föl 
még azon vallási viszályt is, melyet apáink böl-
csesége évtizedek előtt már eloszlatott. (He
lyeslés.) 

Pulszky képviselő úrral e tekintetben egyet
értek ; de kénytelen vagyok bevallani azt is, hogy 
ettől mi ma még véghetetlenül messzire vagyunk, 
mert nézetem szerint, hogy a viszony olyan legyen, 
a minő Amerikában, annak két határozott fel
tétele van, a többieket nem is említve ; egyik 
az, hogy minden egyház hiveinek adakozásaiból 
tartja fön magá t ; a másik pedig az, hogy az 
egyház ne követeljen magának szemben az állam
mal más helyzetet, mint a minőt szabad pol
gároknak bármely egyesülete vagy társulata kö
vetelhet. Mig ez meg nem történik, azt mondom, 
hogy ámbár Magyarországon még vannak oly 
egyházak, melyek kisebb vagy nagyobb mérték
ben státust képeznek a statusban, melyeknek egy 
némelyike még kiváltságos helyzetben van, mind 
a mellett az állam mondja azt, hogy én ezen 
irányomban egészen más helyzetben levő egyhá
zakkal szemben azon állást akarom elfoglalni, 
melyet az amerikai Egyesült Államok elfoglalnak, 
azt én legalább az állam szempontjából nem kí
vánom, és azt tartom, senki, ki a magyar állam 
fönállását akarja, nem kívánhatja. Mert az állam 
nem engedheti meg azt, hogy ily nemű testűle
tek előjogokkal és hatalommal kezükben, az ő 
felügyeletének nélkülözésével álljanak fön, annál 
kevésbé pedig akkor, midőn ezeknek épen leg-
hatalmasbbika tőrvényeit az ország határain kí
vülről egy idegen souveramtöl veszi. 

Az mondatik, hogy az egyenlőség azt kí
vánja, hogy vagy minden egyháznak egyforma 
autonómiája* legyen, vagy ne legyen egyiknek 
sem, és ebből az következnék, hogy ha eléretik 
is az, hogy az egyház szabad polgárok szabad 
egyesülete és társulata legyen, minden ily egye
sületek és társulatok irányában, bármily külön
bözők legyenek is azok viszonyai és összekötte
tései, az államnak ugyanazon egy helyzetben kell 
lenni : azt tartom, ez az egyenlőség fogalmának 
ép oly félremagyarázása, mint a mily félrema-
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gyarázása volna azt mondani, hogy az egyenlő
ség abban áll, hogy minden ember ugyanazon 
mennyiségű adót fizessen, a helyett, hogy abban, 
a miben állania kell, hogy mindenki birtoka 
aránya szerint fizessen adót; mert ha a társu
latok eszméjét veszszük föl, én legalább minden 
társulatra nézve, — legyen az egyházi vagy nem 
egyházi, — a melynek bölcsője s végső határa 
ez országban, és kizárólagosan ez országban van, 
a kormány, az állam befolyását a minimumra 
akarom leszállítani. De viszont az állam érdeke 
nem engedi: hogy annyira a minimumra szállit-
tassék le a felügyelet oly társulatokra, s ezen 
társulatoknak oly viszonyaira nézve, a melyekre 
nézve ők egy külső hatalomtól függnek. Mert én 
legalább nem hiszem és nem képzelem, hogy bár
mennyire is a szabadéivüségből induljunk ki ; le
hessen ember Magyarországon, ki azt kívánhassa, 
hogy a magyar államnak ne legyen ellenőrködése 
ott, hol egy kebelében levő egyház, illetőleg val
lásos társulatnak tőrvényhozója, egyiké Eómában, 
a másiké Pétervárban van. (Ellenmondás.) Én 
t. ház, ugy tudom, az óhitű egyháznak világi feje 
az orosz czár. (Felkiáltások: Nem áll!) Akár áll, 
akár nem áll, a helyzeten ez nem változtat, egy 
példa van, vagy kettő, vagy tiz : a helyzetre nézve 
az mindegy. 

Már most, ha az egyenlőség ugy magyar áz
tatnék, mint Paczolay képviselő ur mondotta, 
hogy mindegyikre nézve tökéletesen egyformán 
kell intézkedni, mi következnék belőle ? 

Azért, mert egyik ily társulatnak van egy 
külföldi hatalomtól függő helyzete, melyre nézve 
az államhatalom ellenőrködése szükséges, vagy 
meg kellene valamennyinek szabadságát ok nél
kül szorítani, meg még azon egyét magáét más 
viszonyaira nézve is, vagy ha ezt nem akarjuk, 
ezen ellenőrködést, melyre ezen viszonyok szem
pontjából az államnak és az államkormánynak 
okvetlenül szüksége van, megszüntetni. Megvallom, 
nem ezt tartom az egyenlőségből kifolyónak, de 
igenis azt, hogy állapíttassanak meg az elvek oly 
társulatok irányában átalánosságban, és oly vi
szonyok irányában, melyek hazánkon kívüli tes
tületektől, vagy uralkodóktól nem függnek, és álla
pitassanak meg az elvek azon viszonyokra nézve, 
melyek ilyen, a haza határán kívüliektől függenek 
és azután bármily egylet vagy társulatra, mely 
az egyik — vagy a másik viszonyban van, alkal
maztassanak mindegyikre egyformán azon elvek, 
az az mindegyikre egyenlő helyzetben egyenlő 
eljárás ; mert ebben fekszik az egyenlőség, nem 
pedig abban, hogy különböző helyzetben egyenlő 
eljárás alkalmaztassák. 

Különben meglehet, erre azt méltóztatnak 
mondani, és én magam is elismerem, hogy ez 
lizony egy kissé „Zukunfts-Pohtik", mert azon 

idő, midőn az egyházak minálunk oly helyzetbe 
lépnek egymás közt és az állammal szemben, 
mint vannak Amerikában, sajnálom, de azt hi
szem, az még nagyon meszsze van. Csak azt 
kívánom mindenesetre az i t t hallott igen szép 
szavakra, a szabadságnak hangvitatására, a „sza
bad egyház a szabad államban" minduntalani 
emlegetésére megjegyezni , hogy tagadhatlan, 
hogy a szabadság eszméje ma már oly hatal
mat ért el, hála istennek, hogy épen ezen ha
talmánál fogva óvakodnunk kell sokszor olyanok
tól, melyek a szabadság neve és zászlója alatt 
akarnak behozatni. Legnagyobb jele és mondha
tom, örvendetes jele a szabadság eszméje hatal
mának az, hogy ma már, a ki a szabadsággal 
ellenkezőt akar is, kéaj telen ezen szabadság 
neve alá rejtőzni; de épen azért, mivel megvan 
ezen hatalom, nem szabad mindent szem behunyva 
elfogadni, a mi a szabadságnak és szabadelvü-
ségnek neve alá rejtőzik. Ne feledjük el, hogy 
alig lehet szabadelvűbb eszme az átalános sza
vazási jognál és III. Napóleon ennek alapján 
zsarnokoskodik két évtized óta. (Helyeslés.) 

Sokat hangoztat tatot t i t t az autonómia, 
fejtegették körét, lehetségeit és jótékonyságát. 

Természetesen nekem sem itt , sem másutt 
nem lehet föladatom fejtegetni azt, minő az 
autonómia, melylyel a kath. egyház bírhat, ez 
magokat azon egyháznak tagjait illeti; átalános
ságban azonban engedjék meg, hogy elmondjam, 
mi az autonómiának kelléke, mely nélkül az 
csak szemfényvesztés s játék és minő viszonyok 
közt fejlődött az ki a világon. 

Az első illetőleg, az egyházi autonómiá
nak kelléke az, hogy ne legyen ott egy szentek 
szentje, mely a hivők előtt elzárva van, hanem 
hogy minden, a mi az egyházban történik, ne 
lehessen másnak, mint a hivek összeségének aka
rata. (Helyeslés.) Ott, hol ez nincs meg, ott va
lóságos autonómia nem lehet. (Helyeslés.) 

A másik az, hogy az autonómia nincs köt
ve hitfelekezethez, mert nézzünk szét a protestáns 
felekezetek közt Európában, hol találunk auto
nómiát, igazi, valóságos autonómiát ? Sem Angliá
ban, sem Poroszországban, s átalában sehol, hol 
az államhatalom maga vette kezébe a vallás 
fejlesztésének ügyét. Angliában épen hierarchia 
van; Poroszországban, ha nincs is hierarchia, 
de autonómia sincs, hanem a világi hatalom s 
az általa teremtet t bureaucratia uralma. Igazi 
autonómia nincs másut t , csak ott, hol fönálló 
hatalommal kellett az egyháznak a maga létez-
hetését megállapítani, kiküzdeni. Van Magyaror
szágon, van Skócziában, van a presbyterianusok-
nál Angliában, de nincs sehol, hol a hatalom 
eszközölte a reformálást, vagy az egyházi rend
szer megállapítását, és hogy közelebbi példát 
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hozzak föl, az erdélyi egyház, mely a fejedelmek 
oltalma alatt lett egyházzá, lett hatalommá, 
sokkal kevésbbé élvezi a mostani viszonyoknak 
megfelelő autonómiát, mint élvezi a magyaror
szági, mely folytonos küzdelemben élt a hatalom
mal. (Helyeslés.) A kormánynyal szemben, ha 
veszszük az autonómiát, az igaz, hogy az erdélyi 
egyház erősebben áll még mint mi ; de ez csak 
egyik része az autonómiának; a másik azon 
belautonomia, az egyház kebelébeni belszabad-
ságszer, ez az, a mit sehol sem fogunk látni ott, 
hol az egyház a hatalom pártfogása alatt fej
lődik. 

Hogy mi lesz a kath. autonómiából, a jövő 
fogja megmutatni. Én csak azt kívánom, hogy 
az valóságos, teljes és igazi autonómia legyen. 
(Helyeslés.) 

Most még egy pár megjegyzést kívánok 
tenni. 

A zsidó-congressusról beszéltek többen és 
előttem szóló képviselő ur is kifejezte eziránt 
nézetét, ennél tehát hosszasan időzni nem fogok. 

Nem tehetem azonban, hogy föl ne említsem 
a lezajlott viták egyik legfurcsább momentumát, 
midőn egy t. képviselő ur azt monda, hogy a 
katholikusoknak kétszeresen kell szeretni a hazát. 
mert nekik e hazán kívül nincs helyök. * Megval
lom, eddig még soha sem hallottam azt, hogy a 
hazaszeretet dolgában felekezetek szerint legyen 
osztályozás és reménylem, hogy ezen osztályozás, 
ha csodakóp megtermett is, a képviselő ur fejé
ben, sem e házban, sem azon kivül nem fog 
viszhangra és hitelre találni. (Helyeslés.) Ezt nem 
csak helytelennek, hanem furcsának is kell ne
veznem : mert ha már lehető volna a hitfeleke
zetek közt hazafiságra nézve különbséget tenni, 
valóban ezen esetben sem azon hitfelekezet mond
hatná, hogy kétszeresen kell szeretnie a hazát, 
melynek feje, törvényhozója e hazán kivül lé
tezik, (Helyeslés) hanem mondhatná az, melynek 
e haza határain kivül sehol senkije nincs. (He
lyeslés.) Mondom azonban, t. ház, hogy ez okos
kodás olyan, mely remélhetőleg sehol sem fog 
viszhangra találni. 

Mondott még egyet s ezt örömmel jegyez
ném föl, ha a legközelebb múlt tények meg nem 
czáfolnák. Jelesen mondotta azt, hogy törvény
telen eseményeket és cselekményeket az ország
gyűlésnek nincs joga törvényesíteni; de, t. ház, 
nem is bocsátkozom az elvi vitatkozásokba, 
van-e joga, vagy nincs, bár igen veszedelmes 
lehetne azt állítani, hogy nincs — de ugyan 
kérdem, t. ház, három óv óta mit cseleked
tünk legtöbbet? a törvénytelen cselekedeteket 
és törvénytelen dolgokat törvónyesittettük és 
hogy épen az, a ki mindannyiszor mindezekre reá 
szavazott, kétségbe vonja, hogy az országgyűlés

nek erre joga van, ez valóban előttem nagyon 
furcsa. (Derültség.) 

Belemenve a t. képviselő ur a kath. ala
pítványok kérdésébe, azt, hogy a miniszter által 
kezelt alapítványok az ő hite szerint kizáróla
gosan katholikus alapítványok, azzal is igyeke
zett bebizonyítani, hogy az 1791-ik XH-ki tör
vény a protestánsok alapítványára nézve is ki
terjesztette ő felségének főfelügyeleti jogát. 

Alig hiszem, hogy ennél szerencsétlenebb 
érvet találhatott volna. Mert épen abban, 
hogy a hitfelekezeti alapítványokra nézve a fő-
felügyeleti jogot veszi a törvény szerint ő felsé
ge igénybe, míg más alapítványokat a kormány 
kezel, fekszik az alapítványok közti különbség 
legpregnánsabb kifejezése. (Élénk helyeslés bal fe
lől.) Nem akarok ebből most következtetést 
vonni, mert hiszem és remélem, hogy bővebb 
vizsgálat utján fogunk e fölött határozhatni, de 
az alapítványok természetére más világot vető 
következtetés ellen határozottan tiltakoznom kell, 
mint a mely magából az okoskodásból eredő 
következéssel is ellenkezik. Hogy kivel akarja 
azon képviselő ur a kérdést megoldatni és kivel 
akarják azok. kik az országgyűlés jogosultságát 
e tekintetben tagadják, megoldatni, én részemről 
nem tudom. Meglehet, hogy valamely módot fog
nak találni, melyhez én is hozzá fogok járulni, 
de azon módhoz, részemről, hogy azt, felteszem, 
mit a múltban volt rá eset, a fejedelem és a 
kormány gyakorolják az országgyűlés kizártával, 
azt hiszem, mai alkotmányos helyzetünkben el
fogadni nem lehet. 

Horváth Mihály t. képviselő urnák feleltek 
már többen, különösen igen t, barátom Vukovics 
igen szépen és helyesen, s igy csak igen kevés 
mondandóm van. 0 azt mondja, feleljen a mi
niszter, adjon számot, de adja azt a majd szer
vezendő kath. autonómiai testületnek. En egyfe
lől nem tudom, ha ezen szervezendő kath. auto
nómiai testület nem egyhamar találna létrejönni, 
vagy legalább nem oly alakban, mint ő maga is 
mondta, hogy a kath. egyház összes tagjai sza
bad választásainak legyen eredménye, hogy ak
kor azután mivé lesz azon számadás, mert utol
jára is év-év után eltelhetik, az ő hite szerint az 
országgjaüésnek nem számolhat a miniszter, más 
testület nem létezik s igy kezeltetnek az ország 
ily nagy tőkei minden számadás nélkül, a mit 
hiszem, hogy a jelenleg hivatalban levő minisz
ter ur is magától vissza fogna utasí tani; de 
máskülönben is valóban végtelen furcsának tar
tom azon követelést, hogy a nemzet kormánya 
számoljon más valakinek e világon, mint a nem
zetnek és fejedelemnek. Még ilyet nem hiszem, 
hogy valahol péld. Európában föl lehetne mutatni! 
(Derültség.) En részemről ezt nem akarom, ént 
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azt kivánom, mit Ghyczy Kálmán barátom ki
van és egyetértek vele abban, hogy választassa
nak külön az alapok, s a mi az országé, kezelje 
az ország kormánya és feleljen róla az ország
nak, a mi a felekezeté, kezelje a felekezet és fe
leljen maga magának, (Élénk helyeslés.) de, hogy 
kezelje az ország kormánya a felekezetét, és szá
mot adjon róla nem az országnak, hanem egy 
felekezetnek, ezt teljes képtelenségnek tartom. 

Mondott a t. képviselő ur még más dolgot 
is. (Halljuk '.) Mondta, hogy Magyarországon r a 
katholikusok voltak az állam által nyomva. En 
első perczben tőle mint historikustól hallván ezt, 
elbámultam, azonban bővebb okoskodás után 
meggondoltam, hogy talán a t. képviselő ur 
folytonosan gyakorlott hisztoriai búvárkodása 
közepette uj adatokra akadt. (Derültség bal felől.) 
Jelesen tudjuk azt. hogy egy egyház benső ere
jének és életének legnagyobb ellensége, ha azt 
túlságos vagyonnal, világi fénynyel és jóléttel 
elárasztják. Tehát azon kutatásaiban adatokra 
akadt gondoltam, melyekből kitűnt, hogy Ma
gyarországon a fejedelmek, kik a kath. egyházat 
adományokkal, fénynyel, czimekkel elhalmozták, 
azt a sátán sugallatából az egyház kárára tet
ték. (Derültség bal felől.) Ha ily adatai vannak, 
jó lesz, ha közli velünk, mert addig kénytele
nek leszünk alaptalannak tar tani állítását. 

Abban azonban, hogy a katholikusok legke
vésbé szabadok az országban, valójában igaz
sága van, csakhogy nem a katholikus egyház, ugy 
a mint ma szemben áll az állammal, hanem a katho
likusok saját egyházuk keblében, szemben a hie
rarchiával. (Élénk helyeslés.) Ez az, miu segíteni 
az autonómia utján kell, és szükséges, és it t van 
az, mire figyelni kell, hogy ne csináljunk páriá
kat, hanem hogy felszabadítsuk a páriákat — 
mert egy felvilágosult tudományos kath. ember 
helyzete saját egyházában hasonlít valóban a 
pária helyzetéhez, mert semmivel sem bír több 
joggal szemben a hierarchiával, mint a pária 
Indiában, szemben zsarnokával. 

P r i l e s z k y T á d é : Ugy van, ezt mond
tam én is. 

T i s z a K á l m á n : Zichy Nándor gr. kép
viselő ur elmondta, hogy mi foly a parlamentá
ris elvekből és.elmondta, hogy helytelen követelés 
az, hogy a kormány az országgyűléshez járuljon, 
mert hiszen, a kormánynak intézkedni kell és 
azért aztán utólag vonható feleletre. Én beszé
déből e pontig, megvallom,' azt hittem, ő is is
mét oly valamit mond, mi nem egészen vág ösz-
sze az alkotmányosság fogalmaival; azonban vég 
phrásisa, melyben hozzátette : ..kivévén a törvény
hozás terére tartozó dolgokat" e tekintetben, 
megnyugtatott; csakhogy midőn ezt hozzátette, 
engedjen meg, de bebizonyította, hogy nem mon

dott semmit, mert senki sem követelte, hogy 
más dolgokban folyamodjék az országgyűléshez,-
mindazokban, melyek a törvényhozás elé tar
toznak. 

Végül, fölhívott bennünket, hogy a vallás, 
hit és lelkiismeret dolgába ne avatkozzunk. Bé-
szemről teljes készséggel járulok éhez ; kötelessége 
is mindenkinek, ma már nem avatkozni senkinek 
vallás, hit és lelkiismeret dolgába. Ha az em
beriség oly szerencsés lehetett volna, hogy e 
nézpontot fogadja el századok előtt, milliók ki-
méltettek volna meg talán a leggyászosabb elve
széstől; (Ugy van!) de engedjen meg: beszélni az 
egyházaknak az államhozi viszonyáról, ez nem 
annyi, mint beszélni a lelkiismeretnek és hitnek 
dolgáról; a lelkiismeretnek és hitnek dolgai szen
tek tartoznak lenni mindenki előtt, arról senki 
sem felelős senkinek, csak istennek és magának. 
De a hol az egyháznak viszonyai az államéval 
érintkeznek, ott az államnak jogait még ezen az 
alapon is megtagadni lehetetlen. 

Egyébiránt, a mint előbb mondám, csatla
kozom Ghyczy Kálmán t. képviselőtársam hatá
rozati javaslatához. (Helyeslés bal oldalon.) 

P o p o v i c s Z s i g m o n d ; T. ház! A dis-
cussiónak ily előrehaladott stádiumában nem 
akarom a t. ház türelmét igénybe venni, és 
eg3redül arra szorítkozom, hogy magam és több 
képviselőtársam részéről egy határozati javasla
to t nyújtsak be; kérném kinyomatását elrendelni, 
bővebb indokolását fentartván magamnak a 
költségvetés 4-dik czimének tárgyalása alkal
mára. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Po
povics Zsigmond és társai határozati javaslatát:) 
„Tekintettel arra, hogy az 1868. XLIV. t. ez. 
17. §-aszerint a közoktatási miniszter köteles az 
állami tanintézetekben gondoskodni arról, hogy 
a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegek
ben együtt élő polgárai az áltatok lakott vidék 
közelében magokat anyanyelvükön képezhessék 
egészen addig, hol a magasabb akadémiai képe
zés kezdődik ; 

„tekintettel arra, hogy ily állam-tanintéze
tek leginkább azon vidékeken hiányzanak, a hol 
az idézett törvényrendelet értelmében a hon nem 
magyar nemzetiségit polgárai magukat anya
nyelvükön képezhetnék; 

„tekintettél arra. hogy az érdeklett vidé
keken jelenleg fenálló nem állami tanintézetek
ben a fentidézett törvényrendeletnek már a 
szükséges pénzalap hiányában sem tétethetnék 
elég; de arra az illető tanintézetek nem is kö
telezhetők ; 

„ tekintettel arra, hogy a közoktatási mi
niszter eddig nem te t t valami intézkedést a nem 
magyar nemzetiségű honpolgárok anyanyel-
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vükön leendő képeztetése iránt, sőt az 1870. évi 
államköltségvetésben ily czimen költséget meg
szavaztatni nem javasol; 

„végre tekintettel arra, kogy a közoktatás 
sikere; — a mi a közmivelődés szempontjából 
az állam legfőbb czéljai közé tartozik — legin
kább az által érhető el, hogyha mód és alkalom 
nyujtatik, a hon minden polgára a szük
séges tanismeretekben saját anyanyelvén képez
tessék : 

„mindezeknél fogva mondja ki határozati -
lag a képviselőház: hogy a közoktatási minisz
ter utasittatik, miszerint az 1868. XLIV. t. ez. 
17. §-ban foglalt azon intézkedésnek megfelelő-
leg: hogy az állami tanintézetekben minden hon
polgár saját anya-nyelvén is képeztessék, hívjon 
egybe mielőbb az illető vidékek nemzetiségeiből 
alakuló szakértői bizottságot, melynek vélemé
nyét kivévén arra nézve, hogy mely helyeken és 
mily tanintézetek lennének feíállitandók a kü
lönböző nemzetiségű honpolgárok érdekében, — 
e tekintetben a szükséges intézkedéseket még ez 
év folyama alatt megtegye. 

„A közoktatásnak ez irányban előmozdítása 
czéljábóí a képviselőház késznek nyilatkozik a 
jövő évi költségvetésig is a szükséges költsége
ket póthitel által megajánlani. 

Pesten, 1870. évi február hó 16-án, beadja 
Popovics Zsigmond; pártolják: Kuk Jenő, Ma
niu Aurél, Mihályi Péter, Bogdán Vincze, Joa-
nescu Lázár, Staneseu Imre, Hódosiu József, 
Borlea Zsigmond, Buttyán László, Mocsonyi An
tal, Mocsonyi Sándor, Mocsonyi György, Babesiu 
Vincze, Mocsonyi Jenő, Jonescu Döme." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és a költségve
tés 4-ik cziménél, hol az iskolákról lesz szó, 
tárgyalás alá fog vétetni. 

Eötvös József b. közoktatásügyi 
m i n i s z t e r : T. képviselőház! A t. ház nem 
várja tőlem, hogy a tanácskozások ezen stádiu
mában azon egyes állitások czáfolatába eresz
kedjem, melyeket a tárgyalás folyama alatt több 
t. szónok előadott, bármennyire érezzem azok
nak fontosságát, épen azért, mert fontosságukról 
meg vagyok győződve, valamint arról is, hogy 
ezen észrevételek a budgetnek részletes tárgya
lása alkalmával ismét szőnyegre fognak kerülni 
és akkor alkalmam lesz azokra felelni. Jelen föl-
szólalásomnak oka csak az, hogy — miután 
több t. szónok kiemelte azt, hogy Komárom vá
ros t. képviselőjének beszédében előadottak egy 
részére nem válaszoltam, s miután több oldal
ról az a kívánat fejeztetett ki, hogy arra is vá
laszoljak, teljesíteni akarom e kivánatot, annyi
val inkább, mert többször olvasva ezen t. kép
viselő urnák beszédét, magam is meggyőződtem, 

hogy annak épen azon részét válasz nélkül hagy
nom nem lehet. {Halljuk! Halljuk!) 

A t. képviselő ur főkép két okból roszalja 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium eljárá
sát : először azon állásnál fogva, melyet e mi
nisztérium a kath. autonómia kérdésében elfog
lal; másodszor azért, mert a vallás- és közokta
tási minisztérium több, — magokban véve igen fon
tos — tárgyra nézve rendelkezett a nélkül, hogy 
azokra nézve előbb a háznak, s törvényhozásnak 
beleegyezését kikérte volna. 

Megengedi a t. ház, hogy mind e két tárgy
ra nézve a lehetőségig röviden, de előre enge
delmet kérve, ha nagyon rövid nem lehetek — 
válaszoljak? (Halljuk! Halljuk!) 

A mi először a katholikus autonómiában 
követett eljárást illeti, mindenekelőtt helyessé
gének megítélésére kettő szükséges: először tisz
tába kell jönni a tényállásra nézve; másodszor 
tisztába kell jönni a jogi kérdéssel. 

Mi a tényállás? 
A katholikusok látva az autonómiának hasz

nait más vallásfelekezeteknél, látva, hogy, mi
után a katholikus egyház uralkodó egyház lenni 
megszűnt, helyzete megváltozott: szintén auto
nóm szervezet alakítását tartották kívánatosnak 
és szükségesnek. E felett tanácskozásokat tar
tottak, tanácskozásokat, melyeknél e haza ka-
tholikusainak igen tisztelt férfiai összegyülekez
tek. E tanácskozások eredménye az volt, hogy a 
tanácskozás kimondá, hogy ő magamagát arra, 
hogy bármit végezzen, e kérdésben competensnek 
nem érezheti, hogy e célból, az az: az autonó
miai szervezet megállapítására, az ország minden 
katholikusaiból egy nagy gyülekezetet a képvi
seleti rendszer alapján kell összehívni. Ezt hatá
rozván el, kidolgozta a választási szabályokat 
és ezen választási szabályokat ő felségének, mint 
a katholikus egyház főpatronusának helybenha
gyás végett előterjesztette. 0 felsége ezen szabá
lyokat helybenhagyta, és én azokat contrasig-
náltam. 

Ez a tényállás. 
A jogi kérdés megítélése ismét három kér

déstől függ: Először, sérti-e a törvényt az, hogy 
az ország katholikusai saját egyházi szerkezetők
nek az autonómia alapján való rendezését tűz
ték ki czélul? másodszor, vajon az által, hogy 
a választási szabályokat ő felsége elébe terjesz
tették, sértették-e a törvényt ? és harmadszor 
foglaltatik-e ezen helybenhagyott választási sza
bályokban valami, mi a törvénynyel összeütközés
ben volna ? 

A mi az első kérdést illeti: ugy hiszem, nincs 
senki e házban, ki e haza katholikusainak azon 
jogát kétségbe vonná, hogy saját ügyeiknek mi-

I kénti rendezéséről magok között tanácskozhassa-
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nak. Ez minden alkotmányos szabadság első ter
mészetes következése; ez Magyarországban még 
valóságos törvényen is alapszik, mert miután az 
1848-ki törvény minden bevett vallásfelekezet
nek tökéletes egyenlőségét és viszonosságát ki
mondotta, a katholikusoktól, kik már 1848 előtt 
is az ország bevett felekezetei közé tartoztak, 
kétség kivül senki azon jogot meg nem tagad
hatja, hogy azon joggal éljenek, melylyel e ha
zának más bevett vallásfelekezetekhez tartozó 
polgárai szintén élnek. Végre a mi még Magyar
ország katolikusainak ezen jogát még inkább 
igazolja, az a múlt története; mert ha Ludwigh 
János t. barátom azt mondja, hogy keresi a ka-
tholikus autonómiát, de azt nem találja sehol 
széles e világon, sem Rómában, sem máshol, még 
Amerikában sem: egyetértek vele; csak egyet 
sajnálok: hogy t. barátom messze körültekint
vén, nem nézett valamivel közelebbre, mert ha 
közelebb nézett volna, feltalálta volna a kath. 
autonómiát, mely századokig Magyarország egy 
részében, az az Erdélyországban létezett; létezett 
akkor, midőn a kath. egyház Erdélyben az ural
kodó egyház nem volt és azért szabadságának 
és jogainak támaszát épen abban kereste, a mi
ben azt a protestánsok Magyarországban felta
lálták, így tehát a katholikusok akkor, midőn 
egy autonóm szervezetnek alkotására összegyűl
tek, törvénytelenséget nem követtek el és az ál
tal, hogy a választási szabályokat ő felsége elé, 
mint a legfőbb patrónus elé terjesztették, szintén 
nem követtek el törvénytelenséget és hogy ezen 
szabályokban szintén semmi törvénytelenség nem 
foglaltatik, az magában világos, ós igy meg va
gyok győződve, hogy a vallás- és közök, minisz
ter a kath. autonómia kérdésében nem csak 
semmi különös állást nem foglalt el, hanem hogy 
t. barátom Vukovics Sebő, kinek alkotmányos 
érzelmeit ismerem, igen különösnek fogta volna 
találni, ha akár a cultusminiszter, akár az ösz-
szes minisztérium a katholikusok ily gyülekeze
tét megakadályozni akarta volna, vagy a szabá
lyok helybenhagyására nézve legkisebb aka
dályt gördített volna az útba. (Helyeslés johb-
felől.) Ebből a dolgok természete szerint nem kö
vetkezik az, hogy bármiként" alakuljon azon au
tonómia, bármit határozzon, az akár a kor
mányt , akár bárki mást följogosíthatna arra, 
hogy valamit, a mit a törvény meghatározott, 
megváltoztasson és igy, hogy a kormány azon 
alapítványokat, melyek reá törvény értelmében 
bízattak, előbb adja ki bárkinek, mielőtt erről 
uj törvény rendelkezik, mely neki ezt meghagyja. 
(Helyeslés!) 

Ennyit az első, az az: az autonómia kér
déséről. 

A második kérdés azt illeti, a mit a vallás-
KÉPV, H. NAPLÓ 1854 vi. 

és közök, minisztérium tet t a nélkül, hogy a 
törvényhozásnak helybenhagyását előre kikérte 
volna. (Ralijuk!) 

I t t is szükséges, hogy mindenekelőtt a tény
állást constatáljuk. 

Tény az, hogy a vallás- és közök, minisz
térium a nevelés körében, a középnevelés köré
ben tetemes, nagyfontosságú rendeléseket tet t , 
melyekre nézve a t. háznak és a törvényhozás
nak beleegyezését előre nem kérte ki. Fölem
lítette Komárom város igen érdemes képviselője 
a győri jog akadémiát, fölemiitette az aradi ly-
eeumot, fölemlítette a tanárok fizetésének eme
lését, fölemlítette a tanrendszerben történt bizo
nyos módosításokat; végre egy pár dolgot még 
elfelejtett, melyeket azért hozok fel, nehogy hall
gatásomból később épen ugy alkotmányos követ
kezések vonassanak, mint pl. abból, hogj^ a ma
gyar egyetemet Pázmán Péter által tet t alapít
ványnak neveztem, vagy abból, hogy a vallás
alapot III. Ferdinánd által történt alapítvány
nak neveztem és nem említem, hogy alapításá
hoz mások is járultak, nagyfontosságú követke
zések vonattak. Megemlítem tehát azt is, a mit 
a t. képviselő ur elfelejtett, (Halljuk!) és ez az, 
hogy 6 négy osztályú gymnasium hat osztályú 
gjonnásiummá emeltetett, hogy Trsztinában uj 
gymnasium áll í t tatott fel, hogy az ösztöndijak 
száma 16 9-el megszaporittatott. A t. ház mindenre 
nézve, a mit bármely miniszter kezel, fölvilágo-
sitásokat kívánhat, és miután a minisztérium el
járásának jogosultsága ezen ügyekben kétségbe 
vonatott, kötelességemnek érzem az egyes pon
tokra a ház előtt számot adni. (Halljuk!) 

A mi először a győri jogakadémiát, illeti, 
melyre nézve megvallom, igen nagyon bámulom, 
hogy Komárom városa t. képviselője annak vi
szonyait közelebbről nem ismeri, erre nézve elő
adásom rövid lesz. A győri jogakadémia Dallos, 
Sennyei, Draskovics. Zichy püspökök és a győri 
káptalan által alapíttatott . A mint valameny-
nyien tudjuk és kétségkívül Komárom városa t . 
képviselője figyelmét sem kerülte ki, a győri 
akadémia 1849-ben megszüntettetett, és az ez
után következett egész idő alatt bezárva ma
radt, daczára annak, hogy az egész vidék e jog
akadémiának fölállítását szorgalmazta, kívánta, 
sürgette. A jogakadémiát megillető külön alapít
ványok a tanulmányi alaphoz csatoltattak. Mi
után minisztériumomat átvettem, ugyanazon vi
dék s különösön Győr városa azon kérelemmel 
járult ő felségéhez, hogy e jogakadémia, mely
nek alapitványai megvannak, ismét állíttassák 
helyre; és én kötelességemnek tar tot tam ezen 
kérvényt támogatni ő felségénél, s kötelessé
gemnek tar to t tam akkor, midőn az akadémia 
helyreállítása ő felsége által elhatároztatott, az 

13 
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akadémiának helyreállításában eljárni, (Helyes
lés!) és azon alapítványokat, melyek külön spe
ciális czélra tétettek, azon czélra használni, mely 
ezélra ez alapítványok tétettek. (Helyeslés!) 

Ez eljárásom a győri akadémiára nézve. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Az aradi lyceumra nézve a tárgy talán ke-
vésbbé ismeretes. Erre nézve tehát el kell mon
danom, hogy még a múlt században, e honnak 
egy lelkes leánya, Dómján Margit, Bibies Jakab
nak özvegye, 177 4-ben deczember 31-ikén te t t 
végrendelete által összes vagyonát egy Sz.-An-
nán, Arad mellett, fölállitandó convietusra szen
telte, meghagyván, hogy azok, a kik a convictusba 
járnak, egyszersmind a sz.-annai gymnasiumban 
taníttassanak, mely gymnasiumot 1750-ben az ő 
boldogult férje alapított, de csak négy osztály -
lyal, s mely gymnasiumot ő maga külön alapít
ványából emelt ugy, hogy belőle felső hat osz-
lyu gymnasinm alakult. Bibies Margit végrende
letének 10-ik pontjában világosan kimondja, hogy 
(Halljuk!) azon esetre, ha háború, közinség vagy 
más okoknál fogva a sz.-annai iskola megszűn
nék, és így az ö alapítványának ottan haszon
nal való kezelése lehetetlenné válnék, az alapít
vány kezeltessék nevelési czélokra ott, hol az 
ország érdeke azt leginkább kívánja, fentartván 
minden esetre azt, hogy az alapítványnak főké
pen Arad, Csanád és Csongrád vármegyék lakói 
legyenek élvezői. Sz.-Anna helysége, mint azok, 
kik a vidéken ismeretesebbek, tudják, elvesztette 
előbbi fontosságát. Az ottani gymnasium meg
szűnt, később Temesvárra tétetet t át, majd Bi
bies Margitnak egész alapítványa convictus he
lyett ösztöndijakra, melyek egyes ösztöndijazot-
taknak fizettettek, fordíttatott. Végre hosszú 
időig az ösztöndijak sem fizettettek ki. De nem 
akarom az egész történet elmondásával untatni 
a t . házat, melyet tán már az eddigiekkel is 
untat tam. (Halljuk! Halljuk!) Mondom, egy ideig 
nem fizettettek ki az ösztöndijak, aztán egyesit-
te te t t ezen alapítvány a nagy-váradi Alapi-féle 
alapitványnyal. így sem használtatván az ala
pítvány tökéletesen, ekként történt, hogy az 
alapítvány, mely kezdetben csak 200,000 forintra 
ment, most tetemesen meghaladja a 600,000 frtot. 
Erre Arad megye, mely a végrendeletnek végre
hajtója, és mely a végrendelet szerint azokat is 
kijelölte, kik a convictusba fölveendők, valamint 
később azokat is, kiknek az ösztöndijak fizettet
tek, folyamodott ő felségéhez, hogy miután az 
alapítók szándéka az volt, hogy középtanoda 
állittassék föl, miután kivánata az volt, hogy 
abban fiatal emberek neveltessenek és pedig olya
nok, kik főleg Arad, Csanád és Csongrád me
gyékbe valók: engedje meg ő felsége az alapnak 
olyszerü módosítását, hogy miután a sz.-annai 

gymnasium megszűnt, Aradon, mint Sz.-Annához 
legközelebb eső és folyton gyarapodó helyen ál
littassék föl egy jó középtanoda; hogy pedig az 
alapitónak még azon szándéka is valósuljon, mi
szerint szegény fiatal emberek segélyeztessenek, 
ő felsége negyven fiatal embernek ösztöndiját 
200 forintjával, melyet élvezhetnek, hagyja meg 
és ezek azután az aradi gymnasiumban neveltes
senek. En részemről Arad megyének ebbeli kivá-
natá t oly tökéletesen megegyezőnek találtam és 
találom az alapitónak szándokával, főkép, miután 
az alapítványnak 10-ik §-ában világosan kimon-
datik az, hogy azon esetre, ha Sz.-Annáu a con
victus megszűnnék és ott az alapítvány haszon
nal alkalmazható nem lenne, tétessék át ez oly 
helyre, melyen az ország és kivált Arad, Cson
grád és Csanád lakóinak leginkább használhat, 
hogy Arad megyének e kivánatát ő felségénél 
szintén támogattam, és miután ő felsége azt el
fogadta, a rendeletet, melynek következtében ez 
történt, ellenjegyeztem. (Helyeslés.) 

A harmadik volt a fizetések fölebbemelése. 
En ugy vagyok meggyőződve, hogy az álláspont, 
melyet — fölfogásom szerint — e tárgyban el 
kell foglalnom, nem lehet más, mint mit 
az 1791 : XXIII. törvényczikk világosan kimond, 
t. i. hogy a különböző alapítványokat ő felsége 
az egyes alapítók szándéka szerint fogja kezel
tetni. Mi tör tént az 1848-ki törvény következ
tében 1 Az, hogy' ő felsége ezen alapítványokat 
nem kezeltetheti máskép, mint felelős minisztere 
által és épen azért e háznak jogában, sőt bizo
nyos pontig kötelességében áll, nem csak föl
ügyelni arra, hogy ezen alapítványok becsülete
sen kezeltessenek, hanem fölügyelni arra is, vajon 
ezen alapítványok az alapítók szándékának meg-
felelőleg kezeltetnek-e? és épen azért tar tot tam 
szükségesnek ily bőven előadni a kérdésben levő 
egyes alapítványok történetét. 

A mi a stipendiumok kérdését illeti, midőn 
minisztériumomat átvettem, természetesen köteles
ségem volt tájékozni magamat az iránt, a mi ezekre 
nézve eddig történt és figyelembe venni a dol
gok jelenlegi állását. Midőn ezt tettem, annak 
nyomára jöttem, hogy a stipendiális alapok közt 
alig van egy, melyben nem volna tetemes ösz-
szegü megtakarítás, oly nagy megtakarítás, hogy 
az évi jövedelmek megtakarításának egész ösz-
szege 29,450 frtra megy. Ez így levén, részem
ről kötelességemnek tartot tam, minden egyes ala
pítványnál ujabb stipendiumokat állítani föl, mert 
teljes meggyőződésem szerint ezen stipendiumok 
nem arra alapitattak, hogy tőkésittessenek, ha
nem hogy adassanak oly szegény fiatal emberek
nek, kik a haza jövőjének biztosítására a külön
böző tanintézetekben nevelkednek. (Élénk helyes
lés.) Ezért harminczkét 800 forintos, harminez-
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hat 210 frtos, harminezhárom .150 frtos, negy
venhárom 120 frtos, tizenhét 100 frtos és nyolcz 
60 frtos uj stipendiumot alapítottam. Az utóbbi 
60 frtos stipendiumok azért alapíttattak, mert a 
dolog természeténél fogva minden stipendiumnak 
külön ezólja levén, az egyes stipendiumokat, ám
bár együtt kezeltettek az egyes stipendiális fun-
dusok, külön kellett osztani ugy, hogy minden 
egyes alapító nevére annyi stipendium alapíttas
sák, a mennyi az általa alapított tőkéből megta-
karit tatott . (Helyeslés.) 

A tanulmányi alap jogi természetéről a tör
vényhozás, látva az okmányokat, bölcseségében 
és igazságszeretetében itélni fog; azon kérdésnek 
eldöntése azonban, hogy kié a tanulmányi alap, 
hová tartozik, illethet mindenkit, de a eultus-
minisztert semmi esetre sem. (Helyeslés.) A közok
tatási miniszternek kötelessége az, hogy miután 
az 1848-iki törvény ez alapítványok kezelését 
reá bízta, ő ezen alapokat azon ezélokra kezelje, 
melyekre azok eddig kezeltettek. (Helyeslés.) To
vább és másra a miniszternek ebbeli kötelessége 
semmi esetre sem terjedhet. Látva, hogy ezen 
alapnak jövedelmei a kezelés módja következté
ben növekedtek, kötelességemnek ta r to t tam elő
ször ott, hol a különböző vidékek igényei azt 
kívánták, egyes intézeteket, melyek eddig négy 
osztályú gynmasiumok voltak, hat osztályuakká 
emelni, mert a négy osztályú gynmasiumok, ugy 
a mint eddigelé alakitva voltak, oly nevelést nem 
adhatnak az egyes vidékek gyermekeinek, hogy 
azokból kilépve, valami életpályát kezdhetnének. 
Trsztenán gymnasiumot állítottam föl. melyet 
azon egész vidék régen óhajtott, mert három 
megyében nincs gymnasium. (Helyeslés.) — És 
végre kötelességemnek tar tot tam emelni a taná
rok fizetéseit. (Helyeslés.) Kötelességemnek tar
tottam ezt azért, mert először senki e hazában 
nem csak az elismerést, de a jutalmat is, inkább 
nem érdemli, mint azok, a kik a neveléssel fog
lalkoznak; (Atalános helyeslés) és másodszor, mert 
mindezen intézetek tanárai ugy voltak fizetve, 
hogy átalában nem is élhettek meg, és meg le
hetünk győződve, hogy ha ama fizetések megtar
tatnak, azok, kiknek csak ut nyilik, el fognak 
menni. 

T. ház! Miután a minisztérium eljárása 
ezen egyes tárgyakra nézve szóba hozatott; mi
után — meggyőződésem szerint — a törvény 
értelmében a minisztérium a háznak számolni 
tartozik arról, hogy a reá bizott alapítványokat 
az alapítók szándéka szerint kezeli-e? kötelessé
gemnek tar tot tam ezeket fölemlíteni azért, hogy 
megmutassam, hogy eljárásomban semmi sincs, mi 
az alkotmányt legkevésbbé sértené. 

De nem is ebben találja Komárom városa 
t. képviselője a törvénysértést. (Ugy van ! bal fe-
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ÍM.) Találja abban, mert a miniszter mindezeket 
a háznak megegyezése, megkérdezése nélkül tette 
és így ő ez ellen fölszólal. „Nem az egyes in
tézkedések ellen — ugy mond — én csak azon 
omnipotentia ellen akarok fölszólalni, melylyel 
miniszter ur mindezeket — meglehet ő felsége 
megegyezésével és hozzájárulásával — de az or
szággyűlés tudta, beleegyezése és megkérdezése 
nélkül tette." 

Ezt mondván a t . képviselő ur, azon elvből 
kellé kiindulnia, hogy a miniszter még azon 
esetben is, ha törvény szerint saját körében jár 
el. de valamely fontosabb dolgot végez, a nélkül, 
hogy a házat erről előre tudósította volna, a nél
kül, hogy a háznak beleegyezését előre kikérte 
volna, törvénytelenséget követ el és oly omni-

j potentiát gyakorol, melynek következtében az 
alkotmány veszélyeztetve van. (Ugy van! bal 
felől) ? 

En részemről ezeq elvnek ellenmondok. Ellen
mondok ezen elvnek azért, mert a miniszteri 
felelősséget áthelyezi a házra, (Ugy van! jobb 
felől) mert lehetetlenné tesz minden administra-
tiót, (Élénk helyeslés jobb felől) mert lehetetlenné 
tesz minden törvényhozást, mert az ismert világ 
minden országaiban, hol parlamentális kormány 
és parlamentális állam létezik, ezen elv seholsem 
fogadtatik el, (Uyy van: jobb felől) s mert végre 
ezen elv magával a parlamentális kormánynak 
és a parlamentális alkotmánynak alapelvével ellen
kezik. (Hosszas élénk helyeslés jobb felől.) 

M ó r i c z P á l : Csak pénzt nem szabad 
kiadni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : T. ház! Én a 
parlamentális kormányformát tartom a legtöké
letesebbnek, a melyet eddig emberi bölcseség föl
talált, tartom azon egyetlenegy lehető kormány
formának, mely szerint nagy nemzetek a szabad
ságot élvezhetik s nagy országokban a törvény
hozás jogai fentartathatnak, a nélkül, hogy a 
közigazgatás és administratió a rend és a szük
séges pontosság kellékeit elvesztené. (Ugy van! 
jobb felől) Az alapelvek, melyeken minden par
lamentális kormány nyugszik, először a népkép
viselet elve, másodszor a felelősség; a népképvi
selet elve azért, mert általa válik lehetővé, hogy 
egy nagy országnak milliói tökéletes egyenlőség
gel gyakorolják azon befolyásukat az államra, 
mely másként gyakorolhatlan volna ; a felelősség 
elve azért, mert ha felelősség nem léteznék, az 

a kormánynak minden eljárása a törvény
hozásnak ítélőszéke elé nem vonathatnék a kép
viselet által, egyenesen kellene következni vagy 
annak, hogy a kormány szabadon rendelkezhetik, 
mint neki tetszik, és akkor veszélyeztetve lenne 
a szabadság, vagy pedig annak, hogy maga a 

13* 
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képviselőtestület, maga a törvényhozás kormá
nyozzon, hogy maga legyen végrehajtó, hogy 
maga " administráljon. (Fölkiáltások jobb felől: 
Igaz! Ugy van!) Már pedig, t . ház, én ez utób
bit nem tar tom lehetségesnek, nem tartom ki
vihetőnek. (Helyeslés jobb felől.) Semmi sines, sem
misem lehet, a mit a miniszter tesz, hogy róla a 
képviselőháznak felelettel nem tartoznék; de 
a mely perczben a t . ház vagy a törvényhozás 
kimondja, hogy a minisztérium nem járhat el 
semmiben a nélkül, hogy a háznak beleegyezését 
előre kikérje, azon perczben a minisztérium exe-
quál, de nem administrál többé; (Élénk helyeslés 
jobb felől) az administratió tisztán a ház köteles
ségévé válik; azon arányban pedig, a melyben az 
admininistratió a ház által kezeltetik, nem képes 
teljesíteni a ház azon nagyobb, sokkal fontosabb 
kötelességeit, melyek abban állanak, hogy átalá-
nos szabályokat állítson föl, törvényeket alkos
son, melyekhez minden egyes miniszternek magát 
tar tania kell, hogy végre ne csak egy, hanem 
valamennyi miniszter eljárása fölött folyvást őr
ködjék, vajon teljesitik- és követik-e a törvéuyt 
azon értelemben, melyben hozatott? (Élénk he
lyeslés jobb felől.) 

T. ház! Látszólag azon elv, melyet Ghyczy 
Kálmán képviselőtársunk fölállitott, növeli a 
képviselőház hatalmát és befolyását, és ezáltal 
növeli a nép szabadságának legfőbb garantiáját; 
de csak látszólag, mert a mely arányban a kép
viselőház administrativ kérdésekkel elfoglaltatik, 
azon arányban kizáratik és elvétetik tőle az idő 
törvényhozási teendőinek teljesítésére. {Élénk he
lyeslés jobb felől.) így oda jutnánk, hogy épen 
mert mindent akarunk tenni, azt nem teszszük, 
mi a törvényhozási hatalomnak legfőbb föladata. 
(Felkiáltások jobb felől! Nagyon igaz!) Ennek pedig 
— teljes meggyőződésem szerint — senkisem 
örülhetne inkább, mint azok, kik átalán véve 
ellenségei a parlamenti rendszernek és kik azon 
tant állítják föl, hogy a parlamentáris rendszer 
mellett reformálni nem lehet. Örömére szolgálna 
ez azoknak, a kik, miután haladásunk elé akadályo
kat gördíteni nem képesek, örülnek annak, ha 
magunk teszünk akadályokat, (Helyeslés jobb fe
lől) örömére szolgálna azoknak, kik nem kíván
nak mást tőlünk, minthogy csak beszéljünk mi
nél többet, de tegyünk minél kevesebbet. (Zajos 
fölkiáltások jobb felől: Ugy van! Igaz!) Mert ha a 
világtörténetben van egy példa arra, hogy vala
mely nagy munka azért nem fejeztethetett be, 
mert a munkások egymással nem beszélhettek 
— a Bábel tornyánál — igen sok példája van 
annak, hogy sok, nagy, hasznos munka azért 
nem fejeztethetett be, mert a munkások igen 
sokat beszéltek. (Hosszasan tartó élénk helyeslés és j 
éljenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Az átalános vitához senki többé 
följegyezve nem levén, tehát szólani senkinek 
nem lehet, ha csak most nem jelentkezik valaki. 
(Senkisem jelentkezik.) Tehát az átalános vitatko
zás be van fejezve. Szót kérhetnek azonban még 
azok, kiket a szabályok erre föfjogositanak, t . i. 
az indítványozók, a miniszter és az előadó. Az 
indítványozók a következők: Schvarcz Gyula, 
Ghyczy Kálmán, Horváth Mihály, Hoffmann Pál, 
végre Németh Albert; ez azonban nem kérhet 
szót, mert csak maga adta, be az indítványt. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Mielőtt in
dítványomhoz hozzászólanék, bátor vagyok kije
lenteni, hogy az átalános vita alkalmával sza
vaim több oldalról félremagyaráztalak és így 
kétszeresen illet a szólási jog. Tehát bátor va
gyok mindennekelőtt elferdített szavaim helyre
igazítására néhány megjegyzést tenni. (Nagy zaj. 
Nem szabad!) 

E l n ö k : Bocsásson meg a t. képviselő ur, 
csak mint indítványozónak adnak a szabályok 
szót; méltóztatott volna szólani az elferditósre 
nézve, mielőtt az átalános vitát befejezettnek 
kijelentettem ; most mint indítványozónak adha
tom meg képviselő urnák a szót. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Midőn föl
szólalok, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az 
átalános vita folyama alatt némely szavaim 
félremagyaráztattak, ezeket akarom tehát mind
ennekelőtt helyreigazítani. (Nagy zaj. Fölkiáltásők 
jobb felől: Nem szabad! Csak mint indítványozó 
szólhat!) Midőn fölszólalok, ezt kettős jogczimen 
teszem. (Jobb felől ellenmondások.) En megmon
dani, hogy szavaim félremagyaráztattak, és kény
telen vagyok azokat helyreigazítani. 

E l n ö k (fölállva:) Felhívom a t .házat, nem 
kérdeztem-e, van-e még valaki, ki az átalános vi
tához szólni akaródé senkisem felelt. Akkor volt 
volna joga a képviselőnek szavainak félremagya
rázása végett fölszólalni. Kérdésemre senkisem 
jelentkezvén, berekesztettem az általános vitát, és 
kijelentettem, hogy szólni csak azoknak van 
joguk, kiknek arra a házszabályok jogot adnak. 
Schvarcz képviselő urnák tehát csak ugy adha
tok szót, mint indítványozónak. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Helyzetem, 
mind indítványozóé, nem nehéz; nem nehéz pedig 
azért, mert egyenesen az indítvány ellen senki 
nem szólt, habár mellette néhányan ezen ol
dalról nyilatkoztak is. Tudom, ez miért törtónt? 
azért : mert a vita súlypontja áthelyezkedett 
mindjárt ennek elején egy másik nagy tárgyra, 
az alapok és alapitványok kérdésére; közben-köz-
ben azonban mondattak el olyasmik, mikre lehe
tetlen, hogy megjegyzést ne tegyek. Teszem 
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pedig ezt azért, mert azok ugy hozathatnának 
fel, mint indokolás indítványom ellenében. 

A t. közoktatási miniszterhez intéztem több 
kérdést, melyekre ő, ha tárgyilag felel, tisztába 
van hozva az, vajon indítványom átalában az ő 
részéről megczáfoltatott-e vagy nem? De nem 
ez történt. Én legelőször is fölhoztam neki, 
hogy mihelyt tárezáját átvette, azonnal kellett 
volna leltárt a közoktatásügyi állapotokról fel
vennie, kellett volna pedig ezt tennie annyival 
inkább, mert az eddigi kormányok nálunk ezt 
tenni mind elmulasztatták, kellett volna neki 
ezt annyival inkább tennie, mert az elemi köz
oktatásügyről, mint mondám, csak 1864-65-ről 
fekszenek előttünk hivatalos adatok. Ezt ő nem 
tette. "A közoktatásügyi minisztériumnak nem 
lett volna szabad elmulasztania azon rendsza
bályokat, melyek arra szolgálandottak, hogy az 
elemi oktatásügyi törvény végrehajtását végre-

, valahára megkezdeni lehessen. Es midőn én neki 
ezen szemrehányást tettem, nekem ő erre azt 
feleié, hogy sem Porosz-, sem Francziaorszagban 
nincs végrehajtva a népoktatástigyi törvény 
még egészen. S midőn azt mondám, miért nem 
ment el Privigyére, 0-Budára, Székes-Fehérvárra, 
hogy igyekezett volna a népoktatási törvény végre
hajtásának tiszteletet szerezni az izgatások ellené
ben : ekkor még nekem II. Katalin czárnőnek az ő 
kedvenez-miniszterével tar tot t doux entertienseiről, 
pásztor-óráiról beszélt. Midőn én a tanfelügye
lőkről és átalában véve közoktatásunk hiányairól, 
az előterjesztett költségvetési előirányzat részei
ről szólottam, és felhívtam a t. ház figyelmét 
arra, hogy átalában véve annak megszavazásá
hoz ne járuljon addig, mig a miniszter ur az 
1864/65-ki adatok helyett ujabbakat elő nem 
terjeszt: akkor ő nekem azt mondja, hogy én 
luxust akarok, palotákat akarok, de el akarom 
hanyagolni a legfőbbet, a népoktatást. 

Maga az indítvány, t. ház, — részemről 
legalább azt hiszem — ily érvekkel invalidálva 
nincs, és én most is, miként akkor tettem, azon 
óhajtásomat fejezem ki, hogy a t. ház a költ
ségvetési előirányzatot addig ne tárgyalja, mig 
alaposan és hitelesen nem vagyunk értesülve 
azok felől, mikről értesülnünk kell, ha a budge-
tet alaposan tárgyalni akarjuk. Föntartom indít
ványomat. (Mélyedés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Horváth Mihály képviselő ur ki-
ván-e szólani? 

H o r v á t h M i h á l y : T. ház! (Halljuk!) 
Miután Hoffmann Pál képviselőtársam indítványa 
lényegesen ugyanaz, mint az enyém, csak némi
leg más szavakkal van szövegezve, pártom pedig 
inkább megnyugszik a másik szövegezésben : én 
indítványomat visszavonom. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Következik Ghyczy Kálmán ur. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nem lehet 
föladatom megújítani azon hosszas vitát, mely az 
indítványommal közelebb vagy távolabb össze
köttetésben levő kérdések felett e házban foly-
ta t ta to t t . Nem is volt szándékom egyéb, mint 
az, hogy egyszerűen kijelentsem véleményemet 
egynémely i t t e házban fölmerült alapelvek fe
lett, és áttérjek azután indokolására azon indít
ványnak, melyet a ház asztalára letettem. Nem 
lehet azonban, hogy mielőtt azt tenném, néhány 
szóval ne válaszoljak azokra, miket a t. vallás
os közoktatásügyi miniszter ur épen most ter
jesztett a ház elé. 

Nekem rendszerint az a szerencsétlenségem 
van, hogy midőn a t . miniszter urnák válaszol
nom kell, arra kell őt figyelmeztetnem, hogy 
többnyire oly kérdésekre feleit, melyeket hozzá 
nem intéztem. (Igaz ' bal felől.) Most is így tör
tént válaszának egy igen nevezetes részével. 

0 azt monda, hogy én megtámadtam őt azon 
állásnál fogva, melyet a katholikus autonómia 
ügyében elfoglalt és ezen állításának indokolására 
elősorolta mindazon tényeket, melyek a katholi
kus autonómia ügyében azon időtől fogva történ
tek, midőn a püspöki kar által elkészíttetett a 
katholikus egyház autonóm szerkezetének azon 
alaptervezete, mely 1868-ban egy conferentia elé 
terjesztetett. Az ezután azon conferentia után 
történt tényekről én egy szót sem mondtam, s 
kijelentem, hogy ezen tényeknek törvényessége 
ellen észrevételt nem teszek és csupán azt tar
tom fen magamnak, hogy a ki tudja miként 
alakulandó katholikus autonóm testület által ho
zandó határozatokra nézve, a mennyiben azok a 
vallási és egyházi körön túlmenve, a polgári ha
tóság, a törvényhozás körébe is vágnának, a 
háznak határozatát annak idejében felhívjam 
[Helyeslés bal felől.) A mire én észrevételt tettem, 
az egészen más. Emlékezni méltóztatnak, hogy 
bátor voltam fölhívni a kath. autonómia szer
vezetére nézve a püspöki kar által megállapított 
szabályok iránt figyelműket, különösen azon szem
pontból, hogy ezen szabályok egyik pontjában az 
foglaltatik, hogy ezen szabályok ő felségének szen
tesítése után, tehát az országgyűlés minden meg
kérdezése nélkül, azonnal érvényesek, és azon né
zetet voltam bátor kifejezni, hogy köztudomású, 
miszerint ezen alapszervezet miniszter úrral is 
közölve levén, az általa — a mint állíttatik — 
helyeseltetett. 

E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó c u l t u s z m i -
n i s z t e r : Ki által? 

G h y c z y K á l m á n : Azt mondottam, 
hogy ez mindaddig, mig miniszter ur ezt tagadni 
nem fogja, bebizonyitottnak lesz tekintendő, erre 
eddigi előterjesztésében legalább feleletet nem 
kaptam. 
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A másik, a mit miniszter ur megérintett, az 
volt, hogy én fenakadtam azon, hogy az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter ur a tanügyet 
illetőleg több fontos tárgyakban a ház tudta 
nélkül intézkedett. 

Miniszter ur maga előszámlálta itt a ház 
előtt ugyanazon tényeket, melyeket bátor voltam 
fölemlíteni, és a mennyiben többeket is számlált 
elő azoknál, melyeket én fölemlítettem, ö engem 
azon tekintetben ró meg, hogy azokat elfelejtet
tem fölemlíteni. Megvallom őszintén, hogy nem 
felemlíteni elfelejtettem, de nem tudtam azon té
nyeket, azon egyszerű oknál fogva, mivel mi
niszter ur mindezen dolgokat saját hivatalos kö
rében ugy szokta kezelni, hogy azok — kivéve 
tán azokat, kik speciális tanulmányuk tárgyául 
teszik e tárgyakat — köztudomásra nem jutnak. 

Bátor vagyok egyébiránt a t. házat figyel
meztetni, hogy első fölszolalásomban is kiemel
tem, hogy én a tények ellen, magok azon intéz
kedések ellen, melyeket a miniszter ur tett, nem 
kívántam szólani és nem is szólottam fel, sőt 
helyeslem, hogy szaporittattak a tanintézetek, 
javíttatott a tanárok fizetése, és öregbittetett a 
tanárok száma. 

Mindazok tehát, miket miniszter ur az ál
tala e tekintetben tett intézkedéseknek bővebb 
indokolására előhozott, nézetem szerint igen he
lyesen elmondathattak volna épen ugy előleg, i 
mint most utólag a ház előtt, és bizonyosan nem 
találkozott volna e házban senki, ki ezen igen I 
is indokolt intézkedések ellen fölszólalt volna. 

Annyival inkább csodálkozom pedig azon, 
hogy miniszter ur ezt előleg nem tette, mivel 
hisz ő maga is kijelentette, hogy e háznak joga 
van felügyelni arra, hogy a minisztérium által 
kezelt alapok saját czéljaikra fordittatnak-e ? és 
a minisztérium ezekről a háznak számolni tar
tozik. 

Ha többet nem mondott volna miniszter ur 
ennél, akkor e kérdésre nézve is azt lennék kény
telen felelni, hogy nem arra felelt, mit kérdez
tem ; itt azonban be kell vallanom, hogy a mi
niszter ur egyenesen felelt a kérdésre, melyet 
hozzá intéztem: arra t. i., hogy mi joggal véli 
miniszter ur mindezen intézkedéseket, meglehet, 
ő felsége megegyezésének hozzájárulásával, de 
mégis az országgyűlés tudta és beleegyezése nél
kül tehetni. 

Ő erre azt válaszolta, hogy a minisztérium 
akkor, ha törvény szerint jár el, bár a ház tudta 
és beleegyezésének előleges kikérése nélkül, ez 
által alkotmányt nem sért, és ha semmit sem 
tehetne a miniszter a nélkül, hogy a háznak ezt 
előre be ne jelentse, akkor a minisztérium fele
lőssége a házra ruháztatnék át, lehetetlenné tó- | 
tetnék a kormányzás, sőt maga a törvényhozás ! 
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is, és hogy ez ellenkeznék a parlamenti kormány
rendszer alapelvével. 

En, t. ház, nem emlékszem, hogy akár ma
gam mondtam volna, akár valaki valaha itt a 
házban mondta volna azt, hogy a minisztérium 
semmit sem tehet administrativ téren a nélküls 
hogy ez iránt a háznak előleges jelentést tegyen. 
Én részemről csak azt állítottam, hogy mindaz, 
a mi az ország pénztárának, az ország jövedel
meinek terhére hárul, mindaz, mi pénzkérdés, 
az országgyűlés előleges tárgyalása alá tartozik. 
(Helyeslés.) Es ha ez állitásom tagadtatik, akkor 
bátor vagyok kérdezni a t. háztól, mért tárgyalja 
a t, ház a budgetet (Ugy vem! bal felől); a bud-
get minden egyes pontjának tárgyalása magában 
administrativ kérdést foglal, de a mennyiben 
pénzkérdés, e pénzkérdés előleges megoldása e 
ház elé tartozik. (Élénk helyeslés bal felől.) 

A miniszteri felelősség elvét annyira kiter-
feszteni akarni, hogy mivel a miniszter tetteiért 
felelős, azért tehet mindent, mit jónak vél, és 
teheti azt is, hogy az országgyűlés elébe azután 
már fait aecomplie állittassék, melyet többé semmi 
emberi hatalomnak megváltoztatni nem lehet5 
akkor a miniszteri felelősség elve annyira ter
jesztetik ki, hogy általa a miniszteri felelős kor
mány absolutismussá válik. (Élénk helyeslés bal 
felől) 

Egyébiránt, hogy tovább e téren ne tartóz
kodjam, nem tudom, köszönetemet vagy csodál
kozásomat kell-e kijelentenem a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter urnák azon kijelentésére 
nézve, melyben — ha jól fogtam fel •— a tör
vényhozás tanácskozásait némileg a Bábel tor
nyához hasonlította. Engedje azonban megjegyez
nem, hogy ha a törvényhozás munkásai sokat 
szólnak, többet szólnak, mint a miniszter ur he
lyesli, az nagyrészt onnan van, hogy a munka
vezetők, a kormány tagjai sok olyat tesznek, 
vagy sok olyat mulasztanak el, mi szükségessé 
teszi, hogy sokat szóljanak a munkások. (Igaz! 
Élénk helyeslés bal felől.) 

Engedje meg már most a t. ház kifejezhet
nem véleményemet e házban vitatott egy alap
elv fölött, melyhez mint említem, még nem szól
tam s mivel legjobb szándékom mellett is e rész
ben ismétléseket alig fogok kikerülhetni, ügye-
kezni fogok rövid lenni; de mégis azt hiszem,. 
tartozom magamnak azzal, hogy kifejezzem véle
ményemet egy igen fontos kérdésre nézve, mely
hez azon oknál fogva, melyet Tisza Kálmán t. 
barátom helyesen kifejtett, első felszólalásom al
kalmával szólni alkalmam nem volt. 

Szabad egyház szabad államban, az egyház
nak, a vallásnak tökéletes elválasztása az állam
tól, az egyháznak tökéletes felszabadítása as 
államtól, ez azon nagy elv, melynek érvéüyesi-
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tése minden oldalról követeltetik. Fogok ehhez 
szólani mind vallási és egyházi szempontból, mind 
a közoktatás szempontjából. 

Vallási és egyházi szempontból részemről 
elismerem, hogy az egyháznak tökéletes elválasz
tása az államtól azon czél, melynek elesésére 
minden szabad és alkotmányos államban töre
kedni kell; de ezen czél eléréséhez egy elenged-
betlen feltétel van kötve, és ez a teljes és tö
kéletes vallásszabadság, oly vallásszabadság, mely
nél fogva az állampolgár akkor, mikor akar, ki
léphessen bármely egyház kebeléből, és átléphes
sen más egyházba, vagy pedig ne léphessen 
egyikbe sem, hanem keblének vallásos érzelmeit 
saját belátása szerint követhesse; mert minden 
emberi dolgokban, a vallás és egyházak intézmé
nyeiben is, mig emberek által kezeltetnek, té
vedések lehetségesek. Megtörténhetik minden 
egyházban, hogy az egyházi hatalom kezelői ha
tóságuk körén túllépvén, nem csak az állam 
érdekei ellen intézkednek, hanem erőszakolják 
hitsorsosaik vallásos meggyőződését is, illetékte
len adózásokat akarnak kivetni reájok, vagy 
máskép korlátolják azokat állami és polgári jo
gaikban. 

Ezen viszszaélések ellen tökéletes correcti-
vum a teljes vallásszabadság, melynél fogva min
den egyes polgár szabad akaratától függ meg
maradni azon egyház kebelében, vagy elválni 
azon egyháztól, melynek tanait és intézkedéseit 
meggyőződésével összegyeztethetőnek nem tartja. 

Ezen correctivum azonban hiányzik oly álla
mokban, melyekben törvényesen bevett vallások 
vannak, melyek között az illető polgár választhat 
ugyan, de a melyek egyikébe magát, ha állami 
és polgári jogaiban érzékeny csorbát szemvedni 
nem akar, okvetlenül bekeblezni tartozik. 

Ily államokban nincs egy, de több állam
vallás, mi a dolog lényegét nem változtatja. Ily 
állapotban vagyunk mi, s azon államok, melyek 
törvény által kötelezik polgáraikat arra, hogy a 
törvény által bevett vallások egyikéhez okvetle
nül tartozzanak, kötelesek más részről alkalmat 
nyújtani polgáraiknak mindazon visszaélések és 
sérelmek ellen, melyek a törvény ezen rendelete 
folytán reájok háramolhatnak. 

Az állam közérdekének megőrzésén kivül, ez 
is egy indoka azon fölügyeletnek, melyet oly or
szágokban, hol államvallás van, az államnak 
gyakorolnia kell az egyházak fölött. Oly ország
ban, hol törvényesen bevett vallások vannak, és 
ily államokban a vallásnak az államtól való tö
kéletes elválasztása, az egyházaknak tökéletes 
szabadsága az én véleményem szerint minden kö
vetkezményeivel nem érvényesíthető. 

Igaza van Tisza Kálmán t. barátomnak, 
hogy ezen hátrányok kevésbbé érezhetők oly egy- | 
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házakban, melyeknek világi tagjai egyformán 
folynak be az egyháziakkal a vallási s egyházi 
ügyek minden nemeinek elintézésére; de in
kább érezhetők azok oly egyházakban, melyek
ben — mint a kath. egyházban, — minden 
vallási és egyházi ügyek elintézésének joga az 
egyházi rendnek, a hierarchiának, a püspöki kar
nak kezében van, a világi hitsorsosoknak osz
tályrészül pedig csak a feltétlen engedelmesség 
szerepe jutot t . 

Engedje meg azért nekem a t. vallás- ós 
közoktatási miniszter ur, én nem azt mondom, 
hogy az ország kath. polgárai nem képesek val
lási és egyházi ügyeikre nézve a szabadság él
vezetére ; nem azt mondom, hogy az ország 
kath. polgárai nem tudnának ép oly jól élni az 
autonómiával, mint azok, kik e jogot már szá
zadok óta élvezik, hanem azt mondom, hogy az 
ország kath. polgárainak vallási és egyházi ügye
ikre nézve nincsen terök, melyen a szabadságot 
érvényesíthetnék, nincsenek jogaik, a miket e 
téren gyakorolhatnának: és miután a t. vallás
os közoktatási miniszter ur, mint látom, e né
zetemben nem osztozik, bátorkodom hivatkozni 
azokra, a miket tegnap itt Samassa és Szuppan 
képviselőtársaim előadtak, kimondani azon meg
győződésemet i s , hogy a vallási és egyházi 
ügyekre való határozó befolyást az ország világi 
katholikusai, ha csak elválni nem akarnak az 
egyetemes kath. egyház kötelékéből, kivívhatni 
azon utón, melyen megindultak, az autonómia 
szervezése által nem fogják. (Ugy van! bal felől.) 

Igaza van tovább a miniszter urnák abban, 
hogy nem helyes, ha egy alkotmányos országban 
a polgároknak egy része vallási és egyházi ügyek
ben teljes szabadságot élvez, másik része pedig 
nem. De ne felejtse el, hogy ezen különbség nem 
a törvényhozásnak, nem az állam rendszerének, 
hanem az illető vallások elveinek, az illető egy
házak rendszerének következménye; nem az or
szág törvénye, nem az ország alkotmánya, hanem 
a kath. vallás elvei, a kath. egyház rendszere 
tagadják meg az ország kath. polgáraitól azon 
jogot és szabadságot, hogy vallási és egyházi 
ügyeik rendezésére határozólag befolyhassanak. 
(Helyeslésj. 

Á mi az egyház viszonyait a közoktatáshoz 
illeti, erre nézve a kérdés az, hogy vajon a köz
oktatás az egyházak egyházi autonóm jogaihoz 
tartozik-e 1 Én részemről kénytelen vagyok to
vább is' azon nézetem mellett maradni, hogy a 
közoktatás ügye, a vallás tanítását kivéve, nem 
egyházi, hanem polgári, állami ügy. 

Tudom, hogy nem kath. polgártársaink azon 
időben, midőn az uralkodó vallásnak keze rajok 
és átalában a tudomány fejlődésére súlyosan ne
hezedett, kénytelenek voltak ifjúságuknak az 
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egyházi gyülekezetek által vezérelendő közokta
tási ügyét saját kezökbe venni; tudom, hogy e 
jog nekik törvény által biztosítva van, és e jo
gukról igen sok alapos oknál fogva nem szívesen 
és nem egyhamar mondanak le. Ez azonban az 
imént kimondott nézetemet épen ugy nem czá-
folja meg, a mint nem czáíolja meg az, hogy a 
t. vallás- és közoktatási miniszter ur oly állítást 
fogott rám, melyet én soha nem mondtam. 

A t. vallás- és közoktatási miniszter ur azt 
mondta , mikép én és egész biztossággal azon 
elvet állítottam fel, hogy hazánkban a felsőbb 
tanintézeteknél a szabadság elve ne alkalmaz-
tassék, hogy minden felsőbb tanintézetek, isko
lák s akadémiák, melyek eddig a felekezetek 
vezetése alatt álltak, szüntettessenek meg, és tisz
tán és kizárólag állami iskolák állíttassanak föl; 
erre nézve igen helyesen jegyezte meg, hogy ez 
a tanszabadsággal ellenkeznék, hogy ez a tan
ügyben az állam-monopoliumot állítaná fel. 

Én azonban, t. ház, ezeket nem mondtam, 
én csak azt állítottam, hogy a közoktatás és 
nevelés ngje nem vallási, nem egyházi, hanem 
polgári és állami ügy; s hogj7 a vagyon, mely e 
czélra van rendelve, nem egyházi, hanem állami 
tulajdon. 

Ebből nem következik, hogy az egyházak, 
ugy azok, melyek eddig ezen jogot gyakorolták, 
mint az ujonan szervezendő kath. egyház, saját 
erejöbből ne állithassanak, ne tarthassanak tön 
saját erejökből alsó, felsőbb és középiskolákat, 
és azoknak rendszerét és szabályait felekezeti 
szempontból ne állapithassák meg; de ezt nem 
teszik egyházi joggal, hanem azon joggal, mely-
lyel a mint ezt az 1868. XLIV. t. ez. világosan 
és határozottan kimondja, a honnak minden egyes 
polgára is szintúgy, mint a községek, egyházak 
és egyházközségek, saját erejökből vagy társulás 
utján alsó, közép és felsőbb tanintézeteket, és 
pedig az ország közoktatási törvényeinek meg
tartása mellett az állam hasonnemü intézeteivel 
egyenjogú tanintézeteket állithatnak föl. 

Hog}7 az áll, a mit mondék, kitetszik onnan 
is, hogy senki sem találkozott e teremben, ki a 
közoktatás terén a vallásfelekezeteknek azon füg
getlenségét az államtól követelte volna, melyet 
igen sokan és méltán követeltek vallási és egy
házi ügyekben, és pártkülönbség nélkül kiki elis
merte, hogy közoktatási ügyekben a vallásfele
kezetek magukat az ország közoktatási törvé
nyeinek alárendelni tartoznak. (Helyeslés.) 

De igenis, t. ház, azokból, melyeket mon
dottam, következik az, hogy az állam saját va
gyonából más tanintézeteket, mint felekezet-nél
külieket, nem állíthat föl. (Helyeslés.) Es én nem 
késem kimondani azon meggyőződésem, hogy 
mindaddig, mig az elemi iskolák föntartása tör

vény által községi kötelességül nem lesz kijelent
ve, oly kötelességül, melynek költségeit a közsé
gek nem egyenes adojoknak" némely e czélra 
elégtelen százalékával, hanem az e czélra a kö
rülmények szerint fordítható összes erejökkel fe
dezni és költségvetésökbe ugy, mint más községi 
köitségeket évenkint felvenni tartoznak; mindad
dig, mig a vallásfelekezetek által föntartott fe
lekezeti , közép és felsőbb iskoláknak nem he
lyette, hanem azok mellé az állam hasonnemü 
nem felekezeti intézeteket nem állit föl, és ekké-
pen nem ellensúlyozza azon monopóliumot, melyet 
a miniszter ur terve szerint a vallásfelekezetek 
fognak a közoktatás ezen terén gyakorolni: ha
zánkban a közoktatás ügye fölvirágozni nem fog. 
(Helyeslés.) Es midőn e nézetemet kifejezem, nem 
támadom meg a tanszabadságot, sőt ellenkezőleg 
csodálkoznom kell azon, hogy a cultusminiszter 
ur a tanszabadság védelmezője gyanánt léphet 
fel, midőn azt, legalább a mennyire tervezetét 
eddig ismerni lehet, néhány vallásfelekezet kizá
rólagos monopóliumává akarja tenni. (Helyeslés 
bal felől.) 

Némely képviselő urak megróttak engem 
azért, hogy e tárgyban fölszólaltam. Engedje meg 
a t. ház, hogy e tekintetben is néhány szót 
mondjak. 

Nézeteim lehetnek tévesek, de meggyőződé
seim ! meggyőződéseinkkel nem vagyunk ugy,, 
mint a kesztyűkkel, melyeket tetszés szerint vál
toztathatunk, és meggyőződéseinket e helyen ki
mondani nyilván még akkor is, ha ezáltal sok 
érdeket sértünk , ha saját érdekeinket sértjük: 
tisztünk, kötelességünk, feladatunk. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

Arról, hogy nem tudok vérmes reményeket 
táplálni arra nézve, hogy a kath. egyház auto
nóm szervezete oly jól fog sikerülni és létesülni, 
mint azt több képviselőtársam hiszi, arról, hogy 
ehhez Szuppan és Samassa t. képviselő urak teg
napi beszédei után még kevesebb reményem van, 
(Derültség) nem tehetek, s egyházi ügyekkel egész 
életemben soha sem foglalkozván, e téren sze
mélyes szolgálatokat az ügynek tenni képes nem 
vagyok: de mind emellett, a mint első fölszóla-
lásomban is kijelentem, a kath. egyház autonóm 
szervezetének jogosultságát kétségbe nem vonom. 
Elismerem jogosultságát igen sok vallás és egy
házi ügyre nézve, elismerem, hogy a szervezendő 
egyházi tanácsok jogosan intézkedésök és kezelé
sűk alá vonhatják a templomok, egyházközségek 
vagjronát és átalában mindazon magánalapítvá
nyokat, melyek egyházi, vallási vagy kath. köz
nevelési czélokra tétettek, és ezek alapján fele
kezeti tanintézeteket is állithatnak fel 

A mit én óhajtok, csak az, hogy az ország 
kath. ifjúságának összes közoktatása ós nevelte-
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tése az egyház kezébe ne tétessék, (Élénk helyes
lés bal felől) és kérem a t. házat, hogy engem e 
nézetem indokolásainak bővebb fejtegetésétől fel
menteni méltóztassék. 

A mit továbbá óhajtok, az, hogy a szerve
zendő,—és ki tudja még mikép szervezendő — egy
házi tanácsoknak intézkedése alá ne bocsáttassa
nak és pedig felekezeti czélokra leendő kihasz
nálás végett ne bocsáttassanak oly vagyonok és 
alapok, melyekre nézve ez idő szerint legalább 
még semmi esetre constatálva nincs, hogy azok 
az állam kezelése alól elvonhatok, és melyek az 
állam kezelése alatt megtartva a nemzeti neve
lés jelentékeny alapját képeznék. Én, miután 
azon tényekből, melyeket első felszólalásomban 
előadtam, és azokból is, melyeket itt e házban 
később hallottunk, azon meggyőződésre jutottam, 
hogy ily szándók, ily terv létezik, s mint most 
már be kell vallanom, létezik oly módon, hogy 
a kérdéses alapok az országgyűlés megegyezésé
vel bocsáttassanak a szervezendő kath. autonóm 
testület intézkedése alá, ha nem akar tam, hogy 
most már oly előzmények, oly faits accompliek 
létesüljenek, melyek utóbb ezen tervek végre
hajtásának meggátlását lehetetlenné teendik, fel
szólalásomat továbbra nem halaszthattam, s bár
mikép vélekedjenek sokan e házban, részemről 
meg vagyok arról győződve, hogy e részben a 
hazának és a kath. egyház világi tagjainak ér
dekében cselekedtem, kiknek ifjúságuk nevelésé
nek tökéletesítését szivökön nem viselni lehetet
len ; sőt inkább cselekedtem talán magának a 
kath. egyháznak érdekében is mint azok, kik a 
kath. egyház részére oly jogokat követelnek, me
lyek ez egyházat nem illetik, és az által az egy
házat a haza érdekeivel, a kor követelményeivel 
és felvilágosult híveknek nagy tömegével egyenes 
ellentétbe hozzák. (Igaz! Ugy van! hal felől.) 

Áttérek már most — bocsánat, hogy már 
is oly soká fárasztottam a t. ház türelmét — 
(Halljuk!) áttérek indítványom indokolására. 

Három fekszik a ház asztalán. Ezen indít
ványok mindnyájan összeegyeznek abban, de bi-
nyosan különböző okokból, hogy először nem fog
lalnak semmit az iránt magokban, hogy a kér
déses alapok és alapítványok a minisztérium 
kezelése alatt maradjanak a háznak további in
tézkedéséig; megegyeznek abban, hogy nem fog
lalnak semmit magokban arra nézve, hogy a 
kérdéses alapokból fentartott tanintézetek igaz
gatása jövőben mikép folytattassék. 

En e két tárgyat részemről azért hallgat
tam el, mert a vallás- ós közoktatási miniszter 
ur kijelentette a házban, hogy neki ezen alapok 
kezelése törvény által levén átadva, ő sem ma
gát, sem bármely minisztériumot arra felhatal
mazottnak nem véli, hogy ujabb törvény nélkül j 
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bármely alap kezelését másnak adja át s e nyi
latkozatban tökéletes megnyugvást találok; hall
gattam azért is, mert a vallás- és közoktatási 
miniszter ur szíves volt miuapi beszédében kije
lenteni azt is, hogy a felsőbb tanintézetek ren
dezésére nézve rövid idő alatt különben is tör
vényjavaslatot fog a ház asztalára letenni, 

Összeegyezők még ezen határozati javaslatok 
abban is, hogy mindenik azon szempontból indul 
ki, hogy az országgyűlés nincs még tökéletesen 
tájékozva a minisztérium által előterjesztett ada
tokból a kérdéses alapoknak misége i rán t , ós 
mivel ez. ugy látszik, az egész háznak véleménye 
is, valamint időelőttinek tar tanám tovább is vi
tatni azon állításomat, hogy ez alapok, pl. a ta
nulmányi alap, állami javak legyenek, úgyszintén 
fölöslegesnek tartanám válaszolni azon érvekre, 
melyekkel az ellenkező állítás támogat ta to t t : de 
miután ,t. ház, néhány év óta folytonosan positiv 
állításként hangsulyoztatik, csaknem az ország 
minden részében az. hogy a kérdéses alapok, és 
köztök különösen a tanulmányi alap is a kath. 
egyháznak kétségtelen tulajdonát képezik, ezen 
positiv állítás ellenében határozott negatiót állí
tani fel mindamellett, hogy a végleges elintézés 
a további vizsgálat eredményétől függ, részemről 
sem fölöslegesnek, sem idő előttinek nem tartot
tam. (Helyeslés bal felől.) 

Különböznek egyébiránt ezen határozati ja
vaslatok egymástól először abban, hogy mind 
Horváth, mind Hoffmann képviselő urak a kér
déses alapok jogi természetének megvizsgálására 
minden további utasítás nélkül bizottságot ki
vannak kiküldetni, En részemről pedig azt va
gyok bátor a t. háznak ajánlani, hogy ugyan
azon módon, mint azt maga a miniszter ur a 
pesti egyetem alapjára nézve teljesítette, mind
azon okiratok, melyekből a kérdéses alapoknak 
eredete, története, czélja és rendeltetése kitűnik, 
tétessenek le a ház asztalára, és azután küldes
sék ki azok megvizsgálására egy bizottság. (He
lyeslés bal felől.) 

Tettem ezen javaslatot azért, mivel számta
lanok a hazában azok, kiket e kérdés elintézése 
a legélénkebben érdekel, az ügynek fontossága 
pedig megkívánja, hogy az minden illetőknek le
hető megnyugtatásával intéztessék el. E meg
nyugtatás nem érhető el tökéletes nyilvánosság 
nélkül. Tudja, lássa, ismerje mindenki azon ok
mányokat, melyeknek alapján a kiküldendő bi
zottság véleményt fog adni. Ha a t. ház nem 
ezen utat, hanem a Hoffmann Pál képviselő ur 
által ajánlott u ta t fogja követni, én részemről 
azt hiszem, járjon el bár a kiküldendő bizottság 
a legrészrehajlatlanabbul, — és hiszem, igy fog 
eljárni, — de azon gyanú soha sem lesz kiirt
ható polgártársaink kebléből, hogy ezen bizott-
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ság nem vette, mindazt figyelembe, mit figye
lembe kellett volna vennie, és mellőzött sokat, 
mit mellőznie nem lett volna szabad. 

Hoffmann Pál képviselő ur — mert Horváth 
Mihály t . képviselő urnák javaslatát vissza vett-
nek tekinthetem — bizottságot kivan kiküldetni 
a kérdéses alapok és alapítványok jogi természe
tének megvizsgálására. Én részemről ezen alapok 
és alapítványok eredetének, czéljának és rendelte
tésének megvizsgálását látom első sorban szüksé
gesnek ; egy részről azért, mert ezen adatokból az 
alapítványok jogi viszonyai is ki fognak tűnni, 
de más részről azért is, mert én a helyzetet kö
vetkezőképen fogom fel. Az állam ezen alapok 
kezelésének törvényes ususában, gyakorlatában, 
birtokában van, és igy már ezen birtokban lé
ténél fogva ez alapok és alapítványok mi mó-
doni kezelése iránt jogosan intézkedhetik , és 
megtudván, felismervén ezen alapoknak eredetét, 
czélját és rendeltetését, kielégitöleg és öntudato
san is fog intézkedhetni. Ha lesz, a ki a tör
vényhozás ez iránti intézkedésével meg nem elég
szik ; ha lesz, ki a tulajdonjog eziménél fogva 
ezen alapok és alapítványok kezelését magának 
kívánja átadatni, e tulajdonjog czimét felvilá
gosítani, birtokon kívül érvényesíteni; a követe
lőt, nem pedig az államot illeti. Ennél fogva én 
ezen. kérdéses alapok és alapítványok jogi ter
mészete megvizsgálásának első sorba való he
lyezését idő előtti, és olyan intézkedésnek tar
tom, melyről a tapasztalás be fogja bizonyítani, 
hogy mennyi félreértésre fog okot szolgáltatni. 

Ellenkezik határozati javaslatom Hoffmann 
Pál képviselő ur javaslatával abban is, hogy 
Hoffmann Pál képviselő ur javaslata megáll azon 
pontnál, hogy a kérdéses alapok jogi természe
tének megvizsgálására bizottság küldessék ki; én 
pedig ennél tovább megyek és tekintetbe vévén 
azt, hogy a bizottság jelentésének tárgyalása, a 
törvényhozás intézkedése a tárgynak ily nagy 
fontossága mellett hosszabb időt vehet igénybe, 
és sok akadálylyal találkozhatik, szükségesnek 
látnám azon időközről is intézkedni, mely le fog 
folyni addig, míg ezen alapok kezelése iránt végleges 
intézkedés tétetik, ezért ajánlom én azon intézke
dést, mely határozati javaslatom 2. pontjában 
foglaltatik, és bátor vagyok magamnak azon re
ménynyel hízelkedni, hogy ezen intézkedés ellen 
a vallás- és közoktatási miniszter urnák legke-
vésbbélesz ellenvetése, mert miután a vallás- és 
közoktatási miniszter ur beismerte azt, hogy az 
ő kezébe ezen alapoknak és alapítványoknak ke
zelését a törvény adta, lehetetlen be nem ismer
nie azt is, hogy ez alapokat és alapítványokat 
máskép nem kezelheti, mint a hogy a törvény 
minden ügyet, minden pénzt kezeltetni rendel, 
melynek kezelését a miniszter kezébe teszi le. 

Annál jogosultabb pedig az, a mit javaslok, hogy 
t. i. a kérdéses alapok jövedelmeiről, bevételeiről 
és kiadásairól előirányzat terjesztessék a ház elé, 
mivel ezt legkevésbbé lehet kétségbe vonni oly 
alapokra és alapítványokra nézve, melyek az ál
lam segélyét veszik igénybe, mert az állam se
gélye csak indokoltan, tehát csak a segély szük
sége, a segélykérés jogosultságának fölismerése 
u tán adathatik meg, ez pedig a kezelés ellenőr
zése, az illető előirányzatnak és számadásnak 
megvizsgálása nélkül nem lehetséges. A főalapok 
pedig, melyek a miniszter ur által kezeltetnek, 
államsegélyben részesülnek. Az egyetemi alapok
ról nem is kell szólanom, mert maga a költ
ségvetés világosan tanúsítja, hogy annak részére 
államsegély igényeltetik. A vallási alap se
gély eztetik azon 90,000 írttal, mely a görög-
katholikusok részére a költségvetésben kívánta
tik. A tanulmányi alap segélyeztetik a gymna-
siumi tanárok részére az egyetemnél felállítandó 
képezdénél, a budai és kassai főreáltanodánál, a 
kolozsvár-szebeni akadémiánál és más intézetek
nek az állam költségén föntartásával és a többi 
közt a jogi akadémiák tanárjelöltjei számára 
rendelt ösztöndijak által is. Azon intézetek, azon 
alapok pedig, melyek az államsegélyt igénybe 
veszik, nem menthetők fel azon kötelesség alól, 
hogy viszont ők is bevételeiket és kiadásaikat az 
állam, a törvényhozás elé terjeszszék. (Helyeslés.) 

Három főellenvetós té tetet t javaslatom má
sodik pontja ellen. 

Először az mondatott, hogy ellenkezésbe jö
vök önmagammal, midőn magam is azt indítvá
nyozom, hogy küldessék ki egy bizottság a kér
déses alapok és alapítványok viszonyainak meg
vizsgálására, más részről pedig már intézkedni 
akarok az alapok kezeléséről, mert ez praejudi-
cálna a hozandó határozatnak, és igy idő előtti 
lenne. Elismerem, ha arról lenne szó, hogy a ház 
most véglegesen határozzon a kérdéses alapok 
kezeléséről, ez csakugyan praejudicálna a vizs
gálat eredménye után hozandó határozatnak, de 
az ideiglenes határozat a végelhatározásnak nem 
praejudicálhat, és miután ez abapok most is foly
vást naponkint kezelendők, az időközi kezelésről 
intézkedni nem időelőtti, sőt szükséges. 

Samassa képviselő ur tegnap felhozta elle
nem az 1848-ik évi IH-ik t. ez. 37-ik szakaszát. 
Ha elfogadnám is azon hermeneutikát, mely sze
rint Samassa képviselő ur a kérdéses t.-czikket 
értelmezte, akkor is azt kellene mondanom, hogy 
a kérdéses alapoknak mind előirányzatai, mind 
számadásai az országgyűlés elé terjesztendők, mert 
e 37-ik szakasz azt mondja, hogy a minisztérium 
nem csak az ország jövedelmeinek, hanem az or
szág szükségeinek kimutatását is az országgyűlés 
elé terjeszteni tartozik, a tanintézetek pedig bi-
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zonyára az ország szükségletei sorába tartoznak: 
de továbbá nem azt mondja az emiitett törvény-
czikk, hogy csak az állam, az ország * jövedel
meiről tartozik a minisztérium számot adni, ha
nem azt mondja, hogy a múltra nézve az általa 
kezelt jövedelmekről tartozik számot adni, tehát 
számot adni tartozik minden jövedelemről, mit 
kezel, és igy az általa kezelt kérdéses alapok és 
alapítványokról is. 

De az érv súlyát nem ezen állításra helye
zem, hanem azon véleményben vagyok, hogy Sa-
massa képviselőtársam oly argumentummal élt, 
melyetigy szoktunk nevezni: „filius an tepa t rem." 
Végig néztem a zárszámadásokban és az azokhoz tar
tozó rovatos kimutatásban foglalt sorrendét a kérdé
ses alapok és alapítványoknak : van azok között ma
gyar kir. tanulmányi alap, van magyar kir. val
lási alap, van magyar kir. egyetemi alap, vannak 
átalán közalapítványi alapok, de azok között csak 
egy alapítványt sem találtam, mely katholikus 
alapítvány neve alatt kezelte tnék; és ha nem 
szabad praejudicálni a későbbi határozatnak azon 
irányban, hogy valamely alap már most állami 
tulajdonnak mondassák ki, ugy viszont nem sza
bad praejudicálni azon irányban sem, hogy va
lamely alap már most a vizsgálat eredményének 
bevárása előtt kath. alapítványnak neveztessék. 
(Helyeslés bal felől.) Katholikus alapítvány a mi
nisztérium kezelése a la t t ez idő szerint nincs; 
lesz jövőben, midőn ez iránt az országgyűlés fog 
határozni. Addig ezen alapítványok oly állami 
jövedelmek, melyek bizonyos határozott czélokra 
vannak rendelve, de azért, mert bizonyos hatá
rozott czélokra vannak rendelve, állami jövedel
mek lenni meg nem szűntek, épen ugy, mint 
például a földtelermentesitési járulék, mely kizár 
rólag a földtehermentesitési alap szükségeinek 
fedezésére van rendelve, e miatt állami előirány
zat, és számadás alá tartozó állami jövedelem 
lenni meg nem szűnt. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Végre az mondatott, hogy nem lehet ezen 
ügyet az országgyűlés elé terjeszteni, mert tag
jai nem mind kathobkusok. Bőven meg volt ezen 
érv már czáfolva; én részemről azokhoz, kik ezen 
argumentummal éltek, csak egy kérést vagyok 
bátor intézni: ne legyenek elericusabbak a ma
gyar, legalább a hajdani magj'ar clerusnál. 

Az 1790: LXVII. t. ez. által számos orszá
gos bizottságok küldettek ki, melyeknek külön
féle törvényjavaslatoknak a törvényhozás számára 
leendő kidolgozása té te te t t kötelességökké. Igy 
küldetett ki egy küldöttség in re litteraria, kinek 
kötelességévé tétetett, hogy átvizsgálja a létező 
tanrendszert, s a tanintézetek, az alsó, közép 
és felső tanintézetek, valamint az egyetem ren
dezése iránt kimerítő törvényjavaslatot terjeszszen 
az országgyűlés elé, törvényhozás utján leendő 
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elhatározás végett; kö íe Í |g í^ |^pcé te te t t továbbá, 
hogy véleményt adjon á--JöaÍTfetusok, fundatiók, 
és stipendiumok visszaállítása iránt. Ezen küldött
ség tagja volt két püspök, tagja volt egy Prónay, 
egy Podmaniczky, egy Vay, és több más ; és 
hogy azok, kiket neveztem, nem voltak a kath. 
egyház tagjai, azt hiszem, közönségesen tudva van, 
és mégis sem az 1790-iki országgyűlés, sem az 
általam említett országos küldöttség, sem az ab
ban ülő főpapok nem akadtak fön azon, hogy 
ezen nem kath. férfiak szintén részt vehessenek 
azon tanácskozásokban, melyek azon állítólag ka
tholikus tanintézetek rendezése tervének az ország
gyűlés elé leendő terjesztéséről folytak. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) Volt egy másik küldöttség 
is in ecclesiasticis, ennek föladata volt a szerzetes 
rendnek, az ájtatos fundatióknak kívánt vissza
állítása iránt véleményt adni. — Különösen pe
dig a görög és római kath. plébániák rendezése 
iránt törv. javaslatot dolgozni ki. Ezen küldött
ségnek elnöke volt az ország prímása, tagjai vol
tak a kalocsai érsek, zágrábi püspök, és több más 
világi és egyházi férfi. Es mégis ezen főméltósá
gok nem ütköztek meg azon, hogy ily vélemény 
és törvényjavaslat kidolgozására, és a tőrvény
hozás számára, előkészítésére küldettek ki, sőt 
e kiküldetésük elfogadása által elismerték azt, 
hogy még „oly tárgyak is, melyeket emiitettem, 
tárgyalhatók az országgyűlésen, daczára annak, 
hogy ott nem csupán a kath. egyház tagjai fog
lalnak helyet. 1827-ben tovább hasonló ország
gyűlési küldöttség küldetett ki és akkor is a 
dolog ugyanily módon történt mint 1790-ben. 

Én részemről nem tartom lehetőnek, hogy 
a népképviseleti alapon álló parlamenttől meg
tagadni lehessen oly jogot, melyet már a hajdani 
országgyűlések is kétségkívül gyakoroltak. (Élénk 
helyeslés.) S azért bátor vagyok határozati javas
latom elfogadását a t. háznak ajánlani. (Élénk 
sajos éjenzés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f o . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : Csak egy pár szót 
kívánok szólani. (Halljuk!) Előttem szólott kép
viselő ur félreértvén szavaimat, ugy magyarázta, 
mintha én a Bábel tornyát összeköttetésbe hoztam 
volna ezen tanácskozással. Hivatkozom e tekin
tetben gyorsírói jegyzetekre, melyek különben is 
meg fognak jelenni, és kinyilatkoztatom mint 
tényt, hogy sokkal jobban ismerem azon tiszte
letet, a melylyel e háznak tartozom, mintsem ilyes
mit mondhattam volna. (Helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! (Halljuk! 
Nagy zaj.) Szemmel tar tva a mai ülés idejének 
előrehaladott voltát, a már nagyon hosszura 
nyúlt átalános tárgyalást, lehető röviden fogok in
dítványomnak indokolása czéljából nyilatkozni. 

A mi Horváth Mihály képviselő ur indit-
14* 
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ványát illeti, erre nézve észrevételeimet megtenni 
fölöslegessé vált, minek utána Horváth Mihály 
képviselő ur indítványát visszavonta, nincs tehát 
szükség azon indokaimat előadni, melyeknél fogva 
indítványát el nem fogadtam volna. 

Ellenben egy más iránj^ban, t. i. a Ghyczy 
Kálmán képviselő ur indítványával szemben az 
én indítványomat indokolni, illetőleg védelmezni 
kénytelen vagyok. Ezt pedig nem fogom azon 
irányban tenni, mint az előttem szóló igen t. 
képviselő ur tet te , t. i. nem fogom az ellenin-
ditványt ezáfolni, hanem igyekezni fogok kimu
tatni, hogy az én határozati javaslatom érdemi
leg véve, ugyanazt tartalmazza, a mit Ghyczy 
Kálmán képviselő uré, (Fotkiáltásdk bal felől : 
Hát fogadja el!) és a mennyiben különbség van 
a kettő között, illetőleg a mennyiben Ghyczy 
képviselő ur javaslata többet tartalmaz az én 
javaslatomnál, az nézetem szerint legalább is 
fölösleges. (Halljuk!) 

Ezek után megjegyzem, miszerint azon két 
alapeszmét, melyet Ghyczy képviselő ur hangoz
ta to t t , a mennyiben én tudom, e házban senki 
kétségbe nem voná; hogy t. i. először a vallás-
és közoktatási minisztérium mindazon alapokról, 
melyeket kezel, a háznak felelős ; másodszor, hogy 
a mennyiben e javak iránt akárminemü intéz
kedés szándékoltatnék, ez intézkedés csak a ház 
beleegyezésével tehető. Miután mindnyájan azon 
nézetben vagyunk és az általam beterjesztett 
határozati javaslatot is ezen két sarkalatos fő-
elvnek nem csak épen tar tását , hanem némileg 
érvényesítését is foglalja magában, én részemről 
nem találom, hogy érdemleges különbség volna 
e két javaslat közt. 

Maga, előttem szólott Ghyczy képviselőtár
sam is, midőn javaslatom ellen polemizált, két 
ellenvetést hozott föl indítványom ellen. 

Az egyik az vol t : hogy javaslatom utasítás 
nélkül küldi a választandó küldöttséget föladata 
elé, holott az ő javaslatában a minisztérium 
eleve utasittatik aziránt: hogy a választandó 
bizottság számára az anyagot elkészítse. Én, t. 
ház, nem gondolom, hogy ezen ellenvetés alapos 
volna: mert a ház által kiküldendő bizottságnak 
mindenesetre köteleztetik a minisztérium mindazon 
adatokat kezéhez szolgáltatni, melyek megkíván
tatnak, hogy ama kiküldendő bizottság föladatá
ban eljárjon, mit nem tehetne a bizottság, ha 
az adatokat nem a minisztériumtól kapná, mint
hogy csakis ettől nyerheti azon különböző ok
mányokat, melyek épen föladata megoldásának 
alapját képezik. 

A másik ellenvetés, mely javaslatom ellen 
fölhozatott, az volt: hogy azon bizottság, melyet 
én kívánok, csak a javak, alapok és alapítvá

nyok „jogi természetét" és nem azok „eredetét'' 
kimutatni, van kiküldve. 

m 

Megvallom, nem hiszem, hogy a mélyen tisztelt 
képviselő ur, ki méltán jeles polgárnak tartatik, 
ebbeli ellenvetését komolyan tette volna. Miután 
jogokról, alapítványok természetéről és azok 
kimutatásáról van szó, kénytelen vagyok meg
jegyezni, hogy jogokat nem lehet mutogatni, 
mint phisikai dolgokat, mert azok szellemiek; 
mer t nem vagyunk képesek soha valamely jogot 
egyenesen demonstrálni, hanem csak annak ke
letkezését vagyunk képesek kimutatni. Midőn te
hát azt mondom határozati javaslatomban, hogy 
az illető alapok jogi természetének megvizsgálá
sára küldessék ki egy bizottság, akkor minden 
jogász előtt érthetőleg azt is mondtam, hogy a 
bizottság azon okokat is mutassa ki, melyek 
azon alapítványok eredetét maguk után vonták. 
(Helyeslés jobb oldalon.) En tehát nem tartom 
komolynak azon ellenvetést, melyet Ghyczy kép
viselő ur fölhozni méltóztatott. 

Hanem igenis azon utolsó ellenvetésről, 
mely javaslatom ellen fölhozatott , valamivel 
hosszabban kell szólanom, s ez az, miszerint 
javaslatomban nincs gondoskodás az iránt, hogy 
miként kezeltessenek ezen alapok addig is, mig 
az országgyűlés, a törvényhozás e tárgyban ha
tározni fog; holott Ghyczy képviselő ur legalább 
részben biztosítja azok kezelését. En őszintén 
megvallom, hogy nem tar tanám szerencsétlen
ségnek, ha Ghyczy képviselő ur ebbeli elve elfo
gadtatnék, hanem bocsánatot kérek, ha viszont 
azon loyalitást és méltányosságot kívánom, hogy 
a túlsó félről is szintoly őszintén nyilatkozzanak 
arról, .mit most mondani fogok. (Halljuk!) 

Azt, ugy hiszem, kétségbe vonni senki sem 
fogja, hogy ezen alapok és alapítványok közt 
egy részről, és az állam egyéb vagyona közt 
más részéről, mégis van egy különbség; (Halljuk!) 
az államvagyon közvetlenül államczélokra fordit
ta tik. még pedig ugy, miként azt a törvényho
zás elrendeli. Kérdem, ugy vagyunk-e ezen 
alapokkal is? Lebet-e állítani, hogy ezen alapok
ra nézve oly értelemben lehet a törvényho
zásnak intézkedni, mint péld. azon uradalmakról, 
melyek az állam sajátját képezik, vagy pedig 
azon adókról, a melyek kivettetnek? Mindezen 
alapoknak meghatározott rendeltetése van, mely 
rendeltetés azok hovaforditását megszabja. Bocsá
natot kérek, én azt hiszem, mégis van különb
ség azon befolyás között, melyet a ház egyrészt 
ezen alapokra és másrészt a többi állami jöve
delmekre gyakorol. Mig emezeknél meghatározza 
a ház a jövedelmet és a kiadást, amazoknál az 
állam teendője csak az, hogy a nélküle támadt 
jövedelmeknek szintén nélküle meghatározott 
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ezélra való fordítása iránt a minisztert ellenőrizze. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Miután pedig azt hiszem, hogy ezen befo
lyását a ház gyakorolhatja nem akkor, mikor a 
minisztérium az államkőltségbe veszi föl e költ
ségeket, hanem akkor, a mikor azokról megszá
mol, és azok iránt a háznak a minisztérium 
előterjesztést tesz, miként tet te azt a számadá
soknál is, és miután minden egyes tagnak joga 
van a minisztérium eljárását bírálat alá venni 
és a bírálat eredményéhez képest a parlamentá-
lis életnek mindennemű eszközeivel föllépni, azt 
hiszem, nincs okunk ezen átmeneti intézkedésre 
nézve nehézségeket tenni, és pedig annál kevésbbé, 
mivel ezen alapok jogi természete még nincs 
megállapítva: ezek következtében, azt hiszem, 
az én javaslatom az elérendő czél szempontjából 
semmmivel sem roszabb, mint az, melyet Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur beadott. 

Még csak két megjegyzést akarok tenni, 
melyek azonban már nem polemizálok, előttem 
szólott irányában, hanem ellenkezőleg, vele való 
egyetértésemet fejezem ki. 

Teljesen egyetértek Ghyczy Kálmán t. kép
viselő úrral arra nézve, miszerint a cultusmi-
niszterium felügyelete alat t álló alapok és ala
pítványok a fönálló jog szerint a kormány, te
há t az állam egyik közegének felügyelete alá 
tartoznak. Teljesen osztozom abban is, hogy az 
azok fölötti rendelkezés a törvényhozás beleegye
zése nélkül nem történhetik meg, és épen mert 
ezen nézetben voltam, nem fogadtam el Horváth 
Mihály t. képviselő ur indítványát, ki a tárgyak 
természetét megfordítván, a dolgot oly irányba 
terelte, hogy nem az állam határozta volna el, 
hogy mi az egyházé, hanem az egyház határozta 
volna el azt, hogy mi az államé; és épen mi
vel a dolgot természetes rendjébe akartam hozni, 
láttam szükségesnek indítványomat beterjeszteni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Végül legyen szabad az autonómiára nézve 
rövid megjegyzést tennem. En tökéletesen egyet
értek azzal, hogy kétféle autonómia van. Egyik 
az, mely kifelé is befelé is autonómiai szabadsá
got ad, és a másik az, mely csak kifelé ad au
tonómiát, de befelé szabadságot nem eredményez. 
Én is azt mondom, a mit előttem szólott t. 
képviselő ur mondott ; én is csak az oly autonó
miát tartom czélszerünek, mely nem csak a val
lásfelekezetet teszi függetlenné az állam irányá
ban, de a mely megadja a szabadságot a hívek
nek magában az egyház kebelében is. És én részem
ről azzal végzem szavaimat, hogy oly egyházat, 
mely az államtól nyert szabadságát nem arra 
használja föl, hogy saját híveinek szabadságot 
adjon, hanem e szabadságot csak azok elnyomásá

nak eszközéül használja, senki közölünk nem ki
van. (Élénk helyeslés minden oldalon.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Ép 
oly nehéz, mint szerénytelen szerepre vállalkoz
nám, ha a vita jelen stádiumában a discussiót 
tovább nyújtani akarnám, de nem is tehetném ezt, 
mert a pénzügyi bizottság legnagyobb részével 
azon kérdéseknek, melyekre i t t jobbról és balról 
fősuly fektettetett, tulajdonkép nem foglalko
zott, de nem is foglalkozhatott, és azért eziránt 
sem indítványt, sem véleményt a ház asztalára 
nem tet t le. De talán kötelességemnek teszek 
eleget, ha i t t egyszerűen constatálom a tényt, 
hogy a cultusminiszterium költségvetésének, azon 
alakban, a mint a pénzügyi bizottság azt előter-
jesztetette, átalános tárgyalás alapjául való elfoga
dása ellen legalább, a mennyire figyelemmel kö
vethettem a diseussio folyamát, lényeges és ér
demleges kifogások nem té te t tek; és épen azért 
nem marad egyéb hátra, mint kérnem a t. há
zat, méltóztassék a napirenden levő s e tárgy
hoz tartozó különféle inditvánj^ok fölötti hatá
rozata után e költségvetés részletes tárgyalá
sára átmenni s az egyes tételekre megjegyzése
ket tenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E költségvetés fölött az átalános 
tárgyalás be levén fejezve, nincs egyéb hátra, 
mint a szavazás és pedig az első kérdés az, 
vajon a pénzügyi bizottság jelentése alapján el
fogadja-e a ház átalánosságban és a részletes 
tárgyalás alapjául a cultusminiszterium költ
ségvetését , vagy nem % Ennek ellenében áll 
Sehwarcz Gyula képviselő ur indítványa, mely 
föl fog olvastatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (fölolvassa 
Schvarcz Gyula indítványát.) 

E l n ö k : A kérdés ez : 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa) .* El

fogadja-e a a képviselőház a cultusminiszterium-
nak 1870-ik évre szóló költségvetését átalános
ságban a részletes tárgyalás alajívjául vagy nem ? 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ezál
tal Schvarcz Gyula képviselő ur indítványa 
elesik. 

Következik sor szerint Ghyczy Kálmán ur 
indítványa. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Ghy
czy Kálmán határozati javaslat.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő i A kérdés ez 
lesz : „Elfogadja-e a ház a Ghyczy Kálmán által 
beadott határozati javaslatot a közoktatási és 
vallásügyi miniszter felügyelete alatt álló ala
pokra és alapítványokra vonatkozólag ?a 

E l n ö k : Mielőtt a t. ház szavazna, figyel
meztetem a t. horvát képviselő urakat, hogy e 

j kérdésben nem szavaznak. Méltóztassanak azok 



110 129. országos ülés február 24. 1870. 

fölállani, kik az indítványt elfogadják. (Megtör
ténik.) Most méltóztassanak fölállnni azok, kik 
nem fogadják el. (Megtörtének.) En ugy látom, 
hogy a többség nem fogadja el. (Ellenmondások 
bal felől.) Méltóztassanak a megszámlálást kí
vánni. (Fölkiáltások bal felől : Meg kell számlálni !) 
Méltóztassanak tehát állva maradni, hogy a 
jegyző urak összeszámlálhassák. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak most fölállani, a kik elfogadják. 
(Megtörténik s a jegyzők ezeket is megszámlálják.) 
Az indítvány ellen 124, mellette 115-en szavaz
tak és így a többség nem fogadta el Ghyczy 
Kálmán ur indítványát. 

Következik Hoffmann képviselő ur indít
ványa. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Hoff
mann Pál határozati javaslatát.) 

E l n ö k ; Elfogadja-e a t. ház ezen indít
ványt? (Elfogadjuk!) Méltóztassanak azok, kik 
elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) A többség el
fogadja. 

Ezzel az ülés be van fejezve. 
Holnap következik a vallás- és közoktatási 

minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása.. 

Az ülés végződik d. u. 2l/2 órakor. 

1*0. országos illés 
1870. február 24-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A vallás- és közoktatási miniszter költségvetésének részletes tárgya
lása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., később Bedekovics Kálmán. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a febr. 
23-dikán tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Szünet múlva) 
A jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Az elnökség bemutatja Eperjes város közön
ságének kérvényét a katonai elszállásolásnál fel
merülő aránytalanságok megszüntetése iránt. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
R ó n a y L a j o s : T. ház! Torontál megyei 

TJj-Szentivány község lakosainak kérvényét van 
szerencsém a t. háznak benyújtani. A folyamo
dók kérelme oda terjed, méltóztassék a t . ház 
a pénzügyminisztériumot oda utasítani, hogy a 
szőregi kincstári uradalomhoz tartozó, valamint 
átalában minden álladalmi javak haszonbérbe 
adásánál jövőre a minisztérium eltérve az eddigi 

gyakorlattól, ezen javakat ne egészben, vagy 
nagy parcellákban, hanem mindenkor nyilvános 
árverés utján apróbb részletekben adja ki, hogy 
ezáltal a csekélyebb tehetségű földmivelők is 
haszonbérhez juthassanak és megszabadulhassa
nak a nagyban bérlők nyomásától és uzsorásko-
dásától egyrészt, másrészt pedig keresetmód nyúj
ta tván nekik, az adófizetésre képesekké tétesse
nek, és könnyebben teljesíthessék mindennemű 
tartozásaikat. Én részemről kérem a t. házat : 
méltóztassék ezen jogos s sok tekintetben mél
tányos kívánságot és kérelmet tartalmazó folya
modványt szabályszerű ellátás végett a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
P a p p L a j o s : T. ház! Van szerencsém 

Tóth István kézdi-vásárhelyi szeszgyáros kérvé
nyét a szebeni kir. pénzügyi hatóság és a pénzü
gyi minisztériumnak okadatolást megtagadó vég
zései ellen az 1866. évből követelésbe te t t fo
gyasztási adó megfizetésétől! fölmentetése végett 
benyújtani. Kérem ezen kérvényt a kérvóuyi bi
zottsághoz utasittani. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
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D o b s a L a j o s : T. ház! Van szerencsém 
benyújtani a makói önképző tanitóegylet folya
modását, aláirva Molnár Albert egyleti elnök és 
Perlusz Ede, egyleti jegyző által, melyben az egy
let esedezik, hogy a t. képviselőház a „bánsági 
tanitóegylétnek" a tanítók anyagi helyzetének 
javítását kérelmező emlékiratát tekintetbe venni 
méltóztassék. 

Egy más rendbeli kérvényt is van szeren
csém bemutatni: A makói orthodox izraeliták 
nevében Paskesz Jónás és Gombó Jakab által 
aláirva, melyben az oktatásügyi alapul ő felsége 
által adományozott alap feletti határozást a val
lásszabadság tekintetében hozandó törvény alkotá
sáig elhalasztani kérik. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Junker János 
és érdektársai torontálmegyei nákófalvai lakosok 
kérvényét van szerencsém benyújtani, melyben 
a gyarmatosítást, mint országos ügyet a Mellyes-
féle telepítési javaslat szellemében a lakatlan 
puszták benépesítése czéljából mielőbb sikeresit-
tetni kérik. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. n. 

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház ! Soprony me
gyébe kebelezett Csepreg mezőváros 224 lakosa 
azon reményben, hogy az úrbéri kötelékről szár
mazott tartozások iránt országos közvetítésekről 
nem sokára gondoskodva lesz, a t. házhoz folya
modnak ily nemű tartozási kötelezettségeiknek 
ideiglenes felfüggesztése iránt. Bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy ezen kérvényt a kérvényi 
bizottsághoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
Következik a napirenden levő tárgy, a val

lás- és közoktatási minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a köz
ponti igazgatás rovatait.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság a cultusminiszterium budgetje ezen első 
czimére vonatkozólag következő észrevételeket 
terjeszt a ház elé: 

,,a) Az első ezim alatt foglalt központi igaz
gatásra 1870-re 244.757 forint van előirányozva; 
1869-re ellenben a törvényben 239.000 frt. volt 
megszavazva. A bizottság a 6000 frtra menő 
költségtöbbletet a ministeri indokolásban (1. en
nek 3 — 6-ik lapját) kifejtett okokra való tekin
tetből elfogadásul ajánlja: azonban valamint a 
múlt évben, ugy ez alkalommal is kimondandó-
nak véli, hogy a jelen ezim I-ső rovatában elő
forduló számfeletti hivatalnokok kevesbitése czélba 
lesz veendő, mit a vallás- és közoktatási minisz
ter olykép ígért foganatosítani, hogy ez állomá

sok, a mint üresedésbe jövendnek, többé betöltetni 
nem fognak. 

Az ugyanezen ezim alá foglalt segédhivatali 
személyzet fizetésében, a bizottság azon változta
tást hozza indítványba, hogy az ez állomásokkal 
járó fizetéseknek valamenyi ministeriumban való 
egyformositása tekintetéből a főigazgató rendes 
fizetése 1800 ft helyett 1500ra, a három igaz-
gató-é pedig 1400, 1300 és 1200 frtról 12, 11 
és illetőleg 10 száz forintra volna leszállítandó; 
ami által 9 száz forint e rovat alatt megtakarit-
tatnék. 

Ezek folytán a központi igazgatást magá
ban foglaló I. ezim alatt előiráayzott 244.757 
forint helyett a pénzügyi bizottság 243.857 frtot 
vél megszavazandónak. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő 
ház ! Azon arány, vagy helyesebben szólva, arány
talanság, mely a cultusminiszteri költségvetésnek 
a közigazgatásra szánt Összegei és az egész eul-
tusmiuiszteri budget közt vagyon, kényszerit en
gem felszólalásra. A többi ministeriumoknál is 
megvan az, mely olyanná teszi a költségveté
seket, mintha voltakép nem a minisztériumok 
lennének bizonyos ügyek eligazítására, hanem el
lenkezőleg maga az ügy lenne áldozatul hozva a 
miniszteri személyzetnek. I t t azonban ezen 
aránytalanság túlságos, el annyira, hogy maga 
a kivitel, maga a közigazgatás több helyen fél 
milliót tesz akkor, midőn az arra szánt összeg 
nem több, mint egy millió. 

Ezen aránytalanságot két körülmény igazol
hatja : vagy az, hogy oly mérvet öltött volna 
azon czél, és annak kivitele, hogy e hazában köz
művelődési ezélokra milliók fordíttatnának ; vagy 
hogy ha azon erőkkel, melyek léteznek, és azon 
összeggel, mely e ezélra fordíttatott, nagy müvek 
és nagy eredmények érettek volna el. Megvallom, 
én részemről azt találom, hogy azon kormány, 
mely annyira óvatos minden más ügyekben, it t 
legalább a bátorság politikáját követi; és azon 
miniszter, kit az egész ország lelkesedettnek ismer 
közművelődési ügyeinkért, nem fog fukarkodni 
milliókkal ott, hol a nemzet jövőjét kell szelle
mileg megalapítani. Azon meggyőződésben voltam, 
hogy ott, a hol lehet államkölesönt felvenni a 
nemzet anyagi jövőjének megalapítása czéljából, 
lehet fölvenni kölcsönt a nemzet szellemi jövőjé
nek megalapítására is. I t t lett volna ideje meg
mutatni azt, szemben azon nemzetiségekkel, me
lyek a mint közelebbről is történt magok, szá-

I mára társadalmi vívmányt követelnek, hogy igen 
is az állam azt nekik nem adhatja meg, azt 
szerezzék meg magok magoknak, de kötelezve 
érzi magát arra, hogy megadja azon első müve-

! lődési eszközöket, melyekből ezen vívmányok kö-
! vetkeznek. A másik, a mi igazolhatná, az, hogy-
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ha ezen összegekkel nagy ezélok érettek volna 
el. Ez igazolná azt, hogy miért van a eultusmi-
niszteriumnak oly nagy hivatali személyzete és 
hogy miért fordittatik ily tetemes összeg ma
gára a közigazgatásra. De ezen eredményekre 
nézve eddig semmi felvilágosításokat nem nyer
tünk. t— 

Átalában megvallom, hogy a mélyen t. 
cultusminiszter urnák ez ügyben elmondott be
szédében én egy különös ellentétet látok. A mélyen 
t. miniszter ur azt monda, hogy először a köz
szellemet kell felébreszteni, és csak miután ezen 
közszellem fel lesz ébresztve, ennek nyomáu te
het a minisztérium eleget a nemzet azon köz
óhajtásának, hogy a cultura és a köznevelés 
ügye hazánkban kellő magaslatra emeltessék: és 
mégis, már másik szavában azt mondja, hogy 
nem tehet eleget azon óhajtásnak, hogy bemu
tassa azon sikert, melyet a nemzetnek eddig e 
czélra fordított összegei létrehoztak. Kérdem, 
váljon van-e valami, a mi a közszellemet ezen 
irányban jobban felemelheti és jobban lelkesít
heti, mintha felmutattatik az eddigi siker. Én 
legalább csalódásnak tartom a t. miniszter ur 
részéről, ha azt hiszi, hogy az országgyűlés itt 
nagyszerű statistikai kimutatásokat vár. 

Az országgyűlés nem vár egyebet, mint 
azt, hogy kimutattassék, minő sikere lett bizo
nyos ezen czólokra fordított összegeknek. Ezen 
mérték, ennek aránya, adta volna meg kétségte
lenül a nagyobb áldozatkészséget a házban min
denkinek Átalában megjegyzendőnek tar tom 
azt, hogy kormányunk a megleptéseknek nagy 
barátja, az országgyűlés pedig nem meglepetése
ket, hanem a törvény végrehajtását követeli és 
részt kíván, — habár örömest teszi a miniszter 
ur halántékára az elismerés koszorúját, — ab
ban, hogy legalább tudja, mennyi fordíttatott 
azon bizonyos czélokra ama összegekből, melyek 
megszavaztattak. Én elismerem és szépnek, köl
tőinek tartom a miniszter ur azon mondását, 
hogy igen is a késő utókor fog hálás elismerés
sel viseltetni a miniszter ur a szegény tanítók 
érdekében te t t fáradozásaiért. De ez csak köl
tői, nem miniszteri; a miniszter szedje minden 
évben fáradozásai gyümölcseit, az elismerést s 
az országgyűlés megvárja, hogy ezen elismerésre 
vagy annak megtagadására alkalma legyen. 

Azt hiszem, abban is csalódott a tisztelt 
miniszter ur, mintha magában Magyarországban 
a közszellem fel nem ébredése miatt többet tenni 
nem lehetett volna. Azt hiszem, hogy milliókat 
lehetett volna befektetni, azt hiszem, a hol még 
ezrei vannak a helységeknek, melyekben még az 
iskola alapköve sincs letéve, azt hiszem, a hol 
nincs még elég tanítói erő a képezdókben, és 
elég képezde felállítva, a hol ezen tanítók ké

peztessenek : ez az alphája a kezdetnek, és a 
kezdetnek ezen alpháját okvetlenül meg kellett 
volna teremteni. Ugyanazon nézetben vagyok 
arra nézve, hogy a reál irányban mindazt meg 
kellett volna ez időszerint már tenni, a mi te
hető ; és sajátszerű, hogy ez intézkedéseknek ez 
irányban úgyszólván végrehajtását a miniszter 
ur kiadta kezéből, mire azonban mindjárt visz-
szatérek. 

íme, t. ház, ezek azok az okok, melyek en
gem a közigazgatási költségek tulsága ellen fel
szólalni késztetnek; de vannak még más érvek 
is, és én ismerem azokat. Egyik ok erre nézve, 
hogy csaknem minden osztályban több tanácsos, 
illetőleg több hivatalnok neveztetik ki, mint a 
mennyi szükséges. Ennek okául az állíttatott, hogy 
ez a nemzetiségek és vallások kiegyenlítése vé
gett szükséges. En összeszámítottam és ugy ta
láltam, hogy körülbelül 18 szám üZj cl mit a 
nemzetiségek és vallások kitesznek. Hogy ezen 
számoknak hány combinátiójok van, azt hirte
lenében nem tudom meghatározni, de nem is 
tartom szükségesnek; elég kimondanom, hogy 
ha minden hivatalnál mindezen combinátiókat 
ki akarjuk elégíteni, ez által teremtünk ugyan 
rettentő számú hivatalnokot, hanem a haza köz
ügyeit nem mozdítjuk elő, de nem mozdítjuk 
elő a nemzetiségekét sem. ED legalább nem hi
szem azt, sőt meg vagyok győződve arról, hogy 
a nemzetiségek nem az által vannak kielégítve, 
hogy bizonyos hivatalokban néhány embernek kö
zülök konczot dobnak, hanem azáltal, ha közmi-
velődési ügyeik mozdittatnak elő. 

A másik ok, melyet jelenleg okul elismerek, 
az, hogy a vallási alapok és alapítványok szin
tén ezen minisztérium által kezeltetnek. Ez mu
ta t azon rendezetlenségre, mely átalában köz
ügyeink tekintetében még ez ideig van, és egy, 
teszem fel, angol polgár előtt valóban nagyon 
felötlő volna az, hogy a selmeczi bányász-aka
démiát pl. a pénzügyminiszter kezén találja, az 
ipar és kereskedelmi elemi iskolákat a köz-
gazdászati miniszter kezén és végre egy csomó 
jószágot a cultus-és közoktatási miniszter kezén. 
Ez követeli azt, hogy ezen miniszteri hivatalok 
minél előbb rendeztessenek; de nincsenek — 
mondom — nem igazolják azon túlságos hiva
talszámot, melyet a közoktatási minisztérium köz
igazgatásánál találunk. 

I t t különösen utalok t. elvtársam Vukovics 
Sebő indítványára, a melyben épen ezen rendet
lenségre vonatkozólag a minisztériumnak részint 
a teendőket, részint a személyzetet illető megha
tározására nézve közelebbről benyújtott, és legfor-
róbban óhajtandónak tartom, hogy az mielőbb elfo-
gadtassék. Mindezen oknál fogva t. ház bátor va
gyok következő indítványt tenni. (Felolvassa:} 



129. országos ütés február 24 1870. 113 

„Mondja ki jegyzőkönyvileg a t . képviselőház, 
hogy a vallás- és közoktatási minisztériumnak az 
1870-ik évi költségvetésében előirányzott központi 
igazgatás hivatal-személyzetét a minisztériumok 
végleges rendezésóig csak ideiglenesnek tekinti , 
és nyugdijkópesnek nem tartja. (Helyeslés a bal 
feffl.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra felol
vassa.) 

S c h w a r c z G y u l a : T. ház ! Helyeslem 
ezen indítványt, mely Szathmáry Károly t. kép
viselőtársam által t é te te t t ; azonkívül még né
hány megjegyzést ajánlok a tiszt, miniszter ur 
figyelmébe. 

Valóban nagyon szembeszökő a tiszti sze
mélyzet száma a középponti igazgatásnál. De nem 
csak a szám szembeszökő, hanem szembeszökő egy
út tal a qualificatiója is e központi igazgatásban levő 
tisztviselő urak legnagyobb részének; szembeszökő 
végre az egész minisztérium szervezeti beosztása, 
ugy mint én ezt látom a „Hivatalos statistikai 
közlemények" első évfolyamának I-ső füzetéből. 
A mi illeti a qualificatiót, erre nézve én nekem 
eszmén az: hogy átalában véve minden állam
nak nagyon hasznára válik, ha behozzák a vizs
garendszert, mikép az pl. Angliában és másutt 
fönáll; de különösen hasznára válnék, azt hiszem, 
a magyar kormánynak, mert ezen qualificatió-
nális rendszer behozatala mellett meg lennénk 
kímélve attól, hogy a nepotismus és egyéb párt
tekintetek nagyon tulcsapongjanak. 

A mi magam és elvtársaimnak ezen vizsga
rendszerre vonatkozó nézeteinket illeti, ezekre 
nézve a t. háznak más valaki fog pártom részé
ről annak idejében javaslatot beadni. En jelen
leg átmegyek a tiszti személyzet számára és 
összeállítására. 

Látjuk, hogy itt két államtitkár fordul elő, 
két miniszteri tanácsos, és 12 osztálytanácsos; 
11 osztálytanácsos, ugy látszik, mint osztály
vagy testvezető van beosztva, és egy osztálytanácsos 
mint elnöki titkár. Az elnöki t i tkár urnák személyes 
kitűnő tulajdonait ismerem, nagyon sajnálom 
azonban, hogy meg kell jegyeznem, hogy ő is 
nem valami test elé van beosztva, hanem mint 
elnöki t i tkár osztálytanácsoskodik. Nem látom, 
hogy miért kellene i t t a katonai hierarchia am-
bitióját követni, és a szervezésnek ad normám 
eampi mareschallorum történni, hogy t. i. egy 
tábornagynak nem lehet egy hadnagy az adju
tánsa; hanem legalább is egy ezredes, egy osztály
tábornoknak nem kevesebb mint egy őrnagy; 
mért ne lehetne miniszter urnák t i tkára is kisebb 
rangú ? 

Második megjegyzésem vonatkozik az állam
titkárokra. Nem látom be, hogy a vallások és nem
zetiségek iránti tekintet ki volna merítve ezen 
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rendelkezés által, hogy a kath. vallású miniszter 
mellett az egyik államtitkár protestáns, a másik 
görög keleti vallású. Nem tudom, hogy az egyik 
t. államtitkár ur ágostai-e vagy helvét hitval-
lásu-e ? hanem ugy gondolom, a kettő közöl 
bizonyosan csak az egyikhez tartozhatik (Derült
ség) s azon esetben, ha helvét hitvallású, nem 
lehetnek kielégítve cLZ ab gostaiak. Látok itt to
vábbá görög-katholikusokat, unitáriusokat és 
zsidókat: de e részben a szervezet nem elégit 
ki senkit. Én azt gondolom, hogy azon összeg, 
mely itten nézetem szerint nagyon fölesleges, a 
második államtitkár fizetésére megy, polgári is
kolák vagy elemi iskolák tanítói fizetésének eme
lésére jobban kamatozná magát. 

Ugyanazt kell mondanom a miniszteri és 
osztálytanácsosokra nézve ; én nem látom indo
kolva azt, hogy 14 miniszteri és osztálytanácsos 
legyen alkalmazva és különösen magára a szer
vezetre nézve, mely valóban nagyon complicált, 
nem hiszem, hogy azt maga a miniszter ur is 
végleg megállapítottnak ta r taná : annyira össze
vissza van benne dobálva valamennyi ágazata a 
vallási és közoktatásügyi kormányzatnak. Nem 
egyéb az, mint öröklött nyomorúsága a helytar
tótanács feudális, aristocratikus, nepotistikus, oli
garchikus és nem tudom miféle rendszertelen
ségének. 

Mindjárt az első osztályban vannak a katho-
likus egyházi kormányzatnak minden ügyei, ne
vezetesen : „az egyházmegyék belkormányzata, a 
clerus személyes ügyei, papi illetmények kiszol
gáltatása és pótlása a papnöveldék, deficientiák, 
szerzetek és zárdák; anyakönyvek, ünnep- és 
normanapok,vegyes házasságok és hitváltoztatások, 
vallási ezélokra szánt hagyományok körüli in
tézkedések." Az első rovatot felolvastam azért, 
hogy kimutassam, miszerént több rovatban van 
következetlenség. En azt hiszem, ha egyik osz
tály rovatául állíttatik fel a katholikus egyházi 
kormányzat minden ügye, ez ellen ellenvetés nem le
het. De nézzük a második osztályt, a katholikus 
egyházi vagyon minden ügyei czime fordul elő 
és a hetedik osztályban ismét előfordul: „világi 
és egyházi alapítványok ügye, templomépítés s. 
t . b. A második osztályban előfordulnak : kegyúri 
villongások és segedelmek engedélyezése, az egy
házi birtok nyilvántartása és előfordulnak : tanké-
pezdék, elemi iskolák, magán- fi és nőnöveldék és 
tanodák minden ügyei." Azután a negyedik osz
tály ismét igy hangzik: „a közép és elemi ta
nodák ügyei"; tehát az elemi tanodák ügye kü
lönböző osztályok között van össze visszadobva. 
Ugyan ilyesmi fordul elő a negyedik és hatodik 
osztály közt. A negyedik osztályban az monda
tik, hogy ide tartozik a zsidó ügy vallási, iskolai 
és alapítványi tekintetben és ismét a hatodik osz

ló 
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tályban meg az mondatik, hogy ide tartoznak a 
protestáns egyház és a zsidó vallás minden ügyei. 

Meg vagyok győződve, hogy ezen egész 
szerkezet hiányos és nem következhetik ebből az, 
hogy a minisztériumban tényleg csakugyan igy 
kezeltetnének ez ügyek, hogy t. i. az egyik osz
tálytanácsos urnák, kinek vezetése alatt áll a 
negyedik osztály alatt álló zsidó vallás-ügy|: ugyan
akkor a hatodik osztály alatt álló zsidó vallás-
ügygyel kellene foglalkoznia; és hogy az összes 
elemi iskolaügy egyszerre a második és negyedik 
osztályhoz is tartoznék; de azt mégis látom eb
ből, hogy már maga az, miszerint a természetes 
osztályozást nem követte a szervezet, arra szol
gál, hogy az egyik minisztérium szakosztálya a 
másik minisztériumhoz kénytelen igen sok ügy
ben futkozni, vagy át irni , és mint szokták 
mondani, Pontius-tól Pilátushoz küldeni az illető
ket, a helyett, hogy egyszerűen a dolog, termé
szetes rendjében intéztetnék el és kerülne a mi
niszter elé. De még ha ezen ziláltság nem is 
léteznék a szervezetben, akkor sem látnám in
dokolva sem a 12 osztálytanácsosi állomást, 
illetőleg 11, mert az egyik tanácsosról, a minisz
ter elnöki titkáráról már szólottam, sem a két mi
niszteri tanácsost. I t t 8 osztály van elősorolva mind 
össze; ós ón nem látom át eiőször azt, hogy 
ezen osztályokat ne lehetne a dolgok természe
tes tárgyilagosságában fekvő természetszerű osz
tályozás szerént legalább öt-hat osztályra redu-
cálni; ugy mint pl. először kath. egyház kor
mányzati külön osztályra ; azután: minden val
lási ügyek és alapítványok osztályára és az
után ugy, hogy az összes közoktatási ügy ter
mészetszerűen beosztva lenne; másodlagos (közép) 
és magas tanügyre lenne berovatolva. De még 
azt sem látom be, hogy ha addig, a mig ez fön-
áll, és 8 osztály van szervezve, miért szükséges 
a 8 osztály vezetésére 2 miniszteri és 11 osztály
tanácsos? A miniszteri tanácsosok és osztályta
nácsosok számának redukálásából annyi összeget 
nyernénk, hogy abból okvetlenül lényegesen le
hetne változtatni a gymnasiumi és reál-tanárok 
fizetésén; nem azt a fizetést értem, a melyet 
eddig húztak , azon koldusalamizsnát, hanem 
értem azon mondhatni örvendetes dolgokat jósló 
javaslatát a minisztériumnak, mely szerint péld. 
a pesti, kassai, pozsonyi stb. gymnasiumi és reál
tanodái tanár urak fizetése 1050 írtra emeltet
nék. Annak helyén meg fogom jegyezni, misze
rint a miniszter ur a fizetések fölemelésének ja
vaslatba hozatalánál csak azon határig megy, 
melynél mondhatni, a gymnasiumi és reáltanodái 
tanárok épen nem nyomorognak, de nem 
megy azon határig, hogy a philosophiai életet 
élő, tanulmányozó, tanítással foglalkozó ember 
élete az értelem szükségleteit föltételező bizonyos 

élet kényelmeibe helyeztessék. Másrészről pedig 
azt látom, hogy ha a miniszteri és osztálytaná
csosok állomásait redueálnók, és igy a fizetési 
összegeket apasztanók, ezen differentiából oly 
összeget nyernénk, melylyel annyira lehetne se
gíteni a középtanodai tanárok állásán, hogy azok 
valóban kényelmes életet élhetnének, ezt pedig 
tenni kellene már csak azért is, mert a t. mi
niszter ur azt mondotta, hogy a nevelés emelé
sének föltétele nem a budget, hanem a közszel
lem emelése és a tanerők gyarapítása, mert ál
talános a panasz , úgymond, mindenütt, hogy 
nincs elég tanerő. A kormányban megvan az 
akarat ós a házban is megvan, de hol veszik 
a tanerőt? Én azt hiszem t. ház, addig kellő 
számban erőket nem nyerünk, mig előttük nincs 
más kilátás, mint a mely most van, mig csak 
az a kilátásuk a tanároknak, hogy épen éhen 
ne haljanak meg, vagy uzsora vagy más szeren
csétlenségbe ne essenek, hanem nincs az a kilá
tásuk, a mely van Poroszországban vagy bár
mely más müveit államban Európában, sőt még 
,,Cislajthániában" is. En minden alkalmat meg 
szeretnék ragadni, a hol bármily csekély mértékben 
is lehet segíteni a tanárok anyagi helyzetén, 
mert ha ezt nem teszik jelenleg, azon nemzedék, 
mely most növelkedik, ép ugy idegenkedni fog a 
tanári pályától, a mint idegenkednek azok, kik 
eddig látják e pálya nyomorát. 

Én tehát bátor vagyok ezt a t. miniszter ur 
figyelmébe ajánlani; nem teszek indítványt, csak 
figyelmébe ajánlom azt, méltóztassék a követ
kező 1871. költségvetésre nézve megtenni a 
maga tanulmányait e részben és méltóztassék a 
közoktatási minisztérium szervezetét máskép be
osztani és mennyire csak lehet, a 11 osztályta
nácsosi, 2 államtitkári és 2 miniszteri titkári 
állomást leapasztani. 

Van még egy harmadik megjegyzésem, me
lyet ez alkalommal időszerűnek találok előhozni. 
Én is azok közé tartozom, t. ház, kik oly álla
mot óhajtanak, melyben a vallásügyi minisztéri
umra semmi szükség ne legyen, de belátom azt, 
hogy mindaddig, mig az autonómia a szó szoros 
értelmében méltólag az ügyhöz véglegesen bizto
sítva, megoldva nincs, addig átalában véve a 
vallási-ügyi minisztériumra szükség van. En 
óhajtom, hogy az autonómia minél előbb oldas
sák meg ugy, a hogy azt a nép milliói kívánják; 
de csakugyan nem látom igazolva ezen reményt, 
kivált az eddigi előzmények után, hogy az auto-
nonomia megoldása rövid idő alatt bekövetkez
nék. Es épen azért, mert tudom, hogy ez meg
történni nem fog, hanem a vallásügyi minisztérium 
fön fog maradni, nem tehetek mást, mint azt 
óhajtom, hogy ha fönmaradnék egy pár évig 
ezen minisztérium, addig se váljék egy más tár-
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ezával való combinatiója által kárára úgyszól
ván az egész ország közművelődésének, (Helyeslés 
szélső bal felől.) Én határozottan kijelentem, hogy 
óhajtom azt, hogy annak idején a vallásügyi 
minisztérium egészen eltöröltessék, addig ped-
dig, mig az megtörténik, óhajtom azt, hogy a 
vallásügyi minisztérium a közoktatási tárezától 
elkülönittessék. Nem azt óhajtom én, hogy külön 
tárcza organisáltassék és ez által a költség szapo-
rittassék, hanem óhajtom, miként más művelő
dési államban történik, a vallásügyi minisztérium 
más minisztériumhoz esatoltassék. (Helyeslés bal 
felől.) Én nem akarom kijelölni, hogy például az 
igazságügyi vagy a belügyi minisztériumhoz csa-
toltassék-e, hanem röviden felhozom, hogy Fran-
eziaországban szintén az igazságügyi minisztéri
umhoz van csatolva és szintúgy Portugalliában is ; 
nekem az mindegy, ha maga az eszme gyakor
lativá válhatik, annak idején a ház bölcsesége 
fog a felett határozni. De hogy maga ezen kü
lönválasztás szükséges, t. miniszter ur 
maga sem fogja kétségbe vonni. 

Szükségesnek tartom pedig azt először a 
munka felosztás átalános nagy elvénél fogva. A 
közoktatás minden országban, de különösen Ma
gyarországban, hol az átalakitás nagy müvével 
kell küzdeni, maga is elég nagy rovat arra, hogy 
még egy más roppant munka-halmazzal ne ter
heltessék azon miniszter, ki annak vezetésével 
megbízva vagyon. Szükséges tehát az elválasztás 
először a munkafelosztás elvénél fogva. 

Másodszor, megvallom, jelen időnkben szük
ségesnek tartom még egy más szempontnál fogva is. 

E l n ö k : Kénytelen vagyok figyelmeztetni 
a képviselő urat, hogy a részletes tárgyalás van 
a napirenden és igy arról, hogy a minisztériumok 
hogyan osztassanak fel, a mai napirenden tanács
kozni nem lehet. 

S c h w a r c z G y u l a : Épen e ezimen aján
lom a közoktatási miniszternek az 1871-ki költ
ségvetésre nézve a mikénti eljárást. 

Másodszor óhajtom azon szempontból, hogy 
az megtörténjék, a miniszter ur mennyire lehet, 
meg legyen óva azon befolyásoktól, melyek a 
magok körében, a magok jogkörében, a magok 
határai közt mindenesetre törvényesek lehetnek 
és nem is lehetnek kártékonyak, de a melyek egy 
vagy más combinatióban nézetem szerint mindig 
nagy hátrányokat okozhatnak. Azt hiszem, fölös
leges bővebben magamat e részben kifejeznem, érti 
mindenki, hogy arra ezélzok, hogy nem akarom, 
hogy a magyar közoktatási miniszter a clerus 
befolyásának áldozatául essék, nem akarom, hogy 
még nagyobb küzdelmei legyenek, mint különben 
talán volnának. Ezt akartam röviden kegyes 
figyelmébe ajánlani; és megjegyzem, hogy e rész
ben a vallásügyi minisztériumnak a közoktatási 

miniszteriumtóli elválasztására nézve, a párt, 
melyhez tartozni szerencsém van, törvényjavas
latot fog a ház asztalára letenni. (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Eötvös József h. vallás- és köz
oktatási miniszter: T. ház! Azon igen 
csodálatos helyzetben vagyok, hogy tulajdonképen 
nem tudom, mire feleljek, mert az előttem szó
lott t. szónokok annyi különböző, és oly fontos tár
gyakat emiitettek föl és oly oldalról, hogy azokra 
nem felelni igen nehéz; ha pedig felelek, szük
ségkép vissza kell mennem az átalános tár
gyalásra. 

Én részemről egyszer mindenkorra kimon
dom, — hogy a mint már százszor kimondottam 
életemben — a magyar nemzet jövőjét tisztán 
culturakérdésnek tartom ; ennélfogva a nevelési 
ügyet, a közoktatási ügyet a nemzet legfonto
sabb ügyének tekintem; mindent, mit ez ügy 
előmozdítására tehetek, ugy tekintek, mint leg
fontosabb teendőt, melyet elmulasztva, a nem
zetnek jövőjét koczkáztatom. (Helyeslés.) 

Én tehát elismerem azon kötelességet, elkö
vetni mindent, hogy ezen ügyet nem csak sike
resen, hanem a lehetőségig rövid idő alatt elő
mozdítsam. S erre nézve meg vagyok győződve 
a t. ház támogatásáról, meg vagyok győződve, 
hogy a t. ház átalában mindabban, a mit a 
nemzet mivelődési czéljai kívánnak, nem fog fu
karkodni, mert hiszen végre a képviselőháznak 
feladata megtartani a hazát a jövőnek, a jövőt 
pedig más úton nem tartjuk meg. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Egyébiránt, t. ház, bármilyen lelkesedéssel 
induljunk, ezen ügynek vannak bizonyos akadá
lyai, melyek legyőzhetlenek, s ilyen az idő. Hogy 
mi, a mint itt vagyunk, a magyar nemzetet már 
most Európa legműveltebb nemzetei sorában 
akarnók látni, az természetes ; hogy mi készek 
vagyunk minden áldozatra e téren, az is termé
szetes de ne higyék azért, hogy bár mennyit 
áldozunk is, azt; mit a múlt elhanyagolt, egy 
év alatt helyrehozhatjuk. (Ugy van! jobb felől.) 

A nevelés előmozdításának lehet nagy aka
dálya a költségvetés, de hazánkban ezen akadályt 
nem ismerem, mert, a mint mondám, megvagyok 
győződve hogy a nemzet és a nemzet képviselői ké
szek minden áldozatra; de épen azért, mert ké
szek minden áldozatra, kötelessége a kormánynak 
és annak, ki a közoktatás ügyét vezeti, nem 
kívánni a nemzettől semmi áldozatot, melyről 
nincs meggyőződve előre, hogy azt haszonnal és 
fructificálva használhatja fel és épen ezért, vala
mint a nevelésben magában csak íőkonkint ha
ladhatunk elő, főkonkint fogunk haladni azon 
költségekben is, melyeket a népoktatásra for
dítunk. (Helyeslés.) 

15* 
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Említtetett , hogy a tanerők hiányának oka 
tisztán a tanárok rósz fizetésében rejlik, és. ab
ban, hogy épen mert a tanárok kellőleg jutal
mazva nincsenek, elég számú és képzett egyéni
ségek a tanári pályára magokat nem szánják. 
Ez tökéletesen áll, és épen azért kötelességemnek 
tar tot tam azon körben, melyben lehetséges volt, 
a tanárok fizetését bizonyos fokig növelni. 

Egyébiránt fölszólítom az igen t. Schwarez 
képviselő urat , ki valamint az egész ügyet ta
nulmányozta, ugy ismeri kétségkívül a középta
nodák tanárainak fizetését külföldön, és el fogja 
ismerni, hogy külföldön, jelesen Poroszországban 
a középtanodák tanárainak legnagyobb része 
egy cséppel sincs jobban fizetve, mint fognak 
nálunk fizettetni az uj rendszer szerint. 

S c h w a r c z G y u l a : Tagadom. 
E ö t v ö s J ó z s e f h. k ö z o k t a t á s i m i 

n i s z t e r : Majd kimutatásokkal szolgálok. 
En részemről ugy tekintem a dolgot, hogy 

tanerőket csak ugy nyerhetünk, ha a lehetősé
gig sok fiatal képzett embert küldünk ki a kül
földre ós müveitetjük őket, főképen azért, hogy 
itten a tanképezdék fölállítására szükséges erő
ket nyerjünk ; mert mielőtt tanképezdéket nem 
állithatunk kellő számmal, addig a népnevelést 
bizonyára nem emelhetjük a kellő fokra. A kik 
a tanügygyei foglalkoznak, tudják, hogy alig 
van az országnak olyan vidéke, a hol valameny-
nyi alkalmazott néptanító még csak azon középszerű 
készültséggel is birna, mely a most fönálló 
praeparandiákban nyerhető. 

Legyen meggyőződve a t. kép viselőház,hogy 
a mely arányban az uj költségek biztos haszon
nal való beruházását lehetségesnek fogom látni, 
azon arányban föl fogom szólitani a t. képvise
lőházat ezen szükséges költségek megszavazására. 
Most kezdetben nem haladhatunk sebesebben; az 
első lépések a dolgok természeténél fogva sok
kal kevósbbé vétetnek észre, épen azért, mert az 
első lépések a legnehezebbek. 

Egy pár szót. kell mondanom a Szathmáry 
Károly képviselő ur által te t t nyilatkozatra. 

Azt méltóztatott mondani, hogy én némi 
ellentétbeu vagyok magammal, mert egy részről 
azt állítom, hogy a népnevelésnek legnagyobb 
akadálya a kellő lelkesültségnek hiánya, (Hall
juk !) és hogy mégis adatokkal nem léptem elő, 
és nem buzdítom a nemzetet azon haladások
nak elősorolása által, melyeket már az utolsó 
időben is tet t . 

A mi az elsőt illeti, méltóztassék meggyő
ződve lenni arról, hogy a népnevelésnek nem
csak sine qua nonja a kellő érdekeltség, melylyel 
mindenki a népnevelés iránt viseltetik, de any-
nyira az, hogy részemről meg vagyok győződve, 
hogy azon perezben, melyben Magyarország mű

velt osztályai át lesznek hatva azon kötelesség
től, hogy azokat, a kik műveltségben még nem 
részesültek, magokhoz emeljék, azon perezben 
a népnevelés ügye haladni fog óriási lépésekkel, 
és minden polgári kötelességek között kétségki-
vűl minden műveltebb férfiúnak legmagasabb 
kötelessége kezet nyújtani azoknak, kik alatta 
állnak, hogy őket fölemelje oda, hogy az ország
nak valóban polgárai lehessenek. Mert mimden, 
mit 1848-ki törvényeink a népnek adtak, min
den, mit adhatunk, minden iparkodásaink és 
törekvéseink, hogy a szabadságot biztosítsuk, 
hogy a hazában a szabadságot, az egyenlőséget 
biztosítsuk, haszontalanok, ha azon egyenlőséget 
nem tudjuk előállítani, mely a műveltség egyen
lősége. (Atalános élénk helyeslés.) Az egyenlőség 
nem jog, hanem tény; az egyenlőség pedig tény 
ott, — hol az a műveltség egyenlősége. (He-
lyeslés.) 

Én tehát részemről azt hiszem, nem csalód
tam, midőn azt mondám, hogy a kellő lelkese
dés hiánya legnagyobb akadálya a népnevelés
nek ; és hogy ezen lelkesedós a jelen pillanat
ban még nem létezik, hogy azt a jelen pillana
tig előidézni képes nem voltam : arra nézve hi
vatkozom tényekre, hivatkozom arra, hog}7 meg 
levén győződve, (Halljuk!) hogy a népnevelés 
ügye oly nagyfontosságú ügyr és oly óriási mü, 
melyet sem a kormány, sem a törvényhozás 
maga nem teljesíthet, hanem hogy azt csak ma
ga az összes nemzet eszközölheti; alig vevém 
át tárezámat, elkövettem mindent, hogy. népne
velési egyleteket alapítsak, írva ezer meg ezer 
levelet, hivatkozva azon példákra, melyek kül
földön léteznek, azon országokban, melyek mos
tani állásukat a népnevelés terén tisztán az egy
leti működésnek köszönhetik, mint például Hol
landia. Es mi volt az eredmény? (Halljuk!) Alig 
van az országban néhány egylet, és alig isme
rek olyat, mely működnék. Ha tehát azt mon
dám, hogy a népnevelés haladásának legnagyobb 
akadálya a kellő lelkesültségnek, kellő érdeknek 
hiánya, akkor tényt mondottam. (Helyeslés.Többen 
bal felől: Á papság akadályozta!) 

Hogy pedig ezen meggyőződésem ellentét
ben nem áll azzal, a mit tettem, az az nem 
áll ellentétben azzal, hogy a t. ház előtt pa-
negyrissel nem léptem föl, azon roppant haladá
sokról, melyeket eddig tettünk, hogy lelkesítsem 
a népet, ezt azért nem tettem, mert, teljes 
meggyőződésem szerint, épen mert a népneve
lés ügye a legfontosabb, épen mert ezen ügynek 
előmozdítására fogom a t. ház figyelmét sokszor 
és bőkezűségét épen annyiszor fölkérni, épen 
azért szükségesnek tartom, hogy a tisztelt iiáz 
alaposan informálva legyen, ne egyes phrásisok 
által, (Helyeslés.) hogy: ennyi iskola-könyvet sze-
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reztem be, ennyi földabroszt osztottam szét, eny-
nyi glóbust vásároltam, és megigazíttattam 
ennyi iskola-ház födelét; hanem valóságos, és 
oly adatokkal, melyek nyomán a törvényhozás 
eljárhat; épen mert ezt akartam, és mert — tel 
nem emlitveaz akadályok nagy tömkelegét, me
lyek miatt kötelességemet eddig nem teljesíthet
tem, — mondom épen, mert oly kimerítő előter
jesztést akartam adni, mely statistikai táblázatokon 
alapul, épen azért nem adtam ily átalános ex-
positiót, hogy ennyi iskolát építettünk, ennyi 
iskolamester kapott magasb fizetést stb. hanem 
felfogok lépni valóságos, alapos kimutattásal, és 
meg vagyok győződve, hogy a mennyire én a 
nemzetet ismerem, tiszta, világos képe annak, 
hogy hol állunk a népnevelés tárgyában, sokkal 
nagyobb lelkesedésre fogja buzdítani, mintha én 
itt elmondom: mily roppant haladást tet tünk 
az utóbbi időben ? (Helyeslés.) 

Bocsánatot kérek, hogy e dolgok felhozat
ván, általam szó nélkül nem hagyathattak, habár 
nem tartoznak ide. 

A mi magát a tárgyat , mely tanácskozá
sunkat képezi, illeti, igen rövid leszek. (Halljuk!) 

Hogy a minisztériumnak személyzete nagy
nak tar tat ik, és lehet, hogy talán pár személy-
lyel nagyobb is. mint a legnagyobb szükség kí
vánja, azt megengedem; de méltóztassanak meg
gondolni az alakulás nehézségét, és ha a t. ház 
tekintetbe veszi csak a t. ház elé terjesztett 
zárszámadásomat, és a többi előterjesztésemet, 
á t fogják látni , hogy ahhoz képest, mit tőlem 
jövőre kívánnak, bizony tisztviselőim nem nyug
szanak rózsákon. Hogy midőn a minisztérium 
alakult : tekintettel kellett lenni a különböző 
vallásokra és különböző nemzetiségekre , azt 
egyesek tekinthetik hibának; és bár meg vagyok 
győződve, hogy a nemzetiségek közöl a legtöbb, 
sokkal nemesebben gondolkoznak és sokkal 
mélyebb belátásuak. semhogy a nemzetisé
gi kérdést, mint némelyek, csak épen egyes 
hivatalok betöltésében találnák; azonban az én 
tárezám — a mit már azért is szeretek hinni, 
hogy a t. ház annyi figyelmet fordit rá— (Derült
ség) kivételes tárcza; szükséges, hogy a lehető
ségig ne csak igazságosan járjunk el, helyesen 
és törvényesen, hanem hogy bizonyos pontig 
bizodalmat is gerjeszszek azokban, kik e minisz
tériumhoz fordulnak. Mert ne feledjük, vallási 
kérdésekről van szó és vallási kérdéseknél leg
alább az emberek nagy része, igen féltékeny 
szokott lenni. 

Én tehát azt, hogy a minisztérium első 
rendezésénél tekintet volt a különböző vallásokra, 
és tekintet volt a különböző nemzetiségekre, 
teljes meggyőződésem szerint, nem csak hibá-
aak nem tartom, hanem tartom olyannak, mit ha 

ma újra kellene kezdeni a dolgot, újra ismétel
nénk. (Helyeslés jobb felől.) 

Most a t. ház maga előtt látva a budgetet, 
csak számát látja a tisztviselőknek s a pár ezer 
forintot, melyet talán, de csak talán meg lehe
t e t t volna gazdálkodni; de mindazon követke
zéseket nem méltóztatnak látni, melyek akkor 
fordultak volna elő, ha e hazának különböző 
vallásfelekezei, különböző nemzetiségei egy oly 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot láttak 
volna maguk előtt, melybea olyanok, a kik kép
viselnék, nincsenek, melyben tehát olyanok al-
Falmazva nincsenek, kikről fölteszik, hogy ügyei
ket kellően értik, s a kikről tudják, hogy leg
alább a nyelveket, melyeken az ő beadványaik 
történnek, tökéletesen ismerik. 

En tehát ezt hibának nem tartom. 
Az előbbi országgyűlés már 1868-ban az 

1869-iki budget tárgyalása alkalmával, kimond
ta, hogy 8 tanácsoson fölül a többi ideiglenes
nek tekintessék, s oly hivatalok, melyek ürese
désbe jönnek, ne töltessenek be. Ezen rendelet
hez tar tva magamat, megüresedvén egy taná
csosi és egy titkári állomás, ezen két állomás 
nem is töltetet t be és igy jelenleg egy taná
csossal és egy ti tkárral már ugy is kevesebb 
van, mint 69-ben volt. 

Ez válaszom s kérem méltóztassanak ezen 
czimet megszavazni. (Helyeslés jobb felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e T. ház! (Sokan 
elhagyják a termei.) 

E l n ö k : Méltóztassanak békeségben és csend
ben lenni, hogy a tanácskozást folytathassuk. 
(Halljuk!) 

H e n s z l m a n n I m r e : Az egyik kér
désre, melyet Schwarcz Gyula barátom tett, a 
cultusminiszter ur megfelelt; de a másik kér
désre, hogy t. i. miért nincs kellőleg rendszere
sítve a közigazgatás, nem adott feleletet Arra 
kérném tehát a cultusminiszter urat, lenne szí
ves ezen rendszert, t. i. a logikai rendszert is 
behozni. 

Ez az egyik. 
A másik pedig, a mire a cultusminiszter 

ur szintén nem felelt és a mit egy szóval el-
dönthetett volna: vajon hajlandó-e elválni mi
nisztériumának felétől, azon részétől, melyről 
mi azt hiszszük, hogy ressort-jával nem jár 
együtt 1 

A mi a harmadik kérdést illeti, melyről 
szólani lesz alkalmunk, erre nézve: Wiese 
„Ueber das höhere Schulwesen in Preussen", szóló 
müvében azt olvassuk, hogy egyik tanárnak van 
16—18 száz tallérja, az igazgatónak pedig 2000 
tallérja van. Ugy hiszem, nálunk egyetlen egy 
gymnasialis tanár vagy igazgató sincs, kinek 
ennyi fizetése volna. 
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T a n á r k y G e d e o n : T. képviselőház! 
(Halljuk!) Nem szándékom szólani a fönforgó 
kérdéshez s egyátalában nem akarom tagadni azon 
igazságot, hogy a képviselőház kívánhatja, mi
szerint mindazon közügyeket, melyeket a kor
mány vezet, a lehető legnagyobb erökiméléssel 
végezze eb 

Én tehát, t. ház, nemcsak annál fogva, mi
vel nem pro domo szólok — a mit azért emlí
tek meg, mert különben azt hihetné valaki, 
hogy saját érdekemben szólalok föl, — de azért 
is elismerem azt, mert elvem az és az volt min
dig is, hogy a hivatalokat és a hivatalnokok 
számát ok nélkül szaporítani és ez által az ál
lam terhét nevelni, valóban nem tartozik egy 
parlamentalis, egy szabad kormány föladatai közé. 
Én tehát azon kérdést védelmezni nem akarom, hogy 
i t t a cultusminiszteriumnál sok-e a hivatalnok és 
hogy ezen hivatalnokok megtartassanak ? A ház böl
csessége fog e fölött határozni vagy oly módon 
a mint Vukovics képviselő ur ezt beadott módo-
sitványában kívánja, hogy átalában az összes 
minisztériumra nézve megállapítandó a hivatal
nokoknak törvényes száma, vagy pedig most a 
cultusminiszterinm költségvetésének alkalmánál 
határoztassék meg a szám. 

Azok után, miket a miniszter ur előadott, 
én e részben fölszólalni nem akarok és azt hi
szem, hogy ha a miniszter ur által i t t fölho
zottak nem nyerték meg a házat, én bizonyára 
több okot ezen tárgyban fölhozni nem is volnék 
képes. Mindenesetre politikai, mindenesetre fele
kezeti okok voltak azok, melyek a cultusminisz-
ter urat arra indították, hogy minisztériumának 
azon szervezetet adja meg, melyben az most van. 

Mert, t . ház, hogyan találta a kormány és 
illetőleg a cultusminiszterium az ügyeket akkor, 
midőn a kormányzatot átvette? Nem akarok 
vádolni, hanem mégis kénytelen vagyok meg
jegyezni azt, hogy a volt kormányok mindegyi
ke, minden egyházi és iskolai ügyet katholikus 
szempontból tekintett és elintézte azokat katho
likus érdekből. Ez természetesen tovább így nem 
maradhatott . A minisztérium ugy gondolkozott, 
hogy a jogosult felekezetek érdekeit képviseljék 
felekezeti egyének és kezeljék azt, az illető fe
lekezet szempontjából az állam érdekében. Hi
szem, sőt reményiem is, hogy el fog jönni azon 
idő, mikor nem fogunk ily szűkkeblűieg föllépni 
ezen tárgyban, hanem igen is, minden felekezeti 
ügyet, ugy, a hogy kell, az állam szempontjából 
fogunk tekinteni. De még ezen időpont nem ér
kezett el, sőt merem állítani, hogy ezen szempont 
jelenleg nem csak nem tartozik még a lehetősé
gekhez , hanem még a tanácsolható dolgok 
közé sem. 

Arra akarok szorítkozni, miket Schwarcz 

Gyula és Henszlmann Imre képviselő urak elő
hoztak, kik t. i. azt óhajtották, hogy ezen mi
nisztériumnak beosztása bizonyos logikai rend
szerben történjék s mire nézve Schwarcz Gyula 
képviselő ur tervezetet is adott elő. Bátor va
gyok megjegyezni, hogy azon szervezet, melyet 
ő előterjesztett, kevés különbséggel épen az, a 
mely létezett addig, midőn a mostani kormány 
az ügyek kezelését átvette. Ámbár elismerem, 
hogy a jelenlegi rendszer nem olyan, minőnek 
talán lennie kell; de merem állítani, hogy a 
mostani beosztás sokkal logikaibb, mint volt az 
előbbeni. 

Most van egyetlen egy osztály, mely az 
összes katholikus ügyeket kezeli; van egy osz
tály, mely az összes felekezeti népoktatási ügye
ket kezeli. Ez utóbbi osztály két részre oszlik: 
egyik a dunai, másik a tiszai és az erdélyi me
gyék ügyeire vonatkozik. A harmadik osztály a 
főiskolák, a negyedik osztály a középiskolák, az 
ötödik a keleti egyház, a hatodik a protestáns, 
zsidók, nazarenus (Derültség) és minden más 
még ezután lehető felekezetek ügyei fölött őrkö
dik, a 7-ik osztály az alapítványi ügyeket viszi, 
a 8-ik, mely ismét két tanácsos közt van föl
osztva, a gazdasági ügyeket. 

Ezen nyolcz vagy is inkább kilencz osztály 
— mert a népnevelési osztály kétfelé van oszt
va — jóformán csak 3—3 egyén által van 
kezelve, és ha méltóztatnak bármikor az ügy
menetet megtekinteni, azt is méltóztatnak át
látni, hogy némely része most is tul van ter
helve; de épen az a szerencsétlensége ezen mi
nisztériumnak, a mi más minisztériumoknál nem 
fordul elő, t. i. hogy i t t egy osztálytanácsost 
más osztályban lehetetlen alkalmazni ; a ki pl. 
folytonosan a gazdászati ügyekkel foglalkozik, 
annak a miniszter nem mondhatja: Eredj, és 
vedd át az egyetemi osztályt; ép ugy a szerb 
osztálytanácsosnak nem lehet azt mondani: ve
gye át a protestáns osztályt. 

Ha tehát a t. képviselőház azt méltóztatik 
elrendelni, hogy az osztálytanácsosok száma ke-
vesbittessék, megtörténhetik, hogy a miniszter 
ur ennek legjobb akarata, minden intentiói mel
lett sem tehet eleget, mert pl. ha egy osztály
tanácsos helye megürül, egy másikkal nem pó
tolhatja, holott meglehet, hogy abban az osz
tályban egy tanácsos talán nélkülözhető lenne. 

Mindezeknél fogva, a mit a miniszter ur is 
méltóztatott mondani, átláthatja a t. képviselő
ház, hogy ezen minisztériumnak külön állása 
van, és egészen másforma helyzete, mint bár
mely más közigazgatási ágnak. A mi azt illeti, 
a mire azonban csak a miniszter ur fogna felel
hetni, vajon elválasztható-e , vagy pedig bele
egyezik-e abba, hogy a cultusminiszterium elvá-
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lasztassék a közoktatásétól? ón azt hiszem, erre 
nézve maga a t. indítványozó ur is meg fog 
helyesen felelni, hogy: mihelyt oda jutottunk, 
ós én azt hiszem, hosszú idő után, a törvény
hozásnak e téren teendő több előmunkála
tai után oda jutottunk, hogy a közoktatásügy 
el lesz választva a vallástól, és a felekezeties-
ségtől, — igenis azon perczben be fog állani az 
az idő, midőn, a közoktatási minisztérium el lesz 
választható a eultustoiniszteriumtól. 

De mig a felekezetek, és pedig mint olya
nok kezelik legnagyobb részét a közoktatási in
tézeteknek, — és még nagyon hosszú ideig fog
ják kezelni, — addig az én fölfogásom szerint, ha 
megtörténik is ezen elválasztás, az bizonyára 
nem egyszerűsíteni, hanem véleményem szerint 
még nehezíteni fogja ez irányban a közügyek
nek rendezését. 

Én tehát, a mint előre is bocsátottam, 
egyátalában még csak véleményt sem akarok 
mondani a Szathmáry Károly képviselő ur által 
előterjesztett indítványra, hogy kevesbittessék-e 
és mi módon kevesbittessék a hivatalnokok 
száma ? 

A' mi pedig indítványának másik részét il
leti, hogy t. i. azok, kik most alkalmazva van
nak, egész addig, mig az a törvény meg nern 
hozatik, a törvényhozás által, nyugdíj képesek
nek ne tekintessenek, azt hiszem, ez nem volna 
a méltányossággal megegyeztethető. Engem ré
szemről e kérdés nem érdekel személyesen, ugy 
sem tartok nyugdíjra igényt, nem vagyok nyug
díj képes ; és így én nem beszélek pro domo 
mea ; de azt hiszem, azon hivatalnokok, kik ott 
alkalmazva vannak és kik hivatásukat tehetsé-
gök szerint betöltik, hogy ezen hivatalnokok 
mondom azért, mert épen i t t vannak alkalmaz
va, a rendszernek netaláoi hiánya miatt sújtas
sanak, annak okát nem tudom fölfogni, 

En tehát ezen elvből indulva ki, részemről 
nem pártolhatom Szathmáry képviselő ur indít
ványát. (Helyeslés jobb felől.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! A 
szőnyegre került ellenvetésekre, a .miniszter és 
államtitkár urak a szakilletékes feleletet meg
adták, nekem csak két körülményre kell figyel 
meztetnem a t. házat. 

Először arra, hogy az egész vita tulaj don
képen a körül forog, hogy a központi igazgatás 
ezime alatt fölvett tétel, t. i. a 179,000 frt 
igen nagy. Erre vonatkozólag kötelességemnek 
tartom a pénzügyi bizottság részéről kiemelni, 
hogy ezen emiitett összegben az _ ujabb ügyke
zelési és ügyviteli íölosztás szerint a számvevő
ségnek összes körülbelől 70,000 ír tra menő szám
tótele, is benne van. Tehát a tulajdonképeni 

központi igazgatás költségére annyival, vagyis 
45°/o-kal kevesebb esik. 

A mi a pénzügyi bizottság nyilatkozatát 
illeti, bátor vagyok arra figyelmeztetni a t. há
zat, — és akkor tán Szathmáry képviselő ur 
indítványa magától elesik, — hogy világosan 
kiemelte a pénzügyi bizottság, hogy bár néhány 
tisztviselővel több van, mint a mennyi a szoros 
szükségletnek megfelel , — a mit különben 
a miniszter ur sem tagadott, de hogy másrészt 
erre vonatkozólag a miniszter ur azon ígéretét 
fejezte ki a pénzügyi bizottság előtt, hogy ezen 
szám fölötti hivatali állomásokat, ha megürül
nek, többé betölteni nem fogja. 

En azt tartom, ha ezen czirn elfogadását, ugy, 
a mint azt a pénzügyi bizottság elő terjesztette: 
a t . háznak ajánlom, mind a két kívánalomnak 
meg lesz felelve. (Helyeslés jobh felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én a beadott 
indítványt, megkell vallanom, nem pártolhatom, 
mert azt, hogy oly hivatalnokoknak, kik rendes 
viszonyok közt szegődtettek hivatalba, a ház 
egyszerre csak azt mondja, hogy nem nyugdíj-
képesek, — az igazsággal és méltányossággal 
összeférőnek nem tartom. (Helyeslés jobb felől.) 
De más részről nem értek egyet a vallás- és 
közoktatási miniszter urnák, valamint Tanárky 
államtitkár és képviselő urnák azon nyilatko
zatával sem, mely szerint a cultusminiszterium 
személyzete csak egy kettővel több a szükséges
nél. Én azt tartom, a személyzet igen sokkal 
nagyobb. 

Hibásnak tartom azon nézetet, hogy akár
mely minisztérium vallásfelekezeti és nemzetisé
gi szempontból szerveztessék. Mert ha ezt ál-
litanók föl elvül, akkor állítsunk föl mindjárt 
6 — 7 minisztériumot külön-külön minden feleke
zet és nemzetiség számára. Különben is, ha a 
nemzetiségi ás a vallási tekinteteket egy minisz
tériumnak figyelembe kellene venni, akkor kö
vetkezetesen valamennyi minisztériumnál is ugyau-
ily tekintetek merülhetnének föl, mert tudtomra 
legalább minden minisztérium hatásköre kiter
jed az ország valamennyi vallásfelekezete és va
lamennyi nemzetiségére. Ama tekintetet tehát 
elegendő indokolásnak egyátalában nem ismer
hetem el. Én azon elvből kívánok kiindulni, min
den minisztériumnak s minden országhivatalnak 
betöltésénél, hogy itt nyelvre vagy fajra, vagy 
vallásra semmi tekintet ne legyen, (Élénk helyes
lés) hanem a kik képesek, alkalmaztassanak azon 
helyre, melyet képesek betölteni. 

Hogy a volt kormány minden iskolai ügyeket 
katholikus szempontból intézett el, mint azt Ta
nárky képviselő ur mondta, kétségkívül hibás 
eljárásnak kell ta r tanánk; de tudjuk, hogy ez a 
régi rendszernek egyik kedvencz kiindulási pontja 
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volt. Hogy ezt az alkotmányos miniszter meg
szüntette , azt nézetem szerint igen helyesen 
tette, hanem a helyett azután más hibába esni 
és minden vallás számára a minisztériumban 
külön osztályt fölállítani, azt átalában szükséges
nek nem találom, mert a minisztériumban nem 
arról határozhatnak, hogy például az immaculata 
eoneeptio cultusa ily vagy oly módon vitetik helye
sen vagy rendeztetik-e vagy nem, hanem hatá
rozhat csupán azon ügyekben, hol a vallás érint
kezésbe jön a polgári hatósággal; erre nézve 
pedig nem szükséges, hogy minden vallásnak 
külön osztálya legyen. 

Hogy ezen sok osztálynak elegendő elfoglal-
ta tása nem is lehet, mutatja az is, hogy a mint 
Tanárky képviselő és államtitkár ur is mondta, 
az összes katholikus vallások ügye egy osztály
ban kezeltetik. De a katholikus vallás leginkább 
függ össze az állammal, azzal legtöbb teendője 
van a minisztériumnak. A katholikus vallás hí
vei több, mit felét képezik az ország lakosságá
nak ; ha tehát ezekre nézve elegendő egyetlen 
egy osztály, ha ezzel végezheti e terjedelmes ügye
ket, akkor kétségkívül a kevesebb számú vallás
felekezetekre kevesebb lett volna szükséges, mint 
egy- egy osztály. 

Hogy olyan minisztériumnál, a hol külön
böző vallásfelekezeti, különböző nevelési ügyek 
kerülnek elő , legyenek csakugyan képviselői 
minden vallásfelekezetnek, szóval minden színe
zetnek, azt igen helyesnek tekintem, hanem hogy 
minden külön vallásfelekezetnek külön osztálya, 
külön személyzete legyen, azt egyátalán szükséges
nek nem tartom. 

Nem említeném még végül a vallásminiszte-
rium elválasztását a közoktatási minisztérium
tól, mert nem tartom, hogy ez épen ezen czim 
tárgyalásához tartozik, csakis azért jelentem 
ki nézetemet egy pár szóval, mert Tanárky kép
viselő ur ezen tárgyra visszatért. Megvallom, a 
nélkül, hogy hosszas érvelésbe bocsátkoznám, én 
részemről szeretném, ha mind a teendők, mind 
a személyzetre nézve a vallás- és közoktatási 
minisztérium felétől megválnék. (Helyeslés.) 

Sajnálom, hogy a beterjesztett módosító indítványt 
nem pártolhatom; mert, a mint mondám, azt, hogy 
valakit a neki ígért nyugdijaktól megfoszszanak, 
nem tar tom az igazsággal és méltányossággal meg-
íérhetőnek. Azon utat sem tartom egészen kielégítő
nek, melyet a pénzügyi bizottság ajánlott, mert 
a személyzetnek csökkentését csak — ugy hiszem, 
— négy osztálytanácsosra szorította, pedig azt 
hiszem, az összes személyzetnek körülbelül felét 
igen könnyen meg lehetne takarítani, a nélkül, 
•hogy a hivatalos eljárás az által kárt és kése-
delmezést szenvedne, ide nem értem a szám
tiszteket, ámbár ezeknek száma is igen nagy; 

de tekintve a nevezetes alapítványokat és jószá
gokat, melyeknek kezelése szintén a eultusmi-
niszteriumhoz tartozik, nem vagyok e tekintet
ben eléggé tájékozva, hogy már most ezek szá
mának csökkentését is indítványba hozni mer
ném. Hogy azonban az osztálytanácsosok, minisz
tertanácsosok és titkároknak száma legalább is 
felére leszállittassék, azt egyátalán nem találom 
helyesnek és ha ez nem most mindjárt történik 
is, óhajtom, hogy a jövő budget alkalmával azon 
megszorítás — t. i., hogy az üresedésbe jött 
hivatalok be ne töltessenek, legalább az illető 
hivatalnokok felére terjesztessék ki. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem szándé
kom a kérdés alkalmával fölmerült tárgyak fö
lött e perczben vitatkozni, szándékom egyes egye
dül az, visszaállítani a Szathmáry képviselőtár
sam által te t t indítvány értelmét, mely hihető
leg a zaj miatt nem volt jól érthető, mennyiben 
azt mind az államtitkár ur, mind Simonyi Ernő 
képviselőtárf am határozottan félreértették. Jele
sen azon indítványnak nem czélja kimondani 
azt, hogy a kik a vallásügyi minisztériumban 
hivataloskodnak, ne legyenek nyugdijképesek, 
hanem czélja volt kimondani az t , hogy míg a 
ház asztalára már letett indítvány szerint vég
leges és törvényszerű határozat nem hozatik a 
minisztérium szervezése és a hivatalnokok szá
mára nézve, a kinevezések ideiglenesen tétesse
nek, az az kimondani az t , hogy ha ugy fogná 
a ház találni, hogy túlságosan nagy a hivatal
nokok száma, azon segíthessünk a nélkül, hogy 
az országnak budgetje ismét ujabb és ujabb 
nyugdíjjal terheltessék. (Élénk helyeslés bal felől.) 

En részemről így fogván föl az indítványt, 
helyesnek találom azt, és abban nem értek egyet 
Simonyi barátommal, hogy annak azou értelme 
lett volna, hogy ama hivatalnokok ne kapjanak 
semmi szin alatt nyugdijat, mert akkor igaza 
van, nem lett volna helyes. Tehát, mondom, 
azon indítványnak az az értelme, hogy a végle
ges szervezésig történjenek ideiglen a kineve
zések. 

Részemről nem tudom, hogy máskép hogyan 
fogjuk valaha elérni azt, hogy e tekintetben — a 
központban kivált — helyes gazdálkodás legyen, 
mert ha minden kinevezettnek egyúttal a nyug
díjhoz joga is lesz, helyes gazdálkodás soha el 
nem érhető, miután, ha később soknak találta
tik is a szám és elhatározza a ház, hogy, mint 
Simonyi barátom is monda, 12 helyett 6 elég 
lenne, az ugyan elérhető, hogy 6 legyen, de a 
másik hatot nyugdíjazni kellene. (Helyeslés hal 
felől.) 

Sok-e vagy nem a szám ? azt hiszem , igen 
nehéz lenne most elhatározni, azért én részem
ről épen ellenkezőleg az államtitkár úrral és a 
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mondottakkal ajánlom, hogy nem bocsátkozva 
most a szám meghatározásába, méltóztassék az 
indítványt elfogadni, melynek értelmében addig, 
mig tüzetesen és törvényhozásilag meg fog ha-
tároztatni a minisztérium szervezete, méltóztas
sanak kimondani, hogy a kinevezések ideiglene
sek, és ha majd szervezéskor fölöslegesnek ta
láltatnék egy vagy más állomás, nyugdíj ne 
terhelhesse az államot. 

Á mondottakat röviden összefoglalva, én 
kész vagyok most annak föntartásával, hogy 
ideiglen tétessenek a kinevezések, megszavazni 
a központi költségvetést, de ajánlom egyszersmind 
a Szathmáry képviselőtársam indítványát elfo
gadás végett. (Helyeslés bal felől.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Mindenekelőtt 
kijelentem, hogy nem érthetek egyet azon irány
nyal, mely a közoktatási minisztérium központi 
hivatalnokai számának leszállítását ezélba veszi. 
Én részemről elhibázottnak tartom azon törek
vést, mely mind Szathmáry képviselő ur, mind 
pedig Sehwarez Gyula indítványában rejlik. Eu 
megengedem, hogy van ok gondolkodni a eul-
tusminiszterium személyzete és száma fölött, ha
nem nem azon irányban, hogy leszállítsuk, ha
nem hogy megfontoljuk, vajon szükség-e ezen 
szám azon hatály kifejtésére, melyet a cultus-
miniszteriumtól joggal megkívánunk. Elismerem, 
és igen is tartózkodás nélkül kimondom, hogy 
tekintve a cultusminiszterium által eddig kifej
te t t actiót, a cultusminiszterium személyzeté
nek száma sok, hanem épen azért, mert elvá
rom, hogy jövőre a közélet ezen ágában, mely
től — a mint a t. közoktatási miniszter ur is 
kimondta, — hazánk jövője függ, nagyobb ac
tiót fog kifejteni, nem akarom a eultusminisz-
teriumtól elvonni azon erőket, melyekre nagy • 
mérvben szükség fog lenni. Én tehát tekintve a 
személyzet mennyiségét — mert minőségét nem 
ismerem, erről nem szólok — azt részemről sok
nak nem tar tom; de igen is kevésnek tartom 
azon hatást, melyet a minisztérium kifejtett ezen 
személyzettel; de épen azért, mert én részemről 
ezen nagyobb hatás kifejtését akarom, és a rész
letes vita alkalmával bizonyos pontra nézve ez 
irányban bővebben is fogok szólani, nem akarom 
a személyzetet leszállítani azon értelemben, mint 
több képviselőtársunk kívánja, hanem elfogadom 
a költségvetést a központi bizottság véleménye 
szerint. 

A nyugdijakra vonatkozólag, ugy hiszem, 
egy kis mystifieatió van; arra vonatkozólag kí
vánok válaszolni, mit Tisza Kálmán képviselő 
ur mondott. Igaz, a központi bizottság is akarja 
bizonyos mértékben csökkenteni a személyzetet, 
de azt mondja, hogy a csökkenés ugy történjék, 
hogy az állomások, a mint üresedésbe jövend- | 
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nek, többé be ne töltessenek. De Szathmáry 
Károly t. képviselő ur indítványának eszméje 
az, hogy a minisztériumnál alkalmazott egyének 
ne legyenek nyugdijképesek. Én ugy hiszem, 
nem az egyének forogtak a bizottság szeme 
előtt , hanem csak az volt czélja, hogy azon 
egyéniségek állomásai szüntettessenek meg. Ez 
a központi bizottság javaslata által tökéletesen 
eléretik, átalában a csökkenés meg fog történni 
és mégis az egyének irányában nem fog azon 
igazságtalan eljárás követtetni, miszerint ezen 
egyének megfosztassanak a.zon jogtól, melyet 
kineveztetésök által az állam irányában nyertek. 

Nem tartom alaposnak. a mit Tisza Kál
mán t. képviselő ur mondott, mert az ideiglenes 
hivatalnokoknak nincs joguk nyugdíjra s a nyug
díjra való igénynek csak azon pillanattól kezdve 
van helye, midőn az illető végleges alkalma
zásba lép, én tehát nem tar tom ez által elhárí
tottnak azon ellenvetést, melyet Simonyi Ernő 
t. képviselő ur tett , hanem tökéletesen igazat 
adok neki abban, hogy ha elfogadtatnék ezen 
határozati javaslat, ez által igazságtalanság tör
ténnék. 

Különben nem pártolom a leszállítást, mert 
a cultusmimszteriurntól nagyobb actiót várok. 
(Helyeslés jolb felől.) 

S z o n t a g h P á l {csanádij : T ház! Én nern 
is látom ezen bajnak orvoslását máskép lehető
nek, mint ha a Szathmáry Károly képviselő ur 
által beterjesztett indítvány elfogadtatik. A lo
gikai eszme, mely engem ezen zártételre vezet, 
az : hogy ha a minisztériumok által, nem csak a 
cultusminiszterium által, de átalában a minisz
tériumok által, már előlegesen kidolgoztatott és 
a házban előterjesztetett volna egy úgynevezett 
szolgálati pragmatica, hogy tudnók minő hivatal
nokból álljanak a minisztériumok, akkor ezen 
vita fölöslegessé vált volna, de ilyesmi előter
jesztve nincs. Azt innen is, túlról is ugy látszik, 
elismerik a kéjwiselők, hogy ezen, a centrális ve
zetésre szükséges hivatalnok-sereg sok, s hog}^ 
egyebet ne mondjak, soknak tűnik azon körül
ménynél fogva is, hogy a Lajthán túli tarto
mányokban, bár ott az oktatási és cultustárcza 
inkább centralisált állapotban v a n , tetemesen 
kevesebb; mennyivel kevesebb az idén, nem tudom, 
de hogy a múlt évben kevesebb volt, azt akkor, 
birtokában levén a lajtántuli előirányzatnak, 
azon alkalommal volt szerencsém kimutatni. Mind
addig tehát, mig ezen szolgálati pragmatica be
hozva és törvényesítve nincs, más részről pedig 
el van ismerve, hogy túlságosan tömvék a bu-
reauk hivatalnok-sereggel, nem látok más mó
dot e zsák-utczából való kimenekülésre, mint ha 
kimondjuk azt, hogy ezen szervezet ideiglenes ; 
mert ha ezt ki nem mondiuk : kiteszszűk magun-
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kat annak — nem eoncret esetről mondom ezt 
— kiteszszük magunkat annak, hogy az egyik 
vagy a másik miniszter a kelleténél több, még 
fölös számú hivatalnokkal is tömi meg a maga 
bureauit, és ez által nagyon természetesen az 
államra az esetleges nyugdíjazás alkalmával uj 
és lehetőleg igen nagy mérvű teher rovatik. 

Valamint Tisza képviselő, ugy én sem te
szek észrevételt jelenleg a hivatalnokokra és a 
központi irodákra nézve, de mellőzhetlen corol-
lariumnak tartom azt, hogy az alkalmazott hi
vatalnokok ideiglenes volta mondassék ki, hogy 
midőn a szolgálati pragmatica be fog hozatni, 
akkor ne legyen már előzetesen elvállalva oly 
teher, mely sem nem hasznos, sem nem szük
séges. 

Pártolom Szathmáry Károly képviselőtársam 
indítványát. 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Nem kívánok 
azon kérdés taglalásába ereszkedni, vajon a köz
oktatási minisztériumnál alkalmazott hivatalno
kok száma nagy-e va,gy kicsiny, én is átlátom, 
mennyire szükséges, mennyire kívánatos mind 
az országnak, mind magoknak a hivatalnokok
nak érdekében, hogy valahára sorsuk iránt, t. i. 
a nyugdíj kérdésére nézve biztosítva legyenek, s 
mert ezt kívánom, azt is remélem a miniszté
riumtól, hogy azon szolgálati pragmatica, melyet 
előttem szólott képviselő ur említett, mielőbb 
ki fog dolgoztatni és a ház elé terjesztetni és 
így a hivatalnokok végre-valahára a bizonytalan 
állásból, mely őket folytonos félelemben tartja, 
ki fognak emelkedni. Épen azért, mert ezt kívá
nom és reménylem: nem látom helyén a Szath
máry képviselő ur által beadott indítványt most 
mellékesen egy minisztériumnál tárgyalás alá 
venni; mert a mi a cultusminiszteriumra nézve 
áll, állhat a többi minisztériumra nézve is, és 
igy mellékesen kimondani egy minisztérium hi
vatalnokaira nézve, hogy azok csak ideiglenesek, 
mig ez a többinél nem mondatott ki, mert a 
többi minisztérium budgetje el van fogadva, ez 
szerintem sem a méltányosság, sem az igazság
gal meg nem fér. Különben e kérdést fölötte 
fontosnak tartom, mely megérdemli, hogy a ház 
tüzetesen tárgyalja. Meglehet, napokat fog rá 
szánni, én ezt mellékesen eldöntetni nem kívá
nom, azért az indítványt nem pártolom. 

E l n ö k : Méltóztassanak határozni a fölött, 
vajon a pénzügyi bizottság által beterjesztett 
javaslatot elfogadja-e a ház vagy nem ? E javas
lat abból áll, hogy az összeget elfogadja és egy
szersmind a központi bizottságnak az előadó ur 
által most ujabban fölolvasandó erre vonatkozó 
megjegyzését is magáévá teszi. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa): „A 
szám fölötti hivatalnokok kevesbitése czélba lesz | 

veendő, mit a vallás- és közoktatási miniszter 
olykép igért foganatosítani, hogy ez állomások, 
a mint üresedésbe jövendnek, többé betöltetni 
nem fognak." 

E l n ö k : Első kérdés tehát: el méltóztat
nak-e ezt fogadni ? (Elfogadjuk !) A kik elfogad
ják, méltóztassanak íolállni. (Megtörténik.) A több
ség elfogadja. Ennélfogva az indítvány elesik. 

Ennek elhatározása folytán azon kérdést 
intézem a t. házhoz, vajon az első rovat alatt 
előirányzott 187,000 frtot megszavazza-e a tisz
telt ház? (Megszavazzuk! Tehát megszavaztatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa as I. 
czim 2-ik s következő rovatait végig, melyek egyen
kint észrevétel nélkül elfogadtatnak.) Tehát e czim 
alatt mindössze előirányozva van 244,757 forint. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság indítványa szerint a központi igazga
tásnál az igazgatók fizetése mindenütt 100—100 
forinttal levén leszállítandó, a végeredmény nem 
244,757 frt, hanem 243,817 frfc lesz. 

E l n ö k : Megszavazza a tisztelt ház ezen 
243,817 forintot? (Meg!) Tehát meg van sza
vazva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a Il-ik 
czimet: az egyházi czélokról.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság részéről ezen 2-ik czimre következő 
észrevételt kell előadnom: „A Il-ik czim alatt 
előirányzott 290,000 forintot, mely ugyanakkora 
összeg, mint a tavai e czélra előirányzott vala, 
a bizottság oly módozatban, a mint az a költ
ségvetésben fölvóve jelentkezik, elfogadásul ajánlja; 
azonban ismétli ez alkalommal, a mit e tekin
tetben a jelen minisztérium múlt évi költségve
tése jelentésében elmondott, hogy t. i. a pénz
ügyi bizottság az egyháznak az államtól való 
elválaszthatását és függetlenitését tartván czél-
szerilnek, nem helyeselheti elvileg az egyes egy
házfelekezeteknek az állampénztárból való segé
lyezését. Tekintve azonban jelen helyzetünket, 
a bizottság a minisztérium által e czélból indít
ványba hozott 290 ezer forint összeget a kö
vetkező évre megszavazandónak véleményezi. 

N y á r y P á l : T. ház! Azt hiszem, senki 
sincs közöttünk, ki épen ugy, mint én, ne öröm
mel nézne azon nap elé, melyen a magyar par
lamentben egyházi és vallási ügyek tárgyalása 
legutoljára kerül elő. De, t. ház, azt is hiszem, 
e magasztos czélhoz nem közeledünk, hanem at
tól még inkább távozunk akkor, midőn megen
gedjük, hogy az államköltségvetésben egyházi 
czélokra s különösen az állambudget rendes ki
adásai közé bizonyos összegek igtattassanak. Azt 
hiszem, abban mindnyájan egyetértünk, legalább 
a közel napokban pártkülönbség nélkül nyilvá
nítottuk, miszerint a vallásnak, az egyháznak 
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az állammal semmi köze; vagy legfölebb annyi 
köze lehet, mint minden egyes polgárnak és 
minden szabad associatió által keletkezett sza
bad egyesületnek, mely azon körön tul nem ter
jedhet , miszerint minden egyháznak, minden 
egyénnek, minden egyesületnek az állam ezéljai-
val nem ellenkező működése és szabadsága gya
korlatának biztositásá,ra a törvény ótalmát igénybe 
venni joga van. A kath. eklézsia, a kath. egy
ház, akkor, midőn a világi hatalommal szövetke
zett, a falódi vallási és egyházi független körből 
kilépett, és ugy látszik, nem nagy szerencse 
árad e miatt sem egyik, sem másik félre. Azóta 
folyvást viszályban élnek azok, és ugy látszik, 
hogy most már a házasfelek válni is akarnak; 
egy nagy baj van azonban, mint rendszerint a 
válópereknél, itt is az allaturae, a hozományi 
kérdések végtelenül fontosak. De szerencséjére 
az emberiségnek, amaz, a vallást és egyházat 
egyedül megillető körbe az európai keresztyén
ség egy része 3 század előtt visszalépett a re-
formátió utján. Ez kezdte meg a küzdelmet a 
lelkiismereti szabadság kivívásában, és ugy lát
szik, már azok is, kik eddig ellenségkép léptek 
föl ellene, nagyobb részt sorakozni kezdenek a 
szabadság táborában. De, t. ház, kérdem, hogy 
ha a ref. vallás, a ref. egyház az által kívánta 
volna magát szabaddá tenni, hogy a világi ha
talomhoz segélyül folyamodott volna, vajon el
érte volna magasztos ezéfját? Teljességgel nem, 
mert kétséget nem szenved, hogy a ki segélyt 
fogad el az államtól, az magát az állam befo
lyásától egészen nem teheti ment té ; s ez oka, 
hogy a magyar protestantismus helyesen fogva 
föl állását, akkor is, midőn Magyarországon ab-
solutismus uralkodott , midőn szabadon szólni 
tiltva volt, kötelességének tar to t ta fölszólalni a 
világi hatalomnak a vallás dolgaiba való avat
kozása ellen és visszautasította magától a hit
vány lencsét, melylyel szabadságának áráért meg
kínálta a világi hatalom, s visszautasította épen 
azon segélyezést, mely most a budgetben ben-
foglaltatik. Visszautasította azért, mert szabad 
akart lenni, mert hitte, hogy lételének egyedüli 
eleme a szabadság és függetlenség az államtól; 
és valóban csodálkoznom kell, hogy egy előttünk 
fekvő alkotmányos budget második czime a la t t : 
vallási czélokra épen azon 290,000 forint fordul 
elő, mely összeg az absolut kormány által aján 1-
tatot t . (Halljuk!) 

A t. miniszter ur előterjesztésében ezt in
dokolni kívánja; de én megvallom, az indokolá
sának — nézetem szerint — egyik pontja sem áll. 
(Halljuk!) Azt mondja miniszter ur. hogy ezen 
eljárása alapul az 1848: XX. t. ez. 3. §-án. Mint 
mond ezen 3. §.? ,Minden bevett vallásfelekeze
tek egyházi ós iskolai szükségei közálladalmi 

költségek által fedeztessenek, s ez elvnek rész
letes alkalmazásával a minisztérium az illető 
hitfelekezetek meghallgatásával a közelebbi tör
vényhozás elébe kimerítő törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni." Ezen érvelés, felfogásom szerint, 
nem helyes, mert ezen törvényben tisztán csak 
elv mondatik ki, az elvnek alkalmazása azonban 
későbbre, t. i. azon időre halasztatik, midőn a 
minisztérium tőrvényjavaslatot fog beterjeszteni. 
Az emberi felfogások mindig változnak, és hála 
istennek, jobbra változnak. 1848 óta e tekintet
ben igen sokat haladtunk. Én azt hiszem, ha 
most terjesztené elő a t. minisztérium ezen 
törvényjavaslatot, mi bizonyára nem fogadnók 
azt el. De annyi mégis bizonyos, hogy t. minisz
ter ur maga sem tulajdonított e törvénynek annyi 
érvényt, miből azt lehetne következtetni, hogy 
ezen törvény már valósággal létezik. Mert ha 
annyi érvényt akart volna e törvény rendele
tének tulajdonítani, akkor bizonyára nem 290,000 
forintot igtatott volna az államköltségbe, mert 
a bevett vallások egyházi és iskolai szükség
letei, azt hiszem, sokkal nagyobbak, hogy sem 
290,000 forinttal kielégíthetők lennének. Látszik 
tehát, hogy a t. miniszter ur e törvényt maga 
sem tartja érvényben lenni. 

Nézetem szerint a t. miniszter ur másik 
indoka sem áll. A miniszter ur ugyanis azt 
mondja : „Legnagyobb részben ő császári és 
apostoli kir. felsége által engedélyezett állandó 
segélyezésből alakult az, a mi itt a költségvetés
ben fölvétetett." En azt hiszem, nem szükséges 
hosszasan indokolnom azt, hogy az államköltség
vetésben nem annak kell bejönnie, a mit ő fel
sége rendelt, hanem annak, a mit a ház, a nem
zet képviselői ő felségével együtt rendelnek. 
Minthogy tehát a t. mmiszter ur maga sem 
állítja és nem is állithatja azt, hogy e részben 
törvény alkottatott, azt gondolom, érvelése ma
gában elenyészik. 

A harmadik, a mivel érvelni kívánta minisz
ter ur e tételt, az. hogy ezen összeg már az 
1868. és 1869-ki költségvetésekben is fölvéte
tett . Azt gondolom, mindenki emlékszik, és a t. 
miniszter ur bizonyára legjobban, hogy az 1868. 
és 1869-ki budget csak formailag, de lényegben 
nem tárgy altatott . Azok pusztán fölolvastattak, 
de nem tárgyaltat tak, és az átmeneti nehézsé
gek hozatván föl érvül, ezen két budgetre 
nézve a t. minisztériumnak — ha lehet ugy 
mondani — csak indemnity adatott . Ez az első 
alkalom, melyben rendesen először tárgyaljuk a 
budgetet, és mivel a nem rendesen tárgyalt bud-
getet t . miniszter ur már praecedensnek hasz
nálta fői, én épen ezért nem kívánnám, hogy 
mi ezen tételt meghagyjuk, és ott hagyjuk meg, 
hová azt a t. miniszter ur illesztette, mert a hol 
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van rendes tárgyalás után is meghagyatva, a 
praeeedensek legterhesebbikének tekintethetnék. 

Nem akarok, t. ház, e részben most na-
gyobbmérvü vitát inditni meg, mert azt hiszem, 
hogy az e fölötti vita majd akkor lesz helyén, 
midőn t. miniszter ur a vallásszabadságról szóló 
törvényjavaslatát beterjeszti, ós csupán azért, 
hogy megóvjam az elvet, megelégszem azzal, ha 
a t. ház elfogadja módositványomat. mely egy
szerűen ennyiből áll : „Módositvány. A vallás-
és közoktatási minisztérium költségvetésében, a 
rendes szükséglet Il-ik czime alatt egyházi ezé-
lokra előirányzott 290,000 frt a rendkívüli szük
ségletek közé soroztassék." 

Ha módositványomat elfogadja a t. ház, ez 
a jövendőnek nem fog praejudicálni s csak az 
elvet, melyet már annyiszor és oly fönnen han
goztattunk, az egyház függetlenségének nagy 
elvét mentjük meg általa. Ajánlom módositvá
nyomat a t. ház figyelmébe. (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölol
vassa Nyáry Pál módosüványát.) 

E ö t v ö s J ó z s e f h v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : T. ház: Nagy részben 
helyeslem azon elveket, melyeket Nyáry Pál 
képviselő ur beszédében előadott; s részemről 
én is óhajtom, hogy mielőbb jőjön el az idő, mi
dőn a törvényhozás a vallási ügyekről és min
dennel, a mi a vallással összefügg, utolszor fog 
tanácskozni 

Tudja mindenki, hogy a különböző feleke
zetek s az állam közti viszony két alapon ren
dezhető : egyik azon alap, a mely szerint az ál
lam gondoskodik mindén felekezet szükségeiről, 
(Közbeszólások: Nem óhajtjuk ":) és ezen elvet akar ta 
az 1848-ki törvényhozás követni : a másik alap 
az, hogy az állam egyátalában nem ismer val
lásfelekezeteket, minden vallásfelekezet gondos
kodik önmagáról, mint Amerikában. Hogy én 
ezen két rendszer közül a másodikat sokkal tö
kéletesebbnek tartom, sőt csak azt tartom töké
letesnek : ezt már életemben sokszor elmondtam, 
és abban, reménylem, nem kételkedik senki, mert 
az első rendszer mellett a vallások szabadsága, 
az az, az autonómia teljesen lehetetlenné válik; 
és mert a szabad államnak egyátalában nincs 
érdekében, hogy az egyház férfiai az állam tiszt
viselőivé váljanak. En tehát kétségkívül az ame
rikai rendszert, az az, tökéletes ignorálását a 
vallási szükségleteknek tartom a legezélsze-
rübbnek. 

De méltóztassanak, épen, mert Amerikára 
hivatkoztunk, tekintetbe venni, nem csak az 
eredményeket és a törvényeket, hanem azokat a 
praemissákat is, melyek ezen törvényes állásnak 
létezését lehetségessé teszik. 

Azt nem fogja senki sem tagadói, hogy az 

egyes vallásfelekezetek, valóságos culturai mis
siót gyakorolnak; egyes helyeken, az egyház és 
vallásnak képviselője, a pap, az egyetem egy 5-de 
praesentánsa nem csak a vallásnak, hanem egy
szersmind a műveltségnek is, hogy oly ország
ban, amelynek népe a műveltségnek oly fokára 
emelkedett, hogy minden egyes vallásfelekezet
hez tartozó egyének, a maguk egyházi szüksé
geik tökéletes fedezésére képesek, hogy ott az 
állam az egyes egyházfelekezeteknek semmit 
sem ad, az nagyon természetes. 

De ép oly természetesnek tartom azt, hogy ha 
valamely országban egyes vallásfelekezetek létez
nek, a melyeknek hívei minden buzgóság és lelkese
dés mellett sem képesek a magok egyházi szükségei
ről gondoskodni, az állam az ilyféle egyházi szüksé
geknek pótlására, — nem egész viselésére, hanem 
pótlására valamit adjon, azt én természetesnek, sőt 
szükségesnek tartom. {Helyeslés.) Szükségesnek 
tartom tökéletesen elvonatkozva vallási érdekek
től, de szükségesnek tartom azért, mert ismét
lem, a vallásfelekezetek igen sok helyen még ha
zánkban a culturának missióját teljesitik maig-
lan i s : azért kérem a t. képviselőházat, méltóz
tassék ez összeget a rendes szükséglet rovatában 
benhagyni. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m a y G e r g e l y ; T. képviselőház! Ha 
arról volna szó, hogy egy vagy más valódi or
szágos czélra bizonyos összegek az állampénztár
ból megszavaztassanak, egész készséggel és fel
tétlenül járulnék hozzá szavazatommal, mert tu
dom, hogy minden országos czélra fordított ki
adás productiv beruházást képez, a mely utó
végre is közvetve és végeredményében minden 
egyesnek jóllétét mozdítja elő. De midőn külön
álló, speciális czélok és érdekeknek az állam
pénztárból való támogatása forog főn, azt hi
szem, hogy ezeknek egészen más szempontok alá 
kell esni. 

Ezen utóbbi szempontból tekintem én a je
len költségvetés második fejezetében egyházi czé-
lokra előirányzott szükségletet is. Az állam, t. 
ház! miként már több oldalról jeleztetett, két
féle állást foglalhat el az egyházzal szemben: 
vagy a szabad egyház a szabad államban elv
hez következetesen, az egyház teljes elkülöníté
sét és függetlenitését decretálja az államtól — 
és ez esetben annak tagjait saját erejökre és tá
mogatásukra bízza czéljaik végrehajtásában; vagy 
pedig némi befolyás föntartása fejében a kü
lönböző egyházakat segélyezi az állampénztárból 
subventióval. A pénzügyi bizottság ugy a múlt 
évi, mint a folyó évi jelentésében az egyháznak 
az államtól elkülönítését tar tván czélszerűnek, 
nem helyesli, hogy az egyes egyházak az állam
pénztárból sególyeztessenek. 

Tekintve azonban jelen helyzetünket, a fo-
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lyó évre mégis megszavazandónak véli az elő
irányzott 290,000 frtnyi államsegélyt. 

Nem ezélom e helyen a pénzügyi bizottság 
által fölemiitett ezen elvnek érdemleges tárgya
lásába bocsátkozni, hozzá lehet majd szólani ak
kor, mikor ez tüzetesen fogna netán tárgy al
tatni. De aunyit mindenesetre bátor vagyok már 
most megjegyezni: hogy mindaddig, mig azon 
rendszer, mely nálunk fönáll, t . i. hogy egyes 
egyházak az állampénztárból segélyeztessenek, 
mindaddig lehetet] en oly egyházat, mely a tör
vények által segélyezendő egyházakkal egyenjo
gú vá van téve, ezen államsegélyből kizárni, ezt mon
dom, sem nem szabad, sem nem lehet. Ilyen 
egyház pedig az örmény szertartású katholikus 
egyház Erdélyben. 

Méltóztatik bölcsen visszaemlékezni a t. ház 
az 1868-ik év végén Magyarország és Erdély 
egyesítésének részletes szabályozásáról alkotott 
és ő felsége által szentesitett XLIII. t. cz.-re, 
melynek, ha nem csalódom, 14-ik szakaszában 
mindazon törvényeket, melyek az erdélyi ré
szekben, az egyházi önkormányzat és vallásgya
korlat szabadságát és jogegyenlőségét biztosít
ják, nem csak a görög szertartású katholika és 
görög-keleti egyházakra, hanem ezen kivül nyilt 
szavakkal az erdélyi örmény szertartású katho
likus egyházra is kiterjesztette. Egy ily törvény 
létezése mellett, megvallom, nem fojthatom visz-
sza csodálkozásomat a felett, miképen történhe
tik mégis, hogy a jelen költségvetésben a tör
vény által már egyenjogositott ezen egyház szá
mára sem a pénzügyi bizottság által sem az eredeti 
költségvetésben egy fillér sincs előirányozva és 
javaslatba téve; holott az általam fölemlített 
egyháznak tagjai is szint oly adófizető polgárok, 
mint a többiek. De többet mondok, kérkedés 
nélkül legyen mondva: épen ezek, az országnak 
legnehezebb napjaiban, ugyamultban, mint utóbb 
egészen napjainkig politikai resignatio és anyagi ál
dozatok tekintetében mindig előljártak. Honnan te-
;hát ezen mellőzés? összeegyeztethető-e ez a tör
vény, a jogegyenlőség és méltányosság elvével ? 
hiszem, teljességgel nem. 

Méltóztassék a t. ház különösen a költség
vetésben bizonyos alapot föntartani, bizonyos 
elvből kiindulni és akkor nem fognak sérelmek 
okoztatni; különben ilyen mellőzések mindig ke
serű érzelmeket fognak hátrahagyni. Mindezeknél 
fogva bátor vagyok következő módositványt tenni 
ezen czim 5-ik rovatára nézve, melyet a t. ház
nak ajánlok. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simay 
Gergely módositványát): „A vallás- és közoktatási 
minisztérium költségvetésének egyházi czélok 
szükségleteire vonatkozó 2. czim 5. rovatához 

igtatandó: 5. szám: Az erdélyi örmény szertar
tású katholika egyháznak 12,000 frt." 

G o n d a E á s z l ó : T. ház! A költségve-
vetésnek szóban forgó tételéhez csak rövid meg
jegyzéssel kivánok járulni. Előre is kijelentem, 
miszerint reám kellemesen hat azon inditvány, 
mely szerint a rendes költségvetési rovatból a 
rendkívülibe tétessék át ezen tétel. Igazolását ta
lálja ez abban, miszerint a miniszteri indokolás
ban az egész rovatra nézve ő felsége által en
gedélyezett segélyezés hozatik fel, az az olyan ke
gyelmi tény, melynek haszonvételét az alkotmá
nyos életben csak igen ritkán lehet ajánlani. A 
pénzügyi bizottság nyíltan bevallja, hogy ez el
vileg nem helyeselhető, mindazáltal a jövő 
évre megszavazandónak véli ezen összeget. Én 
tehát meggondolva azt is, mennyire talál ta el a 
valóságot a mélyen t. vallás- és közök, minisz
ter ur ezen tétel igazolásánál, midőn azt mondta, 
hogy azért vannak ide téve ezen összegek és 
azért kéri ezeknek ily módoni helybenhagyatá-
sát, mert a vallásfelekezetek hazánkban cultu-
rai missiót teljesítenek, a mihez ismét azt sze
retném hozzátenni, hogy én nem ugy fognám fel 
ama eulturai missiót, hogy a parochiában a 
lelkész által van egyedül képviselve, mint régeb
ben volt hazánkban a gyakorlat, hogy ha falun-
kint egy-egy okos ember volt, azt is papnak 
nevezték; én kívánnám, hogy ezen cultura a pa-
roehia szomszédságában az iskolába fészkelje be 
magát, hogy képviselje azt inkább a néptanító, 
akár együttesen a pappal, akár nélküle, — sőt 
ha kell ellenére is. Hanem, miután a költségve
tésnek kritikai szempontjai is vannak, az az olyan 
tételekre, a melyek igazoltattak ugyan a fön
tebbi években, midőn a költségvetés eg}^es téte
leinek ily részletes megvitatása nem volt, de az 
idén megint igazolandókká lettek, és a melyekre 
maga a pénzügyi bizottság elvileg nem helyeslé
sét fejezte k i : én ugy tartom, t. ház, mintha 
ily tételeknek vagy egyszer mindenkorra végleg 
igazoltatniuk kellene, vagy ha az nem lehet, tel
jességgel mellöztetniök, azért tartom én általában 
helyesnek az indítványt és pártolom azt, mely
nél fogva a rendkívüli rovatba tétetik át ezen 
egész fejezet. 

Hanem egy rövid észrevételt vagyok még 
bátor tenni. Ugyanazon elv szerint legyen még tö
kéletesebb ezen rovat. Nevezetesen kívánt assék a 
költségvetést ideterjesztő szak-miniszteriumtól, 
mutassa ki a ház előtt azon arányt, mely az 
illető hitfelekezetek népességi számához viszonyít
va igazolhatná ezen tételeket, sőt nem csak a 
népességi számarányhoz, hanem mutatná ki még 
a kath. egyház vallási alapjának mennyiségéhez 
szabott arányosítást és harmadszor azon arányt, 
mely a statisticai kimutatás szerint az egyes 
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hitfelekezetek, vallás- és egyházi szükségletére 
nézve fönforog; mert ezek nélkül nagyon könnyű 
elmondani, hogy mostanra megajánl tátik ennyi 
vagy annyi összeg, de ezt évről évre rendes szük
ségletül megajánlani csak a kért kimutatás alap
ján lehetne. 

További észrevételem még hozzá az, hogy 
igyekezzék a t. minisztérium tisztára deríteni azt 
ezen tételűéi, vajon törvény értelmében vétet
nek-e föl ezen összegek, mert a mint látom, az 
18é8-ki XX.-ik t. ez. 3-ik §-amégaz itt ajánlat
ba hozott összegeknek megszavazása által sincs 
végrehajtva, tehát tartozik a minisztérium fel-
világositással, törvényt akar-e itt végrehajtani, 
vagy folytonos kegyelmi tényeket akar-e, mert 
ennek eldöntésétől méltán függesztené fel meg-
szavazási készségét a képviselőház. 

Végezetül figyelmébe ajánlom t. miniszter 
urnák e rovatnál, miszerint ugyanazon törvény
hozás elé, mely általa felkéretik ezen segélyösz-
szegek megszavazására, iparkodjék minél elébb 
kimutatást terjesztem arról is, hogy vajon tartoz
nak-e az egyes hitfelekezetek számadással arról, 
mire, miként fordíttattak az állam által meg
ajánlott összegek. 

Ezen észrevételek mellett pártolom Nyáry 
Pál t. képviselőtársam indítványát. 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! A Simay Ger
gely t. képviselőtársam által benyújtott módo-
sitvány igazolja azt, mily sikamlós azon tér, me
lyen mozgunk és igazolják Nyáry Pál t. képvise
lőnek az előtt mondott szavai, t. i. sikamlós a 
tér, midőn az állam kezdi az egyházakat segé
lyezni, íme Simay Gergely ur az örmény hitfe-
lekezetüek számára 12,000 frtot követel. 

Ha végig tekintünk ezen rovaton, mely sze
rint az izraelita vallásnak 5000, az unitárius 
egyháznak 5000, a görög-keleti egyháznak 80,000, 
a helvét hitv. evang. egyháznak 65,000, az ágostai 
hitv. evang. egyháznak 36,000, a görögszertartásu 
kath. egyháznak 99,000 forint hozatik javas
latba, mindjárt fel fog tűnni az arány, mely
ben az egyes hitfelekezeteknek több vagy keve
sebb adatik. Semmi esetre nem szolgálhatott ala
pul az illető egyházak híveinek száma, és ha 
ezen számokat itt tekintetbe veszszük és a hí
veknek számát vennők alapul, akkor a 12 ezer 
frt nagyon is soknak mutatkoznék. Nem is le
het ezen segélyezésnek más indoka, mint a mit 
a t. cultuszminiszter ur méltóztatott mondani, 
t. i. tekintetbe vétetik a eulturai missió, melyet 
az egyes hitfelekezetnek papjai teljesítenek; és 
itt nem lehet mérvadó az egyes hitfelekezetekhez 
tartozóknak száma, hanem egyes egyedül a szük
ség. (Élénk helyeslés.) Ennél fogva itt igazságról 
alig lehet szó, hanem csak méltányosságról, mely-
lyel az egyes hitfelekezetek iránt az állam vi

seltetik. Azért, lehet p. o. hogy egyes hitfele
kezetek, a melyek szegényebbek, nagyobb össze
gekben részesülnek, mint mások, a melyek ma
gukéból is képesek hivatásukat teljesíteni. 

Készséggel elismerem azt, a mit Simay t. 
képviselő ur mondott, hogy a bazábán lakó ör
mények mindig hazafiságban és áldozatkészség
ben tündököltek. Igenis volt köztük ós vannak 
kitűnő férfiak, kik ugy a magyar irodalom te
rén, mint hazafiság tekintetében kitűntek, de az 
ő igyekezetüket és szorgalraokat az eredmény 
sikerrel is áldotta meg, mert a mint tudom, az 
örmény atyafiak e hazában nem épen a szegé
nyebb sorsuakhoz tartoznak és ennél fogva azt 
hiszem, talán nem találná maga a képviselő ur 
is méltányosnak, hogy azok közé soroztassék, a 
kik Erdélyben lakva, a vagyonosságra nézve 
nagyon messze állnak az örményektől. (Derültség.) 

Es miután, mint ez előtt volt szerencsém 
elmondani, itt egyedül az lehet az indok — a 
mit cultuszminiszter ur előadott — t. i. a eul
turai missió, melyet a papok teljesítenek és nem tel
jesíthetnének egyes egyházak szegénységük miatt: 
ennél fogva alig hiszem, hogy ily indokkal iga
zolható lehetne az örmény egyház segélyezése. 
De különben az előterjesztésben, melyet a cul-
tusminiszter a pénzügyi bizottság elé adott, 
minden egyes tétel igazolva van; ki van mutat
va: mire és miért kell ezen vagy azon összeg. 
Itt Simay t. képviselő ur átalában minden in
dokolás nélkül 12 ezer frtot kér az örmények
nek; ez összeg szükségét, ugy hiszem, alig le
hetne igazolni. Ennélfogva én t. Simay képvi' 
selő ur módositványát el nem fogadhatom; nem 
lenne egyébiránt semmi észrevételem az ellen, 
hogy ha Nyáry Pál t. képviselő ur indítványa 
elfogadtatnék, t. i. hogy ezen rovat a rendkí
vüli kiadások közé soroztassék. Nem lehet ellene 
ok az, hogy e rendkívüli összeg talán sok éven 
keresztül, lehet, hogy 10 —15 évig is fog 
kelleni; de én részemről nagyon helyeslem azon 
elvet, hogy tegyük ezt innen oda és a rendkí
vüliek között fog szerepelni mindaddig, mig tör
vényhozásunk oda jut, hogy az egyes vallásfele
kezetek között az egyenlőséget helyreállíthassa. 
(Helyeslés.) 

Eötvös József b. cultus minisz
t e r : T. ház! Nekem az indítvány ellen nincs 
kifogásom; és csak azért tettem a rendes ki
adások közé ezen összeget, mert valószínűleg 
igen soká lesz rá szükség, hogy ezen positio elő
forduljon a budgetben. Ha egyébiránt a rendkí
vüliek közé méltóztatnak sorozni az elv tekinte
téből, én beleegyezem. (Helyeslés.) 

B a b e s V i n c z e : T. ház! Talán nem is 
szükséges előre bocsátanom, hogy én is a vallás
szabadság mellett vagyok, talán inkább, mint-
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akárki más, mert olyan vallásfelekezethez tar
tozom, mely bizonyára leginkább volt elnyomva 
e hazában és csak 2—3 éve, hogy emanczipálva 
van; hanem én a vallásszabadságnak szintén 
több útját gondolom és tudom és ugy találom, 
hogy nem lesz kétség, miszerint az egyes val
lások autonómiája szintén csak vallásszabadságra 
vezet, legalább azon czélra törekszik. Ennél
fogva én előrebocsátva, hogy a hitfelekezetisé-
get vagyis a confessiót szintén ugy, mint akár
ki culturai közegnek tekintem; de épen azért, 
mivel culturai közegnek tekintem, és tudva, 
hogy az állam nem csak jogosult, de köteles is 
a culturát előmozdítani, következtetem, hogy az 
állam a hitfelekezeteket, a szabadságban való 
törekvésökben az autonómiában elősegíteni tar
tozik. 

Erre akarok egy szerény indítványt fek
tetni, de a melynek indokolását előrebocsátani 
szükségesnek tartom, — mert — habár nem 
tér is el azon nézetektől, a melyek itt előadat
tak, mégis egy lépéssel tovább megy. 

Indítványom a 4-ik tételre, t. i. a görög
keleti egyháznak szánt 80,000 forintra vonat
kozik. 

Én, tisztelt ház, a mennyiben lehetséges 
volt, törekedtem megtudni a czélokat, a melyekre 
ezen összeg fordittatik és azt találtam, hogy en
nek legnagyobb része, t. i. 50,000 frt. egészen 
az erdélyi érsekségnek adatik, 30,000 frt. pedig 
egyeseknek vagy községeknek adatván, különféle 
czélokra fordittatik. Az 50,000 frt. több nagy 
szükségletekre fordittatik; igen csekély részével 
megtoldatik az érsek csekély fizetése, mely iga
zán silány. Ezen toldalékkal együtt évenkint 
alig jut az érseknek 12,000 frt., kinek közel 
700,000 híve van és az alatta levő 7 püspök
ségben a hívek száma 1 millió. Nagy része for
dittatik a consistoriumra, mely ezen segély nél
kül lehetetlen lenne; a 3-ik, a legnagyobb rész 
fordittatik a seminariumra, mely e nélkül meg
szűnnék, miért ? mert az erdélyi görög - keleti 
egyház évszázadok óta oly állapotban volt, hogy 
lehetetlen volt alapokat szereznie; csak 20 éve, 
mióta létesült s alapjai már is oly nagyok, hogy 
megközelítik az egy milliót, s meg vagyok győ
ződve , hogy ezen segedelem mellett gyarapit-
tatni fog annyira, hogy talán 10 év múlva fö
löslegessé válik az államsegély. Meg vagyok 
győződve, hogy az előirányzatba hozott összeg 
jó helyre és sürgős szükségletekre fordittatik. 

De van Magyarországban két román püs
pökség, melynek a múltban szintén nem volt 
alkalma egy krajczárt szerezni, miért? mert lé
tele nem volt. Gyűjtettek alapok s mint, épen 
a tisztelt miniszter ur kimutatásában foglalta
tik, közel 3,000,000-ra felmentek, de ezen ala

pok nem a román egyházéi, hanem kérdésesek 
és maga a magyar törvényhozás azt határozta, 
miszerint azok egyelőre a szerb hierarhia birto
kában s élvezetében maradjanak addig, mig vagy 
barátságos utón kiegyezés nem történik, vagy 
per utján nem döntetik el a románok követe
lése, oly per utján, melynek eddigelé még com-
petens bírósága sincs. Van tehát mondom, két 
dioeeesis, a karansebesi és aradi; az aradi kö
zel 600,000, a karansebesi több mint 400,000 
lélekre megy; — és hogy vannak ezek ma ? A 
magyar tőrvény hozás az autonómiát kimondotta, 
ennek folytán congressus tartatott és szervezte-
tett az egész hierarchia. Ha arról volna most 
szó, hogy az autonómia életbe léptettessék, hogy 
a szervezet keresztülvitessék, az lehetetlen, 
miért ? mert hiányzik minden alap. Semmi, de 
legcsekélyebb összeg sincs erre. A püspököknek 
nincs bizonyos fizetésők, mindkét püspök azon 
jövedelemből él, mit conventio sytosiának nevez
nek. A conventio még a múlt századból szár
mazó bizonyos kötelezettség a község részéről, 
melyet igen nehezen lehet érvényesíteni, és me
lyet a szegényebb részek régóta nem fizetnek, 
például Bihar megyében; járulna ehhez a papok 
által fizetett bizonyos illeték. De a papok a 
maguk silány fizetéséből meg sem élhetnek, mert 
sok helyen majdnem semmi, és azok még fizes
senek a püspöknek ? Egy püspök fizetése 3 — 4000 
forintra sem megy. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Az sok! 
B a b e s V i n c z e : Sok volna, ha roppant 

teendője és felelőssége nem volna. 
De hogy vannak a consistoriummal ? A con-

sistoriumnak még eddig igen nagy hatásköre 
van, de fizetett hivatalnokai nincsenek. 

I v á n k a I m r e : Épen az a nemes! 
B a b e s V i n c z e : Az iskolák felügyeletét 

is viszik; de hogyan viszik ? Ingyen, minden fize
tés nélkül. Ha a múltba tekintünk, azt látjuk, 
csupa visszaélésekből éltek; most a visszaélések
nek akadály tétetett az által, hogy a statútum 
organisatorium azokat lehetlenné tette, mert 
most már a nyilvánosság, a eontroll áll fön. 

Még roszabbul állnak a klerikális intézetek, 
melyek alig érdemlik meg ezen nevet. Van t. i, 
az aradi dioecesisnek úgynevezett klerikális inté
zete, melynek alig van három évi cursusra két 
tanára s egy-egy tanár fizetése 400 frt. Már 
most arról van szó, hogy leptettessenek életbe 
azon intézkedések és szervezkedések, melyeket a 
törvény alapján a congressus decretált és me
lyek ő felsége jóváhagyását is megnyerték. Eh
hez mindenesetre szükséges a pénz, mert a nél
kül lehetetlen keresztülvinni, és a nélkül mint 
mondám, az autonómia puszta szó. Ha tehát 
szükséges valahol ily ideiglenes segély, mert én 
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az egész rovatot csak ideiglenesnek ta r to t tam, 
ha mondom valahol, i t t merül fel a tadhat-
lan szükség, mert épen ezek azon egyházak, 
melyek a múltban semmit sem szereztek, s nem 
is szerezhettek, mert nem léteztek, mert az ál
lam csak épen most adta meg ezeknek létezé-
sök elismerését. 

Én tehát azt tartom, ha méltó, hogy a 
többi rovatok összegei meghagyatnak: it t az 
nem csak méltányos, hanem igazságos is, mert 
azon alapok is, melyek az egyházat illetnék, tör
vényhozás utján tétettek át. Erre nézve én a 
legcsekélyebb kiszámítás szerint azt találtam, 
hogy egy csekély összeggel lehetne segíteni; a 
javaslatba hozott 80,000 írtnak, mint mondám, 
csak ideiglenes megtoldásával igen nagy szolgá
latot tenne a t. ház és a kormány nem csak az 
egyház szabadságának, autonómiájának, hanem a 
haza ezéliainak is. Én azt tar tom, a t. minisz
térium azon különféle czélokra fordítandó 30,000 
írtból egy csekély összeget erre adhatna, és 
épen ezt figyelembe véve, ezen módosítványt va
gyok bátor előterjeszteni: , ,az egyházi czélok 
czime alatt 4 ik helyre a görög-keleti egyház 
részére előirányzott -80,000 fr'tnyi összeg emel
tessék 120,000 forintra. (Felkiáltások: Csak?!) Én 
semmit sem adtam hozzá, mert meg vagyok 
győződve, hogy az igen t. cultusminiszter ur ed
dig is meggyőződött, vagy legalább meg fog 
győződni ezentúl, hogy ez szükséges és hogy ugy 
fogja ez összeget fölhasználni, mint fölhasználta 
azon 50,000 frtot, mely több év óta az erdélyi 
főegyház vagy érsekség számára kiadatott. 

Ajánlom e módositványomat a t . háznak. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (újra felol

vassa Babes Vincze módositványát.) 
M o c s á r y l a j o s : T. ház! Miután Nyáry 

Pál t. képviselőtársunk indítványát érdemileg 
senki meg nem támadta, ugy látszik, hogy az 
általános viszhangra talál és azért e tárgy ér
demébe bocsátkozni nem is fogok. Csak rövid 
észrevételt vagyok bátor tenni azon indokolásra, 
melyet az igen t. miniszter ur előadott. 

0 t . i. azt méltóztatott mondani, hogy van
nak országok és ezek közé sorozható hazánk is, 
hol a vallásnak,hol a papnak nem csak egyházi, 
hanem culturai missiója is van. 

Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a civilisatiónak azon stádiumában, melyben ha
zánk hála Istennek áll, én a eultura előmozdí
tására sokkal hathatósabb eszköznek tar tom az 
iskolát, mint a papot, sőt tapasztaltuk gyakran, 
hogy az egyház némely esetekbén talán nem is 
előmozdítója s barátja a valódi culturának. En 
megvallom, ezen segélyezésben nyilt elleutétét 
látom azon vallásszabadsági elveknek, melyek i t t 
az általános vita alkalmával előadattak, mert 

én azt hiszem, hogy csak az lehet elhatározó 
elv az állam és vallások közt való viszonyra 
nézve, mely Amerikában uralkodó, hogy a ki pa
pot akar tartani, fizesse ; a ki templomba akar 
járni, építsen magának saját pénzén. (Flénk he
lyeslés hal felől) Az állam semleges tér az egyhá
zakra nézve, e tekintetben minden felekezet irá
nyában magát tökéletesen semlegesen kell tar
tani. 

Én tehát azon elvet, mely ezen rovatban 
ki van mondva s meg van állapítva, hogy t. i, 
az állam hivatva van segélyezni az egyházakat, 
a „szabad egyház szabad államban" elvével el
lentétben lenni látom. De megvallom, azon kí
vül jelen viszonyaink közt aggályosnak tartom 
az ily segélyezést azon vallásfelekezetek szabad
ságára nézve, melyek az autonómiát már gya
korolják , mert kétségtelen, hogy ily segélyezé
sek utján megtörténhetik az, hogy az állam be
teszi a lábát az autonóm egyházak körébe. Már 
most is ugy vagyunk, hogy ámbár a protestán
sok mindig aggálylyal vannak eltelve ezen tö
rekvések irányában. — és erről tanúságot tehe
tek, mert befolyók ez ügyekbe, — mégis vala
hányszor az állami segélyezés kérdése fordul elő, 
nem tudják magokat elhatározni arra, hogy a 
segélyt visszautasítsák; mert tagadhatatlan jól 
esik az nekik szegénységök folytán. Annál ag
gályosabb ez az autonóm szabadságra nézve, mi
vel oly elveket hallottam fejtegetni az általános 
vitában a miniszter ur részéről, melyek ezen 
aggályokat táplálni képesek. 

. Bocsánatot kérek, hogy erre visszatérek, 
(Fölkiáltások: A részletes vitánál vagyunk!) 

A cultusminiszter ur azt méltóztatott mon
dani az átalános vita alkalmával tar tot t első 
beszédében: (Nem szabad! Nincs napi renden! 
Olvassa): „Az állam és egyház közti viszonynak 
meghatározásában csak két rendszert lehet kö
vetni alkotmányos országban, hol az egyenlőség 
elvéből kell kiindulni mindenben. Vagy azt> 
hogy az állam egyenlő befolyást gyakorol min
den felekezetre ; vagy azt, hogy minden feleke
zetek tökéletesen szabadok." Alább ismét ezeket 
mondja. (Olvassa): „Mertkérdem én, feltartható-e 
oly állapot, hogy egy alkotmányos országban a 
polgároknak nagy része egyházi dolgaikra nézve 
tökéletesen független legyen, egy felekezet pe
dig ezen szabadságot ne bírja?" E szerint tehát 
a t. miniszter ur alternatívát méltóztatott fel
állítani, t. i. hogy vagy legyen szabad vala
mennyi vallásfelekezet, vagy pedig egy sem le
gyen szabad. Igaz, hogy az alternatíva második 
részét méltóztatott hangsúlyozni, mondván, hogy 
igen is, legyen szabad minden vallásfelekezet. 
De bocsánatot kérek, ez alapjában ugyanazon 
nézet, mely i t t az absolut rendszer idejében, mi -
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dőn a protestáns pátenst akarták behozni, al
kalmaztatott. Akkor is ugyanazon alapból, t. 
i. a vallásfelekezetek egyenlőségének látszólag 
igen plausibilis, de itt veszélyes alapjából indul
tak ki. Veszélyes, mert ha ezen egyenlőséget tö
kéletesen keresztül kellene vinni, a különböző 
felekezeteknek az államhoz való viszonyára néz
ve, megtörténhetik az, hogy ha például bármi 
okból, mi igen könnyen megeshetik, nem fog 
egyhamar létre jönni a kath. autonómia: akkor 
ezen egyenlőség kifolyása az lenne, hogy tér
jünk vissza oly intézkedésekre, melyek visszave
zetnének bennünket ismét a Baehrendszer alatti 
protestáns pátens idejébe. 

Ezeknél fogva, megvallom, ón az egész ro
vatot ki szeretném törölni; miután azonban azt 
tapasztalom, hogy a t. ház egyátalában nem ki
van e tárgyakban most már gyökeres irányban 
intézkedni, és miután Nyáry Pál képviselő ur 
indítványában azon irány van kijelölve, melyet 
én is helyesnek tartok, részemről ahhoz járulok. 
(Helyeslés bal felől.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! (Fölkiál
tások: Eláll!) Engedje meg, t. ház, ha e] nem 
állok. 

T. ház! Itt csupán elvi különbség van 
Nyáry Pál képviselő ur indítványa ós a pénz
ügyi bizottság észrevétele közt. Ugyanis a pénz
ügyi bizottság is csak a jövő évre, illetőleg ez 
évre kívánta az egyházak segélyezését megsza
vaztatni. 

Én azt gondolom, az elv, t. i. az egyháznak 
az államtóli függetlenségének elve — mindenek 
fölött áll, és Nyáry Pál képviselőtársam csak 
ezen elvet akarja kimondatni, ugyanazt, a mit a 
pénzügyi bizottság is kimondott, t. i. hogy a 
vallás és az állam egymástól elkülönittessék; 
én tehát csak azért nem álltam el a szótól, mert 
én is ezen elvet kívánom megmenteni. 

A mit a miniszter ur a 48-ki törvényekre 
hivatkozással történt indokolása mondott, szerintem 
nem csak nem áll — hanem igen szerencsétlenül volt 
alkalmazva, a mennyiben az — mint már Nyáry 
Pál képviselőtársam kifejtette, a 48-ki törvény 
IH-ik törvényezikk 3-ik §-sa igen föltételes volt; 
ugyanis azt föltételezte, hogy minden egyházi 
javak az állam által elkoboztatván, még a pa
pok is, mint államhivatalnokok az állam által 
fizettessenek és ezen elvnek kivitelére utasította 
a minisztériumot,'hogy a vallásfelekezetek meg
hallgatásával törvényjavaslatot terjeszszen a kép
viselőház elé; igen helyesen monda tehát Nyáry 
képviselő, hogy e tekintetben 1848. óta halad-
tuuk annyiban, hogy ezt többé nem kívánjuk. 

Igaz, ón nem kívánom, hogy e szempontból 
terjesztessék elő törvényjavaslat, mert már azóta 
ezen politika elavult. Én, em hogy hivatalnokká 
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akarnám tenni a papot, hanem átalában szabaddá 
akarok tenni minden vallásfelekezetet. Ez volt 
egyedüli indoka Nyáry Pál képviselő ur indít
ványának is. 

A másik, a mit most méltóztatott a minisz
ter ur fölhozni és a mire Nyáry Pál képviselőtár
sam is megfelelt, t. i. hogy ezen segélyezések 
már 1868. és 1869-ben észrevétel nélkül meg 
lettek szavazva, mert ez, mint ő megjegyzé, az 
akkori költségvetéseknek rögtöni áthajtásában ta
lálja föl indokát. De mostani beszédében még 
ezeken fölül a t. miniszter ur egy uj és igen veszé
lyes indokot hozott fel, t. i. a vallásoknak cultu-
rai missióját, és itt már többen föl is karolták ezen 
elvet, hogy miután hát a vallásoknak eulturai 
missiójok van, adjanak ennek is 12 ezret, aman
nak meg pótlólag még 40 ezerét. Engedelmet 
kérek, ez nem áll. Nagy kérdés, uraim, vajon 
van-e a vallásoknak eulturai missiójok? és itt 
igen helyesen, de csak röviden emiitette Moesáry 
képviselőtársam, hogy nem vagyunk többé barbá
rok, hogy a vallások által jussunk a miveltség 
bizonyos fokozatához. 

Minden vallásfelekezetnek megvan a maga 
revelatión alapuló dogmája, erre nézve Jókai 
képviselőtársam igen helyesen jegyzetté meg pár 
nap előtt, hogy midőn e házban felszólal, félre
teszi a felekezeti érdekeket, de leküzdi magá
ban a philosophust is, a kinek pedig joga volna 
kutatni és határozni a dogmák értéke fölött is. 
En nyíltan kimondom, t. ház, hogy ón a val
lásoknak nem ismerhetem el eulturai missióját, 
azoknak más ez élj ok van, miket most fejte
getni nem akarok. Igen helyesen mondotta Mo
esáry képviselőtársam, hogy a eulturai czólokra 
egyedül az iskolák vannak rendelve, mert az 
csakugyan történelmi tény — hogy sokszor a val
lások papjai híveiket nem épen a kultúra utján 
akarják vezetni, hanem inkább vissza akarják terelni 
a közép századok homályába, illetőleg a bigottság
ból folyó föltétlen engedelmességre. Mit a pápai 
esalhatlanságnak épen e napokban czélba vett 
dogmára emelése igazol. 

En hajlandó vagyok elfogadni azt, a mit 
Nyáry képviselő ur indítványozott, t. i. hogy tar-
tassék fön még ez évben a régi gyakorlat. 
Mert szerintem—mi protestáns képviselők — azon 
veszélyes helyzetben vagyunk, hogy miután a 
vallásfelekezetek e tárgyban ugy, a mint a 48-ki 
törvény rendeli, kihallgatva nincsenek, mi ne-
vökben vissza nem utasíthatjuk azon Ezsau len
cséjét, melyet azok már két évben elfogadni jó
nak láttak, nem gondolva meg, hogy ez önkor
mányzatuk veszélyeztetését vonhatná talán jövő
ben maga után, ós csak azért merek rászavazni 
Nyáry Pál t. barátom módositványára, mert a 
vallásfelekezetek még kihallgatva nincsenek. 

17 
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Erintette tegnap Horváth Sándor képviselő 
ur, hogy a protestáns pátens az úgynevezett 
Entwurf, mely szerinte az Ezsau lencséjét hozta a 
protestánsokna, különösen az evangélikusok között 
milyen veszedelmes scissióra adott alkalmat. 
Lettek ugyanis ennek következtében patentalis egy
házak és püspökök, és lettek alkotmányos és auto-
nomikusok. 

Én tehát, t. képviselőház, ezen indoknál 
fogva Nyáry Pál módositványát elfogadom. 

A mi a többieket illeti, i t t van Babes kép
viselő ur 40 ezer, i t t van Simay Gergely ur 1 2 ezer 
forint culturalis alapú követelésével. En vesze
delmesnek tar tanám, uraim, ezen sine qua non-on 
is túlmenve, még egyes felekezeteknek olyasmit 
megszavazni, melyre nézve, hogy multjok nincs, 
mint malum necessariumot megadni, de egy 
krajczárt sem többet, nem akarván szaporítani 
azon lovagok számát, kik az Ezsau lencséjeért 
készek fognának talán lenni az autonómiát 
mellőzve, jövőre is a subventio mellett maradni. 

B e r z e n c z e y l á s z l ó : T.ház! Igen rövid 
leszek,kettőre akarok véleményt mondani; elő
ször a Simay Gergely indítványára, azután a 
Babes Vinczéére. 

Ámbár az egészre nézve magam is azt kí
vánnám, hogy az ideiglenes legyen, mégis azt 
merem állítani, ha elfogadjuk azt, hogy az állam 
ju t t a t némely egyházaknak segélyt: akkor el kell 
fogadni annak a következményét is, és akkor 
kénytelen vagyok Simay Gergely véleményét és 
követelését logikai és következetesség! szempont
ból helyeselni, és azt mondom, ha egynek adunk, 
ép oly kötelességünk adni a másiknak is. 

Az mondatott itt, hogy a papok a cultúrá
nak vezetői. Valóban én azt látom, hogy a pa
pok nálunk épen a barbarismusnak vezetői, mert 
sajnosán tudjuk, hogy nálunk épen a papok ve
zetői az agitatióknak. 

Az örmény egyházra nézve röviden meg
jegyzem, hogy mellőzve egyes geschafteket, (De
rültség) az örmények ugy Magyarországon, mint 
akár hol politikailag magokat az országgal min
dig identificálták, és sohasem tartoztak azon nép
fajok közé, a kik habár szeretik a traditiókat 
föntartani, mégis társulnak azon nemzetiségekkel, 
a kik azon társadalom ellen, a melyben élnek 
és laknak, folytonosan conspirálnak Miután tehát 
az izraelitáknak és a többi felekezeteknek adunk, 
következetesnek tartom, hogy adjunk az örmé
nyeknek is. En tehát ezt pártolom, azonban 
megjegyzem, hogy azon összeget, melyet Simay 
Gergely képviselőtársam kér, soknak tartom, és 
azt hiszem, fele is elég. 

A mi a Babes Vincze képviselő ur indítvá
nyát illeti: ne tessék arról beszélni, mintha a 
román egyháznak Erdélyben és Magyarországon 
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kevesebb módja lett volna magát művelni, mint 
ott, hol uralkodó volt, péld. a Dunafejedelemsé
gekben; méltóztatnak ismerni azt , hogy a 
magyarországi és erdélyi román papság mindig 
műveltebb volt, mint a dunafejedelemségi; ne 
feledjék, hogy a legelső román bibliát Erdélyben 
irták és a román litteratura Erdélynek és Ma
gyarországnak köszöni létét. Ezt el kell ismer-
niök. Már, hogy ezen görög biblia a vulgátából 
volt fordítva, és fordítva egy más a görögből, 
az nem tartozik hozzánk, csak az, hogy a ro
mán papság miveltebb volt Erdélyben, és hogy 
még nem láttam román papot Erdélyben, ki 
mint Komániában, tartja a könyvet maga előtt 
és énekel, pedig egy betűt sem ismer azon könyv
ből, melyből énekel. (Derültség.) 

Bátor vagyok kérdezni, miért kívánja Babes 
ur azt az összeget? Én azt mondom, azon nagy 
nép, mely 4 milliót tesz Magyarországon — va
lóban csodálkozom, hogy 4 millió létére semmije 
sincs, mert hiszen a mai viszonyok szerint még 
a napszámból is lehetne néhány milliót behozni; 
de ezt nem azért mondom, mintha fukar volnék, 
hanem hát Babes ur azért kívánja autonómiájuk
nak rendezését, hogy pereiket saját clerusuk 
ellen kivihessék. De ha ez így van, akkor mi 
katholikusok is sokkal nagyobb összeget fogunk 
kérhetni, mert nekünk is lesz perünk a mi pap
ságunkkal, a mi derűsünk pedig sokkai hatal
masabb, nekünk több millióra lesz szükségünk. 
(Derültség.) Ennek az lesz a vége, hogy minden 
vallásfelekezet kérni fog egynehány milliót, hogy 
papjaival dolgát elintézze, ennélfogva nem sza
vazhatok rá. 

De az örményekkei egészen máskép áll a 
dolog. Ezek követeléseinek jogosságát az 1848-ki 
törvények is elismerték és annak megtagadását 
méltánytalannak tartom, az örmények loyalitását 
mindnyájan ismerjük, de ha Babes ur indítvá
nyából indulnánk ki, a követeléseknek soha sem 
1 nne vége. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Több észrevételt 
volnék kénytelen a cultnsminiszter ur költség
vetése ellen tenni; de nem akarok praejudicálni 
a szerb nemzeti egyházi eongressus határoza
tainak és nem akarom provocálni a méltatlan 
praejudicálás vágyát ; azért szorítkozom csak a 
4-ik, a keleti egyházak segélyezéséről szóló 
pontra. Miután a -?zerb és román metropolia 
törvényesen el lettek választva*, óhajtandó lett 
volna, hogy a t. miniszter ur is ne együttesen, 
hanem különválva veszi vala föl a költségve
tésbe az illető tételeket. Elvárom : hogy azt jö
vőre tenni fogja, és kívánom, hogy a jelenlegi 
segélyezés is méltányos arányban osztassék el a 
két egyház közt. De miután az erdélyi archi-
dioecesis már 50,000 frttal participál, én azon 
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ezélból, hogy ezen arány létesíthető legyen, 
pártolom Babes Vincze t. barátom indítványát, 
miszerint a segélyezés 120,000 frttal emeltes
sék azon esetben, ha a t. ház a segélyezés elvét 
elfogadja. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Igen röviden 
szándékozom kifejteni azon nézetemet, hogy én 
azt, hogy az egyházi czélokra e költségvetésben 
foglalt összegek ugy, a mint Nyáry t. barátom 
előadta, a rendkívüli költségek közt megszavaz
tassanak, magam részéről is elfogadom. Elfoga
dom, mert belátom, hogy hazánkban még van
nak oly rendkívüli helyzetek s körülmények, 
melyek azt egy ideig igazolják, s igy helyeslem, 
hogy azok most megszavaztassanak, de helyes
lem azt is, hogy nem a rendes, hanem a rend
kívüli kiadások közt szavaztassanak meg. De 
nem tehetem, hogy két oldalról jött azon in
dítványok, miszerint ;egyes tételek emeltessenek 
töl , vagy hozzá esatoltassanak, bármelyikét is 
pártoljam. I t t engem legelőször is egy átalános 
elv és nézet vezet, mely abban áll, hogy nem 
volna helyes megkezdeni azt, hogy egyes képvi
selők indítványára egyes tételek meghatározott 
kerekszámokkal emeltessenek föl, mert akkor 
egyenlő joggal és egyformán hasonló tételföl
emelést követelhet magának minden érdekelt és 
utoljára a költségvetés minden számadáson fölüli 
nagyságra fog emelkedni és felelős senki sem 
lesz, mert utoljára is a ház nem felelős. (Ugy 
van! bal felől.) 

Az összegnek meghatározása, szerintem a 
kormány kötelessége, ő felelős azután azért, hogy 
azon általa kívánt összegekkel ugy lehessen kor
mányozni, a mint kormányozni szükséges. Ha 
mulasztást lát a ház, igen is lehet, sőt gyakran 
szükséges utasítani a minisztert, hogy egy vagy 
más pontra is terjeszsze ki figyelmét és tegyen 
javaslatot, de az összegnek még azon esetben is, 
meggyőződésem szerint, a miniszter által kell 
javasoltatni, és ez legalább azon eljárás, melyet 
kővettetni láttunk oly országokban, melyekben 
parlamentális kormány van és a költségvetés 
megszavazási módja és ezélszerüsége fölött már 
régóta tisztában vannak. 

A mi a dolgot illeti, azon átalános oknál 
fogva nem szavazhatom meg sem az egyik, sem 
a másik összeget; és meg kell jegyeznem külö
nösen arra, a mi itt az örményekre nézve el
mondatott; én nagyon tudom becsülni azon haza
fiúi szellemet, melyet el nem ismerni magyar
országi és erdélyi örményekre nézve nem lehet, 
de én legalább azt gondolom, hogy i t t nem 
nemzetiségi dotatióról, hanem hitfelekezeti do-
tatióról van szó; én ugy tudom, hogy az örmény 
vallás nem különálló vallás, hanem az örmények 
római katholikusok és igy, meggyőződésem sze

rint, külön szóba egyátalában nem jöhetnek. 
(Helyeslés.) 

'Engedje meg a t. ház, hogy még csak két 
megjegyzést tegyek. (Halljuk!) 

Az mondatott, hogy a vallásnak nincs eul-
tur hivatása. Engedelmet kérek, ezt én el nem 
fogadhatom, sőt ellenkezőleg, minden vallásnak 
jogosultsága csakis cultur-missiójában rejlik s 
a mely perczben egy vallás cultur-missióját el
vesztette, a mely perczben a cultura érdekeivel 
ellentétbe helyezte magát, azon vallás el fog 
enyészni (Átalános helyeslés) és helyébe fog lépni 
egy más vallás, mely cultur-missióját teljesí
teni képes. (Átalános élénk helyeslés.) Erről tanú
ságot tesz az ezredéves történet. 

A másik, mit meg akarok jegyezni figyel
meztetésül, az, hogy i t t tiz nap óta semmit sem 
hallunk annyiszor emlegettetni, mint az auto
nómiát. Én részemről természetesen tapaszta
lásból is annak föltétlen barátja vagyok, de 
engedelmet kérek mindenkitől, egy hanggal kö
vetelni az autonómiát ós egy másik hanggal a 
lelkészeknek az állam általi dotatióját, azt nem 
tartom helyesnek. Mi protestánsokul követeljük 
az autonómiát, de nem is jajdulunk föl a miatt, 
hogy fölteszem, a tiszántúli superintendentia fe
jének, püspökének mindössze 1000 frt fizetése 
van, mit az egyháziak magok adójából fizetnek. 
(Helyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház! Bocsánatot 
kérek, ha talán visszaélve már a t. ház becses tü
relmével, néhány rövid észrevételt leszek bátor 
tenni. 

A Babes Vincze képviselőtársam által beter
jesztett módositványnak két nézpontja, irányadó 
eszméje van, mely itt már föl is emlí t te tet t ; és 
pedig egyik a Szlávy igen t . képviselőtársam néz
pontja. a ki azt mondotta, hogy az ily egy
házi czélokra megszavazandó subventioknál nem 
mérvadó az igazság és méltányosság, t. i. nem 
mérvadó azon elv, hogy az egyes hitfelekezetek 
egyenkint és mindnyájan subventionáltassanak, 
hanem tekintettel kell lenni azon, az igen tisz
telt vallásügyi miniszter ur által is nyomatéko
san hangsúlyozott cultur-missiójára a felekezetek
nek. Ez az egyik nézpont. 

A másik, melyet igen tisztelt képviselőtár
sam Tisza Kálmán emiitett föl, az, hogy nem 
helyes az egyes tételeket emelni, midőn az 
egyes képviselők által az összegek meghatáro
zása inditványoztatik. 

Elfogadom ezt, és azt hiszem, Babes képvi
selőtársam ragaszkodik az általa indítványozott 
összeghez; de épen Tisza Kálmán t. képviselő
társam előadása folytán, midőn azt mondja, 
hogyha valahol fogyatkozás létezik, hivassék 
föl a kormány, hogy az iránt tegye meg javas-
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latát, pártolom ezen módositványt akként, hogy 
utasíttassák oda a vallásügyi miniszter ur, misze
rint meggyőződvén a subventio emelésének szük
ségességéről és azon arányról, melyben az esz-
közlendő lenne, annak idején póthitelt kérjen a 
háztól. (Helyeslés.) 

De nem fogadhatom el azt, mit Mocsáry 
képviselő ur felemlitettt: hogy a vallásszabad
sággal nem fór össze az egyes egyházaknak 
subventionáltatása az állam részéről, mert ezen 
argumentum csak is abstract alkalmazható; pe
dig hiszem, épen Mocsáry képviselő ur volt az, ha jól 
emlékszem, ki a lefolyt discussio alkalmával az
zal támadta meg Pulszkyt, hogy ő ily abstract 
elveket alkalmaz a concret tekintetek figyelembe 
vétele nélkül, holott az idealismusnak reális ér
téke nincs. 

Talán ezzel megfeleltem Tisza Kálmán kép
viselő ur azon észrevételére is, a ki nem tudja 
összeegyeztetni, hogy egy felől autonómiát hang
súlyozunk, más felől a lelkészek fizetését kérjük. 
Nem a lelkészek fizetéseiről van itt szó, hanem 
a consistoriumról van szó, és az autonómia szer
vezésére szükséges költségről, s ha e tekintetben 
a román egyház nem rendelkezhetik azon pénz
összegekről, melyek e czélra szükségesek, bizto
sithatom Berzenczey képviselő urat, hogy ennek 
egészen másban rejlik az oka, de nem a román 
nézet ekbem 

Egyébiránt pártolom ez indítványt. 
I v á n k a I m r e : Csak egy pár szót va

gyok bátor fölemlíteni. Itt a consistoriumok fize
tése említtetett. Ha valakinek az autonómiáról 
lehet beszélni, bizonyosan azon egyház tagjá
nak lehet, a mely, mint a történet is mutatja, 
legtöbbet szenvedett. Mi nem kérünk itt 
dotatiót, és szívesen lemondunk arról; nálunk és 
püspökeinknek is 6—800, vagy legfőlebb 1000— 
1200 frt. fizetésök van, mivel több költségök van, 
mint a rendes papoknak; a consistorium tag
jainak pedig egy krajczár fizetésök sincs, hanem 
az illető tagok az ügy érdekében ingyen szol
gálnak. Csak ezt tartottam szükségesnek el
mondani, és valóban az autonómiára minket 
tanítani senkisem fog. (Helyeslés.) 

C s e r n a t o n y l a j o s : Tisztelt ház ! 
Elismerem, hogy azon követelések, illetőleg 
kérések, melyek itten tétettek, a felelősség
nél fogva némileg indokolva vannak és az 
az illetők magokat följogosítottaknak tarthatják. 
Ennélfogva, mert ezt elismerem, s azt hiszem, 
hogy sokan elismerik: föl vagyunk egyszersmind 
arra hivatva, hogy indokoljuk azt, hogy miért 
nem teljesítjük mi mégis e kívánságot, mely a 
jogegyenlőségnél fogva méltányosnak, sőt jogo
sultnak látszik ? Én épen csak az iránti nézetem
nek kinyilatkoztatására vagyok bátor fölszólalni, 

miért óhajtjuk mi és miért proponálta igen 
tisztelt barátom Nyáry Pál, és méltóztatott 
a tisztelt miniszter ur is elfogadni azon pro-
positiót, hogy ne a rendes kiadások közétó-
t essék, hanem a rendkívüliek közé soroztassék 
az, mi a budgetben van? azért, mert azt az elvet 
valljuk, hogy ezeknek el kell töröltetni, és nem 
kell belefoglaltatnia, mihelyt lehet, sem a rendesek, 
sem a rendkívüliek között. Ha ez elvet most 
megállítjuk, akkor elismerjük, hogy e tétel egy 
malum necessarium, melyet még nem töröl
hetvén el rögtön, okvetlenül még most rend-
kivülileg föl kell vennünk a költségvetésbe. De 
ebből nem következik, hogy egy oly tételt, melyet 
eltörölni akarunk, ujabbaknak hozzáadásával nö
veljünk. En részemről nem szavazok azon kiadá
sok növelésére, melyeket el akarunk törleni. (He
lyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e tételt a pénz
ügyi bizottság módosítása szerint? (Fölkiáltások: 
Nem!) Tehát nincs elfogadva. 

Elfogadja-e a ház Nyáry Pál képviselő ur 
módosítását? (ElfogadjukI) E szerint a 290,000 
forint a rendkívüli költségek rovatába fog átté
tetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 3-ik czimében, a tanulmányi ügyekről az 
első rovatot.) 

E l n ö k : Babes Vincze ur kívánja módosit-
ványát újra fölvétetni. (Fölkiáltások: Elesett!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Babes Vincze inditványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
rovatot.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak a Ill-ik czim első rovatára nincs 
észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház? (Elfo
gadjuk !) 

H o f f m a n n P á l : Nekem a Ill-ik ezim-
nél egy kérdésem van a vallás- és közoktatási 
miniszter úrhoz, t. i. e rovatban tankerületi fel
ügyelők költsége foglaltatik, jelesül hat tankerü
leti felügyelő és azoknak hivatalaihoz tartozó 
személyek és egyéb hivatalos functiókra szolgáló 
költségek. Az én nézetem az, miszerint ezen tan
kerületi felügyelők fölöslegesek; (Helyeslés) fölös
legesek azért, mert ezen tankerületi felügyelő
ségek csakis az állam- és kath. iskolákra ügyel
nek fel, és igy igen speciális czélokra szolgálnak; 
fölöslegesnek tartom továbbá azért is, mivel ezen 
tanfelügyelők összes teendője csak az érettségi 
vizsgáknál az elnöklésre szorítkozik. Az összeg 
nem jelentékeny ugyan, 28,900 frt, (Közbeszólá
sok : Elég nagy biz az!) azonban fölösleges tárgyra 
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ennyit sem vagyok hajlandó megszavazni. (Rész
leges helyeslés.) Belátom egyrészt, hogy ezen in
tézményt rögtön eltörülni nem lehet, másrészt 
talán az érettségi vizsgáknál elnökösködósök még 
ez év folytán szükséges is; és ennél fogva, a 
mennyiben a miniszter úrtól oly kijelentést sze
rencsés lehetnék venni, hogy ő ezen tankerületi 
felügyelőségeket a jövő évre a budgetbe nem 
szándékozik fölvenni, ez esetben az erre vonat
kozó inditványtól elállnék. 

Eötvös József b. közoktatási mi
n i s z t e r : Megvallom, t. ház, (Halljuk'.) nagyon 
bámulom, hogy a t. képviselő ur, ki a tanügy 
jelen állapotát Magyarországon ismeri és ismeri 
a középtanodák szervezetét is, ezen kérdést in
tézte hozzám. 

Részemről azt hiszem, valamint a népneve
lés tekintetében sok hiány létezik, ugy kétsé
gen kivül senki a középtanodák jelen állapotával 
megelégedni nem fog. Valamint a népoktatásnál 
szükséges volt egy kimerítő törvény arra, hogy 
a népoktatás terén a haladás lehetségessé vál
jék, mert alkotmányos országban — fölfogásom 
szerint — első alapja minden reformnak egy 
tőrvény, mely az irányt kijelölje: ugy hasonló 
törvény alkotása szükséges a kőzéptanodákra és 
az egyetemre nézve is. Ezen törvényjavaslatomat 
bátor leszek a t. ház asztalára letenni, mely jö
vőben a középtanodákat, ide értve természetesen 
ugy azokat,melyek classicus neveléssel foglalkoznak, 
mint a reáliskolákat, szabályozza, és akkor a 
dolgok természeténél fogva azon felügyeleti rend
szer, mely e gymnasiumokra nézve most létezik, 
meg fog szűnni és a törvény valamint a gym-
nasiális uj szervezetet, ugy meg fogja határozni 
a felügyeleti módozatokat is, melyek arra szük
ségesek, hogy a törvény végrehajtassák. Hogy 
azonban addig, mig a jelen — bármily hiányos 
— rendszer főnáll, szintén valami fölügyeletre 
szükség van, hogy azon ötven és néhány közép
tanoda nem maradhat minden felügyelet nélkül, 
hogy addig pl., mig a vizsgálatokra nézve uj 
rendszer behozva nincs és pl. az érettségi vizsgá
latok helyett fölvételi vizsgák hozattak volna 
be, addig, mig az érettségi vizsgálatok léteznek, 
kell lenni valakinek, ki az állam részéről fel
ügyeljen, hogy ezen érettségi vizsgálatok kellőleg 
taitassanak meg: az előttem tökéletesen vilá
gos. Addig tehát, mig a közoktatási rendszer 
megváltoztatva nem lesz törvény által, addig, 
mig a, mostani rendszer minden kellékeivel léte
zik, iáe értve az érettségi vizsgákat is, addig — 
fölfogásom szerint — ezen felügyelőket föntar-
tani szükséges. 

Azon perczben, melyben a t. ház a közép
tanodákra nézve uj törvényt fog alkotni, azon 

perczben ezen hivatal, valamint az egész előbbi 
rendszer meg fog szűnni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én a tanke
rületi főfelügyelőket és azok lételét egyátalában 
indokolva nem látom, még azok után sem, miket 
most itt a t. vallás- és közoktatási miniszter ur 
mondott. A főérv, a melyet fölhozott, az, hogy 
mig érettségi vizsgák léteznek, addig kell, hogy 
legyen valaki, ki a vizsgálatokra az állam részé
ről felügyeljen. Ha szükséges egyátalában, hogy 
az állam külön felügyeletet gyakoroljon az érett
ségi vizsgákra, inkább mint más iskolai vizs
gákra, igen könnyen lehet segitni az által, hogy 
a minisztérium vagy az egyes tanodák igazga
tóit, vagy egyes jelesebb tanárait delegálja azon 
autoritással, hogy ott az államot képviseljék. 
Hanem, hogy azért szükséges legyen egy egész 
gépezet, mely 28,200 frtba kerülj annak szüksé
gét egyátalában nem látom át. Én egészben vé
ve tévesztettnek látom azon irányt, melyet a 
miniszter ur a nevelés előmozdítására behozni 
és követni látszik. (Halljuk!) Én nem az által 
tartanám a nevelésügyet előmozdithatónak, hogy 
az egyes bureaukratikus hivatalokat és szemé
lyeket szaporítsuk; minél több lesz a felügyelő, 
minél többet költünk e bureaukratikus intézke
désekre, annál kevesebb lesz a valódi haszon a 
nevelésből. Nem kell az iskolákba járó ifjúságnak 
más felügyelő, mint tanitójok ós iskola felügye
lőjük. Az igazgató fölé tegyünk tanfelügyelőt, e 
tanfelügyelő fölé főfelügyelőt, e főfelügyelő fölött 
áll a minisztériumban az osztálytanácsos, e 
fölött áll a miniszteri tanácsos, e fölött ismét a 
államtitkár, a ki fölött ismét a miniszter áll: 
ez rettenetes hierarchia! Ebben annyi gradatio 
van, mint a hadseregben a közlegénytől a gene
rálisig, mint az egyházban a káplántól a cardi-
nálisig. Én azt hiszem, a tanfelügyelők már bele 
vannak foglalva a törvénybe; ezt incidentaliter 
a budget tárgyalásánál eldönteni nem lehet; de 
a tankerületi főfelügyelők a törvényen nem ala
pulnak, ezeknek a törvényben sehol semmi nyo
muk nem levén s egyébiránt is én azokat fölös
legeseknek tartván, e tételt eltörlendőnek vélem. 

Sokkal inkább vélem én azt, hogy a tan
ügy is elő fog segittetni, ha azon pénz, a mi 
ezekre fordittatik, és pedig nem csupán csak 
ezen tanfőfelügyelőkre, hanem egyátalában az 
egész tan főfelügyelőségre, egyes iskolák fölállí
tására és föntartásári fog fordíttatni. Méltóz
tassanak egy kis bizalommal lenni a törvényha
tóságok iránt; ha a törvényhatóságok felügyelete 
alá fogják ez ügyet bízni és ha azon 274,000 
frtot a törvényhatóságoknak fogják átadni, azon 
meghagyással, hogy egyes helyeken, egyes köz
ségekben, hol iskolák nincsenek, 3—4 — 500 frt 
segítségével rábírják azokat, hogy iskolákat ala-
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pitsanak, hogy a törvényes 5%-át adójoknak az 
iskolák fölállítására fordítsák, s mennyiben az 
elegendő nem volna, abból segélyezzék azokat, 
akkor nem 41 tankerületi felügyelő lenne az 
országban, hanem 5 — 600 uj iskola, és azon 
5000 község, melynek iskolája nincs, ennyi száz
zal legalább kevesednek. 

De, mint mondom, a tanfelügyelők állását 
ez esetben megváltoztatni nem lehet, mert azok 
a törvény által meg vannak állapítva, a tanke
rületi főfelügyelők azonban nem; ez utóbbiakra 
nézve bátor vagyok következő indítványt ter
jeszteni elő: (Halljuk!) „A Ill-ik czim első rova
tában előirányzott 28,200 frt, a mennyiben a tan
kerületi főfelügyelőségek semmi törvényben nem 
alapulnak, de különben is fölöslegesek, eltöri en-
dők." (Helyeslés bal felől.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő indítványát.) 

S c h w a r c z G y u l a : T. ház! Hogy a tan
felügyelet szükséges, azt szakember nem fogja 
kétségbe vonni. A tanfelügyelet nem csak szük
séges a növendékek fölé, hanem szükséges a 
tanitószemélyzet fölé is s a tanfelügyelő ép oly 
szükséges a másodlagos tanfolyamokon, mint 
szükséges az elemieken. Azonban ebből nem az 
következik, hogy ezen rovatát a budgetnek ugy, 
a mint van, helyeseljem. Az igen t. miniszter ur 
azt mondta, hogy jövőre beadandó középtanodai 
törvényjavaslat által a dolgon módosítva lesz, s 
én remélem is, hogy módosítva lesz; mert belá
tom ugyanazt, a mit mondott, hogy az állam 
igazgatása alatt álló másodlagos tanodák minden 
felügyelet nélkül nem maradhatnak; ez természe
tes : mert hisz az államnak azok tanári személyzetet 
is kell ellenőrizni; hanem én azt látom, hogy ez 
intézmény ugy, a mint előttünk áll, nem egyéb, 
mint sajnos öröksége a múlt 1847-iki időszak
nak. Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy a 
gymnasiumok és reáltanodák fölött tanfelügyelet 
gyakoroltassék, hanem az ellen van kifogásom, 
hogy megtartassék azon régi szokás, mely abból 
állott, hogy czimzetes apátok és prépostok, kik
nek valami kilátásuk volt magasabb állásra, a 
régi helytartótanácshoz becommandiroztattak és 
ezekre bízatott a közóptanodák fölügyeleti ve
zetése. 

Nem szólok a jelen tankerületi főtanfel
ügyelők személyes tulajdonairól, hanem tudom, 
hogy átalános indignátió uralkodik az ország 
szakértő köreiben a fölött, hogy a kerületi fő-
tanfelügyelők most is, mint a 47-es korban volt, 
papok és pedig kivétel nélkül papok. Én ennek 
nem látom szükségét, és igy, a hogy a dolog 
jelenleg áll, nem látok abban egyebet, mint foly
tatását a 47-es dicasterialismusnak. 

Már most az a kérdés, hogy midőn minisz

ter ur arról beszélt, hogy jövőre ez máskép lesz, 
mit értett ez alatt a „jövőre* szó alatt. Én. 
attól teszem függővé elhatározásomat, hogy mit 
értett az alatt a miniszter ur, hogy jövőre más
kép lesz? Most tárgyaljuk az 1870. évi költség
vetést, és pár -hónap múlva remélem, elő fog 
terjesztetni az 1871-iki. Az tehát már most a 
kérdés, mit értett ezen jövő alatt? Azt értette-e, 
hogy az ő középtanodai törvényjavaslata előbb 
be fog terjesztetni, mint az 1871-iki előirány
zat? és hogy az 1871-ik évi előirányzatban már 
nem lesz bajunk ezen dicasteriális intézmóny-
nyel ? Vagy pedig értett átalában véve valami 
vague időpontot, melyről nem tudjuk, mikor fog 
bekövetkezni? Ha a cultusminiszter ur igéretét 
fejezi ki az iránt, hogy az 1871-ik évi előirány
zat előterjesztése előtt fogja azon törvényjavas
latot beadni, azon esetben én részemről, miután 
tanfelügyeletnek létezni kell, sajnálatomat feje
zem ki ugyan a tanfelügyeletnek jelen színezete 
fölött; de egyátalában a tanfelügyeletet eltör-
lendőnek e helyütt nem tartom. De az eset
ben, ha ő az iránt ígéretet nem tesz és nem 
biztosit bennünket, hogy az 1871-iki előirányzat 
megszavazása előtt beterjesztendi a tanfelügye
letre is vonatkozó középtanodai reformjavaslatát, 
az esetben én a jelenlegi hagyományos intéz
ményt végtelen időkre prolongálva látom és el
lene szavazok: mert nem pár hónapról, hanem 
hosszabb időről, bizonytalan időhuzamról szólva, 
inkább nem akarok semmi tanfelügyeletet, mint 
a jelenlegi dicasteriális elavult tanfelügyeletet. 
(Helyeslés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b. c u l t u s m i n i s z 
t e r : Engedelmet kérek, t. ház, hogy szólhassak. 
Nem igen könnyen érzem magamat sértve; de 
azt hiszem, nincs senki följogosítva azt monda
ni: ha igéretemet teljesíteni fogom. Azon kétel
kedni, hogy igéretemet teljesítem — meggyőző
désem szerint — senkinek jogában nincs, és kö
vetelhetem mindenkitől, hogy szavaimnak hitelt 
adjon. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

S c h w a r c : G y u l a : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások: Másodszor szólni nem szabad!) 

E l n ö k : A képviselő ur jogában van sza
vai félreértését helyreigazítani. 

S c h w a r c z G y u l a : Nagyon csodálko
zom, hogy a t. cultusminiszter ur annyira féke
érthetett. Itc vannak szomszédaim, a kik haliot-
ták szavaimat. En nem azt mondtam, hogy. ha 
a miniszter ur igéretót teljesiti; hanem azt 
mondtam, hogy: ha a miniszter ur azon ígéretet 
teszi. Ne méltóztatott volna a miniszter ur con-
versalni, hanem hallgatni szavaimra, akkor e 
félreértés nem történik meg. (Zaj jobb jelöl. Ugy 
van! Igaz! a bal oldalon.) 



130. országos Uíés február 25. 1870. 135 

H o f f m a n n P á l : T. ház! (Zaj.) vagy nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
E l n ö k (csengd): A vita be van rekesztve, állni. (Megtörténik!) A többség elfogadja. 

s ennél fogva Hoffmann Pál képviselő ur a Holnap 10 órakor ülés. 
tárgyhoz többé nem szólhat. 

Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizottság Az ülés végződik délután 2 órákor. 
véleménye szerint ezen tételt 28,200 forinttal 

130. országos ülés 
1870. február 25-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A vallás- s közoktatási miniszter költségvetésének részletes tárgyalása 
tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó- esem Jász-Kisér, Jász-Ladány, Jász-Alsó szt. 
zsef b., később Festetics György gr. j György, Ujszász, Jánoshida, Alattyán községek-

\ nek és Szászberek pusztának és az illető lako-
Az ülés kezdődik d. e. 101íi órakor. , soknak azon alázatos kérelmét benyújtani, mely

ben kérik, hogy az 1868-ik 49-ik törvényczikk 
E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy- j 1. §. e) pontja értelmében a hatvan-szolnoki va-

zökönyvét meghallgatni. j sut azon irányban vitessék ki, mint azt a 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa afebr. ! törvény rendeli, t. i. Jászberényen keresztül és 

24-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) ' hogy e községek érdekeinek megfelelő állomással 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv j építtessék ki. Kérem a kérvényi bizottsághoz át-

hitelesittetik. tétetni 
Somogy megye közönsége a megye területé- | E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tété

től elszakasztott úgynevezett Ketel-Répás terű- j tik át. 
létnek a megyéhez leendő visszacsatoltatását j Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
kéri. | cultuszminiszterium költségvetésének részletes tár-

Szintén Somogy megye közönsége az Esz- j gyalusa, és pedig a III. ezim 7-ik rovata: a 
terházy-képtárnak államköltségen leendő megvá- : népnevelési tanfelügyelőségekről. 
sárlását kéri. Mihályi Péter jegyző (olvassa a köti-

Temes megye közönsége Krassó megyétől : ségvetés III. czimének 7-ik rovatát) 
1783-ban elszakított karansebesi kerületnek az Kautz Gyula előadó: A pénzügyi 
utóbbihoz leendő visszacsatoltatását kéri. bizottságnak erre nézve nincs észrevétele. 

Szontagh Pál (csanádi) képviselő ur bemu- H r a b á r M a n ó : T. ház! Azt hiszem, 
tatja Balassa Gyarmaton lakó Roth Mózes kér- nem találok ellenmondásra e házban, ha azt 
vényét, melyben folyamodó az 1869-ik évi jőve- mondom, hogy minden uj intézmény mulhatlanul 
delmi adóbeli megrovatásáért orvoslást kér. ! föltételezi annak szükségességét is. Nem tar to-

Molnár Pál képviselő ur bemutatja Jakab- ; zom azok közé, kik a tanfelügyelőségek szüksé-
falva község lakóinak kérvényét, melyben pana- gét tagadni akarnák, de ép azért, mert belátom 
szólják, hogy legelőilletékök nem mint legelő, annak szükségét, szerintem nem hagyható egy 
hanem mint erdő van megadóztatva és ez iránt ; ily taníelügy el őszek sem üresedésben, s miután 
orvoslást kérnek. tudtommal Sáros vármegyében egy fő-, Márma-

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz rosban pedig egy altanfelügyelői szék mind e mai 
utasíttatnak. napig üresedésben van, egész tisztelettel fordu-

K o v á c h l á á s z l ó : T. ház! Van szeren- I lok a cultusminiszter úrhoz azon kérdéssel, szán-
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dékozik-e ezen tanfelügyelői székek betöltését 
mielőbb eszközölni? vagy ha nem, mondaná meg 
okát, miért maradt el az ekkorig? Mert vagy 
van szükség e tanfelügyelőaégekre, vagy nincs. 
Ha van, akkor ezeknek be nem töltése mulhat-
lanul a tanügy hátrányára történik; ha pedig 
nincs rá szükség, akkor fölösleges a reá előirány
zott költség megszavazása. 

S z i l á d y Á r o n : T. ház! Nem tudom, 
vannak-e üresedésben ily tanfelügyelői helyek, még 
kevésbbé vagyok kíváncsi egyelőre arra, vajon szán
dékozik-e azokat betölteni a t. miniszter ur. Nem 
is azért szólalok fel, hogy vádoljam a tanfelü
gyelőket, nem is azért, hogy védjem őket; mint 
tanfelügyelőket hivatalos állásukban, annak elfo
gadásaért védi őket a törvény, mely rendszere
sítette állomásukat, melyekre kineveztettek. Vá
dolni, ha van ok a vádra, vádolja őket a tör
vény, melynek szakaszait végre nem hajtották. 

Tömkelegét azon akadályoknak, melyeket a 
miniszter ur tegnap fölemiitett, hogy útjában 
állnak hazai nevelésügyünk kifejlődésének, szin
tén nem akarom a tanfelügyelők személyében 
akár egyenkint, akár összesen látni; mert ily 
roppant vádnak elviselésére nem tartom őket 
elég nagy számú testületnek és kisebb számuk
hoz mérve nem oly hatalmasaknak, hogy legyőz-
hetlen akadályokat gördíthetnének az ügy kifej
lődése elé. Azok után, a miket itt e házon belül, 
és e házon kívül hallottunk, valóban nem nehéz 
dolog nevetségessé tenni egyik vagy másik tan
felügyelőt; azok után mikről nekem is tudomá
som van, természetesen kisebb részéről a kine
vezett tanfelügyelőknek ismét azt vagyok kény
telen mondani, hogy vannak kőztök olyanok, kik
nek mind ügybuzgósága, mind képessége iránt 
kellő elismeréssel kell viseltetnünk. 

Egy kérdést azonban eldöntetlenül kellett 
hagynom magam előtt mindeddig: nevezetesen 
azt, vajon jobban tesz-e a cultusminiszter ur, 
ha több oly szakértőt, minőt egynehányat tiszte
lünk a tanfelügyelők sorában, ha több ilyet nevez 
ki, elvéve őket azon intézetektől, a melyek virág
zására oly nagy befolyásuk volt? vagy jobban 
tette volna, ha ott hagyja őket, habár kényte
len nagy részben gyakorlatlan egyéneket alkal
mazni? Eldöntetlen voltam kénytelen hagyni e 
kérdést azért, mert megvallom, a tanfelügyelők 
eddigi működésének nem látom oly sikerét, oly 
eredményét, mely csak azon néhány jeles szak
képzett egyénnek, azon másik térre való áthe
lyezése által amonnan elvonását igazolná, és nem 
látom biztosítva, tisztázva a tért előre arra 
nézve, hogy ha eddig nem is, de ezentúl többet 
fognak tehetni. A cultusminiszter ur maga sem 
keresett az illető tanfelügyelőkben akadályokat 
melyek egész tömkelegéről emlékezett, melyeket, 

összefoglalva egy nagy gyűjtő név alatt az idő
ben fejezett ki. 

Igaz, hogy az időben benne van a tanfel
ügyelő ugy mint az egész nemzet, az egész or
szág, a korszellem iránya; a közérdekeletlenség, 
melynek ellenkezőjét a cultusminiszter ur con-
ditio sinequa nonjának mondotta a nevelésügy 
előrehaladásának. Hogy azonban az idők olyanok, 
a milyenek, hogy az idők, vagy egyénítve az idő 
fogalmát, a közérdekeltség tán mégis sokkal kor
szerűbb fogalmával, hogy azon közérdekeltség, 
vagy érdektelenség annyiban függ az időben is 
tőlünk magunktól, az sem oly kérdés, melyet az 
akadályok elemzése körül figyelmen kivül hagy
hatnánk. Mellőzöm tehát az időt mint oly tág, 
szóles fogalmat, melyben igen-igen sokat beszél
hetünk és gondolhatunk, minduntalan kikerül-
hetnők egymást, pedig azt hiszem, itt leginkább 
szükségünk van, hogy fogalmaink találkozzanak, 
hogy nézeteink egymással érintkezésbe jöjjenek, 
egymással azokat kicserélve szüljék azon üdvös 
eredményt, a mire nem egyénileg, nem pártkü
lönbség szerint, hanem mindnyájunknak szüksége 
van. Hiányzik a közérdekeltség az oktatásügy 
iránt. 

Nem tudnám megmondani, t. ház, hol kezd
jem első okát megemlíteni a közérdekeltség hiá
nyának : mert hogy nem hiányzott nálunk a köz
érdekeltség, azt hiszem, az iránt nincs nézetkü
lönbség a t. ház tagjai között. Hogy nem hiány
zott érdekeltség a nevelésügy iránt az elnyoma
tás időszakában, hogy nem hiányzott még az azt 
megelőzött időben, hogy nem hiányzott az uj 
aera beállása után, azt, hiszem, mindannyian tud
juk. Mikor kezdett tehát* hiányozni a közórde-
keltség? Akkor sem még, mikor a népoktatási 
törvény létrehozásában fáradozott a t. ház. Lét
rehozása után később állott elő az érdekletlen-
ség. Első sorban mi volt ennek oka? Megengedi 
cultusminiszter ur, hogy őszintén — mint ren
desen szoktam — nyilatkozom e tárgyban is. 

Távol levén tőlem minden vádaskodási szán
dék és hajlam, kénytelen vagyok kimondani, hogy 
ha a közérdekletlenség csakugyan átalános a nép
oktatás ügyét illetőleg s a népoktatási törvény 
végrehajtása iránt, mint a milyennek azt cul-
tuszminiszter ur jelzetté, annak első sorban a 
t. kormánypárt közlönyei az oka. (Felkiáltások: 
Hogy-liogy?) Méltóztassék visszaemlékezni azon 
szerencsétlen időkre, midőn nem ugy mint ma 
már, hanem kivétel nélkül a kormánypárt lapjai 
mindent, a mit csak lehetett, az ellenzékre igye
keztek ráfogni, annak nópszerütlenitése végett. 
(Igás! bal felől.) Méltóztassék visszaemlékezni, 
hányszor, de hányszor volt kivétel nélkül minden 
lapjában a t. ellenpártnak felhordva a népokta
tási törvénynek az ellenzék által ilyen életre 



130. országos Mis február 25. 1870. 137 

nem való, ilyen tökéletlen alakban létrehozása. 
Önök azt hitték, hogy az ellenzéknek fognak ár
tani akkor, mikor ártottak magának az országos 
ügynek. Emlékezzenek vissza, mikor kénytelen 
volt felszólalni még a t. ellenfélnek is egyik ér
demes tagja azon méltatlankodások ellenében, 
melyekkel az ellenzékkel összefogva őt illette a 
sajtó. 

A „Pesti Napló" mai számában ismét foly
tatását látom az efféléknek, ügy látszik, t. ház, 
valakinek fáj, hogy azon törvényjavaslat, mely 
a cultusminiszter ur által ide benyujtatott, nem 
azon változatlan alakban került ki, és került 
szentesítés alá, a mint, a milyenben az ide jött; 
különösen fájlalni látszik valaki a polgári isko
láknak a népoktatási törvénybe beillesztését, épen 
ez ellen is van egy inveetiva a mai, emiitett 
ezikkben vagy levélben felhozva, hogy felsőbb 
népiskoláink vannak, mig polgári iskolák máig 
sincsenek, azon a hangon, a melyen a törvény 
szentesítése óta rendesen szokott beszélni a„Pesti 
Naplónak" illető levelezője. 

Ily s ehhez hasonló czikkek által elértük azt, 
hogy a közérdekeltséget végre kiirtottuk szivé
ből azoknak, a kik oly lelkesedéssel rajongtak 
az ügyért. 

De koránsem akarom oly fontosnak tulaj
donítani az illető sajtónak e tekintetben elkövetett 
—szerintem helytelen — eljárását. Koránsem aka
rom oly fontosnak tüntetni fel, hogy talán egye
dül ez szülte volna ezen érdekeletlenséget, hogy 
a létezőt ez ölte volna meg. Koránsem. Az a 
fogalomzavar, melyet az illető lapok előidézhet
tek e téren, csekély ahhoz képest, a mely ural
kodik szélesebb körben nálunk. Az a fogalom
zavar, mely a koreszméket megérti, igaz, fel
fogja, de a legeslegjobb esetben az egymásután 
felől nincs mindig tisztában, melyik következzék 
a másik után; azt hiszszük, hogy emlegetése 
által megoldottuk a bajt, meggyógyítottuk a 
sebet s midőn megunva a beszédet, elhallgatunk, 
azt hiszszük, eláll a seb sajgása is. 

Nem térve vissza azokra, melyek a múlt 
napokban mondattak, csak arra vagyok bátor 
felhívni a t. ház figyelmét. 

Ilyen koreszme az iskolának az egyháztól 
való elkülönítése, ilyen az egyháznak az állam
tól való elválasztása, függetlenítése, ilyennek sze
retném egy harmadikul feltüntetni, — mert szoros 
összeköttetésben van ezekkel, —a vallás fogalmának 
a pap fogalmától való külön választását. Ez azon 
fogalomzavar, mely nem enged bennünket kiemel
kedni azon hínárból, melybe belevitt bennünket 
a fogalmak tisztázását nem óhajtó érdekek irá
nya. Ha hozzászoknunk az egyik vagy másik 
kérdéshez, akár az egyháznak az államtól való 
elválasztatása, függetlenitéséhez, akár az iskolá-
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nak az egyháztól való elkülönítéséhez, vallás, 
hit elveibe, vallás dolgaiba ütközünk némelyek 
vélekedése és állítása szerint. 

Én, t. ház, azt hiszem, a legeslegelső, az 
egyháznak az államtól való elválasztatása. Mig 
ezen át nem estünk, ne ámítsuk magunkat, hogy a 
népnevelést újra felvirágoztathatjuk. Az egyház
nak az államtól való elválasztatására tegnap 
tette meg a t. ház az első lépést; de azt hiszem, 
ez oly csekély lépés, mely után még igen-igen 
sok ily lépésnek kell következni, hogy valahára 
végre elérjük azt, a mi után hiába sóvárogtunk ed
dig. Akkor hiszem, önként fog következni, ma
gától fog megoldatni az iskolának az egyháztól 
való elválasztatása is. 

De mind a két czél csak akkor lesz elér
hető, ha hajlandók leszünk elfogadni a különb
séget a vallás és pap fogalma közt. 

Csodálatos, t. ház, hogy nem akarjuk meg
érteni a megértettnek állított korszellem szavát; 
teljességgel nem értem azokat, kik azért, mert 
egy vagy más rétegéhez tartoznak a társadalom
nak, az önfentartás oly kétségbeesett eszközeivel 
küzdenek a magok érdekében, a mit nem iga
zolhat az~ ügy, melynek supponálják törekvé
seiket. Azt hiszem, minden intézmény elavul idő
vel, elavult intézményre nincs szüksége a világ
nak. Be fog következni minden egyesre, minden 
egyes osztályra nézve, minden professióra nézve 
előbb-utóbb az, hogy mint hasznavehetlen kerék, 
az államgépezetből ki kell esnie. Ha ilyen a pap
ság, s az ilyen papságra nincs szüksége az em
beriségnek, nem látom át, mily okból követel
jük mi azt. hogy tartassék fel ezen alakban a 
papság, a mint jelenben van. Ha nincs szüksége 
papra a világnak, az emberiségnek, miért igye
kezünk mi magunk saját érdekünkért, elhitetni a 
világgal, az emberiséggel: „de igen, mi akaratod 
ellen boldogítani akarunk téged." Ha a papokat 
saját érdekök elfogultakká nem teszi, akkor, hi
szem, nem fogják irántok való kénytelen tiszte
letből összezavarni a pap és világ fogalmát az 
emberiség s így az oktatás ügye kárára még a 
vakbuzgók sem. Nem látjuk minduntalan és nem 
fogjuk látni a buzgólkodást összeütközésbe jönni 
a vallás hitelveivel akkor, midőn tulajdonképen 
a papok érdekei ellen kell szólnunk s tennünk. 

Bocsásson meg a t. ház, hogy annyira ki
tértem, de ezek után röviden foglalhatom össze 
azokat, miket az akadályokra nézve még mon
dandó vagyok, melyeket valaki csekélyeknek 
tarthat, de én azt hiszem, főokai annak, hogy 
népoktatási ügyünk előre nem halad, hogy a 
népoktatási törvény életbe nem lép; ugy látom, 
hogy mások figyelmét sem kerülte el egy körül
mény, de nem akarták kimondani, nem tudom, 
ki iránt tanúsított figyelemből. 

18 
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Bátor leszek kimondani, t. ház, hogy val
láskülönbség nélkül a vallástanítás módja az oka 
az oktatásügy előre nem haladhatásának. A 
XXXVHI. t. ez. 52-ik §-a, melyben a tanórák 
számának minimuma és maximuma a tanulókra 
nézve azon világos kijelentéssel van meghatározva, 
hogy beleértetik abba a hit- és erkölcstan is : 
nem vonatkozik eléggé a íelekezeti iskolákról 
szóló §§-ra. Az 57-ik §. mondja: „A községi ele
mi népiskolákba minden bitfelekezet gyermekei 
járhatván, hiveik hit- és erkölcstani oktatásáról 
az illető hitfelekezetek tartoznak gondoskodni. 

E vallásoktatásnak a közös iskolai órákon 
kivül és szintén nyilvánosan kell tartatni ." 

Ha visszatekintünk oktatásügyünk eddigi ál
lására, azt látjuk, hogy legnagyobb részben ki
vétel nélkül minden felekezet szorítkozott a vallás 
és azzal szoros összefüggésben levő tantárgyakra, 
majdnem minden idejét azok vették eddig igény
be. Egyetlen felekezet részéről sem értesültem 
oly indítványról, mely e részben bármely üdvös 
intézkedést vett volna ezélba; pedig ez nem üt
köznék dogmába, hanem csak vonatkoznék az 
elavult, irályilag is elavult előadásra s legfeljebb 
szükségtelenül áradozó előadásra, mely tanköny
veknek reformálása minden felekezetnek saját 
maga iránt is főkötelessége, mert ha érdektelen
ség uralkodik a népoktatás iránt, azt hiszem, ezen 
érdektelenséget, sőt közönyt hozzám hasonló pályán 
levő képviselőtársaim tapasztalhatták épen a 
vallásos téren is, a mi pedig az ily tankönyvek
nek tulaj donitható. Ha az e téreni reformálástól 
továbbra is tartózkodnak a felekezetek, a meny
nyiben a törvény által szabályozott tanrend
del jönnek összeütközésbe: utoljára vagy kény-
szeritett reformra lesznek utalva, vagy azt idé
zik elő, hogy a törvényhozás által ki fog mon
datni, miszerint a községi iskolában a vallás
tanítás nem kötelezett tantárgy, mint ez épen 
most Angliában van szőnyegen. 

En tehát nem kívánom azt, mit nem kí
vánhatok a közoktatási miniszter úrtól, hogy 
ezen baj orvoslását gyökeresen talán saját be
avatkozása által, mire jogosítva nincs, vigye ke
resztül ; én csak annyit kérek a miniszter úrtól, 
méltóztassék a törvénynek ezen 52-dik §-ára oly 
figyelemmel lenni, a milyet, hiszem, különös kö
telességévé tesz a törvény utolsó §-a, mely a 
tőrvény végrehajtásával bizza meg s az állam 
érdeke. A lélek ám maradjon a hitfelekezeteké, 
azt hiszem, a test az államé. Ha egyéb szem
pontból nem, orthopaediaiból méltóztassék az óra
szám megtartására ügyeltetni, mert nem csak 
tanult, de testileg is ép nemzedékre van szük
sége a hazának. 

Nem akarok paedagogiai értekezést tartani, 
csupán e szempontra is kívánom felhívni minisz

ter ur figyelmét, mely a cultur-államokban, me
lyekre r ugy szeretünk hivatkozni, épen napirenden 
van. Es én azt hiszem, nálunk, a hol még ezen 
egyenes főczél mellett egy más nagy czél is el
érhető, meg fogja érdemelni a t . miniszter ur 
figyelmét; s akkor a 25 órából, melyből most 
néhol a 15—20 órát igénybe vevő vallás előadása 
korlátoztatnék, azért elegendő idő maradna, mely 
alatt értelmesen a vallást is elő lehetne adni ; 
hiszem, sok akadály el lesz ez által hárítva, me
lyeknek fejtegetésétől gondolom, fölment a t. 
miniszter ur és a t. ház. E tekintetben szeret
ném, ha a tanfelügyelők lelkiismeretesek lenné
nek a jövőre, a mennyiben tőlök telik, ellen
őriznék ezen iskolai óraszám felhasználását. Én 
hiszem, hogy ezen az utón mindenüvé bevihető 
azon tanterv, mely ellen senkinek sem volt ki
fogása, s ezen terv bevitele rövid időn emelni 
fogja a tanügyet. 

T. ház! miután látom, hogy ezen dolog fej
tegetése nem olyan, mely egyátalában mulatsá
gos volna : szívesen befejezem tehát, és szívesen 
elhagyom, a mit még szerettem volna elmondani; 
elhagyom, mert eddig is érintettem talán olya
nokat, melyek kellemetlenül hatottak némelyekre 
s kénytelen volnék még olyanokat mondani ezen
túl, a melyek még kellemetlenebbül érintenének 
némelyeket s csak egy megjegyzésre veszek ma
gamnak bátorságot. Eészemröl a legszomoritóbb 
bizonyos adat valóságát többre becsülöm, a talán 
végnélkül boldogító bizonytalanságnál. De akkor, 
mikor t. barátom Sehwarcz Gyula lelkiismeretes 
utánjárással kiderített egy adatot, nevezetesen 
azt, hogy még Magyarországban 5000 község 
volna, melyben nincs semmiféle népiskola s utána 
zengte azt az egész ország, elfogadta a minisz
ter, elfogadta mindenki, s keresztüljárta még a 
külföldi sajtót i s : nem tar that tam s most sem 
tarthatom ily bizonyosnak. Fontoljuk meg ezen 
állitásnak valóságát. Megengedem, hogy 5000 
községnek vagy falunak nincs Magj^arországon 
semmiféle iskolája, de bocsásson meg nekem mind 
t. barátom, mind mindenki, a ki ezen számot 
kifogás-nélkülinek találja, hogy kétségbe vonom 
ezen ily módon felállított statistikai adatot azért, 
mert ezt az 5000 számot akkor fogadnám el 
csak. hogyha nevelésügyünk legfejlettebb korá
ban ezen 5000 helységre ugyanannyi iskolát 
számithatnék. Azt hiszem, t. ház, hogy e véle
ményben i t t köztünk senki sincs, mert ezen 
helységeknek nevezett legtöbbször majorságok s 
puszták egymáshozi közelségöknél fogva akkor is 
négyen-öten fognak egy iskolát fentartani, addig 
bármi borzasztónak tessék, bármi borzasztóan 
gyönyörű is az ily adatnak hatása, én magun
kat sem ijeszteni, sem állapotunkat siralmasab
ban rajzolni, mint a milyen az valóban, sem 
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szükségesnek, sem kívánatosnak nem tartom. 
(Jobb felől fölkiáltások: Eláll!) T. ház! szívesen el
állók, csak azt vagyok bátor kérni, ha én elál
lók, és ha senki rajtam kivül nem érinti vagy 
nem meri érinteni akár tiszteletből, akár félénk
ségből, akár a reformok iránti borzadály miatt 
(Zaj. Halljuk!) azokat a dolgokat, melyek, meg
engedem, hogy szorosan ide nem tartoznak, de 
melyek lényegesen összefüggnek ezen szorosan 
ide tartozó dologgal, ha ezt érinteni nem mél
tóztatik, legalább méltóztassanak rágondolni, 
azt hiszem, hogy e gondolkozásnak senki kárát 
nem fogja vallani, és akkor a közérdekeltség 
hiányának meg fogják találni azon forrásait, 
melyeket miniszter ur még nem terjesztett elő 
elkésett jelentésében. Csupán arra vagyok bátor 
megjegyzést tenni, hogy a közérdekeltsóg hiányát 
oly átalánosságban nem fogadhatom el, a mint 
a miniszter ur monda. A közérdekeltség megvan 
én szerintem az autonomieus hitfelekezetekben és 
mert megvolt és jelenleg is megvan: nem esem 
kétségbe az oktatásügy jövőjéről, mert utoljára, ha 
nem lesz más mód, ezek fogják azt a másutt pusz
tító érdektelenség s erélytelenség daczára is meg
menteni. Különben ha része van azon látszólagos 
érdekeíetlenségben az autonóm felekezeteknek is, 
bocsásson meg miniszter ur, őszintén kimondom 
ismét, hogy az ő ingadozásának, határozatlansá
gának következménye : mert egyetlenegy hazai 
autonóm felekezet sem nyilatkozott sem a tör
vény ellen, sem a törvény értelmében teendő in
tézkedések ellen addig, míg azt nem gondolhatta, , 
hogy e törvény nem fog ugy végrehaitatni, a 
mint azt egy szentesitett törvényről hinni lehe
te t t volna. A. hitfelekezetek a létező tanintézete
ket áldozták volna fel a bizonytalan jövőnek, s 
tar that tak attól, hogy a mit annyi időn keresz
tül oly gonddal ápoltak, a legrövidebb idő alatt 
utasítva lesznek ismét újból előlkezdeni a ha
zai népoktatás felszámithatlan kárával. Bocsás
son meg: ha azt állítom, hogy ezen közérdekelt
ség szűk körre szorítkozva bár, megvan azon 
felekezetekben. Azt a közérdekeltséget nem lesz 
lehetetlen átalánossá tenni a minsizter urnák, 
csak akarja. 

Ezt egyedül a vallásszabadságról szóló tör
vény teheti. 

Sokat hallottam e tőrvényjavaslat állapotá
ról, én azt hiszem, mindenki hallotta azon el
szomorító hírt, a mi ezen törvény mindeddig 
idekerülésének akadálya, gátolója volt. Ha ez 
igaz volna, igazán kétségbeejtő jövő várakoznék 
nem csak a vallásszabadság ügyére, hanem ma
gára az oktatásügy jövőjére nézve. Ha csak
ugyan a minisztérium kebelében akadt volna meg 
azon törvényjavaslat, ha a minisztertanácsban 
volna oly párt, mely azon törvényjavaslatnak a 

ház elé jutását akadályozza s ily tőrvény hozását 
feleslegesnek ta r t ja : akkor, t. ház, azt hiszem, 
hogy hiába beszélünk a szabad egyház s szabad 
államról, hiába szavazzuk meg a költségeket az 
oktatásügyre, mert annak útjában folyvást ott 
hever azon akadály, melyet csak kerülgetünk, de 
elhárítására az egyedüli ezélszerü eszközt hasz
nálni nem akarjuk. Ha nem ugy van, méltóz
tassék erre nézve nyilatkozni miniszter ur, hi
szen nem csak a házat, hanem megnyugtatná a 
házon kivül az egész nemzetet is. 

Igen sajnálom, hogy e pontnál még t. mi
niszter urnák egy tegnapi kifejezése ju to t t eszem
be, mely vonatkozik azokra, miket előbb mon
dottam. Tegnap a megszavazott vallási segélyek
nél említette a t, miniszter ur — szeretem hinni, 
hogy rögtönzött kifejezéssel — azon érvet, hogy 
azért is kell a vallásoknak segélyt adni, mert 
vannak oly helységek, hol a papok egyedüli 
repraesentánsai nem csak a vallásnak, hanem a 
culturának is. Ezen repraesentatiótól félek én, t. 
ház, és ezen repraesentatiót, dogmaticus érte
lemben véve, tekintem én a legnagyobb akadály
nak a népoktatásügy fejlődésére nézve. Míg ezen 
repraesentatió áll útban, addig mindenütt össze 
lesz zavarva a vallás fogalma a papság fogal
mával, és míg a papok állanak útjában a nép
oktatásnak, addig az nem fog nálunk fölvirá
gozni. 

Az illető tételek megszavazása ellen semmi 
kifogásom sincs, legfelebb szólhatnék azon 41 
szolga fizetéséről, kikből talán sallangos, sujtásos 
huszárokat akarnak csinálni a királyi tanácsos 
urak rangjának feldíszítésére; de ezek ár tani hi
szem, nem ártanak, használni, gondolom, szintén 
nem használnak: ha a többségnek tetszik, ne
kem nincs ellene kifogásom. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Mielőtt a következő szónok szó
lana, a házszabályok 160-dik §-a világos rende
lete értelmében, mely szerint az elnök köteles
sége a tanácskozást a szabályok értelmében ve
zetni, figyelmeztetem a t. házat, hogy most az 
egyes tételek részletes tárgyalása van szőnye
gen, méltóztassanak tehá t arra szorítkozni, mert 
minden discussió, mely átalánosságokra terjed, a 
szabályok ellen van. (Atalános élénk helyeslés.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! A tan
felügyelők czimén kiadásba vett 163,540 frtra, 
s még inkább a tárgy lényegére vonatkozólag 
van némi észrevételem. 

Midőn a t. közoktatási miniszter ur az 
1868. évi XXXVIII. t. ez. keretébe a tanfel
ügyelőséget befoglalta, nézetem szerint a szegnek 
fejére czélzott, mert rend a lelke mindennek s 
felügyelet a rendnek. Felügy elet nélkül bizonyára 
soha sem lesz képes azon agyfnontosságn tör
vényt életbe léptetni; még kevésbbé fentartani 
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őt kifejleszteni azon jelentőségre, a mint szük-
éges., 

Erezték t. ház, a tanügy körül a felügyelet 
lényegesen szükséges voltát mindazok, kik a tan
ügy körül foglalkoztak. 

A prot. egyház, mely századok óta keze 
között tartja a tanügyet, jól tudva ezt, gondos
kodott már régi idők óta arról, hogy a tanügy 
körül tanfelügyelök is legyenek. Kalok a lelkész, 
ki nem csupán a lelkiekben, de a lelkiek körül, 
tehát a közművelődés dolgaiban is mintegy hiva-
talilag kötelezve van gondoskodni, rendes fel
ügyelője annak az iskolának, a mely gyülekeze
tének körében van. Ezen kivül a nép köréből is 
voltak választva tanfelügyelők, kik az illető 
gyülekezet iskoláira, mint folytonosan jelen levők, 
folytonosan és rendesen felügyelhessenek. De 
ezen kivül felügyelt az egyes egyházat képviselő 
egyházmegye akként, hogy öt, hat, nyolcz és tiz 
iskola számára egy-egy külön tanfelügyelőt állí
tott , a kinek tisztévé té tetet t az iskulákat nem
csak megtekinteni, hanem a tanügy lényegére 
befolyólag minél többször látogatni. Sőt ezzel 
sem elégedett meg a tanügy körül magát min
dig mélyen érdekelt prot. egyház, hanem az 
úgynevezett eanonica visitatiónál is kötelessége 
volt a felügyelet, sőt az egyes superintendenti-
ákból alakult prot. egyház egyeteme oly nagy 
mérvű intézkedéseket te t t , különösen közelebbi 
időkben, melyeket csak szükségesnek tar tot t a 
tanügy körül. És mi volt ezen eljárásnak ered
ménye, t. házi A.z, hogy a tanügy, az ujabb idők
ben kiválóan nagy lépésekkel, jelentékeny mérvben 
haladt előre. Azonban, t. ház, mindezen intézkedés, 
fájdalom, nem vala teljesen elégséges. Miért? Mert 
mindazon felügyelők, kik a tanügy köré állíttat
tak, nem találtak egy köztörvényt, a melyre 
támaszkodhattak volna intézkedesökben, s a vég
rehajtás szüksége esetén a tanügy legnagyobb 
hiányait s akadályait nem voltak képesek elhá
rítani azért, mert igen tudjuk, hogy ily dolgok
ban puszta erkölcsi erő azok ellen , kiknél épen 
az erkölcsi erő hiányzik, nem elégséges. Meg
történt aztán, hogy igen sokszor világi hatóság 
gyámolitásához kellett folyamodniuk, kik által 
ha nagy ritkán, nagy későn gyámolittattak is, az 
ily gyámolitásnak is igen kevés volt sikere, sok
szor csak annyi, hogy az illetőknek eleven sze
net gyűjtött fejökre. 

Nagyon helyesen gondolkozott tehát a köz
oktatásügyi miniszter ur, a mikor független 
egyéneket állított a tanfelügyelőség élére. De 
nézetem szerint a t . miniszter ur, midőn a szeg 
fejére czélzott, nem találta el a szeg fejét: mert 
minden felügyelet szerintem s bizonyára minden 
gondolkozó szerint is csak ugy ér valamit, ha 
az alapos lehet s folytonos. 

Elemezzük egy kissé a dolgot. Azon tanfel
ügyelőség, mely a XXXVIII. t. ezikkben felál
lítva van, vajon alapos-e, s vajon lehet-e az 
folytonos ? nézzük, illustráljuk egy gyakorlati 
példával a dolgot, és szabad legyen a t. házat 
figyelmeztetnem, hogy a miket mondani akarok, 
szerintem nagyon is a dolog lényegéhez valók; 
ennél fogva némi figyelemre legalább a t. minisz
ter u r tán méltathatná a dolgot. Ulustrálni kí
vánom, mondom, némi példával a tanfelügyeleti 
rendszer helyzetét, hogy felismerhessük aztán 
hiányait. 

A törvény szerint pl. oly megyében, mint 
Somogy, vagy egy-egy oly megyében, mint Fehér 
és Veszprém, egy tanfelügyelőség alapittatik. 
Egy ily tanfelügyelő tisztei következők: levén 
négy-öt száz iskola egy-egy tankerületben, köte
lessége ezen iskolákat évenkint megtekinteni, 
azon kivül irodai foglalkozásukban, levelezések
kel a községekkel, tanügyi hatóságokkal, egyhá
zakkal, a minisztériummal, s statistikai adatok 
összegyűjtésével foglalkozni. Most már kérdem a 
t. házat, illetőleg a t. miniszter urat, hogy ha 
tekintetbe veszszük azt, hogy egy éven át lega
lább négy nyári hónapon keresztül magának az 
általam már sokszor idézett törvénynek értelme 
szerint nincs iskola, négy hónapofr'kivéve, a mint
egy 300 munka-napból, mely egy évre esik, mi 
marad fen rendelkezésére Marad csupán 180 nap. 
Most méltóztassék abból leszámítani legalább egy-
egy hónapot, mit az őszi s tavaszi járkatlan utak 
levonnak, tehát 60 napot, marad csupán 120 
nap; e 120 napon át, ha a tanfelügyelő beteg
ség vagy más körülmények által nem akadályoz
tatnék is, vajon képes volna-e a maga teendőit 
alaposan, az az behatólag képes volna-e folytono
san ugy elvégezni, mint egy fejlődő tanügy ér
deke azt kívánja 1 Legfeljebb is a legkedvezőbb 
esetben 4—5 iskolát lehetvén megtekinteni na
ponkint, s miután azon 4—5 iskola egymástól 
legtöbb esetben 1 — 1 órai távolságra van, mit 
tehet? Hogy a törvény betűinek megfeleljen: 
betekint az iskolába, de ott nem foglalkozhatik, 
és csakugyan, a mint a tudósításokat veszszük, a 
mint halljuk s tapasztaljuk, a tanfelügyelet akként 
történik, hogy a tanfelügyelő legfölebb 4—5 
perczet tölt egy iskolában. A kik pedig hivata
luknak legfölebb csak nagyságos oldalát tekintik, 
tudván, hogy ugy sem tehetnek semmi lényeges 
szolgálatot, talán be sem tekintenek az iskolák
ba, ki sem indulnak tiszteik teljesítésére, a mint 
ezt olvassuk a lapokban és halljuk azon vidé
kekről , melyek tanfelügyelőiket reclamálják és 
currentálják. 

Már most bátor vagyok a t. miniszter urat 
kérdezni, vajon ily tanfelügyelet, melynek hiánya 
már magában a szervezetben van, megfelelhet-e 
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azon nagy czélnak, a melyre a tanfelügyelőség 
felállítva van? Ha még, t . ház, szakembereket 
hivott volna föl a t. miniszter ur ezen nagyfon
tosságú czélra, bizonyára sokkal inkább eléretett 
volna a ezél, mert szakember egy tekintetre 
meglátja a hiányt és meglátván, képes is azt or
vosolni; ellenben ismeretes a példabeszéd : ki 
minek nem mestere, gyilkosa az annak. 

Tudom, a t. ház tagjai is igen jól tudják, 
bizonyosan hallotta maga a miniszter ur is, hogy 
micsoda nagy botlásokat követnek el aztán a 
szakismeret nélküli tanfelügyelők. Én csupán egy 
eclatans példát akarok ezúttal felhozni. (Halljuk!) 
Van tul a Dunán egy jelentékeny város, mely
nek közönsége iskoláit községiekké akarván tenni 
vagy tevén, hogy iskoláit teljesen berendezhesse, 
fölszólította azon város polgármestere a tanfel
ügyelő urat , vajon hány osztályúnak kell lenni 
egy elemi iskolának ? És a tanfelügyelő ezen na
gyon is elemi dolgot nem volt képes megmondani. 

Az igaz, ezen hiányokon majd segítenek ők 
jó jelentésekkel, hogy legalább jó fizetéseiket ez 
oldalról megérdemeljék. De én nagyon kérem a 
t. miniszter urat, igen kötve higyen azon jelen
téseknek, mert a dolog természetében fekszik, 
hogy ily berendezés mellett, hogy t. i. egy tan
felügyelő egy-egy megyében felügyeljen a. tanügy 
rendbehozására és annak czélszerü kifejlesztésére, 
jó felügyelet és igy eredmény tökéletesen lehe
tetlen, mert phisice képtelen. Azért bátor volnék 
a t. miniszter urnák ajánlani, hogy rendezze a 
tanfelügyelőség ügyét ugy, mint a tárgy fontos
sága megkívánja, az az intézkedjék akként, hogy 
30, legfeljebb 40 — 50 iskolának legyen egy-egy 
oly tanfelügyelője, ki mint szakértő fel tudja 
ismerni a hiányt, és azt felismervén, képes le
gyen orvosolni is; kinek 30—40 vagy tán 50 
iskolának látogatásához legyen ideje akként, 
hogy azon látogatást egy évben ne csupán egy
szer teljesítse, hanem teljesíthesse azt minél 
többször, mert a felügyelet csak ugy ér valamit, 
ha mint mondám, nemcsak alapos, de folyto
nos is. • 

Én csupán azért szólaltam fel, t. ház, hogy 
ezen fontos ügyet, — ón, ki a népiskolai élettel 
két évtizeden át ismeretségben vagyok, — a t. 
miniszter ur figyelmébe ajánljam. Ezen intézke
dés nélkül bátor vagyok kimondani, hogy azon 
163,000 írt valóságos sárba dobott pénz, pedig 
bizonyára t . ház, hazánknak nincs egy garas 
kidobni valója. Azért ajánlanám javaslatomat a 
t miniszter ur figyelmébe, mely ha elfogadtatik, 
a tanügynek nagy szolgálatot fog tenni. Azt hi
szem, midőn felszólaltam, ezt nem ok nélkül, 
nem szükségtelenül tet tem, hanem teljes meg
győződésem szerint azért, mert meg vagyok győ
ződve, ez a rendszer sokáig fön nem állhat, s 

minél tovább, annál több időt vesztünk; merfc 
egy nagy ügynek használni akartam, s midőn ez 
ügyben felszólaltam, egyszersmind, ugy hiszem, a 
tárgyhoz is szólottam. (Helyeslés bal felől.) 

G o n d a l á s z l ó : A megyei tanfelügyelő
ségek intézményét átalában igen fontosnak tar t ja 
mindenki, kitünőleg fontosnak tar tom én is, s 
azért nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy 
elő ne hozzam észrevételeimet, melyek a neve
zett tanfelügyelőségekre vonatkoznak: 

Első helyen ki kell fejeznem azon óhajtás J~ 
mat, miszerint a szerzett tapasztalatok nyomán 
én azon számot — 41 főtanfelügyelő, 16 másod
tanfelügyelő — megfordittatni kívánnám. Miért? 
Mert azt találom az eddigiekben igazolva, hogy 
sokféle utasítás van, nagyon sok betű, még több 
drága eszme van szétszórva, elhintve a közönség 
körében, de a lélek még folyvást hiányzik, mely 
elevenít, munkál, teremt, hogy legyen azután 
mit fentartani, kormányozni. 

A főtanfelügyelőségek ellen közelebbről saját 
kerületemben van legelsőbb is azon kifogásom, 
hogy még a kormányzás munkáját is elhanya
golja, nem hogy a teremtésről gondoskodnék; és 
miután okom van azt hinni, hogy azon rang és 
méltóság , melybe helyeztetett, szolgál abban 
némi akadályul, azért kívánnám, hogy kevesebb 
méltósági igénynyel, nagyobb szakértelemmel, 
több hivatottsággal inkább a másod-tanfelügye
lők vennék kezökbe ezen dolgokat. Mert hogy 
példákra hivatkozzam, kerületem, melyről szólok, 
eddigelé több mint 600 holdra terjedő alapít
ványt te t t köznevelési czélokra, még annak is 
kijelölésével, hogy a helyi viszonyoknak megfe-
lelőleg különösen földmivelési és iparos szaktani-
tást kíván. Ez alapítvány tétetett oly időben, a 
mikor még az állam és vagyis országos törvény 
által nem volt felkarolva a tanügy, tehát akkor 
nagyon természetesen egyházi, hitfelekezeti kézbe 
jutot t ezen alapítvány vezetése. 

Hogy kiemeljem a dolog állását: a legköze
lebbi statistikai adatok azt mutatják, hogy meg
közelíti a 4000-et évenkint a tankötelesek száma 
és ha csak a rendes iskolaköteleseket, 6-tól 12 
évig veszszük is, ez a lakosságnak több mint 
14%-át adja ki, sőt az ismétlő-iskolára kötelezet
tekkel majdnem 21°/0-ot, miből nem több mint 
8—4310° °'/0 iskoláztatik ténylegesen. 

Ezen adatok uncialis betűkkel vannak ná
lam felírva; ezek a magyar hazai közművelő
désre igen nagy horderővel birnak. Ezek azon 
nagyszerű adatok, melyeket észrevenni nem birt 
egy évi működése alatt a méltóságba helyzefct 
tanfelügyelő u r ; ő utasításának mindazon pont
já t tudtára hozta ugyan a közönségnek hivata
los levelezéseiben és látogatásaiban, a melyeket 
megtartani kellett és melyeket sikeresitni okvet-
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len kötelessége; azonban eddig még egyetlen 
egy lépést sem te t t arra nézve sem az anyagi 
kérdés tisztázása körül, sem a szellemi berende
zésnél ; egy szóval maga az intézmény, mint bi
zonyítja a történelem, tökéletesen életképtelen
nek, hasznavebetlennek mutatkozik eddigelé és 
semmi sem hiányzik nagyobb mérvben, mint az 
átalános vitában fölpanaszoltam, hogy nincs ke
zünknél a hivatalos jelentés, a melylyel össze 
lehetne vetni és megczáfolhatatlanul bebizonyí
tani azon adatok valódiságát. En tehát ezekkel 
csak röviden kivántam kimutatni azt, miszerint 
ha a magyar tanügyet annak országos fontossá
gához illően kívánja gyámolítani a nemzet, és a 
törvényhozás a megalkotott törvénynek végre
hajtására illő figyelmet szentelni kivan, az ilyen 
részletek előadása soha sem fölösleges, a szám
adás mindenkor okvetetlenül megkívántatik, sőt, 
mint felszólalásom kezdetén kifejeztem, óhajtandó 
volna a már eddig szerzett tapasztalatok nyo
mán, hogy ne az absolut és az ideiglenes rend
szerből másolt nagyságos felügyelőkkel lássuk el 
a magyar tanügyet, hanem talán legközelebb 
nemzetünk életszükségének megfelelően a magyar 
géniuszból kifejlett saját eredeti rendszert alkos
sunk, oly egyénekkel töltve be ez állomásokat, a 
kik tudnak, akarnak munkálkodni, sőt arra szi
gorúan kötelezvék is. 

En tehát, ez idő szerint igy levén előttem 
az adatok, azoknak megváltoztatására, tudom, 
nem tehetek semmit, csak figyelmeztetésül ki
vántam előhozni, miszerint, bár egy kis változ
tatás jöjjön közbe, több figyelmet fordítván a 
törvény megtartására, mint a hivatali méltósá
gok berendezésére. 

S i m o n y i I a j o s b . : T. ház! Midőn oly 
intézmény föntartásáról van szó, mely már életbe 
lépett, midőn ezen intézmény föntartásához szük
séges költségek megajánlásáról van szó, nézetem 
szerint első föladatunk az, hogy vizsgáljuk m e g : 
vajon ez intézmény eredménye megfelel-e azon 
költségnek, mely ezen intézményre fordittatik 1 
És ha e tekintetből vizsgáljuk meg ezen költség
vetés tételeinek jelen részét, egyelőre ki kell mon
danom, hogy azon csekély eredmény után, mely 
e téren eléretett, csakugyan nem érzek magam
ban semmi hajlamot, hogy ezen 274,000 frtot 
megszavazzam. Az igen t. miniszter ur azt mond
hatja e tekintetben,, hogy miután minden kez
det nehéz, neki is e téren sok nehézségekkel 
kellett megküzdenie. De nézetem az. hogy ám
bár minden kezdet nehéz, hogy ha ezen kezdet 
nem czélszerűen intéztetik, akkor az eredmény 
vagy későn, vagy sohasem érecik el. A mi ez 
intézkedéseket illeti, e tekintetben meg kell valla
nom, hogy azokat, melyeket az igen t. minisz
te r ur e téren tett , nem tartom czélszerűknek. 

Ha bizonyos nagy czélt el akarunk érni, 
akkor minden mellék-tekintetet félre kell vetni, 
s egyedül csak azon nagy ezél elérésére kell tö
rekedni. Ha ezen nagy és igen fontos hivatalok 
betöltésénél politikai jutalmazás, vagy más tekin
tetek jönnek figyelembe, akkor sohasem fogjuk 
elérni azt, hogy oly testület léptettessék életbe, 
mely hivatásának kellőleg megfelelni képes legyen. 
Tudom, a t. miniszter urnák joga az illető egyé
niségeket kinevezni, és nincs szándékom e tekin
tetben talán ezen jogát kétségbe vonni; hanem 
midőn ezt elismerem, mégis bátor vagyok az igen 
t. miniszter urat megkérdezni az iránt, vajon 
biztos tudomása van-e arról, hogy a kinevezett 
tanfelügyelők mindegyike tud-e olvasni és irni, 
(Derültség),mert olvasni meglehet, tud, hanem hogy 
irni nem tud, arról nekem positiv tudomásom 
van, mert tudtommal egy oly tanfelügyelőnek 
aláírása létezik, mely akármelyik külvárosi ház
mesteréhez illenék. 

Ha e tekintetben a protestáns iskolákon 
végig tekintünk, megvallom, egy részt örömmel, 
más részt sajnálkozással telhetünk el; örömmel 
azért, mert láthatjuk azt, hogy ezen iskolákban, 
ámbár oly csekély pénz erővel rendelkeznek, 
mégis igen nagy előmenetel mutatkozik: mert 
az egyiknek hiányát pótolja a másik tényező, t. i. 
az, hogy ott az egyes tagok a legnagyobb tevé
kenységet, a legnagyobb szorgalmat, a legnagyobb 
buzgóságot fejtik ki, és épen azért ennek tulaj
donítható azon nagy eredmény, melyet ezen is
kolák felmutathatnak. Sajnálattal tölt el bennün
ket, ha ezen iskolákon végig tekintünk, mert 
látjuk, hogy az máshol nincs igy, különösen 
nem lehet igy az államiskolákban, mert nem 
tapasztaljuk azon buzgóságot, azon tevékenységet, 
mely egyedül vezethet eredményre, és hogy még 
igen nagy pénzbeli áldozatra lesz szükségünk, 
hogy azon hiányokat pótolhassuk, melyek e te
kintetben, a czélszerütlen kezdeményezés követ
keztében fölmerülnek. 

Az igen t. miniszter ur midőn ez ügyben 
intézkedett, egyszersmind figyelmes volt arra, 
hogy e hiányt némileg eltakarja, és pedig az ál
tal, hogy a kinevezett egyéniségeknek nagyobb 
tekintélyűk legyen, és azért többeket, nem tu
dom hányat, czimekkel látott el. E czim nem 
lehet jutalmazás, mert ezen egyének akkor kap
ták, midőn alig léptek hivatalba ; más ezélja te
hát nem lehetett, mint csak az, hogy nagyobb 
tekintélyben részesüljenek. Az üres tekintély és 
üres czim iránt a tisztelet végkép megszűnt, és 
higye el a t. miniszter ur, hogy az egyszerű nép
tanítóból lett tanfelügyelő, ha közbizalomban 
részesül, ha tudják, hogy buzgósággal viseltetik 
az iskola ügye iránt, ha tudják, hogy kellő 
képzettséggel bir, mindenesetre sokkal nagyobb 
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tiszteletben, sokkal nagyobb bizalomban fog 
részesülni, mint igen sokan azon tanfelügyelők 
közül, kik jelenleg alkalmazásban vannak. 

Ez intézkedések után, megvallom, igen cse
kély reményem van, hogy most egyhamarjában, 
e nagy összegnek üdvös eredménye lehessen, de 
miután mégis azt hiszem egyrészről, hogy a tör
vénynek eleget kell tenni, másrészről pedig, hogy 
épen az élet és gyakorlat fogja bebizonyitani 
azt, hogy a jelenlegi u t nem helyes, nem jó, 
egyszersmind, lia azt fogja látni mindenki, hogy 
a tanfelügyelői testület oly férfiú által egészítte
tik ki, a ki a kellő képességgel bir, tartozzék 
az bár a szélső jobbhoz, akár a szélső balhoz, 
és csakugyan bármelyül néptanító is várhatja, 
hogy ezen előmenetelt megnyerheti, ha erre al
kalmas, akkor ezen ezélokat elérhetjük, és ez 
esetben, azt hiszem, nagyon szívesen fogjuk meg
adni ezen költséget, mely a szükséghez képest, 
és czélszerüleg haszr áltatik a tanügy érdekében, 
az üdvös eredmény el sem maradhat. 

Ezen mielőbbi más útra térése reményében 
részemről a szükséges összeget megszavazom. 

M a j o r o s I s t v á n : Szólni nem akartam, 
de miután a részletes vitában épen azon pontnál 
vagyunk, hol a tanfelügyelők fölött kell ítéletet 
mondani, igen is rendén és helyén látom, a t. 
miniszter úrnak Bács megyében történt e tekin- j 
tetbeli eljárását földeríteni; kérve őt, hogyha le
hetséges, az orvoslást sokára nem halasztani. 
Szükséges, hogy a népnevelésnél, miután tör
vények által is szabályozva van, a törvény ren
deletei szerint a képzettségre is kiterjedjen a fi
gyelem, legfőként ott, hol a nép által a községi 
iskolák fogadtattak el, annál inkább szükséges, 
hogy a megalkotott iskolai tanács fölött őrköd
jék a főfölügyelő, vagy az illető kerületi tanfölü
gyelő. Szomorúan kell azonban jelentenem, hogy 
midőn Bács megyében a tanfelügyelők, egy fő-
és egy alfelügyelő kineveztettek; mi egyiket sem 
ismertük, és különösen az alsó kerületben egy 
annyira képzetlen és állomását betölteni egyáta-
lán nem képes egyén neveztetett ki, ki még leg
első teendőjét, legelső körútját sem tet te meg. 
TJgy látszik, hogy a t. miniszter ur azon férfiú
ban sem tekintette a szakképzettséget, hanem 
csak azt, hogy egy hajdani Bach-huszárnak ke- i 
nyeret adjon, ki különben a múlt országgyűlés 
alatt, mint jobboldali képv. s országgyűlési jegyző 
volt, de újólag meg nem választatott. 

A másik fölügyelő birt ugyan szakképzett- ! 
seggel, de hivataláról még deczember havában j 
leköszönt, ós állomása azóta nincs betöltve. Ennél- : 

fogva kérem a t. miniszter urat , legyen részre- : 

hajlatban figyelemmel a tanügy iránt ; mi annyi- j 
val szükségesebb, különösen nálunk a különböző j 
hitfelekezetü községekben, miután ott egy némely 

iskola rendkívül el van hanyagolva. De megér
demlik ama községek a figyelmet különösen azért 
is, mert a közös iskolákat elfogadták. 

E tekintetből indulva ki, csak arra kérem 
a t. miniszter urat , hogy a másod tanfölügyelői 
állomás betöltésénél lenne szives egy, még január 
hóban irt kézlevelemben kitett kérésre egy kis figye
lemmel lenni. Ott ajánlottam volt egy szakfér
fiút, kinek képzettsége s tudománya páratlan 
volt az egész megyében. Nagyon szeretném, ha 
az ügybuzgóság, mely a községi iskolák fölállí
tásával lábra kapott , nem lohasztatnék a tan
fölügyelők h a ^ a g s á g a miatt. Még csak njra kér
ném a t. miniszter urat, legyen szives a költ
ség megszavazása után, nem a pártkérdést tar
tani szem előtt, hanem párttekintet nélkül szak
férfiakat választani s azokkal tölteni be a he
lyeket. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen czim alatt 
a pénzügyi bizottság által 1870-re megszavazan-
dónak indítványozott 128,840 ir tot? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 8-ik 
és 9-ik rovatot, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 10-díket) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság ezen 10-ik rovatnál azon nézetből in
dult ki, hogy fognak az illető iskolai tanács 
tagjai kőzött oly férfiak találkozni, a kik ezen 
hivatalt valódi nobile officiumként fogják tekin
teni ós tisztjüket dij nélkül teljesitendik s ennek 
következtében, de másrészt tekintettel arra is, 
hogy lesznek oly kevésbbé tehetséges férfiak is, 
a kik, mert hivataluk uti- és egyéb költségekkel 
járó, állomás-működésökért a tiszteletdijat elfo
gadni kényszerülnek, ennek következtében a 80 
ezer forintból felét, az az 40,000 frtot vél meg-
szavazandónak a pénzügyi bizottság. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház ezen összeget 
a pénzügyi bizottság véleménye szerint 1 (Elfo
gadjuk !) A ház elfogadja, és lesz csak 40,000 
forint. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 11. 
és 12-ik rovatot.) 

E l n ö k : E z e k r e a pénzügyi bizottságnak 
nincs észrevétele. Elfogadja a t. ház? (Elfogad
juk!) E czim alatt tehát a tisztelt ház összesen 
234,000 forintot megszavazott. 

Következik a IV-iki czim : a tanintézetekről. 
T. ház! Ízen czimnek több igen fontos ré

sze van, melyek mint rovatok és tételek fordul
nak elő; mivel pedig ezen czimhez már több 
indítvány és határozati javaslat nyújtatott be, 
és valószínűleg még több fog benyujtatni és ezen 
czimnek több rovata van, tehát ajánlanám, hogy 
mindenki a maga észrevételét és indítványát 
azon rovatnál, illetőleg tételnél tegye meg, a 
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melyre vonatkozik, különben zavar állna. be. A 
rovatok egyenkint föl fognak olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a IV-ik 
czim 1-ső rovatát az egyetemről.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Min
denekelőtt a pénzügyi bizottságnak ezen pontra 
vonatkozó átalános megjegyzéseit leszek bátor 
előadni. (Olvassa): „A. IV-ik czim alá foglalt s 
887,460 forintra menő tételeket illetőleg itt az 
I-ső számú rovat alatt a magyar királyi tudo
mányos egyetemre vonatkozó előirányzat a költ
ségvetésben most jelenik meg részletezve először. 
Ezen czimet egyébiránt a bizottság a következő 
észrevételekkel kisérve ajánlja a t. ház figyel
mébe : 

Baa) Az összehasonlítás a jelen és a múlt 
évi előirányzati összegek közt némileg meg van 
nehezítve; jelesül az által, hogy a szükségleti 
tételek csoportosítása a jelenleg előterjesztett 
költségvetésben eltérő a tavalyitól. 

Bbb) Az első rovat alá foglalt tudomány
egyetemi szükségletet illetőleg, a bizottság a 
minisztert az egyetemi alapok kimutatására hi-
ván föl, a miniszter azon nyilatkozatot teve, 
miszerint az egyetem alapjainak kimutatását, 
valamint az annak rendezése ós szükségleteire 
vonatkozó törvényjavaslatot legközelebb a kép
viselőháznak beterjeszteni szándékozik. Ezek után 
a bizottság tekintettel az előirányzott tételek 
indokolt voltára, az egyetem czéljaira igényelt 
89,006 forintot megszavazandónak véli." 

Kérem tisztelettel a képviselőházat, a 84 
ezer forint helyett , mely csak sajtóhibából jött 
bele, 89 ezer forintot tenni. 

G h y c z y K á l m á n s Indítványom , me
lyet bátor leszek a t. ház elébe terjeszteni, vo
natkozik az egyetemnek összes vagyonára, en
nélfogva azt vélem, átalános tárgyalásánál az 
egyetemi czimnél hozom azt legilletékeseb-
ben elő. 

Tudni méltóztatik a t. háznak, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter ur még az 
1868-ik évi országgyűlés alkalmával hozott ha
tározat által föl volt szólítva az iránt: hogy az 
egyetemi alapokról fölvilágosító kimutatást ter-
jeszszen elő. Ez a pénzügyi bizottságban szóba 
jővén, a miniszter ur kijelentette, hogy e kimu
ta tás t legközelebb az országgyűlés elé fogja ter
jeszteni, és miután a képviselőház határozata is 
ugy szól, hogy e jelentés az országgyűlés elé 
terjesztessék, a pénzügyi bizottságban e tárgy
ban további lépés nem tétethetett . Később az
után a miniszter ur a ház tagjai közt kioszta
to t t egy előterjesztést a magyar kir. egyetem 
evayonáról, a hozzá tartozó okmánytárral együtt, 
ezeg jelentés azonban a háznak magának — 
Ignalább tudtommal — még bemutatva nincs, 

i és így még a ház jegyzőkönyvében sincs beje
gyezve és a ház levéltárába ennélfogva még 
szintén be nem tétethetett . Szabad legyen azon
ban remélnem, hogy a miniszter ur, a mit eddig 
nem tett, ez alkalommal tenni fogja, és az ő 
nyilatkozata folytán előterjesztésének beadása 
ez alkalommal a ház jegyzőkönyvébe bejegyez
tethetik, és ez előterjesztés az okmánytárral 
együtt e szerint már nem csak az egyes képvi
selőknek magán-tulajdona lesz, hanem a ház le
véltárába is betétetik. 

E föltevés alatt vagyok bátor tenni indít
ványomat. 

Azon határozata a képviselőháznak, melyet 
emiitettem, 1868. évi november 13-án hozatott; 
ezen határozatában kimondja a képviselőház, 
1. hogy a magyar kir. pesti egyetemet állam
intézetnek tekinti ; fölhívja továbbá a miniszter 
urat a r ra , hogy az 1848-ik évi XIX. törvény-
czikk értelmében különösen a tan-rendszerre 
nézve tegyen előterjesztést a háznak. A minisz
ter ur ezen előterjesztést ugyan még nem tette 
meg, hanem ismételve kinyilatkoztatta, hogy rö
vid idő alatt a ház asztalára le fogja tenni. 

Föl volt továbbá híva a miniszter ur arra 
is, hogy az egyetem jövedelmeit födözetül a 
költségvetésbe vegye föl. Ezt talán kelleténél 
nagyobb átalánossággal ugyan, de miniszter ur 
teljesítette, a mint a költségvetés bizonyítja, 
hol az egyetem jövedelmei az egyetem költségei 
fedezéséül kimutatva és fölvéve vannak. 

Végre ugyanazon határozat által arra volt 
fölszólítva a miniszter ur, hogy részletes kimu
tatást terjeszszen elő a magyar kir. egyetem ál
lapotáról, fejtse ki vagyoni állását és értekez
vén e czélból a kath. egyházzal, hozza tisztába, 
melyek azon jövedelmek, javak és alapítványok, 
melyek az egyetem jelen vagyonából mint tisz
tán római kath. czélokra te t t alapítványok a 
római kath. egyházat illetik, melyek azon javak, 
melyek annak, mint államintézetnek tulajdona 
gyanánt tekinthetők, és melyek a netán kétsé
gesek. Miniszter urnák azon előterjesztésében, 
melyet szíves volt a ház tagjai közt kiosztatni, 
erre nézve én részemről fölvilágosítást nem ta
lálok; e helyett azonban miniszter ur előterjesz
tése mellé két kötet okmánytárt csatolt, melyek 
egyike magában foglalja az egyetem vagyoni 
állásának igen részletes kimutatását az arra vo
natkozó zárszámadásokkal együtt, az okmánytár 
másik kötete pedig magában foglalja azon szá
mos okmányokat, melyek fölvilágosítják azt, hogy 
az egyetem vagyonának egyes részei mikor, mi-
kép, ki által és mily módon kerültek az egye
tem birtokába. Fölvilágosítják ezen okiratok az 
egyetemi alap eredetét, történetét és az egyes 
alapok és alapítványok czélját és rendeltetését. 
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Miért nem terjesztette elő miniszter ur azt, 
mire, mint emlitém, a ház határozata által föl-
hiva volt: arról tudomásom nincs; azt hiszem 
azonban, hogy azon irományok, melyek az ok
mánytárban foglaltatnak, bő adatokat szolgál
tatnak arra, hogy azok alapján azon kérdések, 
melyeket a ház emiitett határozatában, meg kí
vánt oldatni, nézetem szerint teljes megnyug
vással megoldathassanak. Akár legyenek azon
ban ezen kérdések az okmánytárban foglalt iro
mányokból megoldhatók, akár nem: annyi bizo
nyos, hogy ennyi okmányt a képviselőház maga 
teljességgel nem combinálhat, hanem szükséges, 
hogy ezen eombinatiót valamely bizottságra 
bizza, mely azután a tapasztalandókról jelentést 
tegyen. 

Annálfogva következő határozati javaslatot 
vagyok bátor a t . ház elé terjeszteni. (Halljuk 
Olvassa:) „Válaszszon a ház hét tagú bizottságot, 
mely a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
magyar király tudományos egyetem vagyonának 
kimutatása tárgyában te t t előterjesztését^ az ah
hoz tartozó okmánytárral együtt a képviselőház 
1868. november 13-án 2776. szám alatt hozott 
határozatában kifejtett elvek alapján vizsgálat 
alá vévén, ennek eredményéről véleményes jelen
tést tegyen." 

Bátor vagyok ezen indítványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra olvassa 
Ghyczy Kálmán határozati javaslatát.) 

E ö t v ö s J ó z s e f h . v a l l á s - é s k ö z o k 
t a t á s i m i n i s z t e r : T. ház! Én azt hiszem, ezen 
tárgy sokszoros összefüggésben áll a házuak előbbi 
határozatával. A ház elhatározta, hogy az egye
tem vagyonát és alapját illető minden okmányt 
a ház asztalára tegyem le, miért? hogy a ház ma-
magának kellő ismeretet szerezhessen a vagyon 
egyes részeinek jogi természetéről. Miután az 
okmánytár nagy, a ház maga azt vizsgálat alá 
nem veheti: én tehát igen czélszerunek tar ta
nám, ha ezen indítványt el méltóztatnék fogadni 
és ily hót tagú bizottságot kiküldeni. 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Nem szándé
kozom az egyetem számára beterjesztett költ 
ségvetésnek egyes tételeiről szólni; azokat sem 
öregbíteni, sem leszállítani nem óhajtom; leszál
lítani nem, mert a dolog természeténél fogva 
azt nézetem szerint sem most, sem később nem 
lehet; öregbíteni pedig azért nem, mert ez szerves 
intézkedéseket tételez föl, melyek előtt a költ
ségvetés öregbítése alig használna. 

Az egyetemi vagyonra vonatkozólag sem 
szándékoztam szólani, de miután az előttem szó
lott képviselő ur az iránt határozati javaslatot 
terjesztett be, én azt részemről szintén pártolom, 

KÉPV. H. SAPLÓ 1851 vi 

de egy megjegyzést is koezkáztatok ez alkalom
mal. (Halljuk!' 

Korántsem akarok praejudicálni azon bizott
ságnak, a mely kiküldetik, de ón a kérdést igen 
egyszerűnek tartom, és azt mondom, hogy az 
egyetemi vagyon csak az eg3retemé lehet ; jogi
lag egyedül ezen nézetet tar tom lehetőnek. Az 
egyetem jogi személy természetével bírván, azon 

. különböző javak, melyek annak successive adat-
' tak, nem lehetnek máséi, mint azon jogi sze

mélyéi, melyet egyetem neve alatt értünk. Azon 
kérdéssel, mi az egyetem1? azon kérdés, kié az 
egyetemi vagyon ? el van döntve. Mihelyest te
hát kimondottuk, hogy azon egyetem nem ka-
tholikus, hanem állami intézet, nézetem szerint 
az egyetemi vagyon sorsa is el van döntve. Né
zetem szerint tehát , t . ház, a kiküldendö bizott-

! ság föladata igen egyszerű; a mit egyébként 
I csak mellesleg kívántam megjegyezni, mert az, 

mi indítványoztatott, szintén nem vezethet más 
eredményre. 

A mit tulajdonkép mondani akarok, az az 
egyetem szervezetére vonatkozik. 

Ez a harmadik budget, tisztelt ház, mely
nek tárgyalásában szerencsés vagyok e ház
ban részt venni. Két alkalommal, immár meg
vallom, meglehetős erőlködéssel nyomtam el ma
gamban a fölszólalás kívánságát; jelenleg a kö
telesség érzete kész azt el nem halasztani, ha
nem elmondani nézetemet, szemben azon tudva
levő tánykörülmónynyel is, hogy a t . vallás- és 

j közoktatási miniszter ur már legközelebb szán
dékozik az egyetemre vonatkozólag egy szerves 
törvényjavaslatot előterjeszteni; mondom, köte
lességemnek tartom ezzel szemben is fölszólalni, 
mert az eshetőség talán ugy fordulhat, hogy 
még a jövő költségvetés előterjesztése alkalmával 
sem fognánk ezen még csak beterjesztendő tör
vényjavaslat törvénynyé emeléséhez, és illetőleg 
annak áldásaihoz jutni ; és azért is, mert ma
gára ezen még csak előterjesztendő javaslatra, 
mely az egyetem újjászervezését tárgyazza, né
zeteimet elmondani óhajtom. (Halljuk!) 

Az egyetem állapota i ránt , tisztelt ház, az 
1848-ki XIX. törvényczikk intézkedik, kimond
ván azt, mit oly rövid idő alatt , akkor, midőn 
e törvények készültek, egyátalában törvényileg 
kimondani lehetett, t . i. az irányelvet, melyet 
alkalmaztatni kivan; és ezen irányelv, mely 
életrevalóbb ma mint volt akkor, a tanszabad
ság elvének alkalmazása. Törvényhozásunk nem 
volt azon helyzetben, hogy véghez vihette volna 
ez elv alkalmazását, az uj szervezet létesítését. 
Véghez vitte egyetemünkre nézve ez elvnek bi
zonyos tekintetben alkalmazását azon kormány, 
mely az ötvenes években hazánk ügyeit is in
tézte ; be lett hozva az ötvene.s években egy 

iy 
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neme a tanszabadságnak, melytől e nevezetet 
megtagadni ugyan nem lehet, de hozzá kell 
tenni, hogy annak tetemes korlátolásával is jár t . 
Nem akarom ennek daczára tagadni, hogy e 
rendszer hatása üdvös volt; az egyetem min
denesetre összehasonlítva azon állapottal, mely
ben az 1848. előtti időszakban volt, tetemes ha
ladást t e t t ; de üdvös hatást teljesen még sem 
gyakorolhatott két okból; először, mert a tan
szabadság elve nem volt egész kiterjedésében 
keresztülvive, némileg korlátolással j á r t ; és má
sodszor, mert azon kormány a tudományt ak
kor nem tekintette önczólnak, hanem azt hete
rogén functiókra használta föl, a mi a tudomány 
természetes hatását csökkenté, 

így érték egyetemünket a hatvanas évek; 
az októberi diploma után egyetemünkön annyi
ban történt változás, a mennyiben tannyelvül a 
magyar lőn behozva; minden más tekintetben 
nem történt semmi. (Igazi Ugy van! bal felöl.) 
Mncs szándékom vádat emelni azon kormányok 
ellen, melyek 60 — 67-ig egyetemünk ügyeit is 
kezelték; azoktól, kik csak az úgynevezett köz
jogi, kérdésekkel foglalkoztak, csakugyan nem 
lehetett várni, hogy belreformokhoz fogjanak; 
de szükséges, mint tényt constatálnom, hogy 
60—67-ig e téren semmi sem történt. 

Igen nagy baj volt ez, különösen egy irány
ban, t. i. a tanerők dolgában. T. ház! akárhogy 
ítélünk mi azon tanerőkről, melyek az ötvenes 
években egyetemünkön alkalmaztattak, s bár 
mennyire kárhoztassam én is azon heterogén 
funetiót, melyet minden egyes tanár buzgalom
mal akart végezni, t. i. a germanisatiót, azt 
megtagadni nem lehet, hogy voltak köztök egyé
nek, kik a tudomány szempontjából csakugyan 
üdvösen működtek. Mi e tanerőket akkor elvesz
tettük, helyökben pótlás nem tör tént ; pótlás 
történt-e minőségileg, arról nem ki fanok szó
lani, hanem nem történt mennyiségileg sem, a 
mi igen nagy baj az egyetem állására nézve, 
midőn a tanerők száma oly tetemesen megcsök
kent. Ez csak egyike azon bajoknak, csak egyik 
oka azon hanyatlásnak, melynek egyetemünk a 
hatvanas években indult. 

Midőn 1867-ben a magyar kormány átvette 
ez ügyek kezelését, megvallom, én azon biztos 
meggyőződésben voltam, hogy a hanyatlás, mely
ben az egyetem nyilván van 1860. óta, gyorsan 
föl fog tar ta tni és ugyanoly gyorsan és határo
zottan az emelkedés ösvényére fog léptetni. 

En, tiszt, ház, egész őszinteséggel, melylyel 
képviselői állásomnál fogva tartozom, kijelentem, 
hogy ebbeli reményem nem teljesült. 

A mélyen tiszt, cultusminiszter ur ugyanis, 
midőn az ügyek vezetését átvette, miként a la
pok akkor közölték, egy reményteljes nyilatko

zatot tőn, t . i. azt, hogy valamint a fölkelő nap 
először is a hegyek csúcsait fogja megvilágítani, 
akként a magyar kormány is, illetőleg a közok
tatási ügyet vezető kormány először is a neve
lés és oktatás legfőbb csúcsaira fog sütni. Meg
vallom, t. ház, ezen üdvözítő világosságnak ez 
ideig még nyomát nem láttam. Egyetemünk az
óta még gyorsabban indult azon hanyatlásnak, 
melyben 1860-1867- ig volt. (Igaz! hal felől 
Nyugtalanság.) 

Tartoztam ezt kimondani azért, mert két 
alkalommal a bizalom, a remény, hogy javulni 
fog a helyzet, — elnyomta szavaimat. Most 
harmadszor állunk a budget megszavazása előtt, 
és én képviselői kötelességemmel nem tartom 
összeférhetőnek tovább hallgatni. 

Az egyetem, t. ház, gyorsan szervezendő, 
gyorsan, mert nagy érdekek forognak koczkán. 
(Tetszés.) Az egyetem 2000 magyar ifjút foglal 
magában, a nemzetnek virága van o t t , és ez 
eltörpül a rendszer hiánya miatt . (Élénk helyeslés 
bal felől.) Mint azon intézetnek egyik igénytelen 
tagja, -nem tartózkodom kijelenteni, hogy mióta 
ezen intézetben vagyok, vérző szívvel járok oda 
napról napra, lá tván, miként kénytelen ezen 
minden jóra képes ifjúság, egyedül az egyetem 
szervezetének rósz állapota miatt eltörpülni. 
(Tetszés a bal oldalon.) 

Akarunk erre nézve bizonylatot ? Méltóztas
sanak megnézni az orvosi ka r t , hol az ifjúság
nak fele három év óta tényleg odahagyta az 
egyetemet és elment Bécsbe. Nem tartom ezt 
valami nagy kárnak; vissza fognak ők térni 
megrakodva tudománynyal, de jelzi ezen körül
mény azt, hogy az ifjúság maga azon meggyő
ződésre jutot t , hogy ezen intézet tudományos ki-
müvelésökre elégtelen. 

Ott van a jogi kar. Ezen karnak az ötve
nes években 250 hallgatója volt, 1860. óta 
1000 —1200 hallgatója van, és méltóztassanak 
figyelembe venni csak egyet. A német kormány, 
mely pedig a bécsi egyetem vonzerejét fokozni 
akar ta a végett, hogy a germanisatió jobban 
terjedjen, és valóban az ötvenes években Bécs
ben velem együtt 500 magyar ifjú hallgatta a 
jogi tudományokat; mondom, a bécsi kormány 
250 magyar jogásznak 15—16 tanárt t a r to t t ; 
186 0-ban leszállittatott a tanárok száma 8-ra, 
nem ugyan elvileg, hanem tényleg; és azon ano
máliába jutottunk, hogy mig egy idegen kor
mány 250 hallgató számára 16 tanár t tar tot t , 
a magyar kormány 1000—1200 hallgató szá
mára t a r t 8 tanárt . Hogy nyolcz tanár a tudo
mányok azon nagy terjedelmét, melyet a jog-
és államtudományok magukban foglalnak, nem 
képes előadni, azt minden szakértő velem beis
meri. (Élénk helyeslés bal felől.) 
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Ott van a tanrendszer ugyanazon módon, 
miként azt a Thun-miniszterium fölállította. Én 
részemről nyiltan kimondom, nem hi t tem, hogy 
a jelenlegi cultusminiszter ur csak négy hétig 
is tűrni fogja ezen állapotot; hanem azt vár
tam, hogy egy tollvonással fogja elsöpörni ezen 
rendszert és életbe léptetni az uj szervezetet. 

Az 1848. XlX-ik törvónyczikk őt egyenesen 
és határozottan fölhatalmazta arra, hogy az ok
tatás ós tanszabadság elve szerint maga szer
vezze az egyetemet. Nem volt tehát itt szüksé-
séges a törvényhozás beleegyezését bevárni, mi
után azon törvény 8. §-a ezeket mondja: „Ezen 
elvnek az egyetemnéli alkalmazása a közoktatási 
miniszterre bizatik, tudósításait ez és egyéb e 
részben teendők iránt a legközelebbi országgyű
lésnek benyújtván." Vajon a tisztelet késztette-e 
a fönálló tanrendszer vagy eredete iránt három 
évig várni? (Tetszés a bal oldalon.) 

Midőn szükségesnek láttam ezt constatálni, 
csak röviden akarok még néhány megjegyzést 
tenni arra vonatkozólag, hogy a miniszter ur e 
tárgyban javaslatot szándékozik a ház elé ter
jeszteni. (Halljuk! bal felöl.) 

Mindenek előtt óhajtom, hogy ez minél előbb 
történjék: mert méltóztassanak megfontolni, hogy 
négy év alatt nyolcz ezer ifjú hallgatja, mint 
mondám, az egyetemet. Minden óra, mely el
vész, kár a nemzetre. A minek történni kell, 
kívánatos, hogy gyorsan történjék, kivált miután 
már 3 év telt el és az egyetem még szervezve 
nincs. 

A másik, a mit meg akarok jegyezni, azon 
óhaj, hogy a behozandó tanrendszer, a mennyi
ben azt a XlX-ik t. ez. értelmében a miniszter 
ur fogná netalán kibocsátani, és e háznak csak 
tudósításul nyújtaná be, ne mint meglepetés jöj
jön e háznak tudomására, ne készen adassék be 
e háznak, hanem a mennyiben e házban nem 
lehet azt megvitatni, méltóztassék a közvélemény 
szavát az iránt meghallgatni. (Élénk helyeslés bal 
felől.) Még ez idő szerint tudtommal nem érte
sülhetett senki ezen állitélag már kész törvény
javaslat szervezetének tartalmáról. 

Én az egyetem szervezésének munkáját nem 
csak fontosnak, hanem nehéznek ta r tom, és 
óhajtom, hogy™ahhoz alkalma legyen hozzászólni 
mindenkinek, a kik hivatást éreznek magokban 
ahhoz hozzászólani; (Helyeslés bal felől) és ez 
annyival szükségesebb, mert a mint a hir mondja, 
a miniszter ur csak a íőelveket szándékozik be
terjeszteni, a részleteket pedig, a miket már 
fölemiit az 1848-ki tözvényhozás, e háznak teljes 
alakjában akarja bemutatni. 

Az elvek ismerete azonban, tiszt, ház, nem 
elegendő, mert az elvnek sokféle alkalmazása 
lehet. (Helyeslés bal felől.) Ott van a most főn

álló tanrendszer élén a szabadság elve, és kér
dem, hova törpült e szabadság elve részleteiben ? 
(Helyeslés a bal oldalon.) Az elvekből a részletek 
nem folynak mindig szükségkép, főkép, ha te
kintetbe akarjuk venni az egyes viszonyokat, 
melyekre azok alkalmazandók, A részleteknek 
tudomásával kell tehát bírnunk, és ehhez a köz
véleménynek joga van hozzászólni, annyival in
kább, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy az 
ily behozott rendszabályokat később felettébb ne
héz megváltoztatni. Méltóztassék figyelembe venni, 
hogy a Thun-féle rendszer nagyrészt még most 
is érvényben van a változtatásnak nehézségei 
miat t ; mennyivel nehezebb lesz megváltoztatni 
oly rendszert, mely alkotmányos utón jövend 
létre. (Helyeslés bal felől.) 

Felszólalásom czélja csak az volt, kérni a 
t. cultusminiszter urat , hogy az általa már állí
tólag egészen elkészített reform-tervet mielőbb 
benyújtaná, tekintetbe véve azon valóban létező 
sanyarúságot, a melyben, a mint ezt nem átal
lom kimondani, az egyetem jelenleg van; és te
kintve a nagy érdekeket, melyek i t t fenforognak, 
reménylem, hogy az egyetem ügye nem azon 
ügyek közé tartozik, melyekről a cultusminisz
ter ur azt monda a minap, hogy a luxus tárgyai, 
mert meg vagyok győződve, hogy az igen t. cul
tusminiszter ur az egyetemet a luxus tárgyai 
közé sorozni nem akarja, hunem azon tárgyak 
közé, a melyek iránt ép oly gyorsan mint a 
népnevelés iránt intézkedni szándékozik. (Élénk 
helyeslés bal felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Az egye
temi tanárok fizetéseihez átalában akarok né
hány szót szólani. T. ház! A hol az intézmény és a 
személy együtt működik, ott rendesen az eleven 
személy szokott nagyobb hatással lenni és nagyobb 
eredménynyel működik, mint a holt intézkedés. Ezt 
megjegyzem arra, a mit az előttem szóló t. kép
viselő ur mondott, és várva várván a cultusmi
niszter úrtól a tanrendszer előterjesztését, most 
személyekről és ezek fizetéseiről akarok szólani; 
mert ha fizetéseik emeltetnek, nekik mint sze
mélyeknek nagyobb ösztönük lesz hatást gyako
rolni az egész intézetre, s igy segíteni, hol hiány 
van az intézkedésben. 

A költségvetésben azt találom, hogy a böl
csészeti karban van 6 tanár, mindegyik ezer fo
rinttal, tehát összesen 6000 forint. A jogi kar
ban az első tanár fizetése 2100 forint, a bölcsé
szeti karnak egy tanára nem bír tehát az első 
jogi tanárnak fele fizetésével sem. 

Más nevezetes különbségek fordulnak elő 
még több helyen is. A költségvetés más olda
lán, t. i. a 15. lapon 13. sz. a. ezt olvasom ^Egye
temi tanárok fizetésének ideiglenes fölemelésére 
16,000 írt.u(Halljuk!) Én , hogy ne legyek kény-
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telén ezen 16,000 frtot valami rendelkezési alap
nak tartani, utána jártam és az illetőknél kér
dezősködtem, mikép kell ezt érteni, mivel a t 
miniszter ur maga nem volt szives e 16,000 
forintot az egyes tanárokra elosztva, előadni. 
Azon feleletet kaptam, hogy a t. miniszter ur 
tekintetbe veszi a taupénz mennyiségét, a sze
rint, a mint egyik vagy másik tanár több vagy 
kevesebb tanpénzt vesz be, a szerint kap többet 
vagy kevesebbet ezen 16,000 forintból, hogy igy 
mégis egészben némi egyenlőség elérethessék. 

Én, uraim, a tanpénzek mellett nem vagyok; 
hiszem, hogy nálunk az ingyen-tanítás sokkal 
szükségesebb mint a tanpénzek. Egyébiránt, ha 
a tanpénzekre van tekintet, azt hiszem, a tan
pénzt ugy kell venni, mint valóban megérdemlett 
magán-jövedelmet és e szerint nem pártolom az 
ily kiegyenlítéseket, hanem egyátalában azt hi
szem, hogy az egyetemi tanárnak fizetését kell 
emelnünk oly mérvben, hogy állásához, tudomá
nyához fizetése kellőleg aranyozva legyen. 

Minap bátor voltam kijelenteni, hogy én az 
egyetemi tanár t nagyobbra beesülöm egy főis
pánnál. Elvtársaim akkor 3000 frtra akarták 
határozni egy főispán fizetését, igy tehát azt 
hiszem, legalább 3000 í r t ra kellene tenni követ
kezetesen az egyetemi tanár fizetését; s ez inkább 
kevés mint sok; mert rendesen a jövedelemnek 
hatodát szokták szálláspénzre engedni; de ha lát
juk, hogy 800 frton alul egy egyetemi tanár, 
ki családos ember, alig kap nálunk szállást, ezen 
800 írtnak hatszoros sommája 4800 frtra, tehát 
sokkal kevesebb a 3000 frttos minimumnál. Azt 
is kell tekintetbe venni, hogy intézményeink na
gyon szomorúan vannak dotálva, eszközökkel és 
anyagokkal ellátva, például az egyetemi könyv
tár , phisikai, vegytani, s egyéb intézeteink igen 
is szegények ; ha tehát a tanár lépést akar tar
tani a tudomány előmenetelével a külföldön, 
csaknem minden tudományos eszköszt saját zsebé
ből kell megszereznie. Sokat kell tehát költenie, 
nem mondok tehát sokat azzal, ha 3000 frt. mini
mumra akarom az egyetemi tanár fizetését meg-
állapitatni. 

Ellenvethetnék, hogy nem minden tanár 
családos ; egyes emberek, a katholikus papok, kik 
nálunk gyakran mint egyetemi tanárok alkal
maztatnak. Azonban tudjuk, bog}7 nálunk a pap 
bár egyes ember, nem elégszik meg csekély jö
vedelemmel, hanem szeret minél többet költeni. 
Nem tehették tehát takarékosságból, midőn a sok 
papot tanárnak kinevezték. Egyébiránt semmiké
pen sem ellenzem a papnak egyetemi tanársá
gát ; i t t semmi különbséget nem teszek az osz
tályok közt ; csak azt kívánom, ne járjon el a 
pap azon elv szerint, melyet minap e bázban 
hallottunk hangoztatni, e szavakkal: „non ere

dére est absurdnm absurdissimum" — mert épen a 
skepsisből merítette a mai tudomány erejét, és 
csak a mióta a skepsis kapott lábra, csak azóta 
lett a tudomány valóságos hatalommá. Ha te
hát ezen papirendből származó tanárok a nem 
vakon hinni elvét követik,akkor a mint mondám, 
épen nem ellenzem alkalmazásukat; hanen egy 
kis különbséget mégis szeretnék tenni, ez pedig 
abban áll, hogy e szabály alól kivétetni akarnám 
a hi t tanikar tanárait, mert a mióta az egyetem 
a ház által államintézetnek nyilváníttatott, azó
ta hitfelekezetinek nem ismerhetjük el, és igy a 
hittani kar tanárai egészen más eategoria alá 
jönnek. 

Ezekhez képest van szerencsém a következő 
indítványt a ház elé terjeszteni és elfogadásul 
ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (Olvassa 
Hensdmann Imre indítványát): „Kendszeresittessék 
az egyetemi tanárok fizetése akkép, hogy a leg
csekélyebb .évi fizetés 3000 oszt. ért. forintnál 
kisebb ne legyen, és hogy ezen összeg minden 
10 esztendői szolgálat után 500 frttal emeltes
sék. E szabály alól kivételt képeznek a hittani 
kar tanárai, kik a vallásalapból fizetendők." 

E ö t v ö s J ó z s e f k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház ! Magvallom, meg voltam lépet
ve Hoffmann képviselő urnák mai fölszólalása ál
tal , nem azért, hogy a budget — tárgyalások al
kalmával ezen kérdésről is szólott, mert hiszen 
a mint már mondám, budgetem tárgyalása al
kalmával mindenről lehet szólani, de hogy épen 
ő ily fontos tárgyról épen csak igy mellékesen, 
oly módon szólott, hogy fölszólalásának valami 
formulázott alakot, mely határozatnak alapját 
képezhetné, nem adott. 

Kegyes volt a t. képviselő ur föltenni, hogy 
én a fényűzésről szólva, az egyetemet a fényű
zési czikkek közé nem számítom. Köszönöm, hogy 
ezt méltóztatott föltenni: de miután az, hogy 
mainapi beszédemre refiectált, mégis oda látszik 
mutatni , hogy a mit a minap a tudománynak 
bizonyos fényűzési czikkeiröl mondottam, néme
lyek által talán az egyetemre is vonható volna, 
újra kinyilatkoztatom, hog}7 én akkor sem mond
tam és most sem mondok mást, mint azt, hogy 
én mindenek közt bármennyire tisztelem a ma
gasabb tudományokat, bármennyire meg legyek 
győződve arról, hogy magasabb népmüvelődés 
lehetetlen oly országban, hol tudomány nem léte
zik, most is azt mondom, fő és első teendő a 
népnevelés : (Élénk helyeslés.) mert teljes meggyő
ződésem, hogy a magasabb tudomány kifejlődése 
csak ott lehetséges, hol ezen magasabb tudomány 
egy művelt népnek egészséges talaján nyugszik. 
(Helyeslés.) Nem akarom, hogy a tudomány 
Magyarországon mint egj karácsonyfa állittassék 
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föl, fölékesítve mindenféle csecsebecsékkel, külön
ben pedig arra teremtve, hogy elszáradjon, én 
azt akarom, hogy a fa gyökereket verjen a ha
zában, (Helyeslés jobb felől) erre nézve minde
nek előtt szükséges, hogy a talaj legyen előké
szítve. (Helyeslés jobb felől.) Én tehát a mit 
akkor mondottam, ismétlem most : Első és leg
főbb kötelességemnek tar tot tam mindenekelőtt a 
népnevelésre fordítani figyelmemet, (Helyeslés jobb 

felől.) először azért, mert legszükségesebbnek és 
legsürgősebbnek tar tot tam ; de másodszor azért is, 
mert a népnevelés oly tér, a melyen ke zd étben is 
már bizonyos eredményeket lehet elérni. lg tör
vény vagy egyes szabályok, melyek a népnevelés 
körében kiadatnak, egyszerre az országban a 
népnevelést megjavítani nem fogják; de minden 
szabály, minden törvény, mely czélszerü, már a 
kezdetben is, az ország egyes kisebb köreiben, 
egyes kisebb községeiben a népnevelésre nézve, 
nem mondom — átalánosan, hanem egyes he
lyeket tekintve, már annyi előkészületet terem
tett , hogy itt eredményt lehet fölmutatni. 

A mi az egyetemet illeti, e részben meg
vallom, bámulatomat kell kifejeznem előttem 
szólott t. képviselő ur nyilatkozata fölött. 

Az egyetemnek reformját, mint a t. képvi
selő is jól fogja tudni, megalkotni, nem oly 
mű, melyet egy pár nap alatt, vagy egy két 
év alatt véghez lehetne vinni; (Zaj és fölkiáltá
sok a bal oldalon: Nem csak arról van szó, hanem 
hogy a tervezet a közvélemény bírálata elé jőjön!) 
egy egyetemnek re organisálása igen soktól függ, 
azt hamar senki nem reorganisálhatja inkább, 
mint maguk az egyes tanárok, mert a hol egyes 
kitűnő tanárok vannak, ott van hires, kitűnő 
egyetem is. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

A t. képviselő ur egy kis számadási téve
dést is tet t , még saját facultására nézve, a jogi
karra nézve is, azt mondva, hogy ott 8 tanár 
van. Engedelmet kérek, a jogi karban most is 
11 tanár van a budgetbe fölvéve. 

Azonkívül egyetem létezésének és annak, 
hogy egyetem a mai időben ezéljainak megfelel
jen, kellékét utóvégre is nem a czélszerü minisz
teri rendelet adja meg, mert, ámbár a miniszteri 
omnipotentiát sokszor hallottam említtetni, ugy 
hiszem, mégis senki, a ki a miniszteriális omni-
potentiától fél, bizony nem teszi föl azt, hogy ez a 
miniszteri omnipotentia annyira terjedjen, misze
rint kitűnő egyetemet alkothasson. (Helyeslés jobb 
oldalon.) Kitűnő egyetem alkotására a szükséges 
tanerőkön kivül, melyekre nézve mi magyarok 
sokkal szűkebb körre vagyunk szorítva, mint 
bárki más: mert a külföldről kitűnő férfiakat 
nem hozhatunk be, s igy csak azokat alkalmazhat
juk, a kik az egyes tudományos szakokra ma
gukat hazánkban vetették, tudjuk pedig, hogy 

az utolsó 20 év folyamában nem látván a magyar 
fiatal ember kilátást a tudományos téren, szoro
san tudományos szakra igen kevesen képezték 
magokat, — a tanerőkön kivül vannak még anya
gi kellékei is minden egyetem létezésének és an
nak, hogy az egyetem ezéljainak a mai időben 
megfeleljen. 

Nem is szólok most a természettudományi, 
sem az orvosi karról, mely, mint minden ember 
tudja, a mai időben nem áll azon állásponton, 
mint valaha, midőn a chemiai tanár vag}r más 
természettudós nem szorult másra, mint egy fe
kete táblára és krétára, azzal fölírván formuláit 
és megelégedvén azzal, hogy azokat tanitváuyai 
megtanulták; mai időben nem csak auditóriumra, 
de laboratóriumra is van szükség. Mai időben 
a természettudományok, melyek minden egyetem 
főágát képezik, nem művelhetők bizonyos helyi 
ségek, készletek és tanszerek nélkül. (Helyeslés.) 
De mondom, nem szólok a természettudományokról, 
sem az orvosi karról, csak a jogi karról szólok, 
és i t t ismét bámulom képviselőtársamat, a ki 
sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy annyi ki
tűnőbb fiatal ember kénytelen volt a külföldre 
menni, és ott folytatni tanulmányait, és hogy 
sajnálkozásának ezen okát az összes jogi karnak 
hiányaiban kereste. Ezt, fölfogásom szerint, csak 
az mondhatná, a ki soha egyetemi épületünkben 
nem volt, a ki nem tudja, hogy egyetemünk jogi
karának egyik legnagyobb hiánya az, hogy tan
termei akkor készültek, midőn az egyetem fre-
quentiája 900 — legfölebb 1000 fiatal ember
ből állott, mely azonban azóta 2100-ra emelke
dett, és hogy épen a jogi kar tud 1100 hallga
tót fölmutatni — ugy, hogy lehető, hogy még 
azon esetben is, ha a legkitűnőbb tanerők, Euró
pa legelső tanárai ülnének az egyetem tanszékei
ben, egy része a magyar fiatal embereknek még
is kénytelen volna elvándorolni, azon egyszerű 
oknál fogva, mert nem fér meg az auditóriumban. 
(Bal felől ellenmondások.) 

Hogy az egyetem állapotainak javítására 
nem történt annyi, a mennyit a t. ké|3viselő ur 
óhajtott, és félig sem annyi, a mennyit én óhaj
tot tam volna, ez nem szenved semmi kétséget; 
de fölfogásam szerint igazságtalanság azt mon
dani, hogy az egyetem jelen állapotának javí
tására legalább annyiban, a mennyiben a loealis 
körülmények, a helyiség és a phisikai lehetőség 
azt engedték, mégis tetemes történt : igy pél
dául a belgyógyászati intézetben egy czélszerü 
auditórium készíttetett el, a honnan a növendé
kek a beteget láthatják ; a belkóroda 10 ágygyal 
szaporittatott, egy sebészeti kórtanoda szintén 
10 ágygyal, physiologiai intézet, egy kórboneztani 
intézet, egy összehasonlító boneztani laboratóri
um állíttatott föl, a tanársegédek száma szapo-
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rittatott négygyei; végre a rigorosumra nézve 
uj rendszer hozatott be, mi szintén nagyfontos
ságú dolog. Hogy pedig oly nagy hátrány nem 
lehet, annak egyik bizonyítványa az, hogy épen 
november 30-án 1869-ben ismertetett el a pesti 
egyetem orvosi diplomáinak egyenjogúsága a 
bécsivel. Ha a hanyatlás oly nagy lett volna, 
akkor ezen elismerés bizonyára nem következik 
be most, hanem bekövetkezette volna a prosperi
tás azon korában, a melyre a t. képviselő em
lékeztetett. 

E tárgy sokkal fontosabb, hogy sem azt 
igy mellékesen lehetne vitatni. 

Az egyetem reorganisatiója teljes meggyő
ződésem szerint a törvényhozás gondoskodását 
kettős irányban igényli: először törvény alkotása 
által, mely az egyetem jövőjét szabályozni fogja; 
másodszor az által, hogy az egyetem helyiségei
nek fölépítésére, helyreállitá tetemes pénz
összegek lesznek szükségesek, melyek a budget-
ben — mint én hiszem — kölcsön utján lesznek 
a ház által megszavazandók. Erre nézve a bud-
get-tárgyalás befejeztével szintén bátor leszek a 
ház elé inditványt terjeszteni. 

Most bocsánatot kérek, hogy fölszólaltam és 
egy ideig elfoglaltam figyelmöket; de azt hiszem, 
az egyetem forogván szóban, még sem hagyhat
tam szó nélkül. (Helyeslés jobb felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház ! (Zaj.) Kí
vánok szólni Henszimann Imre kevpiselőtársam 
indítványához ós kívánok szólni azokhoz, a mi
ket t. vallás- ós közoktatásügyi miniszter ur 
mondott. (Zaj. Halljuk!) Remélem, ily fontos 
ügyben, mint az egyetem, meg fognak hallgatni. 
(Zaj. Elnök csenget.) T. ház! Az egyetemi taná
rok fizetését ugy mint előirányozva van, elégte
lennek találom, és lelkem egész mélyéből párto
lom azon inditványt, melyet én is aláirtam, s 
melyet Henszimann Imre barátom benyújtott. 
Nem lehet a lelett kétség, hogy Buda-Pesten 
2000 frtból sőt 2400 frtból oly élet-kényelmet 
családos ember, sőt még nőtlen ember sem sze
rezhet, a milyen életkényelem megillet, okvetle
nül megillet egy tanulmányozó búvárt, ki egy
út ta l tanár is. A mi a tanárok fizetését illeti, 
azon a 16,000 frtnyi pótösszeg úgyszólván na
gyon csekélyét változtat; nagyon keveset változ
t a t pedig azért, mert a kiegészítés csak 2000 
frtig rug fel ós 2000 írttal különösen azon tan
férfiak, kik a philosophiai facultás tanszékein a 
természettudományokat, de még inkább a mattié
in athicát, vagy a régészeti és a nyelvészeti tu
dományokat előadják, valóban nem remélhetik 
azt, hogy magoknak a kellő segédeszközöket mind 

•megszerezhessék; nem remélhetik, hogy miként 
külföldön történik, tudós buvárlataik eredménye 
ntán az irodalom utján magoknak más segéd

forrásokat nyissanak. Henszimann t. barátom 
utalt arra, hogy külföldön a könyvtárak, mu
zeumok mennyivel czélszerübben berendezvék. I t t 
ez nincs meg, i t t a tanároknak, ha a kor hala
dásával lépést akarnak tartani, saját zsebökből 
kell könyveket, folyóiratokat tartamok. Azonban 
a mi lényegessé teszi a különbséget az itteni ta
nárok anyagi ellátása és a külföldiek helyzete 
közt, az azon körülmény, hogy mig a német, 
belga, franczia vagy más mivelt államban az 
illető tanár irodalmi munkássága által, ha nem 
is fényes, de minden esetre kényelmes életmódot 
szerezhet, addig a t. ház fogja tudni, leginkább 
a közoktatásügyi miniszter ur, hogy a mi tudó
saink nem támaszkodhatnak arra, hogy magok
nak irodalmi termékeik által vagyont vagy csak 
kis jóllétet is szerezhessenek. 

De mi áll annak útjában, t. ház, hogy az 
i t t szóban forgó és előirányzatba hozott tanári 
fizetés 3000 frtra emeltessék? Hisz az erre szük
séges összeg azon clausula nélkül is, hogy a 
theologiai tanárok mint nem annyira a földiekre 
mint az égiekre utalt férfiak e fizetéi-felemelés-
ben ne részesittessenek, nagyon kevésre rúgna, 
és ezen összeget minden esetre megnyerhetnők 
az ügynek a nélkül, hogy az adót azért maga
sabbra kellene emelni ? 

Igaz, hogy a közoktatásügyi minisztérium 
budgetjének tárgyalása majdnem a legutolsó 
helyre lett utasítva, igaz, hogy a belügyi és 
pénzügyi minisztériumok irányzatainak vitatása 
alkalmával nem tehettünk megtakarításokat; de 
hátra van még az udvartartás budgetje és itt 
szabadjon őszintének lennem és kijelentenem, hogy 
ha Victor Emánuel király 4.000,000 lirát kész 
volt civillistájából a népnek elengedni, nem lá
tom át, hogy a mi 3.650,000 frt civillistánkból 
nem lehetne némi megtakarításokat eszközölni. 
(Ellenmondás jobb felől.) Ez az egyetemi tanárok 
fizetésére vonatkozik. 

Különösen meghatott mindez, mondom, és 
ez nem is annyira a jogi és orvosi, mint sem 
inkább az úgynevezett philosophiai, mint a ma
gasabb abstractabb tudományok tanárainak fize
téseit illetőleg. Mindig azt emiitették a túlolda
lon is, hogy hazánkban nincsenek a most emfi-
te t t tudományok kellőleg mivelve, hogy azok 
felvirágoztatására misem tétetik. Ugy hiszem, 
ez alkalommal pótolhatjuk e tekintetben a hiá
nyokat, és hogy van bennünk annyi akarat, 
mennyi elég, hogy érvényesítsük ezen nézeteket. 

Oly nyomorteljes ezen helyzet, a melyben magát 
a magyar ifjú a gyakorlati és még helyesebben 
a gondolkodó életre alig szentelheti. Ha akar
juk, hogy a mostani generatió azon tudomány
ágak mivelesére adhassa magát, melyeket most 
mint független búvár nem művelhet, azt hiszem , 
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ogyh mostan i t t van az alkalom, hogy ugy a 
t. ház, mint a közoktatásügyi miniszter ur meg
mutassák, miszerint e bajon annyival is inkább 
segíteni óhajtanak, miután ez ellen nyomatékos 
ellenvetést fölhozni nem lehet, — Ne szolgáljon 
okul netalán csak az, hogy az az ellenzék pad
jairól hozatott íöl; nagyon szomorúnak látnám 
helyzetünket, ha ez lényeges ok lehetne. 

Egyébiránt az egyetemi tanárok fizetésének 
kérdése szoros összeköttetésben áll egy másik 
kérdéssel, a tandijak, a tanpénzek eltörlésének 
kérdésével. (Helyeslés bal felől.) Magyarország if
júságának virága, miként azt Hoffmann képvi
selő ur mondotta, kinek férfias föllépése, azt hi
szem, igen jótékonyan hatott e padokra, kinek 
felszólalása, azt hiszem, némi reményt enged az 
iránt, hogy a kormány kinevezésétől függő egyé
nek mégis mernek lelkiismeretesek lenni ott, a 
hol kell, (Helyeslés bal felől) ón, mondom, a kép
viselő urnák e kifejezését, — hogy az egyetem 
a magyar iíjuság virágának tanyája, helyeslem, 
ós okvetlenül szükségesnek tartom, hogy egy 
pillanatig sem várjunk tovább, hanem eltöröljük, 
ha lehet, még ma a tanpénzeket. En egyátalá-
ban nem látom át, mért ne lehessen e csekély 
összeget megszavazni, minek megszavazása az 
ifjúságnak a tanpénz fizetését fölöslegessé tenné ; 
mert én nem akarom hinni, hogy az ifjúság 
csak azért fizeti a tanpénzt, mert e tanpénz fi
zetése divatos, szokásos más államokban is ; nem 
hiszem uraim, hogy ez csak azért volna igy, 
mert azon szerencsétlen conservativ állam-böl-
csészetből mint eorollarium folynék ki, mely böl
csészet azt mondja, hogy ne engedjük mód nél
kül fölszaporodni a tudományos müveltségüek szá
mát az államban, mert szerencsétlenné teszszüb 
őket; nem akarom hinni, hogy a „Reform" irója, b. 
Eötvös József ezen conservativ állambölcsészek elvét 
osztaná, fölteszem, hogy nem tartja szerencsétle
neknek azokat, kik a tudományokkal foglalkozhat
nak, hanem inkább azt hiszem, hogy ő csak azért 
nem akarta eddig eltörölni a tanpénzeket, mert 
különben nem tudta volna a tanárokat még 
csak a mostani fizetéssel sem díjazni. De gondol
ják meg, uraim, hogy azon közel 2000 ifjú, kik 
a magyar egyetemen magasabb képeztetésöket 
nyerik, mily nagy küzdelmeknek vannak kitéve 
a tanpénzek miat t ! Avagy tán nem tudja-e va
laki e házban, — én nem hiszem, hogy ne tudná, — 
hogy minden egyes ifjú, ki csak a tanpénz fize
tésétől fölmentve nincs, 40—50 frtot fizet éven-
kint tandíj fejében? Vegyük hozzá a nagy drá
gaságot Pesten, negyük hozzá, hogy a tanköny
veket saját zsebéből kell megfizetnie, és minden 
eszközt saját zsebéből kell megvásárolnia, mely 
önképzésére szolgál! Fölhívok mindenkit, ki a 
tiszta demokratiának és a közművelődésnek ba

rátja, és kérdem, számot vetett-e magával e 
részben, meggondolta-e, mennyi ragyogó tehetségű, 
mennyi ernyedetlen buzgalmu fiatal erő löketik 
az által vissza a haza szolgálatától, hányakat 
gátol meg ez óvenkint attól, hogy a hazát, mint 
annak jövő oszlopai szolgálják annak idejében, 
és taszit vissza tán a nyomorba egy egészen 
más térre, hol a hazának nem csak hogy fényes 
szolgálatokat nem tehetnek, de melyen annak 
egyenesen kárára válhatnak? 

Részemről nem találok semmit, mit emiitett 
inditvány ellen fölhozni lehetne, s midőn ez in
dítványt részemről pártolom, hozzáadom még 
ez indítványhoz azon határozott föltételt, hogy 
az egyetemen a tandijak és a szigorlati dijak 
töröltessenek el. 

A mi még a t. eultusminiszter ur felszóla
lását illeti, arra nézve van egy megjegyzésem. 
Nagyoa sajnálom, hogy fiatal parlamentalismu-
sunkban a nevelésügyi miniszter, midőn érveket, 
objectiv érveket hoznak föl ellene, igen ritkán sze-
rencsólti a házat azzal, hogy azokra szintén ob
jectiv ellenérveket hozna föl, hanem sokszor 
áradozik el szép szólamokban, melyek igazságáról 
nem kételkedik senki s legkevésbé az ellenzék, 
de a mely szólamok, hogy ne mondjam, szóvirá
gok, habár tesznek is az ő költői lelkületéről 
bizonyságot, én azt hiszem, fölvilágositólag nem 
hatnak s a nehézségeket el nem oszlatják. (He
lyeslés bal felől.) En kétségbe vonom, hogy köz
művelődési politikusnak szabad legyen mondani, 
hogy az első mindenek előtt az elemi oktatás. 
Kétségbe vonom azt, uraim, hogy szabad legyen 
ezt oly értelemben mondani, mintha ezen első
ség kizárólagosságot vindicálhatna magának a 
magasabb tanfolyamok fölött. Uraim ! azt hiszem, 
egy bölcsésznek, ki az életet tanulmányozta, a 
mint tanulmányozta b. Eötvös József, nem csak 
tudnia kell, de tudja is azt, hogy az élet vég
hetetlen változatosságu, ezer oldalú, s annak 
szükségletei nem szoríthatók egyetlen egy me
derbe. En azt hiszem, ilyesmit törvényhozó ma 
ki nem mondhat, hanem én vallom azon elvet, 
hogy egyszerre, együttesen, kellő részarányosság
ban kell emelni s támogatni mind az elemi, 
mind a - másodlagos, mind a magas tanfolyamo
kat. (Helyeslés bal felől.) 

A mi a t. miniszter ur eljárását illeti, va
lóban nagyon különös taktikát látok abban, 
(Halljuk!) hogy midőn arról van szó, miért nem 
te t t többet, mint a mennyit te t t az elemi ok
tatás ügyében, akkor előáll mindenféle okokkal: 
azért nem, mert mással is kell foglalkoznia, azért 
nem, mert nem egyedül az elemi oktatásügy, 
hanem más nagy föladatok is állanak előttünk, 
melyeket megoldani kell, hogy az idő nem al
kalmas még arra, hogy a közszellemet ébresz-
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teni kell: pedig még csak arra sem felelt, miért 
nem tar to t ta meg azt, a mit a törvény határo
zott, és törvényes kötelességévé tett , hogy mi
ért nem kezdett annak idejében statisztikai ada
tok gyűjtéséhez, sőt hogy miért nem vett föl 
le l tár t akkor, mikor tárczáját átvette a közok
tatási ügy állapotáról? És midőn arról van szó, 
hogy miután az utóbbi évben, sőt az utóbbi há
rom év alatt semmi és legjobb esetben nagyon 
kevés történt, miért nem tet t valamit a ma
gasabb tanfolyamok ügyében? akkor meg azzal 
áll elő a közoktatási miniszter ur, hogy első 
föladat a népnevelés előmozdítása minden áron. 
Belátom, hogy az ő helyzete nem könnyű; de 
nagyon kérem, — legyen kegyes, már csak azért 
is, hogy a fiatalabb generatiót a parlamentalis-
musban nevelhesse, mint ez a nevelési miniszter
nek kötelessége; — legyen szabad fölkérnem, 
kegyeskedjék magához a tárgyhoz szólani, és 
oszlassa el nehézségeinket, és ne beszéljen he
gyekről, melyek csúcsait a fölkelő nap megara
nyozza, de ha azon hegyeket számon kérjük, azt 
mondja, hogy ő azokat csecsebecsének tartja a 
karácsonyfa tetején. Kérem, fordítson beható fi
gyelmet, mint az a szerves élet bármely ágá
ban szükséges, az elemi, közép és a magasabb 
tanfolyamokra egyúttal. 

Végül kijelentem, hogy határozottan pár to
lom Henszlmann barátom indítványát azon hoz
záadással, hogy a tanpénzek és a szigorlati di
jak rögtön eltöröltessenek ugy az egyetemen, 
mint a jogakadémiákon és a műegyetemen is, 
a mint erről annak idejében szólani fogok. (He
lyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n ; T. ház ! Egyenesen 
és szorosan csak a budgetnek, még pedig az 
egyetemi budgetnek tisztán anyagi oldalához kí
vánok szólni. Mielőtt azonban ezt megtenném, 
kénytelen vagyok azon nyomon, melyet maga 
a t. cultusminiszter ur jelölt ki. az egyetem 
ügjéről más irányban is beszélni, mert lehetet
len, miután némely dolgok szóba hozattak, azokat 
érintetlenül hagyni. 

A t. cultusminiszter ur meglepetését fejezte 
ki a fölött, hogy itt az egyetem reformjának 
kérdése mellékesen szóba hozatott. Én magam is 
sokkal jobban szerettem volna, hogy az egyetem 
reformjáról tüzetesen tanácskozzunk. Azonban, 
hogy ez nem lehetet t ; hogy nem volt más mód 
mint mellékesen szóba hozni e tárgyat, megen
gedjen a t. cultusminiszter ur, de annak az az 
oka, hogy az 1868. novemberi végzésnek, sőt 
jobban visszamenve az 1848-ikiXIX. törvényczikk 
ellenére, még mind e mai napig is nem adott 
alkalmat arra, hogy e tárgy fölött tüzetesen 
tanácskozhassunk. Már pedig, ha ily fontos tárgyak 
felett tüzetesen tanácskoznunk nem lehet, azért, 

mert az illető miniszter nem adta meg az alkalmat 
javaslata beterjesztésével, nem következik az, 
mikép elüttessék a ház attól, hogy a felett mel
lékesen bár, tanácskozzék. 

A mi azt illeti, hogy melyik fontosabb, a 
népnevelés-e vagy az egyetemi nevelés ? én őszintén 
azt tartom, hogy e választás igen nehéz és talán nem 
is szabadé között választani. A népnevelés véghet-
len fontosságáról nem beszélek, mert csak ismételhet
ném azokat, a miket mások és maga az igen t. cultus
miniszter ur is előadott; de annak, hogy a 
népnevelés tekintetében ugy haladhassunk, a mint 
cultusminiszter maga is óhajtja és mindnyájan 
óhajtjuk, mi egyik legnagyobb akadálya? Egyik 
legynagyobb akadálya a t. miniszter ur saját 
szavai szerint is a kellő tanerők hiánya. Már 
most hogy néptanítók legyenek, arra kell prae-
parandia, hogy praeparandiák lehessenek, arra 
kellenek praeparandiai tanárok és igy kapcsola
tosan mindig feljebb kell haladnunk, és akár 
alul akár felül hanyagoljuk el a tanügyet, meg
bünteti az magát alulról és felülről is. Én tehát 
részemről osztályozni a nevelés ügyét nem akarom, 
nem akarom pedig osztályozni azért sem, mert 
abban már nem volt tökéletes igaza a miniszter 
urnák , hogy a népnevelésnél, már levén valami 
ott, hamarább kell tenni, mert hamarább érezhető 
a siker; mert hiszen az egyetem terén is van 
valami, tehát nem újnak teremtéséről, hanem 
a létezőnek reformjáról van szó, és meg vagyok 
győződve, hogy e téren ép ugy, mint alul, igen 
gyorsan és hamar lehet nem tökéletes sikert 
elérni; igen, de előhaladást, javulást előidézni, 
és ezzel szemben megengedjen a t. miniszter ur, 
hogy csodálkozom a fölött, hogy egyik főakadá-
lyul az épületek, a tantermek hiányát emiitette föl. 

Ha szólt volna a miniszter ur a tanerők 
hiányáról, az az: azt mondta volna,, hogy mi ne
vezetesebb kitűnőbb tanerők tekintetében szű
kebb körre vagyunk szorítva, ezt kénytelen let
tem volna némi érvül elismerni, és elismerni 
érvül, ha nem arról volna szó, hogy derék, jóra
való tanárok legyenek az egyetemen, hanem 
hogy európai hirü tanárok legyenek; mert ter
mészetesen ily utóbbiakat nálunk sokkal nehe
zebb az egyetem számára szerezni, mint bárhol 
másutt, hol nyelvi akadályok nem léteznek; 
de hogy az épület gátolhasson abban, hogy azért 
legyenek kénytelenek az ifjak elmenni Pestről, 
mert nem elég nagyok a tantermek: engedelmet 
kérek, ezt három év múlva mentségül el nem 
fogadom; (Ugy van! hal felől.) Két mód van ezen 
segíteni. Egyik a tantermek megnagyitása, a 
másik és hitem szerint czélszerübb, mert nagyon 
nagy tantermek és nagyon nagy hallgatóság nem 
czélszerü a nevelésre nézve, a másik párhuza
mos osztályok fölállítása, vagyis azon szakokra 
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nézve, a melyeknek tanulói száma tán a 3 — 4 
század megközelíti, nem egy nagy tantermet te
remteni, a hol mind a 400 elférjen, hanem igen
is gondoskodni arról, hogy két külön tanár két 
külön tanteremben taníthassa ugyanazon tudo
mányokat, és ha ezen módon méltóztatik segí
teni, mint pedig lehet rajta segíteni, nem fog 
az épület szüksége okot szolgáltatni arra, hogy 
ifjaink az ország határain kivül neveltessenek 
és bigye meg t. miniszter ur, ha igy nevezete
sebb szakokra egynél több, tehát fölteszem két 
tanár alkalmaztatik, meglátja, hogy a siker nem 
fog elmaradni; ha oly módon fog gondoskodni 
arról, az az megforditom, ha nem oly módon fog 
gondoskodni arról, mint most egy tárgyra nézve, 
a politikai tudományokra nézve az egyetemen 
tette, hol kinevezett igaz egy második tanárt , 
de az minthogy államtitkár, tanári minőségében 
nem működik. {Igás! bal felöl. Fölkiáltások, ki az? 
Kerkápolyi!), mert igy természetesen, vagy tiz 
tanár kinevezése sem fog segíteni. 

A t. miniszter ur annak bizonyságául, hogy 
az egyetem nem sülyedt, hanem emelkedett föl
hozta azon körülményt, hogy épen a múlt év
ben ismertetett el a pesti egyetem orvosi diplo
máinak a bécsi orvosi diplomákkal egyenjogú 
volta. Ennek őszintén őrülök; de őszintén meg 
kell vallanom azt is, hogy sem az iránt, hogy 
sülyedt volna, sem az iránt, hogy emelkedett 
volna az egyetem: bizonyítékot ebben nem látok. 
I t t mindenesetre helyes intézkedést látok, a m ely-
ért a miniszter ur elismerésünket érdemli, és 
ez az, hogy a pesti egyetemet e tekintetben 
kivette azon alárendeltségi helyzetéből, a mely
ben az előtt a bécsi egyetemmel szemben állott. 
Ez bizonyítja azt, hogy politikailag helyesen jár t 
el a mmiszter u r ; de nem bizonyít az egyetem
nek, mint ilyennek emelkedése mellett sem
mit sem. 

A t. miniszter ur végül megígérte, leg
alább ugy vettem ki, hogy a budgetvita befeje
zése után fogja előterjesztését tenni az egyetem 
reorganisatiöjára nézve, ép ugy szellemi tekintet
ben, mint anyagi tekintetben a szükségletekre 
nézve, a melyek ezentúl fedezendők leendnek 
rendes budget vagy hite szerint kölcsön utján. 
Azt gondolom, hogy ezek szerint, az egyetem 
dolgainak részletezését legjobb lesz azon pilla
natra hagyni, és meg kell jegyeznem azt is, 
hogy a mi a tanári fizetések emeléséről szóba 
vagy indítványba hozatott, én ugyan ahhoz, 
hogy elvileg kimondassák, miszerint óhajtjuk, 
hogy a magy. kir. egyetem tanárai oly dijazta-
tásban részesüljenek, miszerint méltán lehessen 
reményleni, hogy a legjobb erőket az egyetem 
számára megnyerhessük; hogy ez kimondassák, 
azt helyeslem, de ezt utasításul adva, a fizetés 
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nagyságának meghatározását okvetlen miniszteri 
javaslattól tenném függővé, és tekintettel az 
összes országbeli fizetések és átalában a hely
zetre, óhajtanám az összeget meghatározni. (Élénk 
helyeslés.) 

A mi a tanpónzek eltörlésére nézve fölho
zatott, ennek tüzetes megvitatása is — szerin
tem — akkor lesz helyén, midőn az egyetem 
helyzetéről átalánosan, tüzetesen fogunk vitat
kozni. Miután azonban Schwarcz Gyula t. képvi
selő ur, kinek ma elmondott nézeteihez egyéb
iránt legnagyobb részben csatlakozom, a tiszta 
democratia és szabadelvüségre hivatkozván, ha
tározottan kívánta eltöröltetni a tandijakat, en
gedje meg a t. ház, hogy figyelmeztessem egy 
körülményre s e körülmény az, hogy épen ná
lunk a legfelső nevelés, mint főleg van az egye
temnél, inkább mint másutt, nem csak szegé
nyekre, de gazdagokra is kiterjed, s igy nem 
tudom, hogy épen a democratia szempontjából 
és épen a nép terheire való figyelemből, mi a 
helyesebb eljárás: az-e, azt mondani, hogy a ki 
szegény, annak engedtessék el a tandíj, de a ki 
gazdag, az fizessen? vagy pedig eltörölni a gaz
dagra nézve is, hogy azután azon költséget, 
melyet a gazdag az élvezett jótéteményért viselt 
volna, fizesse a népi Ezt azonban csak melléke
sen jegyzem meg, tüzetes megvitatását akkorra 
hagyom, midőn az egyetemről átalánosan és 
tüzetesen fogunk szólani. 

És most engedje meg a t. ház, hogy mi
után 89,000 frt megszavazásáról van szó, mely 
összeget én részemről, miután a t . miniszter ur 
megígérte a tervek előterjesztését, s miután el
fogadtam Grhyczy Kálmán t. barátom indítvá
nyát, hogy a helyzet tisztáztassék, részemről 
megszavazni kész vagyok, (Helyeslés) tekintettel 
ez összegre mind azért, mert mégis, a mennyi
ben ez a legszentebb czélok veszélyeztetése 
nélkül lehet, kötelesség az államkincstárt is meg
kímélni, mind pedig azért, mert még 89,000 fo
rintnál is sokat lehetne az egyetem emelésére 
elkölteni; engedje meg a t. miniszter ur, hogy 
figyelmeztessem valamire, a mi az egyetemi ja
vak kezeléséről beadott jelentésből kitűnt. Nem 
teszek e tekintetben indítványt, csak az igen t. 
miniszter ur és a t. képviselőház figyelmébe 
ajánlom az ügyet. Az ő kimutatása szerint az 
egyetem fekvőségei az azokhoz csatolt regálé-
jogokkal, szóval: mindennel együtt, ugy a mint 
vannak, 76,215 frtot jövedelmeznek, abból a 
regálé tesz 2*7,749 frtot. Marad tehát tiszta jö
vedelem 48,706 frt, vagyis 1200 ü holdnál hol-
donkint 1 frt 26 kr. Az eredmény nem nagy, 
de e tekintetben föl kell említeni azt, hogy e 
birtokok igen tetemes része áll oly erdőségekből, 
melyek hazánkban igen keveset jövedelmeznek. 
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Azonban, ha már most ezt összehasonlítom 
azzal, a mit ismét maga a t. miniszter ur ki
mutatot t , hogy az egyetemnek összes ingatlan 
birtoka mennyit ér, jelesen ér az emiitettem 
regáléval együtt 2,362,500 irtot, akkor ezen 
tőkének összes jövedelme kerekszámban ő°/0 mel
lett lenne 118,125 frt, a mi hasonlítva a ma
jorsági kezelés eredményével, mely, oda számítva 
a regálét is, 77,456 firtot tesz, tisztán kitűnik, 
hogy abból, hogy az egyetemnek uradalmai van
nak és azok kormányilag kezeltetnek, minden 
esztendőben 41,670 frt évi veszteség háramlik 
az ország pénztárára. Én ezen körűim ényt, melyből 
nem azt akarom kihozni, mintha a kezelést hiá
nyosnak vagy rendszeretlennek tar tanám, hanem 
ismét csak azt akarom kihozni, a mit mindenütt 
lehet tapasztalni, hogy az államnak nem szerepe 
a gazdálkodás; ezen körülményt a t. miniszter 
ur figyelmébe ajánlom, mert ha pl. ezen tétel
nél ezen 41,000 forint megtakarittatik, vagy az 
államkincstárnak marad, vagy az egyetemre le
hetne fordítani, az eddig kért összegen fölül 
bizonyosan roppant eredményt lehetne fölmu
tatni. 

Ajánlom ezt a t . miniszter ur figyelmébe; 
különben részemről Ghyczy Kálmán képviselő ur 
indítványát elfogadom. 

E l n ö k : T. ház! A most befejezett vitá
ból két indítvány és egy módositvány merülvén 
föl, méltóztassanak azokat meghallgatni, hogy 
azután szavazni lehessen. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Ghyczy Kálmán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen hatá
rozati javaslatot előbb kinyomatni1? (Nem kell 
kinyomatni! Elfogadjuk!) Tehát elfogadja a t. ház 
ezen határozati javaslatot? (Átalános fölkiáltás: 
Elfogadjuk!) Tehát ezen határozati javaslat a 
ház határozatává válik. 

Következik Henszlmann Imre ur határozati 
javaslata. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Henszlmann Imre határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Ezen határozati javaslathoz van 
egy módositvány. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Schwarcz Gyula módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati | 
javaslatot ezen módositványuyal egyetemben ? A j 
kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg-
történik.) A többség nem fogadja el. 

Most az egész első rovat egyes tételeire j 
megyünk át . 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa): ,,A 
pesti kir. egyetem. Rendes szükséglet. Tanárok I 
és hivatalnokok fizetései. I. té te l : Hittani kar ! 

10.763 frt. | 

E l n ö k ; Elfogadja a t . ház az I. tételt 
10,763 í r tban? (Elfogadjuk 1) Tehát az első tétel 
10.763 ír tban megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a II. 
tételt:) Jogi kar 17,325 írt . 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a II . tételt 
17.325 í r tban? (Elfogadjuk) Tehát a II. tétel 
17,325 írtban megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a III. 
tételt.) Orvosi kar 26,750 frt. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. ház! A 
mint emlékezni méltóztatik, ezelőtt néhány nap
pal indítványt terjesztettem be a végett, hogy 
a pesti m. kir. egyetemen a homoeopathia vagy 
hasonszenvi gyógymódnak rendes tanszék állít
tassák. Jól jegyezte meg azt a mélyen tisztelt 
közoktatási miniszter ur egyik közelebbi beszé
dében, hogy az ő tárczája legtöbb és legkülön
bözőbb megtámadásnak van kitéve; pl. csak én, 
ki tegnap megtámadtam őt, hogy a népnevelés 
ügyében homoeopathicus adagokkal él, és azt kí
vántam volna, hogy ott allopathicus legyen; most 
arra kérem, hogy az egyetemnél nyisson u ta t a 
homoeopathiának. 

En magam sem homoeopatha nem vagyok, 
sem hasonszenvi gyógykezelésben nem részesül
tem soha; ennél fogva sem hála, sem más érdek 
nem indított indítványom megtételére, azért ón 
semmi tudományos vitába, semmi magából a 
homoeopathiai gyógykezelés vagy tudományából 
merített okokkal nem fogok élni; hanem egy
szerűen azon ellenvetések megezáfolására szorít
kozom, melyek itt fölmerülhetnek. 

Az első ellenvetés, mi a homoeopathiának 
egyetemünkön rendes tanszéke fölállítása ellen 
fölhozható, az, hogy Európában más egyeteme
ken sincs rendes tanszéke. Elismerem, de a vi
lágnak egyik felével szemben a világnak másik 
felét, teszem Európával szemben Amerikát. El
ismerem, bár csak részben, mert Európának csak
nem minden egyetemein állnak a doeenturák, te
hát nyitva az u t a homoeojoathiának mint tudo
mánynak érvényesítésére; sőt ugy tudom, Orosz
országban már rendes tanszék fölállítására is 
történtek intézkedések. Egyébiránt megvallom, 
hogy magyarok részéről ezen ellenvetést elégnek 
nem tartom. Szükséges-e, hogy mi mindig az 
egész nyugati Európának példája után indulva, 
legutolsók legyünk; szükséges-e, hogy ott is, hol 
a tudomány szabadságáról és annak érvényesíté
séről van szó, piruljunk elsők lenni? Ezt én el 
nem ismerem. Azt tudom, hogy azon öltönyt, 
melyet levetett a magyar nemzet, gyakran föl
vett már az idegen, s mi újra visszavettük tőle; 
azt tudom, hogy a mi étkezési módunkat át
vette a franczia, mi most megtanuljuk újból 
tőlük. De hogy épen a tudomány szabadságánál 
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minden más müveit nemzetet bevárjunk, hogy mi 
legyünk az utolsók, azt az érvet el nem fogad
hatom. 

A másik érv, mely indítványom ellen föl
hozható, mintha egyetemünkön a doeentura 
meg lett volna nyitva. Ez első pillanatra plau-
sibilisnek látszik; de valóban nem az: mert 
tudva van mindenki előtt, hogy a magyar egye
temen ugyan ut nyittatott a docenturának, de 
csak azon föltétellel, ha az illető docens előbb 
eensurát tesz az allopatha tanárok és orvosok 
törvényszéke előtt, ez pedig hasonlít abhoz — 
akárki mit beszél — mintha a protestáns papi 
faeultálása jezsuitákra bízatnék. Mert az kétség
telen dolog, hogy ez két egymással szembe tett 
tanirány és azon tanférfiakra bizni az egyik fél 
faeultálását, kik tudományilag homlokegyenest 
szembe állnak egymással, ez valódi képtelenség. 
Olyan tanárok fognak és fognának vállalkozni a 
magyar egyetemen a homoeopathia tanítására, 
kik már végzett allopatha orvosok, következőkép 
mindazon tudományokból, melyekből mint do
censek meg lennének vizsgálandók, már letették 
egyszer a vizsgát. De nem is felel meg sem a 
czélszerüségnek, sem a tudomány méltóságának 
egy egyszerű doeentura; először azért nem, mert 
a doeentura mintegy föltételez egy rendes tan
széket és a mellett szokott alkalmaztatni ; má
sodszor valamely belgyógyászatnak pusztán elmé
leti tanítása nem vezethet ezélhoz, itt tehát 
kórházi osztályra is volna szükség, és igy az 
egyszerű doeentura, kivált ily megkötésekkel, oly 
ajándék, melyet a homoeopathia kétségen kívül 
el nem fogadhat sem hazánkban, sem másutt. 

A harmadik érv, melyet föl szoktak hozni, 
az, hogy a homoeopathia nem tudomány, tehát 
nem bir a tudomány azon méltóságával, a tu
domány azon magasságával, hogy az egyetemen 
tanszéket nyerhessen. Erre nézve a nélkül, hogy 
a tudomány mélységére ereszkedném, melyhez 
ugy sem értek, egyszerűen három föltételt te
szek : a homoeopathia vagy hasznos, vagy ártal
mas, vagy egyik sem, quartum non datur. Ha 
hasznos, ebben az esetben tanítani kell az egye
temen; ha ártalmas, ebben az esetben be kell 
tiltani a praxist; ha sem hasznos, sem ártal
mas, akkor tehát haszontalan, akkor mint ehar-
lataneriát, mely megfizetteti magát, be kell rend
őrileg tiltatni. Negyedik eset nem létezik. Mint
hogy pedig Magyarországon gyakorlatban van, 
a hol majdnem száz homoeopatha orvos van, hol 
jeles aliopata orvosok mentek át később a ho
moeopatha gyógykezelésére, hogy többet ne em
lítsek, csak dr. Baloghot említem, és hol egyet
len homoeopatha könyv 6000 példányban kelt 
•el: itt tisztán humán és statistikai kérdés forog 
szóban, az t. i.: hogy vajon ezer meg ezer 

polgár élete csak félig-meddig ahhoz értő gyógy
kezelő emberek kezébe essék-e, vagy pedig rend
szeresen tanított orvosok kezébe ? (Helyeslés.) 

Ezek azon szembetűnőbb érvek, a melyek 
fölhozhatok, és a melyekre — azt hiszem — 
megfeleltem. 

De megfelelt a magyar törvényhozás már 
korábban, megfelelt 1844-ben, midőn elrendelte 
a homoeopathia tanítását az egyetemen, megfe
lelt 1848-ban, midőn a tanszabadság elvét ki
mondatta, és megfelelt a legközelebbi országgyű
lés folyama alatt, midőn a kérvényi bizottság 
javaslatára ajánlólag- terjesztette a gömörme-
gyei természetvizsgálók e targybeli kérvényét a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz. 

T. ház! En az ellenérveket igyekeztem meg-
czáfolni; sikerült-e ? nem tudom, hanem egy 
allegóriával rekesztem be beszédemet. (Halljuk!) 

A költő azt mondja, hogy midőn a világ 
földi javai fölosztásárál volt szó. legkésőbben ér
kezett a költészet és tudomány, és a földön semmi 
kiosztani való nem levén, isten által égbe hiva
tott. Ezen allegóriát én tovább viszem, és azt 
mondom, a tudomány csakugyan fölment az égbe 
és lehozta magával a szabadságot a földre és a 
tudomány méltán megkövetelheti azt, hogy azon 
adomány, melyei az emberiséget megajándékozta, 
részére is megadassák. Én a földön a tudomány
nak egyet kívánok, egyet követelek: a szabad
ságot, és azt hiszem, ezzel mindent adok neki, 
és nem fogom elhinni soha, hogy ezt azon fér
fiú, ki költészetével Magyarország földére a 
szabadságnak nagyon tetemes részét hozta, az 
valaha megtagadhassa. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Eötvös J ó z s e f b. val lás és köz
oktatási miniszter: A homoeopathia- és 
allopathiáról szólni (Derültség. Halljuk!) talán 
nem vagyunk illetékesek; de végre a kénytelen
ség ugy hozza magával, hogy erről is szóljunk. 
(Derültség.) 

Én részemről—azt hiszem,—kissé téves Szath-
máry Károly t. képviselőtársunk azon fölfogása, 
hogy a homoeopathiát és allopathiát az orvosi 
tudomány két külön álló rendszerének tekinti. 
Az orvosi tudomány esak egy. Az orvosi tudo
mány egy kis része maga a gyógyítás, s a gyógy
módra nézve különböznek egymástól az ugy 
nevezett homoeopathák és allopathák; egyéb
iránt egyik épen olyan orvos, mint a másik; 
tehát nem egészen ellenkező két tudomány a 
homoeopathia és allopathia, hanem a tudomány 
egyik ágának két külön rendszere. De még ezzel 
nincs eléggé praecizirozva a dolog. A homoeopa
thia bizonyos elvet állit föl, melyet a homoeo-
pathiának nagy megalkotója 60 év előtt kimon
dott, és ezen elvhez ragaszkodik: similia simili-
bus. Az allopathia — be kell valanom, elvtelen 
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tudomány, az allopathiának nincs elve; az allo-
pathia tudományának elvét, melyet a homoeo-
pathia, meggyőződése szerint, már megtalált, csak 
keresi , és ennek következtében azon arányban, 
melyben a természettudományok haladnak, nagy 
átalakulásokon ment keresztül épen az utolsó 
50 év alatt. Az allopathia mind inkább és inkább 
változtatta és mindig nagyobb sebességgel vál
toztatta rendszerét, ugy hogy, ha a rendszerhez 
való hű ragaszkodás és a rendszernek változta
tása képezi a nagyobb vagy kisebb bizalomnak 
fokát, a homoeopathia kétség kivül sokkal na
gyobb bizalmat érdemel, mert a maga rendsze
rénél megmaradt, mig az allopathia a szerint, 
mint a chemia vagy physika vagy physiologia 
terén uj tanulmányok tétettek, rendszerét és 
gyógymódját megváltoztatta. 

Ez levén tehát a különbség a két rendszer 
között, az állás, melyet a homoeopathia az or
vosi tudományban elfoglal — engedje meg t. 
képviselőtársam — nem olyan, mint uj, más 
tudományé, hanem bizonyos tudományban, bi
zonyos tudomány körében bizonyos rendszer. A 
homeopathia különbözik az allopathiától, mint 
pl. különbözik a eartesianus a hegeliánustól vagy 
kantianustól, mint egyik philosophiai rendszer a 
másiktól. Ez a különbség. Es ha ez áll, akkor 
ugyanezen jognál fogva, melynél fogva t. kép
viselőtársunk a homoeopathia számára külön 
tanszéket kívánt az egyetem körében, azon jognál 
fogva követelhetne külön tanszéket ahegelianus, 
kantianus vagy eartesianus és igy rendre az 
egyes philisophai iskolák hivei is. (Bal felől: Igás!) 

Más volna, ha az egyetemem a gyógyításra 
nézve akármily rendszer volna kitűzve, ha ki 
volna mondva, hogy ezen belgyógyászati kathed-
rának tanára ezen rendszer szerint fog taní tani ; 
de ez nem igy van. Kinevezetetik a tanár, és 
azon tanár taní that ugy,a mint akar, és a mint 
jónak látja. Ha a tanár ma megváltoztatja meg
győződését és homoeopathává válik, azon tanár t az 
egyetemen senkisem fogja akadályoztathatni, 
hogy ő a homoeopathiát tanítsa. De, hogy valaki 
csak azért neveztessék ki tanárnak, mert bi
zonyos rendszert követ, és nem azért, mert a 
tudományban bizonyos helyet foglal e l : azt a 
tudomány követelményeivel megegyeztetni nem 
tudom. (Részleges helyeslés.) 

Azt monda igen t. képviselőtársunk, hogy 
nem lehet a tudománytól megtagadni a szabad
ságot, hogy a tudomány a szabadság utján ha
lad. Tökéletesen áll, és ezen ok győző lenne, 
ha fel tudnám fogni, miként alkalmaztassuk a 
homoeotpathiát. Kérdem, hol akadályoztatik a 
a homoeopathia szabadsága ? Minden orvos, ki az 
orvosi tudomány körében képesnek muta t ta magát, 

az az orvosi diplomát szerzett, gyógyíthat homoeo-
pathice vagy allopathice, a mint neki tetszik. 

A magán-docenturára nézve pedig megjegyzem, 
hogy az egyetemem a magán-docentura a homoeopa-
thiának meg van nyi tva ; semmi más nem kíván
tatik, mint a vizsga, még pedig ki van mondva 
a habilitatiói szabályok közt, hogy a gyógymód
ról, magáról a gyógyításról a habilitátiónál, kér
dezősködni nem szabad, hanem kérdezősködni kell 
és szabad arról, mi a homoeopathák és az allo-
patháknál közös ? az az az összes természettudomá
nyokról, és az emberi test ismeretéről? Már 
hogy mindenkit mint magán-docenst lehessen az 
egyetemnél alkalmazni,ki e tudományokat harmincz 
év előtt tanulta és végezte, azért mert doctor, 
azt én nem foghatom föl. 

Azonkívül azt monda a t. képviselő ur, — 
ez pedig sillogismus cornutus, csakhogy három 
szarva van — {Derültség) hogy a homoeopathia 
vagy hasznos, vagy ártalmas, vagy sem hasznos, 
sem ártalmas. Ha hasznos, úgymond, tanítani 
kell — mert hiszen tanítani most is lehet — 
tanítani kell, az az kathedrát kell számára fölál
lítani az egyetemnél. Már ha t. képviselőtársunk 
mindenre, a mi hasznos, kathedrát akar fölállí
tani az egyetemnél, akkor nem hiszem, hogy a 
t. ház képes lesz őt bőkezűségében követni. (Za
jos derültség.) 

Másodszor azt mondja, ha ártalmas, akkor 
tiltassék el. Erre nézve egy véleményben va
gyunk. 

De hogy akkor is, ha sem hasznos, sem 
ártalmas, tiltassék el, ez ellenkezésben állana az 
alkotmányos elvvel: mert a mi sem hasznos, sem 
ártalmas, eltiltani nem szabad. (Helyeslés.) Ha 
t. képviselőtársunk azon elvet állítja föl, hogy 
oly gjrógyitási rendszert, mely sem hasznos, sem 
ártalmas, el kell tiltani, ennek logikája nem 
volna más, minthogy minden embernek gyógyít
tatnia kell magát, (Derültség) pedig végre is min
den embernek joga van, magát nem gyógyíttatni. 
Ha tehát valaki azt az elvet állítja föl, hogy 
azt, a mi sem hasznos, sem ártalmas, el kell 
t i l tani : akkor utoljára tovább kell menni egy 
lépéssel és azt kell mondani, polieialiter meg 
kell parancsolni mindenkinek, hogy gyógyíttassa 
magát és pedig bizonyos rendszer szerint. {De
rültség.) Én tehát részemről megvallom, azon 
okok, melyek engem arra bírnak, hogy homoeo-
pathai tanszék fölállítását szükségesnek ne tart
sam, t. képviselőtársunknak előadása által nem 
czáfoltattak meg. 

Megnyugtatására, a tudományok haladását 
illetőleg, csak azt mondhatom neki, hogy semmi 
nagy igazságnak, mely a tudomány bármely körében 
fölmerül, főkép ha annak oly szabadság engedtetik, 
mint a homoeopathiának hazánkban, az az, hogy 
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mindenütt fölléphet, mindenütt taníthat , min
dent kinyomathat, semmi nagy igazságnak — 
mondom — kathedrára szüksége nincs, hogy 
magát kivívja. Sehol Harley tana számára a vér-
circulatióról nem volt szükséges kathedrát állí
tani, hogy átlássa a világon mindenki, hogy az 
való és hogy nagy találmány. Es igy, ha a ho
moeopathia csakugyan oly tudomány, melynek 
jövője van, az kathedra fölállítása nélkül is ér
vényt fog magának szerezni. 

Másrészről, bocsánatot kérek, azt hiszem, 
ép oly jó hazafi vagyok, mint bárki más, és 
megbocsát nekem t képviselőtársam, ha oly 
tudománynál, mely ugyanezen kérelemmel min
denütt föllépett, föllépett 1865-ben Francziaor-
szágban, hol a bires Dumas ta r tá a senatusban 
eziránt a rapportot, föllépett Angliában, föllépett 
Németországban és föllépett mindenütt, azt lá
tom, hogy mindenütt épen azon férfiak, kik a 
természettudományok körében első sorban ál
lanak, a homoeopathák ezen kivánatát megta
gadják: ez, megvallom, előttem roppant nagy 
sulylyal bir, épen mert a természettudományról 
van szó, az az oly tudományról, melynek körében 
én magamat illetékes bírónak nem tartom. 

En tehát az indítványt nem fogadhatom el. 
(Élénk m helyeslés részleg.) 

Ü r m é n y i M i k s a ; A múlt napok vi
tája alatt több nem-kath. képviselő igen becses 
tanácsokat adott a kath. autonómiáról és sokan 
beszéltek a t. képviselők közül az izraelita feleke
zetek viszonyairól. Ugyanezen jogczinien talán 
szólhatok én is a hasonszenvészetról. Megvallom 
t. ház, hogy igen nehéz helyzetben vagyok, 
mert Szathmáry igen t. képviselő ur azon érvek 
legtöbbjét, melyeket fölhozhattam volna, már ki
merítette, és igy csak néhány rövid észrevételre 
kell szorítkoznom. 

Bátor leszek mindenek előtt előttem szó
lott igen t. cultusminiszter ur észrevételeire 
néhány szót válaszolni. 

A miniszter ur azt állította az allopathia 
védelmére, hogy az allopathák folyvást változ
tatják tanaikat, mert elvtelenek, a homoopathák 
ellenben sohasem változtatják a magokét. Először, 
bocsánatot kérek, én azt hiszem, a homoeo
pathák annyit ostromlott elve : simila similibus, 
magában véve még nincs egészen mindenhol 
kére ztülvíve. Nem minden betegségnél tudják 
bizonyosan, hogy ez vagy ama gyógyszer ennek 
hasonszenvi szere, és nem tehetem föl, hogy a 
homoeopatha orvosok lesznek épen azok, kik 
azt akarják, hogy tudományuk megkövüljön, 
és nem keresnek naponkint más és más szereket, 
mint az allopathák, ha látják, hogy ez nem 
használ. 

Legyen továbbá szabad kételyemet fejezni | 

ki a fölött, vajon oly nagyon szívesen és t á r t 
karokkal, mint miniszter ur monda, fogadnák-e 
i t t az egyetemem azt, ha egy kinevezett tanár ott 
nagy ünnepélyességgel egyszerre homoeopathikus 
tanokat hirdetne. A mint eddig ismeretesek az 
allopatha orvosok indulatai a homoeopathia 
irányában, erről kételkedem. 

Tagadom továbbá a miniszter ur azon ál
lítását is, hogy nagy igazságoknak sohasem 
szükséges kathedra. (Igás!) Igaz, hogy nagy igaz
ságok valahára elismertetnek; de i t t nem oly-
nemü igazságokról van szó, mint a minőt pl. 
Galilei hirdetett , hanem i t t gyakorlati, a min
dennapi életben alkalmazandó apró igazságokról 
van szó. Ilyeknek, ha hirdetőiktől az alkalmat 
megtagadjuk, tanításukra nehéz lesz u ta t törni 
magoknak az életben; és én nem tartom helyes
nek, hogy az állami segély ezektől egészen meg
vonás sék. 

A legerősebb érv előttem a homoeopathia 
mellett mindig az volt, hogy azon okokat, melyeket 
ellene eddig fölhozni hallottam, nem tudtam 
elég súlyosoknak elismerni. Egy pár ily okot 
előadott Szathmáry képviselő ur i s : méltóztas
sék megengedni, hogy megtoldjam még egygyel, 
a melyről bizonyosan elismerik, hogy használni 
szokták a homoeopathia ellen. Sokan állították, 
magam is sokszor hallottam, hogy azon betegek, 
kik homoeopathiával kigyógyittattak, vagy nem 
voltak igazán betegek, vagy amúgy is meggyó
gyultak volna. Ezen állítást én, t. ház! nem tar
tom egy csöppet sem komolyabbnak, mint azon 
második, e napokban a hírlapban olvasott nézetet, 
mely szerint egy homoeopathiai tanszék fölállítása 
ugyanannyit tenne, mint a boszorkánytant hir
detni. Nekem, t. ház, ily érveléshez semmi sza
vam, csak föltéve, hogy az illető itész ur ne 
akarja a homoeopathák ellen ugyanazon fegy
vereket alkalmazni, melyeket hajdan a boszorká
nyok ellen használtak. 

Külöüben, tisztelt ház ! én e kérdést 
főleg és első sorban statisztikai kérdésnek 
tar tom; szerintem it t előttünk nem az a kér
dés, mi tudományos értéke van a homoeopathi-
ának? hanem miután fölteszem, hogy e háznak 
minden tagja szereti a politikai szabadságot, me
legen óhajtja a vallások teljes szabadságát, de 
mindenek előtt és mindenek fölött meg van győ
ződve arról, hogy e kettőnek anyja, a tudo
mányok szabadsága, épenséggel nélkülőzhetlen: 
itt elvi kérdés nem foroghat fön, hanem csak 
statistikai, ez pedig az, vajon azok száma, kik 
ez országban e gyógymódot gyakorolják ós 
használják, elegendő-e arra, hogy az államnak i t t 
kikért gondoskodását igazolja. (Élénk helyeslés.) 
Bátor vagyok erre nézve feleletül néhány tényt 
fölemliteni. Első tény az, hogy a hasonszenvészet. 



158 131. országos Illés február 26. 1870. 

széles körben, egész Európában és minálunk is 
létezik; tény, hogy csak Pesten, az ország fővá
rosában, 27 orvos gyakorolja e gyógymódot, az 
egész országban közel 100; tény továbbá az, 
hogy igen számos magánosoktól, különösen pedig 
16 törvényhatóságtól, érkezett már folyamodás 
hasonló kérelemmel a házhoz. Ezekből következ
tetem, hogy elegendő nagy számmal kell lenni 
azoknak, a kik e tant az országban pártolják ; 
elég nagynak mindenesetre arra, hogy itt, hol a 
miniszter ur előirányzata szerint tizennégy tanár 
van praeliminálva, egy tizenötödik tanár alkal
mazását is igazolja. (Helyeslés.) 

Ezen okokból pártolom, t. ház, Szathmáry 
képviselő ur indítványát, azon módosítással, hogy 
ezen szó után: „tanszék", e szavak: „és idővel 
tankóroda" igtattassanak be. 

Mielőtt szavaimat befejezném, méltóztassa
nak megengedni, hogy azoknak, a kik talán az 
ily intézkedést nevetségesnek is tartanák — 
mert vannak olyanok is — fölolvasom utolsó 
szavait egy 1844. okt. 9-én az akkori pozsonyi 
országgyűlés mindkét táblája által ő felségéhez 
egyhangúlag elfogadott föliratnak, hogy leg
alább ismerjék hibáztatásuknak egyik tárgyát. E 
szavak következők: „Annál fogva kérjük felsé
gedet, hogy főleg a szenvedő emberiség érdeké
ből az orvosi tudomány a régivel egyaránt üd
vös ez ujabb nemét az egyetemi tanulványok 

sorába fölvétetni, s tanítására oktató széket a 
megkívántató gyakorlati eszközökkel együtt föl-
állittatni méltóztassék." A királyi válasz pedig 
1844. okt. 24-éről igy szól: „Objecto erigendae 
in regia scientiarum universitate Pestinensi ca-
tbedrae studii homoeopathiae — cujus intentu D. 
Status et Ordines subtraverant praesentationem 
— actu jam sub pertraetatione constituto, alte-
fatam suam Maj. sacr., quod ratio commodi, 
valetudinisque publice poseit, clementer dispo-
situram esse." 

Ezen előzmény után, t. ház, megvallom, azt 
vártam volna, hogy az igen t. vallás- és köz
oktatási miniszter ur ezen fölszólalásokat be sem 
várva, útját kezdte volna ezen országgyűlési ha
tározatnak egyengetni; de miután ezt nem tette, 
csatlakozom azokhoz, a kik teljes tisztelettel a 
miniszter urat ezen útra kényszeríteni akarják. 
(Élénk helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! (Eláll! Elfo
gadjuk!) Ugy elállók. 

S z a b ó J ó z s e f ; T. ház! (Zajos felkiáltá
sok : Eláll! Holnap! Hosszas zaj.) 

E l n ö k (csenget s föláll): Még többen van
nak fölírva, kik e tárgyban szólni akarnak. Most 
tehát az ülést berekesztem. Holnap 10 órakor 
folytatjuk a tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órákor. 

13JL országos ülés 
1870. február 26-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Bogdanovics Vilibald és Stanescu Imre végleg igazoltaknak nyilvánitat
nak. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen van : Eötvös József 
b.; később Bedekovics Kálmán, Festetics György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/4 órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zökönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassaa február 
25-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs a t. háznak észrevétele 
a jegyzőkönyvre, hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni Zólyom megye 
közönségének kérvényét, melyben kéri, hogy 
Korponán első folyamodásu bíróság állíttassák 
föl és ahhoz Hont megye felső része esatoltassék. 

Stanesku Imre és Bogdanovics Vilibald kép
viselők, eltelvén a szabályszerű 30 nap, végkép 
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igazoltattatnak nyilváníttatnak. Az osztályokba 
való besorozás már megtörtént. 

Az elnökségnek nincs egyéb előterjesztése. 
K a u t z G y u l a : T. ház! Bátorkodom 

Győr város közönsége részéről egy kérvényt, 
mely 1861 és 1866 közt előfordult törvényke
zelési költségek megtérítésére vonatkozik, a t. 
ház figyelmébe ajánlani. A jelen alkalommal a 
ház szabályaira való tekintetből a kórvény in
dokolásába nem bocsátkozom, de föntartom ezt 
magamnak azon alkalomra, midőn ezen kérdés 
tüzetes tárgyalás alá fog kerülni, és pedig annál 
inkább, mert a módozat, melyet Győr város 
közönsége a megtérítésre vonatkozólag ajánl, 
olyan, mely mindenesetre megérdemli a köze
lebbi figyelembe vételt. Kérem a kérvényi bizott
sághoz utasíttatni. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
Áttérünk a napirendre, melyen a hason-

szenvi tanszék fölállítása van. A szólok közt 
következik dr. Szabó József. 

S z a b ó J ó z s e f : Tisztelt képviselői ka r ! 
(Ralijuk! Halljuk!) Országgyűlés és homoeopathia 
vagy homoeopathia a törvényhozás előtt rend
kívüli dolog, tán mondhatnám, csodálatos össze-
találkozása egymástól oly távol álló két foga
lomnak. Az igaz, hogy ez összetalálkozás mégis 
megtörtént. 

Szerintem, t. ház, i t t is az lesz föladatunk, 
a mi kell, hogy legyen minden tárgygyal szem
ben, mely e házban előfordul, az az : igazolnia 
kell magát. Igazolnia kell pedig magát illetékes 
biró előtt, nem pedig kénye kedve szerint önmaga 
által választott biró előtt. És ki lesz itt az 
illetékes biró? (Valaki a hal oldalon: Dr. Szabó.) 
A homoeopathia bekéredzik a tudományok csar
nokába, mert szavazatot, érvényes szavazatot 
kivan az egyetemen. Látjuk tehát, hogy a ho
moeopathia tudományos fogalomnak akar tartatni . 
Ha tudományos fogalom akar lenni, akkor neki 
a tudományt kell illetékes birájának elismerni. 
(Igaz!) Mit mond tehát a tudomány, ki, mi ezen 
homeopathia ? Tekintsük meg először is nationale-
ját , születési, keletkezési jegyzőkönyvét. Mit ta
lálunk, mit olvasunk e jegyzőkönyvből? A múlt 
század végén, midőn a szabad gondolkozás meg
indult és kezdte letépni a hiedelmek fátyolát, 
kezdte lerázni a tekintélyek bihneseit, akkor 
összeállanak az orvostan coripheusai, mi végett ? 
Hogy registralják, elősorolják a minden alap 
nélkül való hiedelmeket, a teménytelen vissza
éléseket, kinövéseket, melyek ez évszázad alatt 
az orvostanban lábra kaptak, de a nélkül, hogy 
lábok alatt a legkisebb szilárd alap lett volna. 
Oly építmény, mely alatt szilárd alap nincs, so
káig föl nem állhat; fölállhat addig, a míg egy 
szélvész el nem fújja. És ezen szélvész el is 

I jött Hahnemann személyében, ki látva a minden 
J lehetőség tulajdonait nélkülöző hiedelmek hosszú 
i sorát, az alapnélküh tételek nagy számát, a 

visszaélésnek torznál torzabb képeit, talán mél
tán megboszankodék, elkeseredék. Harczot, hábo
rú t indított tehát ezek ellen. De a szenvedélyes 
embert a harcz közepett elragadta indulata, 
szenvedélye és nem csak haragra lobbant, hanem 
dühbe is jöt t . Ember volt ő is és igy menteni 
lehet. A mit az ember indulatoskodásában tesz, 
az csakugyan nem szokott mindenkor egészen jó 
lenni, Hahnemann is igy járt . Nem látta a 
gyermeket a már nagyon is tisztátalan vízben, 
fogta a teknőt és gyermekestül együtt kiönté. 
(Derültség.) Sőt ezzel nem elégedett meg, fölbá
torítva a siker által, tovább ment, őnhitté kez
dett lenni, szintúgy prófétának képzelé magát ; 
és ő, ki a hiedelmeket ostorozá, a ki a hiedel
meket tönkre tenni igyekezett, ő maga állította 
a régi hiedelmek közé a legislegnagyobb hiedel
met, mintegy tulajdon rögeszmét: ez a homoeo
pathia. 

Azt mondhatná valaki, hogy bizony igen 
nagyon tévedek; de én azt hiszem, hogy a mit 
mondok, annak okát is tudom adni, arról felelni 
is képes leszek. 

Lássuk tehát, mi az a homoeopathia, mert 
nekünk magunknak is meg kell vele ismerkedni. 
Csak két tételből áll. 

Az egyik „similia similibus", a mi annyit 
teszen, hogy ha te valahol látsz egy bajt, ki
sebbet vagy nagyobbat, találj ki te egy mást, 
ehhez hasonlítót, akármily kicsiny mértékben, 
még a lehetőségnél is kisebb mértékben levő 
bajt, ez a hasonlító baj megrettenti, elker
geti azt a nagyobbat. Már most, ha a nagyob
biknak tetszik attól a kicsinytől, attól a nem is 
kicsinytől, attól a semmitől megretteni, elbújni: 
jól teszi. (Derültség.) De, uraim, ha valakinek 
egész gazdasága tűzben van és nagy veszede
lemben forog, és akkor hírül hozzák kívülről a 
tanyáról, hogy egy búzakalászról egy veréb el
lopott egy szemet, vajon ez el fogja-e hárítani 
a tüzet a jószágról? (Nevetés.) 

Talán a másik tétel is ehhez hasonló, mert 
azt mondja : csak ki kell találni az orvosszert, 
a melyből olyféle kicsiny, lehetőleg kicsiny baj 
elő fog állani, és ez a gyógyszer; de ezt azután 
jól megjegyezd, oly kicsiny mértékben kell adni, 
a melyet nem milliónyi, sem billiónyi, de, uraim, 
decillio-, eentillio-, sőt még quinquentilliónyi 
mértékben kell adni. (Zajos nevetés.; Uraim, 
van-e valaki, a ki vett volna magának egy ne
gyed órai fáradságot, utánaszámitani, mi az a 
deeillio? Nem kell messze mennünk, egyik felől 
van az Adriai, másik felől a Fekete tenger, is
merjük mindkettőnek földszinét négyszegmértföld 
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szerint, szintúgy közép mélységét megtudni, nem 
nagy számítás k*dl és e szerint kiszámíthatjuk, 
hány köbláb viz van benne; innen csak egy kí
sérlettel menjünk tovább és mindjárt előttünk 
áll a kérlelhetlen, a legyőzhetlen számok ered
ménye is: egy eentillio viz nines sehol, de se
hol, egy eentillio afféle nagyság vagy kicsiség, a 
mely az életben nem existál, ki nem mutatható; 
és most uraim, azt elhinni, hogy egy ki nem 
mutatható, egy efféle nem létező dolog elégséges 
legyen, akár milyen pusztító veszélyes nagy bajt 
megsemmisíteni, elkergetni: ez már mégis igen 
sok. Vagy ha nem akarjuk hinni, hanem meg 
akarjuk érteni és ha valaki csakugyan képes ily 
dologgal is sokáig komolyabban foglalkozni, ha
marabb elveszti eszét, megszalad tőle értelme, 
mintsem ezt megértse. (Derültség.) 

De ezért, a mint tudjuk, az emberek mégis 
hisznek, nagyon sok dolgot hisznek a világon, 
és pedig hisznek azért, mert igen sokan unják 
utána járni, (Derültség) minthogy sokkal nagyobb 
fáradságba kerül végére járni valaminek, mint 
elhinni. S így vagyunk ezzel is. Régi közmon
dás a világon: „semmi sincs annyi, mint orvos", 
arra minden embernek nagy kedve, nagy passiója 
van, orvosok akarnak lenni minél többen. Már 
pedig, mi ad az embernek oly egyenes, oly sza
bad utat, hogy akár mikor beállhasson orvos
nak? minden előkészület, minden költség nélkül, 
mint az, ha nem kell egyéb, minthogy valaki 
egy pár forintért dr. Argenti könyvét megve-
vén, néhány forintért egész patikát is fölszerel
vén, orvossá válhatik. És aztán csodálkozunk, 
hogy az emberek annyira szeretik a homoeopa-
thiát; miután mindenki szeret orvos lenni, hogy 
ne fogadnák el az így kínálkozó legkönnyebb utat. 

ügy látszik, mintha mégis minden ember
nek szüksége volna arra, hogy higyen mindig 
valamit. Sokáig, ezredekig el volt az emberiség 
eléggé foglalva a vallásos hittel, hitt sokat 
össze-vissza; de eljött az idő, midőn az ember 
már kezdte ezt megunni; ez igen régi dolog, 
valami uj kellett neki, bevitte tehát a hitet, 
hova? a medicinába. Uraim, ez nagy különbség. 
Eddig a hit a vallásban, volt oda illett, oda kel
lett, mert hiszen minden positiv vallásnak alapja 
a hit, és annak ott még annyira is helye van, 
hogy nem lehet ellene szólni, mert az istenre 
hivatkozik. És a mi már ott nem kellett, a mit 
már ott meguntak, azt most be kezdik hozni a 
természettudományokba, mert az egész medicina 
nem egyéb, mint az összes természettudomá
nyok corollariuma. Oda vitték tehát be a hitet, 
vagy hiedelmet, hol nem szabad soha istenre hi
vatkozni, hanem mindenkor csak arra kell hivat
kozni, a mit szemmel látunk, kézzel fog
hatunk, a hol tehát csak tudni, de nem hinni 

kell. Bizony rósz csere lenne átvinni a hitet 
onnan, a hová tartozik, oda, hol nincs számára 
termő föld, hol a hitnek helyt adni nem lehet. 
Nézzük csak a természettudományokat. Tudjuk, 
mi történt ezen század kezdetén és a múlt szá
zad végén, hogy mit voltak képesek véghez vinni; 
megingatták még a mindenható biblia sok téte
lét is, ugy, hogy viradhat benne a papság, mig 
azokat a természettudományokkal őszhangzásba 
fogja ismét hozni; és most egy halandó ember, 
a ki csak olyan mint akármelyikünk, ő akar oda 
hiedelmet behozni. Uraim, ez már csakugyan nem 
lehet. 

Azonban a közben, mig igy folytak a dol
gok, nem szűnt meg a másik harcz, melyet az 
előbb emiitettem. Folyt az a 30-as években is, 
és innen valóságos forradalom játszatott be az 
orvostudományba. Nem dörgött az ágyú, nem 
ropogtak a puskák, de annál nagyobb volt a 
mozgalom a tudományos világban. Es mi volt a 
mozgalom vége ? Csak az, hogy beleveszett a 
harczba mind a régi hiedelem, az úgynevezett 
allopathia, mind az uj hiedelem, a homoeopathia. 
És hogyha ezek belevesztek, mi maradt meg 1 
Győzött a tudomány, győzött azon hatalom, 
melynek nélkülözhetlenségét mi is napról napra 
mindinkább el kezdjük ismerni, és melynek hó
dolni kell az egész világnak; győzött tehát végre 
a tudomány. Ma már hol állunk ennélfogva? 
Hippokratest, Galenust, Hildebranst és több má
sokat miért olvassuk? Nem azért, hogy tőlük 
nagyon sokat tanuljunk, hanem legtólebb az or
vostudomány gyermek- és ifjúkori fejlődésének tör
ténetét tanulmányozzuk! ma azt sem kérdezik, 
hogy mit tart Hufeland, Hahnemann, vagy mit 
olvasunk Argenti könyvében, az ma mind semmi. 

. Az orvostudományban ma csak az a kérdés, mit 
látsz, mit foghatsz meg kezeddel, mit mutat
hatsz ki, hogy tudsz minden lépésről számot 
adni; mert az áll: a mit ma nem tudunk, az 
ránk nézve még nem létezik, nem mondom, hogy 
soha sem fog létezni, de ránk nézve az, mit 
nem tudunk, ma legalább nem létezik. Kár 
volt, uraim, igen nagy kár volt, hogy egy nagy 
tehetségű, ritka műveltségű férfiú kimaradt a kö
zös actióból: Hahnemann, ki oly sokat tehet 
vala az ügynek végső győzelmeért; szenvedélye 
ós mellette megmérhetetlen önhittsége által utol
jára kiállhatatlanná, lehetetlenné levén, guerilla-
harczot kezdett és mi a vége ezen különszakadt 
guerilla-seregnek akármikor, tudjuk, bizony csak 
megsemmisülés. 

E l n ö k : T. ház! Bármi érdekes legyen ez 
előadás, én elnöki kötelességemet ismételve tel
jesítem, midőn figyelmeztetem a t. képviselő 
urat, hogy a budget részletes tárgyalása van 
napirenden. 
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Ezenkívül még egyre figyelmeztetem a t. 
házat : a határozat Szathmáry Károly indítvány ára 
ez volt: „Kinyomatása és a képviselők közt szét
osztása elrendeltetett, fölvételi ideje az állam-
költségvetés befejezése után fog elhatároztatni." 
Tehát nem volt szándéka a t . háznak ez indít
ványt i t t tárgyalni, hanem mint külön indítványt 
a budget után. 

S z a b ó J ó z s e f : T. ház! Bevégzem, be
végezhetem akár mikor; de azt mondom, épen 
ezen alkalommal: oly nagyon szeretünk,—hallom 
minden nap,— hivatkozni a külföldre, és azt na
gyon jól teszszük; az lesz tehát nekem is most 
kérésem: hivatkozzunk itt is a külföldre és ügye-
kezzünk megtartani azt, hogy ezen tárgyban, 
melyben mi illetékesek semmikép sem vagyunk, 
melyben egyedül csak a tudomány illetékes, a tu
domány a maga ítéletét már egyszer kimondotta, 
egy illetéktelen testület ne szálljon szembe a tu
dományos világgal! (Helyeslés, ellenmondás.) Mutas
suk meg a külföldnek, hogy akármikor és akár
miben a higgadt megfontolás és arra következő 
elhatározás tulajdona a magyar törvényhozás
nak. Most már igen keveset kell, hogy mondjak, 
a másik kérdésről is, t. i. a homoeopathiának az 
egyetemmel való eombinatiójáról. (Halljuk!) Azt 
igen jól tudjuk, mert naponkint elmondjuk egyik 
a másikának, hogy még azt sem hiszszük, miként 
a pesti egyetemnek előnyére lenne, hogy ott a 
vallásos hitnek vannak előadói; de hát hogyan 
lehetne nagy előnyére az egyetemnek az, ha 
most még a természettudományokba is be akar
juk hozni a hiedelmek előadását. Uraim, ment
sük meg attól egyetemünket, legyünk egyetlen, 
egy egyetemünk iránt nagyobb kegyelettel. 

V á r a d y G á b o r : T. ház! Mindenekelőtt 
igen t. elnök ur figyelmeztetésére kívánok meg
jegyzést tenni. 

Megengedem, hogy a t. ház azt határozta, 
mit az igen t. elnök ur fölolvasni méltóztatott ; 
azonban bármiként legyen is, ezen határozattól 
a t. ház már tegnap elállott, mert az indítvány 
tárgyalásába közvetlenül belebocsátkozott maga 
a t. ház, belebocsátkozott maga a t. miniszter 
ur is. Tehát többé vissza nem mehetünk, de 
nem is gazdálkodnánk meg ezáltal semmi időt, 
mert elölről kellene kezdenünk a tegnap elmon
dottakat. {Helyeslés.) 

Ha a t. ház ezen nézetemet elfogadni mél
tóztatik, (Elfogadjuk!) ugy elmondom néhány 
szóban észrevételeimet. 

A mint méltóztatnak tudni, már tegnap 
főiállottam, hogy szót emeljek, néhány igénytelen 
megjegyzést teendő az igen t. közoktatási mi
niszter ur előadására; azonban, miután ugy lát
tam, hogy a t. képviselőház nagy többsége haj
landó Szathmáry Károly indítványát elfogadni 

KÉPV. H. NAPLÓ 18-Í4 VI. 

| (Ellenmondás) — én ugy láttam — ez okból le-
állottam észrevételeim előadásától. 

A tárgyalás folytatása mára halasztatván, 
az előttem szóló t. képviselő ur fölszólalt a ho-
moeopathia ellen az allopathia védelmére ; kény
telen vagyok tehát én is néhány igénytelen 
megjegyzést tenni. Nem kívánok elméleti tagla
lásába bocsátkozni ezen kérdésnek : homoeopathia-e 
vagy allopathia 1 mert hiszen nem vagyok 
medicináé doctor, mint az előttem szólott t . 
képviselő ur ; de ha volnék, sem tenném ezt, 
mert hiányzik ezen előadáshoz a másik factor, t . 
i. a hallgató medicusok. Elégségesnek tartom, 
egyszerűen constatálni az igen t. miniszter ur
nák azon elismerését, hogy a homoeopathia tudo
mány, az orvosi tudománynak egy kiegészítő ré
sze. Nem is lehetett ezt el nem ismernie az elő. 
haladt tudományos világ elismerésével szemben 
Elismerte ezt különben már az 1844-ki országgyűlés 
is, a mint azt tegnap Ürményi t. képviselőtársam 
fölemiitette s az akkori megállapodást it t fölol
vasta. Elismerte közelebbről maga a kormány, 
midőn például, hogy többet ne említsek, a köz-
egésozségi tanácsba az allopathák sorába egy 
homeopatha orvost is fölvett. Az elismerés tehát 
kétségtelenül ál! és ha ez áll, akkor nem tart
hatom elégségesnek, az igen t. miniszter urnák 
azon ajánlatát, hogy az egyetemen egy docentu-
rát állit föl s a docenturai szék nyitva áll az 
illetők részére Különben is a docentura az én 
fölfogásom szerint, rendesen és átalában csak 
akkor és ott bír értelemmel, a hol bizonyos tu
domány részére rendes tanári szék is áll. (He
lyeslés.) 

Ezen a homoieopathia részére fölállítandó 
docentura, agy. a mint ezt az igen t- miniszter 
ur méltóztatott említeni és ígérni, olyan, a mi 
sem hus, sem hal; egy részről nem mérése an
nak, hogy szemben az előrehaladt tudomány 
elismerésével, pálczát törjünk nyíltan a homoeo
pathia fölött; más részről mintegy félelem az 
alloepathákból álló orvosi facultás haragjától; tehát 
egy középutat kell keresni a kettő között és 
fölállítani egy docenturát! Ha nem tudomány a 
homoeopathia, vagy mint előttem szólott t. kép
viselő ur mondta : charlataneria — mert ez volt 
szavainak értelme, — akkor száműzni kell a 
homoeopathiát s nem szabad erre még docentu
rát sem állítani; ha pedig tudomány, akkor meg 
kell neki adni az őt megillető helyet az egye
temen is. (Helyeslés.) 

Az előttem szólott t. képviselő ur beszédé
nek taglalásába nem kívánok bocsátkozni, mert 
akkor a ház clinicává, bonczteremmé válnék; 
szükséges volna, hogy elővegyük a bonczkést és 
a microseopiumot és vizsgáljuk azon centiiliókat, 
azon parányokat. melyeket szaktanilag fejtege-
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t e t t az előttem szólott képviselő m. Azonban, a 
mihez szólni kötelességem, az, hogy az igen t. 
képviselő ur a homoeopathiát, a közoktatási mi
niszter ur azon világos elismerése ellenében, 
hogy az tudomány, nevetségessé igyekezett tenni. 
Csak arra figyelmeztetem őt, hogy Fulsont is 
kinevették, midőn a gőzerő hatalmával az első* 
kísérleteket t e t t e ; és hogy — ha valaki esak né
hány évtizeddel ezelőtt azt merte volna állítani, 
hogy a villanysodrony segítségével gondolatunkat 
néhány perez alatt az Oceán-túlra küldhetjük, 
az legalább is nevetségessé vált volna. (Tetszés.) 
Hogy a t. képviselő ur „pro aris et focis" szót 
emelt, azon egyátalában nem ütközöm meg; 
azon sem ütközöm meg: hogy subsumálta, hogy 
Argenti homoeopathicus könyve oly olcsó, és hogy 
a patiensek, a homoeopathia iránt bizalommal bíró 
emberek „olcsó gyógyszerekhez" fordulnak, ez 
által, hogy nélkülözhessék a drága orvost és a 
drága gyógyszereket : ezt én, ha magam részére 
nem is tartom érvnek, de az ő részéről in
dokoltnak és természetesnek tartom. (Derültség.) 

Én, t képviselőház, nem kívánom, e thema 
fölötti további indokolással untatni a. t . képvi
selőtársakat, hanem az igen t. közoktatásügyi 
miniszter úrhoz esak egy kérést intézek s kö
vesse e tekintetben nagy Frídrikuek szabadelvti-
ségét. Tudjuk, hogy Nagy Fridrik nagy ellensége 
volt a villámhárítónak, roszaknak, károsaknak, 
sőt veszélyeseknek állította azokat és tiltako
zott, hogy azok az országban különösen a köz
épületeken alkalmaztassanak. De midőn látta, 
hogy a tudomány áramlata ellen hasztalan az 
egyes emberek küzdelme ; midőn látta, hogy a 
magánosok a villámhárítókat mindenütt alkal
mazzák, türelmetlenségében fölkiáltva, azt mon
da : „Nem bánom, állítsátok föl, a hol akarjá
tok a villámhárítókat, de az én házamra, ne 
tegyétek." 

Nem tudom, a miniszter ur homoeopatha-e 
vagy allopatha-e? tegnapi beszédéből sejtem 
csak, hogy az allopathia tanainak hódol; most 
tehát csak arra kérem, hogy ha saját küszöbén 
nem engedi is nelépni a homoeopathiát, engedje 
meg legalább, hogy beléphessen az egyetembe. 
(Elélik helyeslés és derültség.) 

E ö t v ö s J ó z s e f 1). v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r ; Csak egy pár meg
jegyzést kívánok tenni. 

Azt méltóztatott mondani, hogy én tegnapi 
beszédemben elismertem, hogy a homoeopathia tu
domány; ezt kell rektifikálnom. 

V á r a d y G á b o r : Azt méltóztatott mon
dani ! 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s - é s 
k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r : Én sem azt nem 
mondám, hogy tudomány, sem azt nem mon

dám ; hogy nem tudomány, mert én ezen 
kérdésre nézve absolute nem érzem magamat 
eompetensnek. Azt mondtam, hogy az összes 
orvosi tudománynak egy ága a gyógyítás 
tana, és az orvosi tudomány ezen ágára nézve 
vannak különböző nézetek, melyeknek egyikét 
a honioeopathia képviseli. Mást nem mondot
tam; tehát hogy én positiv tudománynak ismer
tem volna el a homoeopathiát, azt tagadnom 
kell, mert arra magamat eompetensuek nem 
érzem. 

A másik, a mit rektifikálnom kell, t . ba
rá tom nézete a docenturáról. A docentura any-
nyira nem sem nem hus, sem nem hal és oly lé-
n\ eges része a tanszabadságra alapított egye
temi szervezésnek, hogy sok helyen a privát do
censek, a mennyiben néha kitünőbbek a rendes 
tanároknál, kitűnőbb helyet is foglalnak el 
ugyanazon egyetemen a rendes tanároknál. Az 
épen a tanszabadság nagy áldása, hogy a pri
vát docenturák által az egyetemi tanszékek meg 
vannak nyitva úgyszólván az egész világ eiött: 
mer t a privát docenturák habilitatiója ugy van 
megállapítva, hogy minden valósággal tudomá
nyos férfiú, a privát docenturákra habilitáltat
hatja magát és a privát docenturák által tör
téntek Németországban is a legnagyobb és leg
lényegesebb előhaladások p. hogy többet ne 
emliteek: Mommsen, midőn hirét megalapította, 
privát docens volt. (Helyeslés). 

Bogdán V i n c z e ; T. ház! (Zaj. Hall
juk!) Én nem fogom követni Szabó képviselő ur 
példáját, ki azt állította előadása elején, hogy 
mi — tehát vele együtt — incompetensek va
gyunk a szőnyegen levő kérdés megítélésére, és 
mind a mellett a tudomány lényegébe bocsátko
zott. Én olyannak tekintem a szőnyegen levő 
kérdést, hogy ahhoz annyiban szólhatunk hozzá, 
a mennyiben alkalmunk volt beletekinteni elő
ször, mint köztudomány tárgyába, és másodszor 
a mennyiben alkalmunk volt tapasztalásból meg
győződni egyiknek vagy másiknak eredmé
nyéről. 

A t, miniszter ur is tegnapi beszédében 
monda, hogy nem vagyunk szakértők, és azért 
mégis ugy látszott, hogy miniszter urnák is van
nak bizonyos fogalmai az elvekről, melyeknél 
fogva az egyik tanrendszer a másiktól különbö
zik ; és különösen kiemelte a t. miniszter ur 
azon egy különbséget az elvben, melynél fogva a 
homoeopathia ezen elvet állította fel: similia 
similibus. 

Ámde nem ez az egyetlen különbség. Igaz, 
hogy a segéd-tudományok, pl. az anatómia, che-
mia, physiologia, pathologia egy és ugyanaz, 
mindkét rendszernél: de a leglényegesebb kü
lönbség fekszik az említett elven kivül a gyógy-
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szerismében, az úgynevezett matéria medicában, 
fekszik a gyógyszerek készítési módjában, és 
fekszik az adagok nagyságában. (Felkiáltások : 
Dologra!) 

Az egyetemen vannak kathedrák az emii
te t t segédtudományokra, van kathedra arra is, 
— hogy ne nevezzem tudománynak, — nevezem 
ars medieának — arra az ars medicára is van 
tanszék, a melynek tárgya ez a gyógyszertan, 
az úgynevezett pharmaeologia, vagy pedig ma-
teriologia. Már most ha csak az egyik elv sze
rinti gyógymódra, csak erre a materiologia me
dicára létezik tanszék, akkor legnagyobb igazta-
janságnak látom a szenvedő emberiség érdeké
ben, hogy ugyanily tanszék ne emeltessék a má
sik elv szerinti gyógymódra, t. i. a homoeopathia 
gyógykinesére nézve, a materiologia medicára 
nézve. 

Fölemlítette épen Szabó képviselő ur, (Hall-
jufcl) hogy a homoeopathia tiszta hit, hogy nem 
tudomány. Fölemlítette ő excellentiája, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, hogy ha a homoeopa
thia valódi tudomány, és- ha annak életereje 
van, az magának uta t fog törni az életben. Bá
tor vagyok erre nézve csak azon egy körül
ményre hivatkozni, hogy ime mintegy 60 esz
tendeje, hogy ezen elv felállitója e rendszert 
megállapította, és hogy ezen 60 esztendő alatt 
a homoeopathia nem csak életerejét bizonyította 
be, hanem annyira terjedt már, hogy nem csak 
Amerikában, hanem Európában is annyira áta-
lánosan ismertetik, — és pedig nemcsak az or
vosi világban, hanem épen a gyógykezelésre szo
ruló szenvedő emberiségnél is, — hogy lételét 
tagadni, tagadni azt, mintha életereje nem vol
na, mintha ezen ars medieának nem volna jö
vendője, (Igás!) szerintem lehetetlen. 

Ha tehát ezek ugy vannak, én a legna
gyobb igaztalanságnak tartanám a nélkül, hogy 
tudományos értekezésekbe bocsátkoznám az egyik 
vagy másik értékéről, az egyiknek vagy másik
nak előnyösségéről, (Zaj! Halljuk!) mire elis
merem, csakugyan incompetensek vagyunk, csak 
annyit mondok, hogy a mennyiben jogosultsága 
van az egyiknek, hogy tanszék legyen számára, 
annyiban jogosulva van a másik is, és pedig a 
szenvedő emberiség érdekében, legnagyobb érde
kében, egészsége és élete érdekében igazságos ós 
szükséges, hogy ennek részére is tanszék állít
tassák. (Zaj. Halljuk! Szavazzunk!) 

Nem szükséges t. ház tudományos érteke
zésekbe bocsátkozni; (Halljulú) szembeötíőbben 
beszélnek magok a statistikai adatok. (Halljuk! 
Zaj.) Angolországban az utolsóelőtti kolera ide
jében egy egészségi comité állíttatott fel csupa 
orvosokból, a kik figyelemmel kisérték a gyógyí
tási módot az allopathikus és homoeopathikus 

kórházakban. Az emiitett kolera idejében ter
mészetesen a kormánynak intentiója az volt, 
hogy meggyőződjék az egyiknek, vagy másiknak 
előnyéről a betegágyaknál, magában a kórhá
zakban. Ekkor a comité, melynek szintén orvosi 
főfelügyelője volt, ki mindennap bejárt mind 
egyik, mind másik rendszer kórházába, összeállí
to t ta az adatokat, melyekből kisült, hogy az 
allopathice gyógykezelteknél a halandóság % 
volt, holott a homoeopathice gyógykezelteknél 
csak l/s- Hivatkozom orvosokra, és pedig olya
nokra, mint dr. Routh, a k i : „Irrthümer der 
Homoeopathie" ezim alatt egy munkát irt, és a 
ki előbb szintén allopatha volt, de később a 
maga által gyűjtött adatok folytán a homoeo-
pathiára tért á t ; az ez által gyűjtött adatok 
szerint tüdőlobnál a homoeopathicus gyógykeze
lésnél a halandóság 5 — 7%, holott az allopa
thice gyógykezelteknél 24% ; a mellhártya lob
nál a homoeopathicus gyógykezelésnél 3 % , az 
allopathikus gyógykezelésnél 1 8 % ; bélgyuladás-
nál, az előbbinél 4%, az utóbbinál 13%, a vér
hasnál (Derültség.) az elöbbiuél 3%, az utóbbi
nál 22%. (Nagy zaj. Eláll! Elég volt!) Egyéb 
betegségeknél a homoeopathicus gyógykezelésnél 
4% a halandóság, az allopathicus gyógykezelés
nél 10.5%. Mind ez előttem többet nyom, mind
azon érveknél, (Zaj. Eláll!) melyeket Szabó kép
viselőtársunk előadott, a kiről azt vettem észre, 
hogy épen a homoeopathiából legkevesebbet ért, 
habár épen annak lényegéhez szólott legtöbbet, 
nem tudom az allopathiából ért-e valamit, de 
a mennyiben itt a házban hallottam, hogy medi
cináé doctor, csakugyan ráillik egy medicináé doe-
tornak mondása: „Wie sonderbar ist es, dass 
Aerzte fortwáhrend eine Kunst mit Schmach zu 
überhaufen und ins Lácherliche zu ziehen suchen, 
wenn diese innen entweder ganz fremd oder 
doch theilweise unbekannt ist.* (Eláll! Szavaz
zunk !) 

Hogy a t. ház türelmét tovább ne fárasz-
szam, kijelentem, hogy a tegnap t e t t indítványt 
az Ürményi képviselő ur által beadott módosí
tással elfogadom. (Helyeslés.) 

S a l a m o n L a j o s : T. ház! (Fölkiáltások: 
Eláll! Szavazzunk!) Ha példámat követik többi 
képviselőtársaim, én szívesen elállók, magam is 
azt hiszem, hogy tudományos rendszer tárgya
lása nem tartozik a ház elé. De nézetem szerint 
i t t egészeu másról van szó. Magyarországban 
vannak százezrek, kik a homoeopathikus gyógy
kezelést használják, és igy kérdem, van-e ezen 
rendszernek jogosultsága, hogy számára az 
egyetemen tanszék állíttassák fel ? Én azt hi
szem, igenis van. Nem akarok e tárgyban mé
lyebbre bocsátkozni, hanem egyszerűen pártolom 

2 1 * 
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Szathmáry Károly és Ürményi Miksa indítvá
nyát. (Helyeslés. Szavazzunk!) 

Z s e d é n y i E d e : Amint egy részről el
ismerem a hasonszenvészet kifejtésének és ter
jesztésének szükségét, a mint elismerem, hogy 
ezen gyógymód, mely hazánkban oly fontos és 
üdvös állást foglal el, méltán igényelheti a tör
vényhozás védelmét: ugy más részről nem hi
szem, hogy állása veszélyeztetnék, — sőt néze
tem szerint nyerne — ha tanszéke nem állít
tatnék föl ily rögtönözve, és ha a helyett bő
vebben számot vetnénk magunkkal ezen tanszék 
fölállításának szükségességéről. 

E tekintetben figyelmeztetem a t. házat. 
hogy 1868-ban az országgyűléshez adatott be a 
hasonszenvi orvosegylet által a képviselőháznak 
egy folyamodva^, melyben a hasonszenvészet 
országos pártolása, az ujabb gyógymódnak a ré
gibb gyógymóddal való egyenjogúsítása, a ma
gyar királyi egyetemen hasonszenvi tanszék föl
állítása , és a gyógyszerek szabad kiszolgáltatása 
kéretett. E folyamodványt akkor a t . ház a 
belügyminisztériumhoz utasította elintézés, ille
tőleg véleményadás végett. A belügyminiszté
rium az országos egészségügyi tanácsot kihall
gatta. (Derültség és zaj. Halljuk \) Ez beadta vé
leményét a tanszék fölállítása ellen. Moskovics 
doktor ur azonban külön véleményt adott be. 
Azóta a belügyminisztérium e tárgyban jelentést 
nem tet t , de cultusminiszter ur előadásából ta
pasztaltuk, hogy a tanszék fölállítását fölösle
gesnek tar t ja ; hozzátette a cultusminiszter ur. 
hogy a hasonszenvészet ugyanazon pártolásban 
részesül, melyben az allopathia, a mennyiben 
minden tanárnak szabadságában áll ezen gyógy
módra is kiterjeszteni tanításait Az ügynek ezen 
állásáb au nem tar tanám tanácsosnak mellőzni a 
hasons zenvi egylet által beadott folyamodványt, 
és az erre vonatkozó adatokat, melyeket' még 
nem ismerünk, és hogy nem is várva be a mi
nisztériumtól várt jelentést, most rögtönözve 
fölállítsuk a tanszéket. 

Nem akarom előhozni a deficit-et, miután 
a vita már hosszura nyúlt, de szükségesnek tar
tom figyelmeztetni a t. házat, hogy mióta a 
költségvetést tárgyaljuk, már is 600,000 írttal 
többet szavaztunk meg, mint a pénzügyi bizott
ság javasolt. 

Én tehát azt hiszem, miután ugy is a jövő 
évi költségvetés tárgyalásának küszöbén állunk, 
utasítsuk Szathmáry képviselő ur indítványát a 
cultusminiszteriumhoz azon hozzáadással, hogy e 
tárgyra nézve a jövő évi költségvetéssel együtt 
indokolt jelentést tegyen a ház asztalára. (El
lenmondás.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! (Zajos 
f'óViiáÜások minden felől: Eláll!) El fogok állni, 

de elállásomat indokolni akarom. (Halljuk!) : K 
feletti örömben, hogy csakugyan van a házban 
oly kérdés, mely nem mint pártkérdés intézte
tik el, ámbár nekem a homoeopathiához semmi 
bizalmam nincs, elállók a szótól. (Éljenzés és de
rültség.) 

K o v á c h L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások: Eláll!) Nem tartozom azok közé, kik 
a ház nyilt kívánságának ellen akarnak sze
gülni; de miután Halász Boldizsár képviselő ur 
egy pár szóval indokolta elállását, bátor vagyok 
én is azon meggyőződésből, melylyel a homoeo-
pathia irányában viseltetem, indokolni a szótól 
való elállásomat. (Halljuk!) A ki soha sem vi-
rasztott gyermeke beteg ágyánál, az a homoeo-
pathiát nem tudja becsülni. En ezt tettem és 
azért becsülöm a homoeopathiát. (Helyeslés! Zaj. 
Szavazzunk!) 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! (Zaj. Felkiáltá
sok: Eláll.) Ba az utánam felirt képviselő urak 
feltétlenül elállnak a szótól, ámbár néhány czá-
foió megjegyzést akartam a hasonszenvészet el
lenesei nyilatkozatáfa tenni, akkor én is elállók 
a szótól. Annál fogva kérem felszólítani az utá
nam következőket: ha ők elállnak, én is el
állók. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Patrubány 
Gergely! 

P a t r u b á n y G e r g e l y : Nem állok el. 
T i s z a L á s z l ó : T. ház! Az utánam kö-

\ vetkező képviselő ur nem állván el a szótól, 
bá to r leszek nézeteimet hasonszenvi adagokban 
kő zölni a t. házzal. (Helyeslés és zaj.) 

Igen t. közoktatásügyi miniszter ur szavai
ra vagyok kénytelen némely megjegyzést tenni, 
kinyilatkoztatva, hogy én valamint egyedül üd
vözítő vallást, ugy egyedül üdvözítő gyógymó
dot sem ismerek, és valamint egészségemet, nagy 
részben, a hasonszenvi gyógymódnak köszönöm, 
(Derültség és közbeszólás: képzelődés') ugy jelen
leg épen allopathikus cúra alatt állok. (Közbe
szólások : Lehetetlen! Más felől: Igen bölcsen!) 

Arra kérem a közoktatásügyi miniszter urat , 
méltóztassék az egyetemhez hasonszenvi tanár t 
kinevezni, nem csak azért, mert homoeopatha, 
hanem méltóztassék kinevezni rendes homoeopa
tha tanár t az egyetemhez, ámbár homoeopatha, 
és akkor elismerem, hogy a homoeopathiának 
nyilik alkalom az egyetemen üdvös hatását ér
vényesíteni. 

Áttérek Szabó József képviselő ur nézeteire, 
megjegyzem, hogy a homoeopathiának életreva
lóságát épen hatvan éves, minden segélynélküli 
sikeres küzdelme mutatja; mi a homoeopathiá
nak most sem a theoria szempontjából kérünk 
segélyt, hanem épen a gyakorlat szempontjából, 
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ezért kérünk a tanszék mellé kórodai osz
tályt is. 

Többen hivatkoztak a külföldre. Nem hi
szem, hogy csalódom, ha azok után, a miket 
az előttem szóló képviselő ur mondott, emléke
zetébe hozom, hogy külföldön, talán épen Han-
noverában, még az összes hadsereg gyógyítása 
is homoeopathice történik. 

A ttérve azokra, a miket Várady Gábor 
képviselő ur megjegyzéseire az oktatásügyi mi
niszter ur mondott, bátor vagyok megjegyezni, 
hogy Várady Gábor képviselőtársam szavai nem 
a docensekre egyátalában, nem átalánosságban 
vonatkoztak, sőt közelebb jőve a kérdéshez, ki
mondom, hogy nem is a homoeopathikus privát 
docensekre vonatkoztak, mert ö sem hus, sem 
halról szólva, a t. miniszter urnák a privát do
censekre vonatkozó tegnapi igéretét értette. 

A mi azt illeti, hogy elismeri-e a közok
tatási miniszter ur a homoeopathiát tudomány
nak vagy nem? bátor leszek a gyorsírói jegy
zetekből tegnapi ipsissima verba minden toldás 
nélkül felolvasni. (Olvassa:) „Az orvosi tudo
mány egy kis része maga a gyógyítás." tehát 
az orvosi tudománynak egy része, (Folytatja:) 
„s a gyógymódra nézve különböznek egymástól 
az úgynevezett homoeopathák és allopathák, 
egyébiránt egyik épen olyan orvos, mint a má
sik, t ehá t nem egészen ellenkező két tudomány 
a homoeopathia és allopathia, hanem a tudo
mány egyik ágának két külön rendszere." Te
hát a t. cultuszminiszter ur is elismeri, hogy a 
homoeopathia az t gyik tudomány. 

Ezeket elmondva, bezárom nyilatkozatomat 
azon óhajtással és reménynyel, hogy a t . ház 
határozata igazolni fogja azt, hogy nem áll, mi
szerint a Hahnemann által megindított csata az 
ő ügyének vesztére már ki volna viva, és hogy 
e rendszer többé a hazában s egyebütt is győ
zelemre nem számithatna. 

P a t r u b á n y G e r g e l y : T. ház! Nap
jainkban az ismeretek átalános terjedése, különö
sen a hasznos könyvek és munkák terjedése és 
olvasása által már azon helyzetbe jő a társada
lom, hogy még a legkülönfélébb s legspeciálisabb 
szakdolgokról is a nagy közönség illetékesen 
ítél, és azért én ezen tárgyban egészen termé
szetesnek találom azt, hogy Szathmáry Károly 
képviselőtársam indítványa folytán ily érdekes és 
illetékes vitatkozás fejlődött ki. Én tehát Szabó 
József képviselőtársam kimondásával ellentétben, 
ezen dologban a házat, kell, hogy illetékesnek 
tartsam. 

De különösen bizonyitja azon állításomat, 
hogy ma már a szakismeretek mennyire átha
tották a társadalmat , bizonyítja különösen az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 

tegnap mondott azon jeles beszéde, a mely után 
én kénytelen vagyok a babérkoszorút e tárgyban 
határozottan az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter urnák adni. A vallás- és közoktatási 
miniszter urnák annyi teendővel van dolga, és 
miután a vallás- és közoktatás ügye egy kézben 
van, „hogy ő magát tegnapi beszéde után any-
nyira biztos álláspontra tudta helyezni, hogy 
megkülönböztette, hogy mi tartozik ezen kérdés
ben a közoktatáshoz, és mi tartozik a valláshoz, 
én büszke vagyok Magyarország eultuszminiszte-
rére. (Éljenzés jobb felől]) 

Épen azért, t. ház, azok után, a miket az 
igen t. cultusmmiszter ur tegnap elmondott, és 
némileg azok után, miket Szabó képviselőtársam 
elmondott, nem akarok még részletesebben a 
tárgy érdemleges vitatásába menni. Nem akarok 
nem csak azért, mert már ki van merítve, ha
nem más okoknál fogva, melyeknek indokait, en
gedje meg a t . ház, hogy elhallgassam: ámbár, 
t. ház, azon szerencsés tapasztalatot teszem e 
házban, hogy ha én ezen tárg3^ érdemleges tár
gyalásába bele mennék, senki i t t a házban azon 
roszalással nem illethetne, mely minap egyik 
érdemes képviselőtársamat érte, hogy t. i. olya
nokat támadott meg, kik itt képviselve nincse
nek, az az az orthodoxokat, mert itt a homoeo
pathia híveit erősen képviselve látom. 

A múlt alkalommal szerencsés voltam a t. 
ház engedelmével a belügyminiszteri budget tár
gyalása alkalmával a közegészségügyben szót 
emelni és'f szükségesnek tar tot tam a közegészség
ügynek jelentőségét és a társadalomra való be
folyását előadni, egyenesen, mint a természettu
dományoknak vívmányát, — voltam szerencsés 
föltüntetni azon haladást, mely a közegészség
ügyben a társadalmi téren történt. Ma már nem 
az egészséges élet megőrzéséről egyeseknél és 
átalában, hanem ma már a betegség gj^ógyitá-
sáról van szó. En nem mehetek tovább azon 
alapoknál, melyeket múlt alkalommal az egész
séges élet fentartására szükségesnek ismertem 
el, t. i. ezen téren is a haladást, a fejlődést nem 
más jelzi, mint szorosan a természettudományok 
alapjának elfogadása, ezen való haladás és az 
igaz kísérletek által teendő búvárlatok; épen 
azért szükségképen ugy, mint a t. cultuszmi
niszter ur megjegyezte, a tudomány szükségké
pen bizonyos álláspontokat, úgyszólván megál
lapodásokat ta r t a szerint, miképen vannak a 
segédtudományok kifejtve, minő eszközöket nyúj
tanak a beteg ember meggyógyitására. (Felkiál
tások: Eláll!) 

A jelen kérdés bizonyos gyógymódról szól. 
Hogy a betegek gyógyításánál ma egy gyógy
módnak sincs különleges értéke, elégnek tartom 
megjegyezni. Ezen álláspont jelzi épen a tudó-
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mánynak azon magaslatát, melynél fogva alap
jait a természettudományokban keresve, mindig 
és szakadatlanul változik. A homoeopathia nem 
változik. És e gyógymódról nem egy gyakorló
orvos véleményét akarom elmondani, hanem egy 
természetvizsgáló ós búvárnak, Liebignek, idevo
natkozó véleményét akarom felhozni, a ki egész 
életét a természeti törvények tanulmányozásában 
tölte. Szavai ezek : „Mánner, welche glauben, dass 
ein Naturgesetz, das keine Ausnahmen hat, un-
wahr sei für in die Arzneistoffe, indem sie an-
nehmen, dass derén Wirksammkeit mit ihrer Ver-
dünnung und Abnahme an wirksamen Stoffen 
zuzunehmen fáhig sei." (Nyugtalanság. EMU! El
nök csenget.) 

Csak még azt akarom mondani, hogy na
gyon sok gyógymód van a gyakorlati életben, 
de azért nem találom szükségesnek, hogy min
den gyógymód külön tanszéket nyerjen a tudo
mányos egyetemen, és azon megjegyzés,, melyet 
Várady képviselő ur tet t , hogy mert életképes 
a gyakorlatban, tehát számára tanszéket kell 
fölállítani, egy példa fölhozására vezet. A szamo
jédoknál a gyógyítás ugy megy — és gyakor
lata az életbe is föl van véve. — hogy az or
vos a beteg ágya körül tánczol s statistikailag 
kimutatható, hogy e mellett ezen betegeknek 
nagy százaléka meggyógyul. Kérdem, hogy azért 
ezen gyógymódot kivánná-e a t. ház behozatni 
az egyetemen ? (Derültség.) Raspail igen • szép si
kerrel gyógyított kámforral, de azért e gyógy
mód számára a franczia tudományos akadémiá
ban nem állítottak föl tanszéket. (Zaj.) 

E l n ö k : Méltóztassanak csendben lenni, 
különben kénytelen leszek a gyűlést föloszlatni. 

P a t r u b á n y G e r g e l y : Még egy pár 
megjegyzést kívánok tenni Szathmáry t. képvi
selőtársam indokolására. 

Elismeri Szathmáry képviselő ur, hogy Eu
rópában nincsen ugyan tanszók, de van Ameri
kában. Engedje meg a t. képviselő ur, hogy ezen 
érvét visszautasítsam, a mennyiben az én legjobb 
tudomásom szerint épen egynehány héttel ez
előtt Amerikában, a szabadelvüség és szabad moz
galom hazájában egy bíró, ennek neve e pilla
natban nem jut eszembe, egy meeting alkalmá
val előadta azon előnyöket, melyek abból szár
maznak, ha nem a betegséget és annak okát, 
hanem a tüneményeket gyógyítanák és ennek 
alapján indítványozza, hogy állittassék hasonszenvi 
kórház, de nem tanszék. 

Szathmáry Károly ur annak kimutatására, 
hogy a homoeopathia mennyire tudományos, meny
nyire értékes és elterjedt, azt mondja, hogy Ma
gyarországon van száz hasonszenvi orvos, és 
emliti, hogy egy hasonszenvi munka nálunk 6000 
példányban kelt el. Kérdem, az 5,900 példányt 

ki vette meg ? Ezt épen erős érvül el nem fo
gadhatom, mert nagyon sokféle lehetőséget is
merek e téren, és ha megengedi a t. ház, elmon
dok egy rövid példát: (FölUáltások: Eláll!) Egy 
iró Franeziaországban több éven keresztül az 
irodalom terén igen szorgalmasan működött, és 
terményeit beadta a könyvárusnak, de munkái 
soha sem keltek el. Ezen iró ezért megbetege
dett: búskomorságba esett. Felesége ezt aggódva 
látta, (Atalános derültség) s az iró egyszerre job
ban lett, mert müvei mind elkeltek; azonban 
később kiderült, hogy a példányokét felesége 
vette meg. 

Ürményi Miksa t. képviselőtársam azt mondja, 
hogy itt nem oly nemű igazságokról van szó, mint 
a mily nemüeket Galilei hirdetett, hanem it t 
apró, nagyon apró igazságokról van szó. Én ha
tározottan eonstatirozom az ő kifejezését, hogy 
i t t csakugyan nem oly igazságokról van szó, 
müveket Galilei vagy Fulton hirdetett, hanem 
oly apró igazságokról, melyek a mi érzékeink 
alá a legnagyobb mikroskop nagyítása mellett 
sem esvén, reducálódnak oly apróságokra, melye
ket vagy semminek kell nevezni, vagy pedig át 
kell mennünk azon térre, hol a tudomány vég
ződik és a hit kezdődik. (Felkiáltások: Eláll\) 

A tanszabadság elve, t. ház, megnyitotta a 
tér t minden képességnek, minden valónak, min
den igaznak az emberiség jólétére, nem kell egyéb 
t. ház, mint e tért elfoglalni. A magyar tudo
mányos egyetemen ma is van legalább 20 — 22 
magántanár, kik a természettudományok alapján 
buzgólkodnak a tudomány terjesztésén minden 
fizetés nélkül, egyedül leikökben hordván hivatá
suk magasztosságát. Foglalja el ezen tért , me
lyet neki a tanszabadság és szabadelvüség nyújt, 
a homoeopathia, foglalja el és hirdesse tanainak 
igazságát. Hanem nehéz ezen tér ma már, t. ház, 
midőn a fiatalság, hála a gondviselésnek, a ma
gasabb egyetemi tantermekbe annyi képzettség
gel jő be, hogy midőn tudásról van szó, vallást 
prédikálni nem lehet. 

A hasonszenvészet jótékonyságában az én tu
domásom szerint ma leginkább részesül az úgy
nevezett előkelő magas kör. Én kívánom, hogy 
ne csak azok, kik vagyonuk által képesek, ezen 
jótékonyságot élvezzék, minő a hasonszenv, hanem 
óhajtom, hogy ebben — ha csakugyan jótékony
ság — a legszegényebb ember is részesüljön, s 
azért helyesnek találom, hogy nem szakértők 
humanistikus buzgalma folytán kórházak állittas- , 
sanak, s jelentem, hogy Pest városának közön
sége tudomásom szerint már e tekintetben hatá
rozott lépéseket tet t . (Zaj. Eláll! Elnök csenget.) 
S igy, midőn a mező nyitva van bemutatni e 
téren a gyógymódnak értékét gyakorlatilag, nyil
vános kórházak által, és egyúttal nyitva tar tani 
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az egyetem ajtaját arra nézve, hogy a hivatott 
e gyógymódról is előadásokat tarthasson : akkor 
azon mondást, hogy Magyarországon a tudomány 
szabadságának szárnyát akarjuk szegetni, vissza
utasítom. (FölkiáUások: Elég!) 

Mindjárt bevégzem. 
Szathmáry Károly képviselőtársam az igen 

t. közoktatási miniszter urat üdvözli, hogy vala
mint ő a költészet terén babérokat aratot t a 
hazában: ime i t t is arasson babérokat. Meghaj
lok, de meghajlok nem ezen kimondás előtt, ha
nem azon kimondásnak valóságos jól értelmezett 
hordereje előtt. Különösen meghajlok az igen t. 
tultusminiszter ur előtt, a ki midőn a közoktatás
ról volt szó, midőn a természettudománynak ri
deg, megváltozhatlan örök törvényéről volt szó, 
mely törvény a legmagasabb és a legkisebben 
létezőben egyformán nyilatkozik, itt, a hol a 
költészet bármi szép "legyen is, de nem alkal
mazható ; mondom meghajlok, hogy a t. cultusz-
miniszter ur, midőn a közoktatás terére lépett, 
a költészetet a küszöbön kivül hagyta. (Nagy 
zaj. Eláll. Elnök csenget.) A t. háznak türeJmét 
nem veszem tovább igénybe, hanem a kérdés 
gyakorlati elintézése tekintetéből határozottan 
osztozom azon nézetben, melyet Zsedényi t. kép
viselőtársunk kifejezett, osztozom azon nézetben, 
utasittassék a miniszter ur, hogy szakértő köze
gek által ide jelentés tétetvén, ezen dolog illeté
kesen elintéztessék. 

Még egyetlen egy megjegyzésem van, s ezzel 
bevégzem előadásomat. Én a t. cultus miniszter 
urnák tegnapi előadásából, különösen későbbi fo
lyamából azt vettem ki, hogy a t. cultusmi-
niszter ur ezea gyógymódot tudománynak hatá
rozottan nem tart ja; s most azon megjegyzéssel 
fejezem be az általam eddig mondottakat, hogy 
valamint mondva volt már e házban, hogy a 
nagyhatalmi állást deeretálni uem lehet, ugy 
vagyunk az ily gyógymódokkal is, melyek a gya
korlati életben megkísértettek, igy a hasonszenvi-
vel, melyet lovaggá ütni. ezen a téren, s tudo-
mánynyá deeretálni, nézetem szerint nem lehet. 

Azon u ta t kívánom elfogadni, melyet Zse
dényi Ede t. képviselőtársam indítványozott. 

P o d m a n i c z k y E r i g y e s b á r ó ; T. 
ház! A homoeopathiának, a mennyire én tapasz
tal tam, egyik nagy előnye abban rejlik, hogy 
pénzt és időt kiméi; már pedig a ki e háznak 
tagja, lehetetlen, hogy ne pártoljon olyan tudo
mányt, mely megtanítja az embert arra, hogy 
pénzt és időt kíméljenek. Pártolom Szathmáry 
Károly indítványát. (Helyeslés.) 

K i r á l y i P á l : T. ház! Én nem fogok 
beletévedni azon tömkelegbe, hova előttem szó
lott néhány szakember fölszólalása a t . ház figyel
mét vezette; ki akarok indulni szigorúan azon 

elvből, melyet a t . ház minden, a törvényalkotásához 
tartozó eljárásában ekkoráig követni szokott: kiin
dulok a szababelvüségből. E szabadelvüségből kiin
dulva szorosan tartom magamat a napirendhez. 

Szathmáry Károly képviselő ur ezt a kérést 
intézte a házhoz: „legyen szives a ház a hason-
szenvi gyógymódnak^ a magyar királyi egyetemen 
tanszéket emelni." Én e kérésre igennel felelek. 
{Helyeslés,) Igennel felelek, t. ház, pedig azért, 
mert a kik megtagadják e kérést, kiindulnak 
abból, hogy Európa mivelt államainak egyetlen 
egy nagy kórházában, vagy egyetemi intézetében 
e tudománynak tanszéke nincs. Ha már most 
nézzük, hogy miért nincs 1 hivatkoznak egyes 
szaktudósok, természettudósok, rendesen pedig 
allopathicus orvosok véleményére, kikre bizva 
volt a vélemény elkészítése, épen ugy, mint a 
belügyminiszter ur tet te Zsedényi előadása sze
rint a hasonszenvészi orvosok folyamodványával, 
rá bizva azt a budai országos egészségügyi 
tanácsra, mely tanács tagjai allopathák. egyet
lenegy hasonszenvészeti orvos tagja van, az 
pedig ellene nyilatkozott. így, t. ház, ha elfo
gult szakemberek nyilatkoznak a kérdés fölött 
és a t. ház az ilynemű nyilatkozatra igennel 
határozna, én ezt a határozatot legalább igazsá
gos határozatnak nem mondhatnám. 

T. képviselőtársam, Szabó képviselő ur, be
fejezvén, — ugy vettem észre — a tan szabá
lyai szerint készített beszédét, ebből azt jegyez-,, 
tem föl, hogy a természettudomány nem tűri a 
hiedelmek t aná t ; ez kétségbevonhatlan igazság. 
De a t. képviselő ur is meg fogja engedni ne
kem, hogy a természettudomány nem tűri az 
orthodosia makacsságát sem. (Élénk helyeslés.) 
Azt, hogy a világ annyira há t ramarad t igen sok 
kérdésben, és a tudomány igen sok fölfedezése annyi 
vért, annyi küzdelmet vett igénybe, épen ezen or-
thodox makacsságnak kell tulajdonítani. (Tetszés) 

En tehát, t. ház, midőn ezen Szathmáry 
Károly képviselőtársam által föltett kérésre igen
nel szavazok, meg vagyok győződve arról, hogy 
miként egy időben, pár századdal ezelőtt a nap 
rendszere tudósának önmaga által megtagadta
tot t tanára az idő később 2-század múlva is az 
eehó-t elmondta : elmondja ezen, netán a több
ség által elnyomandott tudományra is azon echó-t: 
e pur si muove! En pártolom az indítványt. 
(Helyeslés. Éljenzés.j 

H e n s z l m a n n I m r e : Elállók a szótól. 
P r i c k J ó z s e f T. ház! (Szavazzunk! 

Halljuk ') Nem beszélési viszketegből, hanem azon 
okból, minthogy i t t Patrubány képviselő ur 
Amerikára hivatkozott, érzem kötelességemnek 
mint amerikai ember némi adatokkal szolgálni a 
tisztelt doktor urnák. (Halljuk!) 

Azt tetszett mondani a t . képviselő urnák, 
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hogy Amerikában nem létezik hasonszenvi colle-
gium. Van szerencsém jelenteni, hogy Chigaco 
városában, mely ezelőtt 30 évvel csak vadon 
volt, létezik ilyen collegium, az úgynevezett Hah-
neman medical college, és a kik ott tanítanak, 
mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben oly 
orvosok, kik Magyarország minden orvosával biz
ton megmérkőzhetnek. (Derültség.) 

Én 1851-ben mint szegény hontalan, Chicago 
városába érkeztem s élelmemet tanítással keres
tem. Őszszel, minthogy a város lapályban fek
szik, betegségek ütöttek ki; ennek következ
tében az uraságok, a mennyire lehetett, eltávoz
tak tovább kelet felé és csak a szegény emberek 
maradtak ott és azok lettek martalékjai a be
tegségnek. Ezek közé tartozom én is. Nyáron ke
resetem nem volt elégséges, hogy belőle patikát 
és orvost fizessek, hanem volt ott egy homoeo-
patha barátom, és minthogy e gyógymód sem
mibe sem került, és mégis életemről gondoskod
nom kellett mint száműzöttnek (Nevetés,) ezen 
urat kértem meg, ki engem dissenteriából kigyó
gyított. Az orvos ur bizonyára fogja tudni, mily 
szörnyű betegség ez. Ha tehát igaz, hogy a ho-
moeopathiában a képzelődés működik: én igen 
őrülök, hogy minden képzelődés nélkül — meg 
levén akkor győződve, hogy azon ember engem 
meggyógyítani nem bír, — mégis meggyógyul
tam és mint élő példa, ma itt állok az orvos 
előtt. (Derültség.) Ha tehát tudományos szem
pontból nem is vizsgálnék a homeopathiát, az 
Jézus Krisztussal elmondhatja: „Ha nem hiszesz 
tanomban, higy müvemben." 

Több szegény hontalan társam is volt Chi
cagóban, volt huszárok és honvédek, kik lebe
tegedvén, (Nagy derültség, nevetés.) szintén ezen 
orvoshoz folyamodtak. Képzelhetni, mint nézte a 
huszár és a honvéd, kik azelőtt az oroszok és 
osztrákok golyóival mérkőztek, ama kis lapda
csokat, és bizony nem hitték, hogy azoktól meg 
fognak gyógyulni, de daczára annak, hogy ezt 
nem hitték, mégis meggyógyultak. 

Eötvös miniszter ur méltóztatott fölhozni, 
hogy Németországban, Angliában és Francziaor-
szágban még e gyógymódra tanszékek nem állít
tattak föl, és ebből azt következtette, hogy ta
lán mi is jól tennők, ha ezek példáján tanszéket 
mi sem állítanánk föl számára. Körülbelül ez 
volt az érv; hanem én nem egyezem e tekintet
ben a miniszterrel úrral: (Halljuk!) mert az az 
én elvem, ,,gnothi se autón", vagyis ismerd meg 
magadat; a nemzet ismerje meg magát, vessen 
számot magával, saját erejéből fejlődjék azon 
missióra, melyre Isten teremtette, és ne maj
molja a külföldieket. Ha mi ezen érvet megfor
dítva, mindazt meghonositanók, a mi más jeles 
országokban létezik, sok mindenféle lenne már 

nálunk, lenne communismus, socialismus, lenne 
atheismus és materialismus, a mitől azonban az 
Isten mentsen meg bennünket. 

Egyébiránt nem áll az, hogy Angliában 
vagy Amerikában nem vivott volna ki magának 
a homoeopathia előnyt az allopathia fölött. Tud
juk, hogy az angol nép nagyon gyakorlati, és 
ugyanez áll az amerikaira nézve is; azt pedig 
szintén tudjuk, hogy a kik ott a homoeopathiával 
gyógyittatják magukat, olcsóbban részesülnek az 
élet biztosításában, mint azok, a kik az allopa-
thiát használják. (Derültség.) Ez argumentum ad 
hominem. 

T. képviselőtársam megenged, ha nyíltan 
kimondom, hogy a régi rendszer szerint több 
ember öletett meg hajdan, mint a mennyi meg
gyógyíttatott. 

Megvallom, gyermekkoromban nekem is elég 
volt azt hallani, hogy a doctor jön, már szalad
tam : mert azon undorító orvosságoktól, melye
ket a gyermekeknek be szoktak adni, megijed 
még az ember is. Azon kor megszűnt, a mely
ben az orvos mintegy börtöntartó, mintegy kí
nozó jelent meg a beteg előtt és jönni kell nem 
sokára azon kornak, a hol az orvos mint barát 
és vigaszthozó, nem pedig mint kinzó fogja az 
embereket meglátogatni. (Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a dologra! (Helyeslés.) 
P r i c k aSozsef : Hisz arról beszélek. Itt 

a homoeopathiának hiányait adták elő; én pedig 
az allopathiáuak hiányairól szólok. Az a bor
zasztó kéneső és tömérdek orvosságnak haszná
lása, melyekkel az emberek azelőtt kínoztattak, 
meg fog szüntettetni egy jobb által. Meg vagyok 
győződve, hogy a világon mindenütt és minden
hol," ugy a physicai és intellectualis, mint a mo
rális életben és ugy a gyógyászatban is chaos 
uralkodott ós hogy embereknek kellett teremniük, 
kik az igazságot beléöntötték, kik rendet, har
móniát és öszhangzást hoztak bele. így történt 
ez Krisztussal és Mózessel, kik a vallásba, mely 
előtük mint chaos állott, uj életet öntöttek, 
mi által az emberek boldogittatnak. így történt 
az astronomiával is,* midőn Newton fölállitotta a 
gravitátió törvényét. így történt a polgári élet
ben, midőn 1848-ban a jogegyenlőség és a ma
gyarnak joga kimondatott és ez által tétetett le 
az alap, melyen most mindnyájan állunk, és 
melyen népünk Isten kegyelme után boldog lesz, 
így történt Hahnemann idején, midőn e nagy 
ember, mint Newton az emiitett gravitationalis 
törvényt, kimondotta azon elvet: Similia simili-
bus curantur; és a t. orvos ur meg fog nekem 
engedni, hogy az allopathák is a himlőoltásnál 
ugyanezen elvet követik és ez által előzik meg 
a himlőt. 

A mi azon elvet illeti, a mit Eötvös b. mi-
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niszter ur mondott, hogy az allopathia még nem 
bir átalános alapelvvel, hanem keresi azt, de a 
homoeopathia bir azzal: e nyilatkozatot köszönöm 
a homoeopathia nevében; de azt kérdem, lehet-e 
oly tudományt tudománynak nevezni, mely csak 
most keresi az alapelvet? (Eláll! Szavazzunk! 
Nagy zaj'.)^ 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. képviselő urat , 
hogy a kérdés, miről most szólunk, az, legyen-e a 
homoeopathiának katbedrája vagy nem? Kérem 
méltóztassék magát ehhez tartani . (Helyeslés.) 

P r i c k J ó z s e f : Én azt kivanom, hogy 
a magyar nemzet, mely dicsőséges uralkodójával 
való kiegyezkedés által újjászületett, mint He-
rakles, bölcsőjében fojtsa el a kigyót mindenben; 
én azt kívánom, hogy az egyetem ajtaja ne le
gyen bezárva semmi tudomány előtt, hanem 
nyitva legyen mindeniknek. Ha a tudomány jó, 
meg fog állani; ha nem jó, a nélkül is el fog 
enyészni. (Helyeslés.) Legyen az egyetem kapujára 
irva : 

Hic patet iügeniis campus, certusque merenti ' 
Stat favor, ornatur propriis industria donis. 
Ezen alapon kívánnám én az egyetemet 

szervezni, a legszabadelvübb alapon, és ha igy 
fog szerveztetni, valamint a nap magához vonzza 
a planétákat, ugy nem csak a mi ifjúságunk láto
gatása által fog gyarapodni, hanem a világ min
den részéből fognak ide jönni tanulni. (Helyeslés.) 

L u d w i g h J á n o s : T. ház! (Eláll! Sza
vazzunk!) Én szorosan a kérdéshez fogom maga
mat tartani . 

Midőn tegnap Hoffmann képviselőtársunk az 
egyetem szomorú állapotát festette, felemlítette, 
mily hiányokban szenved az, különös, hogy ott a 
természeti tudományok annyira elhanyagoltatnak. 
A természeti tudományok az országok javára 
mindenütt taní t ta tnak; nálunk pedig épen ab
ban látjuk a hiányt. És mit mondott erre a t, 
ház? Azt, hogy ez az egyetem rendezésére tar
tozik, most pedig orvosi congressussá válik a ház. 
Nem decretáljuk itt, hogy mi tudomány, mi nem, 
az nem ide tartozik; decretálták századok, ezredek 
óta, hogy a theologia tudomány; még sem az a 
tudósok előtt. (Ugy van!) Minden áron tanszéket 
állítsunk fel a homoeopathia számára ? Majd akkor 
a Priesnifz-féle hydropathia követői is azt kí
vánják, meg majd az indiai gyógyszer-módot is 
fogják ajánlani. (Helyeslés.) Amerikára tőrtént 
hivatkozás, (Halljuk! Szavazzunk! Zaj) ott a Ras-
pail-rendszer egész Délamerikában divatban van, 
és még sem emeltek neki tanszéket. így számít
hatnék elő akárhány példát, s csak még a statis-
ticára hivatkozom. Londonban, hogy épen ezt 
hozzam elő, mint Európa legnagyobb városát, az 
egészség ugy jóval előnyösebb, mint Európa bár
mely más városában, a halandóság sokkal cseké-

KÉPV. H. NAPLÓ. 18-S-f- VI. 

lyebb, mint különösen Pesten. Annak lehet-e ezt 
tulajdonítani, hogy ot t a homoeopathia nem di
vatos, vagy legalább oly -kis mértékben, hogy 
csak néhány idegen él vele? Valamint én e kö
rülményből nem akarok következtetést vonni arra, 
hogy a homoeopathia nem tudomány, vagy rósz 
tudomány, ugy másrészt a statisticából sem aka
rok következtetéseket vonni le, minthogy a statis-
tica adatai kellőleg megállapítva nincsenek. 

En, hogy rövid legyek, kijelentem, hogy i t t 
e helyen mellékesen nem pártolhatom Szathmáry 
képviselő ur indítványát; hanem kérem ez ügyet 
akkorra halasztatni, midőn az egyetem újjászer
vezése fog tárgyaltatni. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : T. képviselőház! 
(Zajos fölkiáltások minden oldalon: Eláll!) Ha senki 
sem szól, elállók. (Helyeslés.) 

B e r é n y i F e r e n c z g r . : Elállók. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Miután a ház az első kérdésen, 
hogy t. i. akarja-e tárgyalni Szathmáry képviselő 
ur indítványát, tényleg átesett, tehát csak azon 
kérdést teszem föl: elfogadja-e a t. ház az in
dítványt, vagy nem ? (Elfogadjuk! Nem fogadjuk 
el!) A kik elfogadják, méltóztassanak fölállni. 
(Megtörténik.) A többség elfogadta az indítványt, 
s ennélfogva az egyetem orvosi karánál hason-
szenvi tanszék állíttatik föl. (Éljenzés.) 

Egy módositvány is van. (Fölkiáltások: Az 
elesett £) 

Ü r m é n y i M i k s a : Az indítvány elfoga
dása nem zárja ki az ón módositványom elfoga
dását, kérem tehát annak is szavazás alá bocsá
tását . 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa tJr-
ményi Miksa módositvány át.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállni. (Megtörténik.) A többség elfogadta. (Szá
mosan elhagyják a termet. Hosszan tartó nyugtalan
ság.) 

Ha a t . ház csendben nem lesz, kénytelen 
leszek a képviselő urakat egyenkint megszólítani. 
(Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
tételt:) Az orvosi kar számára 26,750 frt. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa:) A 
bölcsészeti kar számára 30,150 frt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa:) A 
könyvtár számára 3465 frt. 

H e n s z l m a n n I m r e : A könyvtár ügyé
ben az a megjegyzésem van, hogy ezen tételt én 
mindenesetre keveslem. Ha nem csalatkozom,.. . 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, de az előadó 
22 
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urnák van megjegyzése a bölcsészeti kar számára 
előirányzott összeg iránt. 

Kautz Gynla e lőadó : A pénzügyi 
bizottság részéről van szerencsém megjegyezni, 
hogy a 115-ik tétel alatt előforduló 7000 frtot 
helyesebbnek vélte a pénzügyi bizottság ide az 
5-ik rovat után 5 7a rovat czime alatt betenni. 
Ajánlom a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Elfogadják a pénzügyi bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

Hensz lmann I m r e : Bocsánatot ké
rek, én a könyvtár gyarapítására előirányzott 
összegről akarok szólani, nem az igazgatóságról. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a könyvtár
igazgatóság számára szánt összeget 3,465 írt
ban ? (Elfogadjuk !) Tehát el van fogadva. 

Mihályi P é t e r jegyző (olvassa a to
vábbi rovatokat a járulékokig, melyek észrevétel nél
kül elfogadtatnak. Olvassa a házbérekre vonatkozó 
rovatot.) 

Eötvös Józse f b, közoktatási mi
n i s z t e r : A házbéreknél a szükséglet megvál
tozott, miután sikerült az állatgyógyintézet épü
letében egyes tanárok lakásait megváltani, a 
kiknek ott természetbeni lakásuk volt, a végből, 
hogy ott a phisiologiai laboratóriumot és más 
orvosi karra nézve szükséges intézeteket tágít
suk. Ezen szükséglet tehát változik annyiban, 
hogy 5849 frt helyett 8349 frt, az egész összeg 
pedig 9569 frt lesz. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a 63-ik tételben 5849 frt helyett jön 
8349 frt. 

Mihályi P é t e r jegyző (olvassa) : Hi
vatal- és irodai szükségletekre 500 frt. (Elfo
gadjuk) Jutalmazások ós segélyezésekre 4392 
frt. (Elfogadjuk!) Az elméleti és gyakorlati ok
tatás szükségletére 69,045 frt. 

I v á n k a I m r e : T. ház! It t észrevételt 
vagyok bátor tenni és a t. ház figyelmét egy 
körülményre fölhívni. Az orvosi gyakorlati tan
évek 200 hallgatóval bírnak, csak 3 tanárral, 
a tantermek igen szűkek, és még nagyobb baj 
az, hogy a belgyógyászat 120 hallgatói részére 
mindössze 50 kórágy áll rendelkezésre, a melyen 
gyakorlatilag tanítást nyerhetnek; a sebészeti 
osztály részére pedig csak 30 ágy van a koró
dában. Ez oly kevés, hogy különösen nagyobb 
számú tanulókat szakmájokba bevezetni ily ke
vés betegek mellett a lehetetlenségek közé tar
tozik. De nagy hiány van még másban is. Itt, 
az ujvilág-utezai koródában a betegek az első és 
második emeleten vannak elhelyezve, a boncz-
termek pedig földszint. Méltóztassék figyelembe 
venni, milyen hatása van annak a betegekre, 
különösen nyári időben, mikor nyitva állanak az 
ablakok, hogy a holt testek bonczolása egész 

nap földszint történik. Méltóztassék figyelembe 
venni, hogy az ujvilág-utezai koródának még egy 
folyosója sincs, a melyre kimehetnének a bete
gek sétálni, nem hogy kertje lenne, a honnan 
szabad levegőt nyerhetnének. Uraim, ez valósá
gos barbarismus. Ezen segíteni kell, segíteni 
kell minden irányban. A legelső az, hogyha 
már az orvosi tudomány müvelése alkalmával 
rontják is a levegőt, legalább a város-kapitány
ság ne állítaná a fiackereket épen a betegek 
ablakai alá, és ne kínozná a betegeket a lovak 
bűzével ós a legyek seregével, melyek beszálla-
nak a szobákba. Ezekre kívántam a t. minisz
ter ur figyelmét fölhívni és őt megkérni, hogy 
póthitelt kérjen ezen barbarismus mielébbi meg
szüntetésére. 

Eötvös József h. val lás- és köz
oktatás i miniszter : T. ház! Azon szám
talan akadályok és nehézségek közt, melyek itt 
a pesti egyetemnek fölvirágzását akadályozzák, 
kétségen kívül egyik legnagyobb a koródáknak 
nemléte és oly szűk állapota, hogy átalán véve, 
lehetetlen az orvosi tudományokat ott ugy elő
adni, mint egy rendes egyetemen elő kellene adni. 
Azért teljes meggyőződésem szerint, ha itt egye
temet akarunk, ha mi azt akarjuk, hogy orvosi 
karunk megfeleljen hivatásának : első dolog az, 
hogy gondoskodjunk klinikákról. ítészemről min
dent elkövettem, hogy a koródákat szaporítsam, 
annyira, a mennyire lehetséges volt a jelen vi
szonyok közt, az által, hogy az egyik orvosi 
épületből az orvosok számára való tanácskozási 
termeket és a könyvtárt koródává átalakíttat
tam, és így a belgyógyászati kórodat 10 ágy-
gyal növeltem, s a sebészeti kórodat szintén 10 
ágygyal növeltem. De ez, mint t. barátom he
lyesen mondja, nem elég. Ezenkívül ezen épüle
tek, méltóztassék elhinni, olyanok, hogy épen 
ellentétei a jó koródának : mert ezen épületek 
nem koródának épültek és mindaz, a mi ezerekbe 
került változtatás történt, nem elégséges arra, 
hogy oly épületet, mely nem koródának épült, 
jó koródává változtassanak; mert sem a kellő 
vízvezeték, sem a betegre nézve oly fontos ven-
tilatiók, sem pedig az nincs meg, a mi kliniká
ban oly szükséges, hogy a betegek a tanterembe 
hozassanak ugy, hogy nekik az ne ártson. Mind 
erről gondoskodva nincs. Tantermet állítottam 
a belgyógyászatra, mely amphiteatralis modor
ban van épitve, ugy, hogy minden hallgató a 
maga helyéről megláthassa a beteget a nélkül, 
hogy kénytelen legyen ágyához tódulni, a mi a 
betegre igen rósz hatást gyakorol. (Helyeslés.) 

De mindezen akadályok elhárithatlanok, ha 
a t. ház nem fogja elhatározni, hogy egyetemi 
épület állittassék föl. Épen azért, midőn első 
budgetem tárgyaltatott, az egyetemi budgetbe 
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fölvettem a rendkívüli kiadásokba egyes nagyobb 
tételeket, melyek szükségesek voltak a legége
tőbb kiadások fedezésére, akkor a pénzügyi bi
zottság, melynek véleményét a ház elfogadta, 
azt határozta, hogy mindaddig, mig az egye
temnek jelleme eldöntve nem lesz, mig azon 
kérdés tökéletesen tisztázva nincs, micsoda vi
szonyban állnak a kath. alapítványok az orszá
gos alapítványokhoz, addig ezen kérdésbe nem 
bocsátkozik. 

Mihelyt a költségvetések tárgyalásának vége 
lesz, törvényjavaslatot fogok a ház elé terjesz
teni, az egyetem szervezésére nézve, mert a tör
vényes alak, fölfogásom szerint, az első. (Helyes
lés.) Azon kivül, ha ama törvényjavaslat elfogad-
tatik, azon kéréssel fogok a ház elé lépni, mél
tóztassék bizonyos számú tagokból álló bizottsá
got alakítani, mely elé azon építési tervezeteket 
terjeszthessem, melyek nélkül a hazában felső 
nevelésről, de csak középtanodákról is szó nem 
lehet. 

I t t van az egyetem, i t t van a polyteehni-
kum, mely jelen állapotában szintén nem ma
radhat ; i t t van a hazában a reál-iskolák rop
pant szüksége, mert hiába állítunk polytechni-
kumot, ha nem állítunk jó reál-iskolákat. (He
lyeslés.) Mindezekhez hely kell, hol a tanítás 
folyhasson, mert tanintézetet megfelelő helyiség 
nélkül képzelni nem lehet. (Helyeslés) 

Addig pedig fölkérem a t. házat, hogy egy 
pár tétel megváltoztatásába méltóztassék bele
egyezni, így péld. az elméleti és gyakorlati ok
tatás állandó szükségletei közt, a koródák ré
szére szükségelt szerek és eszközök jó karban 
tartása, kiegészítése miatt, ezen összeg változik, 
valamint egyátalában mindazon összegek, melyek 
a kórodára vonatkoznak, a dolog természete 
szerint változnak, mert most 20 ágygyal több van. 
Van még egy költség, melynek megszavazását 
fogom kérni a t. háztól, t. i. a füvészi kertben 
fölállítandó vízvezeték számára, mert ha a füvész
kertben vízvezetékről nem gondoskodunk, ismét 
minden haladás absolute lehetlen, mert van ott 
kut, akármennyi, és mégis igen sokszor annyi 
viz sincs, a mennyi szükséges a legégetőbb szük
ség fedezetére; a talaj ugy sem nagyon jó, ha 
ehhez még a vízhiány is járul, mi tar thatunk 
növényeket ott, de ezek nem fogják adni a va-
valóságos növényeknek képét, hanem csak nyo
morékok lesznek. Kérem tehát a t. házat, mél
tóztassék ezen tételeket megszavazni. (Helyeslés.) 
Ezen tételeknél változni fog az összeg először a 
házbéreknól, melyeknél a többlet tesz 2500 frtot, 
azután a koródák nagyobbitása folytán az ezek 
részére szükségelt szerek jó karban tar tására és 
kiegészítésére. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, lehetlen igy a 

költségvetés tárgyalásában tovább haladni, mert 
a jegyző ur nem birja jegyzeteivel követni az 
előadást, és én sem vagyok képes ellenőrizni, 
menjünk tételről tételre, s akkor méltóztassék 
a t. miniszter ur észrevételeit megtenni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Bocsánatot kérek, épen azért olvasom 
el ezeket, mert ezen változások mindazon téte
lekre vonatkoznak, melyek most fölolvastattak. 

G h y c z y K á l m á n : Legjobb lesz néze
tem szerint, ha a mint a t . elnök ur mondta, 
tételről tételre megyünk, és ha oly tétel lesz, 
melynek összegét a t. miniszter ur meg akarja 
változtatni, legyen szives azt előadni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatott a t. ház legutóbb 
, Jutalmazások és segélyezések" czime alatt meg
szavazni 4392 frtot. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az el
méleti és gyakorlati oktatás szükségleteire vonatkozó 
tételeket): „78. a füvészkertre 6000 írt." 

H e n s z l m a n n I m r e : Azt hiszem, ide 
vonatkozik a t. miniszter ur megjegyzése a fü-
vészkerti vízvezeték tárgyában. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Ez az építkezésekre vonatkozik, azért 
ott szóltam róla. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 79. 
tételt.) A könyvtárnak 5000 frt. 

H e n s z l m a n n I m r e : Üdvözlöm a t. 
miniszter urat azon téren, melyre lépett és an
nál nagyobb reményem van, hogy a könyvtár 
tárgyában beadandó indítványom el fog fogadtatni. 
Én azt hiszem, az egyetemi könyvtár számára 
ezen 5000 frtos tétel, melyet i t t látok, igen cse
kély. 

Nem akarok sokféle példát e tekintetben 
fölhozni, csak egyetlen egyet említek. A császári 
könyvtár Bécsben , magánkönyvtár és annak 
van évenkint 20 ezer írtja 14—15 ezer rendes, 
5 ezer rendkívüli. Ehhez járul még az is, hogy 
ezen összeg évek óta vásárlásokra fordittatik, 
pedig a császári könyvtár már magában is rop
pant nagy volt. mielőtt e rendes költség meg-
határoztatott . Ismétlen, hogy az magánkönyvtár. 

Nálunk van három közkönyvtár : az egyik 
ez egyetemi, a másik a múzeumi, és a harma
dik az akadémiai. Ezeknek eddig körülbelül, gondo
lom, 2000 írtjok volt, egyenkint, a múzeuminak 
annyi sem, az akadémiainak szintén nem volt 
annyi. En nem tudom : hogy mire megyünk mi 
ezen apróságokkal ? Van pénzűnk mindenfélére, 
van ménesekre, van másra, hanem könyvekre ós 
szellemi kifejlődésre épen nincs. Hiszen ez való
ságos nyomorúság, ez iszonyú ! ily tételekkel nem 
léphetünk a külföld elé ! A t. miniszter ur en-
quéte-t hívott egyszer össze, három könyvtár 
érdekében. Ott volt a múzeumi, az akadémiai 
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és az egyetemi könyvtár igazgatója, és azok 
közt, a mint tudom, ilyféle egyezkedés jött lét
re : Először is elhatározták azt, hogy minő ter
mészetű legyen minden egyes könyvtár. A mú
zeumi könyvtárra nézve azt mondották, és he
lyesen, hogy az leginkább legyen figyelemmel a 
bungaricákra; minden, a mi, Magyarországot il
leti, szereztessék meg ezen könyvtár számára; 
az egyetemi könyvtár átalában a tudományos 
irodalomra, az úgynevezett tankönyvekre legyen 
tekintettel; az akadémiai pedig szerezzen meg 
mindent, mi a tudomány tárakban, folyóiratok
ban, évkönyvekben és egyéb effélékben a külföl
dön megjelenik kivált a tudományos társaságok 
közbenjárásával, hogy igy osztályozva legyen a 
világ-irodalomnak nagy tömege. Tovább menvén, 
kényteleneknek láták magokat ahhoz folya
modni, hogy ne minden könyvtár szerezze meg 
mindazt, mit czélirányosnak és jónak gondol, 
hanem a könyvek czimeit, melyeket megvesznek, 
közöljék egymással, hogy ugyanazonegy köny
vet ne vegye meg mind a három könyvtár: a 
eartel-rendszert akarták behozni, t. i. hogy min
den igazgató beirja azon könyveket, melyeket a 
maga könyvtára számára vesz, s ugyanazt ne 
vegye meg eollegája. Már ez magában is mu
tatja, mily nagy a szegénység nálunk, miután 
ily eszközökhöz kell fordulnunk. 

Hagyjunk tehát föl ezen rósz helyen alkal
mazott takarékossággal és intézkedjünk ugy, 
hogy ne csak unokáinknak, hanem magunknak 
is lehessen könyvtárainkat használni, azoknak 
könyveiből tanulni, és határozzuk el, hogy a 
4-ik czim 70-ik tétele igy szóljon: vétessék a 
könyvtárakra 5000 frt helyett 10,000 frt. (Rész
eges helyeslés.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Örömmel elfogadnám ezen 
indítványt. 

Egyébiránt, minthogy a könyvtár kérdése 
szóba hozatott, és mert a budget-tárgyalásnak 
végre azon czélja is van, hogy a t. ház lehető
leg tisztában legyen egyes dolgok állapotáról : 
én először az egyetem könyvtárának állapotá
ról akarok néhány szót elmondani. 

Az egyetem könyvtárának legnagyobb baja 
nem az jelenleg, hogy könyveket nem vehet, ha
nem az, hogy a könyvtár, illetőleg azon épület, 
mely annak neveztetik, roskadozó félben van; 
ug}*, hogy mióta én hivatalomba léptem, nem 
múlt el egy nap a legnagyobb aggodalom nél
kül, mig végre oly módon készítettük el a könyv
tári épületet, hogy az egy pár évig, addig, mig 
egy uj könyvtári épület elkészül, utóvégre fön 
fog maradni. En ez okból azt hiszem, a könyv
tárra szánandó nagyobb költségek tulajdonképen 
akkorra valók, mikor az épületünk meg lesz, s 

igy én ezen 5000 frtot inkább kérném ezen pil
lanatban nem az egyetemi könyvtárnak, hanem 
vagy a múzeumi, vagy az akadémiai könyv
tárnak. 

P u l s z k y F e r e n c z : A múzeuminak. 
(Derültség.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Ugy is, miután Magyarországban há
rom országos könyvtárunk van: az akadémiáé, 
a múzeumé és az egyetemé, ós ezen könj'vtárak-
nak természete mind olyan, hogy külön rendel
tetésűknél fogva nem egyesithetők, hanem há
rom könyvtárnak kell maradnia: ha complett 
könyvtárt akarunk, a mint az tulajdonképen 
minden országban szükséges, erre csak két mód 
volna: vagy kiegészíteni mind a három könyv
tár t , a mi roppant költségbe kerülne; vagy pe
dig ugy rendezni a könyvtárakat, hogy ezek 
egyike a másikat eomplettirozza az által, hogy 
mindenike ezen könyvtáraknak, a tudománynak 
különös ágait foglalja magában, hogy igy a há
rom országos könyvtár mégis egy egészet ké
pezzen. (Helyeslés.) 

Természet szerint az egyetemi könyvtárnak 
ezenkívül még vannak külön föladatai is, t. i., 
hogy szolgáljon a tanulóknak. Egyetemi könyv
tárnak tehát szükségkép van oly része is, mely
ben bizonyos könyvek nem egy, hanem ötven
hatvan, sőt száz példányban fordulnak elő, pél
dául egyes jogi-könj^vek, corpus jurisok, a mi
ből, hacsak egy van, a könyvtár nem használ 
senkinek, mert ily könyvtár föladata, hogy hasz
nára legyen a tanuló fiatalságnak. 

Egyébiránt ez is egyike azon tárgyaknak, 
melyekre nézve a t. ház elé egy átalános tervet 
fogok terjeszteni : mert az ily dispositió, t. i. 
ezen három könyvtárnak együtt való kezelése 
egy könyvtárnok által, ki mind a három könyv
tá r t felügyelete alatt tartsa, teljes lehetetlen. 

Arra nézve tehát méltóztassanak a határo
zathozatalt szintén akkorra halasztani, ha majd 
ebben a tárgyban törvényjavaslattal fogok föl
lépni a ház előtt, addig pedig méltóztassék tisz
telt barátom Henszlmann indítványát elfogadni, 
de azt az 5000 frtot inkább vagy a múzeumi 
vagy az akadémiai könyvtárnak szánni, hol a 
könyveket fölállíthatom ugy, hogy azok azonnal 
használhatók legyenek, mit az egyetemi könyv
tárban nem tehetnék. 

H e n s z l m a n n I m r e : Adjuk a múzeum
nak, mert ott ugy is csak 420 frt évi segély 
van a Széchenyi-könyvtár gyarapítására. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : En csak azt mon
dom, hogy olvassák el előbb a könyvtárakban 
azon könyveket, a melyek már megvannak, mi
előtt ujakat veszünk; és azt kérdem, olvassák-e 
majd az ujakat? {Fölkiáltások•: Igen!) En azt 
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mondom: nem. Ha a múzeumi könyvtárban ke
resünk valami könyvet, azt mondják, hogy nincs. 
(FoUtiáltások: Van! Eláll! Eláll! Zaj.) Ha az egye
temi könyvtárban keresünk könyvet, azt mond
ják: nem lehet olvasni, mert javítanak, meszel
nek, és tudom is én, mit mindent nem csinál
nak. (Fölkiáltások: Eláll! Eláll!) Ha tudományos 
könyvet keresünk, meglehet, nincs is meg, azt 
mondják, hogy meg van, de még nem tették 
bele az indexbe, és ez okból nem lehet kapni; 
ha pedig azt kérdezzük a múzeumi könyvtár
ban, hol kapható egy, vagy más könyv? azt 
mondják, az egyetemi könyvtárban, mert ott 
vannak a régi könyvek; ha ott keressük, az 
akadémiába utasítanak, azt mondva, hogy az 
egyetem az akadémiával e könyvek végett pert 
folytat; és így én például mind három helyen he
tekig jártam, és nem tudtam módot találni, hogy 
a keresett könyveket olvashattam volna. (Zaj. El
áll!) Én tehát a miniszter ur véleményében va
gyok, hogy ez összeg a múzeumi könyvtár szá
mára szavaztassák meg. (Zaj.) 

E l n ö k : Tehát e helyen megmarad az elő
irányzott 5000 frt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés IV. czimének 80 —87-dik tételeit, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 88-dikat.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Ezen 88. pontnál a koródák részére 
kívánt szerek, eszközök és edények jókarban 
tartására és kiegészítésére a 2*700 frt helyett 
4000 irtot kérnék megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a ház a költségvetés
ben a fölolvasott tételekben kitett összegeket és 
a miniszter ur által indítványozott 4000 frtot? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Jégverem ki
javítására és jég szállítására 300 frt. 

E ö t v ö s J ó z s e f b. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : A jégverem kijavítása 200 forinttal 
többe került, tehát 500 frtot kérek. 

E l n ö k : Méltóztatik elfogadni 1 (Elfogad
juk !) Tehát az 500 frt megszavaztatik. 

• M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Az épület 
tisztogatására, kisebb helyreállításokra, az irodai 
költségekre stb. 3500 frt. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Ezen tétel 500 frttal magasabb lesz, 
tehát 4000 frtot kérek. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk !) Tehát a 4000 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
89—93. tételt, melyek minden megjegyzés nélkül 
megszavaztatnak. Olvassa a 94. tételt): A kórodai 
szakácsnak a kiszolgáltatott ételekért 18,000 
forint. 

E ö t v ö s J ó z s e f h . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Miután most 20 ágygyal, és ennek 
következtében 20 beteggel több van, de azonkí
vül a régi szerződés lejárván, a szakáescsal uj 
szerződést kell kötni, ezen tétel változik, ós ké
rek 22,000 frtot, tehát 4000 frttal többet. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát 22,000 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Gyógysze
rekre 7000 frt, 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : A betegek növekedett száma követ
keztében ezen tétel 2500 frttal szaporodik, te
hát lenne 9500 frt. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a 9500 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A fehérne-
müek mosásaért 1900 frt. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r ; Ugyanazon okból ezen tétel 1900 frt 
helyett 2200 forint lesz, tehát 300 frttal több. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Tehát a 2200 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 97. 
tételt) : Uj beszerzésekre 13,000 frt. 

E l n ö k : Nincs észrevétel ? (Szünet múlva!) 
Tehát a 13,000 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 98. 
tételt az uj épitkezésékről.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Az uj építkezéseknél itt a vízveze
tékről van szó. A mióta a budget szerkesztetett, 
tisztába jöttem az iránt, hogy a vízvezetéknek 
elkészítése és a füvészeti kertbe is vezetése 10,000 
frttal többe fog kerülni; tehát a már előirány
zott 5740 frton kivül még 10,000 frtot kérek. 

E l n ö k : Lesz tehát 15,470 frt. 
P . S z a t h m á r y K á r o l y : Engedelmet 

kérek, egy czim alatt e kettő nem maradhat, 
külön ezim alatt kellene ezeket fölvennünk. 

E l n ö k : Talán így állhat: a vízvezetéknek 
az egyetemi épületben „és a íüvész-kertben" stb. 
(Helyeslés.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Itt uj építkezésekről van szó; azt 
hiszem tehát, ezt is föl lehetne ide venni, mi
után az a 10,000 frt nem is csak a füvészeti kert 
vizvezetésére, hanem az egyetem többi épüle
teibe, nevezetesen a koródákba vezetendő víz
vezetékre is vonatkozik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 99— 
102-dik tételeket, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 103-dikat.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Ez ismét változik, a meny
nyiben a házi szükségletek első positiójánál 5896 
frt volt praehminálva, most pedig a fa drága-
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sága miatt 7000 frtot kell javaslatba hoznom ; az 
egyetem-épületek meszelése és tisztogatásaért 
800 frt volt praeliminálva, most annak 1000 
frtra emelését kell kérnem; kémények tisztoga
tásaért 296 frt volt előirányozva, most pedig 
400 frtot kell kérnem. Az esetleges kiadásokra 
megmarad a 200 frt. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Bátor vol
nék az igen t. miniszter urat megkérdeni, mi 
adott okot arra, hogy azóta, mióta ezen költ
ségvetés kiadatott a pénzügyi bizottságnak, ezen 
változások hozatnak javaslatba. Pedig a t. mi
nisztérium akkor is épen ugy tudhatta, hogy 
milyenek a házi szükségletek, mennyi kell pél
dául a tűzifára, a meszelésre, tisztogatásra stb. 
Csak azt óhajtanám tehát tudni, minek köszön
hető ezen tetemes változás? 

E ö t v ö s J ó z s e f h . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Midőn e budget elkészült, 
ezen változások még nem voltak, mert én a 
budgetet már júniusban elkészítettem, akkor pe
dig ezt, megvallom, elfelejtettem. (Derültség. He
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Nem akarok ugyan 
épen az egyetemnél fölszólalni az ellen, hogy ezek 
igy pótoltassanak; de mégis legalább a jöven
dőre nézve kénytelen vagyok azon kívánságot 
kifejezni, hogy miután a tiszt, ház czélszerünek 
látja a költségvetés tételeit a pénzügyi bizott
ság által megvizsgáltatni, ha a miniszter ur el
felejt valamit, és később kivan pótlásokat té
tetni, terjeszsze elő kívánságát ugy, hogy a 
pénzügyi bizottság is adhasson még az iránt 
véleményt: mert az valósággal ellenkezik min
den rendszeres budget-tárgyalással, hogy a pénz
ügyi bizottság vizsgálatával megállapított téte
lek, igy egyszerűen minden vizsgálat nélkül föl
emeltessenek. (Majd jövőre !) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 104— 
112-ik tételeket, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A most kö
vetkező 113-ik tétel elmarad, miután az illető 
7000 frtnyi összeg már előbb említtetett. 

E l n ö k : Tehát ez elmaradván, lesz az 
összeg 9469 forint. Méltóztatnak megszavazni? 
(Megszavazzuk!) Tehát a 9469 frt megszavaz
tatok. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
114—130-ik tételeket, melyek változtatás nélkül elfo
gadtatnak.) 

H e n s z l m a n n I m r e ; x4zon kérdést va
gyok bátor a t. miniszter úrhoz intézni, hogy 
minő százalékok azok, melyek a legközelebbi té
telben említettek? 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : A tandijak öt százaléka. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : E százalék on

nan származik, hogy az egyetemi tanuló ifjúság 
által fizetett tandijak egy része az állam, ille
tőleg az egyetemi alap pénztárába foly, ez ösz-
szeg pedig tudtomra öt százalékot tesz. 

T i s z a K á l m á n : Nekem más kérdésem 
van a miniszter úrhoz: hogy az ingatlanokból 
fölvesz a fedezetbe 71,925 frtot, pedig a költ
ségvetés előterjesztése iránt adott irományokban, 
különösen a kegyadományokról szólókban prae
liminálva van 76,565 frt. Honnan van ezen több 
mint 5000 frtnyi különbség. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Ez a jövőre szóló praeliminatió. 

T i s z a K á l m á n : Mindkettő a jövőre 
szól. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : Majd holnap adok fölvilágosítást ez 
iránt; addig méltóztassanak e tételt függőben 
tartani. (Helyeslés) 

C s e r n á t o n y L a j o s : A tandijakat ille
tőleg, én azt hiszem, hogy mig a tanárok fize
tése iránt ujabb rendezés nem történik, addig 
a tandijak azon része, melyet a tanárok vesz
nek föl, megmaradhatna, de azon részét, mely 
az államnak adatik át, nézetem szerint minden 
esetre el lehetne azonnal törölni. Ez által a 
tanárok nem veszítenének semmit, és az elvnek 
mégis elégtétetnék, másrészről pedig ez a szü
lőkre is nagy könnyebbités volna. (Marad.) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát elfogadni ezen 
tételt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 132. 
és 133-ik tételeket, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 2-ik rovatot, mely észrevétel nélkül 
elfogadlatik. Olvassa a 3-ik rovat czimét.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság jelentésében egy nevezetes sajtóhiba for
dul elő, t. i. a műegyetemi költségtétel 82,837 
frt helyett 178.807 írtban van fölvéve, mely 
hibát kijavíttatni kérem. (Olvassa): „Az egyes 
tételek körében pedig az e főtanodán alkalma
zásban levő magyar nyelv és irodalom tanárá
nak 1500 forintban előirányzott fizetését, tekin
tettel arra, hogy az az intézet rendes tanárai 
közt foglal, helyet, a kiknek fizetése tavaly az 
országgyűlés által 1800 forintban állapíttatott 
meg, 1800 frtra véli emelendőnek. Ennek foly
tán az illető összeg 300 írttal nagyobb, vagyis 
179,107 frt leend." 

I v á n k a I m r e : T. ház! Épen a tegnap 
kezdett és ma befejezett vita eszembe juttatja, 
hogy hive levén Luther Márton tanainak, egy 
igen helyes tanát figyelembe vegyem. 0 a szó
nokoknak azt monda: Spring sehnell auf, mach's 
Mául auf, und hör bald auf! 

A legelső, a mire figyelmeztetni akarom a 
t. házat, az, hogy midőn a kormány kezébe 
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vette az ország ügyeit, legelső teendői közé tar
tozott a közlekedési eszközök kiterjesztése, és 
főkép a vasutak építése; ebből előre lehetett 
volna látni, hogy be fog következni a szükség 
sok mérnök és gépész-mérnök alkalmazására az 
országban. Mindamellett eddig fájdalommal ta
pasztaltuk azt, hogy műegyetem dolgában, csak 
a kezdemény pontján állunk, és ha összehason
lítjuk, a mit Budán József-műegyetemnek neve
zünk, ha azt összehasonlítjuk a bécsi, a párisi, 
szent-pétervári vagy zürichi műegyetemekkel: 
akkor valóban szégyenpír futja el az ember 
arczát. 

Mulhatlanul szükséges ezen intézetnek föl
állítása minél előbb és minél nagyobb mérvben, 
és e tekintetben voltam oly bátor határozati 
javaslatot beadni, melynek fölolvasását kérni 
fogom. 

Most egyelőre csak azt kérem, méltóztassék 
a miniszter urat oda utasítani, hogy a mérnöki 
és gépész-mérnöki osztályoknak még ez évben 
történendő és nagy mérvbeni fölállítására javas
latot készítsen és póthitelt kérjen. 

Egyik tisztelt képviselőtársam fejcsóválásából 
azt veszem ki, hogy ezt lehetlennek tartja. Pe
dig nem ugj^ vau. E részben egyéb szükség 
nincs, mint néhány kitűnő tanárnak meghívása, 
s néhány tanhelyiségnek elkészítése. (Közbeszólá
sok : HŐr hald auf! Derültség.) Tekintsük meg 
például Svajczot: ott a legjobban fizetett állam
hivatalnokok a zürichi műegyetem tanárai, mél
tóztassanak a mi műegyetemi tanárainkat is 
jobb fizetésekkel ellátni, akkor az erre tehetség
gel biró egyének nem lesznek kénytelenek vas
utat építeni menni, hanem fognak tanítani, és 
hogyha e mellett a kitűnő tanulóknak ösztöndi
jakat adunk nagyobb mértékben, lesz minél előbb 
oly műegyetemünk, a mely bátran versenyezhet 
bármely mással. 

A mi a műegyetem épületét illeti, nézetem 
az, hogy ha a miniszter ur ezen műegyetemet 
még továbbra is erőszak erejével Budán akarná 
hagyni, akkor a műegyetem fölvirágzásából bi
zony egyhamar nem lesz semmi sem. Pesten van 
annak a helye, maga a város is kezet nyújt e 
czélra, s a mi a gépész-mérnöki ós mérnöki osz
tályok rögtöni fölállítását illeti, épen i t t van az 
alkalom ; itt van az úgynevezett „részvény-szál
loda." Tudja mindenki, hogy a műegyetemeken 
tömérdek ablakra van szükség; hogy a tanulók 
a rajzolásban gyakorolhassák magokat , (Közbe
szólás : Hőr hald auf! Derültség) és hogy több 
világos ablakot épületen nem igen lehet kapni; 
mikorára majd készen lesz a valóságos műegye
tem épülete, akkorra ezen épületnek ára oly 
magasra szökel föl, hogy még nyereséggel lehet 
majd azon túladni. 

A műegyetem fölállítása tekintetéből még 
két főelvet kívánok a t. ház és a miniszter ur 
figyelmébe ajánlani. 

Egyik az, hogy meggyőződésem szerint a 
műegyetemen a tanulásnak tökéletesen szabad
nak kell lenni, mindenki azt a tantárgyat hall
gassa, a melyet hallgatni neki tetszik, abból 
tehessen le vizsgát és kérhessen bizonyítványt; 
de azok, a kik rendesen folytatják tanulmányai
kat, és a választott szakma minden tárgyából le
teszik a jó vizsgát, kapjanak diplomát, mely arra 
jogosítsa az illetőket, hogy az állam által épí
tendő, vagy az állam részéről subventionált köz
lekedési u tak építésénél és szolgálatában alkal
mazásra igényt tarthassanak. 

A másik elv az, hogy a minisztérium a jö
vőbeli műegyetem belső dolgaiban mentül keve
sebbé avatkozzék, hanem a tanrendszert magok 
a tanárok állapítsák meg, a kiknek azután am-
bitiójok lesz, hogy műegyetemünk mentül virág
zóbb legyen ós mentül jobb hirben álljon. 

Most pedig követve azon t a n t : „hör' bald 
auf" ez alkalommal csak Simonyi Ernő és Vu-
kovics Sebő igen tisztelt barátim múltkori ész
revételeire van alkalomszerüleg egy kis ellen
észrevételem. Én igen is tudom, hogy Magyar
országban igen sok geniális mérnök van; de azt 
is tudom, hogy ezen mérnökök leginkább mezei 
mérnökséggel foglalkoztak; tehát alkalmat kell 
nyitni arra , hogy más specialitásra adhassák 
magokat minden nagy költség nélkül. Ezt aka
rom elérni a műegyetemi, a mérnöki és gépész
mérnöki osztályok gyors fölállításánál. Nemzeti
séget és nemzetiségi kérdést i t t belekeverni nem 
akarok, sem nem akarok holmi apellatiókkal 
népszerűségre vadászni, ez soha sem volt szoká
som tudom; azt, hogy a ki valami igazat mond, 
és valakinek a lábára hág, az illetőt kellemet
lenül érinti, különösen akkor, ha tyúkszemét 
érintette. A fődolog, hogy Magyarország főváro
sában a legmagasabb tudományos intézetek oly 
fokon álljanak, hogy abban minden nemzetiségű 
ifjai Magyarországnak művelődést nyerhessenek. 
Csak akkor fognak i t t összeseregleni az ország
ban lakó minden nemzetiségnek talentomos ifjai, 
meg fognak egymással ismerkedni, és el fognak 
enyészni azon ellentétek, melyek az egyes nem
zetiségek felfogásai és előítéletei közt vannak; 
csak akkor fog támadni Magyarország müveit 
ifjúságának azon egyeteme, a mely fogja építeni 
azon nagy Magyarországot, mely előttem áll, 
melyért hőn dobog szivem, nem pedig néhány 
megyéből álló Magyarországot. 

Ezeket voltam bátor előadni, s kérem, mél
tóztassék határozati javaslatomat elfogadni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Ivánka, 
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Imre határozati javaslatát:) „Utasíttassák a vallás-
és közoktatási miniszter oda, hogy: 

»l-ör. Terjeszszen be az 1870/1. ülésszak 
alat t terveket és költségvetést egy — Pesten — 
az egyetem közelében fölállítandó műegyetem 
építése iránt, kapcsolatban e tanintézet szerve
zetének vázlatával ós évi költségvetésének. — 

„2-or. Terjeszszen be javaslatot és költség
vetést a czélból, hogy még az 1870-ik év foly
tán a műegyetemi, mérnöki és gépészmérnöki 
osztályok, mind tanerővel, mind a szükséges tan
eszközökkel, a tudomány mostani fokozatának 
megfelelően láttassanak el. 

„3-or. Szaporittassék az ösztöndijak száma, 
s kérjen erre megfelelő összeget." 

E l n ö k : Oly fontosnak tar tom ezt, hogy 
talán ezélszerü volna kinyomatni és később ta
nácskozás alá venni. 

I v á n k a I m r e : Én arra kérem a t . há
zat, méltóztassék mindjárt eldönteni, mert e 
mellett vagy többé semmit , vagy igen-igen 
sokat lehet és kell beszélni. (Zaj. Kinyomandó! 
Tárgyaljuk most,!) 

E ö t v ö s J ó z s e f h. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház ! A mi az indítványnak első 
részét illeti, erre nézve csak azt válaszolhatom, 
hogy azt tárgyalni sem kell, miután az indít
vány, a mint én fölfogtam, azt foglalja magában: 
hagyassák meg a közoktatási miniszternek, hogy 
terjeszszen törvényjavaslatot a műegyetemre néz
ve a ház elé. A törvényjavaslat készen van, és 
csak azért nem terjesztettem eddig a ház elé, 
mert a budgetet tárgyaljuk. (Fölkiáltások : Pestre 
fog áttétetni a műegyetem?) 

A mi a műegyetem helyét illeti, erre nézve 
igen szívesen válaszolok. 

Én a műegyetem hova és mikép leendő 
építésének kérdését — mert a műegyetemnek 
építése képezi természetesen az első kérdést, 
a mennyiben localitás nélkül lehetetlen ilyféle in
tézet, — mondom, én e kérdést régen tanulmá
nyozásom tárgyává tet tem. Annyi áll, hogy a 
műeg}retem fönn Budán a várban nem lehet, 
mert ott hozzáférni a fiatal embereknek téli 
időben majdnem lehetetlen, és azonkívül a szük
séges helyiséget sem lehet ott előteremteni, mert 
axra valami 2000 vagy legalább 1800 [Jöl volna 
szükséges. Kerestem ennél fogva helyet s e czél
ból fölszólítottam Pestet és Budát. Pest városa 
a műegyetem helyiségéül kijelölte azon helyet, 
mely előbb már a klinikára volt jelölve,azaza 
Duna mellett a sóházat, melyet én is legezél-
szerübbnek tar tot tam klinikának. Buda városa 
pedig fölajánlotta a Horváth-kertet a Krisztina
városban, mint sajátját, mely 3400 négyszög öl
nyi. Miután én e helyet czélszerünek tartom, ide 
óhajtanám fölépíttetni a műegyetemet. Ez azon

ban csak személyes nézetem, mert azon kérdés 
hol állíttassák föl egy oly intézet, mely körül-
belől 2 millió forintba kerül, Pesten-e vagy Bu
dán? ez oly nagy fontosságú kérdés, melyet el
határozni nem én, hanem a t . ház fog. (He
lyeslés.) 

A mi átalában a műegyetemet magát illeti, 
t . barátom igen jól fogja tudni, hogy oly tanin
tézetre nézve, mely nem elméletekkel foglalko
zik, hanem szemlélő előadásokat ta r t , a helyiség 
még sokkal nagyobb fontosságú, mint péld. az 
egyetemnél, mert a juridicai vagy bölcsészeti kar 
lehet akárhol, de a műegyetemnek, ha czéljának 
meg akar felelni, arra kell épitve lenni. En nem 
tar tom czélszerünek, hogy most Ivánka Imre 
képviselő ur véleménye szerint ideiglenes helyi
ség megvásárlására 7 — 8 vagy 900,000 irtot 
adjunk ki, melynek azon előnye kétségkívül meg
van, hogy sok benne az ablak, de azt, hogy ezen 
világosság olyan lesz-e, hogy vele a tudományt 
lehessen világosítani % (Derültség.) nem tudom. 

Azt hiszem, a műegyetem kérdésére nézve 
egyelőre elég, ha a reá vonatkozó törvényjavas
lat a t. ház elé kerülvén, a költségek előállítá
sáról gondoskodunk; hogy egyátalában rendes 
épületet állithassunk föl, addig pedig segítsünk 
magunkon, a mint lehet, mert két év alatt sokra 
ugy sem mehetünk. 

En részemről e tekintetben is nem magam, 
hanem tisztán a műegyetemi tanárok véleménye 
szerint indulva tettem annyit, a mennyit tehet
tem ; nagyobbítottam a műegyetem helyiségeit, 
azáltal, hogy a szomszédházat kibéreltem, növel
tem a rendes tanszékek számát hattal , növeltem 
a tanársegédek számát öttel, használhatóvá tet
tem a könyvtárt, a mennyire lehet és behoztam 
a szaktanitást épen a mérnökökre nézve, a kik 
már most ugy oktattatnak, hogy az intézet mér
nököknek csakugyan okleveleket adhat ki, és 
szigorlatok mérnökök számára ugy tartatnak, 
mint akármely más műegyetemen. A többi szak
osztályt helyreállítani egyelőre teljes lehetetlen, 
mert sem a vegyészeti, sem a gépészeti osztály
ban a szakrendszert behozni nem lehet; a mér
nökökre nézve azonban a szaktanitás- és oklevél
kiadás már megvan. (Helyeslés jobh felől.) 

S z e n t p á l y i J e n ő : Őszinte örömmel 
hallottam az igen t. miniszter úrtól, hogy a bu
dai József-műegyetemet ujonan szervezni akarja. 
A mit e tárgyban elmondani akartam, az e 
szerint fölöslegessé válván, igen szívesen elhall
gatom, csak arra kérem az igen t. miniszter 
urat, hogy hazánk ezen egyetlen, és igy kiváló 
figyelmet érdemlő tanintézetét a nemzet igényei
hez, a tudomány állásához méltóan és mielőbb 
szervezni méltóztassék. Vannak azonban ezen in
tézetnek oly szükségletei, melyeket rendes költ-
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seggel lehetne pótolni, és melyeket pótolni ok
vetlen szükséges addig is, mig ezen óhajtott re -
organisatiót meg lehetne kezdeni. (Halljuk!) Ezen 
szükségletek a költségvetésben egyrészt a tanár
segédek fizetésének fölemelése, másodszor az el
méleti és gyakorlati oktatás szükséglete ezhuei 
közt vannak bevezetve. Ha egyenkint tekintjük 
ezen tételeket, meg kell győződnünk, hogy oly 
tudományos szakok megtanulása, melyeknél az 
elméleti előadáson kivül gyakorlati útmutatás , 
— pl. műszerekkel való bánásmód, vagy termé
szettani, vegytani kísérletek megtétele — szük
séges, lehetetlenné válik azért, mert az intézet 
természettani és vegytani műszerek beszerzésére. 
a gyakorlati műtani szerek előállítására teljes
séggel képtelen. Mert akkor, midőn például a 
géptani múzeum számára 315 frt, a vegyészeti 
múzeum számára 630 frt, a természettani mú
zeum számára 420 frt, az építészeti mértan tan
eszközeire csak 105 frt van előirányozva, akkor, 
jelesen az ujabb, drágább szakmunkák, melyek 
200—300 frankba, 100 — 200 tallérba kerülnek, 
beszerzése valóban lehetetlen ; vagy például a 
géptani múzeum számára előirányzott 315 frt 
teljességgel elégtelen arra, hogy 5 — 600 frtba 
kerülő gépminták szereztessenek be, és addig 
jelenleg azon fekete táblán és krétán kivül, 
melyről a t. miniszter ur tegnap megemlékezni 
méltóztatott, valóban igen kevés van. (Derültség.) 
Hogy ezen hiányokból mily hátrány származik a 
tanuló ifjúságra, mily hátrány magukra a taná
rokra, kik e miatt a tudomány előrehaladásával 
lépést nem tarthatnak, kik az évenkint megje
lenő jelesebb szakmunkákat, az évről évre meg
jelenő folyóiratokat, azoknak fejlődését figyelem
mel nem kisérhetik, azt az igen t. képviselőház 
megítélésére bízom. 

Az elmondottak után azonban ezen hiányok 
néminemű fedezése tekintetéből bátor vagyok 
egy inditványnyal járulni a t. házhoz. (Halljuk'. 
Olvassa:) „A budai József-műegyetemre előirány
zott 82,837 frt helyett 100 ezer frt állapittatik 
meg azon kijelentéssel, hogy a 17,163 frtnyi 
különbözet az elméleti és gyakorlati oktatás 
szükségleteinek fedezésére, a tanár-segédek fize
tésének javítására és ösztöndijak számának sza
porítására fordittatik.a (Fölkiáltások: Elfogadjuk .') 
Ajánlom indítványomat a t. ház figyelmébe. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Szentpály Jenő indítványát.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! (Eláll!) Csak 
néhány szóm van. Közoktatási miniszter ur mél
tóztatott említeni, hogy a műegyetem újjászer
vezése tekintetében legközelebb törvényjavaslatot 
fog benyújtani. En ez alkalomból arra kérem a 
t. közoktatási miniszter urat, hogy a követke-
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zőket szíveskedjék ezen törvényjavaslatnál figye 
lembe venni. (Zaj.) 

Először is a jelen budget tárgyalása alkal
mával ajánlom figyelmébe ugyanazt, mit tegnap 
az egyetemi tanárok fizetésének fölemelésére mon
dottam; másik szóm a tandijakat illetőleg azok 
eltörlésére vonatkozik. A mi a tanárok fizetésé
nek fölemelését illeti, meg vagyok győződve, hogy 
senki sem fogja kétségbe vonni azt, hogy az 
egyetem- ós műegyetemnek nem egymás fölött, 
hanem tökéletesen egyenrangbau kell egymás 
mellett állaniok; hogy tehát a műegyetemi ta
nároknál semmi esetre sem kell azon elvből ki
indulni, hogy az alább való intézet tanárainak 
tehát kisebb fizetést kell adni. E részben 3000 
frtnyi minimum fizetést kérek megállapittatni a 
műegyetemi rendes és rendkívüli tanárok szá
mára is. 

A második, a tandijak eltörlésére. Valamint 
az egyetemnél, ugy a műegyetemnél is, és mint 
alább alkalmilag fölszólalni szerencsém lesz, áta-
lában az összes tanintézeteknél, melyeknek költ
ségei az állam kiadásaiból fedeztetnek, a tandi
jakat eltöröltetni óhajtom. I t t igen nagy nehéz
ség van, a műegyetemet értem, mely szövevényes 
azon nehézséggel, melyet tegnap az egyetemnél 
emiitettem. Ezen nagy nehézség a tandijak eltör
lését illetőleg, az egyetemnél, ugy a műegye
temnél, azt mondják a magántanárok, a privát 
docensek intézménye. 

Azt mondják, nem akarnak önök tansza
badságot, nem akarják, hogy a privát docensek 
collegium-pénzeket szedhessenek? Nem ezt, ha
nem azt akarjuk, uraim, hogy az egyetemi ren
des és rendkívüli tanárok oly fizetésben része-
sittessenek. és szintén a műegyetemi tanárok is, 
hogy ezeknek collegium-pénzre szükségük ne le
gyen. De hogy privát docensek, mint ilyenek a 
tanszabadság értelmében mégis eollegium-pénzt 
szedhessenek s tuíajdonképen tandijakat fizettesse
nek, erre nézve lényegesnek tartom, a mit Vá
rady Gábor t. képviselőtársam ma érintett, t. i. 
hogy minden egyes tantárgynak legyen rendes 
és rendkívüli tanára, s a rendes és rendkívüli 
tanárnak, legyen annyi fizetése, hogy tandíjra 
ne szoruljon, kizárólag a privát docensek pedig 
oly tantárgyak előadására, melyek úgyszólván 
majdnem kötelezők, sőt némelyek egészen kötele
zők is az ifjúságra és a mely tantárgyakra nézve 
rendes, vagy rendkívüli tanszék nem létezik, ne 
alkalmaztassanak. Sehol a világon nem találunk 
ily félszegséget, nem találunk sehol az egész 
világon egyetemet másutt , a hol egy privát do
cens adjon elő egy oly cardináhs tantárgyat, 
melynek rendes tanára nincs. Én azt óhajtom, 
hogy minden tantárgynak legyen rendes, vagy 
legalább rendkívüli tanára s az ifjúság ezeknek 
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tanpénzt fizetni ne köteleztessék, s óhajtom, hogy 
a privát docensek collegium publicurnot is tar
tani köteleztessenek. Ha már azután ezek mel
lett az ifjúság által meg nem fizetett tanárok 
által is ingyen előadott valamely tudománynak 
egyes részét, vagy rendszeres egészét előadják 
is tandij fizetés mellett, én azt nem tartom az 
ifjúság növelésére veszélyesnek. 

Egyébiránt még egy más kérdés is fordul 
i t t elő, mely sokkal fontosabb, hogy sem egy 
pár szóval rá ne térjek. 

A bandijak fizetése, azt mondják, a dolog 
természetében gyökerezik, és azt mondják, hogy 
az nagyon észszerű és igazságos dolog, hogy a 
gazdagok fizessenek tandíjat, a szegények pedig 
ne. En magát, igy a hogy az elv áll, már csak 
azért sem fogadhatom el ezt, mert a határvo
nalat megvonni, — azok között, a kik csakugyan 
kényelmesen fizethetnek és nem fizethetnek ké
nyelmesen— lehetetlen. (Fölkiáltások: A dologra!) 
Ez is a dologhoz tartozik, mert hisz arról van 
szó, hogy a műegyetemi tanárok fizetése emel
tessék-e vagy ne ? 

A mi azon megjegyzést illeti, mely másik 
oldalról Tisza Kálmán igen t. képviselő ur által 
tétetett , mely minden esetre összefüggésben áll 
a mai kérdéssel, mert az egyetemet épen ugy 
illeti, mint a műegyetemet, t. i. azon megjegy
zést, hogy nem a democratia követelménye volna, 
hogy a tandijak eltörlése. . . . 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. képviselő 
urat , hogy a mai vitához tessék szólani. 

S c h v a r c z G y u l a : Azb hiszem, t. ház, 
minden érv, mely itt a budget-tételek megvita
tásánál, azok elvetése vagy megtartása végett 
előhozatik, avagy a jövő budgetre vonatkozó 
előintézkedések megbóbelóre vonatkozik, azb hi
szem, a dologhoz tartozik. 

En a demokratiát ugy fogom föl, (Jobb felől 
zaj. Eláll!) Nem fogok mindaddig elállni, rnig 
mindazt el nem mondtam, a mit akarok. (De
rültség. Zaj.) Önöknek szabad a demokratiával 
indokolni egyes tételeket, nekem nem szabad ? 
(Zaj.) En a demokratiát ugy fogom föl, {Jobb 
felől naqy zaj) hogy az állam minden polgára i 
egyenlően és ne pániért részesüljön az állam 
szellemi és erkölcsi jótéteményében ; tehát a ta
nításnak az áldozatokat ne kelljen akár a mil
liomosnak, akár a százezeresnek, akár a tizeze-
resnek jövedelmére kivetnie a hazának. En a 
demokratiát arra tartom kötelezve, hogy a haza 
szellemi javaiban egyiránt részesülhessen min
denki, ós ha azon egyenetlenséget, mely itt elő
áll, a haza érdekében kipótolni óhajtjuk, akkor 
én helyén látnám azt, hogy ez a progressiv 
adó behozatalával történjék. Nem óhajtom, hogy 
oly határvonalt állítsunk föl gazdag és nem 

gazdag közt, melyet a demokratia el nem fo
gadhat, s a mely határvonalt a gyakorlati élet
ben semmi nem rectificálhatna. (Jobb felől zaj.) 
Minő bonyodalmakat és minő nehézségeket szült 
ez a múltban és szül jelenleg, ha a jövőre nézve 
ez föntartatnék és mennyi szégyenpirt volna 
továbbra is kénytelen az egyetemi fiatalság nagy 
része eltűrni, azon rész, mely nem meri be
vallani szegénységét és nyomorog inkább és nem 
szerez könyvet, csak hogy a tanpénzt megfizet
hesse E végett igen-igen sokan elriadnak az 
iskolától! Ismétlem kérésemet a miniszter úrhoz 
a József-műegyetem újraszervezése iránt ós ké
rem a rendkívüli és a rendes tanári fizetést 
mint minimumot 3000 írtban megállapítani ós a 
tandijakat végleg eltörölni. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Azt gondo
lom, a József-műegyetem, vagyis inkább egy 
valóságos és a czélnak megfelelő polytechnieurn 
fontosságát tagadni senki nem fogja. A jöven
dőre nézve e tekintetben, miután a miniszter 
úrtól azt a nyilatkozatot vettük, hogy a tör
vényjavaslat már készen is van, hogy mielőbb 
a ház elé fogja terjeszteni, nézetem szerint, 
most legalább a továobi intézkedés nem szüksé
ges, (Helyeslés) és én nem szándékozom abba 
sem bocsátkozni, mit és mit ne vegyen be a 
miniszter ezen javaslatba. 0 föl fogja venni azt, 
a mit jónak lát, és ha előttünk lesz a javaslat, 
akkor szólunk majd felőle; (Helyeslés.) de, meg
vallom, nem kívánom, hogy most vitatkozzunk 
a fölött, mit vegyen é^ mit ne vegyen föl a 
miniszter, és mikor a javaslatot beterjesztette, 
vitatkozzunk fölötte másodszor, hogy helyesen 
vagy nem helyesen vett-e föl egyet-mást. 
(Helyeslés.) 

Két határozati javaslat terjesztetett elő : az 
egyik Ivánka Imre barátom, a másik Szentpályi 
képviselő ur által. 

A mi Ivánka határozati javaslatát illeti, 
annak a jövőt illető pontja, hitem szerint, e 
perezre nézve megoldva van. Fönmarad, ha jól 
fogtam föl, az indítvány azon pontja, mely a 

i mérnöki és gépészi tanosztályok közvetlen töké
let esbitésére vonatkozik. Ezen pontot én is bá
tor volnék a t . miniszter ur figyelmébe ajánlani, 
és kérni, hogy ez iránt intézkedni méltóztassék, 
me r t bizonynyal teljes polytechnieurn fölállítása 
és fölszerelése nem 24 óra, nem is egy esztendő 
dolga; az pedig, hogy ezen szükségeken segítve 
legyen, valósággal nagyon fontos, mert most 
van hazánkban legnagyobb számú vállalat kelet
kezőben, hol épen ily képzettségű emberekre 
szükség van, és ha nem gondoskodunk arról, 
hogy hazánkfiai ezen képzettséget megszerezhes
sék minél előbb, soha sem fogunk kibontakozni 
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azon helyzetből, hogy legalább részben idegene
ket legyünk kénytelenek alkalmazni. 

A másik indítványt illetőleg, melyet Szent-
pály képviselőtársam terjesztett elő, véleményem 
ugyanaz, melyet más nem hasontartalmu, de 
hasontermészetü indítványokra nézve már bátor 
voltam kijelenteni, hogy nem tartom helyesnek, 
hogy szokásba vegyük azt, hogy a budgetvita 
alkalmával egyes képviselők részéről egyes som -
mák inditványoztassanak, melyek által a budget 
megváltozik. (Átalános helyeslés.^ Mert ha ezt 
egyszer megkezdjük, ennek ismétlem, soha vége 
nem lesz (Helyes.) Es senki sínes, ki kiszámít
hatná, hová fog ez vezetni. (Átalános helyeslés. 
Fölkiáltás a szélső bal oldalon : A JiomoeopatMát ma 
megszavaztuk!) Azt méltóztatnak mondani, hogy 
a bomoeopabhiát megszavaztuk. Peleiek rá rög
tört. (Halljuk!) A horcoeopathiánál senki sem in
dítványozta, hogy 5, vagy 10, vagy 20 ezer frt 
vétessék föl a költségvetésbe, hanem a ház kifej
tette azon nézetet, hogy a homoeopathiára nézve 
állittassék tanszék és a miniszterre bízta ennek 
keresztülvitelét. Ugyanezt ezélozta a mérnöki 
és gépészeti osztályokra nézve Ivánka Imre t. 
barátom előterjesztett indítványában, melyet én 
is pártolok, de azért még nem pártolom azt, 
hogv a helyett, hogy elvi megállapodásokat fo
gadnánk el, igy egy perez alatt minden cornbi-
natio nélkül számokat fogadjunk el. Ez a kettő 
közt a különbség, melyet figyelműkbe ajánlok. 

Különben már most kénytelen vagyok azt 
is megjegyezni, hogy különös lejtőre jutottunk. 
A múlt évben igen szűkmarkúak voltunk, mert 
biztatott a remény, hogy nem lesz deficit; most, 
miután megtudtuk, hogy okvetlenül lesz deficit, 
mindent megszavazunk a nélkül, hogy meggon
dolnék a következményeket. Ez nem természet
ellenes helyzet, legalább én a magánéletben is 
sokszor tapasztaltam, hogy egyes emberek na
gyon gazdálkodnak az utolsó krajezárig, míg van 
reményök, hogy kijöhetnek pénzökkel, a mely 
perezben azonban megtudják, hogy ugy sem jöhet
nek ki, megszűnnek gazdálkodni. (Derültség.) Ez 
igen természetszerű lelki állapot; de utoljára is 
azt vég nélkül folytatni sem magánosnál, sem 
államnál jóra nem vezethet. (Helyeslés.) 

Azoknál fogva, a miket az iránt mondot
tam, hogyha elő fog terjesztetni a műegyetemet 
illetőleg a terv, akkor lesz helyén, hogy a dolog
hoz hozzászóljunk: én részemről a tandijak kér
désére is, mely most ismételten rám hivatkozva 
és ellenemben, még pedig ugy, mint túlsó oldali 
ellenében fölhozatott, sem fogok tüzetesen felelni. 
És nem tudom, hogy a t. képviselő ur, ki en
gem túlsó oldalinak tart, melyik oldalhoz tarto
zik, mert én magamat eleitől fogva a baloldal
hoz számítottam (A szélső hal oldalon:Nyelvhiba.) 
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Különben ismétlem, hogy a tandíjnak kér
dése sokkal fontusabb kérdés, sem hogy igy akár 
a demokratiára hivatkozással, akár a nélkül, azt 
meg lehessen oldari. Egyet azonban bátor va
gyok megjegyezni: hogy demokraták laknak még 
Magyarországon kivül is, és ott is vannak fel
sőbb tanintézetek, de azon nem csak elméleti, 
hanem gyakorlati demokraták még eddig sehol 
sem látták sem szükségesnek sem czélszerünek, 
hogy a tandíj eltöröltessék. Nem tartották pedig 
helyesnek, azt hiszem, főleg két okból, először 
nem tartották helyesnek, mert a mely pjrczben 
a tanár egy biztos nagy fizetést kezd húzni, a 
melynél többet, akár megfelel kötelességének 
akár nem, nem kaphat, azon perezben a tanár 
ugy, mint más ember, elveszti egyik rugóját 
annak, hogy kötelességét minél hívebben telje
sítse. (Igaz ) A másik ok pedig az, mert ha a 
tandíj az állam által fizetett tanárokra nézve 
eltöröltetik, én nem tudom, hogy lehet jövőt te
remteni a tanszabadságnak, hogy lehet jövőt te
remteni a privát docenseknek: mert igen ter
mészetes, hogyha az egyik tanár fog tanítani 
ingyen, a másiknak pedig fizetni kell, akkor ha 
nem valamennyi, de 99/10o része a tanulóknak, 
oda fog menni, a hol ingyen tanulhat, tekintet 
nélkül arra, hogy kitűnőbb, jelesebb-e. Mert utó
végre is azt mondom, hogy mindnyájan emberek 
vagyunk és gyengékkel birunk, és a tanuló is, 
a szülő is gyakran főleg azt nézi, hogy a tanuló 
a bizonyítványt kikaphassa, ós ha azt kikaphatja 
fizetés nélkül, nehezen fog oda menni, a hol 
fizetni kell. Egyébiránt, ha az illető törvényjavas
lat be fog nyújtatni s a tandíjról szó lesz. akkor 
a t. ház, ha jónak fogja látni, intézkedhetik a 
tandíjak azon részéről, melyet az állam saját 
maga részére használ föl; de most én részem
ről azt, hogy igv átalánosságban kimondassák a 
tan dijaknak eltörlése, helyesnek nem tartom ; 
mert veszedelmesnek tartom a tanügyre és ve
szedelmesnek tartom a tanszabadságra nézve és 
ismétlem, hogy — habár nincs hozzá reményem, 
hogy a t. képviselő urat ezen ismétlés által is 
meggyőzhessem — hogy én nem látom át, hogy 
ez a demokratia okvetlen követelménye lenne, 
mert én nem tartom a demokratia okvetlen kö
vetelményének azt, hogy azért, mire az ország 
népsége egy részének van szüksége, azon speciá
lis ^haszonvételért, melyet azon kisebb rész huz, 
adóztassák meg a nagy tömeg. 

S c h v a r c z G y u l a : De a cultura soli-
daris! 

T i s z a K á l m á n : Igenis, a cultura soli-
daris és történik is a cultura követelményeiért 
az adóalapból annyi elég, a mennyi most lehető ; de 
én igen is méltái^osnak tartom, hogy hozzájá
ruljon a költségek fedezéséhez az külön is, ki 
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annak közvetlen hasznát veszi. Közvetve hasznát 
veszi ugyan az egész ország, a miért ez járul is 
ezen költségekhez alapítványok és az adóalap 
által, hanem járuljon azon költségek fedezéséhez 
az is, a ki közvetlenül részesül ama nagy ha
szonban. Ez az igazság követelménye. 

Ezek után ismétlem, hogy ezen ügyet most 
nem tartom eldöntendőnek és csak azt vagyok 
bátor kérni, hogy Ivánka t. barátom indítványá
nak azon részét, mely a mérnöki és gépészeti 
osztálynak ideiglenesen is tökéletesbitésére vonat
kozik, méltóztassék a miniszter ur és a t. ház 
elfogadni, hogy ezután a javaslat folytán az in
tézkedés előbb megtörténhessék (Helyeslés.) 

Z s e d é n y i E d e : Mellőzve azon ártalmas 
következéseket, melyek az itt egyszer fölmerült 
indítványok következtében rögtönzött törvény
hozási intézkedéssel össze vannak kötve, jogosult 
azon kívánat, hogy midőn a képviselőház kiadá
sokat decretál, egyszersmind azok fedezéséről is 
gondoskodik. Jól tudja a t . ház maga is, hogy 
az egyes miniszterek budgetjét csakis a pénzügy
miniszter kezéből fogadja el, kinek kötelessége a 
fedezetről gondoskodni; annyival inkább kell ak
kor, midőn egyes képviselők ily indítványokat 
tesznek, a fedezetre nézve a pénzügyminisztert 
kihallgatni, s én sajnálom, hogy e tekintetben 
most nincs szerencsénk a pénzügyminiszter úrhoz, 
talán akkor ezen inditványoKat másként tár
gyaljuk. 

Átalában a képviselő ur indítványánál csak 
arra vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ezen 
budai József-műegyetem kérdése fölmerült a pénz
ügyi bizottság kebelében is épen ily formában, 
mint az most fölhozatott, s akkor a eultusmi-
niszter ur azt nyilatkoztatta, hogy ő e tekintet
ben egy kimerítő törvényjavaslattal fog előállani; 
a pénzügyi bizottság tehát az egész fontos tárgy tár-
g3?alását azon időre halasztotta, melyben a cultus-
miniszter ur javaslatát beadandja. így én egyá-
talában azt sem fogadhatom el, a mit Tisza 
képviselő ur mondott, hogy a műegyetem né
mely ágainak részletes rendezésébe bocsátkoz
zunk, mert ez véleményem szerint mind addig 
nem fogadható el, míg a József-műegyetem egész 
rendszerezése, a mi milliókba fog kerülni, kimerítő 
törvényjavaslat alakjában nem fog tárgyaltatni. 
Akkor kezdjük részletesen e rendezést, mikor 
a jövő évi költségvetés i t t lesz. 

Én ez indítvány elfogadása, valamint min
den más pénz megajánlása ellen nyilatkozom, 
és kérem a házat, hogy a pénzügyi bizottság 
véleményét fogadja el. 

I v á n k a I m r e : A t. miniszter ur kije
lentvén azt, hogy a műegyetem fölállítása iránt 

tőrvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni, ja
vaslatom első része teljesen elesik, s vissza is 
vonom, mert ama nyilatkozattal ki vagyok elé
gítve ; a mi azonban másik részét illeti indítvá
nyomnak, melyre nézve miniszter ur azt mon
dotta, hoery két év alatt sokat tenni nem lehet, t. 
Zsedényi képviselő ur is azt állítja, hogy rög
tönözni i t t nem lehet, itt bocsánatot kérek, de 
más véleményen levén, kötelességem fölszólalni. 
Igenis sokat lehet rövid idő alatt tenni, sokat 
lehet tenni azért, mert van Magyarországban 
nagy mennyiségű anyag, melynek kiművelése 
1—2 év alatt tökéletesen lehetséges. I t t van sok 
mérnök, ki eddig commassatio és segregatióval 
foglalkozott s kinek most teendője már alig van: 
tessék tanszéket nyitni kellő számban s akkor 
két év alatt sok magyar lesz található, a kit 
ki lehet majd nevezni a vasutakhoz, s akkor 
nem leszünk kénytelenek idegeneket híni be. Én 
azt indítványozom, hogy a jövő őszig a szüksé
ges tanerők meghivassanak a vasutópitészeti 
és gépészeti mérnöki ágra s ez intézkedések 
megtörténvén, a tanítás őszszel már megkezdőd
hetik. Nem azt indítványoztam, hogy bizonyos 
összeg szavaztassék meg, hanem csak arra kérem 
a miniszter urat, hogy tegyen jelentést és kér
jen hitelt, mire van e tekintetben szüksége. 

E l n ö k ; Méltóztatik a t. ház ez indít
ványnak második részét, — mely jelenleg a költ
ségvetéshez nem is tartozik, mert egy tételt sem 
emel, hanem a ház azon óhaját kívánja kife
jezni, hogy jövőre ez irányban a miniszter ur 
intézkedjék — elfogadni'] 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa 
Ivánka Imre indítványának második és harmadik 
pontját.) 

I v á n k a imre Nem akarom koczkáz-
tatni a másodikat a harmadikért, méltóztassanak 
legalább a 2-ikra szavazni. íElfogadjuk!) 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát a 2-ik pon
tot elfogadni? {Elfogadjuk ) Ha elfogadják, mél
tóztassanak fölállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott, 

Holnapután 10 órakor lesz a legköze
lebbi ülés. 

S z e n t p á l y J e n ő : Az én indítvá
nyomra nézve nem méltóztatott a határozatot 
kijelenteni. 

E l n ö k : Az a végösszegnél fog előfordulni, 
mert akkor kell elhatározni, hogy 80.000 vagy 
100,000 frt legyen-e. (Helyeslés.) 

Ha a cultusminiszterium költségvetése be 
fog fejeztetni, akkor a honvédelmi minisztériumé 
fog tárgyalás alá vétetni. 

Az ülés végsőül: d. u. 2 órakor. 



1SS. országos ülés 
1870. február 28-dikán 

S o m s s i c h P á l 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: Kérvények bemutatása. A vasúti bizottság több kérvényről jelentést tesz. A vallás- és közok
tatásügyi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány résziéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b., Bajner Pál; később Bedekovics Kálmán, 
Festetics György gr., Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10lU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feb
ruár 26-án tartott ülés jegyzőkönyvét az egyetemi 
könyvtárról szóló pontig.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! A mi
niszter ur indítványom folytán beleegyezett a 
könyvtár gyara]3Ítására 10,000 frtba; hanem 
módosítással, hogy átviszi a múzeumi könyvtár 
tételébe. 

E l n ö k k i Ez iránt határozat nem monda
tot t k i ; méltóztassék egy ilyen indítványt be
adni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa tovább 
a jegyzőkönyvet az egyetemről szóló rovat végéig.) 

E l n ö k : A számvevőliszt részletes kiiga
zítása folytán reetifieált összeg a felsőbb tano
dákra nézve nem 301,000, hanem 323,810 frtot, 
az összes szükséglet 323,810 írt, a fedezet 212,000 
frtot tesz, marad tehát fedezendő 117,799 frt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (folytatja s 
bevégzi a jegyzőkönyv olvasását.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

Van szerencsém bemutatni Sáros megye 
közönségének kérvényét, a vámügy mielőbbi sza
bályozása iránt. 

Brett-
folya-
állami 

A kérvónyi bizottsághoz utasittatik. 
Halassy Gyula képviselő bemutatja Beszter-

ezebánya városának föliratát, melyben Debreczen 
város közönségének 1869. deczember 9-én be
adott kérvényét az árvák segedehnező pénzalap 
töivényteien eldarabolása és mintegy 140,000 
frt értékű városi közvagyonnak a nagyváradi 
latin szertartású szent szék rendelkezése alá he
lyezett, és az ideiglenes kormányzat idejében 
1862-ik évben a város alapítványi pénztárán 
elkövetett sérelmek iránt pártolja. 

A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 
H u s z á r I m r e : T. ház! Özvegy 

schneider Amália torontálmegyei lakos 
modványát, a melyben 10 darab magyar 
száz forintról szóló kamatos utalványai és szel
vényeinek beváltását, valamint az eddigi járó 
5% kamatok kifizetésének kieszközleset kéri. van 
szerencsém a t. ház asztalára letenni, hogy azt 
a kérvényi bizottsághoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
K i s s J á n o s : T. képviselőház ! Van sze

rencsém a Szatmárvárosi magyar izraelita crá-
tus • község összes tagjainak kérvényét bemu
tatni az iránt, hogy az őseiktől öröklött és ez 
ideig háborítatlanul gyakorlott vallási autonó
miájukban meg ne zavartassanak, és a törvények 
ellenére octroyált oongressus által hozott szabá
lyok foganatosítása fölfüggesztessék. E kérvényt 
azon kérelemmel mutatom be, méltóztassék azt 
a t . képviselőház sürgősen a kérvényi bizottság
hoz áttétetni azon utasítással, hogy valamint 
ezt, ugy az összes magyar hazabeli izraelita val-



182 132. országos illés február 28. 1870. 

lásu községek igen sérelmes folyamodványát sür
gősen tárgyalja, Egyúttal a mélyen t. eultusmi-
niszter úrhoz azon alázatos kérelemmel járulok, 
az összes magyar izraelita honpolgárok nevébtn 
(Fölháltások jobb felől: Az összes zsidó polgárok 
nevében f Dehogy!) hogy a eongressus által a 
törvények ellenére hozott szabályokat addig, a 
inig a képviselőház e tárgyban intézkedik, föl
függeszteni méltóztassék. 

E l n ö k : A beadott kérvény a kérvényi 
bizottsághoz tétetik át. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! Van szerencsém 
bemutatni Eger városa közönségének kérvényét, 
a melyben az 1869-ik évi fagyás által a szőlők
ben okozott károk után adóleengedést kér esz
közöltetni. Ezen kérvényt kérem a kérvényi bi
zottsághoz azon utasítással kiadatni, hogy azt 
sürgős voltánál fogva soron kivül tárgyalja, 
még pedig azon megjegyzéssel, hogy ne a kor
mányhoz leendő áttételét véleményezze, mint
hogy a város közönsége e tárgyban már folya
modott a kormányhoz siker nélkül, hanem hogy 
tegyen róla érdemileg jelentést. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tétetik 
á t , soron kivül leendő tárgyalás végett. 

A vasúti bizottságnak jelentése fog fölol
vastatni. 

M a j l á t h I s t v á n e l ő a d ó (olvassa a 
vasúti bizottság jelentését hozzá utasított több kér
vény tárgyában.) 

E l n ö k : A jelentés ki fog nyomatni és a 
t ház rendelete folyván napirendre tűzetni. 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : T. barátom, Debreczen 
város képviselője egy kérdésére, melyet a múlt 
ülésben előadott, van szerencsém válaszolni, hogy 
az egyik és másik ezimnél az összegeknek össze 
nem egyezése onnan ered. hogy az 1870-ki elő
irányzatba föl van véve az 1870-re számításba 
vett valószínű jövedelem, mely azonban még nem 
folyt be ; de a költségvetésben 8 évi átlagos jö
vedelem van fölvéve, és e 8 évi átlagos jövedelem 
— a mint ez az egyetemi vagyonnak az okmány
tárban levő kimutatásából kitűnik — 48.643 
frtra megy, mely összeg 1000 ír t tal megtoldva 
vétetett föl a költségvetésbe, s innét támadt 
a különbség. 

E l n ö k : Következik a napirenden levő 
tárgy. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a köz
oktatási költségvetés IV-ik czimének 3-ik rovatában 
a tanárok fizetéseiről szóló tételt.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A magyar 
nyelv-tanárra vonatkozólag már a múltkori ülés
ben volt szerencsém megjegyezni, hogy a pénz
ügyi bizottság annak 1500 frtban előirányzott I 
fizetését — tekintettel arra. hogy az az intézet 

rendes tanárai közt foglal helyet — 1800 frtra 
véli emelendőnek. Ennek folytán az illető összeg 
300 frttal nagyobb, vagyis 44,420 frt lesz. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen tételt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a to-
válbi tételeket a jutalmazásokról szóló tételig, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa tovább) : El
méleti és gyakorlati szükséglet 5532 frt. 

T ö r ö k S á n d o r (sopronyi): T. ház! Nem 
volt szándékom a budai műgyetem tárgyában 
ujabban fölszólalni, ha hogy nem tapasztaltam 
volna a tiszt, háznak készségét, áldozatokkal is 
járulni a tudomány haladásához oly elméleti té
ren, hol magának az elméletnek helyessége és 
alapossága sincs határozottan eldöntve. De ha 
ez — meglehet jól és helyesen, van igy, nem sza
bad önmagunkkal következetlenségbe esnünk, hogy 
a gyakorlati téren, hol a rögtöni anyagi segély 
szüksége égbe kiáltó, csak elvi megállapodásokra 
szorítkozzunk; mert akkor, meglehet vagy megtör
ténhetik, hogy a mai leális irányú világ bámulni 
fogja parlamentünk bőbeszédűséget, de azt 
gyakorlati, sikeres, közhasznú aetióra képtelennek 
fogja ismerni. 

Ezek előbocsátása után engedje meg a t . 
ház, hogy mindenekelőtt örömömet fejezzem ki 
a fölfogás azon kedvező alakulása fölött, mely a 
budai műegyetem reorganisátiója tárgyában ezen, 
mint a másik oldalon mutatkozik. Örvendek ezen 
nem egyéni okokból, vagy hiúságból, mert én lehet
tem az elsők egyike, ki szerencsés voltam a t. ház fi
gyelmét e szakintézet hiányai sürgetős orvoslásának 
szükségére fölhívni; hanem örvendek, mert kiváló 
jelét látom benne a megtérésnek, midőn ugyan
azon párt vezéreitől hallom e tárgy fontosságát 
hangoztatni, mely párt harsogó „eláll"-jai közt 
kénytelenittettem a szünetek előtt e tárgyban 
beadott törvényjavaslatom indokolásáról lemon
dani. — Abban sem látok okot megütközésre, 
hogy a t . baloldal e tárgy fontosságát beismer
ve, most az initiativát ügyekezett kezébe venni; 
nem is erre, hanem Debreczen városa érdemes 
képviselőjének, Tisza Kálmán urnák minap te t t 
némely észrevételeire kívánom megjegyzéseimet 
megtenni. (Dologra! Eláll!) 

T. ház ! Azt méltóztatott Debreczen városa 
érdemes képviselője minap mondani. . . . (Do
logra !) 

E l n ö k : A t. képviselő ur talán megfe
ledkezik arról, hogy most a tételek megszava
zásáról van szó. Tehát méltóztassék arra nézve 
nyilatkozni, megszavazza-e vagy nem azon ösz-
szeget? Azonkívül arra is figvTelmeztetem, hogy 
Szentpály képviselő ur a végösszegre nézve be
adott egy indítványt, melyben az összeget sza-
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poritani ki vauja. Ha az előkerül, lehet majd e 
tárgyhoz szólani. 

T ö r ö k S á n d o r (sopronyi): Ezen tétel
hez akarok szólani. 

E l n ö k . ' Akkor méltóztassék csak ezen té
telre szorítkozni. 

T ö r ö k S á n d o r (sopronyi): Épen arra 
nézve kívánok szólani, mert Tisza Kálmán kép
viselő ur épen ezen indítványt illetőleg beszélt 
a minapában. (Közbeszólás: Nem ezen tételhez szó
lott!) A t. képviselő ur nem találta elfogadható
nak Szentpály indítványát, a z é r t . . . . 

E l n ö k : Azon indítványt még nem tár
gyaltuk; azt a végösszegnél fogjuk tárgyalni. 

T ö r ö k S á n d o r (sopronyi) .• Tehát ak
kor fogok szólani. (Derültség.) 

E l n ö k : Megszavazza-e a t. ház ezen té
telt? (Megszavazzuk!) Elfogadtatik. 

I v á n k a I m r e : Tiszt, ház! Az elméleti 
és gyakorlati szükségletek között hasztalanul 
keresünk egy tételt könyvtárra és könyvek be
szerzésére. Biztos tudomásom van, hogy a József
műegyetemen a legszükségesebb könyvek hiá
nyoznak. Azon csekély könyvtár, mely létezik, 
csak a tandijakból tar tátik fön és pl. a híd- és 
vasutépitészeti osztálynak könyvbeszerzésre éven-
kint 40 frtja van. Ez uraim, oly nevetséges 
valami, hogy jóravaló müvet sem lehet ez 
összegen megvenni (Helyeslés.) Ezt is tehát azon 
osztályba kérem soroztatni, melyre nézve a mi
nisztertől elegendő összeg kéressék arra nézve, 
hogy a műegyetemen mindazon segédeszközök 
beszereztethessenek, melyek szükségesek, hogy 
a műegyetemen csakugyan lehessen a tudományt 
előmozdítani. (Helyeslés.) 

K a u t z G y n l a e l ő a d ó : T. ház! Én 
részemről a legnagyobb készséggel hozzájárulok 
minden oly indítványhoz, mely a tudomány és 
közművelődés érdekeinek előmozdítására közvet
lenül vagy közvetve irányul. De talán roszul 
teljesíteném kötelességemet, mint a pénzügyi bi
zottság előadója, ha nem kérném a t. indítvá
nyozó urakat, hogy itt, miután a pénzügyminisz
ter ur, a kit e budget tételeinek emelése legin
kább érdekel, nincs jelen, (Fölkiáltások : Miért 
nincsl) sőt a pénzügyi minisztérium részéről senki 
sincs i t t . . . (Fölkiáltások: Elég baj!) Nekem, mint 
a pénzügyi bizottság előadójának kötelességem 
arra kérni a t. házat, méltóztatnának talán 
azon indítványokat, melyek az egyes tételeknek 
tekintélyes mérvű emelésére vonatkoznak, talán 
együvé foglalva tárgyalni s különösen a pénz
ügyi bizottságnak véleményadás végett á tadni : 
mert egy kis combinatió mégis szükséges hozzá; 
más részről ez oly praecedenst állítana elő, me
lyet egy minisztérium költségvetésénél sem tud
nék helyeselni. (Helyeslés.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Én is azon nézetben vagyok, 
hogy a mennyiben a bndgetnél oly kiadások ja
vasoltatnak, melyek a pénzügyi bizottság által 
még nem t á rg j al tat tak, én magam is kénytelen 
leszek több ily pontra figyelmessé tenni a házat, 
miután oly kilátás nyílt, a minek következtében 
nagyobb sommák lesznek szükségesek: így pl. 
lehetőség támadt, hogy Szegeden főreáltanoda 
állíttassák föl, Kecskeméten alreáltanoda, Loson-
czon reáltanoda; és továbbá, miután a pénzügyi 
bizottság a budd reáltanoda tanárainak fizetését 
emelni ajánlja, ennélfogva pedig én igen igazsá
gosnak és méltányosnak tar tanám, hogy a többi ál
lamintézeteknél alkalmazott hasonrangu tanárok 
fizetése hasonló arányban emeltessék : mindezekre 
legczélszerübb lesz, ha a budgettárgyaiás bevégez-
tével a t. háznak indítványt adok be, melyben 
póthitelt kérek. Ezen póthitel iránti indokolt 
kérésem ki fog adatni a pénzügyi bizottságnak, 
ott tárgy altatni fog. a t. ház pedig mindazon 
egyes pontok tekintetében, melyekre nézve póthi
telt kérek, akkor fog határozhatni, mikor már a 
pénzügyi bizottság véleményét i t t előadandja. 
Ennélfogva, ha a t. ház e nézetemet helyesli, 
itt semmi változást sem fogok már javasolni; 
hanem méltóztassanak keresztülmenni a budgeten, 
a mint van, és minden ujabb költséget későbbre 
hagyni, mert csakugyan nehéz, a nélkül, hogy a 
pénzügyi bizottság hozzászólott volna az egyes kér
désekhez, azokat egyszerűen tárgyalni. (Élénk he
lyeslés.) 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Magam is hoz
zájárulok a t. miniszter ur indítványához, ha 
nem ugy méltóztatik érteni, hogy csak azon költség-
szaporitások iránt kéressék ki a pénzügyi bizott
ság véleménye, melyeket a t. miniszter u r mél
tóztatik indítványozni. Ha azokra nézve, melye
ket az egyes képviselők szükségesnek t a r t anak 
a t. ház elé hozni, ugyanezen eljárás lesz sza
bályozó , akkor természetesnek tartom, hogy 
ezen ut követtessék. 

E ö t v ö s J ó z s e f h. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : ügy értem. 

I r á n y i D á n i e l : Ha a t. miniszter ur 
ugy érti, akkor nem szólok. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r Én is ugy ér te t tem, hogy minden 
olyféle költségek, akkor is, ha pl. egyes képvi
selő ur javasol a budai műegyetemnél vagy más 
valamely intézeteknél bizonyos javításokat, me
lyek költséggel járnak, szintén a pénzügyi bizott
sághoz utasíttassanak, a ház maga pedig csak 
akkor határozzon, midőn a pénzügyi bizottság 
az ügyben jelentést fog tenni. 

E l n ö k : Ugy gondolom, t. ház, ezt ugy 
kell érteni, hogy oly indítványok, melyeket már 
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magáévá tett , utasíttassanak a pénzügyi bizott- | 
sághoz, (Természetesen!) tehát csak, miután hatá-
rozatilag a pénzügyi bizottsághoz utas í t ta t tak. 
E szerint a költségvetésben tovább mehetnénk, 
ezúttal nem vizsgálva más tételeket, mint a me
lyekre a pénzügyi bizottság már jelentést t e t t ; 
ha pedig uj indítvány tétetnék, az jelentéstétel 
végett a pénzügyi bizottsághoz fog utasíttatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra olvassa 
az elméleti és gyakorlati szükségletre előirányzott té
teleket. ) 

E l n ö k : A pénzügyi bízottság véleménye 
szerint ezek tételek megmaradnak. Erre nézve 
Szentpálynak van indítványa. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Szent
pály Jenő indítványát, mely szerint e tételeket 100.000 
frtra kéri emeltetni.) 

S z e n t p á l y J e n ő : T. képviselőház! Mi
után az ellen, hogy egyes képviselők határozot
tan megnevezett összegfölemelést hozhassanak 
indítványba, több oldalról aggályokat hallottam i 
kijelentetni, bátor vagyok indítványomat vissza- I 
venni, és egy más határozati javaslatot terjesz
teni a képviselőház elé, kérvén annak elfogadá
sát. (Olvassa): „Mondja ki határozatilag a kép
viselőház, hogy miután senki által kétségbe nem 
vonható, miként első életszükségeinkhez tartozik, 
hogy addig is, mig egy helyes polyteehnikumot 
fölállitani lehetne, a technikai tudományok elő
adása tökóletesebbittessék, miután a képviselőház e 
nézetből kiindulva, már f. hó 26-ki ülésében azon 
indítványt, a mely a mérnöki és a gépészmér
nöki szakoknak, már az 1870—71-ki tanévben 
való kiegészítésére szükséges tőke megadását czé-
lozza, határozati erőre emelte, oda utasítja a cultus-
és közoktatásügyi minisztert, hogy mindazon 
költségek iránt, melyek még ezen évben szüksé
geltetnek arra, hogy a Józsefműegyetem ren
deltetésének már az 1870 — 71-ki tanévben in
kább megfelelhessen, javaslatát haladéktalanul 
az ház elébe terjeszsze." 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : Elfogadom! 

E l n ö k : Elfogadja a ház ? (Elfogadjuk!) 
Tehát ezen határozati javaslat elfogadtatott, a 
tétel összegére nézve azonban Szentpály képviselő 
nr indítványát visszavonván a ház az idén meg
szavaz a műtanodára 83,134 frtot. 

Következik a nagy-szebeni jogakadémia. 
K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A IV-ik ezirn 

tételeire vonatkozólag a pénzügyi bizottságnak 
megjegyzése nincs, és azt a képviselőháznak 
elfogadásra ajánlja. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Azt hiszem, előbb 
a tételeket föl kellene olvasni. Egyébiránt átalá-
nosságban is szólhatok. (Zaj.) A nagy-szebeni 
jogakadémia abban az időben születeti?, mikor 

átalában egész multunkból, törvényeinkből, poli
tikai és magánjogainkból tabula rasát csinál
tak. E jogakadémia, melynek születése magával 
hozta a kolozsvári ez előtti törvény- vagy jogaka
démia megszűnését: most is fönáll; és bátor 
vagyok a miniszter urat alázatosan kérdezni, 
miután Erdélyben csakug}ran az osztrák törvé
nyek vannak még ma is érvényben — mert 
visszaállíttatott ugyan a magyar alkotmány, de 
magyar törvények nem hozattak be; (Zaj, föl
kiáltások: Ez is bugettárgyálásf) és igy csakugyan 
szükség van arra az akadémiára, — hogy van 
az, hogy ez német jogakadémia? miért nem le
het ezen akadémiában sem magyarul, sem ro
mánul tanulni ? (Zaj, szónok csak nehezen ért
hető.) Ha német jogakadémiát állítunk, mely
ben nem lehet magyarul tanulni, ha állítunk a 
szász nemzet részére külön akadémiát: nekem ez 
ellen semmi kifogásom, mert óhajtanám, ha 
mindenki számára lehetne külön-külön jogakadé
miát fölállitani; Nevetés), de akkor igen termé
szetesnek találnám, hogy a románok s a többi 
nemzetiségek számára is akadémiákat állithas
sunk (Zaj. Szónok érthetetlen). . . . Első kérdésein 
tehát, lehet-e Magyarországban oly jogakadémia, 
hol magyarul nem lehet tanulni ? második kér
désem pedig az, honnan van, hogy ezen jogaka-
demíának költségei nagyobbak, mint a kolozsvári 
jogakadémiáéi ? Talán elsősége van a német jog-
akademiának a magyar fölött? (Derültség.) Ta
lán agy áll a nagy-szebeni jogakadémia a ko
lozsvárihoz, mint például a császári hadsereg a 
honvédséghez, hogy egyiknek a másik fölött első
sége legyen ? Miért van a nagy-szebeni jogaka
démia tanárainak nagyobb fizetése, mint a ko
lozsvári tanároknak? Erre nézve bátor vagyok 
a miniszter úrtól fölvilágosítást kérni. (Zaj.) 

K a p p G u s z t á v : T. ház ! Bátor vagyok 
a 4--dik és következő 5-dik rovathoz indítványt 
tenni. A múlt évben történt, hogy a felsőbb ta
nodákban, főleg a jogakademiáknál alkalmazott 
tanárok úgyis csekély fizetésében nevezetes le
vonás történt, t. i. a tandíj törlesztése által, a 
mely a jogakadémiák egyes tanárainál 400 — 
500 forintig emelkedett, és melynek eltörlése ál
tal, majdnem V* vagy % részszel csökkent ösz-
szes jövedelmök. Rögtön emelkedtek panaszok, 
és a t. miniszter ur ez intézkedés káros hatását 
az érintett tanintézetekre elismervén, méltózta
tot t ezen bajon részben segíteni, és ezen levo
nás pótlását a tanulmányi alapból elrendelni. 
De ezen kedvezményben az erdélyi két jogaka
démia nem részesült, mivel ezen két tanintézet 
nem a tanulmányi alapból, hanem közvetlenül 
az államkincstárból nyeri költségeit. A levonás 
abban rejlik, hogy azon tétel, mely a múlt 1868-
dik év végéig a rendszeres költségek közé tartó-
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zot t ; t. L a tanítási dijak czim alatt előirány
zott 2400 forint kihagyattak. Bármennyire elis
merem a takarékosság jogosultságát, mégis azt 
hiszem, nem lehet ezélszerü a tanári fizetések 
leszállításával gazdálkodni, mert erős meggyőző
désem, hogy ezen megtakarítás nem áll semmi 
arányban azon kárral, mely az által a tanügyre 
és a tanintézetre háramlik. A szebeni jogakadé
mia már egy kitűnő tanerejét elvesztette, mivel 
az egyik tanár más hivatásaak engedvén, távo
zott 

E l n ö k ; Kérem a t. képviselő urat . mél
tóztassék hangosabban beszélni, mert nem hall
juk. 

K a p p G u s z t á v : Hasonló módon jár t a 
kolozsvári jogakadémia, midőn ott is egy jeles ta
nár más hivatalba lépett. Alig hiszem, hogy a 
mostani fizetések mellett lehetséges lenne ezen 
üresedésben levő két tanszékre hasonló, a ezél-
nak megfelelő tanerőket nyerni; de meglehet még 
az is, hogy ezen két tanintézetet ily körülmények 
között több tanár is elhagyná. 

Ezen szempontból kiindulva, bátor volnék a 
t. házat kérni, méltóztassék azon tételt, mely 
1868 végéig a rendszeres költségek közé tarto
zott, t. i. a tandijakat 24-00 forintban mindkét 
tanintézetre nézve e költségvetésbe ismét felvenni. 

Azon esetre, ha netalán az igen t. minisz
ter ur nyilatkozni méltóztatnék a felett, hogy 
ezen bajon segíteni, és ezen levonás pótlását ne
talán más módon eszközölni száudékozik, indít
ványomat szívesen visszavonom, 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Ez is azon esetek közé tar
tozik, t. i. a jogi tanárok fiztésének emelése az 
állam által fizetett jogakademiáknál épen úgy, 
mint a tanulmányi alapból fizetett jogakademi
áknál, melyekre a már ismételve felhozott elő
terjesztésemben póthitelt fogok kérni, miért is 
kérem ez indítványt addig figyelmen kivül hagyni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kapp 
Gusztáv indítványát): „Az 1870. évre ajánlott 
összegek mellett vétessék még föl, mint külön 
tétel, valamint az 1868-ig előirányozva vala : IV. 
ezim 4-ik rovata alatt (n.-szebeni akadémia) ta
nítási dijak 2400 frt., továbbá: IV. czim 5-ik 
rovat alatt (kolozsvári jogakadémia) tanítási di
jak 2400 frt." 

P a t a y I s t v á n : T. ház! Berzenczey 
László követtársam előadásából megértettem, 
hogy a szebeni jogakadetniában csak német 
nyelven lehet tanulni és magyarul nem. Erre 
nézve bátor vagyok fölvilágosítást kérni a t. 
miniszter úrtól, hogy igaz-e ez vagy nem % mert 
ha igy áll a dolog, én azt magyar akadémiának 
nem ismerhetem el és ahhoz egy garassal sem 
járulhatok. 

KÉPV. H. NAPLÓ 1 8 f | VI. 

i E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i -
I n i s z t e r : A tantárgyak a szebeni jogakade-
! miánál nagyrészt német nyelven adatnak elő. 
! Egyébiránt vannak tanárok, a kik magyarul ad-
| nak elő, igy p. o. gondoskodtam arról, hogy a 

magyar jog ezentúl magyarul adassék elő. 
P a t a y I s t v á n : Nem csak a magyar jo

got, hanem mindenféle tudományt magyarul kí
vánunk ezentúl taníttatni. (Derültség!) 

H o f m a n n P á l : Mindenek előtt Ber-
j zenczey t. képviselőtársam azon megütközését 
I akarom eloszlatni : mintha a kolozsvári jogaka-
• demián az ottani jogtanárok kevesebb fizetéssel 
| bírnának, mint a nagy-szebeniek. A dolog nem 
| ugy áll ; a jogtanárok fizetése t. i. fokozatos 

előléptetéssel jár, és mivel a szebeni akadémia 
már számos éve fönáll, az illető tanárok azért 
részesülnek nagyobb fizetésben, mert hosszabb 
idő óta levén alkalmazva, magasabb fizetési osz
tályba léptek. Hogy erről mindenki meggyő
ződhessék, méltóztassanak tekintetbe venni, hogy 
a nagy-szebeni jogakadémián van két tanár 1050 
frt fizetéssel; és ez az első stádium. Szint igy 
van ez Kolozsvárott, hol szintén ily fizetésű két 
tanár van, mivel eddig a 10 éves szolgálatot 
igénylő magasabb fokozatba nem léptek. Ugy 
vélem, mindezek eloszlatják t. képviselőtársam 
kételyeit, mert, mint látjuk, ama tanárok közt 
nincs jogilag különbség, csak tényleg különböz
nek, a mennyiben néhányan rövidebb ideig szol
gálnak. 

A mi a másik kérdést illeti, köztudomású 
dolog, hogy Nagy-Szebenben németül adnak elő 
az akadémián; de a t . képviselő ur rosszul tet te 
föl a kérdést. Mi t. i. most nem azon stádium
ban vagyunk, hogy a jogakadémiák szervezésé
ről szólhassunk. Nekem is lesznek — ha e kér
dés fölmerüíend. erre nézve észrevételeim, mert 
az ottani rendezés nem felel meg egészen a kö
vetelményeknek, melyek tétethetnének; de most 
nem vagyunk ezen stádiumban. A magyaror
szági jogakadémiák költségei jelenleg a tanul
mányi alapból fedeztetnek, és nem arról van 
szó, hogy állitsunk-e a nemzetiségek számára 
iskolákat, mert én részemről semmi nemzetiség 
számára sem akarok fölállítani fölsőbb tanintéze
tet ; az ország nem erre van hivatva; hanem 
ha tetszik nekik, állítsanak föl a nemzetiségek 
maguk; it t csak arról van szó, hogy a létező 
intézményt ez átalakulási stádiumban eltöröl
jük-e, vagy változtassunk-e rajta ? Én arra ké
rem a t. házat, hogy e kérdésbe most ne mél
tóztassék bocsátkozni. (Helyeslés.) 

Kapp t. képviselő ur indítványa, ha jól ér-
! tettein, az volt, hogy a szebeni és kolozsvári 
i akadémiában befolyó tanpénzek, az ottani taná-
' rok helyzetének javítására fordíttassanak. Ezt 
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részemről szívesen pár tolnám; mi magyarorszá
giak is azon helyzetben vagyunk; de méltóztas
sanak azt tekintetbe venni, hogy most nem va
gyunk azon helyzetben, hogy a közelgő uj szer
vezés előtt változtatásokat tegyünk; s igy ez 
indítványt jelenleg nem pártolhatom. (Helyeslés.) 

T a n á r k y G e d e o n á l l a m t i t k á r : E 
pontra nézve bátor leszek felvilágosítással szol
gálni. 

Ha méltóztatnak emlékezni az 3 868-ik évi 
költségvetés tárgyalására, abban volt a szebeni 
és kolozsvári jogakademiánál két tétel, melyben 
tandijváltságról van szó. Ily ezim alat t bizonyos 
összeg vétetett föl akkép, hogy ha ez be nem 
jönne is egészen a tandijakból, az egész összeg 
osztassák föl a tanárok közt a kincstár terhére. 
A pénzügyi bizottság s ennek folytán a t. ház 
akkor sem lát ta ezt igazságosnak, hanem azon 
véleményben volt, hogy a tényleg bejött tan
pénz legyen a tanároké, de az állam e czimen 
ne terheltessék. Most ezt akarja a t. képviselő 
ur, és pedig szerintem helytelenül, visszaváltoz
tatni . Helytelenül: mert ha elégtelen a tanárok 
fizetése, azt emelni kell, de tandijpótlék ezimén, 
én részemről nem szavaznék meg semmit. Igen 
logikus volt azt eltörölni akkor, s ezt most 
visszaalJitani szerintem nem egyeznék meg sem 
a következetességgel, sem a szükségességgel. 
(Helyeslés.; 

H o d o s s i u J ó z s e f : T. ház! Fölhozatott, 
hogy a nagy-szebeni akadémián németül taní
tanak, a kolozsvárin pedig magyarul. Ezt ta
gadni nem lehet, mert ez csakugyan tény. De 
nem is látok ebben semmi törvény szegest, mer tugy 
hiszem, mind a nagy-szebeni, mind a kolozsvári 
jogakadémia országos intézet; Erdélyben pedig 
az országos intézetekben az ottani körülmények 
és az abban főn állott törvények szerint az elő
adás lehet magyar, német és román egyiránt. 
Hogy azonban jövőre nézve is minden kétely el
oszlassák az előadási nyelv tekintetében, ugy 
hiszem, legczélszerübb lesz most kimondani, hogy 
az erdélyi nagy-szebeni és kolozsvári jogakadé
miákon az előadási nyelv lehet magyar, nemet 
és román egyiránt. (Ellenmondás. Fölkiáltások : 
Nem ide valói) 

S z a b ó J ó z s e f : T. ház! Fölhívom a t. 
ház figyelmét a IV-ik czimnek 4. 5. és 6-ik ro
vatára, a melyről épen most szó van. Ez szól az 
erdélyi három államintézetről, a nagy-szebeni 
jogakadémia, a kolozsvári jogakadémia és ko
lozsvári orvos-sebészi intézetről. Ha ez intézete
ket összehasonlítom a többi államintézetekkel, 
melyek i t t a költségvetésben előfordulnak, szem
beszökő, kirívó különbséget látok, és pedig a 
most nevezett három intézet rovására; mert ha 
veszszük a dolgot ugy, a hogy áll, ezen három 

tanintézetben a tanároknak épen olyan készült
séggel és tudománynyal kell birniok, és ebbeli 
készültségöket ép oly és annyi bizonyitványnyal 
keJl kimutatniuk, mint az egyetem bármely ta
ná r ának ; azonkívül tudjuk azt is, hogy ezeknek 
minősítve kell lenniök arra, hogy egyetemi ta
nárokká is lehessenek, mert hiszen, ha az egye
temen valamely tanári állomás üresedésbe jön, 
mindig az akadémiának tanáraiból töltetik az 
be. (Ellenmondás.) Azonkívül tudjuk azi is, hogy 
mind az egyetem, mind az akadémia tanárainak 
működése egyiránt fáradságos, és ha épen a le
folyt napokban jónak láttuk, igazságosnak és 
méltányosnak láttuk az egyetemi tanárok fizeté
sét emelni, (Fölkiáltások: Nem történt]) az igazság 
és méltányosság ép ugy megkívánja, hogy az 
akadémiai tanárok fizetéseit is emeljük, kik ed
dig csak 1050 írttal dijaztatnak és pedig annál 
inkább, mert még más alsóbb fokú államintéze
teknél, pld. a gazdasági intézetek és az állat
gyógyintézetnél is jobban dijaztatnak a tanárok, 
pedig ezek csak az állatok javára szolgálnak, a 
kérdéses három erdélyi tanintézet ellenben az 
emberiség mivelődésének emelésére van hivatva. 
En tehát ezt az aránytalanságot nem tartom 
igazságosnak és méltányosnak, és ez által a ta
nároknak működése is akadályozva van. 

Bátor vagyok ennélfogva indítványozni, hogy 
ezen három intézet tanárainak fizetése emeltes
sék ; még pedig nem valami nagy összeget ké
rek, mert összehasonlítva az egyetemi tanárok 
fizetésével, ez még mindig csekély lesz, de leg
alább az alsóbb fokú iskolák tanárainak fizeté
séhez. Ajánlom határozati javaslatomat elfoga
dás végett. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa Szabó 
József határozati javaslatát.) „A közoktatási mi
nisztérium államköltségvetése előirányzatának IV. 
czime 4-dik, 5-dik és 6-dik rovatában előforduló 
három államintézet, névszerint a nagy-szebeni és 
kolozsvári jogakadémia és a kolozsvári orvos
sebész-tanintézet költségpit illetőleg, tekintve azt: 

„1. hogy a nevezett intézetek tanáraitól 
épen annyi előkészület és tanulmány, épen any-
nyi éves kötség és oklevelek utján kimutatható, 
épen annyi tudomány kívántatik, mint akár
melyik egyetemi tanártól , hogy mindeniknek 
minősítve kell lenni arra, hogy bármikor belép
hessen az egyetemi tanárok sorába, hogy foglal
kozása, működése, fáradozása épen az és annyi, 
mint az egyetemi tanáré; 

„ 2. tekintve azt. hogy a többi államintézetek; 
névszerint az államgynmasiumok, tanitóképezdék, 
gazdasági iskolák, állatgyógyintézetek tanárai, 
kiktől annyi készültség s oly na,gy kiterjedésű 
tudományosság nem kívántatik, aránylag jobban 
vannak díjazva; 
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„3.megfontolva azt, hogy az ily aránytalan 
dijaztatásnak a tanárok működésére, sőt mii-
ködhetósére is káros hatással kell lenni, mondja 
ki a ház, hogy: a nagy-szebeni jogokademia, 
a kolozsvári jogakadémia és a kolozsvári orvos
sebész-tanintézet mindenik tanárának fizetése 
legyen évenkint 1500 frt, 200 frt évszedés, pót
lókkal és 200 forint lakbérrel. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa 
Hodossiu József határozati javaslatát:) „Mondja 
ki a ház, hogy az erdélyi nagyszebeni és kolozs
vári jogakadémiák országos intézet levén, azok
ban az előadási nyelv a magyar, román és né
met nyelv lehet. 

E l n ö k : A mi Hodossiu képviselő ur ha
tározati javaslatát illeti, ez, mint önálló indít
vány, nem tartozik a budget tárgyalásához. 
(Helyeslés.) Szabó József képviselő ur indítvá
nyára nézve pedig figyelmeztetem a t. házat, 
hogy a miniszter kijelentette, hogy a tanárok 
fizetésének szaporítására póthitelt fog kérni. 
Talán méltóztatnak belenyugodni. 

C s a n á d y S á n d o r : T. képviselőház! 
Azok sorába tartozván, a kik a hazában levő 
minden nemzetiségeknek, mint a haza polgárai
nak jogos és méltányos igényeik elérhetése te
kintetéből örömmel nyújtok segédkezet, miutáo 
köztudomású dolog az, hogy Magyarországnak a 
Királyhágón túl levő részében Kolozsvárt és Sze-
benben német nyelven is taníttatik az ifjúság, 
én kimondatni kívánom, hogy ezen akadémiákon 
román nyelven is tanítsanak. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.) 

E l n ö k : Kérem, ez nem a költségvetésre 
vonatkozó tárgy. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én azt tar
tom, hogy most nem a nemzetiségi, nem a nyelv
kérdésről van szó, most a budget van tárgyalás 
alatt. Az, hogy egyik vagy másik akadémián 
mi történik? csak annyiban jöhet tekintetbe, 

,vajon a törvénynek megfelelően történik-e vagy 
nem * és igy e részben zsinórmórtékül a törvényt 
tartozunk venni. A nemzetiségről alkotott XLIV. 
törvényezikk 17. §-a ott, hol a tanítási nyelvről 
van szó, azt mondja, hogy lehet, sőt kell is, 
hogy legyen más tannyelv az alsóbb intézetek
nél, addig, a hol magasabb képzettség kezdődik. 
És igy hiszem, ésmegyőződésem szerint, ezen tör
vény értelmében igenis kell gondoskodni közép-
tanodákról, gymnásiumokról és más hasonfoku 
intézetekről, melyekben a haza mindenajku polgára 
saját nyelvén tanulhassa tanulmányait; én min
den oly indítványt, mely erre vonatkozik, ré
szemről pártolni fogok; de a mi a jogakadémi
ákat illeti, miután a törvény ezekre nézve máskép 
rendelkezik, jelenleg nem az teendőnk, hogy 
a törvény rendeletein túlmenjünk, hanem arra 
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kell ügyelni, hogy a törvény megtartassák minden 
irányban; hogy pedig ne tanítsanak a jogaka
démiákon német nyelven, az a törvény követel
ménye. Ezt várom én a miniszter úrtól; (Helyeslés) 
különben pedig nem óhajtom, hogy a nyelv 
kérdése itt most vitatás alá kerüljön. (Helyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház! (Halljuk!) 
E l n ö k : A napirendtől eltérni nem lehet. 

Most nem arról van szó, t. ház, hogy minő nyel
ven taűittassék, hanem hogy minő költségek sza
vaztassanak meg. (Helyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r : Csak rövid meg
jegyzésem van. T. ház! Én részemről osztozom 
azon nézetben, melyet Tisza Kálmán képviselő
társam kifejtett, mely szerint t. i. itt most nem 
nemzetiség-, nem nyelvkérdésről, hanem esak 
arról van szó, vajon a budgetbe fölvett egyes 
tételek a törvénynek megfelelők-e, vagy nem? 
Én azonban, miután a t. képviselő ur szives 
volt fölolvasni a nemzetiségi törvény 17. §-át, 
megvártam volna tőle, hogy épen a nagy-szebeni 
jogakadémián gyakorlatban levő német előadás 
ellen ki fog kelni. (FölkiáÜások: Hiszen épen azt 
tette!) Bocsánatot kérek. Szavait e helyen nem 
hallhatván, félreértettem, és igy a szóról le
mondok. 

B a b e s V i n c z e : Én e tekintetben más 
véleményben vagyok, t. ház! (Fölkiáltás jobb fe
lől: Elhiszszük!) Tudom, hogy a budget egyik 
tétele fölött tanácskozunk; tudom, hogy a nem
zetiségi kérdés nincs napirenden; de azt is tu
dom, hogy a budget tárgyalásánál akár mikor 
van a háznak észrevétele, és ily alkalommal azt 
mindig kifejezni szokta. Én azt tartom, hogy ibt van 
helye annak, hog3r a ház — ha helyesnek tartja 
— kimondhatja, miszerint Nagy-Szebenben és-
Kolozsvárt a magyar és német nyelv mellett, 
román nyelven legyen előadás. (Fölkiáltások: ~Nem 
tartozik ide!) Ez nem valami szokatlan, ellenke
zőleg ez igen szokott dolog, és ugyanazért én 
Hodossiu t. barátom indítványát pártolom, és 
pedig annyival inkább, mert a mit Tisza Kál
mán képviselő ur előadott a nemzetiségi tör
vényből, azt nem lehet ellenkező szellemben 
magyarázni. Kérem tehát a t. házat, fogadja el 
Hodossiu indítványát. 

E l n ö k : Kérem a t. házat, méltóztassék 
nyilatkozni, vajon helyesli-e az én előbbi nyilat
kozatomat, hogy e kérdés fejtegetésének ez alka
lommal nincs helye. (Élénk helyeslés.) A t. ház 
tehát elfogadta nyilatkozatomat. 

A mi a fizetéseket illeti, az iránt a minisz
ter ur póthitel iránti javaslatát a t. ház elé fogja 
terjesztem. (Fölkiáltások a, szélső bal felől: Hodossiu 
indüványával mi történik f) 

Ismétlem, hogy az indítvány nincs napiren-
24* 
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den, és e szerint a költségvetésnél nem tárgyal
ható. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa tovább 
a költségvetés rovatait; elfogadtatnak; olvassa tovább 
egészen a 8-ik rovatban; „a szerb gymnasiumra 
6200 frtot" tételig.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! (Fölkiáltások 
bal felől: Popovics irattá föl magát először!) 

I r á n y i D á n i e l : Nem az indítványozót 
illeti az első szó, hanem a ki először irat tá föl 
magát! 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : En
gedelmet kérek, a költségvetés tárgyalása alkal
mával Papp Zsigmond képviselő ur fölíratta ma
gát ; és föl van irva legalább tiz nap ó ta ; (De
rültség) tehát őt illeti a szó. 

P a p p . Z s i g m o n d : T. ház! Szerenesés 
voltam az átalános tárgyalás alkalmával indít
ványt beadni, mely abban áll, hogy a Kővárvi-
dóken fönálló államgymnasium számára 12,000 
frtot fölvenni méltóztassék a költségvetésbe. A 
ma hallott nyilatkozat után azonban az indít
ványtól elállók,, illetőleg oda akarom módosí
tani, hogy utasítsa a ház a vallás- és közokta
tási miniszter urat Kővár-Somlyón fölállítandó 
államgymnasium fölszerelésére, és erre még ez 
évben póthitelt kérjen. 

Indítványom támogatására kettőt vagyok 
bátor fölhozni; az egyik az, azt akarom — és 
hiszem, hogy a t. ház minden tagja ugyanazt 
fogja akarni — hogy a hozott és szentesitett 
törvényeket végrehajtsuk a lehetőség határain 
belül és hogy nagyobb mérvű halasztás nélkül 
azt életbe is léptessük. 

Tudjuk, t. ház, hogy az 1868: XLIV. tör
vény czikk 17. §-a tisztán és világosan azt ren
deli : „hogy a közoktatás sikere, a közművelődés 
és közjóllét szempontjából az állam — és igy a 
minisztérium — köteles az állami tanintézetek
ben a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a ház 
bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt 
élő polgárai, az általok lakott vidék közelében 
anyanyelvökön képezhessék magokat egészen 
addig, hol a magasabb akadémiai képzés kezdő
dik." 

Azt hiszem, t. ház, hogy ezen törvényt nem 
azért hoztuk, hogy ez csak holt betű maradjon, 
hanem azért, hogy a végrehajtó hatalomnak 
időről időre megerőltetés nélkül oly eszközöket 
is szolgáltassunk kezébe, melynél fogva az állam 
ezen törvényt a szükséghez képest életbe is lép
tethesse. 

Ez tehát az egyik ok, melyért én kívánom, 
hogy póthitelt nyisson a ház az ide vonatkozó 
szükséglet födözésére; póthite] utján pedig azért 
kívánom íödöztetni azt, mert nem akarom, hogy 

nagyobb mérvben fejtsünk ki oly megerőltetést, 
minőt talán megbírni képesek nem lennénk. 

A másik ok, mely indítványom tételére in
dít, az, hogy századok óta elhanyagoltuk épen a 
nevelés ügyét, — mert habár a magyar nemzet, 
illetőleg a magyar nemesség kezében volt a tör
vényhozó és végrehajtó hatalom, mind a mellett 
ezen ügyért századokon keresztül vajmi kevés 
történt, és — valljuk meg őszintén — hogyha 
a múltkor a most (balra mutat) annyira megtá
madott, illetőleg megbírált egyháziak kezeikbe 
nem vették volna ez ügyet, mily sokan hiányoz
nának most ezen teremből azon jeles szónokok 
és jeles államférfiak közöl, kiket tisztelni szeren
csénk van. (Helyeslés a középen.) 

Elérkezettnek hiszem, t. ház, az időt, midőn 
e századok mulasztásait lassankint helyrehozhat
juk, elérkezettnek hiszem azon időt, hogy az 
állam vegye kezébe ezen ügyet, és tegye meg 
azt, mit tenni kötelessége. 

Az általam indítványozott gymnasium szük
ségessége kitűnik az által, hogy az 1864-ik évi 
deczember 19-én Kővárvidéken tar tot t közgyűlés 
alkalmával elhatároztatott annak életbeléptetése, 
illetőleg fölállittatása. Hogy pedig fönállhasson, a 
községek önként államkötvényeket ajánlottak föl, 
a helytartótanács és a kanczellária helybenhagy
ták és ő felsége elvileg megerősítette, és az állam-
minissterium megengedte, hogy hírlapok utján 
gyűjtések történjeoek, gyűltek is ez ügyre Ka-
rinthiából, Styriából összegek. 

Most tehát azt, mit akkor a megye akart 
tenni, az állam köteles teljesíteni, (Helyeslés a 
középen) és mert én nem hitfelekezeti, hanem 
államgymnasiumot akarok, azt hiszem, ttalálko
zom a t. ház átalános véleményével. És azért 
azon reményemet fejezem ki, hogy a t. ház meg
szavazza. 

Kérem ennél fogva a t. házat mind a mél
tányosság, mind az igazság tekintetéből, méltóz
tassék ezt megszavazni. 

P o p o v i c s Z s i g m o n d : T. ház! A köz
oktatás egy nagy hiányára akarom fölkérni a 
t. ház figyelmét; és ezen hiányok lehető orvos
lása végett egy határozati javaslatot volt sze-
•rencsém terjeszteni a t. ház elé. 

A javaslatban foglalt intézkedéseknek jogo
sultságát, rövid indokolását a törvényből s a 
t. miniszter urnák szavaiból fogom bebizonyítani. 

A t, miniszter ur a tanitóképezdék fölállítására 
költségvetésében e czimre 7,510 frtot vett föl; 
e tételek igazolásául hivatkozik az 1868:XXXVIH. 
törvény 7-ik fejezetére, és azt mondja, hogy e 
költség, ezen törvény fbganatbavételének ter
mészetes következése. 

Ez volna tehát, t . ház, egy része azon 
! elvetett, vagy még elvetendő magnak, melyre a 



132. országos ülés február 28. 1870. 189 

t. miniszter ur múltkori jeles beszédében hivat
kozott. Szabad legyen azonban, t. ház, a t. mi
niszter ur figyelmét még egy nagyon parlagon 
fekvő térre fölhivni, mely gondoskodását szin
tén nagy mérvben igényli. Sajnálom, hogy a t . 
miniszter ur e figyelmeztetést jónak lát ta be
várni ; sajnálom, hogy a törvény rendelkezését 
magára nézve nem tar tot ta eléggé kötelezőnek, 
hogy a munkálatokat e téren megkezdje. E 
tér, tisztelt ház, az 1868: XLIV. törvény-
czikk által van kijelölve. Igaz, e törvény az 
illető tetszésére bízta, hogy e jogokkal éljen, 
vagy ne éljen; hanem — szerintem — igen 
téves volna, ha az illetőknek tetszésétől függene 
teljesíteni vagy nem teljesíteni is azon köte-
telességet, melyet a törvény rendel. 

Van azonban, t ház, ezen törvénynek ha
tározott intézkedése is, igy az előbb idézett 17. 
§. kötelességévé teszi a miniszter urnák gondos
kodni arról, hogy a kormány által fölállitott 
tanintézetekben a hon bármely nemzetiségének 
e^y vidéken nagyobb tömegekben élő polgárai 
anyanyelvökön képezhessék magokat azon fokig, 
hol az akadémiai képezés kezdődik. 

Ily tanintézet igen kevés van hazánkban, 
s tudtommal a törvénynek ezen jelzett intéz
kedése mai napig sem vétetett foganatba. A 
fönálló törvény értelmében i t t van már az idő, 
hogy ily tanintézetek az állam, illetőleg a kor
mány által fölállittassanak. S ennek daczára 
sem a múlt, sem a folyó évi költségvetésben e 
czimen semmi összeget előirányozva nem találunk. 
Tehát a t. miniszter ur e téren munkálkodását 
meg sem kisértette, sőt miután többszöri nyi
latkozataiban arról meg sem emlékezek, azt 
kell hinnem, hogy megkísérteni nem is szándé
kozik ; pedig. t. ház, szintén joggal mondhatta 
volna a miniszter ur egy idevonatkozó költségre 
nézve, hoery törvény foganatba vételének 
természetes következése. 

Pártolom, t. ház, a miniszter urnák azon 
nézetét, hogy a közművelődés terén csodákat 
művelni ós varázsolni nem lehet; de másrészt 
azt hiszem, hogyha termést akarunk várni, 
e czélból a munkát végre meg kell kez
deni ; továbbá, t. ház, határozottan kétségbe kell 
vonnom a t. miniszter ur azon jogát, hogy a 
törvények végrehajtásában a törvények között 
különbséget tehessen. 

Határozati javaslatom tehát ezen mulasztás 
lehető orvoslását vévén czélba, ezen javaslat ki-
vihetőségének szempontjából szükségesnek látom 
indítványozni, hogy a t. miniszter ur ezen teen
dőjének elintézése előtt az érdeklettekből össze
hívandó enquetenek véleményét figyelemre mél
tassa; végre szükségesnek tartom, hogy a költ

ség födözésére a miniszter ur még a f. évben 
póthitelt kérjen. 

Ezen indokból és azon reményben, hogy a 
t. ház a közoktatás és közművelődés érdekében 
indítványomnak még a folyó évben foganatba 
vételét indokoltnak találandja, ajánlom határo
zati javaslatomat a t. ház figyelmébe. 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : Csak röviden 
akarok válaszolni. Már más alkalommal volt sze
rencsém értesíteni a t. házat, hogy én a közép-
tanodák újraszervezésére nézve törvényjavaslatot 
fogok a ház asztalára letenni. A középtanodai 
oktatás jelen állapotában nem maradhat, a kö
zéptanodai oktatás nagy, roppant költségekkel 
járó ujabb intézkedéseket fog igényleni; ezek közé 
tartozik, hogy a kellő helyeken uj gymnasiumok 
állíttassanak. De én nem tartván ezélarányosnak az 
idevágó kérdést, azt, valamint mindent, minek a kő-
zéptanodák ügyében történni kell,akkorra halasztot
tam el, ha majd a ház a középtanodákról törvényt 
fog alkotni, akkor határozván el azt is: mely vidéken 
és mely helyen szükséges uj gymnasiumok felállítása. 
Hogy ezen tanodák felállitásánál a t. ház kétségkívül 
tekintettel lesz a nemzetiségi ügyben hozott tör
vényre, hogy azon törvényben foglalt. ígéretet 
teljesíteni fogja: arról felfogásom szerint kétkedni 
nem is lehet. Én tehát azt hiszem, hogy ez in
dítványnak tárgyalása akkorra lenne halasztandó, 
midőn a középtanodákról szóló törvényjavaslat 
a ház tanácskozása alá kerül. ('Helyeslés.) 

I v á n k a I m r e : Csak azt vagyok bá
tor kérdezni a miniszter úrtól, hogy mikor szán
kózik előterjeszteni a törvényjavaslatot. 

E ö t v ö s J ó z s e f : Azonnal a budget- tár 
gyalás után, még ez ülésszak alatt. (Helyeslés.') 

B e n e d e k G y u l a : Popovits Sándor in
dítványára, illetőleg határozati javaslatára bátor 
vagyok néhány megjegyzést tenni, és illetékesnek 
tartom magam erre azért, mert oly választó-ke
rületnek vagyok képviselője, mely úgyszólván 
csak román nemzetiségű polgárokból áll. 

Én t. ház, az előterjesztett határozati ja
vaslatot két indokból nem pártolom; nem pár
tolom először azért, mert a nevelés jelen álla
potából indul ki, másodszor jogi szempontból. 

A szőnyegen levő költségvetési előirányzatfö-
lött folytatott átalános viták alkalmával Schvarcz 
Gyula némely mulasztást hozott fel. 

E l n ö k : Engedje meg t. képviselő ur, hogy 
félbeszakítsam. Mindenesetre előbb meg kellene 
kérdeznem a háztól, vajon megnyugszik-e a mi
niszter urnák válaszában, és akkor kívánja azt 
tárgyalni, mikor a törvényjavaslat fog előkerülni'? 
(Helyeslés.) 

B e n e d e k G y u l a : Én azt tartom, hogy 
erről a háznak határozata még nincs kijelentve, 
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mert az elnök ur még nem jelentette ki, ha azon
ban ez a határozat kimondatik, fentartom ma
gamnak a jogot akkor, mikor e határozati javas
lat tárgyalás alá fog kerülni, ahhoz bővebben 
hozzászólani. 

E l n ö k í Kérdem tehát a t. házat, bele
nyugszik-e a miniszter urnák azon nyilatkozatába, 
melynél fogva igére, hogy még ez ülésszak alatt 
a közép tanodák iránt, hol ezekre szükség van, 
egészen uj törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 
(Felkiáltások: Belenyugszunk.) A ház tehát ki
mondja, hogy belenyugszik és az ide vágó in
dítványokat akkor fogja tárgyalni. 

I r á n y i D á n i e l : Éne tárgyban egy ha
tározati javaslatot voltam bátor benyújtani, de 
részemről megnyugszom a miniszter urnák ki
jelentésében, és indítványomnak azon részét, mely 
a közép iskolákra vonatkozik, visszaveszem. 

P a p p J ó z s e f : T, ház! (Zaj.) Ha a t. 
ház béketürését megnyerni szerencsém lesz, bá
tor leszek az indítvány érdemére nyilatkozni. 
(Folytonos nyugtalanság. Halljuk!) Röviden fo
gok nyilatkozni, azon okból, mivel azon nyilat
kozatok, melyek itt e házban, e napokban a 
ház minden oldaláról a közművelődés és nevelés 
szempontjából tétettek, fölbátoritanak engem 
azon föltevésre, hogy a t. ház ezen indítványt 
elfogadandja. (Zaj. Elnök csenget.) 

E l n ö k ; Épen az imént volt szerencséin 
kérdezni: hogy miniszter urnák azon nyilatko
zata folytán, hogy törvényjavaslatot fog előter
jeszteni a közép tanodák szervezése iránt, a ház 
megkivánja-e ezt várni, vagy nem? s a többség 
azt nyilvánította, hogy megkívánja várni ; en
nek folytán ezen indítvány tárgyalása akkorra 
maradhatna. (Helyeslés.) 

P a p p J ó z s e f : Elállók a szótól, ha val
lás- és közoktatásügyi miniszter ur oda fog uta
síttatni, hogy azon törvényjavaslatba vegye be 
a nagy-somkuti gymnasium fölállítását. (De
rültség.) 

S z a l a y S á n d o r : A t. ház még nem 
tanácskozott az indítvány fölött s így elnök ur 
határozatot még nem mondhatott ki, azonban 
ha a többi följegyzett képviselő ur eláll a szó
tól, ón is elállók. (Ellenmondás. Zaj.) 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház ! (Zaj.) Mi
után azon határozati javaslatot, melyet Popovics 
Zsigmond képviselőtársam benyújtott, ón is alá
irtam, bátor vagyok kijelenteni, hogy azok után, 
miket miniszter ur kinyilatkoztatott, hogy t. i. 
még ezen ülésszak folyama alatt törvényjavas
latot fog előterjeszteni a középtanodák fölállítá
sára vonatkozólag : én kész vagyok azon hatá
rozati javaslat mostani tárgyalásától elállani, 
mert magam is azt hiszem, sokkal helyesebb 

lesz akkor tárgyalni, mint most. (Atalános he
lyeslés.) 

J o a n e s k u D ö m e : T. ház! (Fölkiáltások: 
Eláll!) Miniszter ur nyilatkozata folytán ón is 
elállók a szótól. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Miután az indítványozók kőzöl 
ketten megnyugodtak az indítvány tárgyalásá
nak elhalasztásában, gondolom, a t. ház tovább 
mehetne. (Helyeslés.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! (Zaj.) 
Én az indítványt magamóvá teszem. (Zaj. Föl-
kiáltások : Nem lehet!) 

T i s z a K á l m á n : A házszabályok értel
mében ez nem lehet, mert az indítvány nem 
vétetett vissza, hanem csak megnyugodtak az 
indítványozók abban, hogy tárgyalása elhalasz-
tassék. (Atalános helyeslés.) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Én a 
középtanodák tekintetében a költségvetés ezen 
tételéhez fogok szólni, (Zaj.) és pedig t. ház. 
bátor leszek Bács megyének és a temesi bán
ságnak tényleges ügyállapotát előhozni, hogy ki
tűnjék, mily nagy hiány van a középtanodák 
tekintetében Bács megyében és a temesi bánság
ban. (Jobb felől fölkiáltások: Nincs bánság!) Bács 
megye ós a temesi bánság . . . (Jobb felől: Nem 
létezik!) Nálam létezik. (Zaj! Jobb felől fölkiáltá
sok: Temes megye!) Bács és a temesi bánság vi
déke . . . (Zaj.) 

E l n ö k : Kérem alássan, nézetem szerint 
mindegy, akárhogy nevezi a képviselő ur, csak 
az enuneiátio legyen nyomatékos. (Zaj. Hall
juk !) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Bács és a temesi 
bánság vidéke (Zaj.) a magyar szent korona leg
ékesebb gyöngyei egyike . . . (Zaj. Mozgás a jobb 
oldalon.) 

E l n ö k : Kérem képviselő urat, szívesked
jék a közép tanodákra vonatkozólag szólani. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : És mindamellett 
a tanintézetek tekintetében a legutolsó helyet 
foglalja el Magyarországban. Bács és — ha ugy 
tetszik — a bánsági megyék (Derültség a jobb 
oldalon) fél millió lakost számlálnak, tehát he
tedrészét a szűkebb Magyarországnak (Jobb felől: 
Nincs szűkebb Magyarország!) és mégis nem csak 
hogy ott a kilencz jogakadémia közöl egy sem 
létezik, nagy hiány van a középtanodákban is 
Bácskában, mert mig Magyarországon 105 fő-
és algymnasium létezik, Báesban, hol mintegy 
hatszáz ezer ember lakik, csak két főgymnasium 
és egy algymnasium létezik; a Bánságban pe
dig, hol kilenezszázezer lakos van, csak egy fő
gymnasium és két algymnasium, és az egész vi
déken csak két alreál-tanoda van: Újvidéken és 
Verseczen. Ebből kitűnik, mily nagy hiány van 
a közép tanodákban a mondott vidékeken. Ez 
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azonban csak quantitative áll igy; qualitative 
sokkal roszabbul áll a dolog: mert a fő- és al-
gymnasiumok között csak egy van szerb jellegű, 
és pedig Újvidéken és van egy vegyes jellegű 
algymnázium Zomborban, a többi mind magyar 
és katholikus jellegű. T. ház! Én a középta
nodáknak az 1868. XLIV. t. ez. szerinti fölállí
tásában a legalkalmasabb kulcsot találom a nem
zetiségi kérdés megoldására; mert hol fekszik a 
nagy nehézség és akadály ezen kérdés szeren
csés megoldására? Épen abban, hogy azok, kik 
magokat megyei vagv- állami hivatalokra kiké
pezik, és a kik magokat arra képezik, hogy le
gyenek első, másod, vagy harmad fokú birák, a 
középtanodákban csak magyarul tanulnak és 
más nyelveket nem tudnak, és azért mindig, az 
állami integritás és egység veszélyeztetéséről szó-
lanak ott, hol a más nyelvek nem tudása miatt 
csak az ő állásuk vonatik kétségbe. 

Én tehát azt óhajtom, hogy a t. miniszter 
ur, a mint igérte, a közóptanodákat szervezze, 
és pedig a XLIV. t. ez. értelmében. 

E l n ö k : Épen ez mondatott ki előbb, és 
igy beláthatja képviselő ur, bogy előadása időn-
kivüli volt, mert kimondám, hogy a miniszter 
ur nyilatkozata folytán a t. ház e tárgyról ak
kor fog tanácskozni, midőn a miniszter ur tör
vényjavaslatát beadja. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés IV-ik czime B. réssé S-ik rovatát.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Elfogadom a tó-
telt ; csupán egyetlen szó ellen van kifogásom, 
nevezetesen az ellen, hogy az újvidéki gymna-
sium szerbnek neveztetik. Sehol másutt elő nem 
fordul az iskolák nemzetiségi szempontból való 
nevezete, és én ezt veszedelmes praecedentiának 
tartom, mert ha ez igy beczikkelyeztetik, ugyan-
ily kívánattal léphet elő román, tót stb. Azzal 
nem törődöm, ha vallásfelekezetek saját költsé-
gökön tartott iskoláikat felekezetieknek, evan
gélikusnak, katholikusnak, vagy akárminek ne
vezik ; azt sem ellenzem, hogy a szerbek, ha sa
ját költségökön állítanak iskolákat, azokat szer
beknek nevezik; de a mely iskolára én 6200 
frtot szavazok meg, ha nem követelem is, hogy 
magyarnak neveztessék, de akarom, hogy ne
veztessék ugy, mint például a másik kolozsvári
nak, ez újvidékinek. Ez alázatos véleményem. 

Eötvös J ó z s e f b. közoktatási mi
n i s z t e r : T. képviselőtársam előadását követ
ve, arra figyelmeztetem, hogy ez már azért 
szerb gymnasium, mert tisztán szerbek által tett 
alapítványból alakult. A gymnasium föntartásá-
nak költségei, miután az hat osztályúból nyolez 
osztályúvá lett, tetemesen szaporodtak, mert 
míg előbb 6 tanár volt, most majdnem két any-
nyi van ; s igy már az utolsó költségvetés tár

gyalása alkalmával elfogadta a t. ház azt, hogy 
mindaddig, mig e tisztán magánalapítványból 
alakult gymnasium jövedelmei nem emelkedtek 
annyira, hogy önmagát föntarthassa, addig e 
költségek hiányát az ország pótolja; igy tehát a 
6200 frt csak pótléka annak, mi a magánala
pítvány kiegészítésére szükséges. (Helyeslés.) 

E l n ö k (leszáll s helyét Gajzágó Salamon 
foglalja el.) 

N y á r y P á l : Halász Boldizsár t. bará
tom arról ismeretes, hogy mindig a létező tör
vények megtartását sürgeti; senkisem hivatko
zik a már hozott törvényekre annyit, mint ő-
és mégis épen e pontban, ugy látszik, megfeled
kezett az 1868. XLIV. t. ez. 17-ik §-ról. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Nem feledkez
tem meg! 

N y á r y P á l : Még roszabb, ha meg nem 
feledkezett, mert az elfelejtés még mentség le
hetett volna ; de miután azt mondja, hogy is
meri a törvény létezését és mégis fölszólal e 
tárgyban, valósággal olyat tesz, a miben én, 
igen gyengéd kifejezéssel élve, nem tudok vele 
egyetérteni. Azt hiszem, t. barátom egy véle
ményben van velem, ha azt mondom, hogy Ma
gyarországban bizony más állapotot nem lehet 
előidézni, mint a milyen jelenleg van, hogy Ma
gyarországban nem egy homogén nemzet léte
zik, hanem vannak szerbek és más nemzetisé
gek is. Ezt belátta az 1868-iki törvényhozás, és 
azért hozta a XLIV. t. ez. 17. §-át. Némi ér
demet tulajdonitok magamnak e tekintetben, 
ki magam is a nemzetiségi ügyben először ki
nevezett bizottságnak tagja voltam; a t. ház 
szó szerint elfogadta azon sok tortura után 
is, melyen itt keresztülment, e törvényezikk-
nek kérdéses szakászát és én valósággal eb
ben látom a nemzetiségi kérdés megoldásának 
egyedüli kulcsát. Miután a törvény teszi a mi
niszter ur kötelességévé, hogy gondoskodjék ily 
iskolák felállításáról ott, a hol más nemzetisé
gek tömegesen laknak, én, ha a t. miniszter ur 
eszót: „szerb" — kihagyja, arra lettem volna kény
telen szavazni, hogy ez ne hagyassák helyben; 
igy azonban kinyilatkoztatom, hogy igen helye
sen cselekedett a miniszter ur, midőn a kérdé
ses tanintézetet „szerb" gymnasiumnak nevezte. 
(Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : Személyes kérdés
ben szót kérek. (Nincs személyes kérdés!) Midőn a 
t. ház előtt azzal vádoltatom, hogy megfeled
keztem azon törvényről, melyet Popovics képvi
selő ur felolvasott, s mely azt mondja, hogy a 
hol a nemzetiségek tömegesen laknak, gondos
kodjék az ország, hogy mindenki saját nyelvén 
kaphasson oktatást: bátor vagyok kijelenteni, 
hogy a mit én indítványoztam, nem ellenkezik 
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azon törvénynyel, mely szerint kiki saját uyel-
W nyerhessen oktatást, mert ha a szó „szerb" 
i t t kimarad is, ott mégis szerb nyelven fog 
folyni a tanitás. 

B a b e s V i n c z e : Azon felvilágosítás után, 
melyet a t. közoktatásügyi miniszter ur és Nyáry 
Pál ur elmondott, készséggel elállók a szótól, 
mert a mit mondtak, az az én meggyőződé
sem is. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház az újvidéki 
szerb gymnasium költségeinek fedezésére elő
irányzott 6200 frtnyi összeget ? (Elfogadjuk]) El 
van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a nagy
szebeni gymnasium segélyezésére előirányzott tételt.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Többször 
volt megemlítve azon törvény, mely szerint ott, 
a hol tömegesen laknak nemzetiségek, gondos
kodjék az . állam az illetőknek anyanyelvükön 
történendő neveléséről. Az államnak ilyen gym-
nasiuma csak egy van, s ez a nagy-szebeni gym
nasium ; és vajon a kormány gondoskodott-e 
arról, hogy ezen gymnasiumban román nyelven 
is tanítsanak a többször idézett tőrvény értel
mében ? Én tehát határozati javaslatot vagyok 
bátor a t. háznak elfogadás végett ajánlani, 
mely következőkép hangzik: (Olvassa:) „Utasit-
tatik a közoktatásügyi miniszter ur, hogy a 
nagyszebeni államgymnasiumban a tantárgyak 
román nyelven is taníttassanak." 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (újra felol
vassa Papp Zsigmond határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Azt hiszem, a t, ház hasonló 
irányban már mai nap határozott, és nem akarja 
azt jelenleg tárgyalni, hanem akkor, mikor a 
középtanodákról szóló törvényjavaslat a ház 
előtt lesz. 

H o d o s i u J ó z s e f ; Egy észrevételem 
van az elnök ur kijelentésére : hogy t. i. a ház
nak egy előbbi határozata folytán ezen indít
vány elesnék. Én ellenvéleményben vagyok. (Föl-
Máltások : Nem esett el!) Ugy hiszem, a budget 
tárgyalása alkalmával lehet az egyes képviselő
nek óhajtását kifejezni és ez iránt a miniszternek 
utasítást adni. Ez megtörtént más tételeknél és 
rovatoknál is; tehát azon praecedens esetből, 
hogy indítványom elesett, még nem következik 
az, hogy a Papp Zsigmond képviselő indítványa 
is elesett volna. Én tehát pártolom ezen indít
ványt. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a t. képviselő 
úrtól, én nem azt mondtam, hogy az ő indítvá
nya elesett, hanem, hogy akkor fog tárgyaltat
ni, mikor a középtanodákra vonatkozó törvény
javaslat fog beadatni. 

S c h v a r c z G y u l a : E rovatnál, t. ház, 
a tanári fizetések és a tandijak kérdéséhez aka

rok szólani, akarok pedig szólani nem azért, 
hogy a közoktatási miniszter umak az általa 
beadandó javaslatokra nézve valami véleményt 
adjak, hanem azért, mert azon minden képvise
lőt megillető joggal akarok élni, melynél fogva 
a budget tárgyalása alkalmával véleményét min
den egyes rovat fölött akár helyeslőleg, akár 
pedig más irányban nyíltan elmondhassa. Teszem 
pedig annyival inkább, mert felszólaltam az 
egyetemi és a műegyetemi rovatok mellett, és 
tudom, hogy elvtársaim közöl is többen osztoz
nak e nézetekben, kell tehát nézetem szerint 
legalább bizonyos öszhangzatnak lenni a tan
rendszer, az összes tanfolyamok egész rendszerére 
nézve. De különben is tartozom némi felelettel 
a közoktatási miniszter urnák, legyen szabad te
hát e tekintetben néhány szót szólanom. 

Első a tanárok fizetése. A tanári fizetése
ket én, akár az állam által tar tot t sególyzett 
gymnasiumokban, akár a reáliskolákban átalá-
ban véve nem találom kielégítőknek, mert ám
bár elmegy azon határig, hol a tanár elmond
hatja magáról, hogy nem kell éhen meghalnia, 
de nem szerzi meg a tanárnak a kellő kényel
met, a mely a tudományos búvárkodó életi e 
szükséges. 

Nagyon fontosnak tar tom azt, a mit a köz
oktatási miniszter ur méltóztatott íelhozni, hogy 
az idetett számok legalább is annyira előnyös 
helyzetet adnak a tanároknak, hogy a porosz
országi tanároknak e tekintetben szintén nem 
volna jobb ellátásuk. Ha más, és nem a minisz
ter ur mondotta volna, nem szólnék, de mert ő 
mondta, legyen szabad e tekintetben fölvilágosí
tást kérnem, a mennyiben nekem itt aggályaim 
vannak. Aggályaim vannak azért is, mert pár 
hónappal ezelőtt jelent meg a dr. Wiese geheimer 
Oberregierungsrath által kiadott statistika, mely
nek ezime, „Das höhere Schulwesen in Preussen", 
s a melyben minden egyes gymnasium-, reál- és 
felsőbb iskolai tanárok fizetései fel vannak véve, 
E könyvben azt nem látom, sőt épeu az ellen
kezőt. Nem is szólok a berlini gymnasiumról, 
mert i t t 2200 tallér fizetése van az igazgatónak, 
s valamivel keAresebb az első rangú tanárnak; 
hanem nézzük akármelyik vidéki gymnasiumot, 
reáltanodát, vegyük például a stralsundit, íme 
i t t van az igazgató 1600 tallérral, az első rangú 
tanár 1200 tallérral, és igy van ez másutt is. 
De nem akarom untatni a t. házat, hanem mél
tóztassanak beletekinteni a könyvbe és meg fog
iák látni, hogy jelentékenyen nagy a különbség a 
poroszországi átlagos fizetések és a Magyaror
szágon a miniszter ur által kilátásba helyezett 
tanári fizetések közt. 

Azon nézetben sem osztozom, hogy 
nárnak nem szabad nagy fizetést húznia, s azon 
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indokolásban sem, mely ezen nézet mellett föl
hozatott. Az mondatott ugyanis — és ugy lá
tom, e téves elvben sokan osztoznak, s félek, 
még ez fog végre érvényre jutni, — mintha a 
tanár, ki nagy fizetésben érzi magát, nem fogna 
kellő rugékonysággal, kellő ösztönnel birni arra, 
hogy azután is iparkodjék. Én e tekintetben bá
tor vagyok a közoktatás barátai és a tanfórfiak 
érdekében ezen föltevés ós elmélet erkölcsi lehe
tetlensége folytán tiltakozni. Mert nem hiszem, 
hogy oly férfiú, ki magát a tanári pályára szen
telte, csak azért, mert nagyobb fizetése biztos, 
visszaléphetne azon magas szellemi életből, melyre 
hivatást erezett. Nagyon elhiszem, hogy a kinek 
nincs elég fizetése, az a tudománynyal is nehe
zen fog küzdeni, de nem hiszem, hogy egy tanár 
csak azért, mert biztos fizetése van. elhanyagolja 
teendőjét. De hova is vezetne e tan, ha érvé
nyesnek ismernők el? Vajon a számvevőszék el
nöke azért, mert biztos nagy fizetést huz, nem 
fogja-e ösztönözve érezni magát arra, hogy lan
kadatlanul dolgozzék? Vajon a birák, s átalá-
ban más hivatalnokok, kik biztos nagy fizetést 
húznak, azért már kevésbbé iparkodnának-e ? Én 
nem hiszem; tehát ajánlom e tekintetben, mél
tóztassék a tanárok fizetését fölemelni; a tóvá
rosiakra nézve legalább 1800 frtot, a vidékiekre 
nézve legalább 1400 frtot tar tanék czélszerünek 
és ezt átalában mind a gymnasiumoknál, mind a 
reáltanodáknál, s ugyanezt óhajtom a központi 
néptanodai tanítóképezde tanárai részére is. 

A másik igen fontos kérdés a tandijak kér
dése. Ez nem áll összeköttetésben az egyetem 
tandijai kérdésével, melyről más alkalommal fo
gok szólani; de e tekintetben mégis óhajtásom 
a gymnasiumok és reáltanodák tandijaira nézve : 
hogy töröltessenek el. 

Az hozatott föl, hogy sehol, hol gyakorlati 
demokraták vannak, nem töröltetett el a felsőbb 
tanintézeteken a tandíj. Ezt én igen fontosnak 
tartanám, s legyőzve érezném magamat, ha e 
tény állana; de nem áll. Mert azt hiszem, mi
dőn ezen nézet fölhozatik, nem állhat háttérben 
annak más értelmezése, mint az, hogy a hol 
demokratiáról van szó, ott vagy a parlamenti 
többség, a kormány demokrata. Mert nines ér
telme, s nem vonatkozhatik az államszervezetre 
nézve, ha valamely országban vannak ugyan de
mokraták, de nincs demokrata kormánya. Ha 
Európában körültekintünk — nagyon röviden 
el fogom mondani — azt találjuk, hogy a jun
kerek országában, Meklenburgban, Oldenburgban 
a tandíj majdnem elviselhetlen, és fölrúg egész 
50 tallérig, és Francziaországban is, a 2-ik de
czember, az államcsíny embere csaknem lehetet
lenné tette a középtanodák látogatását a nép 
fiaira nézve az által, hogy 500 frankig felcsigázta 

a tandíj különböző fokozatait, az enseignement 
spócial mathómatiqueot beleértve és egyszers-
mindazt, hogy ezen intézeteken kellő számú 
szaktanulók képeztessenek. (Nyugtalanság. Bal fe
lől : Halljuk! Jobb felől föíkiáUások : Nem tartozik 
ide!) Annyiban tartozik a dologra, a mennyi
ben ellenérv azok ellen, a mik fölhozattak. Fran
cziaországban azt látjuk, hogy midőn a demokra-
tia jutot t túlsúlyra, voltak férfiak, kik az összes 
tanintézetek szabad látogatását kimondták s óhaj
tot ták behozni, valamint a tandíj eltörlését; de 
a 2-ik deczember embere ellenkező rendszert ho
zott be, és a Bourbonok és Guizot rendszeréből 
fenmaradt tűrhető tandijakat annyira felcsigázta, 
hogy az 200, sőt a legfelsőbb mathematikai osz
tály belefoglalásával 500 frankot tesz a lyceu-
mokban. Azt hiszem, ezen körülmény, hogy mit 
te t t e tekintetben a 2. deczember embere, és 
hogy mi történik Meklenburgban, a botbüntetés 
hazájában, és Oldenburgban, hol a junkerek ural
kodnak, már némi felvilágosítást adhat. De mi 
történik ott, a hol gyakorlati demokraták van
nak. (Zaj.) 

K á l l a y Ö d ö n : ü g y látszik, nem sze
retik e szót: demokrata . (Elnök csenget.) 

S c h v a r c z G y u l a : . . . a hol a demo
kraták többségben vannak, és kormányoznak, 
mert csak az lehet értelme ezen szólamnak: 
gyakorlati demokraták! Az oly államokban, a 
hol, mint Amerikában, a magánvállalkozás, a 
társadalom viszi a magasabb tanügyet, ott ter
mészetesen az államintézet nem létében ily in
tézkedések nem történhetnek, mert a mint tud-
juk , az éjszak-amerikai Egyesült Államokban 
állami felsőbb intézetek nem léteznek a szó szo
ros értelmében. (Folytonos zaj.) 

E l n ö k : Bátor vagyok két kérdést intézni: 
először a t. házhoz, méltóztassék a képviselő 
urat csendességben kihallgatni ; másodszor, a t. 
képviselő úrhoz, legyen szives, tekintetbe véve 
azon többszöri fölszólalást , magát szorosan a 
tárgyhoz tartani, mer t utóvégre most nem az 
átalános. hanem a részletes tárgyalásnál va
gyunk. 

S c h v a r c z G y u l a ' Méltóztassék megen
gedni, hogy a t. elnök úrhoz intézzek néhány szót. Én 
kötelességemet vélem teljesíteni, midőn azon 
tárgygyal, melylyel tüzetesen foglalkozom, bátor 
vagyok néhány urat untatni ; de azt hiszem, 
igenis néhány embernek physikai zajongása ké
pes ugyan egy szónokot zavarni; nem tudom 
azonban, vajon az egész ház akar-e engem visz-
szalökni előadásomtól. ífem kívánom, hogy sza
vazatra kerüljön ezen dolog, de mint parlamen-
tális férfiú, azt hiszem, nem fogadhatom el a 
parlamentalismus elvéül azt, hogy azért, mert 
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egynehánynak phisikai zajongása talán kellemet
len, szólási jogomtól elállják. 

E l n ö k ; Én nem is az egyes fölkiáltások 
után indulok, hanem kötelességem a szabályok 
értelmében arra kérni a t. házat, hogy a kép
viselő urat hallgassa ki ; de ugyanazon szabályok 
értelmében kénytelen vagyok a képviselő urat 
is megkérni, méltóztasték szorosan a tárgyhoz 
ragaszkodni. 

S c h v a r c z G y n l a : Azt látjuk tehát, 
hogy ott, hol a gyakorlati demokratia csakugyan 
intézkedhetik az állami tanintézetek felett, föl
téve, hogy azon államokban nem a társadalom, 
nem a magánvállalkozás viszi a felsőbb tan
ügyet ; azt látjuk, hogy a hol a demokratia ren
delkezik a tanintézetek fölött, hol a gyakorlati 
demokratia ül a kormányon, ott nincs tandij a 
felsőbb tanintézeteken, nincsen pedig tandij Gö
rögországban sem. E részben, a ki kételkedik 
benne, szolgálhatok itt egy könyvvel. 1837-ben 
deczember 31-én töröltetett el egy decretum ál
tal a tandij az összes felsőbb tanintézetekben. 
Nincs tandij szintén két más üde, fiatal állam
ban, melynek én teljes szivemből boldog jövőt 
kívánok, tudniillik: nincs Romániában és nincs 
Szerbiában. (Derültség.) Sőt látjuk, hogy Olasz
országban is megértették a kor szavát, és a ná
polyi tartományokban, hol különösen nagyon el 
volt hanyagolva a népnevelés, a tandij a felsőbb 
tanodákban szintén eltöröltetett. 

De nekünk nem csak ezen nézpontból kell 
hozzászólnunk, ámbár azt hiszem, ez elég fontos 
érv, hanem hozzá kell szólnunk azért, a miért 
szónokoltak igen sokan arról, hogy a hazai köz
művelődést minden áron elő kell mozdítani, mert 
csak ez által lehet a magyar állam jövőjét biz
tosítani. Erről senki sem beszélt oly szépen, oly 
ragyogóan, mint maga a t. közoktatási minisz
ter ur Ha tehát ő annyiszor buzdított bennün
ket arra, hogy állami jövőnket csak fokozott 
közművelődés által lehet fokozni: arra kérem. 
mozdítsa el hát azon akadályokat, melyek útjá
ban állanak a hazai közművelődés kellő fokoz-
hatásának. Töröljük el a tandijakat minden 
gymnasium és reál-tanodában. 

Ezt akartam mondani. (Helyeslés a ssélsfí bal 
oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztatik a nagysze
beni államgymnasium számára a költséget meg
szavazni, fentartva mindig, a mit t. közoktatási 
miniszter ur mondott, hogy erre nézve indítvá
nyai vannak, különösen a tanárok fizetésének 
emelésére vonatkozólag, s hogy ezekre nézve 
póthitelt fog a t. képviselőhóztól kérni? (Meg
szavazzuk !) 

M i h á l y i P é t e r J e g y z ő {olvassa a 10. 
rovatot:) A brassói gymnazium részére 4000 frt. 

V á r a d y G á b o r ; T. képviselőház! Már 
az 1868-iki költségvetés tárgyalása alkalmával 
elhatároztatott, hogy tekintettel a brassói fontos 
helyi körülményekre, Brassóban egy jól szerve
zett államgymnasium állittassék föl. A képvise
lőháznak ezen határozata az 1869-ki költségve
tés tárgyalása alkalmával megujittatott. Nincs 
ugyan az igen t. közoktatásügyi miniszter ur 
jelentésében semmi nyoma annak, hogy a háznak 
ezen két rendbeli határozata miért nem fogana
tosíttatott, azonban megnyugtatólag veszem tu
domásul, legalább részemről, az igen t. közokta
tási miniszter ur azon kijelentését, hogy a kö
zéptanodákra nézve legközelebb törvényjavaslatot 
terjeszt a ház elé. Azonban, midőn a jelen költ
ségvetésben, a nélkül, hogy a ház korábbi hatá
rozata teljesíttetett volna, újólag 4000 forint 
hozatik be az előirányzatba, mint a brassói 
gymnasium részére szükséges segélyezés, nem 
hallgathatom el ez iránti észrevételeimet. 

Minden esetre szükséges tudnunk, hogy ha 
szinte nem terjeszthet is elő törvényjavaslatot 
ezen gymnasium szervezésére nézve, eleget tett-e 
az igen t. közoktatási miniszter ur a ház azon 
határozatának, mely 1869-ben hozatott, hogy az 
ottani tanárok egy része a segélyezési összegnek 
megfelelően a kormány részéről neveztessék ki; 
mert ón az állam részérőli rendszeres segélyezés
nek csak akkor tulajdonitok érteimet., akkor bir 
bizonyos alappal, hogyha a kormánynak rendes 
suprema inspectión kivül még a tanárok kineve
zésére is bizonyos joga van, a mint ez iránt az 
1869-iki országgyűlés határozata kimondta, tehát 
bátor volnék ez iránt az igen t. miniszter urat 
megkérdezni, miként teljesíttetett e pontra vo
natkozólag a ház határozata? 

A másikra nézve, t. i, hogy gymnasium 
szerveztessék, bevárjuk a t. miniszter ur ígére
tének beváltását. 

Eötvös J ó z s e f b. közoktatási mi
n i s z t e r : T. ház! Az határoztatott, hogy a 
4000 frt segély folytán a tanári állomások be
töltésénél a kormány folyjon be; de miután ez 
évben nem volt egy eset sem ily tanári állomás 
betöltésére, erről nem adhatok semmi felvilágo
sítást. A dolog természeténél fogva azonban azon 
elv, hogy mindent, a mit az állam fizet, az ál
lam intéz is, és az a miniszter felelőssége alá 
tartozik, itt is kötelező. (Helyeslés.) 

H ó d o s i u J ó z s e f : T. ház! Nem értek 
semmiképen egyet t. Várady Gábor képviselő
társammal, hogy mivel a brassói gymnasium se
gélyben részesittetik az állam részéről, hogy a 
miniszter nevezze ki a tanárokat. Én ugy va
gyok értesülve, hogy ily föltétel alatt a brassói 
gymnasium a javadalmazást nem is fogja el
fogadni. 
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Különben nekem módositványom volt és ezt 
csak Várady képviselő ur előadására volt sze
rencsém megjegyezni. 

Az ón észrevételem az, hogy fölvilágosítást 
akarnék kérni a t. miniszter úrtól, hogy melyik 
gymnasiumot érti i t t 1 mert én ugy tudom, hogy 
Brassóban három gymnasium van: egyik a katho-
likusok, másik a szászok, harmadik a románok 
gymasiuma; melyik gymnasiumot érti i t t a mi
niszter ur? 

T a n á r k y G e d e o n á l l a m t i t k á r : 
Brassóban segélyeztetik a görög-keleti román 
gymnasium, segélyeztetik pedig olyképen, a mint 
ezt a minisztérium a volt kormánytól átvette. 
A volt kormány bizonyos és mondhatnám, nem 
nemzetiségi, hanem politikai okokból jónak lát ta 
ezen brassói gymnasiumot segélyezni, még pedig 
minden beavatkozási jogának föntartása nélkül, 
holott másutt nagyon ragaszkodott a volt kor
mány ahhoz, hogy ha valahová segélyt adott , a 
beleavatkozási jogot magának föntartsa. Külön
ben ezen brassói görög-keleti gymnasium oly 
helyzetben van, hogy azt két állam segélyezi, a 
mennyiben ezer darab aranyat kap a román 
kormánytól is. Politikai indokok vezérelték te
hát a múlt kormányt, s ugyanezen indokok in
dították a jelen kormányt a r ra , hogy a status 
quó-t föntartsa. 

Arra nézve, hogy a minisztérium beleavat
kozzék a kinevezésekbe, ezen év alatt nem volt 
alkalom; ha azon alkalom előfordul, hogy mit 
fog mondani az illető felügyelőség, azt nem tu
dom. Meglehet, azt, a mi itt mondatott s a mit 
magánúton is hallottam, hogy inkább visszauta
sítja a segélyt; de hivatalos tudomásunk nincs, 
még erről. 

Minthogy mindennel tisztában kell lenni a 
t. háznak, azért voltam bátor ezen megjegyzést 
megtenni. (Helyeslés.) 

H o d o s i u J ó z s e f : Miután ezekből azon 
fölvilágosítást nyertem, hogy a román gymna
sium részére ajánltatik ezen javadalom, a vilá
gosság kedvéért van szerencsém e módosítva -
nyomat beadni, hogy mondassák a czimben : „a 
brassói román gymnasium részére." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Hódosiu József módositványát.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Én nem vagyok 
az ellen, hogy segély adassék a brassói gymna-
siumnak, mert ha nem államiskola is, ugy fele
kezeti, még pedig vallás- és politikai felekezeti 
iskola. Valóban nem szeretem, hogy a mi kor
mányunk 4000 frtot ad oda, a hová a buka
resti kormány 1000 darab aranyat ad. Én sze
retem őket szabadon hagyni, akár ki jőjön .Ro
mániából, vagy ha tetszik, Rómából — ott is 
vannak románok — s építsenek iskolákat, akár 

az égig érjenek, it t Magyarországban; de ha mi 
segélyezünk gymnasiumot, akkor legyen az in
kább államgymnasium: mert gymnasiumra Er
délynek csakugyan szüksége van. Annak sem 
vagyok ellene, hogy románnak neveztessék; ha
nem akkor a többit is kell segélyezni, igy pe
dig annyi lesz a felekezeti iskola, hogy sem vé
gét, sem hosszát?nem érjük. Én tehát azt vagyok 
bátor kérni, hogy e segély ideiglen adassék meg, 
és reménylem, a miniszter ur törvényjavaslatá
ban a brassói, vagy akárhol állítandó gymna
siumok felekezetességét meg fogja szüntetni. 
Nem vagyok az ellen, hogy román gymnasiumok 
állíttassanak; hanem ha a kormány állítja föl, 
akkor ott befolyása is legyen. 

G h y c z y K á l m á n : Nem vagyok egészen 
egy értelemben az előttem szólott t. képviselővel. 
En részemről azt óhajtom, hogy ne csak azon 
segély adassék meg a brassói gymnasiumnak, 
mely a költségvetésben ki van téve, hanem ha 
szükséges, adassék meg mindaz, a mi megkíván
tatik ezen gymnasium föntartására, és annál in
kább kívánom ezt, mert ha elismerem is, és 
nem akarom kétségbe vonni annak jogosultságát, 
hogy más országbeli magán-egyletek, társulatok, 
egyesek, adakozások által, a mi országunkbeli 
felekezeti iskolákat adományaikkal támogathas
sák ; de azon eszmével részemről soha megba
rátkozni nem tudok, hogy idegen kormánynak 
legyen joga arra, hogy a mi országunkban egyes 
iskolákat segélyezzen. Nem akarnék e kényes kér
désről vitát támasztani; csak azon óhajtást feje
zem ki, és részemről kérem a miniszter urat , 
méltóztassék majd, midőn a gymnasiumok ren
dezéséről tervet fog beadni, figyelemmel lenni 
arra, hogy a brassói gymnasium oly állapotba 
helyeztessék. hogy idegen kormány segélyére 
egyátalában szüksége ne legyen. Ezt voltam bá
tor a t. ház és t. miniszter ur figyelmébe aján
lani. (Helyeslés.) 

B a b e s V i n c z e : T ház! Én magam is 
azon véleményben vagyok, melyet t. képviselő 
társam Ghyczy Kálmán ur mostan kimondott; 
én is azt tartom, hogy hazánknak, államunknak 
kötelessége, érdeke, miszerint a népnek szüksé
gelt iskolákat saját erejéből épitse és tar tsa föl 
a nélkül, hogy azon népek kénytelenek legyenek 
szükségeiknek fedezése végett idegen segélyhez 
folyamodni. 

Egyébiránt a brassói gymnasiumról levén 
szó, azt vagyok bátor föivilágositásul előhozni, 
hogy azon gymnasium a brassóiaknak saját ere
jéből keletkezett, s csak később szaparodván a 
szükséglet, és az akkori kormánytól segélyt nem 
nyerhetvén, ajánltatott meg nekik, nem magán
úton, hanem nyilvánosan, nem magánosok által, 
hanem a román nemzet által a budgetben (Ez 

25* 
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épen a baj!) és adatott is 1,225 vagy 50 arany; 
és csak azután, belátván a bécsi kormány ezen 
segély veszélyes voltát, önkényt ajánlott 4000 
frtot azon szándékkal, — mint értesülve vagyok 
— hogy ezen összeg évenkint, vagy legalább 
időnkint megtoldassék, hogy szükségtelenné te
gye â  külföldi segélyt. 

Én tehát részemről épen politikai tekinte
tekből ezen eljárást ajánlom a magyar törvény
hozásnak is. 

Egyébiránt, t. ház, minthogy erről van szó, 
bátorkodom kinyilatkoztatni, hogy a hol a nép
nek ily szükségleteiről van szó, s azok saját 
kormánya és törvényhozása által nem fedeztet
nek, a nép jogosult azokhoz folyamodni, kik tá
mogatni készek. (Fölkiáltás: Ohóíj Ez életszük
ség. En ugy tudom, a brassóiaknak ugyanazon 
alapítványból több segélyezése is van, tehát is
kolai segélye is van: mert mulhatlanul szük
ség volt egy reál- és egy kereskedelmi iskolára. 
Mi magunk — ugy tudom — hogy mások is 
segélyezték és segélyezik ezentúl is ; és épen 
azért kérem a t. házat, ne méltóztassék rósz 
néven venni, hogy ezen összeg a budgetben elő
fordul, sőt kérem, ha lehet, méltóztassék azt 
időnkint fölemelni; és minthogy minden kétségen 
kívül ezen gymnasium román gymnasium, és 
minthogy a felekezetiségben még nincs kifejezve 
a nemzetiségi jelleg, s görög keletiek vannak 
szerbek, vagy talán más nemzetiségbeliek is, 
azért pártolom Hódosiu képviselőtársam indít
ványát, miszerint itt nyíltan kimondassák, hogy 
a segély a brassói román gymnasiumnak adatik. 

N y á r y P á l : T. ház! Ezen pontnál két 
kérdés kerül szőnyegre; az egyik egyenesen az 
ország függetlenségét érinti, a másik pedig a 
tanszabadság függetlenségét. 

En megvallom, nem hiszem, hogy a t. ház, 
ha egyszer tudomása van arról, hogy van Ma
gyarországon iskola, melynek számára egy más 
nemzet törvényhozása által a budgetben szavaz-
tatik bizonyos összeg, azt hallgatással mellőz
hetné. Épen ugy, midőn azt olvassuk a t. ház 
1868-ki határozatában, hogy az országos pénz
tár 4000 frttal járul egy magánosok által ala
pított iskola fölsegélyezéséhez; ebből megenged-
hetnők vonatni azon következtetést, hogy tehát 
az államnak joga támadt, ezen iskola tanárait 
kinevezni. 

Mindkét kérdés oly nagy, oly fontos, tisz
telt ház, hogy megvallom, nem tartanám helyes
nek csak mellékesen határozni e tárgyban; an
nálfogva azt vagyok bátor kijelenteni — fön-
tartván magamnak azon alkalommal, midőn 
majd a t. miniszter ur az általa igért törvény
javaslatot elő fogja terjeszteni, hogy e részben 
talán indítványt is terjeszthessek a t. ház elé — 

hogy most mellőzve ezeket a kérdéseket, szavaz
nék meg e tételt a folyó évre, (Helyeslés hal fe
lől) de hogy ebből semmi következés ne vonat
hassák jövőre nézve, azt gondolom, hogy ezen 
4000 forint nem a rendes, hanem csak a rend
kívüli költségek közt foglalhat helyet. E kér
déshez, annak helyén nekünk protestánsoknak 
is — kik független iskolákkal bírunk és csak 
annyiban vagyunk a kormánynak befolyása alatt, 
és csak annyiban engedhetünk annak dolgainkba 
befolyást, mennyiben a legfőbb felügyeleti jog 
őt illeti — van és lesz majdan beleszólásunk, 
ez tehát reánk is tartozik, mert hogy ha min
den előforduló esetben azt mondhatná a t. ház, 
hogy ha egy vagy más iskolának segélyt ad, a 
miniszternek mindjárt joga van professorokat is 
nevezni: vége lenne a tanszabadság eszméjé
nek is. 

En ezt fő elvi kérdésnek tartom, és ezért 
nem kívánnám, hogy mellékesen praecedens al
kotása által legyen eldöntve. 

Méltóztassék azért megszavazni azon 4000 
frtot, de a rendkívüli költségek között. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Én csak 
azután fogok szólani, miután a brassói gymna-
siumrü nézve beadott indítvány elfogadtatik, és 
pedig bátor leszek szorosan a gymnasiumokra 
nézve indítványt terjeszteni be. 

E l n ö k i T. ház! A ezimre nézve Hódosiu 
képviselő ur módosítást adott be, melyben a 
„brassói" és „gymnasium" közé a „román" szót 
beszuratni kívánja. (Elfogadjuk!) Először bátor 
leszek a tiszt, házhoz azon kérdést intézni, elfo
gadja-e a czimet ugy, a mint a pénzügyi bizott
ság előadta? (Elfogadjuk! Nem fogadjuk el!) Ké
rem tehát, miután ellentétesek a vélemények, 
méltóztassanak ezen kérdést szavazattal eldön
teni. Kérem azon képviselő urakat, kik a pénz
ügyi bizottság által tett javaslatot pártolják, 
méltóztassanak fölkelni. 

V á r a d y G á b o r : Mielőtt a tiszt, iiáz a 
kérdés fölött szavazna, hozzá kívánnék szólani, 
(Halljuk!) Ha a t. ház a czimet ugy méltózta
tik elfogadni, a mint van, azon föntartással, 
hogy a háznak két izben hozott határozata itt 
megujittatik, az ellen semmi észrevételem; kü
lönben nem fognék a ezimre szavazni, hanem 
csak ugy, a mint Nyáry Pál t. barátom mon
dotta, hogy ez a rendkívüli költségek közé so-
roztassék; de ha a ház két izben hozott hatá
rozatát ez alkalommal is fon kívánja tartani, 
nem lenne észrevételem az ellen, hogy a ház e 
helyen is megszavazza, mert ez nem vitiálná e 
kérdést. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek, ugy erre vo
natkozólag, mint átalában is, kérem a t. kép
viselő urakat, hogy ha indítványt nyújtanak be, 
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méltóztassanak azt írásban benyújtani, különben 
nem lehet szavazás alá bocsátani. A t. képviselő 
ur nem adta be indítványát írásban, azt tehát 
nem is lehet tekintetbe venni; és igy csak is
mételnem kell azon kérdést, hogy azok, a kik 
elfogadják az indítványt, méltóztassanak fölkelni. 
(Megtörténik. Bal felől: Kérünk ettenpróbát!) Kérem 
tehát azokat, a kik el nem fogadják, méltóztas
sanak fölkelni. (Megtörténik. A jegyzők összeszám
lálják a szavazókat.) A történt megszámlálás után, 
t. ház, nincs kétség abban, hogy a többség nem 
fogadja el, következőleg elfogadja Hódosiu kép
viselő ur indítványát. 

Mielőtt magát az összeget szavazná meg a 
tiszt, ház, méltóztassék azon módositvány fölött 
szavazni, melyet Nyáry képviselő ur adott be. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (fölolvassa 
Nyáry Pál módositvány át.) 

E l n ö k ; Kérem azon képviselő urakat, kik 
Nyáry Pál ur arra vonatkozó indítványát, hogy 
a brassói gymnasium költségei a rendkívüli szük
ségletbe tétessenek át, elfogadják, méltóztassa
nak fölkelni. (Megtörténik.) A t. ház a módosit-
ványt elfogadja. 

Most kérem arra nézve nyilatkozni, vajon 
az előirányzott 4000 forintot méltóztatnak-e el
fogadni? (Elfogadjuk!) Tehát ez is elfogadtatott. 

B o r l e a Zs igmond: Zaránd megye, 
mint az mindnyájunk előtt tudva van, a legsze
gényebb megyék közé tartozik; a lakosok azon
ban minden szegénységök mellett is saját vagyo
nukból, miután az elébök sok oldalról gördített 
akadályokat végre leküzdék, folyó évben egy 
román gymnasiumot alapítottak Brádon. Atalá-
nosan tudva van az is, hogy a gymnasiumoknál az 
első évben a költségek rendesen nagyobbak szok
tak lenni; mint a rá következő években, és pe
dig azért, mert nem csak a tanárok fizetéseit, 
de a gymnasium felszerelését is fedezni kell; ép 
ugy vagyunk ezzel is, mint a magán-háztartás
ban, midőn valaki háztartást kezd s különö
sen a szegényebb, az első évben a háztartás 
nehézségeit sokkal jobban megérzi, mint a reá 
következő években s több költségre is van szük
sége. 

Ezek alapján, t. ház, bátor vagyok a t. ház
nak egy indítványt ajánlani, mely szerint ezen 
gymnasium évi segélyben részesittessék. Fölbáto
rít engem ez indítvány megtételére az, hogy 
midőn a múlt hetekben színházi ügy forgott sző
nyegen, akkor a fölszólottak közöl számosan oda nyi
latkoztak, hogy igen is, ha iskoláról s a nép nevelé
séről lesz szó, szívesen fognak szavazni arra szük
séges pénzösszegeket a nem magyar nemzetek ré
szére is; én tehát nem is akarok kételkedni 
azon, hogy mindazok, kik akkor fölszólaltak, 
indítványomat pártolni fogják és pedig annyival 

inkább, mert ezen gymnasium az első román 
gymnasium Magyarországban és pedig az ország 
legszegényebb megyéjében. S meg vagyok győ
ződve, hogy ha látni fogják a többi megyék, hogy 
a kormány méltányolni tudja és akarja a nép
nek a nevelés körüli törekvéseit, ösztenözve lesz
nek e példa követésére. 

Annálfogva bátor vagyok a következő in
dítványt ajánlani. (Olvassa:) „A vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium költségvetésének 4. 
cziméhez 11. rovatkép tétessék be: „A brádi 
zarándmegyei román gymnasium részére 4000 
forint." 

Magától értetik, hogy ez is a rendkívüli 
szükséglet közé leszen teendő az összegnek meg
szavazása után. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ö (újra felolvassa 
Borlea Zsigmond indítványát.) 

E l n ö k : Nem tudom, a t. ház most kiván-
ja-e tárgyalni ezen indítványt vagy pedig át
tenni a pénzügyi bizottsághoz? (Fölkiáltások.: A 
pénzügyi bizottsághoz 'utasítandó!) Tehát a pénz
ügyi bizottsághoz fog utasíttatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a bu
dai főreáltanodára vonatkozó pontot.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! A bu
dai főreáltanodára vonatkozólag van szerencsém 
a pénzügyi bizottság részéről megjegyezni, hogy 
a budai főreáltanoda tanárai múlt évi deczember 
hóban folyamodást adtak be a t. házhoz, mely
ben, tekintettel súlyos anyagi helyzetökre ós rósz 
fizetésökre, kérik a budget tárgyalások alkalmá
val fizetésök felemelését. A t. ház ezen folya
modást a pénzügyi bizottságnak kiadta, mely is, 
január 22-én kelt jelentésében a következő föle
meléseket hozta indítványba és ajánlja most is 
a t. ház figyelmébe. A fizetések e szerint kö
vetkezők lennének : az igazgató fizetése 1365 frt. 
13 tanár fizetése és pedig 5 tanárnak 1050 frt 
helyett 1300 frt. ; 7 tanárnak 840 frt helyett 1200 ; 
egy tanárnak 400 frt. helyett 700 frt; to
vábbá a tanárok 5 évi pótlékai: 1 igazgatónak 
és 6 tanárnak egyenkint 200 írttal. Ugyanazok 
lakbérei: 1 igazgatónak és 12 tanárnak 180 frt 
helyett 250 írt. Iróda-szükséglet 10 frt. Egy 
rajztanítónak 250 frt. Összesen 22,110 frt. 

Ez a pénzügyi bizottság indítványa a budai 
főreáltanoda összes tanárainak fizetésére nézve. 

A pénzügyi bizottság véleménye szerint a 
budai főreáltanodára vonatkozó tétel mintegy 
5000 írttal volna több mint a miniszter ur ál
tal praelimináltatott. Ajánlom a t. ház figyel
mébe ezen összeg elfogadását Az egész összeg 
tenue e szerint 22,110 frtrt. 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Én nem egyes 
fő- vagy alreáltanodáról akarok szólani, hanem 
csak igen röviden, egy pár szóval kívánom a t» 
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háznak és az igen t. miniszter urnák figyelmébe 
ajánlani ezen tanodáknak nagy fontosságát a 
jövőre való tekintetből.'Reméljük, az ipartörvény 
legközelebb meg fog alkottatni, és én legalább 
azon nézetben vagyok, hogy az ipartörvényt az 
iparszabadság elve szerint fogjuk megállapítani 
és ezt részemről nagyon óhajtom és kívánom is. 
De midőn ezt teszszük, másfelől ugy gondolom, 
okvetlenül gondoskodni kell arról is, hogy ha
zánk iparosainak megadassák azon mód, a mely-
nélfogva a versenyt, mely a szabad ipar utján 
'előáll, megállhassák. Ezen módnak pedig egyik fő 
feltétele a helyes nevelés az ipar tekintetéből. 

Én tehát most uem kívánok egyebet, csak a t. 
miniszter ur figyelmét fölhívni arra, hogy ezen 
fontos körülményt szem előtt tartva, a jövő évre, 
a mennyire lehet, vegye ezt figyelembe és ter-
jeszszen oiy javaslatokat elő, hogy hazánk iparo
sainak méltányos óhajtatásai ez utón kielégíttet
hessenek. (Helyeslés bal felől.) 

Eötvös József b . közoktatási 
m i n i s z t e r : T. ház! A közóptanodákra vonat
kozó tőrvényjavaslatnak a dolog természeténél 
fogva egy részét képezik a reáliskolák, mint a 
melyek szintén a középtanodák czimei alá tar
toznak, képezvén az elkószületet a politechnikum
hoz, valamint a gymnasiumok az egyetemhez. 
De én az előterjesztendő törvényjavaslatban 
gondoskodtam még külön fölállítandó iparisko
lákról is, ugy hogy póld. a felsőbb ipariskolák 
összeköthetők legyenek az alsóbb reál-iskolákkal. 
Én erre figyelemmel voltam már előbb is, és kü
lön tanítási rendszert fogok a t. ház - elé terjesz
teni az ipariskolákra nézve, a melyek az én 
felfogásom szerint igen sok helyen nagyon ezél-
szerüen összeköthetők a felsőbb népiskolákkai. 
(Helyeslés.) 

S a l a m o n L a j o s : T. képviselőház! A 
budai és kassai főreáltanodák az eddigi 1868. és 
69-iki költségvetéseinkben mm szerepelnek, mert 
a tanulmányi alapból lettek föntartva. Én tehát 
bátor leszek a t. képviselőháznak egy határozati 
javaslatot ajánlani. Miután a t. képviselőház 
1870. marcz. 31-ig a költségvetést a pénzügyi 
bizottság javaslata szerint átalában megszavazta, 
ha határozati javaslatom a ház által elfogadta-
tik is, fönakadás nem történhetik, mert a mi
niszter urnák, kellő ideje leend kívánságomnak 
elegettenni. (Olvassa): „Mielőtt a Láz az eddig 
a tanulmányi alapból föntartott budai és kassai 
főreáltanodák költségeinek fedezésére megajánl-
tatni kért összeget megszavazná, a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium oda utasittatik, hogy 
a tanulmányi alap bevételeinek és kiadásainak 
irányzatát megvizsgálás és jóváhagyás végett 
mutassa be." 

Nem akarom azt, hogy fönakadás történ

jék, vagy azt, hogy azon tanodák—ugy, mint ed
dig, — ezentúl fön ne álljanak, hanem ha már 
egyszer az állam zsebéből, az az a közadóból 
kívántatik segélyezesök, kívánom azt, hogy azon 
tanulmányi alap költségvetésének eiőirányzata, 
melyből e két tanoda eddig föntartatott, a t. 
ház elé terjesztessék. (Helyeslés.) 

Mihályi Péter jegyző (újra fölol
vassa Salamon Lajos határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztassanak nyilatkozni, ki-
vánja-e a ház, hogy kinyomassák? (Nem szüksé
ges. Flfogadjuk!) 

P a c z o l a y J á n o s : T. ház! Az átalános 
tárgyalás alkalmával épen e kérdés fölött folyt 
az egész vita: t. i. Komárom városa érdemes 
képviselője terjesztette elő más alakban ugyan
ezen határozati javaslatot, mely szerint kívánta, 
hogy a eultusminiszter ur a tanulmányi alapról 
és általa kezelt más alapokról, részletes szá
madást terjeszszen a ház elé. Ugy emlékezem, 
ugyanakkor Hoffman Pál kép viselő ur indítványa 
fogadtatott el; ugyanezen kérdés tehát már 
akkor mellőztetett. Ennem tartom czélszerünek, 
hogy a ház által már egyszer elvetett indítvány 
más alakban ismét előterjesztessék, mert ily 
eljárás oly zavarokra adhat alkalmat, melyek 
sem az országnak, sem a háznak nem lesznek 
kívánatosak. Tehát ezen indítványt, melyet a ház 
már egyszer tárgyalt és elvetett, nem tartom 
czélszerünek ismét tárgyalás alá bocsátani. (Helyes
lés jobb, ellenmondás bal felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Én t. ház, nem 
vagyok egy véleményen az előttem szóló kép
viselő úrral: mert azon indítvány, melyet én vol
tam bátor a t. ház asztalára letenni, elvi ^zeni-
pontból átalános normativum képen kívánta fel
állítani azon szabályt, hogy valamennyi közalap 
és alapítvány előirányzata terjesztessék a mi
nisztérium költségvetésével a ház elé; Salamon 
Lajos t..barátom indítványa egészen más tárgyú: 
ez ugyanis csak oda terjed, hogy bizonyos költ
ségvetési tétel, jelesen a budai és kassai főreál-
fanodákra vonatkozó költségvetési tétel indoko
lása végett mutattassák elő a tanulmányi alap 
költségvetési előirányzata, és ez annyival inkább 
alapos kívánat, mert elegendő indokolás nélkül 
az állam terhére vállalni oly költségeket, melye
ket az állam eddig nem viselt — megyőződésem 
szerint — nem lehet. 

Nem kérdés az, hogy a szóban levő két 
főreáltanoda föntartassék-e, vagy ne 1 mert azt 
hiszem, nincs a házban senki, ki azon véleményt 
ne osztaná, hogy ezen főreáltanodáknak és pedig 
a lehető legtökéletesebb állapotban föl kell tar
tatniuk ; itt a kérdés csak az, hogy ezen főreál
tanodák köbsége, ugy a mint eddig történt, a 
tanulmányi alapból födöztessék-e, vagy közvetle-
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nül az állam pénztárából? S ezen kérdésre nézve 
sem késem részemről válaszolni, hogyha van 
elégséges indok arra, hogy megváltoztattat van az 
eddigi gyakorlat, ezen két főreáltanoda ne a 
tanulmányi alapból tartassék fön, akkor tartas-
sék fön az állam költségén. 

De nézzük tehát meg, hogy a miniszter nr 
mily indokból kivánja ezen két főreáltanoda költ
ségeit az állam terhére rovatni, 

Ő azt mondja, a jogakadémiák és kir. gym-
násiumokban általa tett reformok következtében 
a tanulmányi alapban 167,000 forintnyi hiány 
mutatkozik az 1869-ik esztendei előirányzat sze
rint, és igy a tanulmányi alapból ezen két fő-
reáltanoda nem tartható fön 

Ha a miniszter ur a tanulmányi alap bevé
teleiről és kiadásairól tetszése szerint rendelkez
hetik, akkor igazsága van. Ha ő jónak látja a 
tanulmányi alap bevételeit más czélokra fordí
tani, akkor helyes, hogy tartassanak fön a szó
ban, levő intézetek az állam pénztárából. De ha 
— mint a miniszter ur maga is szives volt a 
múlt alkalommal elismerni — ő a tanulmányi 
alapra nézve az országgyűlés irányában felelős
séggel és számadással tartozik, akkor — néze
tem szerint — szükséges, hogy a vallás- és köz
oktatási miniszter ur részéről világosittassék föl 
ar/ion, mindenesetre föltűnő körülmény, hogy mi-
kép történhetett, hogy azon tanulmányi alap
ban, melynek zárszámadása 1868-ban 55,000 frt 
pénztármaradványnyal és 23,000 frt valóságos 
értékgyarapodással fejeztetett be, a közvetlen 
utána következett évben 167,000 frtnyi hiány 
támadhatott? Szükséges tovább, hogy az ország
gyűlés tájékoztassék arra nézve, melyek azon 
reformok, melyek a tanulmányi alapban ily nagy 
hiányt okoztak ? mik a tanulmányi alap valósá
gos bevételei és mik szükséges kiadásai? m«rt 
csak e kettőnek combinatiójából tűnhetik azután 
ki, hogy vajon szükséges-e az eddigi gyakorlatot 
megváltoztatni, és a kérdéses főreáltanodákat 
közvetlenül az ország pénztárának terhére át
venni, vagy pedig meg lehet-e maradni azon 
eddigi gyakorlat mellett, hogy tartassanak fön 
ezen főreáltanodák továbbá is a tanulmányi alap 
költségén? 

Miután pedig Salamon Lajos t. barátom in
dítványa épen e kérdésnek fölvilágositására, a 
miniszter ur által beterjesztett költségvetésben 
foglalt tételeknek indokolására, igazolására van 
irányozva, én t. barátom Salamon Lajos határo
zati javaslatát részemről pártolom. (Helyeslés 
hal felől.) 

Eötvös Józse f b. közoktatási mi
n i s z t e r : Azon kérdésnek tisztába hozására néz
ve : mi által támadt a tanulmányi alapban az 
idén hiány? igen szívesen fogom a szükséges fel-

világításokat a pénzügyi bizottság előtt megadni. 
(Helyeslés.) 

S a l a m o n Lajos : Nem tudom, t. ház, 
elfogadja-e a miniszter ur ezen ajánlatát, hogy 
ö a pénzügyi bizottságnak fog fölvilágosítást adni! 
Elfogadja-e határozati javaslatom azon részét, 
mely szerint függőben maradjon ezen kérdés ad
dig, mig a felvilágosítás megtörtént. (Fölkiáltások : 
Természetesen !') 

E l n ö k : A t. ház tehát elfogadja a mi
niszter ur ezen ajánlatát, miszerint a pénzügyi 
bizottságban fog fölvilágosítást adni; s e szerint 
a határozati javaslat elesik (Fölkiáltások bal felől: 
A budget ezen tételei függőben maradnak!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (kezdi olvasni 
a budai főreáltanodáról szóló köUségvetés egyes té
teleit.) 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Azt hiszem, 
a vallás- és közoktatás ügyi miniszter urnák ki
jelentése nem vétethetik más értelemben, mint 
abban, hogy ő fölvilágositásokat adván e tekin
tetben a pénzügyi bizottságnak, a pénzügyi bi
zottság által legrövidebb idő alatt beterjesztendő 
jelentésének beérkezéséig ez a két pont, t. i a 
budai és kassai főreáltanodák, függőben marad
nak. (Helyeslés bal felől. Megszavazzuk! Jobb felől.) 

Z i c h y N á n d o r g r . : T. ház! A mai 
ülés folyama alatt már a brassói tanodának meg
szavaztunk bizonyos segélyezést a nélkül, hogy 
erre nézve vizsgálat-tételt tartottunk volna szük
ségesnek. A jelen esetre nézve pedig a ház már 
egy igen hosszas s ünnepélyes vita után, az itt 
ujolag fölvetett kérdések tisztába hozatalát elha
tározta. Azonfölül magának az egész tanügynek 
rendszeresítése olyan kérdés, mely a háznak figyel
mét legközelebb nagy mértékben igénybe fogja ven
ni a közoktatási miniszter ur nyilatkozata szerint. 
Hogy ily körülmények közt, most két ily szük
séges intézetnek existentiáját függőben hagyjuk 
azért, hogy egy oly elvet keresztül erőszakoljunk, 
melyet senki kétségbe nem von; ha tekintetbe 
vesszük, hogy ezen alapok megvizsgálása nem 
olyan kérdés, melyet egy-két nap alat el lehetne 
végezni: azt én ezélszerünek nem tartom; époby 
kevéssé tartom ezélszerünek azt, hogy most, — mi
dőn egy második budget-tárgyalás küszöbén ál
lunk, — ezen budget-tárgyalás befejezését egy 
aránylag csekély tétel, és egy kétségbe nem vont 
élvnek erőszakolása érdekében függővé tegyük 
és proerastináljuk. En tehát felkérem a t. házat, 
méltóztassék ezen két tételt most mindjárt meg
szavazni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Én részemről 
ugy értettem, hogy midőn a miniszter ur nyilat
kozata a ház által elfogadtatott, az nem tehe
tett mást, mint, hogy elhalasztatik ezen két té
tel megszavazása. (Ellenmondás jobb felől.) Már en-
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gedelmet kérek, méltóztassanak rajta tetszés sze
rint csodálkozni, de én ugy értettem, s igen ter
mészetszerű, hogy ugy lehet, sőt kell érteni, mert 
mikor egyszer már megszavaztuk az összeget, 
akkor azon felvilágosításnak, melyre azért van 
szükség, hogy tudjuk, megszavazzuk-e vagy nem, 
nincs semmi értelme. (Ellenmondás jobb felől.) En
gedelmet kérek, de ez úgy van. 

Arra nézve, a mit Zichy Nándor gr. t. kép
viselő úr fölhozott, bátor vagyok megjegyezni, 
hogy itt senki két ily fontos intézet lételét ve
szélyezteti nem akarta. Márczius végéig már 
különben is meg van a budgetnek minden té
tele szavazva. Márczius végéig pedig mindaz, a 
mi szükséges arra, hogy e tekintetben tájékozást 
szerezhessünk, — igen régen megfogott történhetni. 
Ellenkezőleg, már előre is kimondotta mindenki 
e házban, a ki részünkről felszólalt, hogy nem 
akarjuk megtagadni ez intézetektől a segélyezést; 
hogy készek vagyunk, ha máskép nem lehet, az 
adóalapból is fön tartani azokat; de akarjuk azt ; 
mit akarni kötelességünk, mielőtt ujabb terhe
ket vállalunk az adóalapra: akarunk meggyő
ződést nyerni arról, mi oknál fogva szükséges 
ezen terheket, melyek eddig a tanulmányi alap
ból nyertek fedezetet, — az adóalapra áthárítani. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

Ez indoka és alapja azon kívánságnak, me
lyet Salamon Lajos képviselőtársam kifejezett, 
és én részemről, kivált a miniszter ur nyilatko
zata után, annyival inkább kérem, hogy méltóz
tatnék azt elfogadni, hogy a tisztelt miniszter ur 
által megígért fölvilágositás megadásáig a szava
zás ezen két tétel fölött elhalasztassék; mert 
i t t egyátalában nincs szó, azon mindenesetre na
gyobb munkát, és több időt igénylő eljárásról, 
mely a tanulmányi alapra vonatkozólag Ghyczy 
Kálmán képviselőtársam által inditványoztatott : 
hanem van csak épen arról szó, hogy ezen szem
pontból mutattassák ki, hogy a tanulmányi alap, 
mely okoknál fogva nem birja ezen terhet elviselni, 
kérem tehát méltóztassék a miniszter urnák nyi
latkozatát elfogadni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s - é s k ö z o k 
t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : G-hyczy Kálmán 
képviselő ur a fölötti csodálkozását fejezte ki, 
hogy a tanulmányi alap a múlt években plus-
ban volt, az idén pedig minusban van ; mire ón 
kijelentettem, hogy a pénzügyi bizottság előtt 
kimerítő fölvilágosítást fogok adni e kérdésben. 
Nem láthatom át, miért kellene e körülmény 
folytán a költségvetés tárgyalásánál e tétel meg-
szavazását elhalasztani? (Helyeslés jobb felől.) 

M i h á l y i P é t e r : T. ház! Megvallom, a I 
a tisztelt cultus miniszter ur előadását -gészen j 
másképen ér te t tem, mint Q-hyczy Kálmán és 
Tisza Kálmán t. képviselő urak. En azt hiszem, [ 

a miniszter ur mindenesetre kijelenthette, hogy 
ezen kérdésre nézve hogyan merült az fel, hogy 
a tanulmányi alapban a legközelebbi időben hi
ány van; ezen kérdésre nézve a fölvilágosítást 
kilátásba helyezte a pénzügyi bizottság előtt 
megtenni, s a pénzügyi bizottság e tekintetben 
jelentést fog terjeszteni a ház elé. Azonban ebből 
egyátalában nem következtetem azt, hogy a költ
ségvetés ezen két rovata s ezzel a határozati 
javaslatnak tárgyalása későbbi időre halasztás -
sék ; s még kevésbbé fogadhatom el azon nézetet, 
hogy ez ügy a pénzügyi bizottsághoz utasíttas
sák; hiszen azon elvi kérdésben, melyben a ház 
sem tudott megállapodni, bizonyosan a pénzügyi 
bizottság sem fog véleményt előterjeszthetni. En 
mindezeknél fogva egyszerűen a határozati javas
lat mellőzését s a költségvetésben előirányzott 
rovatoknak elfogadását ajánlom. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! I t t a költség
vetés két tételének megszavazása kéretik, a budai 
és kassai föreáltanoda számára. Ezen két intézet 
fönállásának szükségét senki nem vonta kétségbe, 
hanem az adatott i t t elő, hogy ezen két intézet 
eddig a tanulmányi alapból t a r t a to t t fön, most 
pedig az mondatik, hogy a tanulmányi alap nem 
levén erre elégséges, a nevezett intézetek a köz
adókból tartassanak fön. Erre azon körülmény 
hozatván föl, hogy a ház előtt semmivel sem 
volt se igazolva, se kimutatva, hogy a tanul
mányi alap ezen költség elviselésére nem képes. 
Ez nézetem szerint a tényállás. A miniszter ur 
erre azt mondja: én kész vagyok fölvilágosítást 
adni a pénzügyi bizottság előtt, a tanulmányi 
alap állására nézve. Csak ezen földerítés után 
lesz a ház képes elhatározni, vajon a tanulmá
nyi alapból ezen intézetek továbbra is föntart-
hatók-e vagy nem ? Részemről nem látom veszé
lyeztetve az ügyet, ha ez iránt a tárgyalás el
halásztatok, mert arról nincs szó, hogy elhalasz
tassék a tanítás, miután elég idő van arra, hogy 
a ház határozatot hozzon. 

C s e r n á t o n y l a j o s : En csak azt va
gyok bátor megjegyezni, hogy természetesnek 
találom azt, ha Dante isteni komédiájának vagy 
a bibliának valamely tételét it t-ott az egyik így, 
a másik amúgy értelmezi, mert az illető írók 
már nem léteznek. Más helyzetben vagyunk azon
ban most. A miniszter ur te t t nyilatkozatot ós 
azt hiszem, a miniszter ur a maga szavainak 
legjobb értelmezője, ő megmondhatja nekünk, 
hogy mit gondolt és valóban mit akart mondani. 

S z l á v y J ó z s e f : Igen t. barátom, Tisza 
Kálmán figyelmeztette a házat, hogy a törvény
hozás a miniszternek megadta az egyhónapi időt, 
mely alatt e kérdés megoldása foganatba veendő^ 
és ezen idő alatt megtörténhetik mindaz, a m i 
szükséges, hogy e két intézet fön ne akadjon. 
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Hacsak arról volna szó, hogy a közoktatási 
miniszter a kellő fölvilágositásokat megadhassa, 
magam is azt hinném, hogy az egy hónap igen 
is elégséges; de a dolog ezzel még nem ér vé
get : mert a miniszternek fölvilágosítást kell adni 
a pénzügyi bizottságnak, a péazügyi bizottságnak 
jelentést kell tenni a házban, azt itt tárgyalni 
kell, az összes budget tárgyalásának eredményét 
törvényformába kell önteni, a törvényjavaslat 
átmegy a felsőházhoz, onnan ide visszajön, ő 
felsége által szentesittetik és azután hirdettetik 
itt ki. Én tehát azt hiszem, hogy minderre kevés 
egy hónap. Ha pedig arra egy hónap nem elég, 
akkor április itt lesz ós a miniszternek be kell 
állítania azon fizetéseket, melyek ezen tanintéze
tekre nézve teljesitendők volnának. Az egész do
log attól függ, hogy ha a közoktatási miniszter 
ur azt mondja, hogy ő ezen fölvilágosítást ma 
vagy holnap képes megadni és a pénzügyi bizott
ság késznek nyilatkozik jelentést tenni egy-két 
nap alatt, akkor nincs ellenvetésem az indítvány 
ellen; de az a kérdés, a miniszter ur képes-e ily 
rövid idő alatt fölvilágosítást adni és a pénzügyi bí
zottság képes leend-e ily rövid idő alatt jelentést ten
ni 1 Ezen kérdésre biztossággal válaszolni alig lehet. 

Miután pedig ugy hiszem, a t. képviselő urak 
bensőleg meg vannak győződve arról, hogy a mi
niszter ur meg fogja a kelJő fölvilágositásokat 
adni, a dologban nincs veszélyeztetve semmi; 
sőt ha az derülne is ki, hogy a tanulmányi alap
ból e czélra annyi nem is telik, mint a mennyi 
előirányozva van: veszélyeztetve akkor sincs 
semmi; mindezeknél fogva azt hiszem, hogy bár
mikor és miként fogja a miniszter ezen fölvilá
gosítást adni, ezen tételt szavazzuk meg ma azért, 
hogy fönakadás ne történhessék. (Helyeslés jobb felől.) 

C s a n á d y S á n d o r : T. ház! (Jobb felől 
zaj.) Hiába lármáznak önök, uraim; azért én 
mégis szólni fogok. (Zaj.) Képviselői állásunkból 
kifolyólag kötelességünk oda működni, hogy a nép 
vállaira nehezedett adókat ne súlyosbítsuk ujak
kal, oly terheket akarva rá róni, a melyekről 
azt sem tudjuk, vajon azon összegek, melyek 
vállaira nehezülnek, nem födözhetők-e más alap
ból, mint a közadóból. A jelen körülmények közt, 
ugy látszik, a kormány nem azon alapból akarja 
pótolni mindazon szükségleteket, melyből pótol
tattak a múltban és pótoltattak a legközelebb 
évben is, és mely alapban még bizonyos többlet 
mutatkozott a múlt évi számadásokban. T. ház! 
Nekünk népképviselőknek nem az a hivatásunk, 
hogy a kormány fölhívására rögtön megszavaz
zunk mindent, a nélkül, hogy végére járnánk, 
vajon alapos-e a kormány kívánságai és részem
ről meg vagyok győződve, hogy kötelességünk 
ellen vétenénk, ha vakon megszavaznék ezen most 
indítványozott összeget, annyival inkább, mert 
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semmiféle veszedelem noia*"- fenyeget minket az 
esetben ha a jelenlegi tételt elhalasztjuk azon 
időre, midőn a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur ezen tétel iránt fölvilágosítást adván a 
pénzügyi bizottságnak, QZ jelentését az ország
gyűlés elé terjesztendi. Én tehát ezen oknál fogva 
kívánom, hogy ezen tétel jelenleg ne szavaztas
sák meg. (Zaj. Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház ! A vélemények meg levén 
oszolva, arra nézve, hogy a költségvetésnek a 
budai és kassai főreáltanodákra vonatkozó téte
lei most tárgyaltassanak-e, vagy függőben tar
tassanak addig, inig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur ez iránt fölvilágosítást adván a 
pénzügyi bizottságnak, annak jelentése a házhoz 
visszaérkezik: erre nézve kötelességem a kérdést 
szavazásra föltenni. Kérem azon képviselőket, kik 
a budai és kassai főreáltanodák költségvetéseit 
most kívánják tárgyalni, méltóztassanak felállni. 
(Megtörténik.) A többség most akarja tárgyalni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa) : Budai 
főreáitanoda 16,785 frt. 

E l n ö k ; Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát a budai főreáltanodára 16,785 frt 
megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa) : Kas
sai főreáitanoda 15,745 frt. 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Nincs!) A kas
sai főreáltanodára 15;745 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa): Po
zsonyi főreáltanodára 4000 frt. 

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Szünet múlva) : 
A pozsonyi főreáltanodára 4000 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa): Lő
csei reáltanoda 5,527 frt. 

E l n ö k í Nincs észrevétel 1 (Szünet múlva) : 
A lőcsei reáltanodára 5,527 frt megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa): nagy
szebeni főreáitanoda segélyezési átalánya 5000 frt. 

V á r a d y G á b o r : T. ház! A Nagy-sze-
beni főreáltanodára nézve ugyanazon észrevéte
lem van, melyet tenni bátor voltam a brassói 
gymnasiumra nézve, melyre nézve 1868-ban a 
háznak határozatot hozni méltóztatott. Azon ér
veket tehát, melyeket e részben előadhatnék, nem 
ismétlem, hanem egyszerűen ez értelemben mó-
dositványt terjesztek elő, mely tökéletesen ösz-
hangzásban áll azon határozattal, melyet a kép
viselőház épen a mai tanácskozás folytán a bras
sói gymnasiumra nézve elfogadni méltóztatott. 
(Helyeslés. Olvassa): „A nagyszebeni főreáitanoda 
segélyezési átalánya tétessék a rendkívüli szük
ségletbe." Ugyanazon érvek szólanak e mellett, 
a melyeknél fogva a t. ház a brassói gymnasi
umra nézve határozni méltóztatott. 

R a n i c h e r J a k a b : T. ház! A Nagy
szebenben fönálló, jól fölszerelt reáltanoda, mely 
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egész Erdélyre nézve fontos, a város által városi 
költségen tartatik fen, és az állam csak segélye
zési összeggel járul e költségekhez, és pedig csak 
bizonyos időre, mely — ha jól emlékszem — 12 
évre terjed. Ez időnek fele már le is járt. Hála
érzettel ismeri el e tekintetben is az állampénz
tár által nyújtott segélyt, azon állampénztár ál
tal, melybe a nagyérdemű pénzügyminiszter ur 
nyilatkozata szerint épen a szász nép fizeti a 
legpontosabban adóját, mely polgári kötelességé
nek teljesítése bizonyosan Berzenczey László kép
viselőtársam előtt is, mint ismert jó pénz-gazda 
előtt értékkel fog birni. (Derültség és tetszés.) 

A másik a tanítási nyelv, mely a szász fővá
ros közepett, természetesen a német. Azt nem 

fogja feláldozni egy parányi államsegély árán, 
de azt e házban bizonyosan senki nem is köve-
telendi tőle. 

En a t. ház értelmiségéről annyira meg 
vagyok győződve, hogy feleslegesnek tartom ily 
közhasznú és közművelődési czélra a költségvetésbe 
fölvett tételt gyenge szavammal bővebben védeni. 

Azt, hogy e tétel a rendkívüli kiadásokba 
tétessék, nem ellenzem. 

E l n ö k : Wachter Frigyes képviselő ur ki
van szólni. 

W a c h t e r E r i g y e s : T. ház! Én ezen 
tételhez nem kívántam szólani, hanem indítványt 
akartam a t. háznak beterjeszteni. Mig tehát e 
tétel fölött a t. ház nem fog dönteni, addig a 
szótól elállók. 

E l n ö k : Méltóztatnak tehát a nagy-szebeni 
főreáltanoda segélyezési átalányát a rendes költ
ségek közül a rendkívüliek közé áttenni? (He-
lyeslés.) E szerint e tétel áttétetik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 16-
dik rovatot a körmöczi reáliskoláról.) 

W a c h t e r E r i g y e s : A Brassóban föl
állítandó főreáltanodára vonatkozólag kívántam 
indítványt terjeszteni a t. ház elé és örvendtem 
volna, ha lehetséges lett volna ezen indítványo
mat itt indokolni; de miután a t. vallás- és 
közoktatási miniszter ur mai napon e részben 
már oda nyilatkozatt, hogy a középiskolákra 
nézve külön törvényjavaslatot fog a ház elé ter
jeszteni, én is kötelességemnek tartom most el-
állani ezen indítványtól, ámbár fentartom ma
gamnak ma-holnap a tárgyalás alkalmával új
ból indítványt tenni, annál inkább, minthogy a 
mostani tárgyalásból észrevettem, hogy köteles
ségem lesz a t. házat figyelmeztetni, hogy Brassó 
városában nincs szükség még egy fölállítandó 
negyedik gymnasiumra, de igenis szükség van 
egy főreáltanodára, mint oly városban, mely 
tagadhatlanul Erdélynek első kereskedelmi és 
iparvárosa (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 16-ik rova
tot? (Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 17-
dik rovatot a gyergyó-szentmiklosi reáliskoláról.) 

B e r z e n c z e y l á s z l ó : T. ház! 
E l n ö k : Benedek Gyula képviselő ur kö

vetkezik. 
B e n e d e k G y u l a : A költségvetés e 

rovatából azt veszem észre, t. ház, hogy a gyer-
gyó-szentmiklósi és lőcsei, körmöczi és nagykál-
lói reáltanodák tanárai habár egy rangjok és 
minőségök van, mégis különböző fizetésben része
sülnek. Mig t. i. ama tanintézetekben a tanárok 
fizetése 840 frt-ban van megállapítva, a gyergyó-
szent miklósi reáltanár fizetése csak 750, 650 ós 
300 írtban állapíttatott meg. Én, t. ház, ezen 
tanárok fizetési különbségét indokolva nem látom 
még akkor sem, ha a helyet, vagy a tanárok 
állásával járó terheket veszszük tekintetbe; sőt, 
ha a jelzett alreáltanoda székhelyét nézzük, 
mondhatjuk, hogy Gyergyó-Szt.-Miklós költsége
sebb hely a többieknél. Ennélfogva következő 
indítvány beadására érzem magamat késztetve. 
(Olvassa): „Tekintettel arra, hogy a lőcsei, kör
möczi és nagykállói reáltanodákban alkalmazott 
tanárok fizetése egyenlőleg 840 frt összegben van 
előirányozva, és már a ház határozata folytán 
megállapítva, mig a gyergyó-szt.-miklósi hason 
rangú és minősitvényü reáltanoda 3 tanárainak 
fizetése 750, 650 és 600 frt összegekben van 
előirányozva, ezen fizetéskülönbség sem helyvi-
szonyi, sem ezen tanári hivatalok terhei szem
pontjából igazolva nem levén, módosittassék a 
17-ik rovat oda, miszerint a gyergyó-szt.-miklósi 
alreáltanoda tanárai fizetései egyenlőleg a fön
nevezett reáltanodák tanárai fizetéséhez 840 frt 
összegben vétetik föl és állíttatik meg." 

B e r z e n c z e y l á s z l ó : ííem tudtam, 
hogy a parlamentben szokás, hogy a majoritás 
tagjai egymás után és így kétszer is szólhatnak, 
mig a minoritás tagjai egyszer sem. 

E l n ö k : Bocsánatot kérek a képviselő úr
tól, de nem jól méltóztatott emlékezni, csak a 
mai nap történtekre sem: mert ha emlékeznék, 
átláthatná, hogy az elnökre és jegyzőkre vonat
kozó e vádja egészen alaptalan. (Élénk helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : En ugy hiszem, 
a gyergyó-sz.-miklósi reáltanodákra előirányzott 
2700 frtnyi összeg csak tréfa, mert ha komoly 
volna, bajnak tartanám. 

Elismerem, hogy a szászok okosabbak mint 
mi; circumspeetek örökké, jobban fizetik az adót, 
mert jobban is fizethetik. (Közbeszólások: mert 
jobb gazdák!) Azt monda Rannicher Jakab kép
viselő ur én rólam élczből, hogy rósz pénzgazda 
vagyok. Elismerem, hogy ők jobb pénzgazdák: 
mert mindenesetre könnyebb hivatalt viselni itt-
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hon, mint Amerikában száműzetve lenni (De
rültség); de azt mondom, hogy a nagy-szebeni 
főreáltanoda fölállításánál megmutatták, hogy 
az úgynevezett demokrata sokkal jobb a neve
lésre, és hogy a szászok műveltebb nemzet és 
többet áldoznak a nevelésre, mint a magyarok; 
most azonban föláll egy másik brassói képviselő, 
és azt mondja, minthogy Nagy-Szebenben van 
reáltanoda, legyen Brassóban is. 

Gyertyó-Sz.-Miklósban a franciskánusok ta
nítanak. Igen tisztelem, becsülöm őket; Oláhor
szágban is jártak, az evangéliumot is jól hirde
tik, Mátyás-huszároknak is jók voltak, ezt elhi
szem; de hogy a reáltanodában tanítani képesek 
legyenek, azt nem engedem meg. 

Igen örvendek rajta, hogy a pénzügymi
niszter ur jelen van, mert most már beszélhe
tünk a pénzről is. (Derültség.) Tiz nap óta, a 
míg ő jelen nem volt, mindig azt mondták, 
nem beszélhetünk a pénzről, mert nincs a pénz
ügyminiszter jelen. E kitérés után visszatérek a 
tárgyra. (h elyes!) 

Engedjék meg a szász képviselők, hogy bár 
nincs annyi tanult közöttünk, de azért még sem 
vagyunk páriák; és ha a nagy-szebeni főreálta-
nodának adhatnak 5000 frtot, akkor bizony a 
mi kis reáltanodánk számára előirányzott 2000 
frtot én csekólylem. (Közbeszólás; Nem 2000, 
hanem 2700 frt!) Legyen tehát 2700 írt. sőt 
még 10 frt. Hát néhány kr. még nincs hozzá? 
(Derültség.) 

Azt is meg kell jegyeznem, hogy Gyergyó-
Sz.-Miklóst nem tartom alkalmas helynek reál
tanoda számára, mert az nagyon messze esik a 
központtól. Marosvásárhely bizony alkalmasabb 
hely volna e czélra, hanem talán ez azért tör
ténik, hogy a tisztelendő urak nem élhetnek meg, 
tehát egy reáltanoda jövedelmére van szükségök. 

Még csak azt teszem hozzá, hogy ha már 
Szebennek van rendes főreáltanodája. kérem a 
miniszter urat, adjon nekünk is rendes főreálta-
nodát, ne pedig al-reáltanodát. 

Eötvös J ó z s e f b. k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Mindenekelőtt nem tartom 
helyesnek Berzenczey képviselő urnák azon kité
telét, hogy a „magyarok," „németek," vagy 
„románok" részére állítunk tanintézeteket. (He
lyeslés.) Az ország fölállít tanintézeteket nem ma
gyarok, németek, vagy románok számára, hanem 
Magyarország összes polgárai számára. Ha van
nak külön román és szerb alapítványok, azok az 
egyes nemzetiségek számára alapíttattak, de a 
mit az ország alapit, azt nem az egyes nemze
tiségek, hanem az ország összes lakosai számára 
alapítja. (Élénk helyeslés.) Azt nem fogja senki 
föltenni a közoktatási miniszterről —• akár ró
lam, akár bárki másról, ki e hivatalt viselni 

fogja, — hogy Erdélyben ne akarjon több reál
tanodát főlállitani, hanem csak egy alreáltano-
dát. De a budgetbe nem létező intézeteket, vagy 
olyanokat, melyeket nem lehet még ez évben 
létesíttetni, nem szokás fölvenni (Helyeslés), és 
igy azon reáltanodákat, melyek Erdélyben ez
után fognak fölállittatni, csak akkor vehetjük 
tói a budgetbe, ha azok már fölállittak, vagy 
fölállításuk már foganatba vétetik. 

Igen jói tudja a képviselő ur, a ki Erdély
ből való, hogy Erdélyben több hely jelöltetett 
ki reáltanodák fölállítására, hogy több erdélyi 
törvényhatósággal és egyesekkel már tárgyalá
sok is folynak ez ügyben, ugy hogy nincs oka 
kételkedni az iránt, hogy a minisztérium meg 
teszi e részben kötelességét ? (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! A gyergyó-szent-miklósi 
alrealtanoda tételéhez Benedek Gyula képviselő 
módositványt tett a tanárok fizetésének feleme
lése tárgyában. Miután a közoktatási miniszter 
ur a tanárok fizetése emelése iránt átalános javas
latot ígért a háznak előterjeszteni, ez is azzal 
együtt fog tárgyalás alá vétetni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa) : 
Eagykállói reáltanodára 3979 írt. (Elfogadjuk!) 
Központi minta-néptanító képezdére Budán 7510 
frt. (Elfogajuk!) A központi képezdével kapcsolatos 
elemi minta-iskolára 5700 frt. (Elfogadjuk,!) 

Mindkét intézet első fölszerelésére 3500 frt. 
[Elfogadjuk!) Más tanitó-képezdékre 182.250 frt. 

K a u t z G y n l a e lőadó i A IV-ik czim 
22. 25. és 26-ik rovatát a bizottság együvé fog
lalva következőkép véli megállapitandónak: „ta-
nitóképezdék, s községi-, valamint nép-iskolák 
felállítása és felsególósére", mely czélra az előirány
zott 515 ezer forintnyi összeg lenne megszavandó. 

• H o d o s i u J ó z s e f : T. ház! A vallás- és 
közoktatási miniszter ur múlt héten tartott be
szédében azt is mondta, mikép 1869-ben öt 
praeparandia állitatott föl és 1870-ben még nyolcz 
tanitó-képezde fog fölállittatni, ez ellen nincs semmi 
észrevételem, hanem van azon megjegyzésem, hogy 
miféle tanitó-képezdék lesznek ezek, mert én ugy 
hiszem, a tanitó-képezdében azon tanítók képeztet 
nek, kik, mint tudjuk, a népiskolákban tanítanak, 
a népiskolákban pedig, nem csak magyar, román, né
met, hanem minden az országban divatozó nyel
ven tanítanak, mert erre nézve maga a tör
vény mondja, hogy a nép saját nyelvén nyerjen 
közoktatást. Ezen tekintetnél fogva módositványt, 
illetőleg utasítást szeretnék a közoktatási mi
niszter urnák adni, a tekintetben, hogy az 1870-iki 
évben megnyitni szándékolt tanitó-képezdéknek 
fölállításánál az 1868-kiXLIV. törvényczikk 47-ik 
§. értelmében és szellemében járjon el. Ajánlom 
módositványomat a t. ház figyelmébe. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hódosiu 
26* 
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József indítványát): „Utasittatik a közoktatásügyi 
miniszter arra, hogy az 1870-ik évben megnyi
tandó 5 tanitó-képezde fölállításánál az 1868-ki 
XLIV. törvényezikk 47-ik szakaszának szellemé
ben és értelmében járjon el." 

Berzenczey Lász ló: Már engedelmet 
kérek t. ház, igen különösnek tartom, hogy a 
minisztert arra utasítsuk, hogy a törv ényt meg
tartsa. (Helyeslés.) 

P . Szathmáry K á r o l y : T. ház! En 
csak egy pár kérdést vagyok bátor intézni a t. 
közoktatási miniszter úrhoz a fölállítandó képez-
déket illetőleg. 

A miniszter ur egyik közelebbi beszédében 
azt monda, hogy nyolez képezde fog fölállittatni 
a jövő évben, ellenben itt csak öt képezd érői 
van szó. Első kérdésem az : vajon ott volt-e a 
tévedés, hogy ny^lcz volt ígérve, vagy pedig itt, 
hogy öt vsn írva. 

Második kérdésem az, lehet-e fölvilágosítást 
nyernem az iránt, mely helységekben lesznek 
azon képezdék fölállítva? Megmondom okát, mi
ért tartom szükségesnek, hogy erre nézve némi 
tájékozást nyerjünk. Én például azt hiszem, több 
tekinteteknél fogva, különösen a népességre és a 
földirati helyzetre figyelemmel kell lennünk, és 
szeretném, hogy ezen intézmény együttesen ál
líttassák föl az országban. 

Harmadik kérdésem az, hogy miután a 
t. eultusminiszter ur már több izbeD tett ígére
tet arra nézve, hogy a 20 képezde közül egyik 
kisdedovó-képezdévé fog alakíttatni, vagy pedig 
a létező központi kisdedovó-képezde országossá 
fog átalakíttatni, méltóztatott-e tekintetlen lépést 
tenni a már fönálló képezde megnyerése végett, 
mert ugy tudom, hogy azok, kik ezen intézet 
élén állanak, hajlandók lennének azt országos in
tézetté átengedni. 

Eötvös J ó z s e f b. közoktatási mi
n i s z t e r : A mi a képezdék fölállítását illeti, 
erre az országnak oly nagy, oly égető szüksége 
van, hogy végre tökéletes intézeteket és olyano
kat, melyeket kizárólag az állam szervezzen, ily 
rövid idő alatt fölállítani nem lehet. Én tehát 
e tekintetben azon eljárást követem, hogy se
gítve amint lehet, egyes helyeken, a hol e rész
ben ajánlat tétetett, az illető nem egészen ezél-
szerü intézet országossá tételét, bizonyos fölté
tek alatt elfogadtam, és bizonyos subventió 
nyújtása mellett azt állami tanintézetté alakí
tottam. Ily van Patakon, Csurgón, Losonczon, és 
kilátásom van, hogy több helyen is meg fog ez 
történhetni. Ennek következtében is képes va
gyok több képezdét fölállítani kevesebb költség
gel az országnak nagy hasznára. Igen természe
tesen körülbelül egy esztendő alatt tájékozni fo
gom magamat, hol van kilátás ily képezde föl

állítására, hol akarják a képezdét föntartani az 
egyes felekezetek, és akkor azután egy törvény
javaslattal fogok föllépni, hogy oly helyeken, a 
hol ily módon képezdéket nem állithatunk föl, 
tisztán országos képezdét állítsunk föl, de azok
nak költsége tetemesen nagyobb lesz, mert ne 
méltóztassék gondolni, hogy oly képezdét minta
tanodával kapcsolatban 30,000 frtból föl lehetne 
állítani. A költségvetésből magából át méltóz
tatnak látni, hogy csak oly képezdékről lehet 
itt szó, hol az egyes honfiak, egyes felekezetek, 
egyes városoknak hazafisága által támogatva az 
ország arra, hogy országos képezdét állit föl, 
tetemes segélyt nyert, vagy a felekezet, vagy a 
helység részéről 

A mi a kisdedovó-képezdét illeti, azt hi
szem, a kisdedóvás mesterségének bizonyos pon
tig már minden képezdében is kell taníttatnia. 
Fog-e a t. ház átalában véve törvényt alkotni 
a kisdedovásra nézve, az más kérdés. Fölszólítva 
a ház által, ilyféle törvényjavaslatot a ház asz
talára le fogok tenni, de csak na a t. ház meg-
hozandja a kisdedovókra vonatkozó törvényt, csak 
akkor lehetend szó arról, hogy a kisdedovók szá
mára képezdét állítsunk föl. Azt hiszem tehát, 
hogy ezen kérdés tárgyalását akkorra lehet ha
lasztani. (Helyeslés.) , 

I r á n y i D á n i e l ; T. ház! Megvallom 
igen szerettem volna, ha t. miniszter ur a Hó
dosiu t. képviselőtársam által beadott indítvány
ra nézve is megmondta volna véleményét, neve
zetesen, hogy vajon ő is olyan egyszerűnek, ter
mészetesnek találja-e mint Berzenczey képviselő 
ur, hogy ezen öt tanítóképezde fölállításánál a 
nemzetiségi törvényre is tekintet legyen? Ha a 
t. miniszter ur e részben megnyugtatni méltóz
tatik, akkor fölöslegesnek tartom, hogy bőveb
ben hozzászóljunk, különben nem tartanám épen 
fölöslegesnek. 

Eötvös József b . közoktatási mi
n i s z t e r : Erre nézve vagyok bátor megjegy
zem, hogy például Erdélyben is több oly hely
ség van, hol fölfogásom szerint, a képezdékben 
csak egy nyelven taníttatni a leendő tanítókat 
nem lenne czélszerü: mert a nagy városok pél
dául többnyire olyanok, hogy nem tisztán ma
gyarok, vagy románok lakják és azért ott pár
huzamos tanfolyamok föl állításáról is gondoskod
tam és- munkában is van már ily praeparandia 
fölállítása. Egyébiránt a nemzetiségi törvény vi
lágosan azt mondja, hogy a különböző nyelvű 
és nemzetiségű honpolgároknak, neveléséről gon
doskodni kell, nem csak az elemi, hanem a fel
sőbb oktatásban is. Ezt mondja ki a törvény és 
e törvény természetesen teljesíttetni is fog. (He
lyeslés. Felkiáltások: Holnap! Nyugtalanság.) 

Kautz Gyula előadó: A pénzügyi 
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bizottság a következő 22., 25 és 26-ik tételek étre 
az 515,000 frtot együtt kéri megszavaztatni, 
nem egyenkint azon tételek szerint, a mint i t t 
előirányozva vannak. 

M i h á l y P é t e r j e g y z ő (olvassa a 22., 
és 26-dik tételi.) 
M a j t h é n y i D e z s ő : T. ház ! (FölMáltá-
Holnap ! Halljuk! Nagy zaj.) 
E l n ö k : T. ház! A pénzügyi bizottságnak 

azon javaslata van, (Halljuk!) hogy a 22. 25. 
és 26-ik tételeket egybefoglalva méltóztassék 
tárgyalni, s egy ezim alatt, t . i. a tanitó-ké-
pezdék, községi, valamint népiskolák fölállítására 
vonatkozó tételeket. Következnék azután külön 
tárgyalásra a 23. és 24. tétel. 

25 

sok 

K á l l a y Ö d ö n : Én ugy látom. t. ház, 
hogy két óra van; méltóztassanak tehát mind
ezek tárgyalását holnapra halasztani. (Fölkiáltó-
sok: Holnap ! Zaj.) 

E l n ö k (Csenget): Holnap tiz órára kérem 
a t. ház tagjait megjelenni. Egyszersmind mél
tóztassanak arra nézve nyilatkozni, hogy miután 
az igazságminiszter ur már megjelenhetik a ház
ban, az ő budgetjét kivánják-e tárgyalni, vagy 
pedig a honvédelmi miniszter úrét ? (Fölkiáltások : 
Az igazságügyminiszterét!) Tehát a napirend kö
vetkező tárgyául az igazságügyminiszterium bud-
getje tűzetik ki. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

133. országos ü l é s ) 
1870. márczius 1-én. 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A februárban el nem intézett interpellátiók, határozatok és törvény
javaslatok jegyzéke bemutattatik. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább 
foly. Az Angolországgal kötött kereskedelmi pótszerződésről szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetiK. 

A kot mány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., később Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1!^ órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a febr. 
28-án tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. Jókai Mór képviselő ur két kér
vényt nyújtott be; az egyiket a pápai izraelita 
hitközség részéről, melyben ez kéri, hogy mind
azon intézkedések, melyek a congressusi határoza
toknak kényszer utján keresztülvitelét czélozzák, 
megszüntessenek ; a másikat özv. Kovacsevich Ká-
rolyné asszony részéről, melyben az 1848/9. évi 
nemzeti kormány szolgálatában szenvedett 1311 
forintnyi kárának megtérítéséért esedezik. Mind
kettő a kérvényi bizottsághoz utasittatik. Van 
szerencsém a t. háznak bemutatni a február hó
napban beadott interpellátiók, indítványok, ha

tározati- és törvényjavaslatok jegyzékét, melye
ket szabály szerint, a 154-dik szakasz értel
mében föl kellene olvasni, azonban eddig az volt 
a szokás, hogy a t. ház kinyomatásukat elrendelte. 
Ha méltóztatnak parancsolni, most is ki fognak 
nyomatni, (helyeslés) Egyébiránt a kinyomatást 
illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az e részben 
fönálló anyagi nehézségek egyátalában nem fe
lelnek meg a ház kivánatának. ugy hogy még 
a pénzügyminisztérium által beadott törvényja
vaslatokat s más sürgős törvényjavaslatokat, va
lamint a zárszámadások iránt beadott jelentést 
sem voltam képes kinyomattatni, és a munka
szünetelés miatt a nyomda alig képes a kisebb 
nyomtatványokat is elkészíteni. Ezeket azért 
hoztam a t . háznak tudomására, hogy méltóz
tassék a közbejött akadályokat tekintetbe venní, 
és kis béketűréssel lenni, (Helyeslés.) Eeszemről 
fölszólítottam a nyomdákat, hogy a mint lehet
séges, tegyenek eleget a ház irányában elvállalt 
kötelezettségeiknek. 

E a z e k a s A l a j o s : Van szerencsém a t . 

*) Ezen üléstői kezdve a napló szerkesztését Nagy Iván vette át. 
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háznak bemutatni Félegyháza városa 621 lako
sának kérvényét, melyben kérik, hogy Félegyháza 
városa a törvénykezési szervezet alkalmával föl
állítandó kir. járási bíróságok és törvényszékek 
egyikének székhelyéül, országos törvény által 
kimondassék. Kérem, méltóztassék e kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : : Oda utasittatik. 
G h y c z y I g n á c z : Van szerencsém 3 

rendbeli kérvényt benyújtani. (Halljuk!) AJL egyik 
Komárom megyei Gyermel falu 53 lakosának fo
lyamodványa, melyben 2724 frt 55 kr p. p. ma
gyar bankjegynek beváltásáért esedeznek. 

Á másik ugyancsak Komárom vármegyei 
gyermeli lakos Bederna János özvegyéé, kinek 
férje 18 48/9-ik évben gj^ermeli közgyám volt, s 
kinek az árvapénztárban talált magyar bankó
kat 322 frt 30 kr összegben a komáromi állami 
pénztárba be kellett szolgáltatni, mely összeget 
azután kénytelen volt az árva-pénztárba saját
jából befizetni. Folyamodó ez összeg megtérítésé
ért esedezik. 

A harmadik kérvényt Komárom megyei 
gyermeli lakos Kelepecz János adja be, ki mint 
nemzetőr 1849-ben elfogatván, lovától, nyereg
szerszámától és fegyverétől megfosztatván, 265 
p. frtnyi kárának megtérítéséért folyamodik. 

Kérem a t. házat, méltóztassék e kérvé
nyeket szabályszerű tárgyalás végett a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fognak utasít tatni. 
Van szerencsém jelenteni, hogy Kautz Gyula 

előadó urnák családi viszonyai miatt elkerülhet-
len szükséges volt elutazni, és hogy Széll Kál
mán ur fogja őt helyettesíteni. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T ház! Min 
denekelőtt bátorkodom megjegyezni, hogy a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint ezen czimnek 
22., 25. és 26-ik rovata egybe volna foglalandó, 
és hogy ezen rovat alatt összesen, tanitó-képez-
dék, községi, valamint népiskolák fölállítására és 
fölsegélyezésére czimek alatt 515,000 frt volna 
megszavazandó. (Közbeszólások: Már a múlt ülés
ben ki volt mondva') 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! Lehet, hogy 
szónoki reputatióm előnyére esnék, ha itt a t. 
ház előtt újból felhoznám azokat, miket a nép
nevelés szükségessége körül mondani lehet; ez 
előnyt ad cubum emelhetném, ha hogy oly dol
gokat kevernék beszédembe, melyek egyátalában 
ide nem tartoznak és azokat végtelen bővítések
kel és változtatásokkai oly hosszura nyújtanám, 
hogy az egy napi lapnak legalább is 4 hasábját 
elfoglalná; ugy látszik, hogy az ujabbi oratoriá-
nak ez postulatuma. T. ház! Bármily jelesek le
gyenek is a parlamentális iskola ezen tanai, 
miután még eddig azoknak sem szépségét, sem 

hasznosságát fel nem ismerhettem (Ugy van!) 
maradok a régi parlamentalis szónoklat hive és 
azon axiómáját követem: dologra! (Helyeslés.) 

T. ház! Ha a t. ház elegendőnek látja, 
hogy 200 év múlva érjük el azon magaslatot, a 
hol eddig a népnevelés tekintetében Poroszország 
áll, akkor méltóztassék az e rovat alat t elő
irányzott összeget megszavazni. De ha a t. ház 
fölismerve hátramaradásunkat, haladni akar, ha 
nem is a vihar sebességével, hanem egy elkésett 
ember gyors lépésével, akkor kérem a t. házat, 
méltóztassék ez előirányzott összeget egy millióra 
fölemelni. 

Bölcsen méltóztatik tudni a t. ház, hogy a 
nemzet rendeltetésének, a mely reá, Európa egyik 
legnagyobb folyójánál vár — tudniillik a Duná
nál — csak akkor lesz képes megfelelni, ha szel
lemi kifejlődésében a körül levő nemzetekkel nem 
csak versenyezhet, hanem azokat meg is előzi. 
Bár igen jól tudom, hogy az állampénztár a 
közösügjres alku következtében mennyire van 
terhelve ; mindazonáltal indítványomat oly szük
ségesnek tekintem, hogy én ennek létesítését 
kölcsön utján is teljesíteni óhajtanám. Kérem 
ennélfogva a t . házat , hogy e rovat alatt a 
200 ezer frt helyett egy milliót méltóztassék 
megszavazni. 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. házat épen 
a múlt ülésben hozott határozatára, melynél 
fogva mindazon tételek, melyek a miniszter ur 
által előirányzott összegnél magasabbra emeltetni 
kívántatnak, és mindazon indítványok, melyek 
egyátalában fölemelést hoznak javaslatba, egye
lőre a pénzügyi bizottsághoz utasitandók, és a 
t. ház azok fölött nem kíván rögtön nyilatkozni. 
Ha tehát a t. képviselő ur írásban adja be in
dítványát, az is csak a pénzügyi bizottsághoz 
leszen utasítandó. 

I r á n y i D á n l e l (szólni akar. Halljuk!) 
E l n ö k : A tételre kivan szólni a t. kép

viselő ur? 
I r á n y i D á n i e l ; A tételre nézve is és 

utána magam részéről fogok indítványt tenni. 
E l n ö k : Méltóztassék! 
I r á n y i D á n i e l : Azt hiszem, hogy azon 

határozat, t. elnök ur, nem ugy volt értve, hogy 
minden tárgyalás nélkül utasittassék valami a 
pénzügyi bizottsághoz, hanem azt gondolom, hogy 
hozzá lehet szólani. 

E l n ö k : Lehet, csak tessék. 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! Azon szemre

hányások, melyeket két hét óta a t. vallás- és 
közoktatási miniszter ur e teremben hallhatott, 
kettőre vonhatók össze. Az egyik az, hogy túl
ságos befolyást enged a maga tárczájához tar
tozó ügyek vezetésére azon egyháznak, a mely 
nem épen a szabadelvüség által tündököl. A 
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második az, hogy nem kellő mérvben gondosko
dott anyagi ellátásáról azon tudományos intéze
teknek, melyek gondjaira bizvák. 

Hogy mit ta r t a t. miniszter ur az első 
szemrehányásról, azt nem tudom, hanem hogy a 
másodikat nem gondolja egészen alaptalannak, 
méltóztatott bebizonyítani az által, hogy tegnapi 
napon maga is igérte, hogy póthitelt fog kérni 
a háztól bizonyos tételek fölebb emelésére. De 
ha végig tekintünk a tudományos czélokra kért 
tételeken, egyik sem ötlik fel annyira, egyik sem 
oly kirivó, oly visszatetsző, mint épen az, mely
hez az imént érkeztünk : ez a népnevelés tétele. 
Mert a miniszter ur csak 250,000 frtot kórt az 
összes hazai népnevelésre az állam részéről ak
kor, midőn a ménesekre 400 néhány ezerét sza
vaztunk meg, midőn több ezerre mennek azon 
községek, hol népiskolák nincsenek, midőn a kü
lönben meglehetősen hiányos statistikai adatok
ból is annyit körülbelül mégis tudunk, hogy 20 
éves ujonczaink közül körülbelül 75c/o nem tud 
irni és olvasni. 

Én, t. ház, nem fogok párhuzamot vonni 
közművelődés tekintetében Magyarországnak mos
tani állapota és azon államoké között, melyek e 
téren minket talán egy századdal megelőztek. 
hanem engedje meg a t. ház és engedje meg a 
t. miniszter ur, hogy figyelmeztessem azon óriási 
haladásra, melyet csak néhány év alat t te t tek a 
nyugati nemzetek, te t t Franczia-, t e t t Angol-, 
Olaszország, és erre nézve nem lesz czéltaian, ha 
adatokkal kezemben állok elő. (Halljuk!) 

Francziaországban még 1855-ben az összes 
népnevelési költség esak 13 millió frtot te t t , már 
1863-ban 29 millióra emeltetett. 1861-ben volt 
mindössze 55 ezer iskola, két évvel később 
68,761, tehát 13 ezer iskolával több; 63-tól 
66-ig 1054 UJ nyilvános iskola nyilt. 

Angolországban az állam részéről segélyezett 
és kormányi felügyelet alatt állott iskolák száma 
1854-ben még csak 3825 volt, 6 évvel később, 
t. i. 1860-ban már 7272-re ment azok száma, 
5 évvel később, 1865-ben már 8438-ra rúgott, és 
a költség, mit az angol állam fordított ezen in
tézetekre, mindamellett, hogy ott, mint tudjuk, 
a felekezetek, a társulatok óriási összegeket köl
tenek e czélra, a költség — mondom — mit az 
állam fordított ezen iskolákra, s mely 1839-ben 
csak 303,000 frtot tett , 1860 óta 6 egész 8 
millió í r t ra terjedt, 

Olaszországnál alig van talán nyugati Euró
pában a nevelés terén elhányagoltabb ország; el 
volt hanyagolva, különösen a régi rendszer alatt. 
Az egyesítés óta ez országban óriási lépésekkel 
haladnak elő; így az 1862/3. iskolai évben a 
velenczei tartományokon kivűl 29,000 népiskola 
volt, (a százasokat elhagyván, csupán az ezre

seket hozván fel), már az 1863/4. iskolai évben, 
tehát a közvetlenül következőben, 31,675 volt, 
mert ezen államok felfogták, t. ház a köznevelés 
fontosságát és nem kímélték attól a szükséges 
költségeket. 

En igen jól tudom t. ház, hogy mily sa
nyarú körülmények között vaunak az ország 
pénzügyei; de vannak költségek, melyeket kí
mélnünk nem szabad, épen ugy, mint a jó gaz
dának nem szabad kímélnie a befektetést, midőn 
előre látja, és jól tudja, hogy az hasznosan ka
matozni fog. 

T. barátom Tisza Kálmán minap egy oly gaz
dához hasonlított minket, ki, — miután látja, hogy 
adósságokba verte magát — többé nem számit, 
hanem újra költ és újra adósságokat csinál. En, 
bocsásson meg t. barátom, ezen hasonlítást a mi 
viszonyainkra nem találom alkalmazhatónak. Ha 
arról volna szó, hogy szükségtelen, mellőzhető 
költségeket, kiadásokat tegyünk, tökéletesen egyet
értenék vele, de midőn a népnevelésről van szó, 
sokkal találóbbnak gondolom azon hasonlítást, 
miszerint oly birtokoshoz hasonlítunk, ki midőn 
jószágára ér és azt látja, hogy míg a jószág
igazgató a maga dijának felemeltetését kéri, és 
mig a tiszttartók egyátalában nem működnek, 
addig az arató-gépek, addig az ekék, addig a vető
mag hiányzik. És ki fogja rósz néven venni ezen 
földbirtokosnak, ha addig is, mig arra fordítja 
gondját, hogy néhány túlságos költségek lerovas
sanak, az ezen jószág hasznosítására mulhatlanul 
megkívántató szükségeket pótolja és megrendeli, 
hogy ^vétessenek ekék és vétessék vető-mag. 

En, t. ház, ily helyzetben látván magunkat, 
igen természetes, hogy pártolom t. barátom Kál-
lay indítványát, és ha majd azon nehézségekre 
figyelmeztetnek, hogy nem fogjuk tudni, miként 
pótolni ezen szükségletet, annyival inkább, mert 
már is 8 millióra terjed azon hiány, melyet a 
költségvetés felmutat, akkor szabadságot veszek 
magamnak addig is, mig a pénzügyi bizottság a 
maga részéről, talán czélszerübb inditványnyal 
állna elő, e részben arra utalni, hogy vannak 
még nekünk is pénzforrásaink, melyekből merí
teni lehet. 

Már egy előbbi alkalommal — és akkor a 
pénzügyminiszterhez volt szerencsénk — bátor 
voltam felhívni az ő figyelmét arra, hogy mig a 
most meglevő adók túlságosan terhesek, van még 
egy neme az adónak, a melytől meg vagyunk 
kímélve, a melyet pedig szerintem behoznunk kell, 
behoznunk szükséges : a fényűzési adók. Ezen 
adók léteznek Angliában, nem látom át , miért 
ne hozzuk be azokat Magyarországban? különö
sen akkor, mikor még a legszükségesebbre, mi
kor még a népnevelésre magára is azt mondják, 
hogy nincs pénz. Ezenkívül lenne még — és 
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annak idején szóba is fogjuk hozni tüzetesen — 
lenne még egy pénzforrás és ez: a nyugdijaknak 
nagy része. De lesz majd alkalom, hogy több ily 
pénzforrásra is utalhassak, és kimutassam azt, 
miszerint lehet, igen is találhatni pénzforrást, 
melyből a népnevelésre szükséges költségeket elő 
lehessen teremteni. 

Azonban hallottam egy másik ellenvetést 
magán utón. mely miután alkalmasint a terem
ben elő fog hozatni, arra előre is szükségesnek 
tar tom megjegyzéseimet megtenni. Hallottam t. 
i., hogy miért szavazunk meg 250,000 forintnál 
többet, mikor körülbelül ennyit is alig tud el
helyezni a közoktatásügyminiszter, mikor — nem 
tudom, tavaly történt-e, vagy három év előtt — 
az e czélra megszavazott összegből bizonyos 
mennyiséget még meg is takarí tot t . 

Igen sajnálom, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur a 6 7-ki világtárlatot meg nem 
látogatta és szemügyre nem vette mindazon elő
hal adást, a melyet a világ valamennyi nemzete 
a közoktatás terén kimutatni képes. Különösen 
bátor lettem volna fölhivni figyelmét azon 100-nál 
is többre rugó példányaira az iskolaépületeknek, 
melyek ott föltárattak, és melyek czélszerüsógök 
által bizonyára mindenkinek figyelmét lekö
tötték. 

Ha egyéb módon nem használhatja föl a 
miniszter a 250,000 frtnál nagyobb összeget, 
árn építsen iskolákat, hiszen ezer és ezerre mén 
azon községek száma, a hol még iskola nincs, és 
ezáltal bizonyára hálára fogja lekötelezni a nem
zetet átalában és lekötelezni különösen azon 
nem magyar nemzetiségeket, a melyek leginkább 
szűkölködnek iskolákban. 

Es i t t átmegyek azon indítványom elő
adására, a melyet már ezelőtt egynehány nap
pal volt szerencsém bemutatni, (Halljuk!) mely 
szerint oda kérem utasíttatni a vallás- és közok
tatásügyi miniszter urat. hogy a népnevelésre 
megszavazott összeg hovaforditásánál, különösen 
azon vidékeire a, hazának legyen kiváló figye
lemmel, a melyek leginkább szűkölködnek tanin
tézetekben. 

Hogy az országnak leginkább keleti és kelet-
éjszaki részei, nem magyar nemzetiségek által 
lakatnak, azt mindnyájan tudjuk. Ha anyához 
hasonlítom a hazát . . . (Horváth B. igazságügymi
niszter a terembe lép.*) Éljenzés a jobb oldalon.) 
ha annyához hasonlítom a hazát és gyermekek
hez a különböző nemzetiségeket ugy csak mél
tányosnak, csak természetesnek kell találnom, 
hogy valamint az anya kiváló gondot fordít 
gyermekei között azokra, kik a többieknél gyen-

*) Betegségéből felgyógyulva, ez alkalommal elő
ször jelen meg. 

gébbek, elhanyagoltabbak: ugy mi is kiváló gon
dot fordítsunk azon nemzetiségekre, melyek a 
közoktatás tekintetében a többieknél hátrább 
állnak. (Halljuk!) Ezt a közmivelődós tekintetén 
kivül, igen fontos politikai tekintetek is ajánlják, 
s azt, ugy hiszem, uraim mindnyájan érezzük. 
Midőn ezelőtt néhány nappal a dalmű- és zene-
képezde javára kórt összeg fölött folyt a vita, 
egyik képviselőtársunk ezt kitöröltetni kérte, 
egy másik ennek megszavazása fejében egy ro
mán nemzeti színházra 200,000 frtot kért. Én 
akkor, midőn egy részről kijelentettem, hogy or
szágos szükségnek tekintvén a dalmüvet és 
zeneképezdét az ország fővárosában, ezt igen is 
meg fogom szavazni: kiemeltem azt, hogy még 
inkább és még előbbre való sorban tekintem or
szágos szükségnek a népnevelést és a népnevelés 
előmozdítását, különösen azon tájakon, hol arra 
leginkább szükség van. Ha jól emlékezem, a t. 
ház ezen nézetet maga is helyeselte és indítvá
nyomnak akkorra halasztását pártolta, midőn 
a népnevelés ügye szőnyegre került. íme itt van 
ezen idő, t. ház! Annál fogva, midőn egyrészt 
Kállay Ödön t. barátom indítványát az összeg 
iránt pártolnám, egyúttal önöknek, uraim, párto
lásába ajánlom saját határozati javaslatomat, 
mely azt czélozza, hogy azon vidékek vétessenek 
különösen figyelembe, hol a tanintézetek legin
kább hiányoznak. (Helyeslés a szélső balon.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r : T. ház! Indítványokat tettek Kál
lay és Irányi képviselőtársaink. Az egyik, oly 
ezélból, hogy a népnevelés szükségleteire a bud-
getben praelimináit 250,000 frtnyi összeg egy 
millióra emeltessék; a másik, hogy a népnevelési 
intézetek fölállításával kiváló tekintet fordíttas
sák az ország azon vidékeire, hol ily figyelem 
még szükségesebb mint másutt. 

Mi az első indítványt illeti, részemről nem 
csak hogy elfogadom azt, hanem örömmel is 
fogadom el (Éljenzés a szélső bal oldalon.) Az in
dítvány minden esetre a pénzügyi bizottsághoz 
fog utasít tatni , a pénzügyi bizottság tanácskozni 
fog a fedezetről,és akkor fog ismét e ház hatá
rozata elé ez ügy kerülni. Hogy a praelimináit 
összeg nem nagyobb, annak oka kétség kivül a 
fedezet hiánya volt, mert hogy a hazában nem 
csak 250,000 vagy 1.000,000 frtot lehet haszon
nal investiálni és bizonyos tekintetben azonnal 
értékesíteni, arról kétség nincs, mert mindenütt 
nagy hiány mutatkozik. 

Mellékesen emlékezetébe hozom t. Irányi 
képviselőtársamnak, hogy Prancziaországban csak
ugyan roppant haladások történtek az utolsó 10 
év a la t t ; de ne felejtse el t. barátom, hogy a 
népnevelési törvény, melynek alapján ezen hala
dások az utolsó 10 évben történtek már 1834-bea 
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szavaztatott meg és épen azért mondám egy al
kalommal, hogy igen jól tudom és tudtam, hogy 
mindaz, a mit teszek, hogy minden fáradozásaim
nak eredményei a jelen pillanat alatt nem fog
nak látszani, hanem annak gyümölcsei talán 
10 év múlva, vagy még később lesznek élvez
hetők s valamint Francziaországban csak 1850 
után kezdették élvezni az 1834-ki törvényt, ugy 
azon törvény, a mely legközelebb itt alkottatott, 
áldásaiban, jótéteményeiben csak bizonyos évsor 
után lesz észrevehető; mert, a mint mondám, az 
első, a legnagyobb akadálya a népnevelésnek nem 
a budget hiányában, hanem a népnevelési esz
közök hiányában keresendő, melyeket a nép-
nevelésnél átalába, tapasztalhatunk. 

Hogy Magyarországban a népnevelés ne oda 
fejlődjék, a hol Poroszországban áll, hanem oda 
hol például a népnevelés Francziaországban áll, 
Magyarországnak jelenleg legalább 25—26,000 
néptanítóra van szüksége és méltóztassanak kö
rültekinteni, méltóztassanak figyelembe venni, 
hány van azon 14—15 ezer tanító között, ki 
a jelen pillanatban valóban képesnek nevezhető, 
és méltóztassanak elhatározni, hogy lehetséges-e 
egy a ezélnak valóban megfelelő, valóban ered
ményes rendszert behozni? 

Ismerem a t. háznak lelkesedésót a népne
velés iránt; tudom, hogy e házban nincs senki, 
ki a népnevelés ügyét nem tartaná a haza leg
nagyobb, legégetőbb szükségének; meg vagyok 
győződve, hogy ha a népneveíést egyszerre ma
gas fokra emelhetnők, vagy esak tetemesebben 
magasabbra, mint a mostani, egy perez alatt 
nem kiméinek a milliókat és készek volnának 
mindenre; de még e mellett is lehetetlen lenne 
egy bizonyos idő lefolyása előtt a népnevelés 
ügyét egy bizonyos pontra fölemelni. 

Yan egy kiadás, a hol az, a mit a t. ház 
a budgetben meg fog szavazni, azonnal hasznos 
eredményeket teremt és ez azon kiadás, a mely 
az iskolaépületekre fordittatik. 

Meghoztuk a törvényt, melynek értelmében 
minden szülő gyermekét tanköteles korában az 
iskolába küldeni tartozik. Vóghetíenül kevés Ma
gyarországon azon hely, a hol a most létező 
iskolákba a tanköteles gyermekek száma bele
férne — mellőzve azt, hogy ezen iskolák bármily 
roszak, valamint azt, hogy nem 150, hanem 80 
gyermeket küldünk egy iskolába, még akkor is, 
mondom, kevés hely van, a hol a tanköteles 
tanulók két harmada a helyiségekbe belefér. 
így tehát, a mi az iskolahelyiségeket illeti, itt 
minden, a mi történik, az azonnal gyűmülcsözni 
fog; egyébiránt bátor leszek e tekintetben is 
egy törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé, 
ha lehet, még ez ülésszak alatt — mondom, ha 
lehet, mert nem rajtam fog múlni, hanem attól függ, 

KBPV. H. NAPLÓ 1 B ? | VI. 

vajon a háznak ideje lesz-e annak tárgyalására —-
egy törvényjavaslatot, melyben tervet fogok elő
adni, mely szerint az egyes községek épületeik
ről gondoskodván, az ország részéről csak az 
erre tett költségek biztosítása lesz szükséges. 
Mert az, hogy az állam építsen iskolákat az 
egész országban — méltóztassanak elhinni — 
tökéletesen lehetetlen. Ez nem csak a mi költ
ségeinket merítené ki. de kimerítené más ország 
költségeit is két oknál fogva, mert először az 
iskolaépületnek, melyet az állam épit, másfélé
nek kell lenni, mint azon épületnek, melyet va
lamely falu épit. A falu által fölállított iskola
épületnél nem szükséges másra tekinteni, mint 
épen a legszorosabb szükségletre, az állam által 
állított iskolaépületeknek bizonyos külső diszszel 
kell birniok. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ennek szükségét 
nem látom be. 

Eötvös Józse f h. közoktatási mi
n i s z t e r : Az állam nem építhet ugy, mint 
egyes helység. Másodszor : az nem szenved két
séget, hogy ha gondoskodunk arról, hogy egyes 
községek olcsó kölcsönt kapjanak az iskolák épí
tésére és azok hozzájárulva munkáikkal, segít
nek minden módon, akkor az iskolák gyorsabban 
és sokkal olcsóbban is föl fognak állíttatni, mint 
ha azok fölállítását az ország vállalná magára. 

A mi t. képviselőtársamnak azon indít
ványát illeti, hogy a népnevelési költségekre 
nézve legyünk tekintettel egyes vidékre, ez in
dítványt nem fogadhatnám el, mert méltóztas
sanak elhinni, a dolog természeténél fogva nem 
vidékekről lehet szó, hanem csak egyes helyiség
ről és a dolgok természete ugy hozza magával, 
hogy mindenekelőtt azon helyiségekről kell gon
doskodni, a hol iskolák nem léteznek; de egy 
különös védeket jelölni ki a jelen pillanatban, 
azért nem tartom czélszerünek, mert egész Ma
gyarországon nincs oly vidék, hol a népnevelés 
ügyében igen sokat ne kellene tenni, ugy hogy 
első időben tevékenységünket, ugy szólván, min
denütt ki kell terjesztenünk. (Élénk helyeslés.) 

P u l s z k y F e r e n c z : A népnevelés kér
dése, t. ház, mindenesetre a legfontosabbika a 
ház elé került eddigi kérdéseknek, s én azt hi
szem, hogy nincs annak más határa, mint épen 
a fedezet, mint épen a budget állása; mert azt 
hiszem, hogy még azon összeg is, melynek meg
ajánlását Káliay képviselőtársam indítványozta, 
csekély ahhoz képest, a mi szükséges, szerintem 
ezzel is esak foltozgathatunk, nem hogy ujat 
építhetnénk. Ha valahol, ugy a népnevelésnél 
látok egy régi mondát alkalmazhatónak, és ez a 
Sybilla könyveinek regéje. 

Volt idő, midőn a magyar nemesség kor-
27 
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mányzott és tanácskozott itt, és az volt a ki
zárólagos magyar nemzet. 

Ha azon időben elfoglaltuk volna ezen tért, 
ha azon időben engedte volna magát megadóz
tatni a nemesség, akkor megmagyarosithattuk 
volna az egész nemzetet. Hanem igen jól emlé
kezhetünk mi, kik a régi időkből valók vagyunk 
és igy péld. Ghyczy Ignácz t. képviselő ur igen 
jól fog emlékezni arra, hogy valahányszor föl
merült azon kérdés, hogy a nemesség megadóz
tassák, mindig kortesek jöttek ide be és meg
akadályoztatták ezen törekvést az ismert jelszó
val : „nem adózunk". 

Akkor tehát elutasítottuk a Sybilla köny
veit. Most újra előttünk vannak. Most azonban 
már nem az a föladatunk, hogy magyart ne
veljünk, hanem a mi még nemesebb, hogy em
bert neveljünk. (Helyeslés.) 

Félek, hogy ha most elmulasztjuk az alkal
mat, eljön az idő, a midőn communisticus tö
rekvések elnyomása ezéljából kellene ezen Sybilla 
könyveket elfogadnunk; de meglehet, hogy ex 
csak akkor fog történni, midőn már későn lesz. 

Én tehát örömmel .üdvözlöm ezen indít
ványt, és erre nézve eltérek talán számos álta
lam igen t. képviselőtársam nézetétől, mely kel-
lemetlen^ helyzetbe különben én igen gyakran 
jövök. Én ugyanis nem látom be annak ezél-
vszerüsógét, hogy ezen indítvány a pénzügyi bi
zottsághoz utasíttassák, miután a pénzügyi bi
zottság ezen kérdés irányában nincs más hely
zetben, mint mi magunk. A kérdés az, hogy a 
fedezet iránt történjék gondoskodás. 

De hogyan gondoskodhatunk mi most a fe
dezetről, midőn mi még eddig átmeneti korszak
ban levén, semmikép sem ismerjük az ország 
valódi jövedelmét. A múlt országgyűlés, mely 
első volt, mióta a nemzet a nemz étnek vissza
adatott, igen helyesen a legnagyobb gazdálko
dással állapította meg a költségvetést és mi 
mégis azt hittük, hogy az első esztendő deficit
tel fog végződni. S mi történt? Az év többi et
tél fejeztetett be és a pénztár tele volt. Ez 
annyira váratlan vala előttünk, hogy a mint 
jól emlékezünk — tekintélyes képviselők, kik szá
molnak és belenéznek a dolgokba, sőt a hírlap
irodalom egy nagy része is be akarta bizonyí
tani, hogy „deficit" van. Most már a második 
esztendőn is túlestünk és még sem tudjuk egész 
bizottsággal, hogyan állunk, nem tudjuk, hogy 
volt-e 1869-ben deficit, vagy nem 1 Én ugy hi
szem, hogy nincs, ámbár határozottam nem ál
lithatom, mert nincs betekintésem a dolgokba, 
de a mennyire körülbelől a jelekből következtet
hetek, én azt hiszem, hogy a múlt évben sem 
volt deíi cit. En meg vagyok győződve, hogy egy 
áll amnak sem lehet czélja, hogy thesauriáljon és 

nézetem szerint, a népet csak annyira szabad 
terhelni, a mennyi a kiadásokra szükséges. (He
lyeslés.) A mi már most a népnevelést illeti, az 
oly szükséglet, melynek csak egy korlátja van, 
t. i. a fedezet, sőt én még ezen is tulmennék, 
és nem ijednék vissza a kölcsön fölvételétől sem. 
Az igaz, hogy a kölcsöntől kamatokat kel
lene fizetnünk, mert ez önmagából nem hozna 
kamatokat, mint hoz például a vasúti kölcsön, 
hanem igenis hozna morális kamatokat, azt 
azonban még nem láttuk, hogy Európában bár
hol is kölcsönt vettek volna föl a népnevelés 
számára. Azt láttuk, hogy a katonaságra csinál
tak adósságokat, fölfegyverkezésre, vasutakra, de 
a népnevelésre nézve ez eddig nem történt, 
a mi pedig, nézetem szerint, tán szükségesebb 
volna, mint bármi más. (Helyeslés hal felől.) 
En tehát, mint mondám, üdvözlöm az indítványt 
és azt hiszem, hogy azon összeg, mely inditvá-
nyoztatott, elvégre nem is oly nagy, hogy ne 
jöhetne be a költségvetésbe. (Igaz!) Ámbár igaz, 
most azon meggyőződés uralkodik, hogy ezen 
esztendőt nem zárhatjuk be deficit nélkül. De 
figyelmeztetem a t. házat, hogy két esztendővel 
ezelőtt is azt hittük és a múlt esztendőben 
ugyanazon meggyőződésben váltunk el ezen te
remtől és mégis most már hivatalosan tudjuk, 
hogy 1868-ban nem volt hiánylat és ugy hi
szem, hogy 1869-ben szintén nem volt. Ezek 
következtében én szívesen hozzájárulok Kállay t. 
képviselőtársam indítványához. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l ; T. ház! A közoktatási 
budget tárgyalása végéhez közelit, engedjék meg, 
hogy mint volt munkása a nevelés ügyének, az 
elemi iskolákról szóljak. Prancziaországban majd
nem minden kitűnő államférfiúi nevelésügygyel 
foglalkozik, azon problémát állítván föl, mikóp 
kell nevelni a népet, e nagy gyermeket, melyre 
még mindig keresi a, helyes utat. Jules Simon, 
midőn az elemi iskolákról szólt, beszédével az 
egész ülést betöltötte. És ez igen természetes, 
mert némelyeknek nem elég, hanem még több 
világosság kell, másoknak pedig már sok azon 
világosság is, mely a láthatáron szétárad. 

Némelyek az iskolák számában keresik a 
jövőt, mások a tanári fizetések felemelésében. 
Azt hiszem, hogy ez mind nem elég. Az egész 
nevelés titka két szóban fekszik. Egyik az ele
mi tanítók képezdéje, a másik a gymnasiumi ta
nárok képezdéje. Ha a budgetet nézem, az egyikre 
7000 forint, a másikra 7500 forint van ajánlva. 
Ha azt kérdezzük, vajon elég-e ezen összeg? ugy-
találjuk, hogy azon nem csak könyveket nem 
szerezhet, hanem legfeljebb csak kenyeret sze
rezhet a tanár. Tehát a fődolog két intézetet 
állítani azon összegből, melyet Irányi Dániel t. 
barátom előterjesztett, és én azt azért egész lelkem-
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bői pártolom. Miért? — Mert hiában állítunk 
sok iskolát, nem arról van szó, hogy hány ezer 
kéz szórja a magot, hanem arról, vajon jó ma
got szór-e a kéz, és vajon azon kéz műértő kéz-e ? 

Ha elemi iskoláink állapotát nézzük, meg
felel-e a kor igényeinek? Mit keresünk mi áta-
lán a néptanítóban? Először az oklevelet. Ha 
meggondoljuk azt, hogy mily könnyű ma okle
velet szerezni, a mihez nem kell egyéb, mint 
egy kis protectio, néha egy kis könyörület, ak
kor belátjuk, hogy elég biztosítékot nem nyújt 
az oklevél. 

Egy pár példát hozok fel az életből. Láttam 
okleveles tanítókat, kiknek napirendjök az volt, 
hogy az iskola-ajtó előtt fél óráig sétáltak, a 
gyermekek pedig benn zajongtak. Másodszor mit 
keresünk mi egy néptanítóban? Azt, a mit a 
franezia ezen szóval mond : „bon pour tout fairé," 
legyen az minden, orgonista, kántor, sekrestyés. 

Egyszer egy gyermektől azt kérdeztem, va
jon mit tanultál fiam ma az iskolában? Azt 
mondta, ostyát sütni. A tanitó a legügyesebb 
fiúkat a konyhába vitte, és ott szórta a tűzhely 
mellett reájok a szellem sugarait. Nem mondom, 
hogy ez átalánosan ugy van, hanem elég szo
morú, ha ily kivételek is vannak. 

Én részemről következőket keresek a népis
kolákban : Először kívánok emberszeretetet, szak
avatottságot; másodszor jó tankönyveket. Mert 
nem az a kérdés, M tanit, hanem, hogy mit ta
nít; és ezt máskép nem lehet elérnünk, mint 
nagy pályadijakkal, a miket a kormány kitűz 
országos csődület utján. Harmadszor kívánok szi
gorú ellenőrködést; és ezt ne gyakorolja a hely
beli igazgató, mert azt könnyű barátság és más 
utón megnémítani, hanem gyakorolja az, kiről 
a közoktatási miniszter ur azt mondta, hogy hol 
vegyen szállást ? A kocsin. Az ő lelkes példája 
és ügyszeretete fogja lelkesíteni a tanítókat is. 

Egykor egy régi tanítóm azt kérdezte tő
lem, mit gondolok én a mai tanrendszerről ? A 
mai tanrendszerről azt gondolom, volt válaszom, 
hogy nekünk nem tanítványokat, hanem tanáro
kat kell nevelni. Itt a helye, egy jeles franezia 
iró mondatát idéznem. Laehambaud azt monda: 
„Ne me parle pas de libertó, la pauvreté c' est 
1' esclavage." 

Én ezt a néptanítókra alkalmazom ; ne be
széljenek Önök nekem nevelésről, a szegénység 
tudatlanság. . . . Én azt óhajtom, hogy a cul-
tusminiszter ur egy póthitelre kérjen felhatalma
zást és ezen póthitelt, melyet a ház megszavaz, 
ezen két intézetre, a gymnasiumi tanári képez-
dére, és néptanítók képezdéjére kívánom fordi-
tani. E két intézet falai közt van a népnevelés 
titka: A világosság. (Helyeslés a haloldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 

i részemről követni fogom azon intést, a melyet 
mai napon legelőször felszólalt képviselőtársunk 
hozzánk intézett, az az: csakis és szorosan a 
dologhoz fogok szólani. 

A képviselőház előtt most tulajdonképen két 
határozati javaslat fekszik, melyhez szólani le
het. Az egyik Kállay Ödön képviselőtársunk ja
vaslata, a ki a népiskolai czélokra kért 290,000 
frt helyett 1.000,000 frtot kivan megszavaztat
ni. Én magam részéről azt, hogy a népiskolai 
és népnevelési czélokra a kívántnál több, sőt 
tetemesen több szavaztassák meg, elvileg elfoga
dom, és egyetértek még abban is Pulszky kép
viselőtársammal, hogy ha nem telik a fedezet
ből, ezen czélra még kölcsön utján is kész va
gyok a szükséges összegeket előteremteni; de 
viszont óhajtom azt is, hogy ezen tárgynál is 
azon utón haladjunk, a melyen haladni meggyő
ződésem szerint helyes; az az, hogy ne igy rög
tönözve szavazzuk meg az összeget, hanem ki
mondván a ház készségét az iránt, hogy mind
azt, a mi szükséges, meg fogja szavazni, utasítsa 
a minisztert póthitel kérésére, (Élénk helyeslés) 
mely czélból részemről bátor leszek írásban is 
nézetemet, indítványomat beadni, és ez abban 

i áll: (olvassa) hogy 
„tekintve a népvevelés ügyének első fon-

I tosságu voltát; tekintve, hogy ez irányban meny-
i nyire hátra vagyunk, mondja ki határozatilag 

a képviselőház, hogy midőn a cultus- ós közok
tatási miniszter által a költségvetésben, a nép
nevelés érdekében kivánt összeget megszavazza, 
egyúttal odautasitja a nevezett minisztert, hogy 
azon összeg iránt, a melyet a népnevelés előmoz
dítására még ez évben a czélnak megfelelőleg 
tud fordítani, pótjavaslatot terjeszszen a ház 
elé, előre is biztosítván őt a ház a felől, hogy 
az e czélra szükséges összegeket megszavazni 
kész ieend." (Élénk helyeslés.) 

Én részemről azt hiszem, hogy ez a sza
bályszerű eljárás. (Elfogadjuk.) Először t. i. meg
szavazzuk rögtön azt, a mi kéretik, hogy fön-
akadás ne legyen; másodszor bedig odautasitjuk 
a minisztert, hogy tudassa velünk az összeget, 
mely a czél elérésére szükséges. Én azt tartom, 
hogy ez oly szempont, melyet figyelembe kell 
venni, mert utoljára a miniszter is csak a meg
levő eszközökkel rendelkezhetik, s én részemről 
biztosithatom a t. házat és a minisztert, hogy 
ha ő ki fogja pótjavaslatában mutatni, hogy egy 
milliónál többet is tud haszonnal még ez évben 
e czélra fordítani : én egy milliónál többet is 
megszavazni kész vagyok. 

A másik indítvány Irányi Dániel t. képvi
selőtársam indítványa. Engedjen meg t. bará
tom, (Halljuk!) hogy elsőben is rám vonatkozó 
mai felszólalására csak azt jegyzem meg, hogy 

27* 
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én azt, miszerint hasonlítunk egy könnyelmű gaz
dához, — bár nem is egészen oly modorban 
mondtam, mint ő — de semmi esetre nem mond
tam a népnevelés ügyével kapcsolatban; akkor 
a népnevelés ügyéről szó sem volt: de egyéb
iránt én ezt nem mondtam egyes tételekre vo
natkozólag, melyeknek megszavazása kéretett , 
hanem mondtam csak átalánosságban eljárásunk
ra vonatkozólag, és e tekintetben azt hiszem, 
tökéletesen áll az analógia azok után is, miket 
ő felállított; mert tökéletes igaza van ugyan, 
hogy a gazda, ki látja, hogy gazdaságában a 
legszükségesebbek is hiányoznak, e szükségese
ket kölcsön utján is beszerezheti, de ő is meg 
fogja nekem engedni, hogyha azonban ezen gazda 
kölcsön utján többet fog beszerezni, mint a 
mennyinek kamatait megbírja, nem helyesen, nem 
czélszerüen tesz, ha a kölcsönt nem jól megfon
tolva, czélszerüen veszi fel, meg fog bukni. En 
tehát nem akartam s nem kívánok egyebet, 
mint azt, hogy ha nem telik ki az ország jöve
delméből a szükséges költség, a bizonyosan 
s okvetlenül szükséges czélokra, még kölcsön ut
ján is adjuk meg a szükséges eszközöket, és ezt 
tar tom a népnevelésre is, csak mindenesetre ad
junk megfontolással és a szükséges alapos kimu
tatások alapján. A mi különben t. barátomnak 
indítványát illeti, én azt, mint nézetemmel meg
egyezőt elfogadom, mert az indítványban ma
gában nincsen épen egyes vidék megjelölve, ha
nem azt akarja, hogy a népnevelésre szánt ösz-
szegek fordíttassanak legelőször is és mindenek
előtt az ország oly vidékeire, hol a szükség leg
nagyobb. Ez oly természetszerű, hogy ennek kü
lönben is igy kellene történnie; de miután so
kakra nézve ezen indítvány elfogadása megnyug
tatókig hathat, azt magam részéről is pártolom 
és elfogadását kérem. 

Az általam felolvasott javaslatot pedig bá
tor vagyok benyújtani s a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szó
nok által már felolvasott javaslatot.) (Felkiáltások: 
Elfogadjuk! Belyes!) 

V á r a d y G á b o r ' . T. képviselőház! A 
tárgyhoz, melyhez i t t határozati javaslat nyúj
ta to t t be, nem kívánok szólani, röviden kijelent
vén, hogy Tisza Kálmán és Irányi Dániel bará
t im határozati javaslatait elfogadni kész va
gyok, hanem egy körülményre vagyok bátor a 
t . háznak s különösen az igen t. közoktatásügyi 
miniszter urnák figyelmét felhívni. 

Az 1869-ki költségvetés tárgyalása alkal
mával ösztöndijak, jutalmazások és segélyezések 
czimén 43,750 frt hozatott előirányzatba a cul-
tusminiszter ur költségvetésében. A ház a költ
ségvetés tárgyalása alkalmával ezt 40,000 frtra 

vonta le, azon világos utasítással, hogy 20,000 
frt ebből segélyezésekre, ösztöndijakra, jutalma
zásokra fordittassék, és 20,000 írt addig is, mig 
a néptanítók nyugdíjazásáról törvényhozás intéz
kednék, a néptanítók fönálló nyugdijalapjának 
javára fordittassék. Az igen t. közoktatási mi
niszter ur jelentésében nincsen nyoma, annak, 
hogy ezen 20,000 frt mi czélra fordíttatott, 
hogy ezen alap öregbittetett-e azon 20,000 írt
ta l? Ugyanazért bátor vagyok e tárgyban kér
dést intézni az igen t. közoktatási miniszter úr
hoz, s annyival jogosabban intézem e kérdést, 
mert a költségvetésben, sem a fedezetnél, sem 
az alapok és alapítványokra vonatkozó czimnél 
ezen 20,000 írtnak semmi nyoma nincsen. Ha 
megnyugtató fölvilágosítást kapok, akkor semmi 
további észrevételem nincs, különben pedig bátor 
leszek erre vonatkozólag egy határozati javasla
tot előterjesztem. 

T a n á r k y G e d e o n á l l a m t i t k á r : T. 
ház! Minthogy ez administrativ ügyre vonatko
zik, melyet én kezeltem, bátor vagyok, ha mél
tóztatnak megengedni, a miniszter ur helyett e 
részben fölvilágosítást adni. (Halljuk!) Ugyanis 
nem csak 20,000, hanem minthogy a te t t tu
dakozódások és hivatalos kérdések után 43 ta
nítói nyugdíjintézet jelentetett be Magyarország
ban, mindannyi különböző felekezetekhez tartozó 
ezen intézetek közt 5 — 500 írt osztatott el, a 
mi tehát összesen 21,500 frt tesz; de a másik 
20,000 írt tal , mely egyes tanítók segélyezésére 
lett volna fordítandó, jónak lát ta a miniszter ur 
ugy rendelkezni, hogy abból szintén mindegyik 
egylet egylormán részesüljön az országgyűlés 
határozata értelmében, és mindegyik egyletnek 
5 — 500 frtot utalványozott. Ez akkoriban a hi
vatalos lapban nyilvánosságra is bocsáttatott és 
azért a miniszter ur nem gondolta, hogy e te
kintetben még különösen is szükséges volna a há
zat tudósítani. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Azon indít
ványhoz kívánok szólani, melyet Kállay Ödön t. 
barátom nyújtott be s a melyben javasolja, hogy 
a t. ház már most a népnevelés előmozdítására 
290,000 frt helyett egy millió frtot szavazzon 
meg- A nehézségek, melyek ellene felhozattak a 
miniszter ur által, főleg abban pontosultak össze, 
hogy mi a népnevelésre most mindjárt, mindazt, 
a mi szükséges, be nem ruházhatjuk hasznosan, 
mert először nincsenek elegendő számú tanítóink, 
másodszor, mert nem vagyunk képesek azonnal 
a szükséges iskolai épületeket fölállítani. Én tö
kéletesen méltánylom az első ellenvetést, s azt 
készséggel elismerem, ámbár részletes tudomásom 
a dolog állásáról nincsen, a mint, ugy hiszem, 
senkinek , még magának a miniszter urnák 
sincs. 
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Elhiszem azt, hogy mi most 25—26 ezer 
képzett alkalmas tanitót előállítani képesek nem 
vagyunk, de a kivánt 1 millió forint nem is 
elegendő arra, hogy mi a népoktatás körül szük
ségelt minden hiányokat azzal fedezzünk; mi 
esak azt csodáljuk, hogy már most az alkotmá
nyos kormányzat 4-ik évében vagyunk és ezen 
4-ik évre esak oly kis összeget veszünk előirány
zatba, mennyi csak foltozgatásra is szükséges. 
Mi szeretnők, hogy történjók már egyszer vala
mi; nem várjuk, nem kívánjuk azt a miniszter 
úrtól, hogy egy-két év alatt befejezze mind
azon teendőket, melyek a népnevelésre szüksé
geltetnek ; tudjuk, hogy sok a teendő, tudjuk, 
hogy sokan évekig fáradoztak benne; hanem azt 
óhajtjuk, hogy már egyszer kezdjük meg ezen 
fáradozást a gyakorlatban. Azt halljuk, hogy 
5000 községben nincs iskola, kevesbítsük ezek 
számát, állítsunk 2 — 3 száz iskolát, állítsunk 
szóval annyit, mennyit anyagi tehetségünk és 
mennyit a mostan meglevő szellemi erők meg
engednek. Hogy a még létesítendő iskolák mi
lyenek legyenek, azt vitatni nem akarom, ha
nem azt hiszem, hogy azok akár a községek, 
akár az állam által állíttassanak fel: egyedüli 
szükségesnek azt találom, hogy azok a czél-
nak megteleljenek. (Ugy van!) 

A mi a fedezetre nézve mondatott, (Hall
juk!) igaz, hogy az elénk terjesztett költségvetés 
szerint 6—8 millió deficit vár reánk. De uraim, 
mi idézi elő ezen deficitet, talán hasznos, pro
ductiv beruházások? Én nem tartom azt, hogy 
mi hasznos, productiv beruházásokra összesen véve 
is annyit találnánk ezen előirányzatban, a meny
nyit maga a deficit tesz. Mi az országból bejött 
talán 180 millió frtot elköltjük a. közös adóssá
gokra, a közös költségekre, közös hadseregre és 
központi igazgatásra. Minden minisztérium, egyet
lenegynek, t. i. az ő fölsége személye melletti 
minisztériumnak kivételével , nagyobbította a 
központi igazgatás költségeit, nagyobbította pe
dig annyival, hogyha ezen minisztériumokat egy-
beveszszük, ha a nagyobbitás nem történt vol
na, több mint egy millió frtot lehetne megta
karítani ; pedig én azt hiszem, hogy ha a mi
niszter urak erélylyel hozzálátnának, azon sze
mélyzettel, mely a múlt évi költségvetésben 
megszavaztatott, a minisztériumok teendőit a 
legczélszerübben, leghasznosabban végezhették 
volna; hanem minden miniszter azt vélte: né
hány tanácsos, néhány miniszteri titkár és hiva
talnokkal okvetlenül szaporítani kell személyze
tét, és ebben semmi levonást nem engedett; mi
kor aztán a közművelődésre, a népnevelés és egyéb 
productiv czélokra jött a sor, semmi pénzünk 
sem maradt. Fölszólaltunk többen, hogy le kell 
vonni mindazt, a mire szükség nincs, azonban 

magunk maradtunk, mert a nagy többség ugy 
vélekedett, hogy a minisztériumnak mindazokra 
szüksége van, és most, midőn azt mondjuk, adas
sék productiv czélokra, nincs pénz. Azonban el 
kell ismernem azt, hogy a jobb oldalon sem ta
lált ellenszenvre ezen indítvány és elvben min
denki elfogadta; a kérdés már most az, vajon 
már most szavaztassék-e meg a képviselőház ál
tal, vagy a pénzügyi bizottság utasíttassák, vagy 
pedig a miniszter ur terjeszszen elő tervet? 

Ha t. miniszter ur őszintén be nem vallotta 
volna, hogy ő nem bir statisticai adatokkal a 
nevelésügyről, akkor ón azt hinném, hogy a mi
niszter ur birván minden szükséges tudomással 
a nevelésügynek részleteiről, képes lesz néhány 
nap alatt egy tervet beadni a képviselőháznak, 
mely szerint a legszükségesebbre, a legszüksége
sebb teendőket kijelölvén, a kellő pénzösszeg 
megszavazását póthitel által fogja kérni. Ha a 
miniszter urnák nincsen terve, ha nincsenek sta-
tistikai adatok, ha azoknak begyülése a törvény
hatóságoktól még csak váratik, mikor fog ez 
történni 1 Mi csak azt sürgetjük, hogy kezdjük 
meg már egyszer a gyakorlati téren a reformo
kat ; a túlsó oldalról oly nagyon hangoztatják a 
belügyi reformokat, kezdjük meg a gyakorlati 
téren: ime itt van az alkalom! 5000 községben 
nincs iskola; ime itt van egy millió forint, ez
zel, ha egy község iskolájának fölállítására csak 
1000 frtot veszünk, mindjárt ezer községgel lesz 
kevesebb, melyben nem lesz népiskola. 

Én nem kívánom, hogy az állam maga ál
lítsa az iskolákat, hogy a községek hozzá nejá
ruljanak. En hiszem, hogy azok szívesen hozzá
járulnak ; különben is törvény van, mely a köz
ségeket erre kötelezi s a kormány esak azon 
költséget nyújtja, mely a község erejét megha
ladja. Én azt hiszem, hogy tekintetbe véve ezen 
körülményeket, tekintetbe véve a tanítók hiányát, 
tekintetbe véve a népnevelésnek rendkívüli hát-
ramaradottságát, legalább is egy millió frtot a 
miniszter ur minden nagy előkutatás, minden 
nagy előmunkálatok nélkül még ez évben bizo
nyosan hasznosan beruházhat a köznevelésre. 
Ennélfogva én Kállay Ödönur indítványát elfoga
dom. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

Eötvös Józse f b. vallás- és köz
oktatási miniszter : T. ház ! Csak egyre 
kell válaszolnom, mit a t. képviselő ur mondott. 
Ugyanis azt állította, mintha én a ház előtt 
nyivánitottam volna, hogy nekem statisticai ada
tok rendelkezésemre nem állanak. Bocsánatot 
kérek, egészen hibásan méltóztatott fölfogni sza
vaimat. Én, midőn fölszolittattam, miért nem 
terjesztem a ház elé a törvény értelmében éven-
kint előterjesztendő jelentést, azt válaszoltam, 
hogy a statistikai adatok kezembe oly későn ke-
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rültek, sőt azok egy része még most sem külde
tett be, hogy ón tökéletesen kimerítő jelentést, 
olyant, milyennel a ház elé léphetek, még a ház 
elé nem terjeszthetek. Hanem azt, hogy kezem
ben statisticai adatok nincsenek, soha nem mond-. 
tam és nem is mondhattam, mert akkor utoljára 
valósággal vétkesen elhanyagoltam volna köteles
ségemet. Én azt nem mondtam, hogy nincsenek 
statisticai adatok kezemnél; hanem azt, hogy 
nem voltam képes még azokat ugy összeállítani, 
hogy azokból kimerítő, a ház méltóságához illő 
jelentést tehessek, mely alapjául szolgálhatna a 
ház intézkedésének. Ezt mondtam a statisticai 
adatokra nézve. 

A második pontot illetőleg, én részemről 
sokkal csélszerübbnek tartom t. barátom Tisza 
Kálmán urnák inditvánjrát, mint Kállay Ödön 
t. képviselő társam indítványát; czélszerübbnek \ 
tartom pedig azért, mert itt egy elv mondatik 
ki, kimondatik azon elv, hogy a ház mindazt, a 
mi haszonnal már befektethető, még kölcsön ut
ján is kész előállítani, mert ez nem foglal ma
gában bizonyos meghatározott összeget, bizonyos 
meghatározott összeg kimondása pedig most 
teljességgel lehetetlen is. 

Hogy e millió nem lesz elég, arról a t. 
házat előre is biztosithatom; egyébiránt ez csak 
póthitel utján lesz eszközölhető, ha egyszer tisz
tába jövünk arra nézve, hogy mely községek 
azok, melyeknek nincs az állam segélyezésére 
szükségök, hogy ők maguk építésének iskolát és 
mely községek azok, hol ez nem elégséges, ha
nem hol az államnak valósággal magának kell 
iskolát állítani. En tehát bátor vagyok, t. ház, 
kérni, méltóztatnék Tisza Kálmán képviselőtár
sunk indítványát elfogadni. (Helyeslés.) 

B r o g y á n y i V i n c z e : T. ház! Nem ta
gadom azt, hogy az 1867: 38 t. ez. a népneve
lésnek egy részben alapját megvetette, de két
ségtelen az is, hogy az e törvényczikknek per-
missiv részéből kifolyó felekezeti iskolák a nép
nevelési eulturának meg nem felelő tespedésben 
vannak. 

T. ház! Tudom, nem fogják közönynyel 
nézni azt, hogy az országbeli iskolák nagyobb 
részét képező felekezeti iskolák javára és előmoz
dítására mi sem történik; mert tudom azt, 
hogy czéljok átalában véve a népnevelés. Már 
most, miután az emiitett törvény megengedte a 
felekezeti iskolák létesítését és felállítását, kell, 
hogy ezeknek rendezéséről is gondoskodva le
gyen. E tekintetben bátor vagyok a t. háznak 
egy határozati javaslatot benyújtani, s annak 
indokolását azon időre tartom fel magamnak, 
mikor az tárgyaltatni fog. 

Kállay képviselőtársam indítványához, mely 
ugy látszik, a 26-ik rovatból kiindulólag tétetett, 

szívesen én is hozzájárulak, ha t. i. ezen összeg 
méltányosság alapján osztatik meg, a mennyiben 
quod uni aequum, alteri justum, ha t. i. azon 
felekezeti iskolák, melyek tényleges szegénységöket 
bebizonyítani képesek, ha nem is mindenben 
ugy, mint a községi iskolák, de térképek, föld
tekék, könyvek és más egyebekben részesülnek; 
e tekintetben bátor vagyok egy módositványt 
benyújtani. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Brogyá-
nyi Tincse határozati javaslatát és módositványái:) 
„Minthogy a felekezeti népiskolák az 1868-diki 
XXXVIII. t. ez. V-ikfejezetének 31, 32, 33,34 és 43. 
§-ában kijelölt jótéteményekben nem részesülnek; 
tekintve azt; hogy a felekezeti népiskolák jelen 
szerkezetökben a culturai követelményeknek 
meg nem felelnek; de azt is tekintetbe véve, 
hogy a felekezeti népiskolák tanítóinak állása, 
kötelezettsége és fizetése rendezve nincs, fő
leg, hogy az utóbbi, a régi canonica visitatio, 
vagy az úgynevezett iskolai bevallás alapján, 
termesztményekben és készpénzben fizettetik; 
minthogy az ország fölvidékének szegényebb osz
tálya ezen reája súlyos, de különben aránytalan 
tandijt fizetni, képtelen, és igy ez által a tan
kötelezettségnek meg nem felelhet: 

mondja ki a ház, hogy a vallás- és közok
tatási minisztert oda utasítja, mikép a felekezeti 
népiskolák viszonyait rendező, tanítóinak fizeté
sét és kötelességét szabályozó törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé.* 

(Olvassa továbbá ugyanannak módositványát:) 
„A IV. czim 26. rovatában foglalt kitétel": köz
ségi népiskolák felállítására és segélyezésére" — 
ekkép módosítandó: „községinépiskolák felállítá
sára, ugy ezek, valamint szegény felekezeti is
kolák felsegélyezésére * — tétessék. 

N y á r y P á l : T. ház! íme elértünk azon 
fontos ügyhöz, a melyről intézkednünk alkotmá
nyos életünk kezdetén legelőször kellett volna. 

Mindenki tudja t. ház, hogy reformokat, 
javításokat létrehozhat a törvényhozás ; de ha 
nem javítja azokat, kiknek számára a javításo
kat, a reformokat életbe lépteti, tökéletesen mind
egy : akár áriatok részére hozta volna be az állam 
azon reformokat, akár oly emberek részére, kik 
azokat felfogni nem képesek. 

Mi, t. ház, sok időt töltöttünk a törvény
kezési rendszer reformjával, mi megváltoztattuk 
az eddigi egész rendszert; de nem gondolkodtunk 
arról, miről legelőször kellett volna gondoskod
nunk, hogy azon egyéniségeknek, kik akár bí
ráknak alkalmaztatnak, akár tanuknak hivatnak 
fel, értelmi fejlettségébe és becsületességébe bi
zalmunkat helyezhessük. Mi sokat beszéltünk és 
beszélünk folyvást a szabadságról; mi a legszéle-
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sebben kiterjesztett választási reformot kívánjuk 
mindnyájan; ámde, t. ház, mire fog az vezetni, 
még ha magát az átalános szavazati jogot meg
adjuk is, ha azok, kik ezen magasztos joggal 
felruháztatnak, meg hagyják magukat vásárolni, 
akár egyik, akár másik párt által. 

T. ház! mi felszabadítottuk a sajtót. Ez 
igen nagy tény, ós valóban Európában a ritka
ságok közzé tartozik, mely által intelligentiánk-
nak nagy bizonyságát adtuk. A sajtóról az mon
datik, hogy a szellem locomotiveja; de t. ház, 
ha valahol vasút létesíttetett, és egyszersmind 
nincs gondolkodás arról, hogy az illető állam
nak ipara minden irányban emeltessék, ama 
vasúton csak idegen czikkeket lehet behozni, 
de az által a belföldi tőkéket forgalom nem fogja 
sokszorozni, miért ? mert nincs mit sokszorozni. 

Ha a sajtót felszabadítottuk, egy kötelezett
séget vállaltunk magunkra: javítani hazánk la
kosainak erkölcsi, értelmi állapotát. Ez nagy kö
telesség. Ezen kötelesség teljesítésénél nem ele
gendő felszólalni, és ugy vakon, minden meg
gondolás és minden számítás nélkül egy bizo
nyos összeget, bármily nagy legyen ezen som-
ma, — megszavazni, hanem, tisztelt ház! tenni 
kell azt, mit más nemzetek tettek, t. i. utasít
tatni a kormányt, hogy törvényjavaslatot ter-
jeszszen elő mind a szükségletre nézve, mind a 
szükséglet fedezésére megkívántató összeget ille
tőleg. 

Mennyi lesz ezen összeg, midőn még a szük
ségletet tökéletesen számuk szerint nem ismer
jük, hanem csak érezzük, azt én, valamint senki 
e házban, megmondani nem tudom. 

T. ház! 1867-ben, midőn alkotmányos éle
tünk ismét folyamatba tétetett, valóban helye
sen cselekedtünk, midőn első gondjaink közé so
roztuk a vasutak és csatornák építését. Mit 
akartunk ez által? Akartuk, hogy a közlekedés, 
a forgalom Magyarországban, hol ezek hiánya 
és a rósz utak miatt, úgyszólván, nem egyik 
megye a másiktól, hanem az egyik község is a 
másiktól el volt zárva, lehetővé tétessék, és 
hogy e részben az akadály elhárittassék. Én azt 
mondom, t. ház, hogy most, midőn nem keve
sebbről van szó, mint a szellem szabad utjá
nak egyengetéséről, a közműveltség átalánossá 
tételéről, hogy akkor mi egy nagy áldozatra — 
ha áldozatnak lehet mondani azt, a mivel tar
tozunk — határozzuk el magunkat. Ez nem 
olyan valami lesz, t. ház, melynek csak a jelen 
nemzedék veszi hasznát, de a mely századokra 
ki fog hatni. Nem volna tehát helyes, t. ház, 
ha az csak a jelen nemzedéket terhelné; azért 
azt gondolom: dolgoztasson ki a t. ház egy rész
letes tervet és vegyen fel kölcsönt, mint vett a 
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vasutak és csatornák építésére; és akkor, ugy 
hiszem, helyesen fog cselekedni. 

Most e pillanatban a különbség csak a közt 
lehet, hogy a t. miniszter ur 250 ezer irtot te
vén előirányzatba, ezt fogadjuk el, vagy inkább 
azon összeget, melyet t. barátom, Kállay Ödön, 
inkább az érzeménynek mint a számitásnak en
gedve, indítványozott? 0 kevesli a kisebb össze
get és én magam is szeretném, ha a budgetben 
egy millió frt. lenne fölvéve; de t. ház, ennél 
magasabbra is kell mennünk: Paulo majora ca-
namus, és azért Tissza Kálmán barátom indít
ványát pártolom és elfogadom. (Helyeslés.) 

J a n k o v i c h A n t a l : T. ház! Én is pár
tolom Tisza Kálmán t. képviselő ur indítványát. 
E mellett pedig én is bátor vagyok a t. háznak 
és a miniszter urnák egy kérést terjeszteni elő. 
A t. ház bizonyosan méltóztatik emlékezni, hogy 
Pest belváros igen érdemes képviselője kevéssel 
ezelőtt egy kérvényt nyújtott be a t. ház elé a 
nőképezde ügyében, melyben sok ezer aláírással 
egy nőképző-főtanodának országos fölállítása ké
retik. Ez a kiküldött kérvényi bizottságnak 
véleménye szerint e házban pártolást nyert és 
ugyanazon pártolással a minisztériumhoz áttéte
tett. Azonban a nőképző-egylet átlátván, hogy 
hazánk jelen körülményei között ily országos 
nőképző-főtanoda fölállítására egyhamar kilátás 
nincs, más részről pedig tekintetbe véve az idő
nek haladásával járó kárt, maga erejéből állított 
föl ily tanodát, és arra a fővárosnak legjobb 
tanereit, melyek szükségesek voltak, megnyerte, 
és múlt őszszel az oktatást meg is kezdette. 
Idő közben tapasztalta azonban, hogy ezen ta
nodának nagyobb haszonvehetőségére szükséges 
volna még egy előkészítő osztályt is nyitni; de a 
nő képző-egyletnek erre elegendő ereje nem levén, 
segélyért folyamodott a minisztériumhoz. A fo
lyamodvány azonban annyira elkésett, hogy a 
minisztérium azt a budgetbe már be nem ve
hette. 

En bizonyos vagyok benne, hogy a minisz
térium magának a kerületi főtanigazgatóság ut
ján ez ügyben a kellő adatokat meg fogja sze
rezni, és hogy az pártolását idővel megnyerendi. 
Azért most kérelmem csak oda terjed, hogy a 
t. ház ezt szintén pártolásába véve, a miniszter 
ur azon előterjesztvényében, melyet a háznak 
az előterjesztett indítvány folytán tenni fog, 
ezen ügyet szintén tekintetbe vegye és ezen nő
képző-egylet segélyezéséről megemlékezzék. (He
lyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Mindenek előtt köszö
netet szavazok Kállay elvtársamnak azért, hogy 
indítványával — mint ime mutatja a jelen ta-
nácskozmány — a többségnek alkalmat adott, 
hogy valahára az általa annyiszor hangsúlyozott 
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reform terére induljon, mert inie készek Tisza 
képviselőtársam indítványát elfogadni. 

Ezt helyén lát tam megjegyezni, és röviden 
szólva, Kállay indítványát pártolom. (Zaj jobb 
felől.) 

E l n ö k : Kíván még valaki szólni ? 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Mielőtt a kér

dés szavazázra bocsáttatnék, bátor vagyok rövi
den azt megjegyezni, hogy a pénzügyi bizottság 
azonkívül, hogy a 22., 25., 26. tételeknek ösz-
szefoglalását indítványozta, illetőleg azon három 
rovat alat t 515,000 frtot együttvéve kivan meg
szavaztatni a ház által, hogy az átruházásási 
jognak tulajdonkép czélja eléressék, a 22-ik ro
vatban e helyett „5 tanárképezde" azt kívánja 
té te tni : „legalább 5 tanárképezde." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság véleményes 
jelentése mellett igen sok indítvány és javaslat 
adatott be; azt hiszem, az első kérdés minden
esetre az lesz, vajou a pénzügyi bizottság által 
előterjesztett vélemény, t. i. hogy a 22., 25., 
26. rovatokat egybefoglalva, e tételre 515,000 
forint megszavaztassák. Elfogadja-e a tiszt, ház % 
Figyelmeztetem a t . házat, hogy ezen tétellel 
nem állnak az indítványok ellentétben , azokról 
a t. ház azután határozhat. Az első kérdés tehát, 
vajon a 22., 25., 26. rovatokra a pénzügyi bi
zottság által ajánlott 515,000 frtot megszavaz
za-e a ház vagy nem? (Megszavazzuk!) 

Ez összeg tehát megszavaztatott. 
Ezen túlmennek, de ezzel ellentétben nem 

állnak, Kállay és Tisza Kálmán képviselő urak 
indítványai, melyek homogének levén, egymás
után olvasandók föl. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kállay 
Ödön indítványát) : A IV. czim 26-ik rovatában 
községi és népiskolák fölállítására és segélyezé
sére előirányzott 250,000 frt helyett tétessék 
1.000,000. 

K á l l a y Ö d ö n : Az én indítványom ha
tározott összeget foglal magában; Tisza képvi
selőtársunk indítványa pedig még nagyobb ösz-
szegre is nyújt reményt , ennélfogva indítványo
mat nem kívánom szavazás alá bocsáttatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Tisza Kálmán indítványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az indítványt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

Van még két indítvány és egy módositvány. 
Az egyik indítványt Irányi Dániel képviselő u r 
adta be. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Irányi 
Bániéi indítványát. Fölkiáltások: Nem szükséges! 
Magától értetik.): „A vallás- és közoktatásügy
miniszter költségvetésében a 30. lapon 27. té
telnek iktattassák; A felnőttek tanításának elő
mozdítására 80,000 frt." 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Most követ
kezik Hódosiu József indítványa, melyet még a 
tegnapi ülésben adott be. 

M i h á i y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hó
dosiu indítványát): „Utasittatik a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, hogy a fölállítandó 
képezdék ügyében az 1868-ki XLIV-ik törvény-
czikk 17-ik §-a szellemében és értelmében jár
jon el." 

H o d o s i u J ó z s e f ; A mennyiben ezen 
indítvány talán bennefoglaltatnék Irányi Dániel 
képviselő ur indítványában, annyiban visszavo
nom azt. (Helyeslés.) 

E l n ö k l Miután ezen indítvány visszavo
natott, következik Brogyáni Vincze képviselő ur 
határozati javaslata ós módositványa, mely 
utóbbi azonban Tisza Kálmán képviselő ur in
dítványának elfogadása által talán elesik. (Igaz!) 

B r o g y á n y i V i n c z e : Ha módositvá-
nyom elfogadtatik, akkor határozati javaslatom 
elenyészik, mert akkor a felekezeti iskolák, ha 
szegénységöket bebizonyítják, kapnak segélyt. 
(Ellenmondás. Nem fogadjuk el!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa újra 
Brogyányi Vincze határozati javaslatát.) 

„Minthogy a felekezeti népiskolák az 1868. 
XXXVIII. törvényezikk V. fejezetének 31., 32., 38., 
34., 35. §-ban kijelölt jótéteményekben nem ré
szesülnek, tekintve azt, hogy a felekezeti nép
iskolák jelen szerkezetökben a culturai követel
ményeknek meg nem felelnek ; de azt is tekin
tetbe véve, hogy a felekezeti népiskolák tanítói
nak állása, kötelezettsége és fizetése rendezve 
nines, főleg hogy az utóbbi a régi canonica vi-
sitatió, vagy az úgynevezett iskolai bevallás 
alapján termesztményekben és készpénzben fizet
tetik ; minthogy az ország felvidékének szegé
nyebb osztálya ezen reá súlyos, de különben 
aránytalan tandijt fizetni képtelen, és igy ez ál
tal a tankötelezettségnek meg nem felelhet : 

„mondja ki a ház, hogy a vallás- és köz
oktatási minisztert oda utasítja: mikép a fele
kezeti népiskolák viszonyait rendező, tanítóinak 
fizetését és kötelességét szabályozó törvényjavas
latot terjeszszen a ház elé." 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház vagy nem? 
(Nem fogadjuk!) Tehát nem fogadja el. 

Van még egy módositványa is a képviselő 
urnák. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Bro-
gyÜnyi Vincze módositványátj: A IV. czim 26-ik 
rovatában foglalt kitétel: „községi népiskolák 
fölállítására és segélyezésére",akkép módosítandó: 
„községi népiskolák fölállítására, ugy ezek, va
lamint szegény felekezeti iskolák fölsegélyezésére". 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház e módositványt ? 
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(Nem fogadjuk!) Azok, kik elfogadják, méltóz
tassanak fölállni. (Brogyányi sem kel föl. Nevetés.) 

Nem fogadtatik el. Következik most a 23. 
rovat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 23. 
rovatot): A pesti angol hölgyek intézetének, va
lamint az ottani nőtanitó-képezde föntartására 
4000 frtot. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs ezen tételre észrevétele; ugyan 
az, mely tavaly megszavaztatott; ajánlja a meg
szavazást. 

M a j t h é n y i D e z s ő : T. ház! Azt hiszem, 
hogy a közelebb múlt országgyűlés semmi iránt 
sem nyilatkozott oly határozottan, oly osztatla
nul, és mondhatom, annyira minden pártszine-
zeti különbség nélkül, mint épen azon elv iránt, 
mely szerint a közoktatás ügye nem az egyes 
felekezeteknek, hanem magának az államnak a 
kötelessége. Ez irányban lőn népoktatási törvé
nyünk megalkotva s ez alapon,— csak miután ál
lamintézetnek jelentetett ki,— részesítettük egye
temünket állami segélyben. 

Igen természetes, t. ház, nekem nem lehet 
szavam e nagy elv, tehát nem ezen megállapo
dás ellen sem, sőt megbajlom előttök és teljesen 
meg vagyok győződve, hogy az igen t. cultus-
miniszter ur is hasonló örömmel üdvözölte azo
kat, mert különben minden bizonynyal már ak
kor, midőn azon megállapodások tör téatek, föl
ismerte volna állásából folyó kötelességét és 
teljesítette volna is azt a eultusminiszter ur, a 
ki oly sok jót ós szépet tud mondani és irni a 
parlamentalismusról. 

Azért, t. ház, ha most mégis az oktatás
ügyi miniszteri költségvetésben egy már nem is 
felekezeti, hanem mi több, zárdai jellegű tanin
tézet javára , mint a milyen a pesti angol-höl
gyek zárdája, vétetik igénybe az állam segélye, 
ez, ha csak valami magasabb politika nem rej
lik a dologban, mint például volt abban, midőn 
tegnap minden felekezeti jellege daczára a ház 
államsegélyt szavazott meg a brassói román 
gymnasium számára, s a miről talán, ha ez 
csakugyan igy volna, maga a eultusminiszter ur 
is hajlandó lenne egy, e ház egynémely fölszen
telt tagjából alakítandó bizottmány előtt kije
lentéseket tenni, mint hajlandó volt erre tegnap, 
midőn a tanulmányi alap jövedelmei csökkené
sének kérdése fölmerült; mondom, ha csak ily 
magas politika nem rejlik a dologban, én azt 
hiszem, hogy ez az egész dolog onnan eredhe
tet t , hogy az igen t. közoktatási miniszter ur, 
mint már a múlt szombaton is szíves volt kije
lenteni egy pár tételnél, i t t is megfeledkezett 
valamiről, megfeledkezett azon nagy elvről. me
lyet már a múlt országgyűlés kimondott, és 
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melyet, hogy tovább fejleszszen, és minden rész
leteiben hűségesen keresztülvigyen, hitem szerint 
épen a jelen országgyűlésnek egyik legfőbb föl
adata. (Helyeslés bal felől.) En mindezeknél fogva 
kérem a 23-ik rovatnak egyszerű kihagyását. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Épen nem szükséges, hogy 
a tiszt, ház azon okoknak megvizsgálására, me
lyekért én budgetembe ezen rovatot fölvettem, 
egy külön bizottságot nevezzen ki, a mely előtt 
én azon magasabb politikai okokat fölfejtsem, 
melyekből az ide való angol-uők zárdájában lé
tező női tanitó-képezdének fölsegélésére 4000 
frtot vettem föl budgetembe. 

Senki sincs inkább meggyőződve, mint én, 
hogy mindazon intézeteknek, melyeket az állam 
föntart, Magyarországban felekezeti jellemök nem 
lehet. En egyátalaban soha a felekezetiességnek 
elvét sem a házban, sem máshol nem pártoltam. 
En részemről szükségesnek tartom, hogy az or
szág részéről mentől több, nem csak fi-, hanem 
főkép női praeparandia állittassék föl, mert — 
az én meggyőződésem szerint — a női képezdék 
fölállítása talán még szükségesebb, mint a fér
fiaké. (Helyeslés. Ellenmondás.) Szükségesebb azért, 
mert egy iskolamesternek alkalmazható egyéni
séget kömryebben találhatnánk, vagy rövid idő 
alatt képezhetnénk olyanból is, a ki az egész 
képezd ei eursuson nem ment keresztül; nőknél 
ellenben, ha azokat e téren használni akarjuk, 
okvetetlen szükséges, hogy azok a rendes képez-
dei tanfolyamot elvégezzék. 

Én tehát a nőképezdéket véghetlenül fonto
saknak tartom, de épen azért, mert fontosaknak 
tartom, azt hiszem, hogy sem az ország érdeké
ben nem fekszik és kétségkívül nem fekszik a 
t. háznak szándékában sem, hogy egy létező in
tézet, a mely nem is zárda, hanem egy Pesten 
létező nyilvános és valóságos képezde, az egyet
len női praeparandia, mely itt az ország főváro
sában létezik, ezen 4000 forintnak megtagadása 
miat t t raegszüntettessék. (Ugy van! jobb felől.) 

Én akkor, mikor ezen 4000 frtot budge
tembe fölvettem, nem felejtkeztem meg semmi
ről sem ; de eszemben tar tot tam azt, hogy a t. 
ház számtalanszor kimondta, -hogy midőn a nép-
nevelésnek érdekei forognak kérdésben, nem me
reven az elvi kérdéseket, hanem mindenek előtt 
a dolognak gyakorlati oldalát is szem előtt tart
ja ; és meg vagyok győződve, hogy akkor, midőn 
arról van szó, hogy száz vagy majdnem száz 
nő Pest városában fölneveltessék és kiképeztessék 
annyira, hogy habár csak felekezeti népiskolák
ban is alkalmazhatók legyenek, a t. ház e 4000 
frtot megtagadni nem fogja. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

28 
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H u s z á r I m r e : T. ház! Az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur azt mondta, hogy 
a kérdéses összeg az angol-hölgyek intézetében 
létező képezde segélyezésére van fordítva ; a bud-
getben pedig ugy áll a tétel, hogy a pesti angol
hölgyek intézetére, valamint az ottani nőképezde 
fentartására. Azon nyilatkozat tehát, melyet az 
igen t. miniszter ur tett, saját budgetjenek ezen 
tételével nincs öszhangzásban. A mi azt illeti, 
hogy nő-tanitó-képezde szükséges, azt ugy hi
szem, senki e házban kétségbe nem vonja, leg-
kevésbbé azok, a kik tudomással birnak, hogy 
épen a nőnevelés, illetőleg a női oktatás az ame
rikai államokban mily rendkívüli szolgálatokat 
tesz, az elemi iskolákban ép ugy, mint a maga
sabb intézetekben is. Azonban, ha elismerem is 
ennek szükségességét, a mit el kell ismernem: 
másrészt valóban nem tarthatom helyesnek, hogy 
ezen tanítónők kiképezése épen felekezeti kezekre, 
különösen apáczákra bizassék. Igen óhajtanám, hogy 
a t. vallás- és közoktatási miniszter ur e fontos 
tárgyban az országgyűlés elé törvényjavaslatot 
terjeszszen ; igen óhajtanám, hogy ha lehetőleg 
tökéletes női képezdék felállításáról gondoskodnék. 
Valóban ezt sokkal fontosabb ügynek tartom, 
és pedig sokkal fontosabbnak egyátalában a köz
nevelésre nézve, hogysem azt, mint bátor voltam 
megjegyezni, annyira felekezeti kezekre bízatni 
kívánnám. Ennélfogva részemről pártolom t. ba
rátom Majthényi Dezső indítványát. (Helyeslés 
bal felől.) 

B. Eötvös József: vallás- és köz
oktatási miniszter. T ház! Ugy látszik, 
t. képviselőtársam nem tudja, hogy a mit le
hetséges volt eddig ezen szükség pótlására ten
nem, megtettem a magam részéről azáltal, 
hogy Budán egy női tanitó-képezde felállitatott. 
Hogy azonban ez nem oly házban létezik, mely 
arra tulajdonkép alkalmatos volna, és hogy en
nélfogva az intézet nem is lehet oly állapotban, 
milyenben annak lennie kell; annak oka az, 
mert a háznak fölépítése több időbe fog kerülni, 
én pedig az addig is lefolyó két évet nem akartam 
eredménytelenül elveszteni, ennélfogva egy bér
lett házba helyeztettem be a női képezdét, me
lyet t. képviselőtársam bármikor megnézhet. 
(Felkiáltások bal felől: Az nem ide való!) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház ! Az igen t . 
vallás- és közoktatási miniszter ur igen fontos
nak nyilvánította a női képezdéket, sőt fonto
sabbnak a férfi képezdéknél is. Én is osztozom 
ezen nézetben; igen fontos s igen lényeges az; 
de épen ezen fontosságnál fogva azt kívánom, 
hogy arról kellőképen és komolyabban legyen 
gondoskodva, nem pedig ezen 4000 forintnyi se
gély által, mert egy oly fontos ügyet, mely még 
a tanitó férfiak képezdéjénél is fontosabb, 4000 

forinttal, azt hiszem, kielégíteni nem lehet. De 
ha kielégíthető volna is ezen 4000 forinttal, én 
nyugodtan nem biznám azon kezekre, melyek 
tisztán felekezetiek, és pedig oly felekezethez tar
tozók, melynek vezérlete nem is magyar; annál
fogva, azon indítványt, mely itt előbb tétetett, 
a női képezdék ügyére is kiterjesztetni óhajtom 
akképen, hogy a miniszter ur ezek tekintetében 
is tegyen előterjesztést, e tételt pedig — cse
kélység miatt, és mint az országra meg nem 
nyugtatót, — elvetendőnek vélem. Ha talán az 
az által lehetne segíteni (Felkiáltások jobb 
felöl: Szavazzunk; bal felöl: Halljuk a minisztert) 

Eötvös József b. közoktatási mi-
T 

n i s z t e r : T. ház! En azt akartam mondani, 
hogy mintán épen csak elvi kérdésről van szó, 
méltóztassék talán az által segíteni, hogy ez is, 
—mint több más üyféle tétellel történt,—a rend
kívüli szükségletbe tétessék át, és ott szerepeljen 
mindaddig, mig szükséges. (Helyeslés.) 

M a j t h é n y i L á s l ó : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások: Nem lehet kétszer szólani!) 

S i m o n y i E r n ő : Ha nem elv forogna 
kérdésben, a melyre nézve a képviselőház már 
határozott, én nem szólanék a tárgyhoz; de itt 
a ház arra van felhiva, hogy a felekezeti czélok 
előmozdítására szavazzon meg 4000 forintot. 
(Közbeszólások: A szerb és román iskolák költségeit 
is megszavaztuk!) A szerb és román iskolák költ
ségeit tudtomra, a t. ház nem felekezeti, hanem 
nemzetiségi szempontból szavazta meg. Én ré
szemről azt sem helyeslem. Ha Újvidéken, ha 
Brassón szükség van gymnasiumokra, ezen gym-
nasiumok azon átalános elvek szerint voltak 
felállitandók, mint az ország más vidékein. 

Azonban, mert a ház eltért a nemzetiség 
szempontjától, még nem következik, hogy a val
lásfelekezet szempontjából is eltérjen, és magá
val ellenkezésbe jöjjön arra nézve, a mit több íz
ben átalánosságban már kimondott és elfogadott. 
De különben is, miről van itt szó? Hogy az or
szág nagyobb részét képező, óriási vagyonnal biró 
kath. vallásfelekezet czéljaira 4000 frt. szavaz
tassák meg. Hiszen a kath. egyháznak akárme
lyik püspöke könnyen nélkülözheti ezen 4000 
irtot. A kath. egyháznak 8 — 9 millió hive kraj-
ezáronkint összeszedi ezen 4000 frtot; ha tehát 
felekezeti czélokra szükséges, fizesse a felekezet; 
de ne hívják föl az országgyűlést, hogy magá
val és az általa kimondott elvekkel ellenkezésbe 
jővén, szavazza meg. En annak kihagyására sza
vazok. (Szavazzunk!) 

T ó t h K á l m á n : T. ház! Női tanitó-ké
pezde fentartására részemről bármely kívánatos 
összeget megszavazok; hanem megvallom, hogy 
az angol-hölgyek részére nem óhajtanék semmit 
megszavazni, mert ezek nem annyira angol, mint 
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inkább német hölgyek, kik i t t Pest közepén, az 
ország fővárosában germanisálnak. (Halljuk!) Az 
intézet főnöke, az apácza fejedelem-aszony egy 
szót sem tud magyarul. Legközelebb, midőn ő 
felsége a királyné ezen intézetet meglátogatta, 
és megszólította őt, megbotránkozott azon, hogy 
az intézet főnöke nem volt képes neki magyarul 
válaszolni. (Mozgás. Felkiáltások: Ugy van!) És 
ismételve kijelentem, hogy ily germanisáló inté
zet részére, midőn Pest városa úgyis napról 
napra mindinkább germanisálódik, nem szavazok 
meg egyátalában semmit. {Helyeslés hal felől.) 

N y á r y P á l : T. ház! Ellenkezésbe jön
nék imént kifejtett elveimmel — melyek szerint 
nekünk oly nag}r szükségünk van a művelődésre, 
értelmi erőnknek, még pedig nemi különbség nél
küli szaporítására, — ha midőn az elvet, melyet 
t. barátom az indítványozó meg akar menteni, 
megmenthetjük a t. miniszter ur módosítványa 
által, — ha az előirányzott összeget ideiglenesen 
a rendkívüli szükségletben el nem fogadnám. 
(Felkiáltások bal felöl: Nem kell!) Ugy látszik, 
tulajdon politikai pártommal jövök ellenkezésbe, 
de én, ha ezen eszméért az egész világgal jönnék 
is ellenkezésbe, még akkor sem tagadnám meg 
azon elveket, melyeket kifejtettem. Tehát azon 
módosítással, hogy a rendkívüli költségek közé 
vétessék fel amaz összeg, hajlandó vagyok azt 
megszavazni, fHelyeslés jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s ; T. ház! Miután 
épen az igen t. miniszter urnák előterjesztése 
folytán, illetőleg törvényjavaslata folytán mon
datott ki és fogadtatott el ezen házban azon 
nagy elv, mely törvénynyé is vált, hogy az or
szágnak nincs felekezeti nevelése, hanem csak 
állami nevelése minden más felekezetiség nélkül, 
en megvallom, a legnagyobb meglepetéssel ve
szem azt mindig, ha a miniszter ur maga lép 
fel felekezeti czólok előmozdítására. Engem leg-
kevésbbé sem lepne meg, ha a háznak bármely, 
akár jobb, akár bal részéről nemzetiségi vagy 
phiíantropieus köpenyeg vagy bármily más kö
penyeg alatt lépne fel valaki és tenne inditványt, 
hogy adassék ide vagy oda egy-két ezer forint, 
és érzelegve fölvetné, hogy ez nem is sok. Ez 
csak egy-két ezer forint. Ez, mondom, nem 
lepne meg, mert mindenkire nézve saját felfo
gása az irányadó ily és más kérdésekben, a ház 
pedig egyszerűen határozhat felette, és az indít
ványt elfogadni vagy elvetni a ház joga. 

De hogy épen a miniszter tegyen ily tételt 
a budgetbe és itt a házban védelmezzen az ilyen 
felekezeti czélokra szánt tételeket, azt valóban 
nem értem. (Felkiáltások jobb felől: Mondta, hogy 
nem felekezeti!) Azon nagy elv mellett mindig 
nagyon pompás beszédeket tar tam, nagyon szép 
eszméket fejtegetni, elmondani, a minisztériumra 

nézve nagyon dicső lehet, de aztán mindegyre 
azon elvekkel ellenkező nézetek támogatására 
előállani, azt valóban nem értem. (Ugy van! hal 
felől.) Megengedem, hogy a miniszter urnák igen 
jó szive van. és hogy talán azon angol-kisasz-
szonyok és a fejedelem-asszony (Zaj. Derültség) 
által körülvétetve, hogy őket meg ne bántsa, 
azért hozta a kért összeget indítványba. De ily 
okból nem szabad azon nagy elvet sérteni, melyet 
i t t oly nagy örömmel, oly nagy lelkesedéssel 
mondott ki a ház, különben folytonosan meg-
gyengitjük, sőt utoljára nevetségessé teszszük azt, 
a mit elérni — azt hiszem — a háznak nem 
lehet feladata. (Ugy van! bal felől.) Én a mellett 
vagyok, mit Majthényi képviselőtársam indítvá
nyozott. (Helyeslés bal felől.) 

T a n á r k y G e d e o n : T. ház! Nem az 
elvhez kívánok szólani, hanem csak azért szóla
lok fel, mert azt hiszem, hogy a vitát könnyí
teni fogja, ha elmondom, micsoda tulajdonképen 
ezen 4000 frt. (Halljuk! Halljuk!) Azon segélyt 
nem inditvánvozta a miniszter ur, azt ő átvette 
ugy, mint á tvet t mindenféle más dolgot is. Es 
micsoda teher ez? (Zaj.) Kérem legyenek szíve
sek meghallgatni! 0 felsége régebben te t t egy 
alapítványt, t. i. a szónak azon értelmében, hogy 
akkor megrendelte, miszerint az állam-kincstár
ból fizettessék a kamarai, vagyis inkább pénz
ügyi igazgatóságnál szolgált tisztviselők négy 
leánya és hasonlóképen politikai tisztviselők négy 
leánya számára egy-egy stipendium, hogy azok 
ott tanulhassanak; így vette e terhet át a mi
niszter ur mint hagyományt. 

E stipendiumot, ha egyszer állam-növelde 
lesz, át lehetne tenni az állam-növeldéhez, most 
azonban ez nem tekinthető felekezeti segélyezés
nek, hanem olyan átvett tehernek, melyet a mi
niszter ur kénytelen volt átvenni a budgetbe. 
(Türelmetlenség. Menjünk tovább! Zaj.) 

M á t t y u s A r i s t i d T. ház! Mentül több 
fölvilágosítást nyerünk ez ügyben, annál inkább 
el kell kedvetlenednünk az adott fölvilágositás 
miatt. 

En azt hittem, hogy t. képviselőtársam, az 
államtitkár ur, csakugyan képes lesz e csomóban 
legalább egy bogot megoldani, de a helyett adott 
fölvilágositásával még jobban összehúzta. 

Ha i t t ösztöndíjról van szó, t. ház, akkor 
fordítsunk csak egy lapot és keressük az ösz
töndijak rovatában. Ha a miniszter ur csakugyan 
a nyolcz tisztviselő lányának segélyezésére szánja 
ez összeget, akkor azt más rovatba méltóztatott 
volna tenni. De midőn nyíltan a pesti angol
hölgyek intézetének és az ott létező praeparan-

I diának fentartásáról van szó, akkor — tekintve 
I az elveket , melyek mellettünk küzdenek — 
I azt hiszem, igen helyes minden megtámadás, 
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mely a budget e rovata ellen intéztetik. Minél 
tovább megyünk a fölvilágositásban, annál in
kább helyesnek tűnik én előttem az indítványozó 
határozati javaslata. 

T. ház! A tárgy már ki van merítve, mert 
az elv, melyről szó van, oly tiszta és oly vilá
gos, hogy ahhoz sok szó nem férhet. Azt hiszem, 
hogy alapos a reményem, midőn a t. házról föl
tételezem, hogy a törvénybe iktatott elvvel szem
ben felekezeti ezélokra államsegélyt vagy az 
állam által fizetendő összegeket nem tog meg
szavazni. (Helyeslés bal felől.) 

C s i k y S á n d o r ; T. ház! Én nem tudom 
összeegyeztetni azon állítást, melyet a t. vallás
os közoktatási miniszter úrtól és a t. államtitkár 
úrtól hallottunk. 

A t. közoktatásügyi miniszter ur azt mél
tóztatott nyilvánítani, miként az állam csak ál
lam-intézeteknek és nevelő intézeteknek költsé
geit segélyezheti s a felekezetiekre nem ad sem
mit. Maga a közoktatási miniszter ur is azon 
értelemben van, hogy ez helyes, a nemzethez 
méltó és igy felekezeti tanodákat, intézeteket az 
államnak, illetőleg a törvényhozásnak segélyezni 
nem lehet. Az államtitkár ur pedig ennek elle
nében azt állítja, hogy az nem állami intézet, 
nem oly törvényes állami intézet, melyet a mi
niszter ur segélyezendőnek lenni állit; hanem azt 
mondja, hogy nem is initiálta azt a közoktatási 
miniszter ur, csak átvette azt, mint ő felsége ál
ta l magántekintetekből és akaratából segélyezni 
rendelt intézetet. Én mondom, e kettő között 
annyi különbséget látok, hogy azt összeegyez
tetni képes nem vagyok. 

Hanem ettől eltekintve, csak a ezimét né-
Sjeim ezen rovatnak, mely czimben az van ki-
m«ndva, hogy a pesti angol-hölgyek intézetének 
íölsegélyezésére förclitandó a 4000 frt, ha tehát 
ezen összeg a pesti angol - hölgyek fölsegélyezé
sére fordíttat ik, én, a mint azt már az előttem 
szólott képviselőtársaim is nyilvánították, ezt a 
meghozott törvény szellemével homlokegyenest 
ellentétben látnám, ha ez i t t megszavaztatnék; 
én tehát ezt fólrevetendőnek s kitörlendőnek 
vélem. 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r % T. ház! Felvilá
gosítással tartozom. A budgetnek 23-dik tétele 
alat t ez ál l : „a pesti angol-hölgyek intézetének, 
valamint az ottani nő-tanképezde fentartására." 
Ez a 4000 frt olyan, hogy annak egy részéből 
csakugyan azon 8 ösztöndíj fizettetik, és mint 
ilyen adatik a hölgy-intézetnek; a többi a nő-
tan-képezde fentartására fordittatik. Ezért van 
tehát igy felvéve, mert végre 8 ösztöndíjra sok 
is volna 4000 frt. Minthogy tehát egy része oda 
fordittatik, természetes, hogy a budgetbe nem 

ugy vétetett föl, hogy az ottani nőtanképezdé-
nek, hanem ugy, hogy az angol-hölgyek intéze
tének is. 

O l g y a y Z s i g m o n d r Ha ezen 23-ík ro
vatnál arról volna szó, hogy ezen intézetet, mely
nek némileg felekezeti színezete van, a t. köz
oktatási miniszter ur állította föl, akkor ezen 
ellenvetések némi nyomatékkal bírnának; de itt 
nem arról van szó, hanem csak arról, hogy mi
után nő-képezde-intézetünk több nincs , Csak 
azon egy, a melyet a miniszter ur Budán állí
to t t föl, az i t t szóban forgó már meglevő nő-
képezde-intézetnek megadjuk-e a segélyt, vagy 
nem. Azt hiszem, ha némileg felekezeti színezete-
volna is, miután nő-képezdéink nincsenek,, én ré
szemről még az esetben is kész volnék megsza
vazni, (Nagy zaj) annál inkább, mert maga mi
niszter ur és Nyáry Pál képviselőtársunk is indít
ványozta, hogy tegyük át a rendkívüli szükség
letbe, miáltal megmentjük némileg azon' elvet 
is. Különben én a tételt minden esetre effoga-
dandónak vélem. (Nagy zaj és türelmetlenség.) 

E l n ö k : Csendet kérek, mert különben 
kénytelen leszek az ülést feloszlatni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c n l t u s m i n i s z t e r : 
Csak egy szót kérek.. 

Azt emiitette fel Csernatony képviselőtár
sam, hogy ezen 40S0 írtnak a budgetbe való 
fölvétele ellentétben áll azon elvekkel, melyek az 
1868. XXXVIIi. t. czikkben foglaltatnak. Ké
szemről azt hiszem, minden felekezeti iskola vagy 
felekezeti tanintézet nem tekintethetik másnak, 
mint magántanintézetnek; miután pedig az em
lített törvénynek 21-dik szakasza igy szól: „a 
viszonyoknál fogva kiválóan szükséges és kitűnő 
magántanintézeteknek a kormány erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújthat." Eh azt hiszem, 
hogy ha ezen intézetnek addig,, mig az szük
ségesnek találtatik, segély nyujtatik, legkevésbbé 
sem jöhetünk összeütközésbe azson elvekkel^ me
lyek a 68-iki törvényben foglaltatnak. (Htí'yeslés 
jobb felől.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! (Zaj.) Fölem
lítették azt, hogy a törvényhozás elvül kimondta: 
az állam csak átalásos, felekezet nélküli iskolá
kat állithat és csak azokat segélyezheti. Részem
ről tökéletesen helyesnek tartom ezen elvet és 
pártolom azt. De mielőtt egy elv, mely eddig 
nagy részben csak mint elv mondatott ki, tet t 
leg életbe léptetik, minden ezzel ellenkezőt meg
szüntetni talán a czéllal nem fér össze. Monda
tot t , hogy ezen elv ellenkezésben áll azzal, mit 
a miniszter ur budgetjóbe fölvett, t. i. azon elv, 
hogy az állam csak felekezet nélküli iskolákat 
segélyezzen, a miniszter ur pedig itt egy kivá-
lólag felekezeti iskolát segélyez. 

Legyen szabad egy hasonlattal élnem; ha 
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például a miniszter ur azt mondaná a háznak, 
hogy azon épület, melyet az egyetem használ, 
avagy bármely államépület rósz, hogy czéljának 
meg nem felel, és kérne a t. háztól hitelt ' arra, 
hogy uj épületet emeljen, a ház ezt megszavazná, 
és ugyanakkor, mikor a miniszter hitelt kér uj 
épület építésére, a budget egyik rovatába egy 
összeget tenne a régi épület kijavítására: azt fog
nák-e mondani, hogy ez ellentétben áll a má
sikkal ? nézetem szerint nem; mert addig, míg 
az uj ház fölépül, a régit tatarozni kell. (Nyug
talanság a bal oldalon.) Engedelmet kérek, ez egy 
létező intézet, melyben jelenleg — mint minisz
ter ur monda — tanítónők képeztetnek. Mig 
tehát egy más intézet fog fölállittatni, mig ez 
a czélnak meg fog felelni, nem tar tanám czél-
szerünek ettől a segélyt megvonni. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) 

Én ezen nézetet tökéletesen kifejezve látom 
Nyáry Pál képviselő ur indítványában, hogy té
tessék ezen 4000 frt a rendes szükséglet rova
tából a rendkívüli szükséglet rovatába. Ez által 
az elv is meg lesz mentve és a ház sem fog 
olyan intézetet rögtön eltörölni, mi talán hamar
jában pótolható nem lenne. Annál fogva Nyáry 
Pál képviselő ur indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z . ; T. ház ! Nem volt 
ugyan szándékom e tárgyhoz hozzá szólni; (Zaj. 
Halljuk!) miután azonban hallottam, azon fölvilágosí
tást, melyet Tanárky Gedeon képviselő ur adott, 
nem tehetem, hogy ki ne jelentsem, miként, ha 
eddig nem lettem volna tökéletesen meggyőződve 
arról, hogy ezen tételt ki keli a költségvetésből 
hagyni, arról engem az, mit ő fölhozott, most 
tökéletesen meggyőzött. Elmondom röviden okai
mat. (Halljuk!) 

Ezen szerzet, melynek a szóban levő sub-
ventio fizettetik, nem magyar szerzet; ez egy 
provineziába van egyesítve Ausztriával és ha jól 
emlékszem, a főnökség St. Pöltenben székel; hogy 
pedig ezen főnökségnek a szerzet szabályai sze
rint az egész nevelésre, az egész intézetre nagy 
befolyásának kell lenni, kitetszik azon fegyelem
ből, mely az ily szerzetekben uralkodik. Hogy a 
német kormány idejében i t t fundatiók tétettek, 
azt nem csodálom; mert mi volt ezélja annak a 
német kormánynak 1 germanisálni; és így termé
szetes, hogy mindenekelőtt azon közeghez nyúlt, 
a melyről tudta, hogy az már csak annálfogva is 
bizonyosan kezeire fog Já rn i , mert maga sem 
magyar, maga is idegen, és érdekében feküdt, 
hogy előmozdítsa a kormány e részbeni törekvé
seit. Én ennélfogva pártolom Majthényi Dezső 
képviselőtársam indítványát. 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Én azt gon
dolom, hogy azon módositvány, melyet t . bará
tom Nyáry Pál előadott (Halijuk !) a dologban 

egyátalában nem okoz különbséget: (Halljuk!) 
mert ha a felekezetiségről volna szó, hajlandó 
volnék elfogadni azon nézetet, melyet t. barátom 
Szlávy József fejtett ki, hogy ez megtörtént már 
másutt is, és a kivételt meg lehet tenni i t t is. 
De itt másrői van szó, i t t a zárdákról van szó, 
és ha az ezen zárdákra előirányzott összeget 
csak rendkivülileg szavazzuk is meg, már azzal 
a zárdáknak kedvezményt adtunk. (Bal felől : 
Igaz!) 

T. ház ! Ha van a szerzeteseknek oly neme, 
mely a társadalomra nézve veszélyes, az t. ház! 
a női szerzeteké. Tudjuk, hogy ez által szoktak 
a családokban, az örökségben s átalában a ci
vil tárgyakban a legnagyobb zavarok előidéztet
ni. (Balról: Igás!) És én hallottam, t . ház, ma
gánosoktól azon állítást, hogy ezen igen tisztelt 
hölgyek nem apáczák, hogy nem tesznek örök 
fogadást. De ez nem tesz különbséget, mert mig 
ők tagjai a szerzetnek, tagjai ezen intézetnek, 
addig nekik szabályaik a törvényes házasságot, 
az anyaságot tiltják és igy nem szenved kétsé
get, t. ház, hogy ez azon elvet ássa alá, mely 
a polgári életnek, a moralitásnak főalapja. 

De még más ok is forog fen t. ház! me
lyet t. barátom, a cultusminiszter ur beszédéből 
kimerítettem, és mely arra ösztönöz, hogy töröl
jük el azon tételt, miután az által nem teszünk 
kárt a női nevelében. 0 ugyanis, ha jól értet
tem, azt állította, hogy már Budán állított fel 
ily női intézetet; nézetem tehát az, szavazzuk 
meg a 4000 frtot inkább az utóbbi intézetre, 
terjeszsze, nevelje a miniszter ur inkább azon 
intézetet, melyet ő állított. (Helyeslés.) A szóban 
levő intézetre azonban t. ház, akár rendesen, 
akár rendkivülileg nem tartom megszavazhatónak 
a kért összeget, fElénk helyeslés és föTkiáÜások : 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztassanak tehát arra 
szavazni, vajon a pénzügyi bizottság által előter
jesztett javaslatot elfogadják-e vagy nem? A kik 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik. 
Bal felől fölkiáltások: Kisebbség!) Most méltóztas
sanak fölkelni azok, a kik nem szavazzák meg. 
(Megtörténik. Bal felől: A többség üt van!) Méltóz
tassanak megengedni, hogy a szavazatok össze-
számittassanak. (Helyeslés.) Méltóztassanek állva 
maradni, a kik nem szavazzák meg. (Megtörténik.) 

E l n ö k : A képviselőház 100 szavazattal 
elfogadja, 104-el elveti. (Élénk zajos éljenzés. Zaj.) 
Kérem a t. házat, méltóztassék csendben foly
tatni a tanácskozást. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 27. 
tételt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság e rovat alat t a tavalyi előirányzattal 
egyenlőleg 28,300 frtot vél megszavazandónak. 
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H ó d o s i u J ó z s e f : T. képviselőház! A 
cultusminiszter ur a február 11-iki ülésben azt 
monda, hogy az oktatás terén minden monopó
lium káros. En is azt tartom. De a cultusmi
niszter ur, ugy látszik, ezen elvet nem minden
ben alkalmazza, legalább a népnevelési lap ál
tal épen az ellenkezőt látszik alkalmazni. Én a 
népnevelési lap kiadását nem engedném a mi
niszter által monopolizálhatni, hanem a szabad 
versenyre biznám azt, mert miután a miniszter 
a népnevelési lap kiadója, magától értetik, hogy, 
—mint minden kiadónak,—bizonyos irányt kell kö
vetnie a lap szerkesztésében. Ha tekintem ezen 
lapot, melynek egy román kiadása történetesen 
kezemben van, azt veszem észre, hogy az nem 
felel meg a ezélnak: mert a népnevelési czél 
csak ugy éretik el, ha a népnevelés a nép nyel
vén történik. A nép csak saját nyelvén neveltet
hetik, ugy az iskolában, mint a népnevelési la
pok által. Ezen lapot azonban magyarul szer
kesztik és csak fordításban nyomják ki hét nyel
ven, a nélkül azonban, hogy a költségvetésben 
ezen hét nyelv megneveztetnék. Ugy tudom 
azonban, hogy román nyelven is kiadatik, de a 
mint már emlitém, a román kiadás nem egyéb, 
mint a magyarból fordítás ; még pedig a fordí
tásban a eonstructiók olyanok, hogy azokat meg
érteni nem lehet. Ezen fordítás tehát a mellett, 
hogy a népnevelésen nem segit semmit, még a 
nép nyelvét is megrontja. Ezen lap főczélja az, 
hogy a magyar nyelvet vagy legalább a magyar 
tankönyveket a népiskolákba és különösen a fe
lekezeti iskolákba behozza. I t t ugyanis az mon
datik, hogy a felekezeti iskolák szerezzék meg 
Magyarország földképét magyar nyelven. Ez mi
niszteri rendelet ós mégis oly rósz a fordítás, 
hogy én, a ki értem a magyar nyelvet, valamint 
értem a román nyelvet is, mert saját nyelvem, 
nem vagyok azt képes megérteni. Sajnálom, hogy 
kevesen vannak e házban, kik a román nyelvet 
értik; mindamellett, mert tudom, hogy vannak, 
kik értik azt, szabadságot veszek magamnak 
csupán csak két idézetet fölolvasni. 

Az 1869-ik deczember 16-án megjelent 50. 
számban ez áll : „Invetia tórium e suflatulu scolei 
sale." Ez tökéletesen annyit tesz, mint „a tanitó-
iskolák fölfujása." (Derültség.) „Cucatu celu mai 
de vietia si mai diliginte, cu atatu voru ü mai 
atrasi si mai atenti si invetiaceii lui.K En eb
ből egy szót sem értek ; (Közbeszólás a jobb olda
lon : 31i sem értjük! Derültség) pedig csak értem 
a román nyelvet. így van több hely is. De nem 
untatom azok fölolvasásával a t. házat, majd a 
miniszter urnák vagy fordítójának szerencsés le
szek megmutatni azon helyeket, melyek oly ro-
szul vannak lefordítva, hogy magam sem értem. 
Mindezeknél fogva, t. ház, én indítványozni akar

tam ezen rovatnak kihagyását, miután azonban 
tudom, hogy ez indítványom aligha fog elfogad
tatni, a következőkre vagyok bátor a miniszter 
ur figyelmét fölhívni : Először alkalmazzon ott 
oly egyéneket, kik jól értik a magyar nyelvet, 
de tudjanak románul is. Másodszor ne közöljenek 
csupán csak magyar nyelvből fordított czikkeket, 
hanem eredeti czikkeket is, mert csak az eredeti 
nyelvben lehet az eszméket legjobban kifejezni. 
Én legalább ugy vagyok vele, hogy eszméimet 
legjobban anyanyelvemen tudom kifejezni. Csak 
e kettőre akartam a miniszter ur figyelmét föl
hívni és azt hiszem, hogy talán nem talál nagy 
nehézségre, ha e tanácsot követni fogja. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Tökéletesen he
lyeslem a beadott módositványt és semmi kifo
gásom sincs ellene, csak azt a megjegyzést kívá
nom tenni, hogy az a román nyelv, melyen a 
románok irnak, ép oly rósz, mint azon lapé, 
melyről szó van. Azon nyelvet ép oly kevéssé 
érti a nép, mint azt, metyen önök (a román kép
viselők felé mutat) irnak uraim. A mit Bukarest
ben irnak, azt nem értik nálunk, és a mit önök 
irnak, ép oly kevéssé érti a nép. Önök a nyelv 
tekintetében előbb kölcsönért fordultak a görög
höz, azután a muszkához és végre a francziához 
ós azért a nép nem érti meg önöket. Innen van 
az, hogy mi például jobban tudunk románul, 
mint önök. (Derültség.) Azt én tökéletesen helyes
lem, hogy a miniszter ur, ha már 28,000 frtot 
szavazunk meg e czélra, oly egyént állítson oda, 
ki a nyelvet tökéletesen érti, mert az bizony 
mindnyájunk érdekében van. (Helyeslés.) Tegyen 
tehát oda oly egyént, a ki románul tud beszélni 
és irni, ós ne majmolja se a francziát. se mást; 
egy szóval segítsen a magyar miniszter oda, hogy 
beszéljenek nálunk románul a románok, 

J o a n n o v i c s G y ö r g y á l l a m t i t k á r : 
T. ház! Mindenekelőt arra, a mit Berzenczey t. 
képviselő ur a román nyelvnek ezen lap szer
kesztésénél való alkamazásáról mondott, ki kell 
jelentenem, hogy az ő tudomása erről a dolog
ról egészen téves tapasztaláson alapul; azon 
nyelv, melyet a román ajkú honpolgárok hasz
nálnak, az azon nyelv, a melyet a kormány és 
a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ezen 
lap szerkesztésénél használtat, a melyet nem csak 
az igen müveit emberek, hanem a közönségesebb 
emberek is megérthetnek; ha a nép nyelve, a 
köznép nyelve és a műveltebbek nyelve között 
bizonyos eltérés és különbség van, ez oly körül
mény, a mely nem csak a román nyelvnél, ha
nem más nyelveknél is előfordul. (Ugy van!) 

Hódosiu képviselőtársam beszédének elejét 
a zaj miat t nem hallhattam, hanem azután köze
ledvén hozzá, megértettem a többit és gondo-
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lom, hogy a mit későbben mondott, csak corol-
láriuma volt annak, a mivel beszédét kezdette. 

Ellenvetése van az ellen, hogy ezen lap minde
nekelőtt és első sorban magyar nyelven szerkesz
tetik és csak azután fordittatik le a többi nyel
vekre. Én nem tudom, ezen kifogással mit kivánt 
elérni a t. képviselő úr, mert akármely nyelven 
szerkesztik azon lapot eleinte, nem a nyelv, ha
nem a szellem veendő tekintetbe, (Helyeslés) a 
szellem ellen pedig—ugy hiszem — kifogása nem 
lehet, mert azon lapban nem foglaltatik más, 
mint a mi a népoktatás mezéjén szükséges is
meretek megszerzésére vonatkozik; az pedig 
akármily nyelven terjesztessék is, csak jő szel
lemben legyen szerkesztve, egyiránt hasznot fog 
hajtani. 

Az ellen, hogy a lap egyik számában Ma
gyarország földképének, mely eddig csak magya
rul jelent meg, a néptanítókhoz átküldetéséről 
van szó, ugy hiszem, nem lehet alapos kifogása, 
mert abból, hogy most még csak magyar nyel
ven van Magyarország térképe szerkesztve, nem 
következik az, hogy ezentúl más nyelveken, 
következőleg román nyelven is nem lesz szerkesztve. 
Addig tehát, természetesen, míg ilyen nem lesz, 
magyar nyelvű térkép küldetik le. 

A rósz fordításra nézve az a megjegyzésem, 
hogy a minisztériumban román ajkú egyén van 
alkalmazva és pedig oly román ajkú honpolgár, 
a ki a román nyelvet tökéletesen bírja. Megle
het, hogy itt-ott előfordulnak hibák a fordítás
ban ; de azt gondolom: ezek nem oly nagy hibák, 
hogy azokat az országgyűlésen elő kellett volna 
hozni; egyébiránt errare humánum est, ha hibák 
történtek eddig és ha a t. képviselő ur és tár
sai figyelmeztetni fognak egyéb hibákra is, kö
telességünknek fogjuk tartani, arra törekedni, 
hogy ezentúl ennyi hiba ne történjék. 

Ennyit tartottam szükségesnek megjegyezni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

B a b e s V i n c z e : T. ház! Berzenczey t. 
képviselőtársamnak az a szokása, hogy akárhány
szor szólal föl valamely a románokat legtávo
labbról érintő ügyben, mindig Romániára és Bu
karestre hivatkozik ; talán azt akarja itt bebizo
nyítani, miszerint ottan megfordult és tanuja 
volt annak, hogy az ottani bojárok, hogy az 
ottani nép hogyan szokta elrontani nyelvét. De 
gondolom, hogy ez nem épen a vitatkozás tárgya 
s ez ránk nézve mérvadó nem lehet. Itt arról 
van szó, hogy a néptanítók számára kiadni szo
kott lap megfelel-e hivatásának vagy nem? Én 
részemről nem vagyok azon véleményhen, hogy 
itt ennek a lapnak létele monopóliumot foglalna 
magában, mert én azt tartom, hogy a közokta
tási miniszter urnák nem csak jogában, de köte
lességében is áll arról gondoskodni: hogy a taní

tók munkájukra nézve kellőleg vezéreltessenek 
az állam érdekében, és ha erre nézve egy bizo
nyos közlönyt használ fel, csak kötelességét tel
jesiti. Más kérdés az, hogy megfelel-e e lap hi
vatásának? Erre nézve én is nyíltan kimondom, 
hogy az én meggyőződésem szerint meg nem 
felel; meg nem felel pedig azért, mert mindig 
oly nyelven van írva, hogy azt a román taní
tóknak kellően megérteni lehetetlen. Én is azon 
véleményben vagyok, melyet előadott t. képvi
selőtársunk Joannovics György, hogy t. i. a szel
lemet kell tekinteni, mert az a fő. Igenis a szel
lem a fő, de a szellemet fel kell fogni, az az 
lehetségessé kell tenni, hogy felfogja az, a kit 
tanitni szándékozunk. Már pedig rósz, rontott 
nyelvbe öntött szellemet, gondolom, nem lehet 
felfogni és épen azért, minthogy tagadhatlan, 
hogy ama lap nyelve rósz, igen helyesnek tar
tom Hódosiu t. képviselőtársam indítványát, 
miszerint a közoktatási miniszter ur oda utasít
tassák, hogy ha már főntartani akarja a lapot, 
— melynek czélszerüségét én nem tagadom, — 
gondoskodjék arról, miszerint érthető nyelven s 
kellő grammaticával legyen irva, mert különben 
kár azon 28,000 írtért, mely rá költetik. Ha 
már megszavazzuk, s én részemről megszava
zom; sőt ha a miniszter ur azt vélné, hogy na
gyon csekély a 28,000 frtnyi összeg arra, hogy 
kellőleg kiképzett egyéniségek tartassanak ama 
lap szerkesztésére: én szívesen megszavaznék na
gyobb összeget is, hogy megfeleljen hivatásának : 
de ha — mondom — megszavazom, akkor le
gyen kellőleg megfelelő ama lap, ha pedig nem, 
akkor inkább sziintettessék meg. Mert igy, a 
mint most szerkesztetik — ismétlem — nem 
felel meg a követelésnek s igy kár a reá fordí
tott 28,000 írtért. Pártolom Hódosiu indít
ványát. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Megval
lom, nagyon csodálkazom azon, hogy a t. mi
nisztérium és a t. ház akkor, midőn valamely 
culturai czélra kérünk valamit, azt nem adja 
meg, azt pedig, a mit nem kérünk, s a mire azt 
mondjuk, hogy nem kell, azt reánk erőszakolja. 

Mi nem kértük soha, hogy a kormány ne
künk ezen román lapot ingyen adja, mert annak 
nem veszszük semmi hasznát, ha csak annyit nem, 
hogy rendesen tűzbe szoktuk dobni, mert nem 
érti senki a világon, nem értette azelőtt, és nem 
most. 

A mi magát a szellemet illeti, miután —- ha 
arról beszélnek, — engedelmet kérek, vegyünk 
egy magyar és egy román lapot, s olvassuk mind 
a kettőt: a szellem egészen különböző. Ama lap
ban a szellem sem lehet román, azon szellem t. 
L, melyet a románok kívánnak. En ezen össze
get sokkal inkább óhajtanám más czélra fordít-
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tatni , oly ezélra, melyet mi akarunk, s én ré
szemről nagyon szeretném, ha ezen összeg, mely 
igy minden haszon nélkül e lap fentartására for-
dittatik, más hasznosabb ezélra fordíttatnék. 

A mi Berzenczey képviselő ur azon állítá
sát i l leti: hogy mi nem tudunk románul s min
ket szíves volt megtanítani, miként kell ezután 
románul írni és olvasni, — köszönjük szépen, de 
soha sem kérünk tanácsot. — 0 azt mondja, 
hogy ő nem ér t i ; de még abból nem következik 
az, hogy a mit ő nem ért, más senki sem érti, 
mert hiszen azt meghiheti nekem Berzenczey 
képviselő ur. hogy sok dolog van a világon, mit 
ő nem é r t , de azért mások azt igen sokan 
értik. S habár én azt is igen jól tudom, hogy 
a t. képviselő ur Bukarestben tartózkodott egy 
ideig, de azt is tudom, hogy Konstantinápolyban 
még tovább tartózkodott, de azért szerintem 
nem volt joga, mert Bukarestben rövid ideig 
tartózkodott, nekünk leczkét adni : mikép szer-
keszszünk román lapot, ép ugy, mint azért, hogy 
Konstantinápolyban tovább tartózkodott , nem 
érezhetné magát feljogosítva arra, hogy a törö
köknek adjon oktatást, hogy mikép szerkeszszék 
lapjaikat. Pártolom Hódosiu indítványát, a meny
nyiben a t. ház ezen összeget megszavazná, mert 
én, mint haszon nélküli költséget, meg nem sza
vazom . 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! Talán illeté
kesen szólhatok a tárgyhoz, mert 1848-ban én 
voltam az első, ki megpendítette azon eszmét — 
hivatkozom Nyáry barátom uramra (Derültség.) 
— mikép minden nyelven kell a népet oktatni, 
vagyis minden népet saját nyelvén. így indult 
meg 1848-ban egy lap, de nem a kormány, ha
nem Pest megye közbenjárására és segítségével, 
mely lap román kiadásának én valék szerkesz
tője. Az alapelvek, melyekből kiindultunk, azok 
voltak, miszerint azt, a mit irunk, minden em
berrel értessük meg, és emeljük ugy szólván a, 
művelődés azon magaslatára, melyre képes. 

A szóban forgó lap, mely a népnevelés és 
tanítás érdekeit képviseli, az én felfogásom sze
rint megfelel ugyan a műveltebb középosztály 
igényeinek annyiban, a mennyiben magyarul 
szerkesztetik, és tudjuk mindnyájan, mikép a 
magyar népnevelők a művelődés sokkal maga
sabb fokán állanak, mint a románok. De ké
rem a t. házat, ha ezen lapban az foglaltatik, 
hogy e, vagy ama tanodában — például a 
kecskemétiben — mi tö r t én t : ugyan mily érde
keltséggel fogja- azt olvasni a román olvasó ? 

En is olvastam ezen lapoknak néhány szá
mát , s találtam benne philosophiai deductiókat, 
melyek megértésére a román tanitó még nem 
képes. En tehát alapelvül elfogadom azt, hogy 
ezen lap román nyelven szerkesztessék, de na

gyon kérem a t. miniszter urat és államtitkár 
urat is, ki a fordításra felügyel, hagyjon szabad 
kezet annak, a ki a román kiadás szerkesztésé
vel meg van bízva, és ki akkép szerkeszsze a 
lapot, hogj a tanítót nevelje, ne pedig megza
varja. 

A mint mondám, elfogadom, azon elvet, hogy 
ezen lap minden nyelven legyen szerkesztve, de 
azzal, ha az- egyik nyelven szerkesztett lapban 
épen az van, mi a másik nyelven szerkesztett-
ben és ha az első csak lefordittatik: akkor a 
czél melyet közoktatási miniszter ur el akar 
érni : t. i. a tanítók nevelése, nem fog eléretni. 
Csak ezen kérést bátorkodom a miniszter úrhoz 
intézni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház ! Én nem 
olvastam az illető iskolai lap szerb fordítását, de 
ismervén a fordítót, meg vagyok győződve, hogy 
a fordítás jó ; de mégis hallottam és pedig il
letékes tanítóktól, hogy úgyszólván senki sem 
olvassa .ezen lapot és ebből azt következtetem, 
hogy vagy annak tartalma vagy szelleme és 
iránya, vagy az egész egyátalán rósz, vagy pe
dig a szerb nemzetiség életviszonyaihoz nincs 
alkalmazva. 

E l n ö k ; T. ház! A fölött méltóztassanak 
nyilatkozni: vajon ezen tételt a ház elfogadja-e 
vagy nem? (Elfogadjuk.) Tehát elfogadja a t . 
ház ezen tételt? (Elfogadjuk.) 

Következik: ,,A néptanítók és népiskolák 
segélyezése."' 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Irányi képvi
selő ur egy uj rovatot akar behozni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Méltóztatnak 
emlékezni, hogy ezelőtt néhán}r hónappal tör
vényjavaslatot (Zaj. Sálijuk!) nyújtottam be, 
mely szerint a vallás- és közoktatási miniszter 
részére a felnőttek tanításának előmozdítására 
100 ezer forintot megszavaztatni kértem. Azon 
alkalommal előadtam az okokat, melyek ezen 
indítvány tételére indí tot tak, megmondottam, 
hogy nem csak a gyermekek neveléséről szükséges 
gondoskodnunk, hanem ideje, hogy azon nagyok
nak és felnőtteknek is, kik gyermekkorukban 
irni, olvasni nem tanultak, módot, alkalmat szol
gáltassunk arra, (Zaj jobb felől.) 

E l n ö k : Csendet kérek! 
I r á n y i D á n i e l : Hogy a mit ifjúságuk

ban elmulasztottak, azt érettebb korukban pó
tolhassák. Hivatkoztam Francziaország példájára, 
hol néhány év óta a nagyok oktatása szokásban 
van és a Jegörvendetesebb, leglélekemelőbb pél
dákat szüli. A pénzügyminiszter, ki akkor je
len volt, azt mondotta, hogy ő a maga részéről 
is hasznosnak, sőt üdvösnek tartja az eszmét és 
ennélfogva a maga részéről kész hozzájárulni. 
csakhogy az összeget, melyet én kértem sokai-
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lo t t a ; sokallotta annyival inkább, mert — úgy
mond — magam is beszédemben arra hivatkoz
tam, hogy Franeziaországban az állam részéről 
mindössze 100 ezer franc fordittatik ezen czélra. 
(Zaj. Halljuk!) 

Franeziaországban mondjttam, — a meny
nyire emlékezem, — az állam részéről csak 100 
ezer franc fordittatik ezen czélra; a miniszter 
ur ennélfogva soknak találta, hogy Magyaror
szágon, tekintve az állam-pénztár aránylagos 
szegénységét, 100,000 frt szavaztassák meg. 
Azonban, ha meggondoljuk, hogy ezen közneve
lési, közművelődési czélra tulajdonképen nem 
azon aránybau szükséges megszavazni a költsé
geket, a mely aráuyban az egyik országnak pénz
forrása és költségvetése a másik ország pénzfor
rásához és állam-költségvetéséhez áll, hanem te
kinteni kell azonkívül a létező szükségre: én 
azt gondolom, hogy ezen ellenvetés magában 
véve sem nagyon nyomatékos. De szükséges, 
hogy arra is figyelmeztessem a t . házat, hogy 
ámbár azt mondottam, az államrészéről mind
össze 100,000 franc szavaztatik meg ezen 
czélra, egyátalában nem mondtam, hogy ez az 
összes költség, mely a felnőttek tanítására 
Franeziaországban fordittatik; mert hátra van
nak még azon pénz-források, melyeket a megyék, 
községek, melyeket. . . (Zaj a jobb oldalon.) Csendet 
kérek, mert nem folytathatom beszédemet! 

Tehát mondom,— melyeket a községek, me
gyék, és végre melyeket a magánosok is ezen 
szent czélra fordítanak, és ezen költségek sok
kal nagyobbak, mint azon összeg, melyet maga 
az állani e czélra fordít. De azóta nyomába 
jöttem, hogy az adat, melyre hivatkoztam, tu
lajdonképen — hála Istennek — már elévült. 
Az én adatom 1866-ból volt; azóta kezembe 
jöt t a franczia közoktatási miniszteriumuak 1868-
kiköltségvetése, s ez mutatja, hogy nem 100,000 
franc, hanem 560,000 franc fordittatik e czélra 
az állam részéről; sőt már 1867-ben csupán a 
rendes költségvetési rovatban 105,000 franc 
fordul elő e czimben, és a rendkívüli költségve
tésben pedig más 100,000 franc. 1868-ban már 
a miniszter a segélyezést a felnőttek tanfolyamára 
60,000 francról 500,000 francra kérte emeltetni, 
és azon 15,000 francot, mely a felnőttek tanítá
sában magukat kitüntetett tanítók jutalmazására 
szolgál, 60,000 francra indítványozta emelni. 
Arról nincsenek biztos adataim , vajon ezen tétel 
valóban megadatott-e a miniszternek, vagy sem? 
de ha csak a 1867 ki maradt is meg, már az 
is 255,000 francot tesz, mi ha az agiót hozzá-
veszszük, már is annyi, mint a mennyit azon al
kalommal kértem, t. i. 100,000 frt. De ez, a 
mint szerencsém volt mondani, tulajdonképen 

IÍPV. H. NAPLÓ 1 8 * ! vr 

csak csekély része annak, mi a felnőttek tan
folyamainak elősegítésére szolgál. 

A községek, melyek 1866-ban 556,000 fran
cot adakoztak, 1867-ben már 1.145,000 franc
kai járultak e czélhoz, és azon járulékok, melyek 
egyesektől származtak, míg 186 6-ban csak 103,000 
francot tettek, 1867-ben már 121.000 francra 
emelkedtek, ugy, hogy az összes költség, mely a 
nagyobb tanfolyamra fordíttatott, a 2,000.000-t 
meghaladta, 1868-ra pedig 3.000,000-ra tétetett . 

Csak igy lehetett azután t. ház, olyan si
kert felmutatni, minőnek Francziaország örvend 
e tekintetben. 

Engedjék meg uraim, hogy e végett felol
vassam, előadjam azon adatokat, melyeket a kor
mány hivatalos előterjesztéséből merítettem. 

A tanítást oly nagy hévvel kezdték meg 
most három éve. az az 1867-ben, midőn Duruy 
átvette a közoktatásügyi tárezát, oly nagy hév
vel kezdték meg a felnőttek tanítását, hogy a 
következő évben bizonyos lankadástól lehetett 
t a r tan i ; de a dolog másképen ütöt t ki, mert a 
felnőttek tanfolyamainak száma, mely 1868-ban 
24,686-ra ment, 1867. april elsején már 32883-ra 
rúgott, 30,085 község között felosztva, vagyis 
egy évben több lett 8197 tanfolyammal, me
lyeknek nagy része 7108 uj községben nyilt 
meg. 

Tevőleges részt az oktatásban 39,466 sze
mély vett, vagyis 9244-el több mint 1866-ban; 
végre — és ezt buzdításul kell, hogy felolvassam— 
595,000 hallgató helyett, kik ezen tanfolyamok
ban 1866-ban oktat tat tak, 1867-ki april elején,,. 
(Nagy zaj.) Lehetetlen a zajban beszélni; (Mi
hályi Péter közbe szól: Tessék leülni!) igen sajná
lom, hogy Mihályi ur ezt megunta. Ez először 
íordúl elő és azt gondolom, hogy a mit mondok, 
talán Mihályi ur előtt is uj. — Mint mondám, 
1866-ban april elején e tanfolyamokban 595 
ezer hallgató volt és már a következő évben 1867. 
april elején 829,000, vagyis 234,000-rel több. 
Ily emelkedést értek el ott egy buzgó, egy lel
kes közoktatásügyi miniszter alatt, és a közsé
gek, megyék és az egyeseknek hozzájárulásával. 

Azonban mindamellett, hogy én t. ház! 
nem tar tom soknak a 100,000 ftot, a mit e 
végett kértem, midőn első izben felszólaltam, 
nem kötöm magamat ez összeghez, hanem a 
vallás és közoktatásügyi miniszter költségveté
sében a 30-ik lapon a 27-ik tételnél a felnőt
tek tanításának előmozdítására 80,000 frtot ké
rek beiktattatni. 

r 

En t. ház, sokat várok a vallás- és közok
tatásügyi miniszter ú r tó l : várom azt, hogy ma
gáévá tegye ezen eszmét, hogy magáévá fogadja 
ezen külföldről jött gyermeket és nevelje nagy-
gyá mint sajátját. Sokat várok, sőt még töb-

29 
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bet a községektől, azoknak buzgalmától és ál
dozatkészségétől; — és azon felnőttektől, kik 
eddigelé a tudomány első kulcsának birtokában 
nincsenek, várom azt, hogy félretéve az álsze-
mérmef, igyekezzenek kipótolni azt, mit gyer
mekkorukban elmulasztottak; de legtöbbet vá
rok magoktól a tanítóktól. Francziaországban 
igen csekély azon jutalom, melyben ezért a ta
nítók ott részesülnek; ott is az ő buzgalmok, 
az ő lelkesedésök pótolja azon fizetést, melyre 
különben igényt tarthatnának. 

Én tehát legtöbbet várok itt a tanítóktól; 
várom azt, hogy azon súlyos terhekhez, melye
ket már is viselnek, vállaikra ujabb terhet ve
gyenek ; hogy megmutassák a francziáknak, kik 
eddigelé, midőn Magyarországról szó volt, csak 
katonáinkat ismerték: hogy itt a tanítók is ha
sonlóké}) tiszteletre és becsülésre érdemesek; mu
tassák meg, hogy ők is katonák, katonái a tu
dománynak, a felvilágosodásnak; hiszen hadjárat 
ez, keresztes háború, melyet a tudatlanság, a 
babona, az erkölcstelenség ellen indítunk. Mu
tassák meg. hogy ha testök az anyagi gondok 
súlya alatt néha a földre görnyed is, leikök 
mindannyiszor a magasba emelkedik, valahány
szor a haza, az emberiség neve említtetik. 

Ajánlom indítványomat a t . ház pártfogá
sába azon hozzáadással, hogy miután két ut 
vezet ezen czél elérésére, t. i. a társadalmi és a 
hivatalos, én részemről törvényjavaslatommal, 
melyet e napokban leszek bátor bemutatni, ez 
utóbbit, a hivatalost választottam, nem mintha 
az elsőt, a társadalmit kizárni akarnám. Koránt
sem; sőt inkább én azt gondolom, hogy kar
öltve mind a társadalmi, mind a hivatalos utón 
elő kell az ügyet mozdítani. Részemről, mi 
csekély tehetségemtől kitelik, a társadalmi utón 
is meg fogom tenni : hanem arra fogom kérni a 
t. házat, hogy a kormánynak és a köznevelés 
mindazon közegeinek, melyek arra hivatvák, 
szintén alkalmat és módot nyújtson, hogy e te
kintetben a közhaza javát előmozdíthassák. 
(Helyeslés.) 

E ö t v ö s Jószef h . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : Köszönettel tartozom 
a t. képviselő urnák, hogy e nagy fontosságú 
tárgyat it t a házban szóba hozta, mert csak
ugyan, ha hazánkban a felnőtt személyek neve
lésére, oktatására nem fogunk figyelmet fordí
tani , sokkal lassabban fogunk haladni a mivelt-
ségben, mint az nem csak kívánatos, de szük
séges i s ; és ezért én t. képviselő társunknak 
indítványát, a mennyiben abban szabadság ada
tik, éa átalában csak a felnőttek oktatásának 
eszközlése czéloztatik, elfogadom. 

Egyébiránt, én most is kénytelennek érzem 
magamat kinyilatkoztatni, hogy én részemről, 

főként a jelen pillanatban, ezen ügyet másként 
mint a társadalmi utón, elősegíteni nem tudom. 
Ha a minisztérium, a kormány kezében egy 
bizonyos összeg van azon meghagyással, hogy 
ily természetű társulatokat segélyezzen, a meny
nyiben azok czélszerüen működnek, teljes meg
győződésem szerint sokkal többet fogunk elérni, 
mint, ha ugyanazon összeget egyenesen, hivatalos 
utón akarnók alkalmazni. A háznak egyik leg-
czélszerűbb rendelkezése az volna, ha a kormány
nak lehetővé tétetnék, egyes, ily culturalis tár
sulatokat elősegíteni, mind a gyermekek, mind 
a felnőttek nevelése érdekéből. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy ezen indítvány 
is akkor lesz legczélszerűbben tárgyaltatható, 
midőn majd az illető póthitelt fogom kérni. 

E l n ö k : T. házi Méltóztatik tehát abban 
megnyugodni, hogy ezen indítvány akkor tár-
gyaltassék, midőn a miniszter ur a póthitel 
iránt teend előterjesztést. Egy előbbeni hatá
rozatnál fogva ugy sem lehetne az összeget 
most betenni, miután kimondtuk, hogy az ugy, 
is a pénzügyi bizottsághoz utasítandó, s azt hi
szem, abba indítványozó ur is beleegyezik. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Én, ha a t. 
ház a végett akarja utasítani a pénzügyi bizott
sághoz, hogy az összeg itt most meg nem hatá
rozható , hanem a pénzügyi bizottság hatá
rozza meg az t : akkor igen természetesnek fogom 
ezt találni, miután már több inditványnyal is 
ez törtónt; azonban a t. miniszter ur meg fogja 
engedni, hogy észrevételt tegyek arra, a mit az 
imént méltóztatott mondani, t . i. hogy nem gon
dolja . . . (Jobb felől mozgás.) A miniszter ur 
azt kívánja, hogy azon összeg, a mely meg fog 
szavaztatni, az ő kezére bizassék, ós ő azt egyes 
társulatoknak adhassa, a mint azok megalakul
nak; én pedig, ha nagyobb szerencsében része
sültem volna és a t . ház méltóztatott volna 
meghal]gatni, elmondtam volna, hogy mily ala
pokon nyugszik azon javaslat, melyet be fogok 
nyújtani. (Jobb felöl felkiáltások: Akkor less idő, 
most nem tárgyaljuk.) 

Én tehát most, ha a t. ház az elvet elfo
gadja és az összeg meghatározása végett küldi 
csupán a pénzügyi bizottsághoz, abban meg
nyugszom ; de nem nyughatom meg abban, hogy 
az én törvényjavaslatom, melyet be fogok nyúj
tani, az által már megelőztessék, hogy azon ösz-
szeg a miniszter ur kezébe adassék, és általa 
osztassék azon társulatoknak^ miután ez az én 
javaslatommal ellenkeznék. Én nem csak a tár
sulatokra, hanem a községekre, a megyékre, az 
egyesekre s azok buzgósága és áldozatkészsé
gére is hivatkozni akarok; minélfogva kénytelen 
leszek törvényjavaslatomat benyújtani; és ha 
mostani indítványomat a pénzügyi bizottsághoz 
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méltóztatnak utasítani, fentartom a jogot, hogy 
törvényjavaslatomat benyújthassam, s hogy a 
mai határozat azt meg ne előzze . . . 

E ö t v ö s J ó z s e f h . : ügy látszik, hogy 
a t. képviselő ur engem félreértett. Én hálá
mat fejeztem ki az iránt, hogy képviselőtársunk 
e nagy fontosságú ügyet itt szóba hozta; mi
után azonban ma indítvány tétetett és elfogad
tatott, hogy mindazon költségek, melyek a nép
nevelés előmozdítására jelenleg haszonnal fordít
hatók, a ház által később póthitel utján meg 
fognak szavaztatni; és miután e költségek közé 
tartozik kétségkívül a felnőttek nevelése is, azt 
hiszem, hogy erre nézve most itt nem határoz
hatunk ; (Helyeslés) hanem, bár az indítványt, mint 
már ismételtem, szívesen elfogadom, annak gya
korlati kiviteléről akkor szóljunk, midőn az ösz-
szes népnevelés már lehetséges haladásáról meg
győződni fognak. (Helyeslés.] 

E l n ö k : T. ház elvileg tehát elfogadja az 
indítványt, s annak gyakorlati kiviteléről akkor 

fog szólni, midőn a miniszter ur e részben elő
terjesztést teend. (Helyeslés.) Kénytelen vagyok 
a tárgyalást most megszakítani, t. ház, mert 
a minisztérium kihirdetendő törvényt jelentett be. 

G o r o v e I s t v á n k e r e s k . é s i p a r 
m i n i s z t e r : 0 cs. kir. apóst, felsége az Angol
ország és a monarchia közt kötött utolsó keres
kedelmi szerződést, melyet az országgyűlés mind
két háza elfogadott, legmagasb szentesítésével 
megerősítvén, van szerencsém azt kihirdetés vé
gett a t. háznak benyújtani. (Olvassa a törvényt.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
törvényt). 

E l n ö k : Ezen ő felsége által szentesitett 
törvényt hódoló tisztelettel fogadja a ház, és ki
hirdetés végett a méltóságos főrendekhez át
küldi. A holnapi 10 órakor tartandó ülésben a 
tárgyalás folytattatni fog, következvén az ösztön
dijakra vonatkozó czim. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

184. országos Illés 
1870. márczius 2-dikán 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények benyújtása. Wahrmarm Mór a büntető-, kereskedelmi és csődtörvény iránt, — 
Kraljevitli Benő a fiumei vasút tárgyában interpellálja a kormányt. Csiky Sándor határozati javaslatot nyújt be a 
hatvan-iniskolczi vasút egri szárnyvonala iránt. A vallás- s közoktatási miniszter költségvetésének részletes tár
gyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.; későbben Andrásy Gyula gr., Bedekovics Kál
mán, Festetich György gr., Horvát Boldizsár, Ló
nyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101L órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a már
czius 1-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : A részletekben megszavazott ösz-
szegek a számvevőtiszt által összeszámittatván, 
az eredmény a következő: 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság javaslata folytán az előirányzott ösz-

szeg tett 893,855 frtot; ehhez hozzáadva az 
egyetemnél megszavazott javadalmazási többletet 
22,800 frttal, tenne ezen harmadik ,tanintézet" 
alatti ezim szükséglete: 915.885 frtot. Ebből 
azonban 4000 írt a brassói államgyinnasium ré
szére és a nagy-szebeni főreáltanoda segélyezési 
átalánya 5000 frtban a rendkívüli szükségletbe 
tétettek át, 4000 forint pedig a tegnapi ülésben 
töröltetett, tehát összesen 13,000 frt kimarad e 
czimből. Ezek folytán a „tanintézetek" czime 
alatt megszavazott szükséglet 902,885 forintot 
tenne. 

Mihályi J ó z s e f : A jegyzőkönyvre 
van észrevételem. A jegyzőkönyvben az monda
tik egyszerűen, hogy indítványomat visszavet
tem; én pedig, mikor azt mondtam, hogy indit-

29* 
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ványomat visszaveszem, egyszerűen hozzátet
tem, hogy a mennyiben ezen indítványom csak 
módositvány s az Irányi Dániel képviselő ur 
által t e t t és már elfogadott indítványban foglal
tatik. 

Kérem tehát e szerint szerkeszteni a jegy
zőkönyvet. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. képviselő
ház ! A jegyzőkönyvben csakis az szokott meg-

. említtetni, a ki visszaveszi az indítványt, az 
indokolás a naplóba tartozik, nem a jegyző
könyvbe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a jegyzőkönyv hitele
sítve van. 

Van szerencsém bemutatni Soprony sz. k, 
város fölterjesztését a kisajátításról a főváros 
érdekében alkotott törvénynek a többi sz. kir. 
és egyéb népesebb városokra leendő kiterjesztése 
iránt. A kérvényi bizottsághoz utasittátik. 

S z ö g y é n y i L á s z l ó : T. ház! Egy kér
vényt van szerencsém bemutatni, a melyben 
Fehér megyébe kebelezett Isztimér mezőváros 
azért folyamodik a t. házhoz, méltóztassék kiesz
közölni, hogy az Isztimér és Iszka-Sz.-György 
közt fekvő megyei ut, a melynek kiépítése és 
töntartására a megye lenne kötelezve, és melynek 
kiépítéséért már ismételve íolyamodott a megyei 
bizottmányhoz, de sikertelenül, minél előbb kié
píttessék. 

Kérem ezen kérvényt a szabályok értelmé
ben a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda utasit tatik. . 
B u t t y á n László:T. ház! Van szeren

csém Közép-Szolnok megye területéhez tartozó 
Kelencze, ISÍáprád, Kööd, Kis-Debreczen. Nagy-és 
Kis-Goroszló, Róna, Turbucza és Husszia köz
ségeknek az iránt kérvényöket a t. ház asztalára 
letenni, hogy a mennyiben Közép-Szolnok me
gyétől a Szamos vize által el vannak szigetelve, 
és igy a középponttól nagyon távol esnek, ellen
ben Kővárvidék ének központjához igen közel 
vannak, kérik a t. házat, hogy a megye és a 
törvényszékek rendezése alkalmával, Kővárvidéké
hez esatoltassanak. Megemlíteni kívánom, hogy 
ezen községek 1861-ben már e tekintetben kérel
meztek e tárgyban, de sikertelenül. Bátor vagyok 
e kérvényt a ház asztalára letenni azon kéréssel, 
méltóztassék utasítani a kérvényi bizottságot, 
hogy e kérvényt, a mennyiben a törvényszékek 
szervezése hirtelen bekövetkezhetnék, azt soron 
kivül tárgyalja. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át . 

N a g y J á n o s : T, ház! Posony megyébe 
kebelezett Yága a község némely lakosainak 
kérvényét vagyok bátor benyújtani a tagosítás 
folytán úrbéri maradékföldön számított szabad-

jellegü gyümölcskertjeik iránt. A nevezett köz
ségi lakosak e jogsérelmök orvoslását a t. ház
tól várván, van szerencsém erre vonatkozó kér
vényöket négy darab melléklettel a t. ház asz
talára letenni. 

Ugyanezen község részéről egy másik kér
vényt is van szerencsém benyújtani. Tudomással 
bir a ház arról, hogy a közlekedési és 
közmunka-miniszter költségvetésének tárgya
lása alkalmával a Vág folyam szabályozása 
elrendeltetett, az előmunkálatok megtételére szük
séges költség megszavaztatott. Miután pedig a 
nevezett község a Vág kiáradása által legtöbbet 
szenved, azon alázatos kérelemmel járul a t. ház 
elé, hogy a Vág kiáradásai ellen szükséges véd-
müvek megépítését a tervszerinti szabályozás 
előtt elrendelni méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

W a h r n i a n n M ó r : T.ház! köztudomású 
dolog, mennyire mostohák a viszonyok a keres-
kelemre és iparra nézve az utóbbi időkben, és 
mennyi nehézséggel kell küzdeniök ezeknek. Ezen 
bajt elhárítani, azt enyhíteni igen nehéz, mert 
azok főtényezője az átalános közgazdasági vi
szonyokban rejlik. De még egy másik igen 
aggasztó körülmény merül fel utóbbi időkben 
s ez azon tünemény, hogy átalában az ország 
minden vidékén igen gyakran kijátszák és meg
csalják a jóhiszemű hitelezőt, a jogbiztonság 
elvész az országban és ez által a hitel csökken, 
és a bizalom megszűnik. A főbaj ott rejlik, hogy 
átalában büntetőtörvényünk és az ez alapon íön-
álló eljárás ezen tüneményen nem segit ; hogy 
azok, kik a jóhiszemű hitelezőt kijátszák, meg
csalják, kik rokonaik, ismerőseik, barátaik által 
magok részére végrehajtást eszközöltetnek és 
azután azzal állanak elő, hogy nem képesek 
fizetni: vagy egy átalában meg nem büntettetnek, 
vagy az eljárás oly hosszú ideig tar t , hogy nem 
segit a jóhiszemű hitelezőn. Másik oka ennek 
az, hogyha csődöt hirdetnek, a csődbeli eljárás 
olyan, hogy a legegyszerűbb kereskedelmi csőd
nél tiz—tizenöt év múlik el a nélkül, hogy annak 
végét érjük, a nélkül, hogy megbüntettetnék az, 
a kinél kitűnik, ha átalában kipuhatoltatik, 
vajon kitűnik-e? hogy a csőd rósz hiszemü és 
csaláson alapul. E bajon okvetlenül segítenünk 
kell, még pedig az által, hogy mind a büntető-, 
mind a kereskedelmi törvény és uj csődtörvény 
a mai idő szelleméhez alkottassák. 

Tudjuk, mennyire el van foglalva az igaz
ságügyminiszter ur, tudjuk, hogy mind e reform
kérdések igen sürgetősek s égetők, s hogy mind
ezeket egyszerre nem lehet életbe léptetni; de 
mégis, midőn azt látjuk, hogy majdnem egy esz
tendő elmúlt már, mióta ezen országgyűlés meg-
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nyilt, a nélkül, hogy ezen téren valami történt 
volna, holott épen i t t vártuk miniszter ur kez
deményezését, bátor vagyok a t. miniszter úrhoz 
a következő iuterpellátiót intézni, és tisztelettel
jesen kérem azt a t . igazságügy miniszter úrhoz 
áttétetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az iu
terpellátiót) : 

„Vajon mennyire haladtak már az igazság-
ügyminiszteriumban az előkészületi munkálatok 
egy büntetőtörvény, kereskedelmi és csődtörvény 
alkotásában, és vajon mikorra teheti az igazság
ügyminiszter ur kilátásba, hogy ezen tőrvény
javaslatok a ház elé terjesztetendnek. 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügymi
niszter úrral. 

K r a l j e v i c h M e n ő '(horvátul) : Stovana 
kuco! Imao sam east prosle godine 1869 u 
mjesecu svibnju gospodina ministra komunikaei-
jah zapitati, kada ee zakón o gradjenju doticno 
nastavljenju alföldsko-ziecke zeljezniee iz Osieka 
do Siska na stol visoke kuce ove staviti i koiim 

v 
pravcem je visoko ministarstvo naumilo otu gra-
dnju izvesti? Uslied ove moje interpelacije zado-
bio sam u mjesecu lipnju 1869 godine posvema 
povoljan odgovor, u kojem se je gospodiu mini-
star komunikaeijah ocitovao, da ce ovo gradjenje 
sliediti i to pravcem, za koj se je hrvatsko-sla-
vonski sabor izjavio. 

Povodom tóga odgovora bio sam posvema 
u nádi, da ce se ta zeljeznica joste kao prosle 
jeseni graditi, a to tim ^igurnije, sto je od 
strane ministarstva komunikaeijah jednomu kon-
sorciju izricno kazano, da ce se nrjeseca Kolo-
voza 1869. preduzeti razprave glede koncesioni-
ranja. Dosavsi pako u listopadu p. g. na ovaj 
visoki sabor, moradoh se zaliboze uvjeriti, da u 
pogledu gradjenja prepomenute zeljezniee od 
strane tóga ministarstva ali bas joste nista ucin-
jeno nije, bio sam u nakani, da i opet interpe-
liram, oli pako da saborski zakljucak predlozim; 
nu pretece me u tome stovani sudrug i zastu-
pnik b. Simonyi i on stavi interpelaciju, na 
koju je gospodin ministar komunikaeijah 17. 
siecnja o. g. odgovorio, da su se medjutim uka-
zala takova obcenita politieka pitanja, kojih rie-
senje istina u tiesnom savezu stoji sa koncessio-
niranjem upitne zeljezniee, un da ista pitanja, 
posto nisu niti technicke niti manipulacionalne 
naravi, stoje izvan ujegova djelokruga, te da te 
potezkoce nepriece toliko realiziranje zeljezniee, 
koliko se odnose na nácin izvedenja iste, t e da 
je od svoje strane sve ucinio, da secim ove iz
van ujegova djelokruga stojece zapreke soladane 
budu, u pogledu gradjenja osiecko- sisackog do
ticno Karlovackoga poteza komacna odredba 
odmah uciniti uzmogne. 

Docim Sam sada s najkompetentinje strane 
i iz posve vjerodostojna izvora obaviesten o 
tom da su prepomenute zapreke u najuovie dóba 
jur posvema uklonjene, to se usudjujem i opet 
smierno zapitati njihovu Excellenciju gospodina 
ministra komunikaeijah, kadá ce véee jedared 
zakousku osnovu o gradjenju zeljeznicke pruge 
alföldsko-rieeke iz Osieka do Siska doticno Kar-
lovaca vodecu visokoj kuci ovoj predloziti? 

A magyar szöveget átadom a jegyzőnek. 
(Halljuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Kraljevich, Benő interpellátióját): Interpellátió a 
magyar királyi közlekedési miniszter úrhoz. T. 
ház ! Múlt 1869. évi május havában volt sze
rencsém a közlekedési miniszter urat megkér
dezni, vajon és mikor fogja az alíöld-fiumei vonat 
eszék-sziszeki vonalának kiépítésére, illetőleg foly
tatására vonatkozó törvényjavaslatot a ház asz
talára tenni? s mely irányban szándékozik a 
magas minisztérium ezen építkezést foganatosí
tani ? 

Ezen interpellátió következtében múlt 1869. 
évi június havában teljesen kedvező választ nyer
tem, melyben a közlekedési miniszter ur oda 
nyilatkozott, hogy ezen épités a horvát-szlavón 
országgyűlés által pártolt irányban fog eszközöl
tetni. 

Ezen válasz folytán teljesen azon remény
ben voltam, hogy ezen vasút építése még múlt 
évi őszszel foganatba fog vétetni és pedig annál 
bizonyosabban, miután a közlekedési minisztérium 
részéről egy társulatnak határozottan megmon
datott, hogy az engedélyezés körüli tárgyalások 
1869. évi augusztus havában megkezdődnek. 
Megérkezvén azonban múlt évi október havában 
ezen országgyűlésre, sajnálva kellett meggyőződ
nöm, hogy az emiitett vasút építése tekinteté
ben a mondott minisztérium részéről semmi, de 
épen semmi nem tör tént ; azon szándékom volt, 
hogy megint interpelláljak, vagy pedig hogy az 
országgyűlésnek határozati javaslatot terjeszszek 
elő; de ebben báró Simonyi t. képviselőtársain 
által megelöztettem, a kinek interpellátiója foly
tán ugyanis a közlekedési miniszter ur folyó évi 
január hó 17-én kijelentette: hogy e közben oly 
átalános politikai kérdések merültek föl, melyek
nek eldöntése ezen vasút engedélyezésével szoros 
kapcsolatban áll, de a melyek sem technikai, 
sem kezelési természetűek nem levén, egyéni 
saját hatáskörén kivül esnek; továbbá, hogy 
ezen nehézségek nem annyira a vasutak létesí
tését akadályozzák, mint inkább a kiviteli mó
dorra vonatkoznak; végre: hogy maga részéről 
megtett mindent, hogy a hatáskörén kívül eső 
nehézségek leküzdése után az eszék-sziszeki, ille-
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tőleg károly vári vonalnak építése iránt azonnal 
végleg lehessen intézkedni. 

Miután jelenleg legilletékesebb helyen s a 
leghitelesebb forrásból értesültem, hogy az imént 
érintett akadályok a legújabb időben tökéle
tesen elhárittattak, bátor vagyok a közlekedési 
miniszter ur ő nagyméltóságát ismételve tiszte
lettel megkérdezni az iránt: mikor fogja már az 
alföld-fiumei vasút Eszéktől Sziszekig, illetőleg 
Károlyvárig terjedő vonalának építésére vonat
kozó törvényjavaslatot ezen ház elébe terjesz
teni? 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
terrel. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! A múlt 1869. 
évi deezember 14-én én is interpellátiót intéztem 
a közlekedési miniszter úrhoz azon érdemben, 
mikor fogja a ház határozatához képest azon 
szárnyvonalnak létrehozatalát eszközlésbe venni, 
melyet a pest-miskolczi vasúttól Eger felé ki-
ágaztatni rendeltetett. A közelebb múlt január 
25-én tartott ülésben, midőn a közlekedési mi
niszter urnák költségvetése tárgyaltatott, ezen 
értelemben fölszólalván, a miniszter ur oda nyi
latkozott, hogy minél hamarább és így a leg
közelebbi időben a ház elé fog terjeszteni egy 
oly törvényjavaslatot^ melyben a kérdéses szárny
vonalnak költségei előterjesztve lesznek, hogy a 
ház azokat megszavazhassa. Én meg voltam nyu
godva, t. ház, azt hive és remélve, hogy a köz
lekedési miniszter költségvetése tárgyalásának 
bevégzése után a törvényjavaslat a miniszter 
által előterjesztetik. Azonban az naponkint tovább 
és tovább késik és így biztatásnál egyéb nem 
történt, mind a mellett, hogy ugyanazon alka
lommal, a mint a t. ház a kérdéses szárnyvo
nalnak kiépittetését elhatározta, ugyanakkor 
Gyöngyös felé is egy hasonló szárnyvonal készí
tését rendelte el. A Iiatvan-Miskolezhoz vezető 
gyöngyösi szárnyvonal elkészült és a, közforga
lomnak át van adva, az egri szárnyvonalra nézve 
pedig semmisem történt, és a t. miniszter ur 
legutóbb oda nyilatkozott, hogy e tekintetben 
neki törvényjavaslatot kell előterjeszteni. Ámde 
— az én fölfogásom szerint — arra nem volna 
szükség, a mennyiben már a t. ház a fölvett 
kölcsönből azon szárnyvonalnak haladék nélkül 
és egyidejűleg történendő kiépittetését elrendelte. 
E tekintetben, t. ház, bátor vagyok egy határo
zati javaslatot előterjezteni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Csiky 
Sándor által leadott határozati javaslatot.) 

„ Tekintve, hogy a közmunka-és közlekedési 
miniszter ur az 1868-ik évi 49. t. ez. i-ső §-a 
által a hatvan-miskolczi vasútnak a felvett or
szágos kölcsönből gőzerőre történendő kiépítésére 
a Weikersheim M. H. és társa bécsi bankházzal 

1868 ik évi január 18-án kötött szerződés tar
tama szerint köteleztetett; 

tekintve, hogy a vasutak építése tárgyában 
kiküldött országos bizottságnak 1868-ik évi apr. 
21., 23, és 24-ik napjain tartott tanácskozási 
jegyzőkönyve, a 2-ik szám alatt mellékelt fel
tételek fizetésére nézve azon határozatot tartal
mazza, hogy Eger városa a hatvan-miskolczi 
vaspályával szárnyvonal által összeköttessék; 

tekintve, hogy az 1868-ik évi 239-ik sz. 
irományhoz 3-ik sz. alatt mellékelt, s a képvi
selőház által elfogadott, ugyancsak 1868-ik évi 
máj. 20-ról kelt határozati javaslatnak 2-dik 
pontjában világosan kikötve van, hogy a hatvan-
miskolczi vasút építésénél Eger városa érdekei 
számításba vétessenek ; 

tekintve, hogy t. miniszter ur ugyanezen 
országgyűlési határozat erejével arra kötelezte
tett, miként Eger városát a hatvan-miskolczi 
vasúttal valamely legalkalmatosabbnak mutat
kozó ponton szárnyvonal által oly módon ho
zassa kapcsolatba, hogy ezen vonal idővel Eger
ből a gömöri vasipar-telepek felé folytat-
tassék ; 

tekintve, hogy a Weikersheim M. H. és 
társával kötött szerződés 11-ik §-ának. E pontja 
alatt, a közbeeső állomásokra vonatkozólag Gyön
gyös és Moklár, Eger vannak állomási helyül 
kijelölve; 

tekintve, hogy a fennirott orsz. törvény ren
delete folytán a hatvan-miskolczi vasút immár 
tökéletesen ki is építtetett, és ezen felül a gyön
gyösi szárnyvonal is a már emiitett szerződés 
folytán a nélkül, hogy ezen szárnyvonal kiépí
tési költségének fedezésére a t. miniszter ur ál
tal külön törvényjavaslatnak a képviselőház elé 
való terjesztése és elfogadása szükségesnek lát
szott volna, tisztán a már emiitett határozat 
alapján államköltségen hasonlóan kiépíttetvén, 
a közforgalomnak már tényleg át is adatott; 

tekintve, hogy t. miniszter ur az általam 
az egri vasúti szárnyvonal kiépítésének mulasz
tása miatt múlt 1869. évi október 14-ón hozzá 
intézett interpellatióm folytán mindaddig, a míg 
a folyó évi jan. 27-én tartott országos ülésben 
a közlekedési költségvetés tárgyalása alkalmával 
ezen kötelesség mulasztása s azon tény miatt, 
hogy érintett költségvetésből az egri szárnyvo
nal kiépítésére fordítani kellő összeg kijelölését 
miért hagyá még azon alkalommal is ki, ujabb 
kérdést nem intéztem, semmi feleletet nem adott, 
akkor azonban azon határozott igéretettette, hogy 
az egri szárnyvonal kiépítésére szükséglett költ
ségek megajánlása végett a képviselőház elébe 
legközelebb törvényjavaslatot terjesztend elő; 

tekintve végre, hogy t. miniszter ur emli-
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t e t t törvényjavaslatot még e napig sem te t te a 
ház asztalára l e : 

mondja ki mindezeknél fogva határozatilag 
a képviselőház, hogy t. miniszter ur, a kérdéses 
egri szárnyvonal kiépítési költségei összegének 
megajánlására vonatkozó törvényjavaslatot „leg-
fölebb 15 nap alat t" felelősség terhe mellett 
a képviselőház elébe azon okból terjeszteni kö
teleztetik, hogy ezt követve, az egri vasúti 
szárnyvonalnak kiépítését haladék nélkül foga
natba vétethesse. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni mindenesetre; 
de tekintve a mostani nyomdai nehézségeket, 
talán a képviselő ur megelégednék, ha csak ma
gát a határozati javaslatot az indokolás nélkül 
nyomatnók ki. 

C s i k y S á n d o r : A mennyiben a nyom
dában most nehézséggel járna egész terjedelmé
ben az indokolást is kinyomatni, beleegyezem. 
hogy csak a határozat nyomassák ki. (Helyeslés.) 

E n ö k : Következik a napirenden levő tárgy
nak folytatása: a közoktatási minisztérium költ
ségvetésének „ösztöndijak s egyéb tanulmányi 
czélok szükséglete a 8*2. lapon, a 4-ik czim." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés szövegét: „Ösztöndíjak s egyéb tanulmányi 
czélokra, 1. rovat 15,000 frt".) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Az első ro
vatra a pénzügyi bizottságnak nincs észre
vétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a IMM-
ségvetés 2-ik rovatát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! A múlt országgyűlés a költségvetés meg-
állapitásánál ezen czim 2-ik rovatára nézve, 
mely az ösztöndijakat a bécsi Theresianumban 
foglalja magában, és azok részére 5725 frt van 
előirányozva, töröltetni, illetőleg más alakban a 
budgetbe felvenni határozta és ez iránti óhajtá
sát kifejezvén, a miniszterrel közölte, és a pénz
ügyi bizottság e tételnek a jelen alakban a bud
getbe való felvételében csak azért nymgodott meg, 
mert az igen t. vallás- és közoktatási miniszter 
ur kijelentette, hogy a képviselőház intentióját 
az által fogja teljesíteni, hogy a jelenleg elfog
lalt állomásokat megürülésük esetére betölteni 
nem fogja. A pénzügyi bizottság ez úttal ezen 
összeg megszavazását ajánlja. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Én 
sem a t. előadó ur nyilatkozatában, sem a pénz
ügyi bizottságnak ez irányban te t t javaslatában 
meg nem nyughatom. 

A képviselőház már az 1869-ki költségvetés 
tárgyalása alkalmával elhatározta, hogy ezen 
alapítványok ne csak elkülönittessenek, hanem 

Magyarországon bent érvényesíttessenek és ól-
veztessenek. A képviselőház határozata nem 
teljesíttetett. Az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter ur jelentésében nincs nyoma annak, 
valamint a pénzügyi bizottság jelentésében sincs, 
hogy a ház ezen világos határozatának miért 
nem te t t eleget. Átalában azon óhajtásomat fe
jezem ki : szükséges volna, hogy az igen t. mi
niszter urak, midőn a költségvetés mellé jelen
tősöket benyújtják, ezekben ne csak átalában el
vontan tegyék meg észrevételeiket vagy előadá
saikat a költségvetés egyes tételeire, hanem re-
flectáljanak egyszersmind a háznak e tételre 
nézve a költségvetés utolsó tárgyalása alkalmá
val hozott határozatára. Ez i t t gyakran mellőz
tetik, pedig szükséges tudnunk, hogy a háznak 
átalában egyik vagy másik, a múlt évben ho
zott határozata teljesittetett-e ? és ha nem tel
jesíttetett, mért nem teljesíttetett? 

Az igen t. vallás- és közoktatási miniszter 
ur a pénzügyi bizottság előtt azon kijelentést 
teve, hogy ezen helyek nem fognak betöltetni, 
de más (Eötvös József b. miniszter közbeszól : 
Nem a bécsi, hanem az erdélyi Theresianumról 
van szó.) 

A bécsi Theresianumról mondja ezt a pénz
ügyi bizottság a közoktatási miniszter ur elő
adása nyomán, s szintúgy erről beszélt az előadő 
ur is. (Eötvös József b. miniszter közbeszól: Az 
erdélyi Theresianumról mondta!) A bécsi Theresia
numról van szó! és ezen jelentésben az van, 
hogy e hiányon ugy fog a miniszter ur segíteni, 
hogy a bécsi Theresianum helyei nem fognak 
betöltetni. Az erdélyi Theresianum a 3-ik rovat 
alat t fordul elő. Én ebben nem nyughatom meg, 
mert nem lesz elég téve a ház ez iránt hozott 
határozatának is, mert ez nem volna egyéb, 
mint a növendékeket, mondhatni — kiéheztetni ós 
várni — míg azok az alapitvánjd helyek megürül
nek, hogy azok elvégre Magyarországon élvez-
tethessenek. 

Nem akarok — miután a háznak világos 
határozata van, mely bizonynyal figyelembe vette 
a theresianumi körülményeket — nem akarok, 
mondom, a Theresianum rendszerére kitérni és 
fölemliteni azt részletesebben, hogy az alapítvá
nyoknak nem kellően megfelelő számban vétet
nek föl a tanulók; — és a mint én értesülve 
vagyok — azon visszaélés követtetik el, hogy az 
alapítványokon felül még minden növendék bi
zonyos összeget köteles évenkint fizetni; hogy a 
magyar nyelv ott fölületesen taní t tat ik, hogy a 
történelem meghamisittatik, és több ily vissza
élések kővettetnek el, melyek fölfogásom szerint, 
a képviselőházat már a múlt évben arra ösztö
nözték, hogy egy pillanatig se tűrje, hogy a 
Theresianumba ifjak vétessenek föl, és hogy ezen 
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alapítványok ott kezeltessenek. Azért minden to
vábbi indokolás nélkül bátor vagyok a t. ház 
figyelmébe ajánlani ezen határozati javaslatot, 
mely nem egyéb mint megújítása a múlt évi 
határozatnak. (Olvassa:) A képviselőház tudomá
sul vévén a vallás- és közoktatási miniszter ur 
azon nyilatkozatát, hogy a bécsi cs. k. There-
sianumban levő alapítványi helyek uj egyének
kel nem fognak betöltetni, utasittatik a vallás
os közoktatási miniszter ur, hogy a Theresianum 
magyar alapjainak a többitől elkülönítése és jö
vendőre az országban érvényesítése iránt, a jövő 
1871. évi költségvetés tárgyalása alkalmára ja
vaslatot terjeszszen a képviselőház elé. (He
lyeslés.) 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - és k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : Ha a múlt évi hatá
rozat ismételtetik, nekem ez ellen kifogásom 
nincs, miután annak, hogy a határozat nem tel
jesíttetett, fő oka azon nehézség, melylyel egy ily -
féle határozat teljesítése jár főképen oly helyen, 
hol különböző természetű alapítványok vannak 
összeállítva az intézetnek föntartására. Ide tar
tozik a báttaszéki uradalom, mely a magyar fun-
dátiót képezi; ide a zweteli apátság Ausztriában, 
s egy pár más egyházi javadalom szintén Ausz
triában ; ide tartoznak a lajthántúli részről több 
magánalapítványok, ide szintén több magyaror
szági magánalapítványok is, milyenek például a 
gr. Csáky Petronelláé. Mindezen alapítványok 
jogi természetét megállapitani és egyátalán az 
intézetnek mi módoni átalakítását vagy felosz
latását eszközölni, nem oly könnyű ügy, melyet 
azonnal egy pár hó alatt teljesíteni lehetne. 
Hogy a legégetőbb szükségnek meglegyen felel
ve, gondoskodtam és intézkedtem az iránt, hogy 
a mennyiben magyar ifjak neveltetnek a There-
sianumban, a gymnasiumi oktatás alatt a ma
gyar nyelv, a magyar történelem és a magyar 
földrajz kimeritőleg tanittassék, nem ugy, mint 
a múlt időkben taníttatott, hanem, mint a ma
gyar gymnasiumokban, kötelezett tantárgyként; 
azonkívül intézkedtem az iránt is, hogy a The
resianum azon magyar növendékei, kik a jogi 
pályáig feljutottak, az utolsó két jogi évet ne 
Bécsben töltsék, hanem itt Pesten és e két esz
tendő alatt ellátásukat mint stipendiumokat 
kapják meg, hogy itt folytathassák tanulmá
nyaikat. 

Ez volt, mit eddig legszükségesebb intézke
déskép tehettem. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház mindjárt tár
gyalni? (Főlhiáltásoh: Mindjárt \) Elfogadja tehát 
a t. ház? (Elfogadjuk!) E szerint ez elfogadta-
tik; egyébiránt az összeget ez úttal megszavaz
za a t, ház. 

márczius 2. 1870. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
rovatot.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

V á r a d y G a b o r : T. képviselőház! A 
nagy-szebeni Theresianum árvaházára vonatko
zólag a közoktatási minisztérium 1869-ben uta
síttatott, hogy a legközelebbi, tehát a mostani 
költségvetés tárgyalása alkalmával terjeszszen a 
ház elé javaslatot ezen árvaház újjászervezése 
iránt. A háznak ezen határozata nem teljesítte
tett ugyan, azonban az igen t. közoktatási mi
niszter ur a ház elé terjesztett jelentésében elő
sorolta azon akadályokat, melyek / gátul szolgál
tak ezen határozat teljesítésénél. Én az ott elő
sorolt érveket, mint ilyeneket elfogadom arra 
nézve, hogy a határozat 1869-ben miért nem 
foganatosíttatott. 

Azonban, miután az igen t. közoktatási mi
niszter ur maga elismeri jelentésében, hogy a 
hely szinén meggyőződött az árvaház helyze
téről, meggyőződött a tani viszonyokról, és igy 
azon helyzetben lehet, és van bizony nyal, hogy 
e tekintetben már képes leend javaslatot elő
terjeszteni, bátor vagyok kérni a t. házat, hogy 
magának az igen t. közoktatási miniszter ur
nák jelentése nyomán, különösen a háznak a 
múlt évben hozott határozata alapján, méltóz
tassék a következő határozatot hozni, a mely 
igy hangzik : (Olvassa) „Utasittatik a vallás- és 
közoktatási miniszter, hogy a nagy-szebeni The
resianum árvaházának czélszerü újjáalakítását 
illetőleg a jövő 1871-ik évi költségvetés tárgya
lása alkalmával javaslatot terjeszszen a ház elé." 

Ez is csak ismétlése a múlt évben hozott 
határozatnak ; ajánlom a t. ház figyelmébe. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa újra 
Várady Gábor határozati javaslatát.) 

B e r z e n c z e y László: T. ház! Nem 
tudom: vajon a nagy-szebeni Theresianumban al
kalmazott tanítók kinevezését az állam átvette-e 
már? kérek tehát e tekintetben fölvilágosítást. 
(Halljuk!) Nem értem továbbá, mi az a királyi 
fiscus szászföldi tizede? nem értem, hogy miért 
vannak ott részletesen fölsorolva az egyes ala
pítványok? ily részletezést az államköltségvetés 
más rovatainál még sehol sem találtam; ezt a 
részletezést nem értem, azért bátor vagyok azt 
kérdezni: hogy miért soroztatnak föl külön ezen 
alapok? Yagy talán magánalapok, vagy szász 
nemzeti alapok ezek? 

Még egy szó ellen vau kifogásom, az áll 
tudniillik itt, hogy a kir. fiscus szászföldi tize
déből. Mi királyföldet ismerünk, de szászföldet 
sehol a törvényben említve nem találunk. Én 
nem akarok részletekbe bocsátkozni, egyszerűen 
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esak a „szászföld* elnevezést kihagyatni s he
lyébe e szót „királyföld" kivánom tétetni. 

Eötvös Józse f b. közoktatási mi
n i s z t e r : T. képviselőtársunk azt kérdi, miért 
soroltatnak itt elő azon egyes pontozatok, me
lyekből a 22,650 frt összeg alakul, mely pót
lékul fizettetik? Erdélyországban egymásután 
következő több fejedelem részint a tizedekből, 
részint más fisealis jövedelmekből egyes feleke
zeti intézetek számára alapítványokat tett , s 
ezen alapítványok a leopoldi diploma által olya
nokul ismertettek el, melyeken változtatás többé 
nem történhetik. Ilyféle alapítványt tett Mária 
Therezia is, midőn tudniillik a Theresianumot 
alapitá, először 7500 köböl életet adományozott, 
valamint a házassági dijakból, sorsjátékokból, 
tartományi alapítványokból, továbbá 2000 kö
böl étetváltság dijából is tótettek alapítványok, 
így alakult ezen alapítvány, melynek egyébiránt 
nagy részét magánosok is adták össze, ugy, hogy 
ezen valóságos alapítvány, ép oly alapítvány, 
mint az erdélyi alapítványok nagy része. Hogy 
ez szász tulajdonlett volna valaha, arról szó nem 
lehet, mert ehhez a szász nemzet épen legke
vesebbet adott. Itt ez alapítványok közt, a 
mennyire én tudom, alig fog valami előfordulni, 
a mi szászoktól eredne. Ez is azon esetek közé 
tartozik tehát, melyben, mielőtt valamit hatá
rozni lehetne, előbb s mindenekelőtt e jogviszo
nyokat kell tökéletesen tisztába hozni , a mi itt 
annyival inkább szükséges, mert ez tisztán fe
lekezeti intézet levén, mint olyan, csak a jogvi
szonyok által határozható meg: vajon ugy szer
vezhető-e, hogy az minden felekezetnek egyaránt 
szolgáljon ? A mit tenni lehetett, azt ott is meg
tettem, s ez abban áll, hogy meggyőződvén 
arról, hogy a növendékek majdnem kizárólag 
székely fiuk, annyira, hogy az egész intézetben 
mindössze két gyermeket találtam, ki nem tud 
magyarul, s hogy mindössze 6 vagy 7 fiatal 
gyermek van, ki jobban tud németül, mint ma
gyarul ; a többi nagy részben székelyekből ke
rült oda. Én azonnal a német nyelv helyett, 
mely ez intézetben oktatási nyelv volt, a ma
gyar nyelvet hoztam be. Egyébiránt azt mond
hatom a t. háznak, hogy ezen intézet a maga 
körében valóban igen nagyon jótékony, mert 
mintegy 300 árva gyermeket tart el, ugy, hogy 
ezen intézeten valamit mozgatni addig, mig he
lyébe — és pedig rögtőn — más intézetet nem 
állithatunk föl, átalában a lehető legveszélyesebb 
dolognak tartom, mivel ez által több száz sze
gény gyermek nevelése lenne veszélyeztetve. Ké
rem tehát a t. házat: ne méltóztassék ebben 
egyelőre változást tenni. (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Én csak 
szerény észrevételt akarok tenni, melyet már 
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Berzenczey t. képviselőtársam is fölhozott. Ezen 
pontban e szó foglaltatik: „szászföld." Az erdé
lyi törvénykönyvben e kifejezés sehol sem fordul 
elő. Ha Erdélynek szászföldje van, akkor nem 
tudom fölfogni, mit Jelent Erdélynek Magyaror
szággal való uniója. Én ugy tudom, hogy ezt csak 
per abusum keresztelték el „szászföldnek", a tör
vényes neve „királynőid* : Fundus regius, in qua 
omnes, qui ibi habitant, aequalia jura possident. 
Kérem tehát a szászföld kifejezést kitöröltetni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja tehát a t. ház a hatá
rozati javaslatot? (Elfogadjuk!) Tehát el van fo
gadva, és ezen rovat alatt „ szászföld * helyett 
„ királyföld * fog tétetni. Különben ezen összeg 
ez évre megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4. 
5., 6., ?., 8., 9-ik rovatokat, melyek észrevétel, nélkül 
elfogadtatnak.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó (olvassa a 10. 
rovatot.) A pénzügyi bizottság véleménye szerint 
a 10-ik rovat alatt előirányzott halli ösztön
dijakra szükséglett és az 1867 — 1869-ik évre 
szóló összeg 13,230 forintban a rendkívüli szük
ségletek osztályába volna átteendő. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! A 
halli ösztöndíjak az előirányzatban először for
dulnak elő. A közoktatási miniszter ur jelenté
séből értjük meg, hogy vau húsz régibb alapít
vány és van néhány ujabb. A régibb alapítvá
nyok az insbrucki főpénztárnál kezeltetnek és az 
átvételi tárgyalások folyamatban vannak. Azon
ban a szelvényadónak Ausztriában történt fö-
lebbemelése és az államadósságok unificatiója 
következtében ezen alapítványok jelentékeny ká
rosodást szenvedtek, elannyira, hogy 562 forint 
volna az évi veszteség a cultusminiszter ur je
lentése szerint. A mi onnan származott, mert az 
alapítványok nem vétettek át annak idejében; 
föltűnő dolog az is t. ház, hogy a tárgyalások 
még most is folyamatban vannak, midőn az 
ujabb alapítványokra nézve az osztrák kormány 
előlegezvén helyettünk az 1867., 1868. és 1869. 
évekre szükséges kiadásokat, 4410 frtot, ezen 
összeg általunk megtérítendőül vétetik előirány
zatba. Mi tehát, t. ház, fizetjük az utolsó fillérig 
azon összeget, a mit az osztrák kormány he
lyettünk előlegezett, midőn a mi tőkéink az ő 
kezelésök alatt rövid idő alatt már tetemes 
megcsonkítást szenvedtek. 

Én, t. ház, nem kívánok javaslatot terjesz
teni a képviselőház elé, csak őszinte sajnálato
mat fejezem ki a fölött, hogy az átvételi tár
gyalások igen hosszura nyújtása miatt a mi ala
pítványi tőkéink tetemes károsulást szenvednek 
és egyszersmind nagyon kérem a t. cultusmi
niszter urat, méltóztassék a tárgyalásokat any-

30 
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nyira gyorsítani, hogy az átvétel még ez évben 
megtörténhessék. Ennyi volt egyszerűen az, a 
mit mondani akartam. 

E l n ö k ; Ezen észrevétel mellett különben 
elfogadja a képviselő ur is a rendkívüli szük
séglet közé való igtatását. 

A pénzügyi bizottság véleményét, melysze-
rint 13,230 frt. a rendkívüli szükségletbe helye
zendő át, elfogadja a ház, és e czim alatt csak 
4972 frfcot szavaz meg. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A főösszeg 
tehát az 5-dik czim összes rovataira nézve 
66,370 frt. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ezen czimhez 
bátor vagyok egy még meg nem említett ezélra 
tenni indítványt. (Halljuk!) Vannak hazánkban, 
ugy mint más országokban is, a műveltség elő-
haladásához képest kitűnő irók, a kik az iroda
lomnak, következőleg a haladásnak szolgálatokat 
tettek. Gyakran megtörténik, hogy ily irók közöl 
talán a leggeniálisabbak, kiknek munkái a legmara-
dandóbbak, mint például a költők, szegény sors
ban maradnak, mert az irodalom nálunk, már 
akár az olvasó közönség csekély száma, akár 
más okok miatt, nincs azon helyzetben, hogy 
kellőképen, bőségesen jutalmazza azokat, kik 
vele kizárólag foglalkoznak. Azt hiszem, ha sze
génységünkhöz képest nem nagy, de mégis va
lami nemzeti jutalmat tűznénk ki oly irók ju
talmazására, a kik kiváló érdemet szereztek az 
irodalom terén, s kik a mellett elszegényedtek: 
oly dolgot követnénk el, a mi más nemzeteknél 
is elfogadva s gyakorlatban van; nem kívánom 
épen, hogy valami nagy, fényes jutalmat oszto
gasson a nemzet, hanem, mint mondám, szegény
ségünkhöz képest igyekezzünk valamit adni azok
nak, a kik az irodalom terén kiváló érdemet 
szereztek, ós kik e mellett elszegényedtek. Eh
hez képest bátor vagyok következő indítványo
mat a tisztelt háznak elfogadás végett ajánlani: 
(Halljuk!) 

„Utasittatik a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur, hogy az irodalom terén kiváló érde
meket szerzett, de elszegényedett hazai irók 
tiszteséges, de mérsékelt évi jutalom báni része
sítése iránt javaslatot tegyen. A miniszter ur 
ismeri az irodalom körülményeit jobban, mint 
én; sokkal illetékesb ember e részben javaslatot 
tenni a t. háznak, mint akárki más e házban; 
én tehát távol tartva minden indokolást, meg
elégszem, ha a t. ház elvben elfogadja az in
dítványt, hogy a miniszter ur a ház elé javas
latot tegyen." (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (szintén fölol
vassa az indítványt.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház most tárgyal
tatni az indítványt? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

A t. ház tehát magáévá teszi és a miniszter 
urnák ki fog adatni. 

Következik a 6-dik, most már 5-dik czim; 
„Köznevelési czólokra. Szükséglet. Magyar nem
zeti múzeum." 

P u l s z k y P e r e n c z : T. ház! A képvi
selőknek egyik kiváltsága az, hogy szabad a 
házat néha untatniok. Mások e privillegiumot 
igen sokszor igénybe vették; legyen szabad ne
kem is ez egyszer igénybe vennem. (Halljuk! 
Derültség.) 

Teszem ezt a múzeum ügyében, oly tárgy 
levén ez, a melyre én különösen nagy súlyt 
fektetek; minthogy pedig mások azt vélhetik, 
hogy ez nincs indokolva, óhajtanám meggyőző
désemet a többiekbe is beleoltani. 

T. ház ! a múzeum oly nagymérvű intézet, 
melynél az ország segélyezése s az ország áldo
zata mindenesetre nem kivetett pénz. 

Körülbelül egy éve, hogy a miniszter oly 
kegyes volt: kezembe adni ez intézet igazgató
ságát, s mindjárt első, vagy csaknem legelső 
teendőm az lőn, hogy a költségvetésre nézve 
javaslatomat kellett előterjesztenem. Meg kell 
vallanom, hogy a miniszter, — mind a két mi
niszter — igen bőkezüleg bánt előterjesztésem
mel, és nem törölt belőle semmit, hanem — 
megvallom, mea culpa, mea maxima culpa — 
hogy akkor nem ismertem még elegendően az 
intézetnek szükségeit és fogyatkozásait, mert 
első pillanatban nem is lehetett azt tökélete
sen áttekinteni, ugy hogy utóbb azt találtam, 
hogy bizony kissé szűkre szabtam a kelmét, s 
hogy nem kerül ki belőle mindaz, a mi szük
ségkép kívántatnék. Igaz, hogy most is szeré
nyek követeléseim, ha azon eszmény lebeg sze
mem előtt, milyenné egy pár esztendő alatt a 
muzeumot fölemelni kívánnám, azonban tudom, 
hogy ezt most egyá.talában még megközelíteni 
sem lehet; igen jól tudom, hogy itt csak lépé-
senkint haladhatunk előre; de ha csak a rög
töni szükségleteket venném is tekintetbe, látom, 
hogy igen sok van, a mi hiányzik, s csak egy 
van, a mi nem hiányzik: a közönség részvéte. 

Igaz, hogy a közönség, melyet a múzeum
ban látni szerencsés voltam, nem az, melyet 
ott látni még inkább óhajtottam volna; igaz, 
hogy a művelt osztályokból igen keveset látok 
ott, de látom más részről: a nemzet mégis érzi, 
hogy a múzeum az ő kincse, az ő tulajdona. 
Ezt mutatja az, hogy júliustól — mely időtől 
kezdve föliratom a látogatók számát — deczem-
berig, mikor az intézetet be kellett zárni — mi
vel télen át nem fűthető, minthogy a fűtésre 
az ország még nem ad pénzt, pedig azt hiszem, 
hogy télen sokkal többen használhatnák és él
vezhetnék, — (Helyeslés) júliustól, mondom, de-
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czemberig 62,000 ember látogatta meg a mu
zeumot. Kitűnik ebből, hogy a múzeum most is 
birja a nemzet rokonszenvét, birja még jelenlegi 
állapotában is, a midőn pedig még rendezve sincs, 
még catalogizálva sincs; és midőn tehát még e 
kincsnek becsét fölfogni nem is lehet, mert most 
mind még oly kincs, mint az aranyrad, a mely 
a bankok boltjaiban fekszik, de melyre még nem 
adtak ki bankót, melyet nem tettek még köz
hasznúvá. És e kincsek forgalomba hozatala el
seje azon dolgoknak, a melyeket ki akarok vinni, 
s a melyekről reménylem, egy pár esztendő 
múlva azt mondhatom: hogy az eszméket, a 
melyeket a nemzetben költ, népszerükké tettük. 

Midőn ugyanis az intézethez jöttem, legelső 
föladatom az vala: körülnézni, hogy mink van? 
Azt sem tudtuk, mivel birunk. Es azóta elmúlt 
10 hónap, és igen erősen dolgozunk, és még most 
sem vagyunk készen a leltározással. Es ez ter
mészetes, mert például a könyvtárnak rendezése 
még l1/* esztendőt igénybe fog venni. Erről 
azonban nem szólok semmit, ez nem az én ér
demem, hanem miniszter uré, a ki kinevezteté-
sem előtt elrendelte a könyvtár lajstromozását, 
melynél fogva reménylem, hogy 1871-ben meg 
leszen nyitva az országnak oly könyvtára, a 
melynek párját a hazában keresni kell, sőt a 
mely egyátalában a jobb könyvtárak közé fog 
tartozni, ámbár igaz, hogy ott is még sok a hi
ány. Azonban folyton látogatják most is; e rész
ben tehát nem lehet semmi panasz, hiszen ha-
vonkint körülbelül 1000-re, naponkint 30—40-re 
megy a látogatók száma. 

Ma is, mielőtt a terembe jöttem, egy láto
gatótól levelet kaptam, a melyben megtámad, 
miért nem tekintek elegendőleg a látogatók ké
nyelmére? miért van például e héten is bezárva 
a könyvtár — a farsang utolsó napjaiban — a 
mi igazán hiba; de különben is tudtomon kivül 
történt, még a régi rendeletek szerint, pedig 
most épen nincsen iskola, a fiatal emberek most 
leginkább használhatnák az időt. Másrészt azon
ban tekintetbe kell venni a tiszteknek és szol
gáknak kényelmét és szükségeit is, mert utol
jára azoknak is kell, hogy szabad napjok legyen ; 
hozzáteszem, hogy igen kevesen vannak, s hogy 
szaporítani kellene a személyzetet is, különösen 
akkor, ha majd rendbe hozzuk a könyvtárt. Sze
retném akkor behozni azt is, hogy — mint 
Parisban és Londonban — este is nyitva legyen 
a könyvtár; a mihez most hiányzik nem csak a 
világítás, hanem főkép a nagyobb személyzet, 
mert akkor szükséges lenne, hogy fölváltva szol
gálják ki a közönséget. Ezek azonban oly dol
gok, a melyek tüstént ki nem vihetők. 

A mi ellenben kivihető volt, azon voltam, 
hogy az nagyrészt kivitessék. 

Mindenekelőtt szükséges volt a személyzet
nek nagyobb fizetést adni. Tudósok vannak a 
múzeumnál, t. ház, olyan tudósok, a kik egész 
életöket a tudománynak szentelték, és kiknek 
még sincs semmi előléptejbésök; és mi volt fize
tésűk? annyi, mint egy fogalmazónak. Igen jól 
tudjuk, hogy fiatal embereink, ha egy pár esz
tendeig ott vannak a minisztériumnál, és nem 
lettek mindjárt titkárok vagy tanácsosok, na
gyon meg szoktak neheztelni, hogy ők már oly 
idősek, már 3 esztendeje működnek, és még sem 
tanácsnokok, pedig társaik közül ez s amaz már 
azzá lett; pedig mindnyájan tudjuk, mennyivel 
többet kívánunk egy múzeumi őrtől, mint a 
mennyi egy fogalmazónál szükséges. De többet 
mondok, itt e teremben körülbelül 400-an va
gyunk, s köztünk legalább is 20 — 30 van olyan, 
ki azt hiszi, hogy miniszterségre alkalmas, (De
rültség) legalább is 200-an, de sőt aligha van 
köztünk valaki, ki azt ne hinné, hogy osztály
tanácsosságra ne volna képes, (Derültség) de föl
szólítom a t. házat, nézzünk körül, van-e itt 
csak 3 is, ki azt hinné, hogy múzeumi őrnek 
való? (Fölkiáltások: De van több is!) Alig hiszem, 
itt van Henszlmann és Schvarcz Gyula, a ki 
mindenre képes, de őket kivéve alig lesz más. 
(Zajos derültség.) 

És ama derék férfiaknak, a múzeum őrei
nek fizetésök csak olyan, mint egy fogalmazóé. 
Legelső teendőm tehát az volt, hogy ezen fize
tések fölemelését kérjem, — a magamét nem 
kértem, mert tökéletesen megérem azzal, a mi 
ott ki van téve — de az őröknek szükséges, 
hogy, habár szerény, de mégis tisztességes fizeté
sök legyen. Ez ellen nem volt kifogása egyik 
miniszternek sem. 

Szükséges volt továbbá, hogy egy pár se
gédhivatalnok alkalmaztassák; ez ellen sem volt 
kifogás. Kértem még a szerzési költségek eme
lését a könyvtárnál és a régiséggyüjteménynél: 
megadták, a mit kívántam. De elfelejtettem 
egyet: nem vettem észre, — mert nyár idején 
volt. — hogy nincs kideszkázva a másoló te
rem, láttam, hogy reggel 8 órától délután 3 ig 
oly teremben másoltak a festészek, melynek kő 
a padlózata, s csak ugy dideregtek, panaszkodva: 
a nemzet méltóságával össze nem fér, hogy mú
zeuma másoló-termében művészeit dideregtesse. 
így van ez még két más szobában is, t. i. az 
ásvány-osztály őrszobájában és Ligeti, e derék 
festészünk szobájában. Továbbá mikor átvettem 
a régiségtárt, akkor vettem észre, hogy ott 40 — 
50,000 érem van, mely még osztályozva nincsen, 
hanem zsákokba van kötve, és rajok van írva, 
hogy ennyi meg ennyi fekszik bennök. Az osz
tályozást Rómer Flóris, a derék osztályőr, végzi 
ugyan, de neki idejét a múzeum érdekében jobbra 
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kellene forditani, mintsem hogy leirja a neveket, 
a mire ugyan szükség van, de ezt egy napi 
dijnok is megteheti. Erre szintén kell egy pár 
száz lorint. 

Ezenkívül szükség van szakkönyvekre, mert 
ily könyvei az osztályőröknek nincsenek, és néha 
még a legszükségesebb szakkönyvek sincsenek 
arra, hogy valamit meghatározni lehessen. Erre 
én előirányoztam 5000 frtot, és azt el akar tam 
osztani 6 osztályba 900 forintonként; de ezzel 
az első évben egyátalában nem segítünk a szük
ségen ; mert például Mionnet, Cohen és más ily 
könyvek fölötte drágák. Azonban, ha az egyes 
osztályoknak csak 900 forintot adok is, már a 
nagy könyvtár szaporítására nem marad semmi, 
pedig minden esztendőben igen gyakran megtör
ténik, hogy oly könyveket ajánlanak eladásra, 
melyek még nincsenek meg, de melyeket meg
venni nem lehet, mert nincsen reá alap. A régi
ség-osztály gyűjteményének szaporítására csak 
1500 frtot kértem, mert akkor még nem tud
tam, hogy körülbelül mit ajánlanak föl a mú
zeumnak megvásárlásra. Most februáriusban va
gyunk, és ajánlottak már két nagy ezüst lemezt, 
milyet az alföldön négyet ta lá l tak; kettőt meg
vett Napóleon császár a szt.-germaini múzeum 
számára 2000 frankon; a másik kettőt a mos
tani tulajdonos — ki igen derék férfiú, — ör
vendek, hogy megnevezhetem, Egger Sámuel — 
fölajánlotta nekünk azon föltétel alatt, hogy a 
múzeum veszi meg, mert másnak drágábban 
adná — 400 Mér t . 

Találtak Vasmegyében igen szép árpádkori 
csatot, mely a legszebbek közé tartozik, és 30 
arany nehézségű, ára 300 forint; nem akartam 
kibocsátani. Találtak Konstantinus Monomachus 
koronájához — mely Nyitra megyében ásatott 
ki — egy darabot; ezt ki nem bocsáthatom, 
minthogy a koronának többi részei már nálunk 
vannak, és ezen uj darab kiegészítené a már 
meglevő kincset. Ez megint 200 forint. Azóta 
ajánlották Béla Duxnak 120 érmét; Béla Dux 
érme eddig a ritkaságokhoz tar tozik , és ezen 
120 darab közt van 80 olyan, a melyek külön 
veretüek és mindegyik más más. Ha ezt elad
ják egyenkint, egy-egy darabnak ára 5 frt. Ha 
kibocsátom, megveszik külföldön; hanem én azt 
kívánnám, hogy az a magyar múzeumnak tar
tassák meg. Ebből méltóztatnak látni, hogy ha
bár februárban vagyunk még csak, az 1500 fo
rintnak végén vagyunk. (Derültség) 

Mit fogok tenni a többi hónapokban ? Én 
reméltem, hogy fognak hozni néhány ritka da
rabot, de hogy annyi legyen, és hogy annyira 
összehalmozódnak a megveendők, az nem volt 
előre látható, és így megint azon helyzetben va
gyok, hogy e czólra is többre volna szükségem. 

De hiszen nem oly nagy ősszeg az, melyet 
kérek. Mindazokra, a miket előadtam, összesen 
8000 frt kellene. Meg fogom mondani egyenkint 
minden egyes tételnél, hogy hol kérek többet. 
Ezek mind oly dolgok, melyek valóban mellőz-
hetlenek. 

Nagy István könyvgyűjteménye egyike a 
legkitűnőbb könyvtáraknak hungaricákra vonat
kozólag. Mikor az örökösök el akarták adni, a 
múzeumi könyvtár nem vehette meg, mert négy 
ötöd része ezen könyveknek megvan, ámbár 
voltak köztök olyan ritkaságok is, melyek a mú
zeumban hiányoztak, s ugyanez okból nem vette 
meg az akadémiai könyvtár. A könyvtárt Lip
csében vették meg és most eladó. A hozzánk 
beküldött jegyzékből tudjuk, hogy a nálunk hi
ányzó müvek ára igen drágára van szabva, igy 
például a második könyv, mely magyar nyelven 
adatott ki és mely könyvtárunkban nincs meg 
— szt. Pál levelei, fordítva Heltai Gáspár által — 
Krakóban jelent meg, 80 tallérra van téve; pe
dig nagyon kívánatos volna, hogy miután az 
első lenyomat megvan a könyvtárban, ezt is 
megszerezzük. És még számos ily könyv van, 
melyet, ha drágán is, mégis olcsóbban veszünk 
meg, mint ha az egész könyvtárt megszereztük 
volna, minthogy ez által csak kiegészítjük a meg
levőket és nem szaporítjuk a különben is sok 
doubletteűnket. Elkészíttettem tehát két rendbeli 
kimutatást, az egyiket Toldy Ferencz igen t. tu
dósunk készité, kinek érdemeit mindenki ismeri, 
és a ki körülbelül 2600 frt ára könyveket irt 
ki, melyeknek megszerzése szükséges lenne; a 
másikat Barna múzeumi őrseged készité, ki is
mervén azon körülményt, hogy a múzeum nem 
oly gazdag, csak 600 tallér árán irt ki könyve
ket, legnagyobb részt azonosakat az előbbi kimuta
tásban foglaltakkal. Ezek is oly dolgok, melye
ket, nagyon örülnék, ba megszerezhetné a nem
zeti múzeum, mert azok nagy értékűek és meg
lehet, hogy 50 évig kell várni, mig ismét kínál
ják. (Közbeszólás : Megadjuk!) Igen, hiszem hogy 
megadják, hanem i t t periculum in mora van. 

Mikor Angolországban voltam, annyit be
széltem az ottani múzeum tisztviselőinek, hogy 
azok a magyar könyveket azóta megkezdték 
szeretni és egy igen szép gazdag magyar könyv
tá r t alapítottak. Ok azt könnyen tehetik, mert 
nekik néhány száz font csekélység, és igy min
den ritkaságra vevők. Azóta szidnak is engem, 
meg szidják az angolokat is — a magyar régi 
könyvek ára azóta már kétszer oly drága — mert 
ott, a hol ők a vásáron megjelennek, semmit sem 
lehet venni. Ezen ritka dolgokat tehát minél 
előbb meg kell vennünk, mert félek, hogy az 
angolok elviszik előlünk. Tudom én azt t. ház, 
hogy a dolog rendje azt kívánná, hogy kérésem 
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előbb átmenjen a pénzügyi bizottsághoz, hanem 
néha oly dolgokat is megtesz az ember, a mi 
talán forma tekintetében kifogás alá eshetik. Én 
sem akarok jobb lenni a deákné vásznánál (De
rültség) és azért, habár alakilag ineorrect is el
járásom, ha az egyes tételek előkerülnek, be fo
gom adni emelési indítványomat. Különben is 
ezen tételek oly csekélyek, hogy financziáinkat 
nem fogják bajba hozni; 8 — 9000 frt a deficitre 
nézve nem tesz nagy különbséget, mig igen is 
nagy különbséget tesz a múzeumra nézve. 

Nem szólok arról, hogy szükség volna még 
egy laboratóriumra a magyar nemzeti múzeum 
számára, nem mondom, hogy oly nagyszerűre, 
mint az egyetemi, de legalább olyanra, a minőt 
1000 írtból elő lehet állitani, s a hol némely 
vegyészeti kísérleteket lehessen tenni. (Közbeszólás: 
Megadjuk!) 

Azon kívül nagy szükség volna vízvezetékre 
is, ha egyéb tekintet nem is volna döntő, de 
biztonság tekintetéből minden esetre szükséges 
lenne, hogy a vízvezeték a múzeum tetejéig ve
zettessék. E czélra már a tervet is elkészítet
tem, mely szerint a múzeum épületeire szolgáló 
vízvezeték mintegy 5800 forintba kerülne. Ez 
sok, de a biztonságra nélkülözhetetlen (Megadjuk!) 

Aztán a múzeum kertjén is mindenki meg
botránkozik, s minduntalan azt kérdik tőlem: 
hogy mikor hajtom már az ott termő lóherére 
a teheneket ? (Derültség.) Azon kertből minden 
esetre ki kellene irtani a lóherét. De hogy ez 
történhegsék, más gyepre van szükség, és hogy 
ez történhessék, ismét vízvezetékre lenne szük
ség. A kert meglehetősen nagy, s hogy a víz
vezeték létesíttessék, — noha már van néhány 
sehaeht, — szükség lenne vagy 3000 forintra. 

Ugy állok a nemzet előtt mint egy koldus, 
tehát ne csodálkozzanak : ha az ujjokat mu
tatják, hogy én az egész kezet elfogadom. Nagy 
zavarban vagyok, hogy mindent kell kérnem, de 
mindez szükséges, mulhatlanul szükséges. 

A vízről átmegyek a fűtésre, mert igen 
nagy baj az, hogy épen télen át, midőn a tár
saság Pesten van, a múzeum nem látogatható, 
pedig a mi társaságunk bizony tanulhatna a mú
zeumban és talán szívesen is látogatná, mert 
abban sok érdekes dolog van azokra nézve is, kik 
külföldi muzeumokat látogattak, sok oly dolog, 
a mi a versenyt a külföldi muzeumokkal is ki
állja, de a mit épen akkor nem lehet mutatni, 
azért, mert hideg van, mert a termek nincsenek 
fűtve. Igaz, hogy mikor ő fensége a bold. nádor 
a muzeumot fölépíttette, ő arról gondoskodott s 
el van készítve a Meisner-féle fűtési készülék, 
csak hogy most be van falazva, mert azt talál
ták, hogy ezen fűtés igen sokba kerülne, mert 
igen nagyok a termek, és azt jól tudjuk, hogy 

mennyibe kerül az igy szükségessé váló fameny-
nyiség Pesten. Ha tehát mindennap csak egy 
részét fütenők is a termeknek, a költség el-
viselhetlen volna. 

Ott van a képtár. Ne méltóztassanak ezt a 
képtárt lenézni, noha az nem oly szép mint az 
Eszterházy-féle, de mégis becses, ós a közönség 
ugy tekinti, mintha tulajdon háza volna; és 
mondhatom, sokkal több ember látogatja a mi 
képtárunkat, mint az Eszterházy-képtárt, a hol 
a nagy fény és pompa megijeszti a szegényebb 
embert és már a lépcsőzetről sokan visszatérnek 
(Derültség) és a múzeumba jönnek, a hol nem 
találnak oly nagy fényt és pompát, de tán annál 
háziasabban érzik magokat. (Derültség.) Ezen 
képtár t rendezni akartam, és kértem e czélra 
2500 frtot. A költségvetést Ligety, a képtárnak 
őre készítette el, a ki igen derék művész és azt 
hitte, hogy ki fog vele jönni. Ma már a képtár 
rendezve van s nem sokára lesz szerencsém a t. 
háznak egyes tagjait meghívni a megnyitásra, s 
azt hiszem, oly rendben fogják találni, a mely 
a czélnak tökéletesen megfelelend. Hanem itt 
megint az a baj, hogy a költségvetésben kitett 
összeggel nem fogom beérni s egy pár 100 frt 
deficitünk lesz. (Közbeszólások: Fedezni fogjuk !) 

Vannak még kisebbszerü rendezések is, me
lyekre körülbelől 3000 frt volna szükséges, ha
nem ez benne foglaltatik a kért 9000 frtban. 
De most már többet nem beszélek, mert félek, 
hogy minél többet szólok , annál többet fognék 
kérni. (Derültség.) Az idén beérem ezzel, hanem 
előre is kijelentem, hogy jövőre a vízvezetékre 
is fogok összeget kérni. Ajánlom a múzeumnak 
ezen mellőzhetlen szükségleteit a t. háznak figyel
mébe, és kérem, hogy ha az előterjesztés egyes 
pontjaira jövünk, méltóztassék azokat az általam 
kért emelésekkel megszavazni. (Megszavazzuk!) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Nekem 
is van egy észrevételem. Megvallom, a többi nem
zetiségek némi kisebbítést látnak abban,hogy a ma
gyarok magoknak megszavaznak, például a múzeum 
czéljára 40—50,000 frtot, más közművelődési 
czélokra 65,000 frtot, tanulmányi czélokra az 
5-ik czim alat t 80,000 frtot, a színház vagy a 
sajtóhiba szerint operai és zeneczélokra 60,000 
frtot : a más nemzetiségek pedig utasít tatnak 
Belgrádba, Bukarestbe s meglehet utoljára Pé
tervárra. Csak ezt akartam mondani ezennel be
nyújtandó indítványom indokolásául. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő
ház ! En az előttem szólott beszédére, a mennyiben 
azt megértettem. (Zaj. Halljuk!) azt vagyok bá
tor megjegyezni, hogy egy országban tulajdon
képen csak egy nemzet létezik és ő annak épugy 
képviselője, mint magam, de nem erről akarok 
szólni. 
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Én a múzeum t. igazgatójának, és egy
szersmind képviselőtársunk Pulszky Ferencz ur
nák ajánlatára annál inkább megszavazni kívá
nom a kivánt összeget, mert ugy veszem észre, 
ha nem segítünk most, később talán sokkal töb
bet kellend kiadnunk, hogy a szóba hozott hiá
nyokat pótolhassuk ; de nem tartom szabálysze
rűnek, hogy mindez így mellékesen kéressék, és 
azt hiszem, hogy a t. közoktatási miniszter urat 
figyelmeztethetem, hogy erre, valamint más köz
művelődési czélokra póthitelt kérjen, és ily utón 
a nemzeti múzeum fölsegélyezését is előmozdítsa. 

De van még két megjegyzésem: az egyik 
az, hogy a múzeumnak igen könnyen lehetne 
saját kebelében segélyforrást nyitni. Azt hiszem, 
hogy a múzeumi t. igazgató jól ismeri, és érvé
nyesíteni fogja e forrást. Ertem azon többszörös 
példányokat, melyek ugy az ásvány, mint az 
érmeknél előfordulnak, és melyekbői ennél fogva 
a fölös példányokat lehetne más nemüekkel 
kicserélni vagy eladni és így a bejövő összeget 
hasznosan a múzeum számára befektetni. Igen 
kérném tehát az igazgató ura t , merítsen ezen 
forrásból is némi összeget a múzeum előmozdí
tására. Másik megjegyzésemet a t. közoktatás
ügyi miniszter úrhoz intézem, és ez az , hogy 
miután itt már a mint látom, gypsz-öntvények-
ről van szó, és miután remélem, hogy az Esz-
terházy-képtár sem fog elsiklani kezeink közül, 
és igy ha a múzeumnak mind kép-szobor gyűj
teménye, mind minta-tára lesz, én az ezekre 
fordított összeget mindaddig holt tőkének fogom 
tartani, mig melléjök minta-, rajz- és szobor-
tanintézet nem állíttatik, mert csak akkor válik 
e tőke kamatozóvá. És ezért vagyok bátor kérni 
a miniszter urat, hogy ez iránt méltóztassék in
dítványt tenni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r : A mi először is képviselőtársunk 
azon indítványát és nézetét illeti, hogy a mú
zeumnak különböző doublettei eladás által érté
kesíttessenek, részemről nem tartom czélirányos-
nak. (Helyeslés.) Nézetem szerint a múzeum kész
letéből csak olyak adhatók el, melyek sehol és 
semmi tudományos intézetben nem használhatók. 
Azon doubletteket, melyeket máshol sehol sem 
találhatni, sokkal inkább értékesíthetni az által, 
ha azokat más magyarországi intézetek kapják 
meg; ha az országnak ezen tudományos kincsét 
más hazai intézeteknek elküldheti, ezáltal sok
kal nagyobb hasznot teendünk az ügynek, mintha 
egy pár száz forintot kapnánk ezen doublettekért. 
Értem a valódi doubletteket, mert sok olyan is 
tar ta t ik doublettnek, a mi nem az. 

A mi az Eszterházy-féle képtárt illeti, erre 
nézve lesz szerencsém némi fölvilágositást adni. 
{Halljuk!) Kétséget nem szenved, hogy az or

szágnak érdekében fekszik, hogy ezen képgyűj
teményt, mely már együtt van ós i t t az ország
ban tartat ik, és az ország által használtatik, ne 
vigyék a külföldre. Erdekünkben fekszik tehát, 
hogy ezen képtár az országnak megszereztessék; 
de abból nem következik az, hogy az ország az 
Eszterházy-kép tá r t meg fogja venni minden áron. 
(Helyeslés.) Abból nem következik semmi más, 
mint hogy az ország nem kímélve az áldozatot, 
ezen képtárért azt meg fogja adni, a mit ér. 
Hogy tehát e tekintetben a törvényhozás elé 
tervvel léphessünk és ajánlatot tehessünk, első 
szükség az volt, hogy a képtárt megbeesültes-
sük. A képtárt megbecsültettük különböző egyé
niségek által, kik azt mind körülbelől egyenlő 
magasságra becsülték, és én még ezzel sem elé
gedvén meg, a Louvre egyik becslőjét hozattam 
ide, ki minden egyes képet külön katalogizált, és 
igy az egész képtár becsét meghatározta. Ezen 
becslésért, mellesleg mondva, fizettem 4000 fran
kot, és ezen ősszeg azok közé fog tartozni, me
lyekre nézve a tisztelt háztól póthitelt fogok 
kérni, mert ezen kiadás az én budgetemet ter
heli. Méltóztassanak tehát meggyőződve lenni, 
hogy mi e tekintetben nem mulasztottunk el 
semmit; de kötelességünknek tartjuk a képtárért 
csak azt adni meg, a mit ér, de nem többet. 
(Helyeslés.) 

Mi azt illeti, hogy ha az országban művé
szi kincsek vannak, azok az országnak csak ak
kor gyümölcsözhetnek valóban, ha rajz- és szob
rászati iskolákról gondoskodunk : ez annyira az 
én meggyőződésem is, hogy már jelenleg négy 
fiatal embert küldöttem ki Németország legki
tűnőbb intézeteibe azon czélból, hogy azután itt 
mint rajzmesterek alkalmaztassanak; mert meg
győződésem szerint én a jó, tökéletes és a czél-
nak megfelelő rajz- és minta-iskolákat sokkal 
fontosabbnak tartom, mint az úgynevezett mű
vészeti akadémiák fölállítását. Az úgynevezett 
művészeti akadémiák külsőleg imponálnak ugyan, 
de eltekintve attól, miután a régiségi kincseket 
a külföld előlünk elragadta, mi a legnagyobb 
áldozatokkal sem lennénk képesek oly művészeti 
akadémiát fölállítani, a milyen például Parisban 
vagy Rómában létezik. Ha mi i t t jó rajz- és minta
iskolát állítunk föl és hozzá ösztöndijakat alapí
tunk azok számára, kik magukat a rajz-iskolában 
kiképezték, és valódi tehetség jeleit adták, ösz
töndijakat azon czélból, hogy valamely létező 
külföldi akadémiára mehessenek: ezáltal sokkal 
sebesebben és czélirányosabban fogunk haladni, 
mint egy akadémia fölállítása által. (Helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Megval
lom, hogy Pulszky Ferencz képviselőtársam sze
rénységét csodálom. Ha a külföldi muzeumokat 
tekintjük, azt látjuk, hogy azokra igen nagy 
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összegeket szánnak mindenütt, mert azt tartják, 
hogy azok a közmivelődés eszközei közt 
tán legfontosabbak. Volt szerencsém minap 
arra utalni, hogy azon mérlegben, melyben úgy
szólván életünket mérlegeljük: az egyik serpenyő
ben van az anyagi, a másikban a szellemi tényező; És 
én azt tartom, hogy ezen mérleget mindenesetre 
egyensúlyba kell helyezni, és hogy az egyik 
serpenyőben levő szellemi tényezőt a tudomány 
és a művészet képviseli. Muzeumunk pedig 
nem csak a művészetnek, hanem a tudomány
nak is helye, azért én azt tartom, hogy azt 
kitelhetőleg segíteni kell, és föntartom magam
nak az egyes tételekhez hozzászólani, a mint 
azokat Pulszky képviselő ur elő fogja adni. 

A mi a t. miniszter ur feleletét illeti, én 
azt ugy veszem, mint egyszersmind adott fele
letet azon interpellatiómra, melyet hozzáintéz
tem az Eszterházy-képtárt illetőleg. Én is azt 
tartom, hogy azt minden áron megvenni nem 
lenne tanácsos, és ha becsületes áron — olyanon, 
t. i. a milyet meg lehet érte adni — ha, mondom, 
azon az áron nem kapjuk, mindenesetre jobb 
lesz azt hagyni kivitetni és belőle a legjelesebb 
darabokat utólagosan megvétetni. Semmi esetre 
sem tartom helyesnek azon nézetet, hogy azért, 
mert már itt van a képtár, azt minden áron 
meg is kell venni. 

A mi a rajz-akademiát illeti, abban is tö
kéletesen egyetértek a miniszter úrral, hogy t. 
i. czélszerübb az egyes mesterek iskolája, mint 
az egy kaptafáju akadémia. Látjuk ugyanis, mi
ként az egyes nagy művészek is nem az aka
démiákból, hanem egyes mesterek vezetése alól 
kerültek ki, mert az akadémiák csakis a művé
szet hanyatlása korában keletkeztek. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
részemről bátran merem magamat azok közé 
számítani, a kik véghetlen nagy súlyt fektetnek 
arra, hogy a múzeumnak és akadémiának gyűjte
ményei és könyvtárai mentül gazdagabbak le
gyenek és átlátom annak igazságát is, a mit a 
múzeumnak igen buzgó igazgatója előadott, hogy 
t. i. vannak bizonyos dolgok, melyek nagy becs
csel birnak és melyeket meg lehet venni ma, 
de ha elszalasztjuk az alkalmat, nem lehet talán 
50 évig sem. 

De én azt tartom mégis, hogy mint min
dennél, ugy itt is meg kell tartani a dolgoknak 
rendes menetét és azért azt mondom, hogy itt 
a t. képviselő ur, habár egyszersmind a múzeum
nak directora is, miután a múzeumnak directora 
esnem múzeumi miniszter, póthitelt nem kérhet, 
mert póthitelt kérni csak a miniszternek lehet. 
Mint képviselő tehet ugyan indítványt egyes té
telek emelésére, de ugy hiszem, hogy a t. ház
nak már csak a következetesség sem fogja meg

engedni, hogy szemben a múlt napokban meg
állapított eljárással, egyes tételeket csupán így 
egyszerűen megszavazzon. Én azért kérem a t. 
képviselő urat, hogy mint a múzeum buzgó di
rectora, tegye meg a miniszter urnák jelentését, 
kit ismét a tudományok oly barátjának tartok, 
hogy ő bizonyára fog találni alkalmat arra, hogy 
egyetértve a pénzügyminiszterrel, ki a fedezet vé
gett hasonlag megkérdezendő, hogy ezen szüksége az 
országnak fedeztessék s én kész leszek azt megsza
vazni, de így rögtönözve megszavazhatónak nem 
tartom. Kérem azért a t. házat, méltóztassék az 
e tekintetbeni határozatát érvényben tartani, a 
kért összeg fölötti szavazást a miniszteri előter
jesztésig fölfüggeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Egy módositvány adatott 
be, méltóztassék elébb a felett határozni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Miletics 
Szvetozár indítványát, mely szerint ezen szavak he
lyett: „Magyar nemzeti múzeum", tétessék: „Magyar 
állam-múzeum"'.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (A nemzetiségi képviselők közül 3 kel föl.) 
A ház az indítványt nem fogadja el. 

A további vita ereedménye nem lesz hatá
rozat, hanem azok után a ház egyszerűen bele 
fog az egyes tételek tárgyalásába. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Vl-ik 
czim I. rovat 1. tétele a. pontját.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó : A pénzügyi 
bizottságnak e rovatnál több rendbeli észrevétele 
van. Az első tételnél stylaris tekintetben azon 
észrevétel van, hogy „írnok" helyett tétessék 
„segéd", minthogy e nomenclatura sokkai inkább 
illik az itt alkalmazott egyénekre. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 3520frtot megsza
vazni (Megszavazzuk!) Következik a 2-ik tétel. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
tétel b. pontját, mely változtatás nélkül elfogadtatván, 
olvassa a c. pontot.) 

Szé l l K á l m á n e l ő a d ó : A bizottság 
az őrseged fizetését 1000 írtról 800 frtra ajánlja 
leszállittatni. 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni a 200 
frt levonásába ? (Elfogadjuk!) Lesz tehát a pénz
ügyi bizottság módosítása szerint. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a d. 
| pontot.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Itt egy stylaris 
észrevételem van, t. ház/ Itt az áll, hogy „ir-
nok-kitömő", ámbár Dreher ur igen derék em
ber, sok madarat és egyéb állatot tömött ki, 
de írnokot még soha sem tömött ki, (Derültség) s 
reménylem, soha sem is fog. (Derültség.) Tán 
ugy tehetnők. hogy kitöméssel foglalkozó segéd. 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó : Az írnok 
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fizetése a bizottság véleménye szerint 500 írtról 
700 írtra emelendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház e rovatot is elfogadja. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa az 

I-ső tétel c. pontját, s a 2-ik, 3-ik tételt, melyek vál
toztatás nélkül elfogadtatván, olvassa folytatólag a 
4-ik tételt.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Mindamellett, hogy 
Tisza Kálmán képviselő ur szokott logicájával 
előadta a maga véleményét, bátor vagyok a t. 
házat — ha bár nem is egészen correct e rész
ben eljárásom — kérni, hogy a mit ezen tó
telekre kértem, méltóztassék megszavazni 

Erre vonatkozó indítványomat, bátor vagyok 
következőben előterjeszteni. 

„Emeltessék a vallás-és közoktatási minisz
ter előirányzatának 35-ik lapon 4. tételében elő
forduló költségadomány 24,660 írtról 34,660 
írtra, jelesen: 

Kézi szakkönyvek és folyóiratokra 5000 írt 
helyett 7500,rógisógi gyűjtemények szaporítására 
1500 helyett 5000 napidijakra s kisebb rende
zésekre 4000 írt." 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s m i n i s z -
t e r : Azt hiszem, legjobb lesz e tárgyra nézve 
azon utat követni, hogy utasittassék a pénzügyi 
bizottsághoz, mely véleményt fog adni minden 
egyes tételről. 

C s e r n a t o n y L a j o s : Megvallom, hogy 
én ugyanazt, a mit a miniszter ur mondani 
méltóztatott, correctnek tartom; de maga a mi
niszter ur is a napokban igen sok változtatást 
fogadtatott el egyes tételekre nézve, és azok 
nem utasíttattak a pénzügyi bizottsághoz. Én 
tehát azt hiszem, hogy máskor a miniszter ur 
is megtarthatná azt, a mit Pulszky képviselő ur 
indítványára nézve javasol, annál is inkább, mert 
mit Pulszky t. képviselő ur kivan, oly valami, 
a mit azon előzmény utáu, melyet a miniszter 
ur részéről láttunk, igen nehezen esik visszauta
sítani mindazoknak, kik a múzeum gyarapodása a 
fölvirágzása fontosságáról meg vannak győződve. 
Én részemről kijelentem, hogy igen nehezemre esik 
az ellen szavazni, hogy ezen összegek azonnal 
meg ne adassanak. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r : Csalódik t. képviselőtársam. En 
aa egyetemi költségeknél egyes tételek emelését 
voltam bátor indítványba hozni, a mi meg is 
szavaztatott. Azon idő közt azonban, melyben én 
ezt indítványoztam ós a mostani idő közt kelt a 
háznak azon határozata, mely Tisza Kálmán 
képviselő ur indítványára hozatott. Fölfogásom 
szerint első kötelességem magamat ezen határo
zathoz tartani. (Helyeslés.) Ha tehát akkor, midőn 
az egyetemi költségek egyes tóteleit emelni kí
vántam, szabályszerüleg jártam el, mert azt tet

tem, a m i az előbbibudgetnélmár történt, fölfo
gásom szerint most ismét szabályszerüleg jártam 
el, a midőn a házat figyelmessé tettem imént 
hozott határozatára. A különbség az előbbi és 
a mostani eljárásom közt csakis a ház határo
zatában leli indokát. (Helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Ha az indítvány 
a pénzügyi bizottsághoz utasittatik, akkor ez 
úttal ahhoz nem szólok. 

E l n ö k : Tehát az indítvány a pénzügyi 
bizottsághoz utasittatik és jelenleg csak 24,660 
írt szavaztatik meg. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 
5,, 6. és 7-ik tételt, melyek észrevétel nélkül és válto
zatlanul elfogadtatnak.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház ! Én meg
vallom, azt vártam, hogy Pulszky képviselőtár
sam itt megteszi indítványát a múzeum vizve-
zetésére vonatkozólag, a mint tett indítványt a 
gyűjteményre nézve. 

E l n ö k : Ez elhalasztatik jövőre. 
M á t t y u s A r i s z t i d : Miután azonban ezt 

nem tévé, én kötelességemnek tartom az indít
ványt megtenni annyival inkább, mert én ezen 
vízvezetéket nem csak ép oly fontosnak tartom, 
mint az egyetemi épületnél, hanem közbiztonsági 
szempontból még szükségesbnek, mondhatom mel-
lőzhetlennek. Ajánlom tehát következő indítvá
nyomat: „A 8-ik tételnél a vízvezetéknek a 
nemzeti múzeum-épület és kertbe leendő beve
zetésére szükséges összeget a képviselőház meg
szavazza. " 

E l n ö k : T. ház! Ezen indítvány talán 
miniszter urnák szintén figyelemébe ajánlandó. 
(Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő ; (Olvassa a .9, 
10., 11.. 12., 13., lé., 15., 16-ik tételeket, melyek vál- . 
tozatlanul elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Az összeg tehát a mit a t. ház 
megszavazott: 67,757 írt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 17., 
18., 19., 20-ik tételt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A fedezet 
összesen tesz 26,690 irtot, ez összehasonlítva a 
rendes kiadások összegével, 67,757 írttal, mutat
kozik a fedezetben hiány 41,067 írt. 

E l n ö k : Ez összeg az, a mivel pótolja a 
t. ház határozatánál fogva a múzeum költségeit. 

H ó d o s i u J ó z s e f : Itt egy indítványt 
akarok előterjesztenni. Megvallom t. ház, hogy 
nem nagy kedvvel, sőt inkább közönynyel teszem 
indítványomat, ós pedig közönynyel azért, mert 
midőn a belügyminisztérium költségvetése alkal
mával indítványt tettem az iránt, hogy egy ro
mánnemzeti színház alapítására bizonyos összeg 
szavaztassák meg, azt hallottam mondatni, hogy 
majd ha a cultusminiszterium költségvetésének: 



134. országos ülés márczius 2. 1370. * 2 4 1 

tárgyalása fog napi rendre tűzetni, a népnevelés, 
tehát a román népnevelés és oktatás ügyére 
nézve is nagyobb összegek fognak inditványba 
hozatni és megszavaztatni. És mi tör tént a cul-
tusminiszterium költségvetése tárgyalásánál? Az, 
hogy Babes Vincze képviselőtársunk által egy
házi czélok és illetőleg az óhitű egyházak java
dalmazására inditványba hozott nagyobb össze
geket a ház elvetette, valamint szintén elvetette, 
vagyis inkább a pénzügyi bizottsághoz utasította 
Borlea Zsigmond által t e t t inditványt, a bradi 
román gymnasium felsegélyezésére nézve. Most 
t. ház, mit remélhetek én, midőn egy ha
sonló czélu módositványnyal akarok a ház elé
be járulni? Megvallom igazán, hogy az önök 
omnipotentiájával szemben semmi vagy leg
alább kevés reményem van. Ugyanis is ha 
azt mondjuk t. ház, hogy szavazzanak meg egy 
román nemzeti színház alapítására bizonyos ösz-
szeget, azt mondják: hisz a románoknak nincs 
még szinházok, tehát nem lehet azon összeget 
megszavazni ; továbbá azt mondják : hisz még az 
oláhországi románok sem szavaztak meg a ma
gyarok részére, hogy nemzeti színházat alapithas
sanak ; tehát i t t sem lehet megszavazni a romá
nok részére egy nemzeti színház javadalmazását. 

Ez aztán az argumentum. 
Ha azt mondjuk, hogy szavaztassanak 

meg bizonyos összegek egyházi czélokra s 
különösen az óhitű egyház javadalmazására, 
mert szegények; azt mondják: nem lehet. 
Nem lehet pedig azért , mert nem lehet 
oly óhitű egyházak javadalmazására segélyezést 
megszavazni, mely óhitű egyházak Magyarország
ban levén, azoknak törvényhozója Pétervárott 
van s azoknak világi feje a czár, (Felkiáltások: 
Igaz '.) pedig az egész világ tudja, hogy ez nem 
ugy van, az.egész világ tudja, hogy ézt állítani 
absurdum. Más részről pediglen azt mondják, 
hogy nem kell az oláh papok felsegélyezésére 
javadalmazást szavazni, mert az oláh papok még 
olvasni sem tudnak. Ez is aztán argumentum 
I t t azonban a lapot meg lehetne fordítani és azt 
mondani, hogy vannak sok olyan katholikus szé
kely emberek, kik a rosariumban latinul olvas
nak s azt sem tudják, hogy mit olvasnak. (Fel
kiáltások: Nem igás!) Ezért azonban én azt nem 
mondanám soha, hogy ily katholikus emberek mű
velésére összeget ne szavazzanak meg. Ha azt 
mondjuk, hogy a hivatalok betöltéseinél legyenek 
tekintettel a nemzetiségekre, azt mondják, nem 
lehet a nemzetiségekre vagy a különböző vallá
sokra tekintettel lenni, hanem a képességre, és 
megmutatták, hogy vannak tekintettel a képes
ségre a tanfelügyelők kinevezésénél, mert, — 
a mint hallottam mondatni, — olyanokat is ne
veztek ki tanfelügyelőnek, kik irni sem tudnak. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f| vi. 

Más részről pedig azt mondják : hogy a vallás 
és közoktatási minisztérium központjában azért 
vannak fölösleges hivatalnokok, mert különös te
kintettel kellett lenni a különböző nemzetisé
gekre és vallásokra, tehát oly hivatalok adattak 
a nemzetiségeknek, melyek fölöslegesek voltak. I t t 
tehát, a mint a román mondja : „Sí eu capu de 
parete, si cu paretele de capu," az az fővel is a 
falhoz, a tállal is a főhez. Ha azt mondjuk, hogy 
ismertessenek el és biztosíttassanak politikai jogaink 
ugy nemzeti, mint nyelvi tekintetben, azt mondják, 
hogy felakarjuk darabolni az országot; tessék 
Komániába menni, ha politikai jogokat akarnak 
élvezni. Ez is argumentum! pedig nem aka
runk elmenni, mert ez is a mi hazánk és ha el 
akarnánk menni, önök lennének azok, akik 
vissza tartóztatnának bennünket. (Fölkiáltások: De
hogy!) Ha azt mondjuk: szüntessék meg Erdély
ben a kivételes állapotot, az önkény uralmát, 
azt mondják nem lehet, mert ott minden bokor
ban egy oláh ellenség van. Ez is argumentum. 
Csak azt említettem fel t . ház, a mi e házban el
mondatott. 

Mindezek, uraim, azon aggodalmat ébresztik 
bennem, mikép a népnevelést, a nép müvelését 
magyarosítani, azt csak magyar szellemben akar
ják vezetni, és ugy veszem észre, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium költségvetése erre ezé-
loz, ily irányban van szerkesztve és előirányozva. 
Ugyanis azon két millióból, a mely ott elő van 
irányozva, majd nem 18/2o-adresz sjoeciíicus magyar 
czélokra van előirányozva, és csak 2/20 rész nem 
specificus magyar czélokra. Mindezek mellett t. 
ház, mind a mellett, t . i. hogy oly plausibilis 
ellenvetéseket tesznek indítványaink, módosít vá
nyainkra , és épen azért, hogy ily nagy összeg 
van specificus magyar czélokra és ily kis összeg 
nem magyar, — specificus magyar — czélokra, köte
lességemnek tartom a t . ház elé egy módositvány
nyal járulni, egy oly nép érdekében, a melynek 
művelődését előmozdítani nem csak saját, hanem 
a magyar népnek is érdekében fekszik: és ez a 
román nép, a román nemzet, a mely egyedül 
természetes szövetségese a magyarnak, és én 
nem hiszem, hogy a magyarnak jól felfogott 
érdekében lenne ezen nemzetet akár elnyomni, 
akár annak művelődését elő nem mozdítani, 
vagy csak ignorálni is. 

T. ház! Ugy hiszem, hogy sokak előtt tudva 
lesz, vagy legalább hallották, mikép még 1860-
ban Erdélyben egy román népmüvelődési egylet 
alakult. Nekem szerencsém volt az egylet iránt 
több alkalommal felszólalni, különösen egy inter-
pellatió és egy határozati javaslat tétele alkal
mával, a mely közbevetőleg legyen modva, mind 
a mai napig még napirendre nem tüzetett. Ugy 
hiszem továbbá t. ház, hogy sokak előtt tudva 
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lesz, vagy legalább hallották, mikép Aradon 
szintén egy román népmüvelődési egylet alakult. 

Ezen két egylet az, a melynek felségélését 
a t. háztól kérem. 

Indokaim nagyon egyszerűek és rövidek: a 
román nép materialis szegénysége egyrészt, és a 
közművelődési érdek más részt. 

A román nép közművelődési érdekeit e két 
egylet képviseli, és meg kell említenem, hogy e 
két egylet alapszabályai felsőbb helyen helyben
hagyattak, megerősíttettek: ezért ajánlom módo-
sitványomat; mielőtt azonban felolvastatnék, en
gedje meg a t . ház, hogy előadásomat egy ado
mával végezzem be, mely azonban tény. (Hall
juk!) Egy világosi polgárnak pere volt Bohussal, 
nem képviselőtársunkkal, hanem egy másikkal. 
(Egy hang: Tán az apjávall) E világosi polgár el
vesztette perét Arad megye törvényszékénél, és 
midőn ügyvédével találkozván, ez perének elvesz
téséről értesité, röviden csak azt válaszolta: 
„Cu á tá tu mai reu peutru Bohus", annál roszabb 
Bohusra nézve. Meglehet t. ház, hogy ha kül
dőim előtt megfogok jelenni és azt mondom ne
kik : hogy minden indítványom és módositványom, 
melyet érdekökben tettem, elesett ez országgyű
lésen, mutatis mutandis, azt fogják felelni, mit 
azon világosi polgár felelt az ügyvédnek. (Fel
kiáltások : Ohó! Zaj,) Különben én t. ház előre 
kijelentem, hogy ezt semmi esetre nem fenyege
tésül hoztam fel (Felkiáltások: Beméljük is! Vagy 
ugy!); mert hiszen ama világosi polgár sem 
fenyegetődzött, csak azt mondta el, a mi szivén 
feküdt; más részről pedig megmutatta, hogy 
pere elvesztésével sem esett kétségbe. S most 
kérem módositványom felolvasását. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hódosiu 
módositványát:) „A vallás-és közoktatásügyi minisz
térium költségvetésének 6-ik, azaz közművelődési 
czimének 2-ik rovatába tétessék : Az erdélyi iro
dalmi és nójnmivelődési egyletnek 5000 frt, az 
aradi, szintén román népmüvelődési egyletnek 
5000 írt." 

E ö t v ö s J ó z s e f h . c n l t u s m i n i s z t e r : 
Az indítványból is, de főképen képviselőtársunk 
előadásából azt látom, hogy budgetemet nem 
igen méltatta figyelmére, miután azt méltózta
tot t mondani: hogy a budgetembem előforduló 
tételek közt 18/20-ad rész specificus magyar czélokra, 
sajátlag magyar érdekekre van szánva. 

De én, bármennyire gondolkoztam ezen, nem 
tudok oly tételt találni, mely Magyarország 
minden lakosa érdekének, bármily nemzetiségű 
legyen az, vag}ns éljen bármely nyelvvel, egy-
iránt meg ne felelne. Ott van mindenek előtt a 
nemzeti múzeum. Mibőll áll a múzeum 1 Régiség
tárból, könyvtárból és természettudományi gyűj
teményből és képtárból. 

Furcsa volna azt állítani, hogy az nem ép 
ugy érdekli a hazának román lakóit, mint a 
magyarokat. A ki azt állítja, meggyőződésem 
szerint, oly valamit állit, a mit tagadok, mert 
sértő a román nemzetre nézve, minthogy más 
szavakkal azt állítaná, hogy ahhoz, a mi speciá
lis művelődési czél, habár egész Magyarországot 
illeti, a románoknak nincs köze. (Élénk helyeslés.) 
Az ily állítás ellen ellentmondok. Ez a mú
zeumra vonatkozólag. 

Következik az erdélyi múzeum. Mi foglaltatik 
az erdélyi múzeumban? Ismét ugyanazon tár
gyak ; és miután román ajkú polgártársaink nem 
ismernek más történelmi multat, mint a mién
ket, miután egy évezred ota együtt élünk, mi
után e haza épen ugy az ő hazájok, mint a 
miénk, szeretném tudn i : hogy a Magyarország
ban talált régiségek, vagy Magyarországban ta
lálható természeti kincsek, miért érdekelnék ke-
vésbbé azon honfiainkat, a kik románul beszélnek, 
mint azt, a ki magyarul beszél. (Élénk helyeslés.) 
Mert a t. képviselő ur nem fog nekem a bud-
getben egyetlen egy tételt sem mutatni, a mely 
sajátlag magyar érdekű lenne. Előfordul i t t a 
meteorológiai intézet. Soha nem hallottam, hogy 
a kegyes ég a magyarnak és románnak külön
böző időt adott volna; (Derültség) hogy ne es
sék ugyanakkor a románnak, mikor a magyar
nak esik. (Élénk derültség.) 

I t t van a magyar akadémiának könyvtára. 
Méltóztassék minket szerencséltetni e könyvtár
ban, s méltóztassék végig menni a könyvtáron: 
vajon csak magyar könyvekből áll-e az"? Vajon 
lehet-e azt mondani oly könyvtárról, a mely 
mindenkinek nyitva áll, a melyet mindenki, ki 
i t t az ország fővárosában tartózkodik s tudo
mánynyal foglalkozik, egyiránt használhat, mely
nek nagyobb része, nem magyar, hanem más 
nyelven írott könyvekből áll ,• — ha a román 
könyvek száma csekélyebb, mint a franczia vagy 
angol könyvek, annak az oka csak a román iro
dalom és nem azok, kik ezen könyvtárt össze
szerezték; (Derültség) — vajon lehet-e azt mon
dani egy oly könyvtárról, hogy ez sajátlag ma
gyar könyvtár ? Én tehát ellentmondok t. kép
viselőtársunk ezen állításának, s azt mondom, 
hogy ezen tételek, a mint i t t foglaltatnak, az 
elsőtől az utolsóig egyátalán nem nemzetiségi, 
nem nyelvi czéluak, hanem tisztán átalános tu
dományú czéluak. (Élénk átalános helyeslés.) 

Mindazt, a mi tisztán a nyelv miveléséhez 
tartozik, a mi tehát sajátlag e haza, magyar, 
szláv, román, vagy német nemzetiségű polgárai
nak különleges érdeke lehetne, azt hagyjuk az 
egyes nemzetiségekre. — I t t nem foglaltatnak 
más tételek, mint olyanok, melyek a haza min-
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den nemzetiségét egyiránt érdeklik. (Élénk he
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Azok után, a miket a 
t. miniszter ur elmondott, talán nem is szólanék, 
ha tiltakoznom nem kellene többek közt épen 
magam által mondott némely szavaknak az igaz
sággal tökéletesen ellenkező értelmezése ellen. 
De. ezt elhallgatnom nem lehet. Igaz, hogy ugy, 
a mint a képviselő ur összeállitani méltóztatott 
a tényeket, sikerülhet neki azokat, kik az or
szággyűlés tanácskozásait figyelemmel nem kö
vették , félrevezetni; de azt gondolom, hogy 
arról, miszerint azon összeállítás a legegyszerűbb 
igazsággal homlokegyenest ellenkezik, senkinek 
kétsége nem lehet, ki a múlt napokban e ház
ban jelen volt. 

Jelesen azt monda a t. képviselő ur itten, 
midőn egy román színházra kért pénzt, hogy 
kérése azon indokkal vettetett el, mert Bukarest
ben sem adnak magyar színházra. Igaz, ezen érv 
fölhozatott és talán föl is hozathatott és nem is 
lehet tagadui, hogy az bír némi alappal; de a 
fő érv nem az volt, hanem volt az először, hogy 
egészen más a helyzet az ország fővárosa és 
más egy provinciális várost illetőleg, és volt má
sodszor érv az, hogy utoljára a mi megszavaztatott, 
a zenére szavaztatott meg, melynek pedig nemze
tiségi kizárólagos jelleget nem szoktak tulajdo
nítani. 

Különben át tért a képviselő ur arra, hogy 
mi történik, hogy ha a román egyház számára 
kérnek valamit ? és azt állította : hogy i t t az 
mondatott, hogy arra nem lehetne megszavazni 
semmit, mert annak feje az orosz ezár. Már en
gedelmet kérek, az hogy nem a román, hanem 
az óhitű egyháznak átalában feje az orosz czár, 
átalánosan elterjedt hit igen sok helyütt ; meg
lehet, hogy ez nem alapos, s a múltkor Mocso
nyi Sándor képviselő ur közbeszólására én nem 
is ragaszkodtam ezen tételhez; csak arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a t . képviselő urat , hogy 
egyátalában nem jött ez elő akkor, midőn ő 
indítványozta volt, hogy az óhitű egyház szá
mára megszavazott összeg növeltessék, hanem 
előjött egész átalánosságban akkor, midőn az 
egyházak helyzetéről volt szó és előjött kapcso
latosan a római katholikus egyházzal és min
den más egyházzal. Midőn pedig ő kért na
gyobb összeget megszavaztatni a román óhi
tűek számára: az ok és alap annak meg
tagadására nézve egyátalában nem az volt; 
hanem volt az, hogy mi azon elvből indultunk 
ki, hogy minden oly segély csak ideiglenes ter
mészetű lehet, és hogy tehát az összegeket még 
nagyobbítani nem czélszerü és így azon egész 
összeállítás, melyet ő combinált a kettőből, ösz-
szehuzván olyanokat, melyek egészen más tárgy

nál napok különbségével történtek, nem egyéb, 
mint az igazság szántszándékos elferdítése. (Igaz ! 
Ugy van.) Különben is épen ugy nem áll az 
sem, hogy a román óhitű egyházra semmi sincs 
megszavazva, mert méltóztassék a budget-et 
megnézni, (Hódosiu közbeszól: Nem is mondtam azt!) 
igen is van egy bizonyos összeg megszavazva. 

Azt is monda a képviselő ur, hogy midőn 
a román népnevelésre kért pénzt, azzal argumen
táltak, hogy nincs szükség, mert a román lel
készek nem tudnak olvasni. Hogy ily dolgokat, 
akár székely katholikus lelkészekről, akár a román 
lelkészekről fölhozni, helyes-e? azt nem vitatom; 
elég az, hogy én ily argumentumokkal élni nem 
szoktam; de meg kell jegyeznem azt, hogyha 
megszavaztunk a népnevelésre egy összeget és 
akarunk megszavazni nagyobbat, mint eddig 
megszavaztunk, ugyan kérdem, különösen azon 
a tegnapi napon elfogadott indítvány után, hogy 
a népű eveiésre megszavazott összegek kiválólag 
ott alkalmaztatnak-e, hol azokra legnagyobb szük
ség van ? ugyan kérdem, legnagyobb részét nem-e 
épen a román nép számára szavaztuk meg ? (Igaz! 
Ugy van.) 

Beszélt a t. képviselő ur hivatalnokokról 
és hivatalnemkapásról és beszélt arról, hogy 
a más nemzetiségűek a fölösleges hivatalokba 
neveztetnek ki. I t t az, hogy a más nemzetisé
gűek fölösleges hivatalokba neveztetnek ki, nem 
mondatott, hanem az mondatott, hogy több 
hivatalnok kell, mint a mennyi szorosan véve 
kellene, és indokoltatott igen is azzal, hogy 
i t t a különböző felekezetekre és nemzetiségekre 
figyelemmel kell lenni. S ez ismét egészen kü
lönböző két dolog; mert ez csak azt teszi: azért, mert 
oly nagy a hivatalnokok száma, hogy némelyik 
fölösleges, és a nemzetiségekre és hitfelekezetekre 
figyelemmel kell lenni; de ebből azt magyarázni 
ki, hogy a szükséges hivatalokban a magyarok 
alkalmaztatnak, s a fölöslegesekben a más nem
zetiségűek : azt ismét semmiféle logica szerint 
következtetni nem lehet. De ha igy volna is, 
legfölebb azon helytelen gyengeségnek volna ve
hető a kormány részéről, hogy csak azért, hogy 
a más nemzetiségűek lekenyereztessenek, még 
fölösleges hivatalokra is pazarolja az ország va
gyonát. (Élénk helyeslés.) 

Azt is fölhozta a t . képviselő ur, hogy i t t 
azt is mondják, hogy ha ők politikai jogokat 
akarnak, menjenek Romániába; de ők nem akar
nak menni, s ha akarnának is, nem eresztenők 
el. (Egy hang: Dehogy nem!) 

A mi a politikai jogok gyakorlatát illeti, 
én tagadom, hogy a románok épen ugy ne gya
korolhatnák politikai jogaikat itt, mint bármely 
más ajkú fia a hazának. (Helyeslés.) \ 

Mondathatott, — ha jól emlékszem — 
31* 
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csakugyan mondatott is ez, de nem a politikai 
jogok gyakorlatára vonatkozólag, hanem monda
tot t igen is azon követeléssel szemben, midőn 
i t t mint román nemzet akarnak előállani; ak
kor mondatott, — s ha jól emlékezem — nem 
általam, de más által mondatott, hogy a román 
nemzet Romániában van ; s megengedjen, hogy 
figyelmeztessem arra, hogy midőn mindig épen 
a legnagyobb szabadelvüséggel akarnak előállni, 
midőn a szabadelvű elveket vitatják, mindannyi
szor azon követelés ökkel egy formaszerüleg oly 
privilégiumot követelnek maguknak , minővel 
Európában egy nemzetiség, sőt egy nemzet sem 
bir. (Hódosiu: Csak épen a magyar!) Mert Euró
pában több nemzetiség van olyan, mely nem 
csak egy országban, nem csak egy hazában la
kik, s minden oly nemzetiség csak ott, azon or
szágban, mely róla neveztetik, nemzet, és má-. 
sutt nem nemzet, hanem nemzetiség. (Ugy van!) 

Soha eszébe nem fog jutni a Franeziaor-
szágban lakó németeknek, hogy ők magokat ott 
mint nemzet gerálják, pedig ezek nagy számmal 
vannak ott. Soha eszébe nem fog jutni a Ro
mániában lakó magyaroknak, hogy magukat ott 
nemzetnek tekintessék, és soha nem is jutot t 
maguknak a románoknak is eszébe, hogy Szer
biában magokat nemzetnek kívánják tekinteni. 

Midőn tehát azt követelik, mivel más sok
kal nagyobb nemzetiségek sem birnak: hogy ők 
nem csak saját hazájokban, az az abban, mely
nek a nevet ők adják, mert hiszen ez is hazá-
jok, mint polgároké, de másutt is mint nemzet 
kívánják, hogy szerepeljenek: akkor privilégiu
mot követelnek magoknak, és midőn ezt nem 
mindenütt, hanem kiválólag csak nálunk köve
telik , megengedjen a t. képviselő ur, még a 
közös haza iránti szeretetnek sem nagy jelét ad
ják. (Élénk helyeslés.) 

Különben én hiszem és reménylem, hogy e 
hazában lakó román polgártársainknak legna
gyobb része nem vágyik kimenni e hazából, és 
nincs is oka vágyni; mert ha kimenne azon ha
zába, melynek ő nem gyermeke, de mely nevét 
az ő nemzetiségétől kapja, alig hiszem, hogy 
magát jobban érezhetné. (Ugy van!) Én hiszem, 
hogy ők nem vágynak el, s bizonynyal nagyon 
sajnálnok is, ha vágynának, de nem tartanok 
ugyan őket erőszakkal vissza: (Több hang: Nem 
bizony!) de azt hiszem, hogy meg fogunk tenni 
mindent arra, hogy maguktól itthon maradjanak; 
az az meg fogunk tenni mindent arra, hogy i t t 
magukat elégedetteknek s bo ldogoknak érezzék; 
de ha egyesek, meg nem elégedve azzal, a mi 
lehető, vágynak kimenni : legjren meggyőződve 
a képviselő ur, marasztalni senki nem fogja. 
(Élénk helyeslés.) 

A mi az indítványt a közművelődési czé-

lokra vonatkozólag illeti, annak idején majd 
hozzá lehet szólni, természetesen ez is minden
esetre azon osztályba esik, mely fölött i t t rög
tönözve határozni nem lehet. 

Most még csak egy pár szót képviselő ur
nák adomájára. (Halljuk!) T. képviselő ur el
mondotta ugyan, hogy az nem fenyegetés ; azon
ban, ha nem akart fenyegetés lenni, akkor nem 
tudom, hogy mi? mert akkor értelme ugyan 
nincs ; mert ha ő majd haza fog menni a nép 
közé, el fogja mondani, hogy minden indítvá
nyai elbuktak, az analógia a Bohus iránt adott 
felelettel — az, hogy a nép azt fogja mondani, 
mert ez az analógia, „annál roszabb a magyar
nak." Én részemről, ha fenyegetés volt, akkor 
nevetségesnek tartom, (Átalános élénk helyeslés!) 
ha fenyegetés nem volt, akkor semminek sem 
tartom (Átalános helyeslés); hanem egyet meg
jegyzek és ez az egy az, hogy én magam is azt 
hiszem, hogy alig van Európában két faj, mely 
ugy mint a magyar és román, ha helyesen fog
ja föl rendeltetését, érdekét és jövőjét, egymásra 
lenne utalva, csak legyünk tisztában e tekintet
ben is azon szóval, a melyet képviselő ur mon
dott, hogy r egymás természetszerű szövetségesei 
vagyunk. En azt gondolom: azok, kik i t t e ha
zában lakunk, egymásnak nem szövetségesei, ha
nem hon- és polgártársai vagyunk; azon kivül 
igen is óhajtom és kívánom, hogy őszintén szö
vetségesei legyünk a román fajnak ott, hol az 
államot ők képviselik, vagyis szövetségben legyünk 
azon állammal, a melynek nevét a román nem
zet adja. Még csak azon jajjal szemben, melyet 
képviselő ur alkalmazott , kénytelen vagyok 
azzal fejezni be beszédemet, hogy én pedig azt 
mondom, és igazán sajnálattal és vérző szívvel 
mondom,— nem alkalmazva egyébiránt a dolgot 
senkire sem — jaj azon népnek, melyet vezérei 
félre vezetnek! (Átalános élénk helyeslés) 

S i m o n y i E r n ő : Azok után, a mik előt
tem szólott képviselő ur által elmondattak, és a 
melyekkel én minden tekintetben tökéletesen 
egyet értek, nem fogok több észrevételeket tenni 
azon megjegyzésekre, melyekkel Hodossiu képvi
selő ur indítványát kisérte, hanem egyszerűen 
áttérek magára az indítványra. Arra nézve azt 
akarom kijelenteni t . ház, hogy én egyátalában 
pártolom a közművelődési czéloknak előmozdítá
sát az országban, az ország határain belül: bár
mely nemzetiség, bármely faj közt történjék is 
az, nem politikai agitatiókra, hanem közművelő
dési ezélokra; én egyátalában nem ellenzem, sőt 
pártolom, hogy adassék segélyezés, nem ezen vagy 
azon nemzetiségnek külön, hanem nyelv- és faj
különbség nélkül. 

Miután ugy vagyok értesülve, hogy más ol
dalról is hasonló indítvány tétetik egy külön 
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kijelölt intézet segélyezése érdekében: én e te
kintetben azt hiszem, hogy a mi feladatunk nem 
lehet casinókat, mulató helyeket és olvasó kö
röket segélyezni, (Ugy van!) hanem feladatunk tu
dományos társulatokat, melyek közművelődési 
czélokat mozdítanak elő , erőnkhöz aránylag se
gélyezni. Annálfogva, én bátor leszek egy módo-
sitványt ajánlani azon indítványra, mely most 
a t . ház elé terjesztetett, és melyet én nem erre, 
hanem Paulini Tóth Vilmos képviselőtársam ál
tal hason czélra bejelentett indítvány ára akar tam 
tenni; de miután a most te t t indítvány hason 
természetű, bátor vagyok módosítványómat most 
már előterjeszteni, és ez a következő: 

„Utasittatik a vallás- és közoktatási minisz
ter ur, hogy az ország különböző vidékein létező 
tudományos társulatok nyelv- és faj különbség 
nélküli segélyezésére, kizárólag közművelődési ezé-
lokra, a fönnálló társulatok közt aránylag kiosz
tandó, és a szükségnek megfelelő összeg iránt 
tegyen a háznak jelentést." Bátor vagyok a t . 
háznak ezen módositványt, illetőleg indítványt 
ajánlani. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Ivánka Imre! 
I v á n k a I m r e : Elállók! 
B a b e s V i n c z e : T. ház! (Eláll!) Én nem 

fogom követni a recriminatiókban Hódosiu bará
tomat ; de azokat nem hallgathatom el, miket 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk előadott'. 

En megvallom, hogy sok tekintetben azokat 
illetőleg, miket Hodossiu barátom elősorolt, nagy 
részben igaza van a t . vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák. Igaz ugyan, hogy a múzeum 
nem kizárólag magyar intézet; de épen azért 
ezelőtt egy pár perczeze] a t. ház még sem fo
gadta el annak ezimét ugy, mint inditványozta-
tot t , hogy országosnak vagy államinak neveztes
sék, hanem a magyar jelleget megtartotta, mit 
részemről nem helyeselhetek. 

Azt sem tagadhatom, hogy a magyar egye
tem nem csak a magyar ifjúság kiképezésére 
szolgái, hanem a többiekére is, de mindamellett 
nem tagadhatja senki, hogy azért az egyetem 
mégis magyar jellegű, magyar nyelvű. (Fölkiál
tások: Ez természetes! Ugy kell lenni!) Ez más 
kérdés. De azt sem lehet tagadni, hogy a 167 
gymnasium közöl 150 csupán magyar nyelvű, 
és hogy a többi nemzetiségeknek csak 15 
vagy 17 marad, a melyekben az ő nyelvökön 
is taní t ta t ik ; a 16 állami gymnasium közöl pe
dig alig van kettő, melyekben más nyelven is 
taníttatik. 

Megengedem, hogy az első állítás igaz, de 
az enyimet sem lehet tagadni. En nem mondom, 
hogy az rósz, hogy magyar intézetek vannak, 
hanem azt mondom: hogy szaporítsuk a gymna-
siumokat a magyarok számára kétszeresen, ha

nem állítsunk fel a többieknek i s ; mert addig 
kérem, mig az országban mindenütt csak egy 
nyelv lesz a tanítási nyelv, hiába fogjuk mon
dani, hogy ez a haza másoké is, mert a tet tek 
megezáfolják. Habár mondom, nem is irnék alá 
azon sorban mindent, a mit Hódosiu barátom 
elősorolt, de van némi igazság benne; és épen 
azért, ne méltóztassék t. ház rósz néven venni, 
ha egy valaki közölünk a legjobb szándékkal 
egyik indítványát a másik után előhozza, a köz
érdek tekintetéből; mert én azt mondom, hogy 
a román érdek is közérdek, és hogy nem csoda, 
ha ilyenkor néha — mert hisz az az emberi 
természet szerint történik — elkeseredés szüle
tik lelkünkben. En azt gondolom, hogy oly idő
ben élünk, a hol nem hasznos, nincs érdekünk
ben, hogy egymást gyötörjük, (Balfelől: Igaz!) 
hogy egymás ellen ellenségeskedést támaszszunk. 
Én szerencsés és boldog lennék, ha azt látnám, 
hogy a t . ház e felszólalások alapját abban leli, 
hogy érezzük lételünket, és azt biztosítani akar
juk épen ugy, mint ezt a magyar nemzetiség 
teszi e házban. Ez egész működésünk, a mióta 
i t t ülünk, bár ezt nem sikerült keresztülvinni 
ugy, a mint óhajtottuk volna. Hisz méltóztas
sanak meggondolni: ha önök a mi állapotunk
ban lennének, bizonyára szintén azt tennék. Min
dig azt halljuk, hogy közösek érdekeink, hogy 
a természet által vagyunk utalva az együttmű
ködésre, de mi haszna t. ház, ezen természetes 
érvnek, ha tettleg semmi sem történik. Elisme
rem ugyan, hogy történt már valami érdekünk
ben, de korántsem aűnyi, a mennyi történt egy 
ellenséges kormány, az osztrák kormány részé
ről. {Mozgás.) Ha méltóztatnak adatokat köve
telni, adatokkal fogok szolgálni. 

Az mondatik kérem, hogy az nem a haza
szeretet jelének mondható, ha nemzetnek nevez
zük magunkat. Hisz kérem az eluevezés olyan, 
mely a múltban, sőt a corpusjurisban is előfor
dul ; mindig natiónak neveztetnek az illető nem
zetiségek, és azért nem mondhatni, hogy valami 
rövidsége történt volna a magyar nemzetnek, 
vagy a hazának. Mondjuk nemzetnek, mert mint 
mondám, épen azon joggal élünk mi. mint a mi
lyennel él a magyar nemzetiség. A magyar nem
zetiség is szereti magát nemzetnek nevezni. (Bal 
felől: Jogosan, mert itthonn van!) Igaz t . ház, hogy 
a magyar nemzet itthonn van, de méltóztassanak 
megengedni: mi is itthonn vagyunk. (Balfelől: Mint 
magyar polgárok!) Én legalább nem tudom, hogy 
családunk beköltözött; mi i t t találtattunk, midőn 
a magyarok idejöttek, és a román nép mindenkor 
egyformán segítette a magyar nemzetet; fentar-
tani e hazát, és e czélra egyformán áldozott vé
rével és verejtékével. (Mozgás. Elnök csenget.) 

Méltóztassanak megengedni, t. ház, azt hi-

! 
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szem, senkisem fogja tagadni, hogy ma-holnap, 
ha a haza közlétele veszélyben forog, minden 
esetre arra lesz utalva a magyar és szüksége 
lesz, hogy a román szintúgy támogassa, mint a 
valóságos magyar. (Felkiáltások: TJgy mint 1848. 
évben!) 

En azt gondolom, hogy sem a magyar nem
zetet nem sértettem, sem a t. házat, én őszin
tén szólok és azt gondolom, hogyha a t. ház 
figyelmére méltatja szavaimat, nem fog vona
kodni azon csekély összeget megszavazni, melyet 
Hódosiu barátom indítványozott. 

Csak azt jegyzem még meg, hogy Simonyi 
Ernő képviselő ur az ellen tiltakozott, illetőleg 
kelt ki, hogy kaszinók és mulatóhelyekre sza
vazzunk meg valamit; én sem akarom ezt, de 
niocs is egy ily társulatnak sem ezen termé
szete, egy sem kaszinó, egy sem mulatóhely, hanem 
egyik nyelv-, a másik népmüvelődési egylet; 
minthogy pedig ezeknek eszközei csekélyek, s 
minthogy ez saját népünk érdekében szükséges, 
a Hódosiu barátom által indítványozott összeg 
megszavazását ajánlom. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : (Felkiáltások: El
áll!) Több észrevételem volna Tisza Kálmán kép
viselő ur szavaira, melyek nagy részét azonban 
a magyar nyelvbeni járatlanságom miatt el kell 
hallgatnom; de kénytelen vagyok azon szavaira, 
melyeket a népnevelés tekintetében mondott, 
némi észrevételt tenni. Azt mondotta Tisza Kál
mán képviselő ur, hogy az országgyűlés nagyobb 
összegeket is megszavazott már a népnevelés 
fejlesztésére. Ha a segélyezés a felekezeti isko
lák részére szavaztatott volna meg s ha a fele
kezeti iskolák nem lennének kizárva, akkor igen 
is maradna remény, hogy ez összegből a román 
és szerb népiskolák javára is fordíttatnék valami, 
de igy nem lehet erre remény. 

A felekezeti iskolák voltak eddig az ó-hitü 
románok és szerbek palládiuma a magyarizálta-
tás ellen, és mindaddig, míg a magyar kormány 
és Magyarország körében a magyarizálás törek
vése fönáll, mindaddig kötelességünk e felekezeti 
iskolákban a magyarizátió ellenében is palládiu
mot látni. Azért tehát utolsó garasunkat is oda 
fogjuk adni, hogy a községi iskolák nálunk föl 
ne állíttassanak, s azért azok segélyezése ér
vénynyel nem birand. 

Arra, a mit Tisza Kálmán képviselő ur 
mondott, hogy vannak nemzetiségi férfiak, kik 
roszul vezetik a nemzetet, (Fölkiáltások: Igaz!) 
csak azt felelem, hogy Schmerling is azt mondta 
a magyarok szabadelvű pártjának, hogy félre 
vezetik a nemzetet, s valamint akkor ők nem 
hitték azt, ugy mi sem hiszszük azt ma ma
gunkra nézve. 

• f ó k á i M ó r : T. képviselőház! (Bálijuk!) 

Hódosiu képviselő ur módositványa Simonyi 
Ernő t. képviselőtársam és barátom indítványa 
által egészen uj stádiumba lépett. Simonyi t . 
képviselőtársam határozati javaslata által ez már 
nem speciális román kérdés, hanem az összes 
nemzetiségeket érdeklő kérdéssé alakult át . 

Egy hozzám közel ülő t . barátom épen 
most kérdezi, hogy már mindennap fogunk i t t a 
nemzetiségi kérdésről hallani? kénytelen vagyok 
erre azt felelni, igenis mindennap fogunk hallani. 
De a mely téren a nemzetiségi kérdést örömest 
látom megjelenni, az épen a közművelődési és 
a tudományok müvelésének tere. Sohasem féltem 
nemzetiségünket tudományosan mivelt nemzeti
ségektől, (Tetszés.) féltem csupán a nemzetiségek 
vandalismusától. Tisza Kálmán t. barátom föl
említette, hogy lám, mily jó barátságban tudtak 
megélni a franczia és német nemzetiségek. Igen, 
mert mindkettő tudományosan müveit nemzetiség. 
Sohasem fog egymással vitatkozni az olasz, 
franczia és angol tudós és soha sem fognak egy
mással hajba kapni, sohasem fogják egymást meg
ölni a nemzetiségi kérdés miatt. (Tetszés.) Ez a 
müveletlenségnek van fönhagyva. Ha leküzdjük 
a müvei etlenséget, leküzdöttük a nemzetiségi 
kérdést is. Azért a magyar nemzetnek saját érdeke 
parancsolja azt, hogy a tudományos műveltséget 
előmozdítsa, hogy a velünk együtt élő, hazánk
ban élő nem magyar nemzetiségek, nemzeti egyéni
ségűket kifejteni iparkodjanak a tudományosság, 
a h t te ra tura terén. Semmi bennünket oly jól 
meg nem véd az annyiszor fenyegetőnek fölhozott 
orosz uniíicatio ellen, mint ha ezen nemzetisé
gek mindenikének irodalma és tudományossága 
azon önállóságra fejlődhetik, midőn a nemzet 
félteni kezdi azt, a mi saját kincse, és föl nem 
cseréli senkiével. És mivel mint magyar, meg
hódítani még az irodalom terén sem akarok 
senkit, ki nem tartozik saját nemzetiségemhez, 
épen azért törekednem kell arra, hogy más 
sem találtassék azon primitív állapotban, hogy más, 
hatalmasabb, és vele faj- vagy vallásrokon nem
zetiség meghódíthassa. {Tetszés.) 

Es épen azért, ha van valami, akkor ez az 
indítvány az, melyet pártolnom kell, a mely 
Simonyi Ernő t. barátomtól jött, mely mint 
tudom, ha ő föl nem szólal, Paulini Tóth Vilmos 
képviselő ur részéről is fölhozatott volna, a ki 
szintén a tót nemzetiségek tudományos művelő
dési czéljára kivan bizonyos, nem mondom cse
kélyebb, vagy nagyobb, legyen bizonytalan, össze
get a minisztérium által előirányoztatni-

Hallottam e házon kivül, mert régebb idő 
ó ta vita tárgya, hogy ez reánk nézve veszedel
mes volna, mert ezen nemzetiségi tudományos 
intézetek nem jó irányt követnek. De bocsássanak 
meg uraim, én ezt nem értem. 
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Ha azon nemzetiségi tudományos intézetek 
nem jó irányt követnek, nincs-e módjokban a,zon 
barátainknak, kik ugyanazon nemzetiséghez tar
toznak, és jó hazafiak, belépni azon társulatokba ? 
vagy pedig ha nem lehet belépniök, egy ellenkező 
és jó irányt követő tudományos társulatot ala
kítani, mely tudományos társulatok az irodalom 
utján azon népet, azon nemzetiséget a haza sze
retetére vezessék 1 (Helyeslés.) 

Uraim! Állítani akarni azt, hogy például a 
felső tót-vidékek összes népessége ne ragaszkod
nék hazájához 1 nem az első lett volna azok közt, 
a kik 1848. és 1849-ben a haza szabadságát, 
alkotmányát, magát Magyarországot a fél-világ 
ellen védelmezték volna? hogy ugyanezen hazá
já t szerető tót nép, ha vezetői akár egy már 
meglevő társulatba, akár pedig egy annak elle
nében alakult társulatba belépnének, nem volna 
jobb útra vezethető? azt kereken tagadom. (Tet
szés a bal oldalon.) 

T. ház! I t t egy olyan fegyver nyujtatik 
felénk, mely most markolattal áll felénk fordítva. 
Kínálják mi nekünk nemzetiségi képviselőtár
saink, hogy segélyezzük az ő tudomány és köz
művelődésre szánt intézeteiket is. Ha a magyar 
törvényhozás, ha a magyar kormány arra rá 
áll, hogy segélyezze őket, egyúttal jogot kajoott 
hozzá, hogy ezen intézetek belügyeibe beavatkoz
hassak és őket ellenőrizhesse, hogy igazán a 
közművelődésre és igazán a politikai agitátió ki
kerülésével tudományos ezélokra fordítsák azon 
összeget, a mit az ő számukra megszavazott. 
(Helyeslés bal felől.) 

Azt mondani most ezen ajánlkozóknak: nem 
kell fegyveretek, melynek markolata most felénk 
van fordítva, hanem nyújtsátok hegyét, s azt 
fogjuk meg: ez volna a legnagyobb diplomatia-
ellenes tet t . (Tetszés bal felől.) 

De mi annyira félünk ezen kérdéstől, hogy 
féltünkben saját magunk fegyverét is otthon 
hagytuk. íme a vallás- és közoktatási miniszté
rium költségvetéséből ki van hagyva saját tudo
mányos akadémiánk, melynek segélyezésére nem 
akarunk adni semmit; nem akarunk pedig adni 
azért, nehogy a többi nemzetiségeknek közmű
velődési eszközeire is kénytelenek legyünk adni 
valamit. (Tetszés.) 

Annál fogva én óhajtom, hogy mind a ma
gyar akadémia legyen ellátva azon eszközökkel, 
melyekkel ellátva jelenleg nincs, melyek nélkül 
czéljának nem felel meg, mert most fenn az er
nyő, nincsen kas; van egy pompás palotája, van
nak tudósai, de a tudósoknak nincsenek ahhoz való 
eszközeik, hogy a tudományt művelhessék. 

En tehát, midőn az összes nemzetiségek 
művelődési czéljaira kívánok az ország által 
megszavaztatni valamit, kívánom saját magam 

nemzetének is megszavazni azt, a minek jelenleg 
hiányában van. (Helyeslés.) 

Annál fogva bátor vagyok a következő in
dítványt terjeszteni a ház elé: 

„Vegyen föl a vallás- és közoktatási mi
niszter ur a rendkívüli szükséglet rovatában ezen 
czim a la t t : „tudományos hazai társulatok segé
lyezésére" nyelvi és nemzetiségi különbség nél
kül a szükséghez és lehetőséghez mért összeget, 
fordítsa azt a tudományos társulatok működési 
terjedelme szerint a kitűzött czélra. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Igen röviden 
akarok szólni. Az, hogy a nemzetiségi kérdés 
ismét és ismét fölmerül és leginkább a románok 
részéről, annak okát nagy részben a magyarok 
magatartásában keresem Erdélyben. (Helyeslés bal 
felől. Többen közbe szólnak: Nem ugy van!) Kérem, 
ez ugy van, tapasztalásból tudom. 

Ha én oly megyében laknám vagy oly vi
déken, melyben a lakosság többsége nem ma
gyar, bizonyosan első teendőmnek tar tanám azon 
megye lakosságának nyelvét megtanulni s azt a 
nemzetiséget vezetni. (Élénk ellenmondás jobb fe
lől. Halljuk l bal felől. Nagy saj.) 

Nem az által lehet legyőzni egy ellenséges 
és rontó irányt, ha annak kitérünk, hanem az 
által, ha a küzdelembe belevegyülve, annak veze
tését veszszük kezünkbe. így van az a nemzeti
ségi kérdéssel is. A nemzetiségek azon része, 
mely a magyar államot mint magyar államot 
fön kívánja tartani, épen legnagyobb szolgálato
kat fog tenni ezen eszmének, ha a nemzetiségek 
müveléséhez hasonlóképen hozzájárulva, a vezetést 
magok kezébe veszik, (lielyeslés bal felől) és ha 
nem fogják más irányba, hanem azon irányba 
terelni, mely a magyar elemnek barátságos. 

Ezen pár szót kívántam egyedül elmondani 
s pártolom Jókai Mór képviselőtársam indít
ványát. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! A tisztelt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur nagy lel
kesedéssel — hogy ne mondjam — nagy tűzzel ki
kelt az ellen, hogy Hódosiu képviselőtársam 
azt állította, hogy a költségvetésben kitet t ösz-
szegnek 18/20-da speeificus magyar ezélokra van elő
irányozva, s azt monda, hogy Hódosiu ezt csak 
azért állíthatta, mert az ő költségvetését nem 
tanulmányozta. 

És hogy Hódosiu czáfolatában egyenesen 
neki ment a magyar nemzeti múzeumnak. Hó
dosiu t . képviselőtársam a múzeumról egy szót 
sem szólt. Ő átalánosságban beszélt, de a tiszt. 
miniszter urnák már az rendes szokása, hogy 
midőn valaki a házban tőle valamit kérdez, ő 
egyet fordul, és nem arra, hanem egészen más 
tárgyról szokott lelkesedéssel felelni. Egyébiránt 
miután a t. miniszter ur a múzeumhoz ment, 
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én is oda megyek. Nem kellene azon sem cso
dálkozni, hogy ha valaki a múzeumra tett költ
ségekre is kifogást tenne, mert, kérem, Miletics 
képviselőtársam indítványozta, hogy a magyar 
nemzeti múzeum helyett e czim tétessék: ma
gyar országos, állami. Ez, ugy hiszem, sem több, 
sem kevesebb, mint nemzeti magyar múzeum. 

És ez indítványt mégis elvetették. Pedig 
épen azért, mert magyar nemzeti múzeumnak 
neveztetik, következtetjük, hogy mindent csak 
is kizárólag a magyar nemzetnek akarnak adni, 
s más nemzeteknek semmit. (Felkiáltások: Csak 
magyar nemzet van! Hát az ország nem magyar! ?) 
Nemzetek többen vannak az országban. 

A t. miniszter ur továbbá azt monda, hogy 
Hódosiu képviselőtársam állításai által az tün
tetik ki, hogy a románok a culturának ellensé
gei, s e tekintetben tiltakozott a t. miniszter 
ur. Tiltakozni joga van mindenkinek, azt tudom, 
s csak azt nem tudom, hogy kinek nevében til
takozott? Ha a románok nevében tiltakozott, 
akkor erre nézve azon megjegyzésem van, hogy 
az egészen fölösleges volt, mert egyrészt Hó
dosiu állításaiból azt következtetni, mit a mi
niszter ur állított, nem lehet, másrészt a román 
nép védelmére mi magunkat elégségeseknek 
tartjuk. 

Hogy Hódosiu és Miletics t. képviselőtár
saink azt mondották, hogy költségvetésének né
mely tételéből is kitűnik a magyarositási szán
dék : azon sem kell csodálkozni legkevésbbé sem, 
mert csak tegnap a kormánypártnak egy igen 
tekintélyes tagjától, Pulszky Ferencz úrtól, nem 
tudom hogy csúszott ki, de kicsúszott azon 
mondat: hogy akkor mag3~arositani lehetett 
volna. Engedelmet kérek: tehát ugy látszik, az 
akarat megvolt, s megvan most is a magya
rosításra. Bizony hiába viszünk sokszor macskát 
a zsákban, mert annak a körme mégis kilátszik, 
akár hogy takargatják; és mi a macska körmét 
a zsákból, bármint takargaták, meglátok eddig 
is, s meg fogjuk látni jövendőre is. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk hazafiságun
kat és közös hazaszeretetünket vonta kétségbe, 
(Felkiáltások: Igaz!) valamint azon képviselő ur
nák, a ki közbeszólott s azt mondja: hogy igaz, 
ugy Tisza képviselő ur állítására én azt mon
dom, hogy nem igaz, s állításomat a história is 
bizonyítja, mert méltóztassék a történelmet föl
ütni, és meggyőződhetik mindenki, hogy a ro
mánok a trón és a haza ellen soha fegyvert 
nem emeltek; de azok védelmére igen sokszor; 
a történelem pedig nagyobb tanúságot képez, 
mint egyes képviselő urnák puszta, alaptalan ál
lítása, vagy többeknek közbeszólásuk. 

Pártolom Hódosiu indítványát. 
Eötvös Józse f b. cultusminiszter : 

T. ház! En részemről igen czélszerünek tartom 
magam is, hogy a kormánynak bizonyos össze
gek rendelkezésére álljanak tudományos intéze
tek fölsegélyezésére; az indítvány azon kitétele 
nélkül azután magától értetik, hogy ez nemzeti
ségi tekintet nélkül történjék, mert mihelyt egy
szer ki vau mondva, hogy az összeg tudományos 
társulatok vagy egyesületek fölsegélyezésére szol
gáljon, már magában ki van mondva az is, 
hogy közönyös: bármely nyelven működnek azok, 
csak tudományos értékűek legyenek. 

K e m é n y G á b o r b . : Megvallom, hogy 
az egész vitához nem akartam hozzászólni, ha
nem egy megjegyzés tétetett az erdélyi képvise
lőket illetőleg Ivánka t. képviselőtársam részé
ről. (Fölkiáltások: Nem a képviselőkre!) Igen so
kan vagyunk Erdélyből képviselők, tehát az 
mindenesetre minket is illet; ez észrevételt pe
dig szó nélkül nem hagyhatom. 

Első vád az volt: hogy azon megyékben, 
a hol vegyesen laknak magyarok és oláhok, 
miért nem tanulják meg a nép nyelvét. Ha 
méltóztatott volna Erdélyben járni, mindenfelé 
meggyőződhetett volna, hogy az ott lakó ma
gyarok igen is nagyon jól tudják az oláh nyel
vet, (ügy van!) 

A másik vád az volt: hogy miért nem ele
gyednek a román nép^ közé, és miért nem kí
vánják vezetni azt. Ámde a népség legnagyobb 
részével nincs semmi baj, (Ugy van!) a legszí
vesebb barátságos viszonyban élnek egymással a 
különféle nemzetiségek, mint békés polgárokhoz 
illik, (Helyeslés) és igen kevesen vannak, kik ez 
alól kivételt képeznek. Bátor vagyok t. képvise
lőtársaimat figyelmeztetni arra is, hogy itt nem 
erdélyiek azok, a kik a nemzetiségeket félreve
zetik, hanem egészen máshonnan valók. Azon 
vádra különben: hogy miért nem vezetik a nem
zetiségeket ? megjegyzem még azt is, hogy sok
szor könnyebb ezt mondani, mint megtenni. 
(Ugy van.') 

T. képviselőtársamnak a másik oldalon más 
nézetei vannak nagyon fontos politikai kérdé
sekben, mint csekély személyemnek és mint azon 
pártnak, mely ezen oldalon ül. Kérdezem: miért 
nem jön át, hogy itt megnyervén a többséget, 
vezessen minket? (Élénk helyeslés és derültség.) 

Csernatony Lajos : T. ház! Én azt 
hiszem, hogy mindezen javaslatok fölött most 
itt a budget tárgyalása alkalmával — legalább 
ez alkalommal — határozni nem fogunk. (Ugy 
van!) Méltóztassék mégis megengedni, hogy ide 
vonatkozólag nézeteimet elmondjam. (Halljuk!) 

Én tökéletesen egyetértek azzal, a mit Si
monyi Ernő képviselőtársam mondott, hogy az 
országnak nem lehet föladata casinókat, mulat-
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ságra, társadalmi időtöltésre alakult egyesülete
ket segélyezni. (Helyeslés.) Sehol a világon nincs 
— tartozzék bár ezen elubb-nak, easinónak vagy 
akár mi néven nevezendő körnek tagja egyik 
vagy másik nemzetiséghez, és legyen akár mi 
féle társadalmi vagy mulatsági ezélja — űincs 
sehol az, hogy az állam föladata legyen a se
gélyezés. Tessék alakítani easinókat, clubbokat 
azoknak, kik óhajtják magokat e téren mulatni. 
(Helyeslés.) Ez nem levén a mi föladatunk, én 
nem látom át, hogy bizonyos társulatokat, me
lyek magoknak néprnüvelődési ezirnet adnak, de 
utoljára is nem egyebek, mint casinók, miért 
támogassunk? De ha tisztán a végett egyesülné- j 
nek, hogy a tudományt és a népet műveljék, s j 
alakulnának társulattá, én még akkor sem vol- | 
nék hajlandó segélyezni, megmondom miért : 
mert én e részben nem értek egyet Jókai tisz
telt barátommal. (Halljuk!) Jókai tiszt, barátom 
azt mondja : az által, ha mi egyik vagy másik 
társulatnak államsubventiót adnánk, módja lesz 
a kormánynak ezen társulatok belügyeit ellen
őrizni. En részemről nem szeretem, hogy a kor
mány az egyesületi dolgokba beleavatkozzék, 
(Átalános helyeslés) és ezen szempontból én ré
szemről ellene vagyok annak, hogy subventiót 
adjunk, mert elismerem, hogy a subventió csak- i 
ugyan följogosítaná a kormányt a r ra , hogy e j 
társulatokat ellenőrizze. Népniűvelőclésre, mulat- j 
sági egyletekre tessék mindenkinek egyénileg 
összetenni a pénzt; bizzuk minden clubbnak, 
minden nemzetiségnek vagyonát magára , ter-
jeszsze azzal a műveltséget, szerezzen azzal idő-
töltést: ez az ő dolga. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, hogy mi, vagy legalább sokan í 
közölünk ily czelokra nem vagyunk tán néze- j 
tünk ellen is hajlandók áldozni, annak megvan ! 
egy igen fájdalmas oka, és ez az ok egyenesen 
azon képviselőtársainktól származik, kik itt ülnek. 

Megbocsássanak nekünk ezen képviselőtár
saink, ha mi napról napra minden kérdésnél, min
den igaz ok nélkül látjuk a kicsinyes kötekedest, 
(Tetszés. Ugy van) és arra törekvést, hogy a 
nemzetiségi kérdést mindenbe belevegyitsék any-
nyira, hogy midőn i t t nemzeti múzeumról van 
szó, fönakadnak czimében, mikor nemzeti szín
házról van szó, fönakadnak annak leteli kérdé
sében : akkor természetes, hogy nem igen leszünk 
hajlandókká támogatásukra lenni olyankor sem, 
mikor különben , — habár olyanokat kérnek is, 
melyek ellenében elvi oppositió van, — azt monda
nók : jól van, nem értünk ugyan egyet minden
ben,- nem szeretjük például a kormány ellenőr
zését belevinni mindenbe, hanem legyen a jó 
harmónia kedvéért! De ezt nem ugy idézzük 
ám elő, a mint ők cselekszenek. (Élénk helyeslés.) 

Ha ma az ellen van kifogásuk, hogy a 
KÉPV. H. KAPLÓ 18f£ VI. 

nemzeti muzeumot igy nevezik, holnap talán azt 
is fogják követelni, hogy ezen országnak már 
ne legyen neve Magyarország, (Ugy van!) mert 
ugyanazon joggal azt is kérhetnék. (Miletics 
Szvetozár közbeszól : Ne is legyen! Átalános vissza
tetszés. Szónok szenvedélyesen:) Tehát mi legyen a 
neve1? 

Mit mondjak azon fenyegetésekre, a melyek 
itt ma is két-három képviselő részéről tétet tek? 
az egyik a macskakörömről beszélt, a másik 
egyenesen azt mondja, hogy arra akarják fön-
tartani egyletüket, hogy a magyar nemzetiség 
terjesztése ellenében dolgozhassanak, mintha 
mi tüzzel-vassal terjesztenők nemzetiségünket; 
midőn mi arról lehetne inkább vádolni bennünket, 
hogy azt sokszor gyáván megtagadjuk! (Átalá
nos helyeslés.) 

A mi azt illeti, hogy azon egyletet épen 
azért akarják föntartani, hogy a magyar nem
zetiségnek hatályosan ellenállhassanak; akkor 
ne könyörögjenek pénzért annak segélyezésére. 
Tessék azt saját zsebökből föntartani. 

A mi pedig mindezen fenyegetéseknek kö
vetkezményeit illeti, melyeket mint egy nagy 
veszedelmet lebegtetnek fölöttünk, a mint azt 
egyik képviselő ur Arad megyéből adomában is 
illustrálta, a másik pedig macskakörmökről be
szél : ezeket mint olyan, a levegőben szárnyaló 
és fejünk fölött lebegő veszedelmet emlegetik, 
én arra — megbocsássanak — hanem a legna
gyobb nyugodtsággal csak azt mondóm: (Több 
román képviselő: Szép nyugodtság!) 

Erre igazán nyugodtan felelek, mert teljes 
önérzetével nemzetem életének és tapasztalatai
nak : (Több hang: És erejének!) Mi már nagyon 
sokat kiállottunk, nagyon régóta; (Több román 
képviselő: Mi is!) elnyomtak, — az igaz — kí
noztak: eleget, hanem azért mégis élünk, és 
élünk nem ilyen gyerekes fenyegetődzések elle
nében, (Élénk helyeslés és tetszés) hanem élünk a 
muszka ellenében, élünk az osztrákok kínzásai 
u tán; i t t vagyunk és i t t leszünk! (Zajos tetszés 
és éljenzés.) 

P a u l i n i - T ó t h V i l m o s : A vitának 
! most e perczbeni élessége után ítélve, ugy lát

szik, vesztett ügyet fogok védelmezni. (Igaz!) 
Ennek daczára azonban, hogy soknak talán 

visszatetszik, én mégis erősen hiszem és remé
lem, hogy ügyem nem lesz vesztett. 

Hanem, hogy azokat, miket mondani fogok, 
a t . ház figyelembe véve, javaslatomat, illetőleg 
már most egy más javaslatot — mert szándé
kom saját javaslatomtól elállani, miután az a 
Jókai Mór képviselőtársam javaslatában benfog-
laltatik, — remélem, a t. ház kellőleg méltá-
myolni fogja. 

Nekem, ugy látszik, hogy kiváltképen az én 
32 
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határozati javaslatom ellen volt azon kitétel irá
nyozva, hogy a casinók nem támogattathatnak 
az állam által. E tekintetben kénytelen vagyok 
megjegyezni azon t. képviselő uraknak, kik ca
sinók tamogattatásáról beszéltek , hogy talán 
nincs oly ember a házban, a ki azt hinné, hogy 
casinók támogattatására kérethetik föl az ország; 
arról szó sem lehet. Hanem igen is, kértem tá
mogatást oly egylet számára, mely tisztán tu
dományos egylet és nem kértem azért, hogy azon 
egylet tót egylet; pedig ha végignézünk]; a köz
oktatási miniszter hudgetjén, különösen nekem 
lett volna okom följajdulni, nekem, az úgyne
vezett tót nemzetiségű képviselőnek, miután a 
budgetben van szó szerb gymnasiumról, román 
nyelv tanítóról; de tót szó és tót nemzetiség elő 
nem fordul az egész budgetben. Igen is be van 
foglalva azokba, melyekbe én befoglalva tartom, 
t. i. az átalános czimekbe, melyekhez én jogo
mat mint tót szintén föntartom, mert én a ma
gyar tudományos akadémiát, a magyar színházat, 
a magyar nemzeti muzeumot ép oly joggal aka
rom élvezni, mint élvezi azokat a magyar faj
beli polgártárs. (Helyeslés) Sokat mondott az igen 
t . miniszter ur, a mikben én tökéletesen oszto
zom, annak indokolására, hogy elég, ha i t t Pes
ten vau múzeum, tudományos akadémia s tb ; de 
ha tekintetbe veszszük, hogj? nem jöhet Pestre 
mindenki, kivált a felvidékről, a honnan rósz a 
közlekedés, akkor én az ily egyletet kénytelen 
vagyok nem mint nemzetiségi intézetet, hanem 
mint tudományos intézetet pártolni, különösen 
azon egyletet, melynek alelnöke vagyok, t. i. a 
Matica Slovenska tudományos egyletet, és kérni 
annak támogattatását azért, mert először ez ki
zárólag tudományos egylet, másodszor bir egy 
könyvtárral, mely a közhasználatnak fog átadatni 
és harmadszor bir múzeumi gyűjteményekkel, me
lyek a közszemlének szintén ki vannak tárva. 
(Zaj. Halljuk!) 

T. ház! Az iránt, hogy a kérdéses egylet 
tudományos egylet, azt hiszem, kétség nem fo
roghat fön, és hogy az nem casinó, kitűnik már 
Csak abból is, hogy annak megalapítása a feje
delem által erősíttetett meg, holott a casinók 
a minisztériumok által erősíttetnek meg; elte-
kintve attól, hogy az egyletnek alapszabályai 
mint tudományos egyletnek alapszabályai erősí
tet tek meg. 

En szeretnem — épen i t t van a kezemné 
— megmutatni a tiszt, háznak azon fölosztás'3 

1863-ból, mely szerint ezen egylet ép ugy osz
tályokra van fölosztva, mint a tudós társaság. 
Ezen egyletben épen ugy, mint a magyar tudo
mányos akadémiánál, van philologiai, történelmi, 
ethnographiai, geológiai, (Fölkiáltásók: Elég már! 
Zaj.) geometriai stb. szakosztály. Mindezen osz

tályok helybenhagyattak a magas belügyminisz
ter által 1868. deczember havában. Hogy ezen 
egylet nem casinó, hanem tudományos egylet, 
bizonyítja annak évkönyve is, melynek czimei 
mutatják, hogy az egylet esupán tudományos 
kérdésekkel foglalkozik. 

I t t van a 17-ik számú évkönyv, az első 
czikk tárgya a békealkudozások Bocskay és Fer
dinánd között; a második czikk közli 889-ből 
a remonstráló bajor püspökök leveleit a pápá
hoz ; a harmadik czikk a gyorsírásról szól stb. 
Tehát ezzel bebizonyítottam, hogy tudományos 
társulat. 

Továbbá, t. ház, hasznot hajthat ezen inté
zet a központi intézetnek, t. i. a múzeumnak 
is. Emiittettek i t t a doublettek, ezen intézetnek 
igen szép pénz- ós könyvgyűjteménye van, mely
ből a doubletteket a magyar nemzeti múzeum
nak igen szívesen átengedi. Sőt hivatkozom az 
i t t jelen levő múzeum igen t. igazgatójára, an
nak bebizonyítására, hogy azon, a felvidéken 
talált kövek leöntvényét, melyeken 3-dik század
ból való run-föliratok láthatók, már szerencsés 
is voltam a magyar nemzeti múzeumnak egy év 
előtt átküldeni. 

Tehát e tekintetben is némi hasznot hajt 
az intézet, sőt mint fíliáléja tekinthető a ma
gyar tudományos akadémiának és magyar nem
zeti múzeumnak, mert mindenesetre a tudományt 
bármely nyelven mozdítja elő: a hazai tudományt 
mozdítja elő. 

T. ház! az volt mondva t. képviselőtársam 
Csernatony részéről, hogy ő azért nem kívánja 
pártfogoltatni az ily egyleteket, mert abból az 
következik, hogy a kormánynak joga van ezekre 
felügyelni. En kérem, akár volnék kormánypárti, 
akár volnék ellenzéki, tiltakoznám az ellen, hogy 
a kormánynak ne volna joga akárminő egy
letre fölügyelni, akár pártolja, akár nem; sőt 
nem csak joga, de kötelessége is fölügyelni, hogy 
az egylet alapszabályainak keretében mozogjon, 
s ezen fölügyelet mindig gyakoroltatik is az ál
talam megnevezett társulatnál, mert még egy 
közgyűlés sem tartatot t királyi biztos jelenléte 
nélkül. 

Azt pedig, hogy ezen királyi biztos ezentúl 
is meg fog jelenni, mi nem ellenezzük, sőt kí
vánjuk, hogy mindig benézzen számadásainkba 
és jegyzőkönyveit fölterjeszsze a minisztérium
nak, mert akarjuk, hogy mindenféle gyanúsítá
soknak elejét vehessük. Igaz, hogy nem alkot
mányos módja ez a kormányfelügyeletnek, de 
nem ellenezzük, mert csak így gondoljuk a gya
núsításokat kikerülhetni. 

Ennélfogva én azt nem találom elég oknak 
arra, hogy csupán azért ne adassék támogatás 
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a tudományos egyleteknek, hogy a kormánynak 
ne legyen joga azokra fölügyelni. 

Egyébiránt, t. ház, a mint már mondottam, 
— mintán az ón javaslatom be van foglalva 
Jókai képviselőtársam javaslatába, — én javas
latomat visszaveszem. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s z n t i t t i s z -
t e r : Néhány megjegyzést kell tennem. Jókai 
képviselő ur indítványában átalában oly dolgok
ról van szó, a melyeket illetőleg, kisebb vagy 
nagyobb mértékben mindnyájan egy vélemény
ben vagyunk, és kell, hogy egy véleményben 
legyünk. Mindnyájunknak óhajtanunk kell, hogy 
a tudomány és mivelődés, főkép pedig a tudo
mány mentől tágabb körökben, és mentől gyor
sabban terjedjen az országban. Mindent lehet 
centrálisaim, a tudományt nem; a tudomány 
egyátalában csak akkor haladhat, ha azt nem 
csak kitűnő emberek, hanem különböző helyeken 
mivelik. 

Ez oka például azon nagy különbségnek, 
mely Német- és Franeziaország közt létezik. 
Miért termel Németország e részben aránylag 
sokkal többet mint Franeziaország, ámbár Fran-
cziaországnak igen jeles tudósai vannak ? Azér t : 
mert Franciaországban a tudomány centrálisái
vá, Németországban pedig átalában el van ter
jedve. 

Ha mi a tudomány fölvirágzását akarjuk, 
nekünk azt kell óhajtanunk, hogy a tudomány 
különböző ágaival, az ország különböző részeiben 
mentől több egyén, mentől több társulat foglal
kozzék. {Helyeslés.) 

Midőn tehát Jókai képviselő ur indítványa 
van fölállítva, a mint én azt értettem, 
hogy a kormánynak bizonyos összeg rendelkezése 
alá adatik tudományos társulatoknak elősegíté
sére : én azt hiszem, ezen indítványt, a mennyi
ben pénznehézséget nem okoz, két kézzel elfo
gadhatjuk. Midőn átalában a tudományos tár
sulatról van szó, már annak természeténél fogva 
ki van mondva, hogy itt a fődolog a tudomány; 
hogy a tudomány azután magyar, német, vagy 
román nyelven müveltetik-e, az tökéletesen mind
egy ; (Helyeslés) az egyik vidéken a tudományo
san működő társulatnak fő nyelve lesz a szláv, 
a másiké lesz német, a harmadiké lesz román, 
de azért ezen különböző nyelveken müveit tudo
mánynyal gazdagodni fog az összes tudományos
ság kincse. (Helyeslés.) 

Ily értelemben véve tehát én az indítványt 
örömmel elfogadom. (Helyeslés.) 

Z m e s k á l Z o l t á n : T. ház! Tagadhatat
lan ugyan, hogy hazánk területét, melyen a ve
zérszellem jogi szempontból, de relatív többségé
nél fogva is a magyar elemet illeti, más nem 
magyar ajkú polgárok is lakják, kiknek ugy 

szellemi, mint anyagi fejlődésének előmozdítása, 
ugy a kormány, mint a törvényhozás köteles
sége ; mert t. képviselőház! lehetetlen komolyan 
hinni, hogy midőn például hazánk magyar ajkú 
polgárai szellemi fejlődése gyors léptekkel halad 
előre, a többi nem magyar ajkuaké pedig a legkez
detlegesebb fokon marad vagy hagyat ikmeg: akkor 
hazánk egy biztos jövőre számithatna; mig ellen
ben bátran nézhetünk egy szebb jövőnek és biz
tos egyetértésnek elébe akkor : midőn széles e 
hazában lakó minden nemzetiségek — ha nem is 
egy lökéssel, de lépésről lépésre — a magasabb s 
a mennyire lehet, egyforma culturai színvonalra 
emeltetnek ; egyszersmind kiragadjuk a bármi né
ven nevezendő reactio kezeiből azon fegyvereket, 
melyek — meg lehet ugyan gyakran saját mu
lasztásaink folytán, de mindenesetre—hazánk el
len fordítva oly sokáig állanak. At vagyok én 
mélyen hatva azon igazságtól, hogy midőn egyik 
vagy másik nemzetiség szellemileg emelkedni 
akar, különösen pedig nyelvét mivelni kívánja, 
első sorban önmaga van hivatva az anyagi ál
dozatok meghozatalára : de viszont tekintve ha
zánk sajátságos viszonyait, áll az is, hogy ezen 
kötelességnek nem csekély része kell, hogy az 
országgyűlés vállaira is nehezedjék. 

Mert t . ház, hogy mily kárára van az or 
szagnak egyik vagy másik nemzetiség tudatlan
sága : azt hiszem, hogy néha fájdalommal, de 
elegendő okunk volt tapasztalni akkor, midőn 
nemrég a belügyminiszteri budget tárgyalása al
kalmával az oláh ajkú képviselők egyike olya
nokat hozott föl e házban, minőket sem ő, sem 
más, a világ bármely parlamentjében soha nem 
hallhatott, és miket ő különben fölvilágosult és 
müveit választói előtt soha nem is igazolhatna. 

T. ház! En e hazában biztos egyetértésre 
és állandó összetartásra csak akkor számitok, 
midőn e különböző nemzetiségeknek, — lemond
ván minden előítéletekről — megadjuk mindazt, 
mit azok a jog alapján kívánhatnak, különösen 
pedig ha előmozdítjuk mivelődésöket, mit ha 
megtettünk, azt hiszem, nem annyira magoknak 
az illető nemzetiségeknek tet tünk nagy szolgála
tot, mint magának a hazának, müveivén részére 
hasznavehető polgárokat. 

T. ház! Hallottam épen ma többek között 
azt is, különösen a túloldalon ülő Csernatony 
képviselőtársamtól, hogy hazánknak nincs mit 
tar tani holmi fekete színekkel festett rémképek
től és ijesztgetésektől; tökéletesen osztozom néze
tében : én sem tartok semmitől, kivéve attól, hogy 
meghagyatván nemzetiségeink a miveliség leg
kezdetlegesebb fokán, könnyen megeshetik, hogy 
— mentsen meg tőle az ég — egy gyenge pil
lanatban tudatlanságok következtében oly elem-

32* 
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mel szövetkezhetnek, mely hazánk létét veszé
lyezteti mindig. (Zaj jobb felől.) 

Mindezeknél fogva hazám iránti kötelessé
gemet vélem leróni, midőn Jókai képviselő ur 
határozati javaslatát pártolom. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! (Nagy zaj. Hall
juk!) Nagyon rövid leszek. Én tüzetesen sem a 
nemzetiségi kérdésről nem akarok szólani, mert 
nem ide tartozik, sem a tárgyhoz, mert az már 
eléggé ki van meritve, hanem egy kifejezést hal
lottam itt, melyet nem hagyhatok megjegyzés 
nélkül. Annálfogva röviden csak annyit mondok: 
hogy én, ha bármely nemzetiség, bármely vallásfele
kezet oly kívánsággal fog a ház elé járulni, hogy 
azzal a hazának kivan szolgálni : kezet fogok 
vele ; de mondatott olyas valami, mit én soha 
el nem hallgathatok. Ugyanis Babes Vincze kép
viselőtársam némileg vádolni látszik a jelen kor
mányt és dicsérni a multat, a német kormányt: 
(Babes Vincze közbeszól: Nem dicsértem!) midőn 
azt mondja, hogy az többet tett , mint a mos
tani. Én csak arra figyelmeztetem, hogy a mos
tani kormány sine nobis de nobis nem tehet 
semmit, mert az a t. háznak felelős. Ezt előre 
bocsátva, szabadjon már most t. képviselőtársam
nak egy tanácscsal szolgálni. (Halljuk!) 

Azon szolgálatokat, melyeket az oláh nem
zeti faj t e t t az osztrákoknak, tegye most a ma
gyar nemzetnek, (átalános helyeslés) vezessék a 
vezérek ezen népet oda, (átalános éljenzés) akkor 
biztosithatom, hogy a magyar kormány részéről 
is minden méltányos kívánság teljesíttetni fog. 
(Élénk helyeslés és tetszés.) 

Egyébiránt (Halljuk!) a tárgyhoz szólván, 
kijelentem, hogy miután azon indítvány, me
lyet Simonyi Ernő képviselőtársam benyújtott, 
azonos ugyan a Jókai Móréval, de előbb adatott 
be, én a Simonyi Ernő indítványára szavazok. 
(Helyeslés és éljenzés.) 

K v a s s a y L á s z l ó : T. ház! (Zaj.) 
E l n ö k : Csendet kérek t. ház, különben 

kénytelen leszek az ülést föloszlatni. 
K v a s s a y László: I . ház! Előttem 

szóló t. képviselőtársam Zmeskál Zoltán előadá
sára csak annyit jegyzek meg, hog mit ő 
mondott, inkább a népnevelésre volna alkalmaz
ható, és nem azon tárgyra, mely most napiren
den van. (Helyeslés jobb felől.) 

A mi illeti Jókai Mór t. képviselőtársam 
azon tanácsát, a melylyel ő nekünk szolgált, 
hogy t. i. mi a népet vezessük, hogy a nép 
közé lépjünk és azt tanítsuk a hazaszeretetre, 
erre nézve megjegyzem, hogy ez a tanács fölös
leges, mert mi csakugyan vezetjük, a mint be is 
van bizonyítva, az által, hogy a felvidéki képvi
selők mind magyar érzelműek. (Zaj. Ellenmondás 
és helyeslés.) 

Másodszor egy téves elvből méltóztatott ki
indulni, a mennyiben azt látszik föltételezni, 
hogy a felvidéken nincsen más nemzetiség és 
müveit ember mint a tót. En ezt kereken tagadom, 
mert ott az értelmiség magyar. (Helyeslés.) 

Végre még egy pár megjegyzést kell ten
nem arra a Slovenska Maticára is. (Halljuk!) 

Ha a t . ház az ország pénzerejét valamely 
intézet fölsegélyezésére fölajánlja, szükséges, hogy 
tudja: mily elemekből, mily oknál fogva áll az 
fon, és mily körülmények közt keletkezett. 

A Slovenska Matica keletkezett 1861-ben. 
Midőn a magyar országgyűlés föloszlatott, a me
gyei tanácstermek bezárattak, Sehmerling rósz 
politikája oda czélzott, hogy Magyarországot a 
reiehsrathba bevigye, és i t t közvetlen választá
sokat eszközöljön. Folyamodott ezen politika ke
resztülvitelére a nemzetiségekhez és minthogy a 
tót nemzetiség a legnagyobb számú, ahhoz is. 
Akkor, midőn a magyar érzelmű értelmiségnek 
összejövetelei a haditörtényszék által voltak fe
nyegetve, a tótoknak megengedtetett a gyüleke
zés. Es első teendője volt azon társulatnak, hogy 
egy küldöttség menesztessék Bécsbe, hol ő felsé
génél a februári pátens behozatalát kérvényezte. 
(Nagy zaj. Halljuk Paulini Tóth közbeszól : Ana-
chronismus. Nem csak 8 felségéhez, az országgyűlés
hez is fordultunk. Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, ne 
méltóztassék itt recriminátiókra átmenni. (Hall
juk! Zaj.) 

K v a s s a y L á s z l ó : En nem recriminá-
lok, csak tényeket hozok fel, (Igaz! Ugy van! 
Zaj) a mennyiben ez a tárgygyal összeköttetésben 
van és a mennyiben az ilyen intézet számára 
segélyezés kívántatik. (Zajos helyeslés a jobb olda
lon; Ellenmondás ós felkiáltások: Hiszen Paulini 
Tóth visszavette indítványát és igy nincs alapja e 
polémiának! Halljuk! Halljuk j 

Tehát bátor voltam megjegyezni, hogy e 
küldöttség fölment Bécsbe, az azóta meghalt 
Moizes beszterezebányai püspök vezetése alatt, a 
ki is ezen felvezetés jutalma fejében belső titkos 
tanácsossággal ruháztatott föl; (Közbeszólások: 
Igaz) és ha jól emlékszem, — nem tudom ugyan 
bizonyosan — maga Paulini Tóth képviselő ur 
is velők volt. (Paulini Tóth igenUleg int fejével. 
Derültség.) Ezen intézet nem casino ugyan, de 
mindenesetre politikai club, melyben — legalább 
az eddigi tapasztalás szerint — a magyarok ellen 
izgatnak. (Zajos felkiáltások a jobb oldalon : Ugy 
van!) Nekem személyesen volt alkalmam ezt ta
pasztalni. (Halljuk!) Midőn t. i. egy alkalommal 
épen a provisorium alatt választókerületemben 
jártam, egy helység birája több helybelivel együtt 
a matica-gyülésről jővén, azt kérdem tőle, hogy 
tulajdonképen mit csinálnak ott? mire ő azt fe-
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leié, hogy ott az urak nem tet tek egyebet, mint 
óvtak és intettek, hogy tartsunk a magyaroktól, 
mert azok még roszabb úrbért fognak behozni, 
mint volt 1847 előtt. (Felkiáltások jobbról: Tessék!) 
Az ily értekezés tehát legfölebb csak a poli
tikai tudományokra terjedő tudományos búvár
kodásnak nevezhető. (Zajos derültség.) 

Az alapszabályok azt mondják: hogy ez in
tézet föladata a nyelv müvelése; de olyan nyel
vet fedeztek föl ezen urak, melyet a mi népünk 
nem ért. (Zajos felkiáltások a jobb oldalon : Ugy 
van !) 

Ha e társulat a nyelvet műveli, művelje a 
nép nyelvét, nem pedig olyat, melyet senki sem 
ért. A mi a tudományt illeti, én legalább eddig 
azt tapasztaltam, hogy épen a históriai tényeket 
ferdítik el ; egyik különös eset például, hogy 
Csák Mátét, mint valami pánszláv agitátort tün
tetik föl. (Derültség.) Azt állítják, hogy a felvi
déki tótok külön zászlók alatt küzdöttek, holott 
— miként tudjuk — ugy a régi századokban, 
mint az ujabb korban a valóságos hazafias tót
nak nem volt egyéb, mint a magyar czimere. 
(Helyeslés és zaj.) Ezen oknál fogva, minthogy ez 
intézet az országos érdekkel nem egyezik meg, 
én ez intézetre egy krajezárt sem szavazok meg. 
(Hosszas tetszés és zaj.) 

P a n l i n i T ó t h V i l m o s : Személyes kér
désben szót kérek. (Nagy zaj. Közbeszólások : Nincs 
személyes kérdés! Eláll! Halljuk! Személyesen is 
rótt érintve l) 

Igen sajnálom, hogy kénytelen vagyok föl
szólalni, de én kénytelen vagyok az előttem szóló 
különben igen tisztelt képviselő ur által mondot
tak ellen ünnepélyesen tiltakozni, miután mind
azok, a miket ő fölhozott, nem egészen ugy ál
lanak , a mint ő mondotta, (Elénk ellenmondás 
jobb felől: Nem személyes kérdés! Halljuk!) 0 azt 
monda, hogy én 1861-ben november havában 
mentem volna föl Bécsbe egy deputatióval a 
reichsrath érdekében agitálni. (Közbeszólások: Nem 
személyes kérdési Hogy ne lenne ez személyes kér
dés ? Ki kell hallgatni. Halljuk!) Ez nem áll tö
kéletesen. És ezt bebizonyítom ; ha tetszik, i t t 
mindnyárt bebizonyíthatom. (Zaj. Halljuk!) 

1861-ben június 6-án volt gyűlés Sz. Már
tonban, mely gyűlés határozatai ide a magyar or
szággyűléshez hozattak és én személyesen adtam 
át azokat a képviselőház akkori alelnökének : 
Tisza Kálmán urnák. Mivel pedig a törvényho
zás két factorból áll, az országgyűlés és a király
ból, ugyanazon memorandum fölvitetett ő felsé
géhez is. De semmi agitatió a reiehsrathnál soha 
sem történt. (Zaj. Halljuk!) 

Másodszor az sem áll, hogy a Matica akkor 
keletkezett volna, a midőn a képviselő ur mon
dotta. (Nagy zaj jobb felől. Ez nem személyes kér

dés.) Én alelnöke vagyok azon társulatnak, mely 
itt politikai clubnak neveztetik. Azon állitások 
ellen én erélyesen tiltakozom és fölszólítom a 
belügyminiszter urat, hogy azonnal perbe idéz
tesse és vizsgálat alá vétesse azon kormánybiz
tosokat, kik azon társulat közgyűlésein jelen 
voltak és a kik megengedték, hogy ott politikai 
tárgyalások tartassa iák. (Nagy zaj. Halljuk!) 

Én ismételje alaptalanoknak nyilvánítom 
mindezen vádakat. (Zaj és fölkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Óhajtottam volna, hogy 
ezen tárgy ne jö t t volna vitatkozás alá. (Helyes
lés és egyes fölkiáltások: A reeriminatio teréről végre 
le kellene már térnünk, ha békéi akarunk. Zaj. Sza
vazzunk !) 

Van szerencsém bemutatni 4 indítványt. 
Van két módositvány, mely összegről szól, 

az egyik Hódosiu képviselő uré, a másik P. 
Tóth Vilmos képviselő uré, a ki azonban vissza
vette indítványát. 

A másik két indítvány elvi; az egyik Jó
kai, a másik Simonyi Ernő képviselő uré. Mél
tóztassanak előbb az első két indítvány fölött 
határozni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Brogyányi 
Vincze! 

B r o g y á n y i V i n c z e : Elállók a szótól. 
H r a b á r M a n ó : Szót kérek. Fel vagyok 

jegyezve. (Zaj. Halljukl) 
T. ház! Ha van az országban nemzetiség, 

mely hazájához és a magyar testvérekhez hívebb 
és ragaszkodóbb lett volna, rnint az orosz, (De
rültség bal felől) akkor nem emeltem volna szót. 

Epén azért, mivel az én nemzetiségem az, 
mely ezen ragaszkodásánál fogva talán legtöbb 
pártolásra számithatna a magyar testvérek ré
széről, épen azért gondoltam, hogy jogositva va
gyok, ha most szavamat fölemelem, midőn épen 
arról van szó, hogy a-, érdemet, a ragaszkodást, 
a hazaszeretetet jutalmazni kell. De én nem 
azért szólalok föl, és nem is akarok kérni sem
mit magyar testvéreinktől, annál kevésbbé e ház
tól, mert annak nem itt a helye. 

Én nem igénylek semmi díjazást társulatunk
nak, pedig nekünk is van ilyen társulatunk, a 
,,Szent Bazil-társulat." E társulatnak is czélja : 
saját nemzeti nyelvét mivelni és előmozdítani. 
De — mondom — én nem kívánok segélyt e 
társulat számára, nem, csupán azért, nehogy azt 
mondhassák, hogy talán meg akarják fizettetni 
azon ragaszkodást és hazaszeretetet, melylyel a 
nép ugy a múltban, mint a jelenben hazáján 
csüggött. Ez nem jutalmazást vár, ez kötelessége 
minden egyes akármely nemzetiségű hazafiúnak. 
Én t. ház, csupán azt kérem a háztól, hogy 
azon indítványt, melyet Jókai és Simonyi Ernő 
képviselő urak beadtak, és mely méltányos s 
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igazságos, és végre mely egyenlően fogja osztani 
a jutalmat és igazságot azoknak, kik azt meg
érdemlik, elfogadni méltóztassék. 

H o d o s y I m r e : T. ház! Habár kime
rült is már a t. ház figyelme, mindazonáltal nem 
tartóztathatom meg magam, hogy kifejezést ne 
adjak azon megdöbbenésnek, melyet bennem azon 
irány költött, a melyet a nemzetiségi kérdés te
kintetében csak azon néhány nap óta is, melyet 
i t t töltök, észrevettem. 

Nekem ugy látszik, Ivánka képviselőtársam
nak tökéletesen igaza van, midőn azt mondja : 
hogy azon támadásoknak, melyeknek az ország 
az úgynevezett nemzetiségi képviselők és a nem
zetiségek részéről ki van téve, okai a magyarok, 
de nem az erdélyiek, hanem nagyrészt azok, kik 
a képviselőházban ülnek. (Mozgás.) Engedelmet 
kérek, én ezt a következőkből vonom le. 

A múltkor tanúja voltam azon vitának, 
melyet a belügyminiszter ur idézett fői akkor, 
midőn költségvetése tárgyalásának alkalmával 
bizonyos összegnek a nemzeti színház számára 
való megszavaztatását kérte. 

Akkor a nemzetiségi képviselő urak közül 
fölállott egy (Közbeszólás: Borlea]) ur és tiltako
zott az ellen, hogy egy sajátlagos nemzeti inté
zet számára bizonyos összeg megszavaztassák. A 
túloldalról egy képviselő ur azt, hogy ez igy 
kéretett, a belügyminiszter ur ügyetlenségének 
nevezte. Erre a belügyminiszter ur egész kész
séggel azt felelte, hogy ez sajtóhiba, kijelentvén: 
„mi nem kérünk semmi nemzeti intézet számára 
külön semmit;" és igy megszavaztatott azon 
összeg valami más czim alat t ; egyátalában nem 
magyar nemzeti czélra. 

Most minek vagyunk tanúi ? Egyfelől ugyan
azon nemzetiségi képviselő urak, kik tiltakoztak 
az ellen, hogy sajátlagos nemzetiségi intézmény 
részére valami megszavaztassák, most a magok 
specifieus nemzetiségi ezóljaikra kívánják bizo
nyos összegnek megszavaztatását, és akkor föl
állt azon oldalról egy képviselő ur és azt mél
tányosnak, czélszerünek tartja, sőt még egy külön 
indítványt is formuláz, hogy azt elfogadhatóvá 
tegye. A kormány részéről pedig az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur, — ugy látszik, — 
szintén késznek nyilatkozik ahhoz járulni. Ezekből 
én eddig azt látom, hogy midőn arról volt szó, 
hogy sajátlag magyar intézet részére szavaztassák 
meg segélyezés, akkor azon elv állítatott föl, 
hogy specifieus nemzeti intézet részére nem kell 
megszavazni semmit, ma pedig, midőn egy ro
mán nemzetiségi intézet részére kérnek valamit, 
azon elv állitatlk föl, hogy igenis, kell megsza
vazni. (Igaz! Ugy van!) 

Engedelmet kérek, hogy ily áramlat mellett, 
én, mint magyar, kénytelen vagyok tiltakozni az 

ellen. Ha elfogadtuk a múltkor azon elvet, hogy 
semmi sajátlagos nemzetiségi intézetre nem sza
vazunk összeget, tartsuk meg azt, (Helyeslés) 
mert hogy mi most a másik oldalról jött kérés 
kedveért azt az elvet elvessük és hogy állítsuk 
föl ellenkezőleg azt, hogy mindegyik részére sza
vaztassák meg: ehhez én semmiesetre sem járul
hatok. (Helyeslés.) A mi különösen itt — nem 
tudom mi okból — fölhozott felvidéki szláv in
tézetet i l leti , én erre nézve azt vagyok bátor 
nyilvánítani, hogy én oly kerületnek vagyok kép
viselője, melynek köznépe tisztán tót ajkú, s 
annak nyelvét én is tökéletesen értem és isme
rem ; hanem arról biztosithatom azt az úgyne
vezett tudományos intézetet, hogy az ő szak
közlönyének nyelvét sem én, sem választóim 
egyike sem képes megérteni. Én nem fogadom 
el Jókai t. képviselőtársam indítványát. (Élénk 
helyeslés johh felől,) 

E ö t v ö s J ó z s e f fo. c n l t u s m i n i s z -
t e r : T. ház! T. képviselőtársam tökéletesen 
félreértvén előadásomat, kénytelen vagyok azt 
helyreigazítani. 

Jókai indítványa nem foglal magában mást, 
mint azt, hogy a tudományos intézetek és tár
sulatok támogattassanak. (Helyeslés bal felől.) Arra 
én azt mondám, hogy miután minden ily társu
latoknál a fő dolog a tudomány; a nyelv pedig 
csak az eszkőz: minden tekintet nélkül a nyelvre, 
az ilyféle társulatok és intézetek támogattatni 
fognak, és ezáltal egyátalában nem jövünk el
lentétbe előbbi határozatunkkal. Teljes meggyő
ződésem szerint a tudomány levén a fő dolog, a 
nyelv nem más, mint eszköz. (Fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Zaj. Elnök csenget.) 

U h l á r i k J á n o s : (Fölkiáltások: Elálll) 
T. ház! Szívesen elállók. Csak arra kérem a t. 
házat, és különösen a többség némely tagját, 
hogy miután a múlt napokban a homeopathia 
is a rendes tudományok közé fölvétetett, ne 
használják a nemzetiségek méltányos, de csakis 
méltányos igényeik irányában a most divó allo-
pathícus, magától eltaszító érveket, járuljanak 
inkább homoeopathicus adaggal ilyen tételek föl
segélyezésére. 

E l n ö k : Befejeztetvén a vita. föl fognak 
olvastatni az indítványok. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa 2-szor 
Hódosiu módosüványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Nem.) Pau-
lini Tóth Vilmos visszavonván indítványát, kö
vetkeznek Simonyi Ernő és Jókai Mór indít
ványai. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő indítványát és Jókai Mór határozati 
javaslatát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Simonyi Ernő 
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indítványát ? A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Fölkiáltások: Melyiket!) 

Világosan megmondtam, hogy melyiket ; 
azért olvastattam föl mind a két indítványt, 
hogy a ház mind a kettőt megbírálhatván, elő
ször Simonyi Ernő indítványára történjék a sza
vazás. (Helyeslés.) Kérdem tehát : elfogadja-e a 
ház Simonyi Ernő indítványát? (Nem fogad
juk el!) 

Tehát nem fogadtatott el. Most kérdem a 
házat, elfogadja-e Jókai Mór képviselő ur indít
ványát ? (El! Nem!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik) Kérek ellenpró
bát. A kik nem fogadják el, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) A többséget nem tudom ki
venni. 

Méltóztassanak állva maradni, a jegyző urak 
meg fogják olvasni a képviselő urakat, (Megtör
ténik.) 

Most kérem azokat, a kik elfogadják Jókai 
Mór ur indítványát, méltóztassanak fölállani és 
állva maradni. (Megtörténik.) 

A ház Jókai Mór képviselő ur indítványát 
101 szavazattal 84 ellenében el nem fogadja. 
{Éljenzés jobb felől.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2'i/1 órakor. 

135. országos ülés 
1870. márezius 3-dikán 

S o m s s i c h P á l , u t ó b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bejelentése. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tár
gyalása tovább foly és bevégződik. Az igazságügyi minisztérium költségvetésének átalános tárgyalása újra felvé
tetik és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.; később Bedekovics Kálmán, Festetics György 
gr., í orove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért-. 

Az ülés kezdődik lO1!^ órákor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a már
ezius 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. A ház által megszavazott 
számok ellenőrzés által hitelesítve iktattattak a 
jegyzőkönyvbe. 

Következik az irományok bejelentése. Az 
elnökséghez érkeztek a következők : 

Nagy-Kőrös mezőváros közönsége az ipar
törvények alkotásánál a népesebb mezővárosok 
eddigi joggyakorlatát az első és másodfokú ipar
hatóság tekintetében továbbra is épségben fön-
tartatni kéri. 

Beregh megye közönsége Krassó megye föl
terjesztését a román végvidéki ezred területéhez 
1783-ik évben csatolt karansebesi kerület visz-
szakebleztetése tárgyában pártoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
L á s z l ó I m r e s Van szerencsém Szentes 

város képviseleti közgyűlése kérvényét, illetőleg 
óvását benyújtani, melyben 184 szentesi polgár
nak a kisebb kir. haszonvételek eltörlését tár-
gyazó kérvényének figyelembe nem vételét kéri 
azért, mert a városi közvagyon fölötti bármi
nemű intézkedést, vagy eltöröltetést magának kí
vánja föntartani, minthogy a szentesi regale a 
városi vagyonos közönség által örökvétel utján 
tetemes áldozattal szereztetett meg és ennek 
évi jövedelme a községi kiadások födözése tekin
tetében nem csekély hiányt pótol. 

E l n ö k ; A kérvényi bizottsághoz . utasit-
tatik. 

N y á r y P á l : T. ház! Van szerencsém be
mutatni Pest, Pilis és Solt megyék központi 
törvényszéke bíráinak folyamodását évi fizetésök 
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fölemelése végett. Nem akarom indokolni e kér-
vényöket, mert mindenki előtt tudva van, hogy 
azoknak, kik a központon bíráskodnak, legyenek 
azok városi, vagy megyei birák, fizetéseik nem 
különböznek egymástól. Pedig, ha összehasonlít
juk akár Pest, akár Buda városa törvényszéki 
bíráinak fizetését, ez a Pest megyei birák fize
tését legalább egy jó harmadrészszel meghaladja. 
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen folyamod
ványt a pénzügyi bizottsághoz utasítani azon 
czélból, hogy azt, ha, mint remélem, ma talán 
csakugyan eljutunk oda. hogy az igazságügymi
niszter költségvetését tárgyaljuk, ezt is azzal 
együtt együttesen tárgyalhassuk. 

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház a kérvényt 
a pénzügyi bizottsághoz utasítani? (A Mrvé-
nyihez!) 

C s a n á d y S á n d o r : Én azt hiszem, hogy 
a pénzügyi bizottsághoz kell utasítani, mert kü
lönben elkéshetik. 

E l n ö k : Kívánja-e a t. ház, hogy a pénz
ügyi bizottsághoz utasíttassák? (A pénzügyi bi
zottsághoz J Oda fog utasíttatni. 

Következik a napirenden levő tárgy. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ

ségvetés VII. czimének 2-ik rovatát.) Erdélyi mu-
zeum-igylet 10,000 írt. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : T. ház! A 
pénzügyi bizottság az ezen czim második rovata 
alatt az erdélyi muzeumegylet részére előirány
zott 10,000 frtot e helyütt kihagyatni véle
ményezi ; nem annyira ezen összeg kitöröltetése, 
mint inkább annak áthelyezése szempontjából a 
Kolozsvártt fölállítandó egyetem szükségleteinek 
főösszegéhez. Bátor leszek fölolvasni a pénzügyi 
bizottság jelentésének erre vouatkozó pontját. (Ol
vassa:) „A 6-ik czim 2-ik rovata alatt az erdé
lyi muzeumegylet tételénél előirányzott 10,000 
frtnyi összeget illetőleg, ez összeg a jelen alka
lommal e czim alatt nem volna megszavazandó; 
hanem tekintve azt, hogy legközelebb Kolozsvártt 
egyetem fog föl állíttatni, a melynek költségei 
igen tetemesek leendenek. a bizottság nézete 
oda járul, hogy ez összeg amaz országos érdekű 
főtanintézet szükségleteire fogván fölhasználtat
hatni, a maga idejében az illető dotatióba fog
laltassák be. (Elfogadjuk !) 

E l n ö k : E tétel tehát ezen helyen kitö-
rültetik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4-ik 
rovatot.) Magyarországi történelmi műemlékek 
kiadására s esetleg föntartására 14000 frt. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A központi 
bizottságnak e rovatra nézve nincs észrevétele. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház ! Én a 
következő tételt kérem fölolvastatni, mert a két 
tételhez összevéve akarok szólam. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 5-ik 
rovatot: Magyar- és Erdélyország régészeti helyszí
nelésére 2500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó . A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! A Vl-ik 
czim (37-dik lap) S-ik és 4-dik száma alat t e 
két tételt találjuk: 

4. Magyarországi történelmi 
műemlékek kiadására és esetleg 
föntartására 14,000 frt o. é. 

5. Magyar- és Erdélyország 
régészeti helyszínelésére . . . 2,500 frt o. é. 

Összesen: 16,500 frt. 
Erre nézve indítványozom: 
Vonassák egybe e két tétel a következő 

szerkezetben: „Magyar-és Erdély országbeli törté
nelmi műemlékek fölkeresésére, fölásatására, föl
vételére, illetőleg fölmérésére és lerajzolására, 
lajstromozására, osztályozására és fölügyeletére 
16,500 írt." 

Ha a két tételt az utóbbi értelemben fog
juk föl, czélt érhetünk ; ha az előbbiben, any-
nyira sem fogunk mehetni, mint mentünk eddig. 

Az akadémia régészeti bizottmánya műemlé
keink megismertetését eddig három rendbeli folyto
nosan megjelenő munkában eszközlötte : 1) a régé
szeti „Értesítőben", 2) „Közleményekben11 és 3) 
„Monumenta archaeologica"-ban. Az első publi-
catio röviden emliti és ismerteti a hazánkban 
időnkint fölmerült apróbb régiségeket; ezen „Ér
tesítőnek " eddig két kötete jelent meg; a máso
dik munka is: érteti az emlékeket tüzetesebben; 
jelenleg a ^Közlemények" VlII-ik kötetén dolgo
zunk; a harmadik rendbeli munka jelesebb épí
tészeti, szobrászati és festészeti emlékeink terje
delmes monographiájának van szánva; ide tarto
zik tehát a fehérvári ásatások, a deák-monostori 
román basilika, Yajda-Hunyad várának leírása 
és a sajtó alatt levő pécsi székes-egyháznak ma
gánirata. 

Ebből látjuk, hogy a műemlékek kiadási té
tele az akadémia rovatába, s nem ide tartozik; 
— s így segedelmezte ezt már a provisorius 
kormány is, segedelmét megalapítván három évre 
ötezer forintban, sőt ezenkívül elvben elfogadta 
a műemlékek fölötti országos fölügyeletet is ; i t t 
tehát jelen kormányunk a provisorium örököse, 
— azonban meg kell említenem azt is, hogy a t . 
miniszter ur múlt évben az előbbi 5000 frtot 
7000-re emelte. Szabad-e okszerüleg föltennem, 
hogy a t . ház kevesebbet teend a tudomány ér
dekében, mint t e t t a provisorium, és az abso-
lut kormány ? 

De tekintsük az ügy más oldalát is; ha t . 
i. az előirányzat szerkezete megmaradván, 7000 
frtot levonok az első tételnek 14,000 írtjából, 
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marad 7000 írt, az az oly összeg, melyet a tisz
telt ház műemlékeink föntartása alat t i ezimen 
komolyan nem szavazhat meg; mert hiszen ez 
körülbel öl annyi lenne, mintha a ménesek fön-
tar tására egészben csak 14,000 irtot szavazott 
volna meg. 

Kassán Fábry püspök, a város és a sz. Er
zsébet-társulat 15 egész 20,000 frtot költött 
évenkint, nyolez vagy kilenez éven át, a székes
egyház restauratiójára; és ezen összeggel még 
sem mentek annyira, - pedig ily utakon 
jó tova haladtak, — hogy az emléket egész 
visszaállithatlanságáig megkárosíthatták volna. 
Pozsonyban, több év óta, hasonló összeget köl
tenek, hanem it t már czél- és stylszerü tata
rozásra, s ime eddig még csak a szentély sem 
készült el egészen! 

E két példából látjuk, hogy az emlékek 
föntartására szánt 7000 frt valóságos satyra; 
és hogy az egész előirányzott 14,000 frtos té
tel sem egyéb fél satyránál , ha csak tévedésből 
nem csúszott be ide, vagy ha e helyütt nyulat 
nem kell kiugrasztanunk a bokorból. 

Hasonlóan vagyunk a harmadik tétellel, a 
helyszíneléssel; az itt előirányzott 2500 fton fölmér
hetni és lerajzolhatni ugyan pár apróbb emléket, 
de ez még nem helyszínelés; mert helyszínelés alatt az 
emlékek oly összeállítását értjük, mely valamely 
nagyobb történelmi igazságot dérit föl, illustrál, 
vagy épen valóságos történelmi felfödözést esz
közöl. 

Brassótól, Kolozsváron, Szatmár-Kemethin, 
Beregszászon, a Hegyalján, Kassán és a Szepes-
ségen át oly folytonos ut vezet, melyen a nagy 
számmal előforduló emlékek rokonsága e váro
sok közt a régi, szakadatlan közlekedést minden 
kétségen kívül helyezi; ez azon ut, melyen az 
ó- és későbbi középkorban Európa északi része 
össze volt kötve Byzanczezal, és Byzanczon túl a 
száraz földön Kelet-Indiával. Ezen útnak hazánk
ban levő része nagy fontossággal bir, erről pe
dig a történelem csaknem egészen hallgat. 

Az úgynevezett Csörsz-árok szoros viszony
ban áll a rómaiak Daciájával és Pannoniájával ; 
ennyit sejthetünk, sőt tudhatunk, de e viszony 
közelebbről csak az árok, sáncz vagy helyesen 
határvonalnak tüzetes megvizsgálásából fog ki
derülni ; ettől oly történelmi felfödözés várható, 
melyet alig-alig jelentének a régi írók. 

És ily nagy fontosságú történelmi kérdések 
megoldásához fogjunk 2500 írt tal? „Spectatum 
admissi." 

Ellenben, ha a budgetben említett két tételt 
indítványomhoz képest egybevonjak: nyerhe
tünk oly országos fölügyeletet, mely emlékeinket 
egészben és részletben, tömegesen és egyenkint 
vévén figyelembe, nem csak művészeti, ha-

KÉPV. H. NAPLÓ 18f f VI. 

nem átalános történelmünknek is tetemes anya
got szolgáltathat földolgozásra; más részt pedig 
megóvhat bennünket azon némileg jogos szemre
hányástól, mintha csak ott viseltetnénk kegye
lettel multunk iránt, hol első jogról, vagy nyert 
csatákról van szó, vagy mintha egyedül aristo-
kratieus s nem egyszersmind cultur-nemzet is 
volnánk. 

Egy országos fölügyeletet az előirányzott 
16,500 ír t tal fölállítani lehet, mig a három ki
tűzött czél ily csekély összeggel távolról sem ér
hető el. 

Talán lesz alkalmam ezekről és hasonlókról 
valamivel tüzetesebben szólani akkor, mikor a 
t. ház kegyeskedni fog a műemlékeink fölügyeletére 
vonatkozó múlt é. decz. 16-kán beadott törvényja
vaslatomat tárgyalás alá venni ; most pedig 
legyen szabad pár más gyakorlati megjegyzést 
tennem. 

A föntebb emiitett régészeti kiadások má
sodik nemét, a hét kötetnyi „Közleményeket" 
rendesen csak hárman irtuk, a harmadik nembe, 
a szorosan „Monumenták" czimü munkába ed
dig csak magam dolgoztam. 

Azon íróknak, kik jelenleg a magyar- és erdély
országi műemlékek igen nagy kincsét földolgoz
zák, egyike sem fiatal ember többé s alig mu
tatkozik egy-egy epigon, ki bokros munkánkat 
folytatni képes és egyszersmind hajlandó is vol
na. Félő tehát, hogy mi Katona, Pray, Koller és 
tudós kortársaik halála után történt, ne ismét
lődjék most is ; vagy is, hogy századunk máso
dik és harmadik évtizedében kezdődött elmara
dásunkba, — a történelmi ítészekre nézve ismét 
bele ne essünk. 

Mert hiszen most sincs meg még a kellő ösztön 
és buzdítás, mely a mai korban,— híjába,— nagyobb 
részt csak az anyagi; ezt kell tehát ifjainknak 
kilátásba helyezni, ha nem akarjuk, hogy újra 
elmaradjunk, ha nem akarjuk, hogy muzeumunk, 
minden seminarium hiányában, ismét oly gyü
mölcstelen holt intézetté váljék, minő még csak 
imént volt. 

Ismétlem tehát, ha az idézett két tétel 
mostani szerkezetében elfogadtatik, annyira sem 
fogunk mehetni, mennyire mentünk eddig, meny
nyire az u ta t egyengette nem csak a proviso-
rium, hanem még inkább már az absolut kor
mány is. 

Mindezeknél fogva melegeu ajánlom indít
ványomat a t. ház pártolásába-. 

E ö t v ö s J ó z s e f 1b. v a l l á s - é s k ö z -
o k t a t s á s í m i n i s z t e r : Tiszt, ház! Kétségen 
kivül a műemlékeknek nem csak leírása, hanem, 
bizonyos pontig föntartása is, mintegy köteles
ségét képezi az országnak. Kettős kötelessége 
az. Először kötelesség maga iránt, hogy multjá-
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nak emlékeit föntartsa, másodszor kötelesség az 
átalános tudományosság érdekében, mert min
den mivelt nép a maga körében tudományos 
missiót teljesít és a maga határai közt az áta
lános tudományt segiti elő az által, hogy azon 
tudományos anyagokat, melyek határai közt ta
láltatnak, maga dolgozza föl és maga teszi ez 
által lehetővé az átalános tudománynak, hogy 
az egyes országokban létező részeket az összes 
elvebnek és tudományos igazságok föltalálásá
nak eszközeiül fölhasználhassa és igy kétségen 
kivül a tudományos emlékek birása és íöntar-
tása a törvényhozásnak, egy igen fontos teendő
jét képezi. 

En azonban azt hiszem t. ház, hogy e te
kintetben czélszerüen csak ugy járhatunk el, ha 
a történelmi és műemlékek fontartásának módo
zatairól egy külön törvényt alkotunk. Törvény 
alkotása nélkül, melyben egy bizonyos organis-
mus állíttatik föl azokra nézve, kik ezen mű
emlékekre felügyelnek, s melyben egyszersmind 
bizonyos kötelességek jelöltetnek ki azokra nézve, 
kiknek határában ily műemlékek találtatnak, — 
következetesen és sikerrel előhaladni nem lehet. 

En tehát részemről e tekintetben is bátor 
leszek a t. háznak a műemlékek íöntartásáról 
és leírásáról kimerítő törvényjavaslatot benyúj
tani, és ennélfogva azt hiszem, hogy ezen igen 
fontos ügy tárgyalását akkorra lehetne talán 
halasztani. 

Most épen azért tettem ki e czélra arány
lag oly kis összeget, mert czélszerüen az egész 
dolgot 16 vagy 20,000 írttal sem lehetne elin
tézni mindaddig, mig azon felügyelő közegről 
nem gondoskodunk, és mig a törvényhozás bi
zonyos alapelveket nem tett le, melyeket fön
tebb jelezni szerencsém volt. 

Mi a régészetet művelő semináriumot illeti: 
ez ismét oly kérdés, mely véghetlen fontosság
gal bir, és mely szintén nem mellékesen, hanem 
egy külön, az egyetemmel összekötendő semina-
riummal lesz megállapítandó. (Helyeslés.) 

P u l s z k y F e r e n c z : T. ház! Legyen 
szabad nekem is csak néhány szót szólanom a 
tárgyhoz. 

Nem szólok a seminariumról, sem arról, 
hogy mikor fogunk nagyobb költséget kérni. A 
beadott indítvány nem azt czelozza, hogy e 
czim alatt több szavaztassák meg, mint a meny
nyi jelenleg előirányozva van, hanem, hogy a 
4-ik és 5-ik rovat együvé foglaltassák. Azt hi
szem, hogy e tekintetben nem forog fön semmi 
nehézség. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem csak különbség, hogy 
a 4-ik és 5-ik rovat egybefoglaltassék, hanem 
hogy kihagyassék ezen szó: „föntartására." A 
kérdés tehát az: vajon megtartja-e a t. ház a 

pénzügyi bizottság véleménye szerint azon téte
leket, vagy nem? {Nem tartjuk meg!) Azok, a 
kik megtartják szíveskedjenek fölkelni. [Megtör
ténik.) E szerint tehát a t. ház nem tartja meg. 

Most következik a Henszlmann ur által be
adott indítvány. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Henszl
mann Imre indítványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Az összeg ugyanaz, csak ezen szó „föntartás" 
hagyatik ki. E szerint tehát a t. ház elfogadta. 

Méltóztassanak tovább menni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa tovább 

a költségvetést.) 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! Nem tudom, 

(Halljuk!) tévedésböl-e vagy szándékosán", de a 
költségvetésben itt kimaradt egy tétel, a melyre 
már évek óta évenkint állami segély adatott. 
(Halljuk !) Ezen tétel hasonló természetű az eléb-
bivel, t. i. a történelmi emlékek kiadása. De itt 
már nem műemlékeket értek, hanem okmány
tárt, a történelmi okmányok kiadását. 

A magyar akadémia körülbelől 12—13 esz
tendő óta igen sokat tett e tekintetben, eleinte 
csekély erejéhez képest annyit a mennyit lehe
tett, később azután még a nem alkotmányos 
kormány alatt a fejedelem rendelete következ
tében évenkint az állampénztárból bizonyos ösz-
szeggel segélyeztetett. Ezen segély a múlt év
ben is, valamint 1868-ban is, az országgyűlés 
által a budgetben megszavaztatott. 

Az idén, nem tudom mi módon, kimaradt, 
mert itt az van kimondva: „Magyarország tör
ténelmi műemlékeinek kiadására." Igen, de mű
emlékek és históriai okmányok nem egy dolog. 
Én tehát arra vagyok bátor a t. ház figyelmét 
fölhivni, hogy ezen tételt, mely itt kimaradt, 
visszahelyezni méltóztassék. Nem hiszem, hogy a 
miniszter urnák ez ellen valami ellenvetése le
gyen, mert talán nagyítás nélkül mondhatom, 
hogy mióta a magyar akadémia létezik, a tudo
mányra nézve hasznosabb munkát nem tett, 
mint mikor a történelmi emlékek kiadását 
megkezdette és azt eddig oly szép sikerrel foly-
Lclutj9j, 

Ugy vagyok értesülve, hogy föl vannak hal
mozva a kéziratok az akadémiában, és az nem 
birja azokat kiadni, mert költsége nincs rá. 

Eddig, ugy tudom, évenkint 8000 írt ada
tott segélyezésére, azonkívül az akadémia a ma
ga saját jövedelméből 2000 frtot szánt arra, ösz-
szesen tehát 10,000 frt fordíttatott évenkint 
történelmi emlékek kiadására. 

Én tehát bátor volnék indítván}'ózni a t. 
háznak, hogy a 6-ik czim 5-ik rovata után té
tessék: „a magyarországi történelmi okmánytár 
kiadására 10,000 frt." Ezt annál inkább bátor 
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vagyok a t . háznak figyelmébe ajánlani, mert 
ez nem kizárólag magyar kérdés, hanem kérdése 
mindazon lakosoknak, a kik a magyar földet lak
ják, és kiterjed természetesen az ország összes 
lakosainak történelmi okmányaira. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő inditványát.j 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Egy pár 
megjegyzést akarok tenni e tárgyra vonatkozó
lag, t. i. eddig 8000 ír tnál többet te t t a ki
adás, mely e czélra fölhasználtatott, és jelenleg 
van valami 20 kötetre való kézirat. — Minden 
ilyen egy-egy kötet 1000 frtba kerül. Én min
denesetre pártolom Simonyi Ernő indítványát, 
hanem még hozzá akarom tenni azt, a mit már 
megemlítettem, hogy t. i. az akadémiának régé
szeti bizottsága „műemlékeket" adott ki és ad ki, 
a melyre még a provisorium által 5000 frt ada
tot t — és igy e „műemlékek" kiadására is 
5000 frt szavaztassák meg. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A mi képvi
selő urnák ezen módosítását illeti, ez talán már 
benfoglaltatik ugy is a 4-ik tételben, a melyet 
a t. ház 14.000 ír t tal megszavazott, t. i. „ma
gyar történelmi műemlékek kiadására és esetleg 
föntartására." 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! En egy pár 
szóval kívánok Simonyi Ernő képviselő ur in
dítványához járulni. 

Simonyi Ernő képviselő ur csupán az „ok-
mánytárra" indítványoz bizonyos összeget, ho
lott az akadémiának „monumenta historiea" 
czimü kiadványai két részre oszlanak, t. i. 
„okmánytárra," és „scriptorokra." Ha ez összeg 
csupán csak az okmánytárra adatik, akkor el
esnék a „seriptorok" kiadása. 

Én tehát bátor vagyok Simonyi Ernő in
dítványát ugy módosítani, hogy az a bizonyos 
összeg az „okmánytár*-ra és „történelmi irók"-ra 
adassék. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! Képviselőtár
saim által igen sűrűen beadott és uj kiadásokat 
tárgyazó, a t . ház által el is fogadott indítvá
nyok következtében már volt alkalmam a t. há
zat arra figyelmeztetni, hogy, ha a kiadásokat 
szaporítani méltóztatnak, akkor tessék azoknak 
fedezéséről is gondoskodni, mert a pénzügyi bi
zottság feladata szerint a bevételekhez mérvén a 
kiadásokat, az egyes minisztereknek költségveté
seinél mégis kényszerítve volt 1 — 8.100,000 frtnyi 
deficithez járulni s annak fedezését függő adósság 
által ajánlani. 

Én megvallom, akkor is a pénzügyi bizott
ság keblében kimutat tam sok tételnek felesleges 
voltát, mert azon nézetből indultam ki, hogy az 
államháztartás hasonlítható a magán háztartás
hoz. A család, a melynek 5000 frt jövedelme I 

van, életmódját nem teheti egy 50,000 frtnyi 
jövedelmű családdal egyenlővé. (Helyeslés.) Egy
szerre mindent lehetetlen eszközölni. Es az nem 
járja, hogy most művészeti czélokra majd 10,000 
frtot, majd 20,000 frtol szavazzunk meg, s egy
út tal a népnevelésre szintén egy milliót, a nél
kül, hogy a fedezetről is gondoskodnánk. Minden 
szükségletekről egyszerre gondoskodni lehetetlen. 
Tehát egy indítványt fogok e tekintetben tenni, 
azon kevésbbé szükséges s 1810-remár megsza
vazott, de elhagyható költségek iránt. Most csak 
arra kérem a t. házat, hogy tessék azon indít
ványokat a pénzügyi bizottsághoz utasítani, hogy 
ez azokról véleménj^t terjeszszen elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Én ugy gondolom, hogy a t. ház 
követni fogja az eddigi eljárást, tehát az indít
ványokat a miniszter ur figyelmébe fogja aján
lani, s ez majd a póthitelkérés alkalmával, be
látása szerint, fog bizonyos összeget, ha jónak 
látja, kérni. (Helyeslés.) 

Következik a 6. rovat a magyar tudomá
nyos akadémia könyvtára gyarapítására 5000 frt. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs semmi észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Következik a 
7-ik rovat. A központi lebészeti észlelde (Insti-
tntum meteorologicum). (Olvassa a 7-dik rovatot, 
mely kerek számban 6000 frtot tesz.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva, 

Következik a 8-ik rovat. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa: A 

magyar királyi természettudományi társalatnak évi 
segélyezésére 5000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : E rovatnál a 
pénzügyi bizottságnak csak azon észrevétele van, 
hogy azon czél, melyre ezen 5000 frt, fordíttatni 
óhajtatik, világosan kitétessék, midőn ezen 5000 
frt niegszavaztatik. A czél pedig az volna, hogy 
a tudományos társulat ezen 5000 frtot országos 
érdekű kutatásokra és közleményekre fordítsa. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E rovat elfogadtatván, következik 
a 9-ik rovat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa: A 
pesti tornaegylet segélyesésére 5000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : E szerint az e czim alatt össze
sen megszavazott összegek 96,56? forintot tesz
nek ki. 

A nyugdijak elmaradván, következik a rend-
I kivüli szükséglet. 
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M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az elsőn 
rovatot: A. magyar nemzeti múzeum gyűjteményének 
szaporitására, még pedig a kelet-ázsiai expeditióval 
küldött Xantus János egy évi tiszteletdija 6000 frt. 
Agio 1500 frt. Ugyanannak beszerzésekre adott hi
tellevél 10,000 frt, agio és váltódij 3000 frt, össze
sen 20,500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak a rendkívüli szükséglet egyes rova
tainál észrevétele nincs, azokat mindannyit meg
szavazás végett ajáalja a t. háznak, tekintettel 
a közoktatásügyi miniszter ur előterjesztett je
lentésére s azon jelentésben felhozott indokokra. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő
ház! Igen sajnálom, hogy a már hosszura nyúlt 
tárgyalásokat még egy pár perczezel meg kell 
toldanom. (Halljuk!) De ezen ezimek alkalmából 
egy oly dolog merül föl, melynek folytán a ma
gyar nemzeti múzeum gyűjteményei és gyűjtései 
számára ezen összegeket én ugyan szívesen meg
szavazom, de ha ez valami utólagos fizetés ma
gára a kelet-ázsiai expeditióra, ez esetben azt 
megszavazni teljességgel nem tudom. Az okot 
mindjárt elmondom. A magyar kereskedelmi mi
nisztérium a kelet-ázsiai expeditióról szóló közle
ményei első füzetében ezeket mondja : (olvassa) 
„Az expeditió maga tökéletesen fölszerelve, múlt 
évi október végén indult hosszú útjára, melyen 
Gibraltárt és az éjszak-afrikai államokat, vala
mint a jó remény fokát érintve, mindenütt a 
kereskedelmi viszonyok beható vizsgálása, mer-
cantil érdekeink biztosítása s a eonsulatusi szol
gálat rendezése tüzetett ki feladatául. Siám, 
China és Japánnal, ugy visszajövet Chili, Peru és 
az argentini közsársasággal kereskedelmi össze
köttetéseinket könnyítő és előmozdító szerződések 
fognak köttetni, és messze tengerekre el fog vi
tetni, távol országokban fel fog állíttatni az uj 
osztrák-magyar közös kereskedelmi lobogó, mint 
állami átalakulásunknak és politikai egyenjogú
ságunknak látható jelképe." 

T. képviselőház! Ez volt a phrasis, a mely-
lyel a kormány a kelet-ázsiai expeditiót beve
zette. Szükségtelen említenem, hogy ebből vol
taképen semmi sem teljesedett. Az az expeditió 
ezt a magyar kereskedelmi lobogót törvénysze-
rüleg sem vehette fel, mert az expeditió csak 
hadi hajókból állott, azok pedig, a mint tudjuk, 
bár nézetem szerint helytelenül, az osztrák ber
ezegi lobogót viselik. 

Az expeditió lobogó-kérdése egyébiránt it t 
csak másodrendű, szerintem sérelmesebb az, hogy 
az egész expeditionalis műveletben a magyar ér
dekben vajmi kevés történt. Azt lehet mondani, 
hogy semmi. Az expeditió egyik tagjától azt 
kérdezvén, hogyan áll hát a magyar államnak, 
mint ilyennek képviselete a világon? Az volt rá 

válasz: hogy sehol az egész continensen, pedig 
körülhajózta a világot, a magyar és osztrák 
közös kereskedelmi lobogót nem látta, kivévén 
egyetlen egy hajón Triesztben. Es ugyan csak 
Xantus János ur, egyike az expeditió tagjainak, 
kiről i t t épen szó van, többi közt ezt irja egyik 
levelében Makaóból: (olvas) „A fő partra szál
lásnál egy óriási diadalkaput lehetett szemlélni, 
melyen valamennyi Hong-Kongban eonsulok által 
képviselt hatalom lobogója és czimere volt lát
ható, igen szépen rendezve és készítve. Láttam 
ottan Ausztria lobogóját is, s a kétfejű sast 
„Ausztria" aláírásával. 

Közbevetőleg legyen mondva , itten még 
nincsen más consul, mint császári ausztriai eon-
sul, közös consulunk még eddig nem érkezett." 

Ekképen áll tehát a lobogó kérdése az egész 
világon. De még ez sem volt elég. (Halljuk!) 

Tudomásomra esett, hogy az expeditiónak 
tagjai csak német nyelven levelezhettek, még 
magán levelezéseikben is. A minisztériumhoz kül
dendő tudósításainkat német nyelven kellett szer
keszteniük és ez az admiralitás censuráján ment 
keresztül, ugy jutot t Bécsbe és innen küldték le 
hozzánk, s a kereskedelmi minisztérium itt hely
ben Pesten fordíttatta át magyarra. (Irányi Dániel 
közbeszól: Ez a paritás!) Én megvallom, mindeze
ket annyba ellenkezőknek tartom a nemzet mél
tóságával, és bámulok azon, hogy kormányunk 
nem tet t kötést arra, hogy midőn a nemzet egy 
ilyen vállalatra 179.000 frtot költött, tehát oly 
összeget, a melyért nézetem szerint egy hajót 
lehetett volna fogadnia, rajta 20 — 30 fiatal em
bert megutaztatni tisztán a magyar érdek és 
gyűjtés szempontjából: miért lökte azt oda egy 
ilyen expeditióra, mely sem az államképvise
letre, sem a gyűjtésre, sem pedig a magyar rész 
iránt legalább lovagias, vagy hogy ugy mond
jam, méltányos eljárásra és tar tására legkevésbbé 
sem szolgált; mert hozzá kell még tennem a 
gyűjtést illetőleg, hogy ugy tudom: mikép Xantus 
János úrral még a gyűjtés végett is összeütkö
zése volt az admiralitásnak, midőn kijelentette 
az admiralitás, hogy más, mint a bécsi múzeum 
számára történő gyűjtést meg nem enged. 

Ennélfogva én nagyon kérném a t. kormányt 
és illetőleg annak azon tagját, ki épen ezzel volt 
megbízva, méltóztassék fölvilágosítást adni az 
iránt, kötött-e szerződést az osztrák kormány
nyal? és minő volt ezen szerződés? 

Magára ezen kelet-ázsiai expeditióra semmit 
sem szavazok meg, utólagosan a múzeum gyűj
tései számára azonban igen. 

F e s z t I m r e : Egy pár észrevételt vagyok 
bátor tenni a t . képviselő ur előadására. Én azt 
hiszem, hogy azt megvizsgálni: miképen vitetet t 
végbe a kelet-ázsiai expeditió kereskedelmi te-
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kintetben1? tán nem a mostani alkalomra tarto
zik, hanem akkorra, midőn a három kereskedelmi 
szerződés, mely Chinával, Japánnal és Siammal 
köttetett, alkotmányos tárgyalás végett ide fog
nak terjesztetni. Akkor ezen egész ügyre nézve 
a kormány kimerítő felvilágosítást fog adni, és 
ekkor méltóztassék a tárgyra visszatérni. 

I t t jelenleg csak arról van szó, hogy az 
expeditióban részt vevő Xantus János urnák tu
dományos czélra megadatik-e a kivánt összeg? 
Most egyedül e tárgyra méltóztassanak szorít
kozni. (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y LászIó : Ennek az expe-
ditiónak már a neve is merő tudatlanság. Meg
van a legnagyobb tudósokban is, hogy szeretnek 
egy névhez ragaszkodni, és egy ilyen név most 
például — Ázsia. Ez olyan név, hogy ha va
laki Ázsiát mond, azt hiszi, hogy az egész vilá
got mondja. Eöviden ezen expeditió. ha komo
lyan veszszük, nem egyéb, mint óceániai expe
ditió. És csak ezen értelemben lehet venni, 
mert azt mondani, hogy ázsiai, nem lehet, midőn 
az, ki ezen uta t teszi, majdnem egész Afrikát 
megkerüli és azután felmegyen az ausztráliai, az 
óceániai szigetek mellett. Én csak annyit mon
dok, hogy az ilyen nem jár t Ázsiában, hanem 
csak óceániai expeditiót te t t . 

Egyébiránt annyiban bátor vagyok hozzá
szólni a dologhoz, a mennyiben érdekel, mint
hogy ezen expeditiót magam is megtettem az 
óceánon a nélkül, hogy valami segélyem lett volna 
adva rá. Xantus kiküldetését illetőleg igaza van 
Feszt t. képviselő urnák, hogy tudományos szem
pontból történt. Mindenki tudja: milyen eljárást 
követnek azon urak ott Ausztriában; jól tudjuk 
a „Novara" útjából, hogy az egész csak majmo-
lása volt, és annak, a mit mások tesznek, felfu
valkodott utánzása, a nélkül, hogy valami erede
t i t felmutathattak volna. 

Én igen örvendek, hogy Chinával valami 
szerződés köttetett, én is voltam Chinában ak
kor, mikor ott a legelső osztrák consul egy 
schleswig-holsteini menekült volt, hanem hogy 
Ausztriát sehol sem találták a földképen a chi-
naiak, azon nem lehet csodálkozni, mert azon 
időben még nem volt. A világon nincs arrogán-
sabb ember, mint egy német tudós; mi elismer
jük érdemeiket és Seherzer ur bizonyára azok 
közé tartozik, kiknek utazásai a leghíresebbek. 
0 a tudományos osztálynak vezetője; de az nem 
járja, hogy megkezdessék az expeditió, mint meg
kezdetett a „Kőváradnál egy hajóval, a nélkül,hogy 
lennének hozzá más hajók is. így történt, hogy 
midőn Madeira szigeten voltak, kiütött a scorbut, 
s az egész hajó majdnem elpusztult. így kezdették 
most is az expeditiót, a nélkül, hogy segédhajók 
lettek volna, s igy történt, hogy például a Sand-

wich szigeteknél hajótörést szenvedtek s elveszett 
majdnem az egész hajó. 

iSTem pártolom azt, a mit Szathmáry képvi
selőtársam mondott, hogy a helyett, hogy az 
expeditióra 170,000 frtot költünk, talán jobb 
lenne húsz fiatal embert elküldeni utazásokra. 
Biztosítom arról, hogy a 170,000 frt nem lesz 
elegendő, mert azon utakat megtenni, hajót fo
gadni, igen kevés; ilyen utazás igen sokba kerül. 

Én azonban ezen alkalommal csak egyért 
voltam bátor fölszólalni s ne méltóztassék rósz 
néven venni, mikor annyit beszélnek kelet-ázsiai 
expeditióról, hogy magamnak veszem ezen sza
badságot, miután a t. miniszter ur azt mondta, 
hogy az ő költségvetése tárgyalásánál az abc-től 
kezdve az örök üdvösségig mindenről lehet beszélni. 
Tehát csak egyet említek meg. 

Van nekünk — meglehet, hogy a mostani 
modern magyar tudomány nem fogja elismerni —• 
van nekünk Ázsiában mégis valami keresni va
lónk, és ez — bármily absurdumnak is látszas
sák — a magyar nemzetnek classicitása. Ez 
talán absurdumnak látszik; de a magyar nemzet 
ugy érzi magát Európában, mint a Mahomed 
koporsója, nincsenek Európában rokonai. (Nyug
talanság. Felkiáltások: Nem ide tartozik! Eláll!) 
Engedelmet kérek, nagyon is ide tartozó. En és 
nálam tudósabbak fölkeresték ama helyet, hon
nan csakugyan származhattunk, és engedje meg 
a t. ház, hogy i t t egy nevet említsek föl, a kit 
nem segélyeztek, a kire a magyar nemzet büszke 
lehet és ki méltó arra, hogy a magyar képvi
selőházban nevét fölemlítsük : Csorna Sándor. Ez 
egyike a legtiszteltebb neveknek. Meglehet, hogy 
ő oly dolgok körül járt , melyeket a mai modern 
tudósok absurdumnak ta r tanak; de én azért 
mégis a t. háznak figyelmét arra akarnám for
dítani: hogy ne hagyjuk ezen kérdést egészen 
kialudni, mert mindenesetre a magyar nemzet
nek is érdekében van, valamint philologiai szem
pontból is szükséges azokat, mik Ázsiában s 
kivált Közép-Ázsiában történnek, figyelemmel 
kisérni. 

Azon expeditió helyett, melyet Szathmáry 
képviselő ur hoz indítványba, azt hiszem, hogy 
helyesebb volna támogatni azokat, kik ázsiai 
utazásokra vállalkoznának, mert akkor, midőn 
az európai befolyás és hóditások minden nap 
nagyobbodnak, e térre kellene figyelmünket for
dítani, és azt hiszem: hogy maga a miniszter 
ur, ki maga is oly nagy kegyelettel viseltetik a 
régi iránt, ki maga is azt hiszi, hogy ezen ma
gyar nemzetnek mégis volt múltja, és hogy ezen 
magyar nemzet nem csak lesz, de volt is egy
kor nagy és hatalmas; ha lesznek, ha találkoz-
nakf kik Ázsia ezen helyeinek kikutatására és 
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az ott divatozó nyelvek tudományos tanulására 
vállalkoznak, azokat segélyezni fogja. 

Erre nézve szükségesnek látom: 1. hogy ezen 
munkák, melyek... (Közbeszólás :Eláll!) Nem áll el. 

E l n ö k : Bocsásson meg a képviselő ur, 
de most sem az ázsiai expeditióról, sem egy 
más expeditióról nincs szó, hanem arról, hogy 
Xantus urnák, ki ezen expeditióval tudományos 
czélból kiküldetett, megszavazzuk-e a 20,000 
frtot, vagy nem? (Helyeslés.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : En csak anynyit 
akartam mondani, hogy ilyenek iránt a magyar 
nemzet nagy részvéttel volt. Például szolgál erre 
a jelenlegi expeditió. Tehát azt mondom, hogy 
a kormány bátorítson oly utazókat, kik erre 
vállalkoznak, és oly munkáknak, melyek most 
drágán szerezhetők meg, terjesztésére folyjon 
be; az által a kormány üdvös dolgot fog tenni. 
Ez volt alázatos véleményem. En a magam ré
széről megszavazom a 20,000 frtot. 

P u l s z k y F e r e n c z : Elállók a szótól. 
E l n ö k : Méltóztatnak megszavazni ezeD 

20,000 frtot? {Megszavazzuk!) Tehát a 20,000 
frt megszavaztatik. 

Következik a 2-dik lovat. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 2-ik 

rovatot: A főszöntvényék gyűjteménye (gypsmuzeum) 
8000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak e rovatra nézve nincsen észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2. rovatot 
8000 frtban? (Elfogadjuk!) Tehát a 2-ik rovat 
8000 frtban el van fogadva. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 3-ik 
rovatot: „A képtár rendezésére" 2500 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak uincs észrevétele. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház a 3-ik rova
tot 2500 frtban? {Elfogadjuk!) Tehát a 3. rovat 
2500 frtban elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 4-ik 
rovatot: A Jászay-féle okmány gyűjtemény hátralevő 
ára fejében 2000 frt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 4-ik rovatot 
2000 frtban? {Elfogadjuk!) Tehát a 4-ik rovat 
2000 frtban elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa az 5. 
rovatot: A könyvtár rendezésére, még pedig a) nap
dijakra 5400 frt, b) szekrények; irodaszerek stb.-re 
5000 frt. összesen 10.400 frt.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az 5. rovatot 
10,400 frtban? (Elfogadjuk!) Tehát az 5. rovat 
10,400 frtban el van fogadva. 

Méltóztassanak figyelni: most azon tótelek 
jönnek, melyeket a rendesből áttenni méltóztat
tak a rendkívüliek rovatába. 

S z é l l K á l m á n e lőadó: Bátor vagyok 
figyelmeztetni a t. házat, hogy a rendes költség
vetés tárgyalásánál hozott határozatoknál fogva 
ezen rendkivüli szükségletekre előirányzott 43,400 
frtnyi összeg tetemesen nagyobbodott; még pedig 
ide jön a 6. rovatként ösztöndijakra 13,230 frt, 
ide jön továbbá egyházi czélokra 290,000 frt, 
a brassói gymnasiumra 4000 frt, a nagy-szebeni 
reáltanodára 5000 frt. így tehát a rendkivüli 
szükséglet egyes rovatai alatt fölvett 43,400 
írttal együtt a főösszeg 355,630 frtot tesz ki. 

E l n ö k : így tehát a rendkivüli szükségle
tek összege 355,630 frt. 

Meg fogja nekem engedni a t. ház, hogy 
ezen számokat még egyszer a számtiszttel újra 
átvizsgáljam, mert a legnagyobb feszültségem 
mellett sem sikerült oda vinnem, hogy ezen át
tételekért jót álljak. Következik a „fedezet." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a fe
dezet négy első tételeit.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó: A pénzügyi 
bizottságnak a fedezetre nézve nincs észrevétele. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 
költségvetési előirányzat, fedezet, járulék és egyéb 
bevételek 5-ik rovatát:) 

5. Tanpénzek, illetőleg tanpénz beszedési 
százalékok: 

a budai József-műegyetemtől . . . 600 frt. 
a budai főreáltanodától . . . . . 1424 „ 
a kassai főreáltanodától 1 1 1 3 , 
a körmöczi alreáltanodától . . . . 96 „ 
a temesvári gymnasiumtól . . . . 191 , 

Összesen: 3424 frt. 
E l n ö k : Ezt a t. ház tudomásul veszi. 
L i n d n e r G u s z t á v : T. ház! Bátorkod

tam minap a gyorsirászat ügyében következő 
határozati javaslatot tenni le a ház asztalára: 
„Határozza el a ház, hogy a gyorsirászat Ma
gyarország azon főgymnasiumai és reáltanodái
ban, melyekről rendelkezni a közoktatási minisz
térium jogában áll, már az 1870/1-iki tanévben 
mint facultativ tantárgy bevezetendő és ezen 
czélra 30,000 frt megajánlandó." 

Beadott határozati javaslatommal egyebet 
elérni nem akartam, mint fölhívni a t. ház gon
doskodását a tanítás egy oly ágára, melynek 
mezeje nálunk egészen parlagon hever, s közér
dekűségénél fogva a gondoskodást — nézetem 
szerint — megérdemli. 

Időközben arról értesültem, hogy a közok
tatási minisztérium már tett ezen ügyben intéz
kedéseket, t. i. hogy a gyorsirászat az életbe 
léptetendő középtanodai tantervben mint rendes 
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tantárgy föl van véve. Midőn azon meggyőző
désben vagyok, hogy a közoktatási minisztérium 
az emiitett tanterv készítése alkalmával nem 
csak a szükséges tanerők megszerzéséről, hanem 
a kellő szükséglet fedezéséről is gondoskodott: 
ezen a közoktatási minisztérium által már te t t 
szerintem ezélszerü intézkedéssel szemben hatá
rozati javaslatom tárgyalását többé kivánatosnak 
nem tarthatom. (Helyeslés.) Ezen oknál fogva, 
valamint tekintettel ar ra is, hogy a t. ház ideje 
épen most nagyon drága, kötelességemnek érzem 
határozati javaslatomat egyszerűen visszavonni. 
(Élénk helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház tudomásul veszi. 
B e r z e n c z e y L á s z l ó : Hát a vakok in

tézete % (Fölkiáltások: Az magánintézet, nem ide 
tartozik !) 

K ö r i n e n d y S á n d o r : T. ház! A t. 
vallás- és közoktatási miniszter ur előterjesztést 
te t t a fölügyelete alatt álló közalapítványok és 
alapok vagyona és jövedelmi állásáról az 1869. 
évre vonatkozólag. Ezen kimutatás 6-ik lapjának 
15-ik száma alatt következőket olvashatunk: 
„Mühlborn-fóle alap azon nyitramegyei nősze-
mélyek fölsegélyezésére, kik 1855. óta az evan-
gelikus-ágostai vagy helvét hitvallásból a kath. 
hitre tértek át." (Derültség a szélső bal oldalon.) 

T. ház! En nem vonom azt kétségbe, hogy 
joga van minden vallásfelekezetnek és egyesek
nek is propagandát csinálni; de bátor vagyok a 
t. vallásügyi miniszter urat — és e tekintetben 
igen szeretném, ha figyelmére méltatná fölszó-
lalásomat — fölkérni, legyen szives kijelenteni: 
vajon azon állással, a melyet mint vallásügyi 
miniszter a hazában elfoglal, és a mely szerin
tem az, hogy fölügyeljen főkép arra. miszerint a 
vallásszabadság e hazában akképen álljon tön és 
akkép létesíttessék, miszerint az a vallásfelekeze
tek közt testvérietlenségre, neveletlenségre ne 
változhassak á t : helyzetével megegyezőnek tar t
hatja-e azt, hogy ily alapítványok fölött föl-
ügyelési jogot gyakoroljon, és vigye továbbra is, 
mely az ő állásává] épen meg nem egyeztethető. 
E tekintetben bátor voltam igen röviden ezen 
kérést előterjeszteni és kérem a miniszter urat, 
hogy arra becses fölvilágositását, illetőleg vála 
szát adni méltóztassék. (Fölkiáltások a szélső ba\ 
oldalon: Halljuk a minisztert! Zaj.) 

E l n ö k : Következik a napirend második 
tá rgya : az igazságügyminiszterium budgetje. Mél
tóztat tak már egy előbbi alkalommal az igaz
ságügyi minisztérium költségvetése fölött az áta-
lános vitát megkezdeni. Sajnálatunkra akkor a 
miniszter ur komolyan megbetegedvén és a ta
nácskozásokban részt nem vehetvén, a vita meg-
szüntettetett ; most örömmel látjuk, hogy a mi
niszter ur ismét megjelent, (Jobb felől élénk éljen

zés) és igy most folytatjuk az ő költségvetése 
fölött a tanácskozást. 

A szólók sorában következik Irányi Dániel. 
I r á n y i D á n i e l : T. képviselőház! Az 

1867-ki átalakulással sok és fontos föladat nehe
zült a kormányra, nehezült az egyes miniszte
rekre ; de senkire sem nagyobb, egyre sem foh-
tosabb, mint az igazságügyminiszter úrra. 0 tőle 
várta a nemzet, hogy a codificatió terén évtize
dek mulasztásait pótolja; ő tőle várta, hogy a 
törvénykezést átalakítsa, a bíróságokat újra szer
vezze és az igazságszolgáltatás iránt megrendült 
hitet, bizalmat helyreállítsa; ő tőle várta, hogy 
saját részrehajlat]ansága által példát mutasson 
az igazságszolgáltatás minden közegeinek azon 
országban, hol — fájdalom — a pártindulat, a 
magánérdek nem mindig kerülte el az igazság
szolgáltatásnak szentélyeit sem. 

Lássuk immár, miképen oldotta meg a t . 
miniszter ur e sokszerű, és nehéz föladatot. 

A mi a codificatiót illeti, mindenekelőtt azt 
várta — véleményem szerint — a nemzet, hogy 
a büntetőtörvénykönyv átvizsgálásához fogjon, 
mert arra volt leginkább szüksége, a mennyiben 
azon törvények, azon eljárás, a mit e tekintet
ben követünk, a múlt korból származott át a 
jelen korba. 

Három éve múlt, hogy a t. miniszter ur 
tárczáját átvette, és a büntetőtörvénykönyv 
még nem terjesztetett a ház elé, pedig nem is 
kellett volna ujat teremteni, csak átvizsgálni 
vagy átvizsgáltatni azon törvénykönyvet, melyet 
egy országos bizottság 1841/42-ben elkészített, 
és melyet a reá következő országgyűlés als-
táblája elfogadott. 

Tet t is e részben, ha jól értesültem, intéz 
kedést, csak hogy — ha nem vagyok roszul ér
tesülve — kissé későn, és az eredmény az lett, 
hogy ámbár e napokban kezéhez vette az á t 
vizsgált törvénykönyvet, de miután a személy
ben, kire bizta volt, csalódott: azt a ház elé 
ily alakban nem terjesztheti, és a nemzetnek is
mét várni és várni kell, hogy büntetőtörvény
könyve legyen. 

Hogy a polgári törvénykönyvet még be 
nem m u t a t t a : azon kevésbbé akadok fel; nem 
csak azért, minthogy e részben előmunkálatok 
nem álltak rendelkezésére, hanem azért sem, 
mert sokkal nagyobb fontosságot helyezek a pol
gári törvénykönyvre, azon oknál fogva, mivel az 
egyszer megalkotott polgári törvénykönyvet gya
kori izben bolygatni, változtatni nem szabad. A 
polgári törvénykönyvvel is — mint hallottam — 
szintén megbízott egy kitűnő jogtudóst, de is
mét — ha nem vagyok roszul értesülve — 
későn, csak a múlt óv nyarának derekán, ugy 
hogy, nem csak az egyik, hanem a másik tör-



264 135. orszájos Ölés máratiiw 3. 1870. 

vénykönyvre is alkalmasint még évekig kellend 
várni. Es valóban azon gondolat ébred bennünk: 
nem volna-e czélszerübb a régi táblabírói világ 
gyakorlatát követni, hogy országos bizottságokra 
biznók a törvénykönyvnek kidolgozását, miután 
azt látjuk, hogy parlamentaris minisztériumunk 
alatt azok el nem készülnek. (Helyeslés a szélső 
hál oldahn.) 

Elmondottam azt, a mit a eodificatió terén 
a nemzet a miniszter úrtól várt, és mit eddig 
nem teljesített; átmegyek most arra, mit e té 
ren cselekedni méltóztatott. 

I t t legelső helyen találkozom a perrendtar
tással. Nem levén régi idő óta gyakorló ügyvéd, 
és nem levén biró, nem tartom magamat illeté
kesnek, hogy annak egyes részleteit latra ves
sem, hanem hivatkozni fogok nem csak a köz
tudomásra, hanem hivatkozni fogok oly tekin
télyre, ki ellen a t. miniszter ur maga sem fog 
— remélem — kifogást tenni. (Halljuk!) 

Ezen perrendtartás sem az ügyvédek, sem 
a bírák várakozását ki nem elégítette; az nem 
felel meg az igazságszolgáltatás gyorsításának és 
egyszerűsítésének. Átlát ta ezt minden ember, át
lá t ta maga a legfelsőbb Ítélőszék; mert ugy tu
dom, hogy a perrendtartás életbeléptetését kö
vető 3-ik hónapban, múlt évi septemberben, a 
semmitőszék már figyelmeztette a t. miniszter 
ura t mindazon fogyatkozásokra, mindazon hibák
ra, melyek a perrendtartásban előfordulnak, és 
a miniszter ur maga sem vonakodott elismerni 
azokat, és ha mégis nem hajlott a semmitőszék 
azon kérelmére, hogy ezen hibák helyreüttes-
senek, te t te azért, mert — úgymond - - „te
kintetbe kell venni azt, hogy a módositás, mely 
a törvény hatályba lépte után ily rövid idő 
a l a t t tétetnék, az elhamarkodás vádját zúdíthat
ná az elmúlt országgyűlés ellen, mely az annyi 
kézen átment javaslatot részletes vita nélkül 
fogadta el, s a közbizalmat rendítené meg az 
egész törvény ellen, melylyel az nem egy oldal
ról találkozott." A t. miniszter ur tehát a kép
viselőház és illetőleg az országgyűlés hírnevének 
kímélése tekintetéből nem vette foganatba a per
rendtartás átvizsgálását. 

Es mi lett annak következése % az, hogy a 
perek, a melyek eddig is már nagy számmal 
összehalmozódtak, a felebbviteli és legfőbb tör
vényszékeknél oly számra felnövekedtek, hogy 
ez által az igazságszolgáltatásra a legnagyobb 
há t rány háramlik. És e részben ismét hivatkozni 
fogok oly adatokra, melyeket — ugy hiszem a 
t . miniszter ur ismer, — mert hivatalos adatok, 
így az 1869. évi deez. 31-én a semmitőszéknél 
935 db. maradt hátra, a legfőbb itélőszéknél pe
dig 6931, közel tehát a 7000-hez. A királyi 
táblánál pedig 13,088. En nem tulajdonítom csu

pán a perrendtartásnak ezen ügyek összehalmo-
zódását, korántsem, hanem azt kérdem én a t. 
miniszter úrtól: hogy ha azt tapasztalta — pe
dig tapasztalnia kellett — hogy a perek annyi
ra összegyűlnek a legfőbb és fölebbviteli tör
vényszékeknél, miért nem emlékezett meg a t. 
miniszter ur a képviselőház azon határozatáról, 
miszerint a curiát, a királyi táblát átalakítsa? 
Miért nem nevezett ki idején annyi bírót, hogy 
azon pereket idején átnézhették és elintézhették 
volna ? 

Én ugy hiszem, hogy a miniszter ur ezen 
újjászervezéshez csak a múlt év őszén látott, és 
akkor sem nevezett ki annyi tagot sem a ki
rályi táblához, sem a legíőbb törvényszékhez, 
sem a semmitőszékhez, hogy azok vállvetett, 
megerőltetett munka mellett is a reájok vára
kozó teendőket elvégezhessék. Es mit látunk t. 
ház! a t . igazságügyminiszter ur, a ki oly na
gyon fontosnak tar to t ta azon perrendtartást, 
hogy annak elfogadását tömegesen, en bloc kö
vetelte ezen képviselőháztól, azt irja már rövi
den néhány hónap után, hogy azért nem akar
ja uj vizsgálat, uj átnézés alá venni ezen per
rendtartást, melynek hiányosságát maga is el
ismerte, mert „tekintetbe kell venni azt, hogy 
ez uj perrendtartás a szóbeliség alapján már 
munkába vétetett és reménye van azt a jövő év 
végén a ház elé terjeszteni." Alig lépett tehát 
életbe ezen perrendtartás és már is újról kell 
gondoskodni a szóbeliség alapján. 

Ez azonban, t . ház, legfölebb a codificatió-
ban — hogy más kifejezéssel ne éljek — egy 
kis járatlanságot tanusit. De a mi azt illeti, 
hogy a törvénykönyvek el nem készültek, azt 

i én egyenesen mulasztásnak nevezem. Azt elis
merem, hogy a miniszter ur fáradhatlanul mun
kás ember, de azt nem látom, hogy a személye
ket kellően megválasztaná, és a törvénykészitő 
osztályba sem választott annyi egyént, a meny
nyi szükséges, hogy a várakozásnak minden erő-
megfeszítéssel is megfelelhessen. Maga a minisz
ter ur is azt mondotta, hogy a törvénykészitő 
osztály három személyből áll. Nem csoda tehát 
uraim! hogy három ember annyi munkát nem 
bírhat meg; pedig ezen ház kétségen kívül meg
szavazza vala a t. miniszter urnák költségét, ha 
nem három, hanem ötször annyi személy szá
mára kér is, és előadja, hogy arra a törvény-
készités müvének mulhatlan szüksége van. (He
lyeslés a szélső bal felölj 

A mit ezen kivül a miniszter ur három évi 
munkásságából lá t tunk: az volt a katonai tör
vény ; az volt az úgynevezett honosítási tör-

| vényjavaslat, melyeket azonban — maga is el
ismervén azoknak hiányosságát — visszavett, 
de a melyek, mint az előbbiek, csak azt mutat-
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ják, hogy a codificatió terén nem egészen jára
tos ; azt mutatják, hogy sem az alkotmányos
ság, sem az igazság szeretete nem olyan az ő lel
kében, (Ellenmondás jobb felől.) minőnek egy ma
gát 48-asnak valló miniszter lelkében lennie kell. 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Egyébiránt e vád nem 
csak a miniszter urat illeti; mert ugy tudom, 
hogy minden törvényjavaslat, mely a ház elé 
terjesztetik, — és annak ugy kell lenni — a mi
niszteri tanács elé kerül előbb; — következés
képen, ha van vád: az nem csak az egyes minisz
tert, hanem az egész minisztériumot illeti. (He
lyeslés a szélső bal oldalon.) 

Nézzük már most t. ház, mikép szervezte 
újjá a t. miniszter ur a törvényszékeket? Mon
dám, hogy későn látott hozzá. Mondám, hogy 
nem nevezett ki elegendő bírákat. Én nem ál
lítom t. ház! mert nem szeretek gyanúsítani, 
hogy bizonyos politikai okoknál fogva késett 
ezen kinevezésekkel, hanem tény az, hogy ezen 
késedelmes eljárásának sajnos következményei 
voltak ; mert a mint szerencsém volt számokkal 
is bebizonyítani, a perek óriási mérvben szapo
rodtak, és szaporodnak uj év óta is, ugy hogy a 
legmegfeszitettebb munkával bár, nem győzik a 
perek előadását. A birák, általában hallom, tisz
teletre méltó és tudós férfiak, talán egyeseknek 
kivételével, a kikről azt mondják, hogy ajánlás 
— patrocinium — utján jutottak be, de a ki
ket egyátalán sem megnevezni, sem kárhoztatni 
nem akarok. Annyi áll, hogy a törvényszékek — 
a királyi tábla ép ugy, mint a legfőbb ítélőszék 
és semmitőszék — megfeszített munkával dol
gozik, de a munkát nem birja, mert tagjainak 
száma nem elég. Ha a miniszter ur ezt tudta, 
— és pedig tudnia kellett, mert azt tartom, 
hogy minden 3-ik hónapban jelentést vesz az 
ügyek állásáról ezen főtörvényszékek részéről, — 
mért nem fordult e házhoz annak idejében pót
hitelért? vagy pedig, miután föl volt hatalmazva 
1868-ik évben, mért nem intézkedett ezen föl
hatalmazás folytán a szaporításról? 

Most t. ház hátra van, hogy azon kérdést 
világosítsam meg: vajon mily példát adott a mi
niszter ur pártok feletti állásáról, a részrehaj-
latlanság tekintetében az összes bírói testület
nek? — s itt egy fájdalmas esetet kell fölem
lítenem, (Bálijuk:) senkire sem fájdalmasabbat, 
mint én reám, (Halljuk l) de föl kell említenem, 
mert állitásom bebizonyítására szolgál. A Bö
szörményi esetét értem. (Élénk mozgás a jobb ol
dalon és közbeszólások: Ismét föleleveníteni akarja a 
kinos jeleneteket l) Nem fogok szólni az Ítéletről, 
nem az azt megelőző eljárásról. Erre nézve ki
mondtam egy előbbi alkalommal nézetemet; ha
nem kell, hogy tekintetbe vegyem magának a 
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t. miniszter urnák eljárását arra nézve, mi a 
végrehajtást illeti. 

Bőszörményi elítéltetett egy évi fogságra 
és 2000 frt. birságra. Elitéltetési idején súlyos 
beteg volt és a város erdejében lakott és mégis 
mindamellett, hogy orvosi bizonyítványokkal iga
zolta betegségét: fogságra vitetett. Az igaz, hogy 
a t. miniszter ur fölülvizsgáltatta a magán or
vosok látleletét és a felülvizsgáló orvosok azt 
tatálták, hogy elzáratásából egészségére közvet
len veszély nem háramlik. 

Én, t. ház, Francziaországban voltam akkor, 
midőn egy összeesküvésbeni részvétellel vádolt 
férfi törvényszék elé állíttatott, azért, mivel tit
kos sajtó találtatott nála, meg is nevezhetem, ő 
bizonynyal nem fogja szégyeneim, mert azóta 
miniszterré lett - Bratiano — elitéltetett 3 esz
tendőre, de minthogy orvosi bizonyitványnyal iga
zolta, hogy egészsége szenvedő, a franczia kor
mány megengedte, hogy a boulogne-i erdőben 
egy magán-orvosnak ápoldájában töltse fog
ságát. 

Böszörményit azon helyről, a hová orvosi 
rendeletből vitetett, elküldték egy belvárosi ka
szárnyába. (Jobbról zajos nyugtalanság és fölkiáltá
sok. EMU.) 

E l n ö k : Ez. ugy hiszem, nem a budget 
tárgyalásához való. 

I r á n y i D á n i e l : Én szükségesnek tar
tom igazolni azon szavazatomat, a melynél fog
va én a t. igazságügyminiszterram részére nem 
fogom megszavazni a költségvetést. 

A kaszárnyából nem sokára elvitetett má
sik fogházba; e fogházat, mivel nem voltam je
len, nem láttam, de azok, a kik meglátogatták 
a szenvedőt, állítják, hogy egészségtelen, nedves 
volt. — Hogy ily körülmények közt kórállapota 
mind roszabbá és roszabbá lett, az igen ter
mészetes, a lapok is irták, az egész világ beszél
te, mindenki tudta, maga a t. miniszter ur is 
meghallotta, mert egy képviselőtársunk itt meg
vallotta, hogy őt erről értesítette, és a t. mi
niszter ur késznek nyilatkozott a szenvedőnek 
megengedni, hogy egészségének helyreállítása vé
gett akár fürdőre menjen, akár pedig valamely 
délszaki vidékre, azonban azt kívánta, hogy vagy 
maga, vagy pedig részére valamely barátja en
gedelmet kérjen. (Közbeszólások jobb felől: Igen 
természetes!) 

Én ugy tudom t. ház! (Halljuk!) En ugy 
ismerem a büntetőjogi elveket, — és elvégre nem 
szükséges mást, mint Pauler Tivadar munkáját 
olvasni, melyet itt minden harmadéves jogász ke
zében forgat; én mondom, ugy tudom, — hogy a 
foglyoknak azon joga, miszerint egészségok helyre
állítására más helyre tétessenek, nem függ sem 

34 
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az ő keresőktől, sem attól, hogy ez más által 
kéressék. 

Azt uraim minden börtönfelügyelő tudja, 
hogy ha a fogoly megbetegedik, azt koródába 
kell vinni, még saját akarata ellen is. (Felkiál
tások bal felől: Ugy van ! Ellenmondás jobb felől.) Én 
azt sem emlitem fel, hogy kegyelmet nem eszkö
zölt ki a miniszter ur Böszörményi számára, 
mindamellett, hogy hatóságok is tolyamodtak 
érte, mert emlékszem, hogy Kiss János t . kép^ 
viselőtársam azt felemiitette egy interpellatió-
ban, melyet még júniusban intézett a t. minisz
ter úrhoz, hogy a hatóságok folyamodtak Bö
szörményi szabadon bocsáttatásáért, de én nem 
kérdem: vajon felterjesztette-e ezt ő felségéhez 
vagy nem ? Én azt gondolom, hogy ez lett volna 
egyik legszebb alkalom a t . miniszter urnák 
népszerűségre vergődni; (Felkiáltások jobbról: mi 
nem hajhássunk népszerűséget! Zaj. Elnök csenget.) 
és nem mondom saját, hanem másoknak hibáját 
jóvá tenni. A kegyelemosztogatás is, — azt 
megint Pauler Tivadar hja — nem függ az ille
tőnek kérésétől, (Halljuk!) a kegyelem-osztogatás
nál egyedül az illetőre vonatkozó személyes és 
egyéb körülmények jönnek tekintetbe. Ha már 
—uraim—egy oly súlyosan beteg férfiú, mint minő 
volt Böszörményi, köztudomás szerint nem érdemes 
kegyelemre, akkor én nem tudom, hogy kit tar t ő 
arra méltónak. (Helyeslés a bal oldalon.Zaj. Halljuk!) 

Böszörményi meghalt, két vagy három hét 
múlva esztendeje lesz, hogy eltemették. (Közbe
szólások : Béke hamvaira íj 

En nem szívesen hoztam fel ezen eseteket, 
(Felkiáltások jobb felől: Dehogy nem!) én (Tudjuk! 
Tudjuk!) nem szívesen újítottam meg annak em
lékezetét, (Mozgás. Zaj. Elnök csnget.j de szüksé
gesnek tar tot tam azért, mert én, — bár külön
ben igen tisztelem a miniszter urat, (Felkiál
tások jobbról: Ismerjük, mennyire tiszteli! Zaj. El
nök csenget.) de ezen esetből azt láttam, hogy ő 
maga sem emelkedik fel mindig a pártindulat 
fölé, mert lehetetlen föltennem róla azt, hogy azon 
elveket, melyeket a jogtudomány elemeiben min
denkimegolvashat, csak ő maga az igazságügymi
niszter ur nem tudná. (Helyeslés bal. derültség jobb 
felől). 

Én az igazságügyminiszter költségvetését a 
részletes vita alapjául el nem fogadom. (Helyes
lés a szélső bal oldalon) 

B u j a n o v i t s S á n d o r : T. képviselőház! 
Ugy hiszem, nem vétek a parlamenti gyakorlat 
szabályai ellen, ha ón is ugy, miként azt előttem 
szólott t. képviselőtársam teve, az igazságügy-
minisztérium költségvetésének átalános tárgya
lása alkalmával röviden előadom nézeteimet, igaz
ságszolgáltatásunk jelen helyzete s annak né
mely gyors orvoslást igénylő hiánya fölött, a 

nélkül, hogy a költségvetés számtételeire nézve 
megjegyzést, vagy észrevételt koczkáztatnék. 

Epén a költségvetések tárgyalása alkalmá-
vel felmerülő viták ezélja: a múltból merített 
tapasztalatok előadása által felhívni a kormány 
figyelmét és irányt szabni tevékenységének. Ez 
bátorí t és talán jogosít is engem a felszólalásra. 

Mint mondám, a polgári és büntető igazság
szolgáltatásnak helyzetére kívánom a t . ház fig}Tel-
mét felhívni, annál is inkább, mivel ez azon 
maj dnem egyedüli tér, melyen a parlamentáris 
kormányforma életbe léptetése óta javulás alig, 
vagy csak igen csekély mérvben történt, daczára, 

j a múlt évi júliusban életbe léptetett perrendtar-
j tásnak, vagy talán épen a perrendtartás némely 
| intézkedéseinél fogva. 

Tudom és ismerem én mind ezen akadá-
j lyokat, melyek igazságszolgáltatásunk teljes és 
) gyökeres reformját eddigelé gátolták, és jelenleg 
| is gátolják; tudom, hogy ennek létrejöttére 
i nézve a legfőbb kellék, t. i. az idő hiányzott. 

Nem is kivántam a mulasztás vagy tétlen
ség vádját a t. miniszter ur ellen emelni, és pe-

I dig annál kevésbbé, minthogy megjegyzésem nem 
J arra vonatkozik, a mi meg nem történt, hanem 
i arra, a mi megtörtént, és nézetem szerint helyte-
! lenül törtónt. 

Ha már igazságügyi törvényhozásunkra 
I nézve megjegyzést kell tennem, ugy az egyedül 
' az eddig követett perrendre, és azon rendszerre 
í vonatkozik, mely mellett i t t eddig nagy fontos

ságú ugyan, de a gyakorlati életre — ezen perrend
ta r tás kivételével, ezen ülésszak alatt—csak ke
vésbbé kiható törvények alkotásával foglalkoz
tunk. Azonban, ezen túlvagyunk, ma-holnap a 
bíróságok iránti törvényjavaslatok tárgyalása vár 
reánk, és ez iránt én most észrevételt nem teszek. 

De bátorkodom a t. ház figyelmét felhívni 
j a perrendtartásnak, különösen igazságszolgáltatá-
| sunknak egy káros intézkedésére, és a perrendtar-
| tás által megállapított felsőbb bíróságok rendsze-
| rére nézve, hol nézetem szerint igazságszolgáltatá-
I sunknak ez idő szerint leglényegesebb bajai rejlenek. 

Ez ügy t. ház, élénken foglalkoztatja hazai 
' közönségünket, és pedig nem csak a jog terén ér

deklődő részét, hanem egyátalában az igazság-
! szolgáltatás hitele iránt érdeklődő közönség figyel

mét is. A hátralékok óriási száma, mint ezen bi-
! róságok fenállásának fél évi eredménye, meg

döbbenti mindazokat, kik hitelünk iránt érdek-
! kel viseltetnek, és magok ezen bíróságok elnökei, 
| á tha tva a baj komolyságának érzetétől, érintke-
I zésbe léptek az igazságügyminiszterrel, értekez-
| leteket tartot tak, és a mint az köztudomású, 
j ezen bajnak elhárítása tekintetéből a felebbezést 
; gátolni, és megtorolni szándékozó rendelet kibo-
' csátása mellett a bíróság tagjainak nagy mérvű 
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szaporítása czéloztaik. Minthogy azonban ezen in
tézkedés nem fog, mert nem képes, a bajon segí
teni, bátorkodom ez iránt eltérő nézetemet rövi
den előadni. 

A perrendtartásnak igazságszolgáltatásunkra 
nézve egyik legkárosabb intézkedése az, mely 
Erdély kivételével egész Magyarország területére 
nézve, • egyetlenegy másodfokú felebbviteli bí
róságot állított fel. 

Ha már akkor, midőn ezen bíróságoknak 
ily értelemben fölállításáról volt szó, nem tar
tot tam a jó, gyors és olcsó igazságszolgáltatás 
mai kívánalmairól táplált fogalmaimmal meg
egyezőnek azt, hogy egy 4000 mérföldnyi terüle
t en— nem is tekintve népünknek eredendő bűnét, 
a perlekedési viszketeget, — képes legyen egyet
len egy másodfokú bíróság a szükségletnek meg
felelni, ugy ma, midőn ezen bíróság fölállításának 
fél évi eredménye a bíráknak elismerést ér
demlő munkássága mellett 15000 dbra menő hát
ralék, és így a gyakorlati tapasztalás eredménye 
fekszik előttünk: ezen intézkedés káros és igaz
ságügyünkre nézve ezélszerütlen voltát tökéle
tesen igazolva látom. (Helyeslés.) 

A konok fölebbezés meggátlása vagy meg
akadályozására te t t intézkedések e tekintetben 
egyátalában semmit sem segítenek; mert ha ezen 
rendeleteknek van vagy lesz hatásuk: az csak a 
harmadfokú bíróságnál lesz észlelhető. Az első 
fölebbezést még a legvilágosabb ügyben is meg
gátolni s azt konoknak nyilatkoztatni nem lehet. 
A bíróság tagjai számának szaporítása szintén 
nem fog a bajon segíteni. Azon óriási tárgy
halmaznak rendes irodai és formaszerü kezelésé
ben rejlik a legyőzhetlen nehézség, és ha ezen 
testület tagjainak számánál fogva most is ne
hézkes mozgású, akkor, ha 4 vagy 5 tanácsosai 
szaporítjuk is a másodfokú bíróság tagjainak 
számát, még ezen nehézkesség inkább csak ne
veltetni fog, s ezzel ott leszünk, a hol ma va
gyunk ; mert habár talán annyiból segítenénk is, 
hogy a munka legyőzésére több erő fog mű
ködni, de másrészt annyi kezelési hát rányt fog
nánk teremtem, mely az ügymenetet nehézkessé 
ós igy mégis lassúvá fogja tenni; ugy, hogy az 
eredmény a perlekedő felekre nézve utóvégre is 
ugyanaz fog maradni. 

Jól tudom én, t. ház, hogy a perrendtar
tás ideiglenes, de épen egyik lényeges hibáját 
abban találom, hogy ideiglenes létére megvál-
toztatá eljárásunk formáját, megváltoztatá a 
leendő végleges szervezés alapelveivel merőben 
ellenkező irányban. Tudom azt, hogy a törvény
kezésnek, a szóbeliség elveire fektetett átalakí
tása van szándékban; de tekintve az ügynek 
nagy fontosságát és tekintve törvényhozási teen -
dőink óriási ha lmazát : nem hiszem és nem re

mélem , hogy igazságszolgáltatásunk ügye ez 
értelemben gyorsan átalakittassék; ellenkezőleg 
azt hiszem, hogy ezen reform évtizedeket fog 
igénybe venni. Addig azonban e föíebbviteli bí
rósági rendszer jelen állapotában nem maradhat , 
ha csak hazánk állami és magán-hitelét teljesen 
koczkára tenni nem akarjuk. 

Segíteni kell tehát a bajon, kell azon egye
düli utón és módon, a mely által segíteni lehet, 
t. i. az országban a szükséghez képest elégsé
ges másodfokú bíróságot kell fölállítani 

Az, hogy a perrendtartásnak életbelépte
tése óta lefolyt ily rövid időn ma már gondos
kodunk annak megváltoztatásáról, az egyátalá
ban nem lehet sértő a múlt országgyűlésre 
nézve. Mert a legjobb Íriszemben, a legjobb szán
dékkal hozta létre a múlt országgyűlés ezen 
törvényt, és igy a törvényhozásnak föladata: 
mihelyt a törvénynek czélszerütlenségéről meg 
győződött, ezen törvénynek hiányain segíteni. 
(Helyeslés jobb felül.) 

Azért én bocsánatot kérek a t. háztól, hogy 
türelmét fárasztottam. (Halljuk!) En kötelessé
gemnek tar tot tam a t. házat, de különösen a 
t. igazságügyminiszter urat , kinek eredeti tör
vényjavaslata ugj is több föíebbviteli bíróság 
fölállítását tervezte, fölhívni arra, hogy igazság
ügyünk érdekében e hiányon mielőbb törvény
javaslat által segíteni méltóztassék. (Helyeslés és 
tetszés.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : Tiszt, ház! Én az 
igazságügyminiszterium költségvetését elfogadom 
a részletes vita alapjául, és annak csak egy té
telét, a kir. közvádló hivatalra vonatkozó téte
lét, nem fogadom el. E tételre, e hivatalra nem 
szavazok meg egy fillért sem, és azért azt hi
szem : kötelességem szavazatomat a t. ház enge
delmével egy kissé bővebben indokolni. 

Azt mondhatná talán a t. ház, hogy ez a 
részletekhez tartozik és talán oda fog engem a 
t. ház utasítani, azt mondván: hogy czélszerüb-
ben cselekszem, ha ott adom elő nézetemet. 
Minthogy azonban én e tételt meg nem szava
zom, indokaim közt a miniszter urnák eljárását 
és a jogszolgáltatás terén egész politikáját, sőt 
szabadelvüségét is ujabban, a mint azt egyszer 
már bátor voltam tenni* bonczkés alá venni aka
rom, ezt pedig a részletes tárgyalás alatt a t. 
ház nem szívesen hallgatná; azért veszek bátor
ságot ez iránt most szólani. (Halljuk!) 

Én. t. ház, legnagyobb részt osztozom azok
ban, a miket előttem szólott Irányi Dániel és 
néhány héttel ezelőtt Dietrieh Ignácz képviselő
társaim elmondottak. Az én nézetem szerint hí
ven visszatükrözték ők a mostani igazságszol
gáltatás hiányait. Fölfogásom szerint is hibás az 
uj perrendtartás; fölfogásom szerint sem csele-

34* 
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kedett jól az igen t . miniszter ur, hogy az es
küdtszékek isméti életbeléptetésekor oly eljárást 
követett, mint a minőket tapasztaltunk. Szerin
tem a codificatio terén is ugyanazon hiányokat 
kell hogy constatáljam azon ezélból, hogy mint 
bizonyosakat, mint fönállókat én is fölhozhassam, 
a melyeket mind Irányi Dániel, mind Dietrich 
Ignácz képviselőtársaim előadtak; de mert az 
ismétléseknek barátja soha sem vagyok, én most 
az átalános vitának főleg egy tárgyára fogok 
szorítkozni. Bátor leszek indokaimat előadni, 
hogy miért nem akarok a kir. közvádló-hiva
talra egy fillért sem szavazni meg; és elmon
dani az t : miért rovom a miniszternek hibájául, 
hogy ezen hivatal még ma is a költségvetésben 
ilyképen — a mint látjuk — szerepel. Minde
nekelőtt egy tényt constatirozok, azt t. i., hogy 
szerintem e tételnek czime is hibás: „királyi 
közvádló-hivatala-t én Magyarországban nem is
merek ; szerintem e tétel czimének ennek kellett 
volna lenni: „királyi ügyigazgatósági hivatal." 
És ha a királyi közvádló szerep betöltésére a 
miniszter által külön tisztség alakíttatott, akkor 
annak csak mint részletnek kellett volna szere
pelni. 

Emlékezni fog a t . ház, hogy a t. minisz
ter ur akkor, midőn az esküdtszéki intézményt 
életbe léptette, először kivételesen Ráth Károly 
ügyigazgató személyére ruházta azon jogot, hogy 
a közvádlói tisztet teljesítse. Utóbb, midőn a 
nevezett ur más hivatalba lépett, ha jól tudom, 
kiterjesztette e jogot a többi ügyészekre is. 
Most — ugy látjuk — az esküdtszéki tárgya
lásoknál, hogy nem csak a királyi ügyigazgató, 
hanem más ügyészek is föl vannak ruházva a 
közvádlói joggal, de mindig oly minőségben, 
milyenben a miniszter által kivételesen ezen 
régóta fönálló jogintézmény átruháztatott egyes 
személyekre ; ugy, hogy tulajdonkép mindig ügy
igazgatóról van szó, nem közvádlóról ; mert én 
összes jogintézményeink közt ennél igazságtala
nabbat, az átalános jogszolgáltatási elvekbe mé
lyebben ütköző intézményt nem ismerek, (Igaz! 
bal felöl) és mert nekem igen fáj az, hogy az 
igazságügyminiszter ur, kire nézve én mindazon 
nehézségeket méltánylom, melyekkel küzdenie 
kell, ott, hol semmi nehézség nem volt, nem tö
rekedett arra, hogy ezen — ha nem minden 
tekintetben, de mindenesetre sok tekintetben 
törvénytelen és igazságtalan — intézményt egy 
tollvonással mostani alakjából kiforgassa, és tiz 
soros törvényjavaslat által törvényes medrébe 
visszavezesse. 

Mielőtt a t. ház előtt lelkem meggyőződé
sét és szakismeretem sugallatát követve, az igaz
ságügyminiszter ur ellen ezen vádat emeltem, 
nagyon meggondoltam: vajon alapos-e ezen vád ? 

de mindig csak azon feleletet tudtam magam
nak adni, hogy igen is, a vád alapos: a minisz
ter ur mulasztása menthetlen. 

T. ház! Igen röviden fogok a királyi ügy
igazgatóság intézményének mostani természeté
ről, és igen keveset annak történeti múltjáról 
elmondani, hogy megértse a t. ház, miért fek
tetek én oly nagy súlyt ezen dologra, mert azon 
kénytelen helyzetben vagyok, hogy a tiszt, ház 
legtöbb tagjáról föltételezem, hogy ezen intéz
ményt nem ismerik. (Ellenmondás jobb felől.) 

Ee vegye szerérytelenségnek a t. ház ezen 
nyilatkozatomat, de hiszen még mi is, kik utána 
járunk, kik kutatjuk a dolgot, alig vagyunk ké
pesek ez intézményt megismerni, mert ez már 
természeténél fogva, csak hogy fönállhasson, sok 
részben magát mysteriumokba takarja. 

Tudjuk, t. ház, hogy a közbűntények meg
bocsátására lett ez régesrégen — hogyan s mi
kor 1 talán sem én, sem senki e házban nem 
tudja — fölállítva. Tudjuk azt, hogy régente a 
király, és illetőleg a király által esetről esetre 
kiküldött személyek bíráskodtak mindazon ügyek
ben, melyek a királyi ügyész, vagyis akkor fis-
cus vádlása a la t t álltak. 

Ez, t . ház, azon időben, midőn csakugyan 
a király kezében vala úgyszólván az igazság
szolgáltatás összpontosítva, természetes volt; de 
a későbbi korban, midőn már törvényszékek ál
l í t tat tak föl, akkor is a deeidit-et ő felsége át
ruházta a királyi táblára, ha jól emlékszem 
1791-ben; de a cognoscit-ot, a nyomozás és 
vizsgálat jogát föltétlenül föntartotta magának, 
és pedig későbben minden korlátozás nélkül, sőt 
minden bíráskodási jog korlátozásával átruházta 
a mostani királyi ügyigazgatóságra ; és ez ala
pon áll fön ma is. 

Hogy fönállott a múlt században, nem cso
dálkozom, mert tudjuk, hogy akkor a dynasti-
cus érdekek és azon szerencsétlen cabinetpoli-
tika, melyről it t beszélni nem akarok, de me
lyet a magyar századokon át megsiratott, tar
to t ták kezök közt, ha nem is ezen hivatal bí
ráskodásának elintézési jogát, de annak irányát. 

A Frangepán-Zrinyi-perben itélt az udvari 
eancellária kebelében alakult titkos tanács, s e 
tekintetben egy történeti tényt vagyok bátor 
íölhozni. Meg volt híva Pálffy nyitrai püspök is. 
És mikor fölment és a titkos tanács tagjait 
megismerte és látta, mily utón akarnak ha
ladni : hogy csak a nekik adott utasításokat kö
vetve a vádlottaknak elitélésére, nem pedig az 
igazság kiderítésére törekesznek , azt monda igen 
jellemzően Höcher bárónak: „cum tali nebulone 
sicut est báró Höcher, non possumus considere, 
abeamus." És a nyitrai püspök ott hagyta azon 
bíróságot, melyben meggyőződése szerint nem 
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igazságot szolgáltatnak, hanem a boszu alapján 
itólik el a vádlottat. 

1791-ben a királyi táblára volt a „decidit" 
joga ruházva, de megtartot ta a vizsgálati jogot, 
a „eognoscit* jogát a királyi közvádló. Láttuk 
a múlt században lefolyt perekből, láttuk a 
30-as években lefolyt perekből, hogy a királyi 
közvádló mily keveset adott a vizsgálat ered
ményére , és mily sokat hallgatott azon erősza
kos utasításokra, melyeket Bécsből kapott. 

A Wesselényi-Kossuth-féle perben csak egy 
tényre vagyok bátor a t. ház figyelmét fölhívni. 
Wesselényinek szabad volt szabad lábon marad
nia, Kossuth pedig vizsgálati fogság alá vétetett, 
pedig mindkettő ellen ugyanazon vádat emel
ték; Kossuthot a királyi közvádló szükségesnek 
tar to t ta ártalmatlanná tenni, rnig Wesselényivel 
szemben azt szükségesnek nem tar to t ta . 

Mai napig nem változott a királyi ügyigaz
gatóság állása legkevésbbé sem. Mai napon a 
királyi ügyigazgató a haza minden polgára sza
badságának föltétlen ura. Fölhívom a t . minisz
ter urat , miszerint, ha ezen állításomban két
kednék, ha csak egy betű is nem igaz vagy 
túlzott, engem megczáfolni szíveskedjék. Ez nagy 
szó, t . ház, ha a királynak van egy hivatal
noka, a ki bizonyos bűntényeknél szabadon ren
delkezik. Alkotmányos államban ezt egy perezig 
is megtűrni azoknak, kik ennek megváltoztatá
sára hivatvák, annyi, mint megtagadni minden 
alkotmányosságot. (Igaz! bal felől.) 

Mert hol a személyes szabadság biztosítva 
nincs, ott az én meggyőződésem szerint az al
kotmány c^ak szemfényvesztés. A hol ily insti-
tutiók föntartását politikai okokból szükséges
nek tartják, ott igenis védelemre találni fognak 
azoknál, kik azon politikát, melynek támogatá
sára \]j eszközök szolgálnak, fen akarják tar
tani ; de valódi alkotmányos embernél védelemre 
soha nem fognak találni. 

T. ház! A királyi ügyigazgató, ha ma el
fogat bárkit, a vizsgálatot húzza, vonja, ugy 
folytatja, a mint neki tetszik. A királyi ügy
igazgatótól függ elhatározni: mikor tartja a vizs
gálatot befejezettnek, és tőle függ elhatározni : 
hogy a vizsgálat folyama alatt, mely nem rit
kán évekre terjed, akarja-e a vádlottat szabad 
lábra állítani, vagy nem. 

Pedig lehetséges, t. ház, hogy az illető vád
lott a törvény szerint még nem is lenne annak 
tekinthető, hanem csakis a királyi ügyigazgató 
által tar tat ik annak, kit a hivatalos túlbuzgó
ság kisodort medréből. Ha ekkor aztán a vád
lott bűntelensége b ebizony itta t ik , hol van azon 
hatalom, mely őt ezért kárpótolhatná, és mely 
által a büntetés helyrehozhatóvá tétetnék ? Es 

hogy ez így áll, t. ház, csak még egy pár pél
dára akarok hivatkozni. 

Az Asztalos-Madarász-féle perben a minisz
ter ur kénytelen volt bevallani, hogy a királyi ügy
igazgatósággal szemben maga teljesen tehetetlen. 
Vádlottak folyamodtak a királyi táblához, hogy 
szabad lábra állíttassanak; a királyi tábla azon
ban elutasította magától az illetőséget. Föleb-
beztetvén az akkori hétszemélyes táblához, ez 
utasította a királyi táblát, hogy érdemileg ha
tározzon a fölött: vajon szabad lábra bocsátha
tók-e a vádlottak, vagy nem? 

A királyi tábla tehát másodszor is belebo
csátkozott érdemileg, s azt mondta, hogy neki 
nincs joga e tárgyban határozni, mert ugyan
akkor a királyi ügyek igazgatója részéről a leg-
erélyesebb föllépés alakjában repraesentatió tör
tént ugyanezen felsőbírósághoz, és ez ügyben 
magának vindicálta a jogot itólni, s megtagadta 
azt a királyi táblától és hétszemélyes táblától. 
S miért? mert ő támaszkodott a száz éves gya
korlatra. A felsőbb bíróság bizony nem szívesen, 
de kénytelen volt vagy a törvényt, vagy a tör-
vénynyé vált gyakorlatot respectálni. 

Azonban a miniszter ur az én fölfogásom 
szerint belátja, hogy e hivatallal szemben mily 
nehéz állása van; mert más esetekben máskép 
t e t t : i t t megengedem, mert nem egyenesen hozzá 
folyamodtak, nem volt joga hozzászólni; de volt 
más eset : bizonyos szentesi ügyvéd esete, a kit 
szintén felségsértési vád alá helyezett a királyi 
ügyigazgató; i t t már intézkedett az igazságügyi 
miniszter, mert szabad lábra bocsátásért folya
modott az illető fél nem csak a királyi ügy
igazgatóhoz, hanem az igazságügyi miniszterhez 
is. A királyi ügyek igazgatója ez esetben azt 
hitte, hogy czélszerübb lesz a miniszter vélemé
nyét kikérni. A miniszter ur azt mondta, hogy 
nincs semmi kiíogása a szabad lábra helyezés 
ellen, és igy a királyi ügyek igazgatója kibo
csátotta. Ezen esetben tehát, nem tudom mi 
okból tar to t ta az igazságügyminiszter ur jogkö
rébe tartozónak, az előbb emiitett esetben azon
ban nem ; különben, hogy határozott és igy ha
tározott, azt köszönöm, mert igazságosan hatá
rozott. 

Számos esetet tudnék fölhozni, melyek mind
azt bizonyítják, hogy a királyi ügyek igazga
tója a hatalomhoz, melyet kezében tar t , nem 
csak ragaszkodik, hanem azzal a közszabadság 
rovására vissza is él. Visszaél nem törvényes 
szempontból, de visszaél az alkotmányos tiszta 
jogérzet szempontjából is. Midőn a katonai tör
vényszékek után a királyi ügyek igazgatósága 
életbe lépett, 60-nál több felségsértési ügy ada
to t t kezéhez. A katonai törvényszékek ez ügye
ket, — legalább ez esetekben el kell ismer-
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nem — kellő tapintat tal intézték el, és a fel
ségsértőket egy hótól 6 hóra terjedő fogságra 
ítélték, mert azok nem voltak egyebek, mint 
közönséges korcsmai garázdálkodók. Azon perek
ben, melyeket átvett az igazgatóság, a királyi 
tábla egy és másfél évi fogságra terjedő Ítéle
te t hozott ugyanazon tárgyú felségsértési ügyek
ben. Hol tehát a katonai bíróság kellő tapin
tat tal , természetes észszel és belátása alapján 
engedékeny ítéletet hozott: ott a királyi tábla 
a közvádló jbefolyása s úgyszólván nyomása 
alatt , kelleténél szigorúbb és igazságtalanabb 
ítéletet hozott. 

Ezek tények, t . ház, melyeket oly forrásból 
merítettem, melyben az igazság valósággal föl
található. 

Szemben ez állapottal nem tar tom fölösle
gesnek többször is ismételni, hogy Magyaror
szágban nem birói hatóság, hanem egy ember 
kezében van mai nap is a polgárok természetes 
szabadsága fölötti intézkedési jog; ez állapot, e 
tény ellenében nem vagyok képes az igazság
ügyminiszter urat menteni. Vajon azért, mert ő 
eodificáini csak organice akar, mert ő tudja azt, 
hogy nem lehet minden jogintézményt, habár 
rósz legyen is az, egyszerre megsemmisíteni, ha
nem bizonyos organicus módon kell eljárni, va
jon, mondom, ezért nem nyúlt az igen t. igaz
ságügyi miniszter ur ezen intézményhez ? Nem 
hiszem, hogy ezt kívánja válaszolni, mert ezt 
belátni nem lennék képes. 

Vajon azért, mert a büntető eodex, a pol
gári törvény, a kereskedelmi és csődtörvény 
nem alakíttattak újjá, azért nem akarta a kir. 
ügyigazgatóság, habár törvényes, de nem alkot
mányos hatáskörét megnyirbálni? 

Hogy ezt nem tette, az keltette bennem a 
sajnálat azon mély érzetét, a melyet elhallgatni 
nem tudok, és a melyet e házban az ország 
szine előtt, az igen t. igazságügyminiszter úrral 
szemben kifejeznem kell. 

Én, t. ház, azt óhajtottam volna, hogy az 
igen t. igazságügyminiszter ur egyszerűen tör
vényjavaslatot adott volna be, a mely szerint a 
vizsgálat vezetését azon közbűntények tekinteté
ben, a melyekre nézve mai napig a királyi ügy
igazgató, a közvádló és egyszersmind a vizsgá
latot vezénylő közeg, a királyi táblára ruházta 
volna át. Ő a polgári ügyekben elvette a kir. 
táblától az elsőfokú bíráskodást, s igen helyesen; 
a közbüntényekre nézve pedig meghagyta. Ha 
meghagyta azon közbüntényekre nézve, a melyek 
eddig is a királyi tábla bíráskodása alá tartoz
tak, azt hiszem, csak egy, a mostani büntető 
eljáráshoz hasonló és annak egyes szabályainak 
épen megfelelő uj eljárás léptetett volna törvé
nyileg életbe, ha a törvény által mondatja ki 

( azt, hogy ezen közbűntények tekintetében a 
vizsgálat vezetésével ép ugy, mint minden más 
bűntényeknél, a királyi tábla bizatik meg. Egy 
tollvonással kitörölte volna így Corpus Jurisunk-
ból ezen igazságtalan törvényt, melyet a hata
lomnak és Bécsnek nemzetellenes törekvései oda 
beerőszakoltak, és mely egész mostanáig föl 
tudta magát tartani. 

T. képviselőház! Egy esetleges vád vagyis 
szemrehányás ellen kell magamat eleve is véde
nem, és ez az: hiszen nekem tudnom kell, hogy 
a birói szervezési törvény már elkészült; nekem 
tudnom kell, hogy .ott már királyi ügyészekről 
van szó, a melyek ugy az első bíróságoknál, 
mint minden felsőbb bíróságoknál alkalmaztat
nak ; sőt tudnom szabad, ha nem kell is, mert 
ellenzéki képviselő vagyok, azt is, hogy az igen 
t. miniszter ur szándéka a királyi ügyigazgató
ság mostani institutiójának alkotmányellenes jog
körét szabályozni. Azt mondhatni tehát, hogy 
ezt tudnom kell; de ez nem szolgálhat indokul 
arra, hogy ne legyek jogosulva e tárgyban föl
szólalni ; mert először én nem tudom, mikor 
lesz a t. ház azon szerencsés helyzetben, hogy 
tényként fogja constatálhatni az uj birói szer
vezésnek tényleges fölállítását ; másodszor még 
azt sem tartom elegendőnek, hogy a birói szer
vezési törvény oly alakban, a mint én arról 
egyet-mást már hallottam, alkalmas legyen ezen 
baj orvoslására, mert mindenesetre kell a mi
niszternek a régi törvényekkel szemben, a kir. 
ügyigazgatóság mostani állásának megváltoztatá
sára vonatkozó uj törvényt is előterjeszteni, pe
dig hogy a birói szervezési törvény mellett még 
ilyen javaslatot is készíttetett volna, és ilyennel 
a házat meg akarná mielőbb örvendeztetni, ar
ról nem tudok semmit, nem hallottam semmit, 
nem olvastam semmit. Védve vagyok tehát azon 
szemrehányás ellen, hogy engem csak azon el
lenzéki viszketeg vezet, mintha a miniszternek 
egy kellemetlen perczet akartam volna okozni, 
vagy hogy oly megtámadással illettem, a mely 
elveszti élét az által, hogy ő elő fogja terjesz
teni az említett törvényjavaslatot. 

Tisztelt képviselőház! Az igazságügyminisz
ter úrról (Halljuk!) sokan, az ország nagy része 
szereti azt mondani, hogy ő par exccdlence sza
badelvű. (Halljuk!) En tudom azt, t. képviselő
ház, hogy egy miniszter, ha még oly jó akarat
tal bir is . — mert egy egész cabinet tagja — 
függetlenül, mellőzve azon befolyást, mely más 
oldalról a cabinet több tagja által reá talán 
gyakoroltatik, nem működhetik sem a közkor
mányzat, sem a törvényhozás, vagyis a codifi-
cálás terén. Ezt tudom s beismerem, de azt hi
szem, hogy az igen tisztelt miniszter ur nem 
ütközött elhárithatlan akadályokba, sem a kor-
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mány egyes tagjainál, sem it t a háznál, hogy 
— mint én óhajtottam volna — az ország in
tézményének megváltoztatására, annak törvényes 
s alkotmányos alapra leendő állítására nézve 
mindjárt kormányzásának első perezében tet te 
volna a kellő intézkedéseket. S mert ez a meg
győződésem, nem marad más választásom, mint 
hogy az igazságügymii nszter ur vagy szabadel-
vüségét, vagy tetterejét vonjam kétségbe. (He
lyeslés hal felől,) 

P e r c z e l B é l a : T. képviselőház! (Zaj. 
Elnök csenget.) Én ugyan az országgyűlési teen
dők menetelére nézve nem tartom valami nagy 
szerencsének vagy haszonnak, hogy minden mi
niszter budgetjének tárgyalását egy átalános tár
gyalás előzi meg. (Ohó! bal felől) Azonban miután 
ez már szokásossá vált s miután a jelenleg fo
lyamatban levő átalános discussio alkalmával 
némely dolgok felhozattak, nem tehetem, hogy 
ezekre nézve észrevételeimet a t . képviselőház 
előtt meg ne tegyem. Különösen Irányi képvi
selő ur előadására nézve (Zaj. Elnök csenget.,; 
vagyok bátor egy pár megjegyzést tenni, 0 fel
hozta, hogy az annyira szükséges büntetőtör
vény s polgári törvény mind eddig elkészülve 
nincsen. Felhozta, hogy mennyire szükséges 
mind ez s annak mulasztásával különösen az 
igazságügyminiszter urat vádolta. 

Én azt hiszem, ha a t. képviselő ur fonto
lóra vette volna, hogy egy büntetőtörvény 
vagy egy polgári törvény elkészítése nem egy 
pár hétnek vagy egy pár hónapnak munkája ; 
ha fontolóra vette volna, hogy minden minisz
ter, úgyszintén az igazságügyi miniszter is, az 
év 12 hónapjának legalább is 8/4 részét a veres 
székben kénytelen tölteni; ha fontolóra vette 
volna, hogy azonkívül a miniszter urnák min
denféle kormányzati dolgait sem szabad elmu
lasztania : akkor nem hiszem, hogy a t. képvi
selő ur maga is be nem lát ta volna, miszerint 
ezen megtámadása nem eléggé indokolt. 

Felhozta képviselő ur a perrendtartást; elő
hozta annak számos hiányait s felhozta azt, 
hogy ezen perrendtartásnak tulajdonitható egye
dül az, hogy a pereknek elintézése annyira fel
torlódott az országban, hogy, — a mint előadta 
— a felső bíráknál ezer számra hevernek az el
intézetlen perek. 

Nem fogom tagadni, hogy e perrendtartás
nak vannak hiányai, azonban méltóztassék visz-
szaemlékezni ezen perrendtartásnak keletkezésére 
s akkor be fogja látni a képviselő ur, hogy ha-
sonlólag igazságtalan volt az igazságügyminisz
ter iránt akkor, midőn ezen perrendtartást 
egyedül az ő hibás eljárásának tulajdonította. 

Méltóztassék figyelembe venni, hogy ezen 
perrendtartás, mely jelenleg életbe van léptetve, 
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tulajdonkép már nem is azon perrendtartás, 
melyet az igazságügyminiszter az országgyűlés 
elé terjesztett. Különösen méltóztassék figye
lembe venni azt, mit Bujanovics barátom is fel
hozott, hogy épen az igazságügyminiszter ur 
volt az, ki belátta, hogy a felsőbb bíróságnak 
egy helyen való öszpontositása helytelen, hogy 
a czólnak meg nem felel és eredetileg szán
déka volt a kir. táblát több táblára felosztani. 
És nem ő rajta múlt, hogy ezen igen szükséges 
és elkerülhetlen intézkedés életbe nem lépett. 
(Igaz: Ugy van! jobb felől.) 

A mit képviselő ur mondott, hogy különösen 
a felsőbb bíróságoknál roppant a száma azon 
pereknek, melyek elintézésre várnak, ez nem fog 
oly rémkép gyanánt állni előttünk, ha meggon
doljuk, hogy ez nern egyedül a perrendtartás
nak tulajdonitható. Méltóztassék tekintetbe venni, 
hogy a múlt 1869. évben egy hónapig a fel
sőbb bíróságok egészen szüneteltek; miért? mert 
a helyiségeket át kellett változtatni, azon kívül 
bejött az uj szervezet. Már pedig tudjuk, hogy 
egy uj organisatio keletkezésének mennyi aka
dály áll útjában, és mindez bizony sok időt 
vesz igénybe. Nagyrészt ennek tulaj donitható tehát 
az, hogy oly nagy azon perek száma, melyek 
eddig el nem intéztettek. 

Máttyus képviselő ur beszédében különösen 
azon intézményt adta elő, mely a kir. ügyész
ség vagy pedig közvádló nevezete alatt a költ
ségvetésben előfordul. — 0 igen erősen hang
súlyozta, hogy a szabadságnak mily rettentő 
veszélye rejlik ezen intézményben, és azon meg
győződését fejezte ki, hogy oly országban, mely
ben közvádló van, ott a polgárok közöl saját 
szabadságára nézve senki sincs biztosítva. (Máty-
tyus Arisztid közbeszól: Nem mondtam azt!) Én 
kérdem a t. képviselő u ra t : fog-e ő a polgári-
sult államok közt egy államot is találni, (Felki
áltás hol felől: Anglia!) melyben közvádló nem 
volna, és akkor, midőn a képviselő ur a törté
nelmet is felhozta és abból adatokat kívánt elő
sorolni, hogy a kir. ügyészek mily roppant el
lenségei voltak a közszabadságnak : engedje meg, 
hogy én az általa elősorolt történelmi adatokat 
egygyel megtoldjam, miről neki is van bizonyo
san tudomása, hogy t. i. találkozott, a kir. 
ügyészek közt olyan, a ki midőn egy bizonyos 
egyénnek perbefogatása iránt felhivatott, azon 
véleményét fejezte ki, hogy ezen perre nézve a 
törvénykönyvben czimet nein talál. — En ezt 
csupán azért kívántam a t. képviselő urnák e 
tekintetbeni hivatkozásaira nézve megjegyezni, 
hogy én nem a közvádlói intézményben találom 
az állampolgárai szabadságának veszedelmét, ha
nem egyedül abban fognám találni, ha bármely 
oly intézkedés jönne létre, mely a polgárokat 
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az ő törvényes birájától elvonná. Mert mindad
dig, mig az állampolgár az ő saját törvényes bí
rája alól el nem vonatik, bárki legyen, és bár
milyen legyen is a vádló: addig a szabadság ve
szélyeztetve nincs. (Felkiáltások a jobb oldalon: 
Igazi JJgy van!) 

Én t. ház, különben az igazságügyi minisz
térium költségvetését átalánosságban elfogadom. 

Máttyus Ar i sz t id : T. ház! Személyes 
kérdésben csak egy rövid megjegyzést akarok 
tenni. 

Azt tapasztaltam, hogy már Irányi Dániel 
képviselőtársam szavait sem méltóztatott jól 
magyarázni Perczel Béla t. képviselő ur, az 
enyimeket pedig határozottan roszul. 

Én nem azt mondtam, hogy a hol közvádló 
van, ott a polgárok szabadsága veszélyeztetve 
van, ott nincs alkotmányosság, hanem, — a t. 
ház emlékezni fog szavaimra — hogy azt mond
tam: „a hol a személyes szabadság ninos törvény 
által biztosítva, ott az alkotmányosság szemfény
vesztés." 

Ezen állításomat most is fentartom. 
G o n d a L á s z l ó : T. ház! Az igazság

ügyet oly közbirtoknak tartom, mint a napfény 
melegét: joga van hozzá mindenkinek. 

Ha tehát ez alkalomból szót emelnek teljes 
jogosultsággal azok, a kik kezelik hazánkban az 
igazságszolgáltatás ügyét; talán felszólalhat va
laki azok közöl is, kik passiv, vagy talán mű-
kedvelésből, — ámbár épen nem kedvteléssel — 
nézik az igazságszolgáltatás folyamát, vagy bár 
a tá.rsadalomban kedvező, vagy kedvezőtlen ta
pasztalatot szereztek róla. 

Ama régi elassicns mondat: „justitia est 
regnorum fundamentum", minálunk aligha áll 
biztos lábon; mert bizony sok mindenfélét fel
hozhatnék részint vád-, részint panaszképen, de 
csak nagyon keveset mentségül az igazságügyi 
politikára nézve a legújabb magyar alkotmányos 
életben. 

Hiszen t. ház! épen az igazságügyi politika 
az, mely az állami társadalomban a jogérzületet 
kifejti, és ez az, mely kell, hogy kárpótolja a 
társadalmi követelések folytán vesztettnek jogait; 
és ha nézzük a jogtudománynak elméletét, 
és ha látjuk, hogy hová fejlődött azon igazság
ügyi politika, mely szerint egyedül az lesz talp
köve az összes társadalmi és állami szervezet
nek, honnan mint központból indulnak szét a 
sugarak, melyek megvilágítják a köztársadalom 
minden rétegeit: ismételve mondom, több ol
dalról megbeszélést igényel nálunk jelenleg az 
igazságügyi költségvetés. Én csak a legtárgyi-
lagosabb jegyzéseket fogom elmondani a sommá-
zatnak egyes ezimeihez. Először is átalános
ságban ki kell mondanom, miszerint nagyon 

kedvezőtlen, nagyon szomorú tapasztalást szerez
hettünk eddig arról, hogy a jogérzet, mely a tár
sadalmi lét alapja, mélyen meg van rendülve 
hazánk népeinek körében. Mert mit mondjunk 
akkor, minő jogfogalommal lehet igazolni olyan 
tényeket, midőn lehet közönséges eljárással, — 
mely még a felsőbbsógnél sem talál helyes, igaz
ságos visszautasításra, — lehet mondom a vád
lóra 4, 5, 6 rendbeli Ítéletet hozni, lehet azt 
végrehajtani ugy, hogy a vádlott soha nem ta
lálkozik sem vádlóival, sem bíráival, még csak 
meg sem idéztetik egyetlen egyszer sem. Erre 
én igen tényleges bizonyos adatokkal szolgálok. 
Ezt bizonyítja az, hogy a jogi érzelem koránt
sem emelkedett nálunk, daczára, hogy az igaz
ságügyi minisztérium költségvetése évről évre 
emelkedőben van. 

Hanem áttérek a sommázat ezimére. 
A központi igazgatásról igen avatott és 

szakértők észrevételét hallottan nálam illetéke
sebb t. barátaimtól, kiknek megjegyzéseikben 
teljesen osztozom ; én magam is elfogadom az 
általok fölállított nézetet, mely szerint ezen 
költségvetés most ezen alakjában meg nem sza
vazandó. 

A mi az országos törvénykezést illeti: an
nak szervezetlenségéről most bővebben szólani 
ismét felesleges volna, mert hiszen eléggé tudja 
azt mindenki, kinek része van a hazai társadalmi 
és jogi közéletben; csak annyit hozok itt fel: 
hogy nem találom rendében azt. hogy az igaz
ságszolgáltatás, a törvénykezésnek ügye, mely 
magában egy compaet egész, eléggé jól — noha 
talán jobb is lehetne, —szervezve nincs a magyar 
nép közohajtása szerint; most szét van szedve, 
mert találni a, belügyminisztériumnál, majd a 
földmüvelés- és kereskedelemügyi minisztérium
nál, majd ismét a pénzügyminisztériumnál. Es 
feltűnő, t. ház, az, hogy ha van törvényszerű 
pontos eljárás, az leginkább a pénzügyi dolgok
ban esik meg az államhatalom javára, mig a 
magánfelek érdekei legtöbbször kielégítetlenül ma
radnak , midőn politikai téren igazságot ke
resnek. 

Az országos íegyintézetek cziménél egysze
rűen csak azon észrevételt teszem, hogy na
gyon feltűnik a költségvetéshez nem csatolt in
dokolás hiánya. 

Köszönet a pénzügyi bizottságnak, hogy 
kissé bővebb felvilágosítást adott e tekintetben; 
de tudván azt: mennyire nem jó lábon áll a 
börtönügy, átalában a fegyintézetek dolga ha
zánkban, és midőn említtetik minden nap, hogy 
a testi fenyítéket azért nem lehet megszüntetni, 
mert börtönrendszerünk még nem alkalmas oly 
magasabb szempontból berendezendő igazságszol
gáltatásra: mindenesetre nagyon elégtelen ily 



135. országos ülés 

kevés adat előterjesztése a törvényhozás elé, j 
melynek szomorú feladata megszavazni a költ- j 
ségeket. 

A telekkönyvvezési czimnél t. ház, nekem j 
hiányként tűnik fel, hogy nem látom párhuzamba 
téve ennek adatait a pénzügyminisztérium költ
ségvetése indokolásában kimulatott katasztrális 
felméréssel. Nézetem szerint egyik a másikat ki
egészítő adat volna. Legalább a miért, hogyan 
és mennyi kérdések eldöntésénél sokkal értel
mesebb volna ily nevezetes költségnek megsza
vazása. A mit oly régóta és oly gyakran em- | 
legetünk, hogy tudniillik mennyire óhajtandó a 
közigazgatás ügyének elkülönzóse az igazság
szolgáltatástól : ez , — mint annyi más, — 
nem szűnik meg folyvást jámbor óhajtás ma
radni. 

Mindig készülnek a reformokhoz, néha si
kertelen kísérleteket látunk és végre is — semmi 
eredmény- Ez az, mi minden esetre aggodal
mat kelthet annak lelkében, ki egyelőre hivatva 
érezné magát az ily költségvetési tételek meg
szavazására is, és mint kezdetben mondottam, az 
igazságérzetnek , a társadalmi jogszolgáltatás 
alásülyedésének bebizonyítására. 

Most egy másik nagyon bizonyos, de annál 
inkább elszomorító tényadatot kívánok felhozni. J 

T. ház! Lehetősége annak a jelenlegi ma- j 
gyár alkotmányos igazságszolgáltatás korában, i 
hogy a most három évvel ezelőtt a földfelszíné
ről eltűnt katonaköteles nagykorú ember szerencsét
len ügyének eldöntését, közvetlen a megyék 
közigazgatási utón kísérlik meg, és ha semmi 
sikere nines, akkor rendelnek bünfenyitő vizsgá
latot az igazságügyi minisztériumnak kegyelmes 
avatkozása folytán, és hogy még azt is síkeret- j 
lenül teszik, és hogy három évnél túlra terjed- I 
het az ily eljárás. Én részemről t. ház, azon né- j 
zetben vagyok, melyet előttem szóló Máttyus j 
Arisztid t. képviselőtársam kifejtett: hogy első j 
feladata az államnak, a polgári szabadságot meg- j 
óvni. A mely igazságszolgáltatásnál arra kellő , 
tekintet van, arra mulhatlan kötelessége a nép- j 
képviseletnek a költséget megszavazni, de erre I 
én most nem szavazhatom meg. 

Latinovics V i n c z e : T. ház! Az igaz
ságügyminiszteri költségvetés tárgyalása már 
vagy négy hét előtt kezdetett meg; sajnos, hogy 
folyama megszakadt; mert jegyzeteim épen j 
azon támadásokat registrálják, melyek akkor | 
a költségvetés tárgyalása megkezdésekor ellesse i 
felhozattak. Én nem számítottam arra, hogy az , 
igazságügyminisztert költségvetésének átalanos j 
tárgyalásánál oly vádakkal támadják meg, melyek j 
törvényre nem alapíthatók, sőt melyek egyéne- j 
sen ellenkeznek más meghozott törvényeinkkel. \ 

Különösen nagyon csodálkozom Dietrich lg- ! 
KÉPV. H. NAPLÓ 18ÍJ£ vi. 
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nácz t. képviselőtársamon, kit híréből jeles törvény
tudónak ismerek, hogy oly törvényekre alapította 
vádállitásait, melyek Magyarország törvény
könyvében sehol nem léteznek, sőt melyekkel 
épen ellenkeznek ujabb törvényeink. Mielőtt azon
ban, t. ház, ezen ellentétes idézetekre átmennék, 
kell. hogy magát a vádat, ugy a mint felhoza
tott , soroljam elő. Azt mondja a t. képviselő u r : 
mily örömmel tapasztalja az igazságügyminisz
ter költségvetésének áttekintésénél, hogy abban 
a már szentesitett törvény által megszavazott 
birói szervezés költségei nincsenek praeliminálva, 
mert ennek következtében azt hiszi, hogy az 
igazságügyminiszter átlátva, mennyire veszélyes 
Magyarországban a kinevezett birák általi bírás
kodás, azt valósítani nem fogja. 

Nagyon sajnálom, hogy azon hitben ringatja 
magát, és felteszi Magyarország alkotmányos 
igazságügyi miniszteréről, hogy az általa előter
jesztett, a törvényhozás által megszavazott és a 
koronás király által szentesitett törvényt köte
lességszerűig nem hajtja végre, vagy felteszi 
a törvényhozásról, hogy a törvényr végrehajtását 
nem sürgeti. Egyébként, ha ezen hitben ringatja 
magát, akkor igen helyesen cselekszik, mert állás
pontját oda viszi, hogy az mind maga, mind 
pártja előtt tar that lanná válik. 

Azt mondja a képviselő ur, hogy bár nagy 
volt öröme e hiány tapasztalásánál, mégis fél, hogy 
ennek hiányában a törvényhatóságok nem fogván 
megalaki t tatni , Magyarország kormányzatában 
fenakadás áll be, mert végre a tisztviselők, kik 
három évre kapták hivatalukat, tömegesen fog
nak leköszönni, és ekkor mi lesz kormányzatunk
ból ? De ez ellen kénytelen vagyok kérdeni : me
lyik törvénykönyvből olvasta, hogy a megyei mu-
nicipium és tisztviselő három évre választatik ? 

Igaz, a képviselő ur talán fölhozhatná, hogy 
az 1861-ki és 1867-ki gyakorlat az ellenkezőt 
tanúsította. — Nézetem szerint abban, hogy az 
1861-ki és 1867-ki gyakorlat az ellenkezőt ta
núsította, tökéletes igaza van, de a positiv tör
vény ellenében a gyakorlati érv soha sem al
kalmazható, különösen a megyei tisztviselők vá
lasztásánál nem, melynek keresztülvitele min
dig a körülményektől függött. Például minő el
lentétes körülmény lenne az, ba valamely megyé
nek főispánja bármely okból gátoltatnék a tiszt
újítást eszközleni. 

Én több esetet hozhatnék föl; elég legyen 
azonbaa csak egyet megemlítenem : Bács megyé
ben 1828 óta és pedig gr. Győry főispán-
sága alatt egész 1838-ig, t . i. midőn a még most 
is köztiszteletben áiló b. Rudics főispán ki nem 
neveztetett: tisztújítás nem tar tatot t . Mi történt 
volna a megyével ? ha akkor az összes megyei 
tisztikar lemond; lehe t e t t volna-e kormányzat ? 

35 
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Azt mondja a t. képviselő ur továbbá, hogy az 
1861-ki és 1867-ki gyakorlat a 3 évi szerve
zést megszüntette, pedig ez nem áll. Az 1848: 
xVII4k t. ez.,—melyre a t . képviselő ur állítását 
leginkább fekteti, és melyre valahányszor szük
sége van, mindig hivatkozűi szokott, — a me
gyékben nyíltan és határozottan minden tiszt
újítást eltörölt. Erre a t. képviselő ugyan nem 
hivatkozott, de azt mondja, hogy az 1861-ki és 
1867-iki gyakorlat az ellenkezőt mutat ta , mert 
akkor tisztujitások t a r t a t t ak ; ámde — mint 
mondám — meggyőződésem szerint a positiv 
törvény ellenében a gyakorlati érv sohasem al
kalmazható és legkevésbbé az 1861-ki és 1867-ki 
gyakorlat — mert az átmeneti gyakorlat volt 
— az 1848-ki törvénynyel szemben. 

Ha a t. képviselő ur vádállitását arra fek
tet te volna, elvárván a miniszter úrtól, hogy 
Magyarországban a már tarthatlanná vált igaz 
ságszolgáltatást megszüntesse, és a még hiányzó 
törvényjavaslatot a törvényszékek rendezésére 
nézve a ház asztalára letegye, akkor tökéletesen 
csatlakoztam volna hozzá; de midőn a positiv 
törvény ellenében a már tar that lanná vált álla
potot továbbra is föntartani akarja, akkor saj
nálom, hogy e szándékát nem helyeselhetem ; 
mert én megvallom, hogy a mostani igazság
szolgáltatás — hogy egy képviselő ur múltkori 
kifejezésével éljek — minden absurdum közt a 
legnagyobb absurdum; mert i t t minden történik 
az igazságszolgáltatás örve a la t t : a legnagyobb 
igazságtalanság, a legnagyobb visszaélés. Csak 
egy esetet, mely legközelebb történt, hozok föl. 

Bács megyében egy világos adóssági per 
10 év óta folyt, mert az iratok három ízben 
elvesztek, végre Ítélet hozatott, melyet a legfel
sőbb törvényszék is helybenhagyott; az ítélet 
végrehajtás alá került, s ekkor egy bizonyos 
egyén 700 frtnyi vadium letételével megvette a 
végrehajtás alá vont ingatlant oly föltétel alatt, 
hogy 3 hó alatt tartozik a vételárt lefizetni. A 
vásárló időközben a fizetést megtagadta, és mi
dőn a fél a vásárló kárára is árverést kért, a 
periratok ismét elvesztek. 

Ily igazságszolgáltatást akarunk továbbra is 
fentartani? akarjuk, hogy ily igazsagzzolgáltatás 
által Magyarország hitele tönkre tétessék ? Ezt 
ón egyátalában nem helyeselhetem. 

Azt is fölhozta a képviselő ur, hogy az 
igazságügyminiszter ur a szervezést azért ha
lasztja, mert nyomást akar gyakorolni némileg 
a közvéleményre és a jövő választásoknál kortes-
kedési eszközül akarja használni. 

Én ugyan ezen utolsó állítását kereken taga
dom, de magam is igen sajnálom, hogy a már 
Julius havában keresztülment törvénykezési szer
vezet még ma sem valr'sittatott. Hanem bocsássa 

meg a t. ház, ha nyíltan és határozottan meg
mondom, — mert őszintén megvallva soha a 
helyeslést vagy helytelenítést nem kerestem, s 
azért nyíltan szólok — ha számolunk magunk
kal, a minisztériumot vádolhatjuk-e azzal, hogy 
ő az oka annak, miként ezen törvénykezési szer
vezet nem valósittatott? Ha a t. háznak, illetőleg 
annak egyik részének, nem mondom egyátalában, 
de részének — kedve telik a költségvetés tár
gyalásánál mindent fölhozni, csak azt nem, a mi 
a dolog érdemére tartozik; ha előhozzák a eoe-
libatus eltörlését, a papi jövedelmek elfoglalását, 
a hierarchia megsemmisítését, a népesség szapo
rításának a papok befolyása által eszközlését: 
(Derültség) akkor bocsánatot kérek t. ház, ha 
ekként a költségvetés tárgyalásával hónapokat 
fogunk eltölteni, akkor tessék elhinni, hogy a 
reformkérdések keresztülviteléről szó sem lehet. 
Megengedem, hogy némely képviselő ur (Egy 
hang: Németh Albert!) 3 esztendő múlva, midőn 
számolni fog választóival, nagy haraggal fogja 
nekik elmondhatni : mindent akartunk, — akar
tuk a reformot, akartuk, hogy lányaitokat pa
pok vegyék el, hogy jószágaik jussanak a mi 
kezünkbe, — de a kormány akadályozott mind
ezek keresztülvitelében; (Elénk helyeslés) de ez t. 
ház, az ország javára nem elég! 

Irányi képviselő ur a codifieatiót hozta föl 
és azzal vádolta a már most 3 év óta hivatal
ban levő igazságügy minisztert, hogy a codifica-
tió kérdésében mit sem tett . 

Igaz, foóhajtása az országnak, hogy a co-
dificatió ügyében történjék már valami; de uta
lom az igen t. képviselő urat, kinek jeles tudo
mányát és szép ismereteit ismerjük mindnyájan, 
tekintsen vissza : hogyan haladt ezen ügy Fran-
cziaországban, hol a törvényszékek már szervezve 
voltak és a codificatióaoz, az úgynevezett „Code 
Napóleon" megalkotásához mégis 14 év kellett. 
Magyarországban 1836-ban már ki volt küldve 
a codificáló bizottság. A forradalom csak 1848-
ban következett be, és Magyarországban a codi-
ficatió időközben még sem történt meg, törvény-
nyé nem vált. 

Fölhozott még a képviselő ur egy igen saj
nos esetet, mely, őszintén megvallva, ón rám is 
fájdalmasan hatott, miután az, kit ő emiitett, 
én nekem is igen t. jó barátom volt. Azonban 
én az ily előzményeket egyátalában nem fogad
hatom el. A kegyelmezést soha ne erőszakoltas
suk senkinél. Ez esetben igaza lehet a képviselő 
urnák, hogy talán t. barátom betegsége megkí
vánta volna, hogy más helyre tétessék át , de 
ha ezt előzményül veszszük, ha ezt alkalmazzuk 
más esetekben, higye el a t. képviselő ur, hogy 
azt sokan nem fogják akarni, mert oly eset is 
állhat be, hogy midőn nem beteg ember elitéi-
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tetik, akarata ellenére, csupán a levegő változta
tás kedvéért Pestről Munkácsra tétetik át. 

Ily előzményes esetet soha nem akarnék. 
Ott, hol a kegyelmezésnek helye vau, tessék fo
lyamodni az illetőnek a miniszterhez, és én jót 
állok érte — a mint én ismerem az igazság
ügyminisztert, — hogy az kérelmét teljesíteni 
fogja (Élénk helyeslés.) 

Én, a mint mondom, nem akarok a tárgy
hoz hosszan szólni, hanem a költségvetést a rész
letes vita alapjául elfogadom. (Helyeslés.) 

K i s s J á n o s ; T. képviselőház! Az igaz
ságügyminiszternek költségvetése átalános tár
gyalás alá kerülvén : kötelességemnek érzem e 
tárgyhoz, mint a mely foglalkozásomhoz ta r to
zik, hozzászólani. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy egy ál
lamban az igazságkiszolgáltatás szervezésének 
Keresztülvitelére, ugy gyorsaságra, mint igazságra 
nézve legtöbb befolyással bir az igazságügymí-
niszter minden államban. Az igaz, a mit La-
tinovics Vincze t. képviselőtársam mondott: hogy 
1848-ban történt, átalakulás; csak az nem igaz, 
hogy a magyar nemzet 1848-ban forradalmat 
csinált volna, mert 1848-ban a magyar nemzet 
önvédelmi harezot folytatott azok ellen. Kik is
meretesek önök és az egész czivilizált Európa 
előtt. Ezzel tartoztam feleletül arra nézve, hogy 
ne láttassék a külföldön, mintha a magyar nem
zet elismerné azt, hogy forradalmat csinált volna 
1848-ban. 

Az igazságügyminiszter úrtól 3 éven át a 
haza polgárai elvárták volna azt, hogy az igaz
ságszolgáltatásra nézve mulhatlanul szükséges 
codificatiónál, oly törvényjavaslatokat terjeszszen 
a ház elé s azokat vezesse be, melyek legköny-
nyebbé, leggyorsabbá s legigazságosabbá tették 
volna az igazságkiszolgáltatást; azonban, ha 
rátekintünk az igazságügyminiszter müvére, a 
perrendtartásra: a legszomorúbb jelét látjuk an -
n a k , hogy hazánkban az igazságkiszolgáitatás 
egyes esetekben hajótörést szenved. Magok a bí
rák, kik az igazságszolgáltatással naponkint fog
lalkoznak, már kevés idő alatt meggyőződtek 
arról, hogy a perrendtartásnak szakaszai egy
másba ütközők, homályosak, ellenkezők s zava
rosak. Ha tehát oly perrendtartást adunk a bí
rák kezébe, melyben magok a birák sem tudnak 
kiigazodni, kérdem azt : vajon a haza polgárai, 
kik nem foglalkoznak szüntelenül az igazságki
szolgáltatással, magok ügyeinél hogyan fognak 
eligazodni a perrendtartásnak zavaros szabá
lyaival ? 

Megfoghatatlan előttem az, hogy a perrend
tar tás behozatalának végszakaszában felhatalmaz-
ta to t t az igazságügyminiszter ur arra, hogy ide
iglenesen a sajtóperekre a kerületi vegyes bíró

ságoknak felállítását szervezze s törvényjavaslatot 
terjeszszen ez iránt a ház elé. S mégis a sajtó
vétségek fölötti birák, kik ideiglenesen a kerü
leti táblai személyzetből voltak átalakítva, kik 
épen a legfontosabb ügyekben ítélnek a honpol
gárok személyes szabadsága s vagyona fölött s 
úgyszólván szólásszabadság s irodalom fölött, 
hogy azoknak mikénti szervezése iránt e mai 
napig sem adott a ház elébe az igazságügymi
niszter törvényjavaslatot s mégis a költségvetés
ben ezen kerületi vegyes bíróságoknak további 
fentartását látom czélba venni, melyek jelenleg 
is mint ideiglenes és nyílt parancs által behozott 
bíróságok szerepelnek. (Fölh'áltások jobb felől: El
áll') Tessék csak várni. 

A költségvetésben a 3. ezim alatt vannak 
a fegyencz-intézeteknek költségei. Ezen költsé
geket átfontolva, a legsötétebb események jönnek 
szemem elé, és akkor visszaemlékezem a múlt 
évi Julius 13-ra. mely nap épen forduló napja 
Böszörményi bezáratásának, és azon kötelesség
nél fogva, a melylyel az igazságügy miniszter ur 
a ház iránt tartozik, a múlt év Julius hónapjá
ban, akkor, a midőn Böszörményinek a bebörtö-
nöztetésére Irányi Dániel képviselőtársain vitat
kozása folvtán a t. igazságügyminiszter ur felelni 
méltóztatott, és vádolni a honpolgároknak egy 
részét azzal, hogy azok nem tettek eleget köte
lességüknek : nem folyamodtak Böszörményi meg-
kegyeímeztetéseért, és ezért nem is adhatott Bö
szörményinek kegyelmet. En ezen vádat oly sú
lyosnak tar tot tam a haza és Európa előtt, hogy 
az ellenében kötelességemnek éreztem a ténykö
rülményeket felsorolni és az összes Európa előtt 
földeríteni azon körülményt, hogy voltak a ha
zában törvényhatóságok, elkezdve Szatmár vá
rosán, Szatmár. Szabolcs és Mármaros megyék, 
a melyek kegyelemért folyamodtak; kötelessé
gembői kifolyólag bátor voltam a ház előtt a 
miniszter úrhoz interpellatiót intézni, a mely in-
terpeiíatiónak ötödik pontja e következő : 

„ Tétetett-e a miniszter ur vizsgálatot az 
iránt, hogy Böszörményi László köztudomásilag, 
s orvosi bizonyítvánvok szerint is súlyosan beteg 
levén, kinek roszakarata, vagy hivatalos mu
lasztása folytán hagyatot t mégis haláláig ezen 
egészségtelen helyen, a nélkül, hogy akár orvosi 
ápolásról, akár kórházba, vagy más egészségesebb 
helyre áttételéről gondoskodás történt volna ?" 

T. ház! A mint a miniszter ur váddal illette 
a haza polgárainak egy részét, hogy nem tettek 
eleget kötelessegöknek, én épen oly alapokon 
bátor voltam a haza polgárainak egy részét és 
a törvényhatóságokat megvédeni, és fölhívni a 
miniszter urat interpellatiómban az i rán t : hogy 
azon mulasztásoknak és roszakaratnak kutfeiét 
puhatolja ki és terjeszsze a ház elé, és ime fáj-

35* 
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dalom! 7 hónap múlt el, és a t . miniszter ur 
nem méltatta figyelemre interpellatiomat, hogy 
az ő ellenében fölállított vádakat megczáfolta 
volna a ház, a haza s Európa előtt, hogy a mu
lasztás nem a minisztériumnál történt, hogy 
egészséges helyre nem szállíttatott Böszörményi, 
hanem azon súlyos vád mai napig is a miniszter 
ur vállait terheli. 

Annál fogva én ezen költségeket, melyek 
most tárgyalás alatt vannak, mint olyanok, me
lyek részint már képviselőtársaim által részben 
megtámadva vannak, és azoknak a haza elleni 
veszélyessége kimutatva van, részint olyanok, 
melyek oly tőrvények alkotását idézik elő, me
lyek a czélnak meg nem felelnek a hazában, 
részint olyanok, melyek a börtönrendszer fentar-
tásával magának a humanismusnak ellenségei: 
én kereken meg nem szavazom. (Helyeslés a szélső 
bal felől.) 

H o d o s s y I m r e : T. ház! Azt hiszem, 
senki sem mondhat ellent azon t. képviselő urak
nak, a kik azon nézetet nyilvánították, hogy 
igazságszolgáltatásunk jelenlegi állapota tar tha
tatlan, hanem engedjék meg nekem azon nézetemet 
nyilváníthatni, hogy ezen állapoton, a mely mind
nyájunkat egyiránt nyom, valamint egyes esetekre 
alapított reeriminatiókkal nem, úgy az által sem 
fogunk semmit sem segíteni, ha tán egyes insti-
tutióknak kirivó bajain kivételesen változtatni 
akarunk; ez u ta t czélravezetőnek nem tartom 
azért, mert bajaink onnét erednek, hogy a mi 
egész jogrendszerünk, a mint magánjogunk te
kintetében fenáll, rósz, korhadt, heterogén ele
mekből van összeállítva, ugy hogy azokon a leg
ügyesebb bíráknak is eligazodni alig lehet. 

Miután tehát én — mint mondtam — nem 
tartom czélszerűnek az egyes eseteknek itten 
való megvitatását, sem egyes institutióknak kár
hoztatását : nem is fogok felelni, és nem fogok 
bocsátkozni azokba, melyeket egyes képviselő 
urak eddig ily irányban felhoztak. Nem hallot
tam senki részéről, hogy az hozatott volna fel 
az igazságügyi minisztérium ellen, hogy törvény
telenséget követett volna el, mindenki csak azt 
hozta fel, hogy a fenálló institutiók alkalmazása 
által méltatlanságot vagy más valami kellemet
lenséget idézett elő; miután pedig ez épen jog
rendszerünk jelen állapotából folyik, én csak azt 
óhajtanám: oda törekedjék wgj az igazságügyi 
miniszter, mint ezen képviselőház is, hogy egész 
jogrendszerünk tervszerüleg és gyökeresen minél 
előbb reformáltassék. Én tehát a codificatiót te
kintem e legsürgősebb működési térnek, és erre 
óhajtanám én, hogy a főtekintet fordíttassék. 

Az igazságügyminiszter költségvetésének egy 
rovata alatt codificationalis munkálatokra kér 
megszavaztatni bizonyos összeget, erre nézve 

vagyok bátor én jelenleg indítványt benyújtani 
azon kéréssel, hogy ezt azon rovat tárgyalásánál 
szintén napirendre tűzni, addig pedig kinyomatni 
méltóztassék, hogy akkor tüzetesen hozzászólani 
lehessen. Jelenleg csak annyit akarok megje
gyezni, hogy az igazságügyminiszter urnák épen 
ugy, mint a képviselőháznak összes törekvése az 
igazságszolgáltatás és igazságügyi törvényhozás 
terén meddő fog maradni mindaddig, mig csak 
nem lesz gondoskodva egy oly közegről, mely az 
alapszerkesztést és szakszerű revisiót sikeresebben 
eszközölje, mint azt a minisztériumban eddig fön-
álló osztály eszközölte, melynek én eddigi műkö
dését nem tar tom czélravezetőnek. Ezen ba
jon indítványom által gondolok segíthetni. Ha 
méltóztatnak megengedni, egyszerűen felolvasom 
azt. (Halljuk!) „Hivja fel a képviselőház az igaz
ságügyminisztert, hogy az igazságügyi codificatió 
idejére az egyes munkálatok tervszerű, rendsze
res, egyöntetű és a műnyelvnek megfelelő szer
kesztése czéljából eg}r szaktudósokból álló codifi
cationalis osztály állittassék föl, és ezen osztály 
rendeztessék be oly módon, hogy abba a rend
kívüli erők is bevonathassanak és a munkálatok 
szerkesztése az eddiginél sikeresebb módon esz
közöltethessék ; a mennyiben pedig ezen bizott
mány szervezése rendkívüli költséget igényelne, 
a képviselőház felhívja a minisztériumot, hogy 
ezen tárgyban a képviselőház elé részletes költ
ségvetést terjeszszen, és illetőleg póthitelt kérjen." 

Ismételve kérem, méltóztassék ezt kinyo
matni és maga idején tárgyalás alá venni. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatik tehát ezen indítvány
nak kinyomatását elrendelni? (Kinyomatandó!) 
Tehát ki fog nyomatni, felvétele pedig a részle
tes vitánál fog megtörténni. 

Az átalános tárgyalásra senki felírva nem 
levén, az előadó és a miniszter urnák van még 
joga szólani. 

G h y c z y K á l m á n : Ha az átalános tár
gyalás már befejezettnek lenne tekintendő, akkor 
kénytelen volnék némely i t t előadottakra né
hány megjegyzést tenni. (Halljuk!) Szívesen ha
lasztottam volna megjegyzésemet azon időre, mi
dőn a miniszter ur azok iránt, — melyeket i t t 
felhoztak — nyilatkozott; azon esetre azonban, 
ha a miniszter ur nyilatkozata által — a mi 
fájdalom, már szokásba jött — a vita már be
fejezettnek volna tekintendő, nem kívánom elmu
lasztani annak megjegyzését, mit előadni kívá
nok. (Halljuk!) 

Azt, hogy igazságszolgáltatásunk ügye igen 
rósz karban van, azt hiszem, tagadni nem lehet, 
bizonyítani nem kell : mert a mindennapi tapasz
talás bárkit meggyőzhet arról, hogy igazságszol-
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gáltatási állapotunk igen sajnos helyzetben vaa. 
(Ugy vem!) 

Mikép kelljen e bajon segíteni: erre nézve 
a véleményadást igen szívesen nálamnál illetéke
sebbekre bízom. Azok folytán, melyeket i t t hal
lottam, meg kell mégis tennem azon megjegy
zést, hogy a codificatió nézetem szerint igen nagy 
munka ; és kettőre keli készen lennünk, ha rend
szeres codificatió által akarunk bajainkon segí
teni : vagy türelemmel kell lennünk és tovább 
várakoznunk a codificatió létesítésére és életbe
léptetésére, vagy pedig készen kell lennünk arra, 
hogy ismét oly elhamarkodott munkát fogunk 
létesíteni, a milyen volt kétségkívül a perrend
tar tás . (Igaz!) Az igaz, hogy gyökerese® a ba
junkon, ugy, mint az előttem szólott képviselő ur 
is mondta, csak igazságügyünk rendszeres újjá
alakításával, ugy büntető- mint magán-jogunk 
tökéletes codificatiójával tudnánk segiteni; de 
addig is, mig ez bekövétkezhetik, segíthettünk 
volna magunkon a törvénynek némely részletes 
javítása á l ta l ; segíthettünk volna pedig nézetem 
szerint igen alaposan és helyesen. így például, 
meglehet, hogy hibázom, de azon véleményben 
vagyok, ha a helyett, hogy siettünk egy 6 — 700 
szakaszból álló eodificált perrendtartást összeál
lítani, a volt perrendtartás legégetőbb szüksé
geinek és hiányainak néhány szakasz általi kija
vításával segítettünk volna, most igazságszol
gáltatásunk ilyen elhanyagolt állapotban nem 
lenne; másrészről az igazságügyi miniszter urnák 
ideje lett volna azon általa is csak ideiglenesnek 
kijelentett perrendtartás helyett most már egy 
más, nyilvánosságra és szóbeliségre alapított co-
dexet végleges elhatározás végett a ház elé ter
jeszteni. 

Ily részleges törvényhozással például igen 
könnyen lehetett volna segiteni azon hiányon, 
melyet nézetem szerint igen alaposan Máttyus 
Arisztid t. képviselőtársam előadott; nevezetesen 
annak egyszerű elhatározásával, hogy a felség
sértési esetek vizsgálata és mindaz, mi azzal 
összeköttetésben van, a királyi táblára bizatik : 
megszűnt volna mindazon anomália, mely ellen 
nézetem szerint is a t. képviselő ur oly méltán 
panaszkodik. 

Bujanovics igen t. képviselőtársunk a bajt, 
melyet többen képviselőtársaim közöl igen helye
sen fejtegettek, nem a perrendtartásban magában 
keresi, hanem keresi abban, hogy a kiráryi tábla 
nem osztatott fel a perrendtartás alkotásakor 
több másodfolyamodásu bíróságra. Én bátor va
gyok a b. képviselő urat arra figyelmeztetni, 
hogy ha i t t Pesten a központban a bíráknak 
száma annyira szaporittatik, hogy a birák meg
kívántató számú osztályokban tanácskozhatnak, 
eltekintve attól, hogy a feleknek csakugyan ne

hezebben esik Pestre jönni, mint a közelebb eső 
helyekre: egyébként tökéletesen el lesz érve mind
azon czél, melyből t. képviselőtársam a kir. 
tábla felosztását kívánná. (Helyeslés. Áll! Nem áll!). 

Egyébiránt azt hiszem, hogy ezen kérdés 
iránt, mely a múlt országgyűlés alatt alaposan 
meg volt vitatva, most az átalános tárgyalás 
keretében fölösleges vitatkozni, s az nem is ide 
tartozik. 

A mi iránt különösen kívánok észrevételt 
tenni, az t . barátom Irányi Dániel urnák egy, —áta-
lam talán nem helyesen fölfogott — kijelentése. 
0 azon többi észrevételek között, melyeket az 
igazságügyminiszter ur eljárása ellen fölhozott 
— ugy látszik legalább nekem — a miniszter 
ur hibájaképen hozta föl azt is, hogy a legfel
sőbb bíróságoknál a birák száma nem szaporit-
tatott . Elismerem, tökéletesen igaz; azon oknál 
fogva is. a melyet most az imént mondtam, el-
kerülhetlenül szükséges a birák számának a leg
felsőbb bíróságoknál szaporítása. Csak azt kívá
nom t. barátomnak megjegyezni, hogy a birák 
számának e szaporítása most, miután a birói 
hatalom gyakorlásáról szóló törvény megalkot
tatott , többé nem magát az igazságügyminiszter 
urat, -hanem a törvényhozást illeti. 

Igaz ugyan, hogy az igazságügyminiszter 
ur az 1868: LIV. törvényczikk által föl volt 
hatalmazva arra, hogy a felsőbb bíróságok szer
vezésénél bizonyos teljhatalmat gyakorolhasson 
és a birák számát szaporittassa; de, ezen tör
vény még 1868-ban hozatván, a későbbi 1869: 
IV. törvényezikk által csakugyan meg van vál
toztatva, és annak világos rendelete szerint a 
birák száma törvényhozási utón kívül többé meg 
nem változtathatik. (Élénk átalános helyeslés.) Ezt 
csak megjegyzésképen vagyok bátor előadni, re
mélve, hogy az igazságügyminiszter ur, ki 
kétségkívül szintén belátja annak szükségét, hogy 
a felsőbb birák száma igen tetemesen szaporit-
tassék : az iránt az országgyűlés elé nem fog 
késni, törvényjavaslatot terjeszteni. 

H o r v á t B o l d i z s á r : Készen is van már ! 
Meg vagyok egyébiránt magam is győződve 
arról, hogy valamint az igazságügyminiszter el
járása ellen több nyomós, alapos észrevétel té
tetik, ugy a költségvetésnek több czikkelye 
és czime iránt is több észrevétel foroghat fön; 
de más részről e bajnál sokkal nagyobbnak tar
tanám azt, ha megvonnánk az igazságszolgálta
tástól azon költségeket, a melyek annak föntar-
tására megkívántatnak; ez okból, ha az igazság
szolgáltatás hibás is, országunkat az igazságszol
gáltatástól egyátalában megfosztanunk nem sza
bad, és ezt nem is akarhatván: ennél fogva fön-
tar tva minden egyes képviselőnek jogát, a rész-
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leteknél észrevételeit elmondhatni, a költségve
tést a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 

E l n ö k : A szólásra többé följegyezve senki 
sincs és igy az átalános vitát befejezettnek nyil
vánítom. (Bal felől f'ólkiáUások: Nem lehet!) 

T i s z a K á l m á n : Engedelmet kérek, én 
a szabályokból sehogy nem értem, hogy az áta
lános tárgyalást ugy lehetne befejezni, hogy a 
miniszter végül szólhasson, biztosítva arról, hogy 
utána már senki nem fog szólhatni. (Zaj.) Ha 
indítványozók vannak, kiket zárszó illet, a mi
niszter fölszólalása a tanácskozást nem zárhatja 
be ; természetesen ugyancsak a szabályok értel
mében, ha a miniszter ur azután megint akar, 
és szükségesnek tartja felelni, teljes jogában áll; 
de ugj' magyarázni a szabályokat, hogy a mi
niszter ur akkor szólván, mikor már senki föl
jegyezve nincs, az átalános tárgyalást befejezze, 
nézetem szerint, nem lehet. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

E l n ö k : Ismételten kijelentettem, hogy az 
átalános tárgyalás be van fejezve; megkérdeztem 
előbb a háztól, nem akar-e valaki szólni ? nem 
válaszolt senki; fölszólítottam ugy az előadót, 
mint a miniszter urat, vajon nem akarnak-e ők 
szólni ? ugy nyilatkozott mindkettő, hogy nem 
akar. (Fölkiáltások: Dehogy nem akar ) Ennél
fogva egészen szabályszerüleg rekeszthettem be 
az átalános tárgyalást. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r T. ház! Az elmondottakra minden 
esetre kell, habár lehető rövidséggel, válaszol
nom ; hanem méltóztassanak megbocsátani, ha 
kissé gazdálkodom alig visszatérő erőimmel, és 
kérem a t. képviselőket, méltóztassanak elmon
dani előbb észrevételeiket, hogy azokra együt 
tesen válaszolhassak, mert a többszőrös fölszóla
lást alig birom el. (Helyeslés.) 

A házszabályok értelmében a miniszter föl
szólalhat, mikor neki tetszik. Én ezen jogommal 
az átalános tárgyalás befejezése u tán akarok 
élni s akkoron kérem a t. házat, méltóztassék 
nekem egy negyed órát adni. hogy röviden vá
laszolhassak azokra, a mik itt előhozattak. (He
lyeslés jobb felől. Ellenmondás bal felől.) 

E l n ö k : Ismételve vagyok bátor kérdezni: 
kiván-e még valaki szólani? (Zaj.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Nem ar
ról van szó;, akar-e még valaki szólni, hanem 
arról: vajon a miniszter urat megilleti-e azon 
egyedül az indítványozókat és osztály-előadókat 
illető jog, hogy a vitát bezárják. Zaj.) Ha ezen 
jogot a minisztereknek megadjuk, ez nem jog, 
ez kiváltság lenne; mert igen előnyös dolog pl. 
a perben, hogy az alperest illeti az utolsó szó; 
de ezen jogot a vitatkozásra nézve a miniszter 
urnák megadni nem lehet, mert könnyen meg

eshetnék, hogy olyas valamit fog a miniszter ur 
mondani, minek következtében én és többen 
mások is azonnal föliratnók magunkat, holott 
különben nincs szándékom az átalános tárgya
láshoz hozzá szólani. (Nagy zaj. Szavazzunk!) 
Annál fogva kérem az átalános tárgyalást befe
jezettnek tekintetni, és a kérdést föltétetni. 

E l n ö k : T. ház! A házszabályok 126. §. 
értelmében az átalános tárgyalás be van fejezve : 
midőn többé senki szólni nem kivan. Én ennek 
folytán fölszólítottam először a t. képviselőket, 
hogy kiván-e még valaki szólni? miután senki-
sem jelentkezett, fölkértem a pénzügyi bizottság 
előadóját: kiván-e élni az ő t megillető joggal % 
ő azt mondta: nem. Tehát fölhívtam a miniszter 
urat, s miután vonakodásából azt véltem kive
hetni, hogy ö nem kivan szólni, kimondtam, hogy 
az átalános tárgyalás be van fejezve. (Nagy zaj. 
Szavazzunk! Halljuk'.) 

Z s e d é n y i E d e : Az elnök kijelentése 
folytán már most a fölött kell szavaznunk: vajon 
el fogad juk-e a költségvetést a részletes tárgya
lás alapjául? Méltóztassék tehát a kérdést föl
tenni ; a miniszter ur, ha neki tetszik, szólhat 
azután is. (Nagy zaj.) 

G h y c z y K á l m á n : Én csak ezen kér
déshez akarok szólani: vajon t. i. az átalános 
vita már befejezettnek tekintethetik-e, vagy 
nem? én kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a 
ház szabályait ellenkezőleg magyarázom, mint 
azt az elnök ur tette. Ő hivatkozot tá 126 . | - ra , 
a melyben az mondatik, hogy ha a szólásra 
többé senki sincs följegyezve és szólni kívánó 
ekkor sem jelentkeznék, szavazás előtt kik nyi
latkozhatnak ? nyilatkozhatnak : a központi és 
külön bizottságok, illetőleg a kisebbségi vagy 
külön vélemény előadói, az indítványozó, ha az 
indítvány nem bizottságilag tárgy altatott , az 
elleninditvány beadója, ha azt kívüle még kilen
czen aláirtak. Ez, t. ház. a házszabályok rende
lése ; hanem, hogy a miniszter ur is még mint 
utolsó nyilatkozhatnék, arra nézve ezen §-ban -
egyátálában semmi sem foglaltatik. (Jobbfelől fóiki-
áMások: A 127. §-ban!) 

A 127. §-ban ez van : A miniszterek vagy 
általok a háznak előre bejelentett megbízottjaik 
a szükséges fölvilágositások adása végett a sza
vazási kérdés föltevése előtt bármikor szót kér
hetnek. Ezt nem vonhatja senki kétségbe, ez áll 
tökéletesen; de a miniszter ur — az én fölfo
gásom szerint — még ha a szabályok szerint 
azzal bírna is, miként nem bír, (Jobb felől ellen
mondás) saját érdekében nem fogadhatna el oly 
jogot, a melynek védve alatt akkor nyilatkozzék, 
mikor nyilatkozatára már senki nem felelhet. 
(Zaj. Ellenmondás.) A miniszter ur nyilatkozhatik 
akkor, a mikor neki tetszik, de ha valakinek 
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nyilatkozatára van még észrevétele, azt meg
tenni jogában áll. {Jobb felől ellenmondás.) 

Z s e d é n y i E d e : T. ház ! A 135. §. ezt 
mondja: „Ha szólni kivánó nem jelentkezik, az 
elnök a tanácskozást befejezettnek nyilvánítja és 
a szavazásra fölteszi a kérdést. Az elnök ur 
kijelentette, hogy a szólásra nincs bejelentve 
senki, én tehát azt tartom, hogy most már sza
vaznunk kell. 

E l n ö k ; A mint már az imént is mon
dám : én a magam fölfogása szerint csakugyan 
befejezettnek tekintettem a tárgyalást, a meny
nyiben senki, a kit még a szabályok szerint szó-
lási jog megilletett volna, szólási jogával élni 
nem akart, és már azon ponton álltam, hogy 
szavazás alá bocsássam a kérdést, mikor ismét 
méltóztattak fölszólalni. 

Én tehát azt hiszem, hogy következetesen 
és ugy jár tam el, a mint kellett. (Helyeslés.) 
Most már föl fogom tenni a kérdést. (Halljuk!) 

Méltóztassanak szavazni a fölött, hogy a 
költségvetést a pénzügyi bizottság véleménye 
szerint átalánosságban a részletes tárgyalás alap
jául elfogadják-e, vagy nem? A kik elfogadják, 
méltóztassanak íölállani. (Megtörténik.) A többség 
elfogadja. 

Kívánja a t. ház a részletes tárgyalást ma 
megkezdeni ? (Nem kívánjuk! Holnap !) 

A holnapi ülés napirendje az igazságügyi 
minisztérium költségvetésének részletes tár
gyalása. 

Az ülés végződik d. u. IV2 órakor. 

136. országos ülés 
1870. márczius 4-én. 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai; Kérvények bemutatása. Körmendy Sándor interpellálja a kormányt a Mii hl born-féle alapítvány 
tárgyában. Az igazságügyi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása megkezdetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Horvát 
Boldissár, később Bedekovics Kálmán, Eötvös József 
b., Festetics György gr., Gorove István, Lónyay 
Menyhért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. 10% órakor. 

. E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (Olvassa a 
márczius 3-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

L á s z l ó I m r e : A jegyzőkönyvnek azon 
pontjára, mely az általam beadott kérvényről 
szól, bátor vagyok azon megjegyzést tenni, hogy 
én nem 134 szentesi polgárnak kérvényét adtam 
be, hanem épen ellenkezőleg Szentes város kö
zönségének e 134 polgár kérvénye ellen intézett 
óvását adtam be. 

E l n ö k : Méltóztassék a jegyző ur a jegy
zőkönyvet ennek alapján kijavítani. 

Van szerencsém a t. ház tudomására adni, 
hogy miután a tegnapi ülésben megállapított 

számokról — mint meg is jegyeztem — nem 
mernék jótállani, azokat egy számtiszt ur áltai 
összehasonlittattam a jegyzőkönyvben előfordu
lókkal ós ennek eredménye az lett, hogy a t. 
ház 24.125 ír t tal szavazott meg többet, mint 
a mennyit javaslatba hozott a pénzügyi bizott
ság, azonkívül marad természetesen az, mit a 
miniszter ur e tárgyban mint póthitelt kérni fog 
a t. háztól. 

Szabó János, a királyi ügyek aligazgatója, 
mint sajtóügyi közvádló kén a t. házat, hogy 
Miletics Szvetozár országgyűlési képviselő ur, 
mint a „Zastava" czimü lap felelős szerkesztője 
ellen, az emiitett lap 1869. évi 36-ik számában 
foglalt sajtóvétség iránt, a vizsgálat megindí
tására s a közkereset folyamatba tételére enge
dély adassék. A mentelmi bizottságnak vélemé
nyezés végett ki fog adatni. 

Temesvár sz. kir. város közönsége, a bank
szabadság elve alapján, minél több pénzforgalmi 
intézménynek törvény által létesitése iránti kér
vényét küldötte be. 
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Komárom sz. kir. város közönsége, az 1849. 
évi 1 és 2 forintos magyar papírpénz megtérí
tése végett 1868-ik évben beadott s a magyar 
minisztériumnak véleményével ellátva, a képvi
selőház által kiadott kérvényét megújítja, s azt 
elintéztetni kéri. 

Mind a két kérvény a kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

D á n i e l P á l : T. ház! Berberieh József, 
mint a Torontál megyébe kebelezett Györgyháza 
contraetiiális községe megbízottja oltalomért 
folyamodik a t. házhoz: ugyanis az 1849-iki 
évben kötött telepitvényi szerződés a múlt ősz
kor lejárt; a földes uraság azonban zaklatja a 
községet és oly feltételeket tüzeléjök, melyeket el 
nem fogadhattak. Azzal fenyegette a községet, 
hogy ha ezen feltételeket el nem fogadja, 15 nap 
alatt őket kirakatja; a községet körül árkolta, a 
legelőket felszántatta, és büntetés terhe alatt 
megtiltotta a lakosoknak a favágást, és most a 
szegény nép nem tudja, hová legyen. Kéri en
nélfogva a t. házat, méltóztassék a hűbéri viszo
nyok maradványait megszüntetni és a kérvénye
zők sorsára nézve törvényt alkotni. A mélyen 
tisztelt ház egy hasontartalmu folyamodványt 
a múlt alkalommal sürgősnek nyilvánított. Ké
rem tehát a kérvényi-bizottságot utasíttatni, hogy 
véleményes jelentését ugy az előbb már beadott, 
valamint ezen folyamodványra mielőbb terjeszsze a 
t . ház elé. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E tárgyban már több igen sürgős 
kérvény adatott be, melyekre a régi stylus sze
rint elmondhatni „periculum in mora." Ha a t . 
ház megengedi, bátor vagyok javasolni, hogy az 
igazságügy miniszteri költségvetés tárgyalásának 
befejezése után egy napot legyen szabad ismét 
kitűznöm, melyen ezen sürgetős kérvények tár
gyaltassanak. (Helyeslés.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : Tegnap egy kér
dést voltam bátor koczkáztatni a t. vallás- és 
közoktatási miniszter úrhoz; azonban ő e kér
désre, a mint szokták mondani, csak mint egy 
félvállról felelt; az az : meg sem hallgatott. 
Most tehát másodszor vagyok bátor ugyanazon 
ügyben kérvényt intézni hozzá, ha ugyan en
nek is nem az lesz sorsa, a mi szokott lenni 
igen sokszor a kérvényeknek, hogy t. i. agyon
hallgattatnak. 

A kérdvény, illetőleg interpellatió így 
hangzik: 

„Tan-e tudomása a miniszter urnák arról, 
hogy a felügyelete alatt álló közalapítványi ala
pok 1869. évi állapotát előtüntető kimutatása 6. 
lapja 15. folyó száma szerint oly Mühiborn-íele 
alapítványt kezel, melynek rendeltetése : „azon 
nyitramegyei nőszemélyek fölsegélyezése, kik 

1855 óta azev. ágostai vagy. helv. hitvallásról a 
kath. hitre áttértek.* 

Összeegyeztethetőnek tartja-e a*miniszter ur 
felekezetiségen felül helyezett hivatali állásával 
ily egyik felekezetet a másik rovására gyámo
lító alapítványt föntartani, sőt arra felügyelni, 
illetőleg kezelni is? 

Mit szándékozik tenni ezen alapitványnyal 
jövőre ?" 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
terrel. 

Napirendé menvén á t : következik az igaz
ságügyi minisztérium költségvetésének részletes 
tárgyalása. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ol
vassa az első czimet: Központi igazgatás.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f gr . , a p é n z ü g y i 
h i z o t t s á g e l ő a d ó j a - Az első czimre nézve, 
mely a központi igazgatásról szól, a pénzügyi 
bizottságnak néhány észrevétele van : 

„Ezen czim alatt 200.400 frt igényeltetik 
s így 10.100 ír t tal több mint a mennyi 1869. 
évre lőn megszavazva. 

Az igazságügyi minisztériumnak ez idő sze
rint még mindig oly teendői levén, melyek tel
jesen rendezett viszonyok közt hatáskörét nem 
érintenék, milyenek az úrbéri, bűnügyi és fegyelmi 
kérdések, valamint a számos eodificationalis mun
kálatok ; mindeddig a személyzetnek a központ
ban leendő kevesbitése nem volt kivihető s te
kintve azon körülményt, hogy a bizottságban je
len volt miniszter ur biztos kilátásba helyezé azt, 
miként a szervezési munkálatok befejeztével s a 
bíróságok redezése alkalmával a központi sze
mélyzet lényeges kevesbitése is fog czélba vé
tetni : a bizottság az eddigi tiszti állomások 
fentartását s az e • czélból előirányzatba vett ed
digi fizetések megszavazását ajánlja." 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
tovább: Személyes járandóságok 1. rovat, tiszti fizeté
sek és lakbérek.) 

E l n ö k : . Elfogadja a ház az 1-ső rovat 
a la t t : a tiszti fizetések és lakbérekre előirány
zott összegeket ? (Elfogadjak.) El van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa: 
„Számvevőség. 1 számtanácsos"'.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa e pontra a pénzügyi bizottság észrevételét.) Az 
első rovat 9-ik tétele alatt a számvevőségnél 
egy számtanácsos fizetése az eddig átalában 
megállapítottól eltérőleg 300 forinttal, ugyanan
nak lakbéri illetménye 100 forinttal javíttatni 
szándékoltatik, ezen fizetésjavitást azonban a bi
zottmány azon okból nem véli megadandónak, 
mert kívánatosnak találtatott, hogy a különféle 
minisztériumoknál alkalmazásban levő, ugyanazon 
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ranggal és czimmel biró hivatalnokok fizetéseire | 
nézve is egyformaság uralkodjék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottságnak a számtanácsos fizetésére vonatko
zó javaslatát? (Elfogadjuk.) Tehát el van fo
gadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
tovább a „Számvevőség" czim alatti első tételig 1„ 
számtanácsos." 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó r Ezen 
tétel alatti összeget a pénzügyi bizottság 300 
írttal leszállitandónak véli, az egyrangu hiva
talnokok fizetésének egyformásitását czélzó te
kintetből. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottság véleményét ? (Elfogadjuk.) Elfogadtatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
tovább a „Számvevőség" czim alatti többi tételi.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (olvassa 
a bizottság észrevételét): „Minthogy a számvevőség 
teendői már átalában tetemesen szaporodtak, 
különösen pedig a házi kezelésnek a váczi fegy
intézetben való behozatala következtében az on
nan beérkező összes számlák itt vizsgáltatnak, 
ós a havonkint előforduló fizetési liquidatiók, 
melyek előbb a pénztárak által teljesíttettek, 
most itt teljesíttetnek: a bizottmány a személy
zetnek ezen szaporítását eléggé indokoltnak látja, 
s a kért összeget megszavazandónak véli." (El
fogadjuk !) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 

a „Segédhivatal" czim alatti első tételt: „1 főigaz
gató".) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
segédhivatali főigazgató fizetését a bizottság 300 
írttal az egyrangu hivatalnokok fizetésének egy-
formásitása tekintetéből leszállitandónak ^ tartja. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottság javaslatát? (Elfogadjuk!) Tehát el
fogadtatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a „Segédhivatal" czim alatti többi tételt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk) 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : Az 

előirányzott összes összeg ezen első rovat alatt 
146,340 frtot tesz. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Az 
elfogadott összeg a kiigazítások után tesz 
145,640 frtot. 

E l n ö k : E szerint el méltóztatik fogadn i 
a t. ház? (Elfogadjuk]) Tehát nem mint a mi
nisztérium praeliminálta, hanem mint a pénz
ügyi bizottság kiigazította 45,640 frt. el van 
fogadva. í 

KÉPV. H. NAPLÓ 18S4 VI. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : (ol
vassa: szolgák fizetései és lakbérei, egy ajtón álló 
500 frt. fizetés, 80 frt. lakpénz, 580 frt. 12 szolga, 
hat 400 frttal, hat 350 frttal. Fejenkint 50 frt. 
lak1.érrel, összesen 5100 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
fizetés ja vitást, mely a szolgák fizetésénél, neve
zetesen az ajtónállónál 110 forinttal és 12 szol
gánál egyenkint 50 forinttal, összesen 600 fo
rinttal kívánt fizetésjavitást a bizottság nem 
tartja megajánlandónak, mert fennebbiek fizeté
sét a többi minisztériumoknál alkalmazásban 
álló szolgaszemélyzetével egyenlősitendőnek tartja, 
e szerint az ajtónállónak fizetését 400 forintban, 
lakbérét 60 forintban; 6 szolga fizetését 350 
forintban, lakbérét 48 írtban, végre 6 szolga fize
tését fejenkint 300 írtban, lakbérét szinte 48 
írtban véli megállapitandónak. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : (ol
vassa tovább a költségvetés 4. 5. 6. 7. 8. rovatát, 
melyek a pénzügyi bizottság észrevételeivel együtt 
elfogadtatván, olvassa a 9-ik rovatot: az országos fór
vénytár szerkesztésére 2500 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
kilenezedik rovat alatti országos törvénytárnál 
előforduló 2800 forintnyi kevesebbletre nézve 
megjegyzendőnek tartja a bizottság, hogy a kép
viselőháznak még múlt évben kijelentett kivá-
nata folytán a törvénytár nyomtatása és ki
adása magán vállalkozóra bízatott, minek a fenn 
kimutatott megtakarítás lön eredménye. Ezen 
szakaszban előforduló egyéb tételekre nézve a 
bizottságnak észrevétele nem volt, a fennebbiek-
hez képest tehát a központi igazgatásnak 1870-ik 
évi összes szükséglete fedezésére a pénzügyi bi
zottság 198,576 vagy kerekszámban 198,500 
forintot megszavazandónak véleményez. 

G h y c z y I g n á c z : Az 1868-ik évi IH. 
törvény első szakaszának következésében megál
lapított országos törvénytár szerkesztésének költ
ségei ezen fejezetben ugyan benfoglaltatnak, azon
ban a jövedelmekről említést az egész költségvetés
ben nem találok sehol. Miután pedig az imént 
idézett t. ez. 3-ík szakasza szerint csak a törvé
nyeknek ezen törvénytárban közzétett szövege 
bir közhitelességgel, annál inkább kell, hogy ezen 
törvénytár nagy kelendőségnek örvendjen. Követke
zőleg jövedelmet is hozzon mennél nagyobbat a 
haza azon polgárainak száma, kiknek érdekében 
áll a törvényeknek ezen egyedül hiteles szöve
gét ismerni. Ennélfogva bátor vagyok a t. mi
niszter urat fölkérni: méltóztassék fölvilágosítást 
adni ezen törvénytár miben léte, azon fölül pe
dig az iránt, minő egyességet kötött legyen an
nak kiadása iránt. 

36 
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H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Mielőtt ezen kérdésre vála
szolnék, legyen szabad kémem a t. házat arra, 
hogy Kovács Kálmán miniszteri tanácsos ur he
lyet foglalhasson a képviselőházban, azon esetre: 
ha akadályoztatva volnék, egyik vagy másik 
kérdésben helyettem a kellő fölvilágositásokat 
megadni. (Helyeslés.) 

A mi azon kérdést illeti, melyet Ghyczy 
Ignácz képviselőtársam intézett hozzám, arra 
azon fölvilágosítást van szerencsém adni: hogy 
az országos törvénytár szerkesztésére nézve Ráth 
Mór úrral léptem szerződésre, még pedig 3 évre, 
azon föltétellel azonban, hogy minden év utolsó 
negyedében fölmondható legyen a szerződés. 

Fájdalom, ezen fölmondás csakugyan be is 
következett. Ő kijelentette, hogy az 1870-ik évre 
nem hajlandó vállalkozni azon föltételek mellett, 
a melyek alatt az 1869-ik évre elvállalta volt 
az országos törvénytár kiadását. 

Az 1869-ik évre kötelezte magát minden 
ívtől, mély részint a Rendeletek tárában, részint 
pedig a Tőrvénytárban megjelent, 30 forintra, 
azonkívül a forditmányokért ivenkint 15 írtra. 
E mellett, t. ház! még volna némi haszon. — a 
hasznot azonban nem tudjuk egészen fölszámítani 
azért, mert az 1869-ik év végén még a szám
adásokat nem zárhattuk be, és mert a Törvénytár 
ezen jövedelmeinek legnagyobb része fordítási 
dijakra fordítandó, és e dijakat át kell tennem 
a miniszterelnökséghez, a hol a dijak fölszámi -
tása a múlt évre még nem fejeztethetett be. 

Csak márczius végével, ha a zárszámadások 
befejeztetnek, leszek képes a tiszta jövedelemről 
számolni. De 1869. végén, midőn némely kiadá
sok még függőben voltak, ez lehetetlen volt, 
annál kevésbbé szeptemberben, midőn ezen költ
ségvetés készült. Jövőre pedig okvetlenül be fo
gom venni a költségvetésbe, ha az 1869-ik év 
eredményei nyomán a tiszta jövedelemre nézve 
magamat tájékozhatandom. Fájdalom azonban, 
nem sok jövedelemre van kilátás azért, mert 
Ráth Mór kiadó 1 869. végén íölmondván a szer
ződést, akkor már késő volt uj concursust hir
detni. Fölszólítottam ugyan az „Athenaeum" tár
sulat igazgatóját : vállalná el kedvezőbb föltéte
lek mellett ezen munkát; de e lépésem sikerte
len maradván, kénytelen voltam megkötni a 
szerződést a legközelebbi egy esztendőre az előb
bieknél sokkal kisebb előnyök mellett, de egy
szersmind oly föltétel alatt, hogy jövőre a föl
mondás az év harmadik évnegyedében történjék, 
ugy hogy fölmondás esetében időm legyen cső
döt hirdetni. 

A csődtől — megvallom, — t. ház, nem 
várok kedvező eredményt. Miért nem ajánlhat
nak a vállalkozók többet? azért, mert szabad 

verseny tárgya a törvények kiadása. Mi a 
kiadótól azt követeljük, hogy a hazában élő 
minden nyelven kiadja a törvényeket és rende
leteket; neki azonban haszna csak a magyar és 
német kiadásból van. 

Azon 8 különböző nyelven készült kiadás
nak igen kevés vevője van; így például a román 
nyelvű kiadásból csak 120 példány kelt el, a 
szerb nyelven készült kiadásból nem egészen 100, 
a horvát nyelvűből épen csak 3. Midőn tehát a 
kiadók készletben tartoznak ezen nyelvű kiadá
sokat is tartani, azt, mit a magyar és német 
kiadáson nyernek, rendesen elvesztik a többi 
nyelvű kiadásokon, mert ezek — hogy ugy 
mondjam — nyakukon maradnak. Mindamellett 
én a t. ház rendeletéhez képest meg fogom ki-
sérleni a jövőre nézve esőd utján minél kedve
zőbb föltételek alat t vállalkozót keresni. (IIe-
lyesUs.) 

A vállalkozók kedvezőbb föltételeket azon
b a n csak akkor volnának hajlandók ajánlani, ha 
a törvényhozás biztosítaná őket például három 
vagy négy évre, hogy a törvények és rendeletek 
hivatalos kiadása kizárólagosan őket illeti; ha-
n em az a t. háztól függ, vajon ily monopóliu
mot behozni tanácsosnak tartja-e vagy nem? 
(Felkiáltások: Ntm lehet!) Akkor lehetne egyúttal 
elérni azt is, hogy mind a Rendeletek tára, mind 
az Országos Törvénytár egyes számai olcsóbban 
jussanak a közönség rendelkezésére, a mi most 
azé r t nem lehetséges, mert a jelenlegi föltételek 
mel le t t is alig találkozik vállalkozó. 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! A dolog ily 
helyzetében talán volna egy más eszköz, mely 
ezen bajon segíthetne. Az államnak ugyanis van 
nyomdája, s miután ezen törvénytár a törvény 
értelmében adatik ki, s miután a nemzetiségek 
mind a mellett is kívánják, hogy a magok nyel
vén is ki legyen adva, csekély nézetem szerint 
olyan esetben, mint a jelen, midőn vállalkozók 
által haszon nem mutatkozik, az államnak kell 
közbe lépnie és ily kiadványokat az államnyom
dábannyomatnia, (Helyeslés bal felől) ennélfogva bá
tor vagyok ajánlani, hogy ezen Törvénytár, ugy a 
Rendeletek tára is a jövőben az államnyomdában 
adassék ki. (Helyeslés.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : Én csak üdvözölui fogom, ha a t. 
ház ezen indítványt elfogadja, mert én voltam 
egyike azoknak, kik folytonosan sürgették, hogy 
az államnyomda jőjön Pestre és ne maradjon 
Budán, minthogy jelenleg vannak esetek, midőn 
hetekig kell várnunk, hogy valamely rendeletünk 
kiadassék, mivel nincs nyomda rendelkezésünkre. 
Nagyon üdvözölném tehát, ha a t . ház ezen ha
tározatban méltóztatnék megállapodni, mert így 
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legalább minden baj ellen meg leszek én is 
védve. 

E l n ö k : Menjünk tovább! 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő : A fő

összeg tesz 200,470,vagyis kerekszámban 200,000 
forintot. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
főösszeg a pénzügyi bizottság jelentése szerint 
198,500 forintot fog tenni. 

E l n ö k : E szerint a megszavazott összeg 
198,500 forint. 

Következik tehát a 2-ik czim. 
B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 

a 2-ik cdmet: )„Országos törvénykezés.'-
T i s z a K á l m á n - T. ház! 
E l n ö k : A pénzügyi bizottságnak csak a 

3 első tételre van észrevétele; tán azt méltózta
tik először meghallgatni, vagy pedig még az
előtt szólani. 

T i s z a K á l m á n : Átalánosságban kívá
nok néhány szót mondani. T. képviselőház! 
(Halljuk!) A tegnapi napon is elősoroltatott i t t , 
de, ugy hiszem, tudjuk mindnyájan azt, hogy 
mind a legfőbb törvényszéknél, mind a semmitő 
széknél tetemes restantia van. Én a restantiák 
okát nem akarom részletesen vizsgálni és kuta t 
ni, sőt még ki is fejezhetem azon hitemet, me
lyet magántudomásból meritek: hogy a restan-
tiákat bizonyára nem, vagy legalább lagnagyobb 
részben nem a kinevezett birák hanyagsága 
okozza, hanem okozza az, hogy a legnagyobb 
erőfeszítéssel sem tudják a jelenlegi birák a tár
gyak halmazát elintézni. De ily körülmények 
között annál inkább szükséges, hogy mindazon 
birói helyek, melyek rendszeresítve vanuak, oly 
egyének által töltessenek be, kik azon helyeket 
valóban el is foglalhatják és egészen a birói te
endőknek szentelvén idejöket, kötelességüknek 
megfelelhetnek; és én kénytelen vagyok e he
lyütt nyilvánítani, hogy ily körülmények közt 
tökéletesen menthetetlennek tartom, miszerint a 
semmitő törvényszék egyik birájává egy oly 
tisztelt egyén ki van már hónapok vagy tán ré
gibb idő óta kinevezve, ki a miniszterelnök mel
lett működvén, birói helyét el nem foglalhatja, 
mi által pedig a birói teendők tetemes hátrányt 
szenvednek, valamint azt sem helyeselhetem, 
hogy a legfőbb törvényszékhez, az államtitkár ur 
személyében egy oly általam különben igen 
tisztelt egyén lett kinevezve, ki a birói teendő
ket nem végezheti. Azt hiszem, hogy midőn 
mindnyájan annyira emlegetjük az igazságszol
gáltatás jobb és gyorsabbá tételének első rendű 
szükségét, akkor már itt az ideje, hogy valahára 
az ilyenek megszűnjenek és azon a legfőbb tör
vényszékhez és a semmitő székhez kinevezett 
egyének vagy foglalják el helyüket, vagy pedig 

mentessenek föl és neveztessenek ki olyanok, kik 
helyöket elfoglalva, a birói teendőket teljesíthetik. 
(Helyeslés.) 

V u k o v i t s S e b ő : T. ház! (Halljukl) 
Ugyanazon észrevétel, melyet t. barátom Tisza 
Kálmán tett , (Halljuk!) t. i. a legfőbb bírósá
goknál nagy számban szaporodott hátralékokra 
vonatkozó észrevétele nyomán bátor leszek nem 
az itteni egyes tételek ellenében, hanem átalá-
ban a per folyamatának lehető gyorsítására nézve 
némi megjegyzést tenni. T. ház! Az átalános 
tanácskozás alkalmával több oldalról meg volt 
pendítve azon eszme, hogy' a történt nagy hát
ramaradások orvoslására ujabb bírákat kell ki
nevezni, az az szaporítani a jeles birák számát. 
Ez véleményem szerint több tekintetből oly né
zet, mely oly rögtön nem fogadható el, mert én 
azt hiszem, hogy valahányszor valamely hiva
talok — legyenek azok birói vagy igazgatási 
hivatalok — szaporításáról van szó, a képvise
lőháznak szükséges azt a közteher szempontjából 
megvizsgálni, és csak legszorosabb szükség ese
tében egyezni abba. hogy ismét uj teherrel sza-
porittassék a költségvetés. — De más részről, t. 
ház! azt hiszem, hogy a kellő igazságszolgálta-

i tás garantiája nem a birák nagy számában fek
szik, hanem fekszik a birák ügyességében, pon
tosságában, képességében és részrehajlatlanságá-
ban. — Erre nézve. t. ház, bátor vagyok két 
körülményt felhozni, mely nézetem szerint oka 
annak, hogy a hátralékok nagyon megszaporod
nak. — A hátramaradások oka a perrendtartás
ban fekszik. — Említve volt. hogy a t. tagok 
és különösen a miniszter ur nem akarnak vál
toztatást tenni a perrendtartáson. — Pedig én 

I azt hiszem, hogy valahányszor valamely uj tör-
i vény hozatik és annak életbeléptetésénél hiányok 

mutatkoznak, azon hiányokat rögtön pótolni 
kell uj törvény által. — Ez így történik min
denütt ós gyakran látjuk, hogy valamely tör
vényhozás létrehoz egy törvényt az első ülés
szakban és már a másodikban föltűnt hiányokat 
pótolja. — A két körülmény, melyre a t. ház 
figyelmét fölhívni bátorkodom, a következő. — 
Tudjuk, hogy az egyes osztályok bíráskodására 
nézve a legfőbb törvényszéknél jelenleg 7 tag 
kívántatik. En nem tudom, mennyiben kívánja 
talán a nemzet praejudiciuma, hogy ennyi tag 
legyen szükséges az Ítélethozatalra, de én azt 
hiszem, hogyha más országokban egy bíróban is 
megbízik a közönség, nálunk talán elegendő vol
na 3 biró az ítélet kimondására. — Es mit 
nyernénk ez által t. ház? Azt nyernök, hogy 
nem volna szükséges a birák szaporítása. — A 
legfőbb törvényszéknél van 36 biró. Ezen szám 
7-tel elosztva ad 5-öt. — A legfőbb törvénys-zék 
tehát 4, legfölebb 5 osztályban ülésezhet. — Ha 
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ellenben elegendő volna 3 tag egy osztályra, 
akkor 12 osztályban ülésezhetne a legfőbb tör
vényszék, és igy a perek gyorsítására nézve 
150°/o-et nyernénk. 

Ezt, t . ház, nézetem szerint annál inkább 
lehetne behozni, mert ha valahol, akkor a leg
főbb törvényszéknél fel kell tennünk az egyes 
bíróról, hogy képes megfelelni a kívánal
maknak. 

A második észrevétel, melyet tenni akarok, 
szintén a perrendtartásban leli indokát. 

A perrendtartás szerint a legfelsőbb tör
vényszék tagjai is köteleztetnek perek előadásá
ra. — Megvallom, t. ház, hogy én az előadói 
tisztet a bírói hivatással megegyeztethetőnek 
nem tartom. — (Helyeslés hal felől.) Az kétség
telen, hogy nálunk még nem jött el azon idő, 
a midőn a perek előadását azokra lehetne bizni, 
a kiket az természetszerűleg illet, t . i. a felek 
ügyvédeire. — Akkor lesz nálunk az eljárás tö
kéletes, ha a bírónak semmi köze sem lesz a 
perek előadásához, hanem előadják a pereket 
magok a peres felek. — Azonban ez iránt most 
nem akarok indítván}^ tenni; elégha megpendítet
tem az eszmét. Hanem azt gondolom, mégis a 
legfelsőbb bíróságok tagjait bár mi módon föl 
kellene menteni az előadástól, mert nem szen
ved kétséget, hogy azoktól, a kik a legfelsőbb 
polczon bírói helyeket elfoglalnak, megkívánható, 
hogy mint legfelsőbb törvényszéki birák, nagy 
szakismerettel biró, kitűnő és érdemeket szerzett 
férfiak legyenek. Már pedig, t. ház! az ily fér
fiak nem igen szeretnek kettős kötelességet tel
jesíteni ; különösen azt is megkívánható misze
rint azt is tekintetbe kell venni, hogy az ily 
férfiak meglehetős előrehaladott korában vannak 
az életnek, a kiknek, azt hiszem, elég, ha a csen
des bírói székben ülve, megbirálják, megfontolják 
az elébök terjesztett peres ügyeket. 

Én tudom, t . ház, hogy a jelen időben is 
történt oly eset, a hol ezen körülmények fön-
állása miatt a legfőbb törvényszék meg volt 
fosztva egy oly egyéntől, a ki kétségkívül az or
szág hasznára leendett. A tavali kinevezések közt 
volt egy uri ember — nekem iskolatársam — 
ki szakképzettsége, jelleme és érdemeinél fogva 
egyik legjelesebb tagja lett volna a legfőbb tör
vényszéknek, — és mégis mivel szembajban szen
ved, nem volt képes elfoglalni kinevezési helyét, 
mert referálni kellvén neki, szembaja miatt nem 
képes tollhoz nyúlni; de mint biró helyén le t t 
volna. 

Látom továbbá, t. ház, hogy i t t a fogal
mazó ezim alatt előfordulnak oly hivatalbéliek, 
a kik — ha nem csalatkozó m — ugyanazon tisz
tet végezik, mint az előadók; mert én nem tu
dom, hogy mit fogalmazhatnának egyebet, mint 

a perek kivonását; tehát ez csak munkaszapo-
ritás, mert ha a bírákat illeti az előadás, akkor 
az illető biró nem veheti á t minden megvizsgá
lás, átdolgozás nélkül a fogalmazó munkáját, 
hanem kötelessége a pert sok időveszteséggel ép 
ugy áttanulmányozni, mint tette azt az illető 
fogalmazó. 

Annálfogva nem inditványképen hozom ezt 
föl, hanem egyszerűen ajánlom a t. miniszter ur 
figyelmébe, és bátor vagyok fölhívni a t. ház 
figyelmét is arra, ha vajon nem volna-e czélsze-

i rü oda törekedni, hogy 7, illetőleg 5 biró helyett 
| 3 biró lenne elég egy osztályülésben, a legfőbb 
| törvényszékek bírái pedig mentessenek föl az 
j előadás kötelességétől. [Helyeslés.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r : T. ház! Tisza Kálmán képviselő 
urnák teljes igaza van, midőn szabályszerütlen-
nek tartja azt, hogy vannak némely állomások 
a legfőbb törvényszéknél, melyek névleg ugyan 
be vannak töltve, de tényleg elfoglalva nincse
nek. Azonban ezen abnormitásnak oka nem én 
bennem, hanem az átmeneti korszaknak nehéz
ségeiben fekszik. Például egy igen kitűnő tag 
nem foglalhatta el helyét a semmitőszéknél azér t 
mert igen fontos hivatást teljesít a miniszterel
nök ur mellett, és ott még nem sikerült őt 
pótolni. Ez okból halasztási időt adtam neki ál
lomásának elfoglalására. E halasztási idő később 
meghosszabbíttatott; de legutóbb január elején 
kénytelen voltam az illetőnek kijelenteni, hogy 
azon esetben, ha e fontos helyét a semmitő
széknél május elején el nem foglalná, kénytelen 
volnék a/t ugy tekinteni, mintha állomásáról le
mondott volna. Tehát biztosithatom az igen t. 
képviselő urat , hogy vagy elfoglalja állomását 
május eleién, vagy pedig be fogom tölteni állo
mását más által, ugy fogván őt tekinteni, mint
ha lemondott volna. 

Mi az igazságügyminiszteri államtitkár ur 
ügyét illeti, a mit Móricz Pál tisztelt képviselő ur 
is felhozott, s melyre nézve némileg szemrehá
nyást t e t t nekem, hogy én baráti érzelmeimet 
az állani érdekei rovására érvényesítem az által, 
hogy én tisztelt barátom számára az ország leg
főbb törvényszékénél egy állomást föntartottam : 
arra kénytelen vagyok megjegyezni, t. képviselő
ház! hogy valóban nem én tettem barátságot az 
én t. barátommal az államtitkár úrral, midőn őt 
fölkértem ezen állomás elvállalására; hanem ellen
kezőleg ő tet te nekem a legnagyobb barátságot, 
(Közbeszólás bal felől: Az hörülielől egyre megy.) 
melyért neki egész életemen át le leszek köte
lezve, hogy ő, — noha hosszú habozás után — 
ezen állomásra vállalkozott, és valóban kitűnő 
tehetségeit az állam szolgálatára fölajánlotta, egy 
úttal pedig lemondott korábbi állásának sokkal ju-
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talmazóbb előnyeiről. Egyébiránt biztosítómat, kép
viselőházat, hogy az igazságügyminiszteri állam
titkár ur, az én igen t. barátom, hajlandó ma 
inkább mint holnap, ezen állását elhagyni, a 
melyben csupán az ügyszeretet tartja őt vissza 
és azon körülmény, hogy minden kísérleteim 
az államtitkári hivatal végleges betöltése iránt 
— fájdalom — eddig sikeretlenek maradtak. Hogy 
a mai körülmények közt nem igen könnyű ezen 
állomást betölteni, azt, ugy hiszem, t. képviselő
ház , fölösleges bővebben indokolni. Csak egy moz
zanatot hozok föl : azt, hogy az államtitkár a 
miniszternek „altér ego*-ja s azért szükséges nem 
csak, hogy nézetegység létezzék köztök, ha
nem hogy egyszersmind a miniszter ő irányában 
föltétlen bizalommal viseltessék. Ilyen alkalmas 
egyéniséget találni nekem fölötte nehéz, minthogy 
nyilvános életünk sokkal ifjabb, semhogy alkal
mam lett volna annyira megismerkedni a fejlő
dő és mindenesetre gazdag capaeitásokkal, melyek 
az országban találhatók. Mihelyt sikerülni fog 
nekem e fontos állomás végleges betöltése: az 
államtitkár ur, az én igen t. barátom, — a ki 
csak ideiglenesen vállalkozott ezen állomásra — 
vissza fog lépni. 

Igen nagy köszönettel tartozom Tisza Kál
mán t. képviselő urnák, midőn maga is beismeri 
annak szükségességét, hogy az ország főbb tör
vényszókeinél, hol a teendők oly annyira össze
halmozódtak, miszerint a mostani erők azoknak 
földolgozására elégtelenek, hogy — mondom — 
ott a személyek szaporításáról gondoskodni kell. 
Nem is késem kijelenteni t. ház, hogy arra vo
natkozó törvényjavaslatom készen van, s mihelyt 
a költségvetés tárgyalása be lesz fejezve, — 
vagy talán még előbb — leteszem a ház aszta
lára azon kérelemmel, hogy azt minél elébb tár
gyalás alá venni méltóztassanak. Azontörv. javaslat 
benyújtásakor fogom a t. háznak azon adatokat 
is előterjeszteni, melyekből ki fog tűnni, hogy 
teljes lehetetlenség a mostani személyzettel a 
teendőket elvégezni. 

A mi Vukovics Sebő igen t. képviselőtár
sam nézetét illeti, hogy talán lehetne más or
voslatról gondoskodni; megvallom : én más mó
dot a baj elhárítására az átmeneti korszakban 
nem találtam. 

Az appellátáknak korlátozása vagy eltörlése, 
azt hiszem, ellenkezik az igazságszolgáltatás ér
dekeivel és ellenkeznék a háznak azon nézetei
vel, melyek a perrendtartás tárgyalása alkalmá
val nyilvánultak. 

Panaszhangokat hailottam a polgári per
rendtartás ellen. Hiszen, t. ház, méltóztatnak 
tudni, hogy midőn a polgári perrendtartásra 
vonatkozó törvényjavaslatom a jogügyi bizottság I 
alatt volt, akkor minden oldalról azon szemre- i 

hányással kellé találkoznom, hogy ezen javasla
tom annyira átalakíttatott , miszerint — ugy 
szólván — kő kövön nem maradt. Én annál 
fogva nem találom igazságosnak és méltányosnak 
azon bírálatot, melyet irányomban gyakorolni 
méltóztattak. De nem találom azt igazságosnak 
s méltányosnak a jogügyi bizottság ellenében 
sem. Tagadhatatlan, hogy a polgári perrendtar
tásnak is, mint minden emberi műnek lehetnek 
ós vannak is hiányai; hanem mind a mellett én 
a polgári perrendtartást azon ehaos után, a 
melynek véget vetett , nagy jótéteménynek tar
tom és oly műnek, mely az átmeneti korszakban 
a nemzet méltányos kívánalmait kielégíti. 

En egyátalában nem vagyok az írásbeli 
rendszernek barátja, és nem is képzelek magam
nak e rendszer alapján tökéletes polgári per
rendtartást . Azt hiszem tehát, hogy niig a szó
beli rendszerre áttérhetnénk, az uj perrendtartás 
oly mű, a melyért a nemzet a jogügyi bizott
ságnak, mely azzal 8 hónapig fáradozott, hálá
val tartozik. 

Volna még egy mód a dolgon segíteni, ha
nem talán e fölött tanácskozhatunk majd akkor, 
midőn a t . ház a már előre jelzett törvényja
vaslatomat annak idejében tárgyalás alá fogja 
venni, t. i. hogy a senatusok tagjainak száma 
leszállittassók. 

Azonban már most előre is kénytelen va
gyok megjegyezni, hogy e módszer alkalmazása 
a kir. tábláknál s a legfőbb törvényszéknél ne
hézségekbe ütközik annyiban, hogy az alsóbb 
forumoknál is a tanácstagok számának leszállí
tását vonná maga után. Ugyanis a fölebbezések 
rendezésénél azon elv volt irányadó, hogy a 
fölebbviteli fórumnál a tanács két taggal erő-
sebb legyen azon biróságénál, a melynek eljá
rása fölött a fölebbviteli fórum ítél. így a mig 
az első folyamodásu törvényszékeknél az elnökön 
kívül két tag jelenléte szükségeltetik jogérvényes 
határozat hozására: a kir. tábláknál a tanács 
tagjainak száma négyre, a legfelsőbb ítélő szék
nél pedig hatra emelkedik. Ha tehát a királyi 
tábláknál a tanács tagjainak számát négyről 
kettőre akarnók reducálni, akkor, ha csak az 
említett irányelvet nem akarjuk megsértem, első 
fólyamodásilag csak egyes bírák ítélhetnének. 

A szóba hozott reductió, az általam kiemelt 
irányelv sérelme nélkül csakis a semmisitőszék-
nél volna keresztülvihető, mint a mely közvetle
nül ítél az első folyamodásu bíróságok eljárása 
fölött is, a mely esetben tehát ott a tanács 
megalakítására az elnökön kívül négy szavazó 
biró teljesen elégséges volna. 

Szóba hozatott külön referensek alkalmazása, 
a legfőbb bíróságoknál. Magam is óhajtottam 
volna ezt, ha szándékunk volna az Írásbeli rend-
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szert megörökíteni. Ámde a közvélemény szint
úgy, mint a ház már több izben határozottan a 
szóbeliség és közvetlenség alapjára fektetett pol
gári perrendtartás mellett nyilatkozott. Ez már 
munkába is van véve s legfőlebb három év vá
laszt eí bennünket azon időponttól, a midőn tör
vénykezésünk terén amaz uj rendszer már életbe 
lesz léptethető. A mostani Írásbeli rendszer ideig
lenességében fekszik tehát az ok, a miért az 
itélő és szavazó bírákat egyúttal referensekké is 
teszszük. 

Ha külön referenseket akarnánk fölállítani, 
ezek legalább még egyszer annyi számban lenné
nek kinevezendők, mint az itélő birák. azon egy
szerű oknál fogva: mert a perek tanulmányozá
sára s a kivonatok elkészítésére sokkal több 
munkaerő s physikai idő kívántatik, mint a tény
vagy jogkérdések eldöntésére. Az az, ha például 
a legfelsőbb itélőszékhez most harmincz bíró 
szükséges: akkor ezekhez még hatvan külön re
ferenst kellene alkalmazni, hogy a harmincz Ítélő
bíró folytonosan elfoglalva legyen. E rendszer 
tehát végtelen mérvben szaporítaná a birák szá
mát, ugy hogy majd akkor, ha a szóbeliség rend
szere behozatik s a referensek szüksége megszű
nik, ha nem minden perben maga a fél vagy ügy
véde lesz az előadó : egy sereg fölösleges biró 
maradna az állam nyakán, a kiket vagy to
vábbra is ok nélkül alkalmazni, vagy pedig nyug
díjazni kellene. 

Méltóztassanak tehát megbarátkozni az át
meneti korszak nehézségével; a perek száma las
sankint fogyni fog, azon mérvben, melyben a 
bókebirák intézménye sikerül s a rendes bírósá
gok vállairól az úgynevezett bagatell-perek rop
pant számát elhárítja; apadni fog továbbá a 
perek száma, a mint a közjegyzői intézmény ! 
életbeléptével közegeket nyerünk szabályszerű és 
hiteles okmányok szerkesztésére : ezek hiánya 
levén a leggazdagabb forrás, a melyből most a 
perek számának legnagyobb része származik — s 
ha majd megadjuk a közjegyzőknek a végrehaj
tási záradék kiállításának jogát, ugy hogy ne j 
legyenek kénytelenek a felek minden ügyet tör- [ 
vényszék elé hozni, hanem végrehajtással kezd
hessék azon világos ügyeket, melyekre nézve 
hiteles okmányok szolgálnak alapul. Szóval: 
minél tovább megyünk a jogi fejlődés terén, 
annál közelebb érünk a perek jótékony apályá
hoz is. 

Eölhozta a t. képviselő ur a fogalmazókat 
is. Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy 
ez a legjobb, sőt mai körülményeink közt egyet
len mód arra, hogy mielőbb értelmes és begya
korolt bírói kart neveljünk az ország számára, 
ha tudniillik a fiatal nemzedéknek tér t nyitunk 
& szükséges gyakorlati ismeretek megszerzésére. 

E nagy czélt csekélyebb áldozattal, olcsóbb áron 
alig lehetne elérni, mint a fogalmazók s a fo
galmazósegédek alkalmazása által, a kikben né
hány év múlva kiképzett, begyakorolt erőket 
nyerünk rendelkezésre a törvénykezés mezején. 

De e mellett még nem is volnának a jelen
ben nélkülözhetők a fogalmazók azért : mert a 
birák nappal előadással, részint pedig az infor
máló felek látogatásai által levén elfoglalva, ki
merült erővel az est óráiban alig volnának ké
pesek a perkivonatok elkészítésére, ha ebben 
nekik a fogalmazói személyzet segédkezet nem 
nyújtana. A perkivonatok elkészítése tulajdonké
pen a fogalmazók föladata, az előadó bíróé pe
dig: hogy azt revideálja s reetificálja. 

Oly dolgok ezek, t. ház, a melyeken csak 
lassankint, de egyszerre egy varázsütéssel segí
teni vagy változtatni nem lehet. Törekvésem oda 
van irányozva, hogy mindezen bajokból évről 
évre mindinkább kibotakozzunk; ámde az át
menetet rögtönözni képes nem vagyok. (Helyeslés 
a jobb oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Azon körül
mény, hogy az országos törvényszéknél fölállított 
birák s hivatalnokok ne hivataloskodjanak a 
minisztériumban is, már több izben szóba jött 
e házban, szóba került a hírlapirodalomban, és 
mondhatni: szóba hozatott mindenütt. Hogy mind
eddig nem orvosoltatott a dolog s mindeddig 
még csak figyelemre sem méltatták ezen ügyet, 
azt bizonyítja, hogy figyelembe nem veszik az 
ország közvéleményét, vagy daczolni akarnak vele. 
(Helyeslés bal felől.) E részben a miniszter ur 
most legelőször válaszol és hivatkozik az átme
neti korszak nehézségeire. Máshol pedig azt 
mondja, hogy bizonyos határidőt tűzött ki az 
egyik társnak, hogy helyét foglalja el, a másik 
pedig el fogja helyét foglalni akkor, a mikor. 
Én ugy hiszem, t. ház, a miniszternek nincs joga 
egy napi határidőt is adni, i t t nem lehet irányadó 
más, mint a törvény, azon törvény, melyet a mi
niszter ur e házban — ugy szólva — keresztül
erőszakolt, és melyet már most tartson is 
meg (Helyeslés a szélső bal oldalon.) Ha valaha, i t t 
el lehet mondani: „Serva legem, quam tu 
tulisti." 

Tudom is méltányolni a nehézséget, de utó
végre is a törvénynek általa is megtartatni kell. 
(Helyeslés.) 

A mi hátramaradásunkat illeti, részemről én 
is azon nézetben vagyok, a mit t, barátom Vu-
kovies Sebő kifejtett, hogy t. i. nem a birák 
szaporítása, hanem az egyes senatusok számának 

I csökkentése által kellene e bajon segíteni. En 
nem tudom, mi oka annak, micsoda alapon nyug
szik azon nézet, hogyha fölebb vitetik a per t 
már több embernek kell fölötte Ítélnie, mint á s 
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alsó fokú bíróságnál. En egy embertől tanácsot 
kérek; ha nem vagyok tökéletesen megelégedve, 
megkérdezem a másikat és a harmadikat ; de 
nem kérdek a másodszori és harmadszori kér-
dezésködésnél mindig több és több embert, mert 
az tökéletesen mindegy, végre is a törvény esak 
egy és a legnagyobb számú senatusban is, ha 
a szavazatok megoszolnak, esak egy határoz. 

En azt hiszem, hogy az igazságszolgáltatás
nak a felebbvitelnél tökéletesen elég van téve 
az által, hogy három biróság nézi át a pert, nem 
szükséges, hogy minden bíróságnál több és több 
személyzet nézze á t ; mennél több a személy
zet a senatusban, annál kisebb minden egyes 
biró részéről a figyelem a tárgyalásnál. En 
sokkal jobban szeretem, ha egyes biró nézi 
át, kinek okvetlenül figyelnie kell, különben nem 
képes a pert reassummálni és abban ítéletet mon
dani. 

En a főbiztosítékot nem abban találom, hogy 
sok biró legyen, hanem találom a nyilvánosság
ban, a birák képzettségében; a biró képzett le
gyen és köteleztessék nyilvánosan, a közönség 
jelenlétében indokolva mondani ítéletét. (Helyeslés 
bal felől.) Ezt kívánom én, nem pedig azt, hogy 
mikor indokolásról van szó, akkor visszavonuljon 
a biróság és esak azután jöjjön ki a közönség 
elébe s azt mondja: A vagy B nyerte vagy vesz
tet te a pert, az indokolást meg fogják látni az 
ítéletből. Ez nem elég. Ez nem nyilvánosság. 

Én azt kívánom, hogy a biró, mikor Ítéle
tet mond, a nyilvánosság előtt indokolja, hogy 
mért mondja ugy; abban látom én a főgarantiát. 
En tehát, t. ház, eltekintve a költségtől — a 
mi szintén tekintetbe veendő — hiszen most 14 
napig vitatkoztunk a népnevelésről és egy néhány 
ezer frtot alig lehetett egyre vagy másra adni. 
mert az állampénztárnak nincs pénze; de mikor 
uj hivatalok fölállításáról van szó, akkor száz-
ezerek, milliók állanak rendelkezésre; (Madarász 
József közbeszól: Átmeneti korszak!) — én mon
dom, nem a birák csekély számában találom a 
hiányt, hanem azt más körülményekben kell ke
resni. Hisz a mostani korszak előtt kevesebb 
számú birák voltak alkalmazva a febőbb tör
vényszéknél, mint most, és mégis elvégezték 
az ügyeket. Tehát it t vagy a megváltozott rend
szer, vagy a birák képtelenségében kell keresnünk 
a hátramaradás okát; mindenesetre a kettő kö
zöl egyben: vagy a birák képtelenek annyit vé
gezni, mint a mennyit végeztek azelőtt, vagy pedig 
az eljárás oly nehézkes, hogy a legjobb akarat 
és képesség mellett sem lehet a folyó ügyeket 
elvégezni. 

A miniszter ur maga is elismeri, hogy a 
perrendtartásnak vannak hiányai. De kérem, ha 
fölismeri, hogy vannak, mért nem orvosolia ezen 

hiányokat? Mért nem hoz be pót-törvényjavasla
t o t ; hisz azt senki sem kívánja, hogy tökéletes 
törvények alkottassanak, mindenütt megtörténik, 
hogy a törvényekben hiányok mutatkozhatnak; 
így méltóztassék visszatekinteni a törvénykönyv
be: az 1790-ki országgyűlés egy küldöttséget 
bízott meg a? úrbér kidolgozásával, 1832 — 36-ig, 
több mint három esztendeig, dolgoztak rajta és 
azután életbe is léptettetett. Három év alatt 
fölismertetvén annak hiányai, 1839-ben orvosol
ták ezen hiányokat, nem szegyeitek a honatyák 
akkor azt mondani, hogy bizony hibák történ
tek ; miért volna szégyenletes most, miért ne 
hozhatnék ezen javítást indítványba most, ha 
szükségét fölismerjük, mint a miniszter ur is 
saját szavai szerint fölismerte és fölismerte min
den ember, hogy ezen perrendtartásnak vannak 
hiányai. 

En, t. ház, a miniszter urnák a kinevezé
seknél követett eljárását nem helyeslem; és erre 
kívánom a miniszter urnák és a t. háznak 
figyelmét fölhívni, nem az egyes személyekre, 
hanem az egész rendszerre nézve. En azt kívá
nom, hogy a kinevezéseknél mindenek előtt a 
képesség jöjjön tekintetbe, de a képesség tekin
tetbe jővén, azt óhajtom, hogy legalább a bíró
ságoknál, pártkülönbség nélkül neveztessenek ki 
tisztviselők, mert én tagadom azt, hogy valaha 
igazságos bíróságok legyenek Magyarországban, 
ha azok tagjai mind egy pártból választatnak 
ki. (Igaz! Ugy van! bal felől.) Ezt én oly lénye
ges hibának tartom a mi rendszerünkben, hogy 
azt mondom: lehetetlen miatta a jó igazságszol
gáltatás. 

Reménylem, hogy sem a miniszter ur, sem 
a t. házban senki nem fogja azt hinni, hogy én 
hivatalt kérek; én nem kérek hivatalt, és soha 
senkit sem az egyik, sem a másik miniszternek 
hivatalba nem ajánlottam. En tehát nem beszé
lek sem saját érdekemben, sem baráti, sem más 
érdekek tekintetéből, hanem átalában óhajtom, 
hogy a bíróságok pártkülönbség nélkül ugy ne
veztessenek ki, hogy minden tanácsban legalább 
egy emberrel legyen képviselve minden párt, 
különben igazságos bíráskodásunk nem lesz soha. 
(Ellenmondások jobb felől. Zaj.) T. ház! Nem azt 
akartam én mondani, hogy minden pártárnyalat 
legyen képviselve, hanem azt akartam mondani, 
hogy a kormánypárt és az ellenzék legyen kép
viselve minden tanácsban, a nélkül nem lesz jó 
igazságszolgáltatás. (Zaj.) De továbbá, t. ház, 
az ország azt mondja, hogy az igazságszolgálta
tásra — 2—3 milliót szükségesnek tart elköl
teni. Már én azt mondom, hogy minden ember
nek, a ki bir a szükséges képességgel, egyenlő 
joga van concurrálni, hogy ezen 1—2 — 3 millió 
frtból aránylagos részt maga szerezhessen meg 
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saját számára, természetesen képessége szerint 
és munkája után. Es én azért azt kivánom, 
hogy különösen a bíróságoknál, de más minisz
teri hivataloknál is, ne csak a képességre való 
tekintet legyen mérvadó, mert az mellőzhettenül 
szükséges, hanem az ország minden vidékeire, az 
ország minden népfajaira és a nyelvkülönbségre 
is legyen tekintet; ezen elv pedig eddig egyáta-
lában nem követtetett a bíróságoknál sem, va
lamint a kormányzat más ágazataiban is az 
ország felső vidékeire semmi tekintet sem volt. 
Méltóztassanak megnézni egyes nagy vármegyé
ket, például Nyitra vármegyét, melynek 400,000 
lakosa van, Nógrád megyét, mely több mint 
200,000 lakossal bir és Thurócz vármegyét, mely 
ugyan nem olyan nagy, és mindezen megyékből 
egyetlenegy tag sincs az egész kir. táblánál; 
nincsen az egész legfelsőbb törvényszéknél egy 
ember, a ki tótul tudna, a ki képes volna úrbéri 
tó t documeutumokat megértenie. (Fölkiáltások : 
Dehogy nincs! Ott van Urbanovszky is!) 

Ezek mind oly hiányok, t. ház, melyeket 
szó nélkül hagyni nem lehet. Az nem lehet, hogy 
az ország törvényszékei egy vidékből legyenek 
összeállítva, vagy legalább legnagyobb részben 
egy vidékről; bármennyire mondja is a miniszter 
ur, hogy ő ezen körben a legjobban ismerős és 
igy onnan választhatja az általa ismert legképe-
sebb egyéneket. Ezen érv egyes esetekben áll
hat, de ha a hivatal jótétemény, részesüljön 
benne az ország minden vidéke egyenlő arány
ban ; ha pedig teher, osztozzék az ország abban 
is egy arányban. 

Én kivánom, t. ház, hogy ezen nézetek, 
melyeket röviden előadni bátor voltam, a tör
vényszékek rendezésénél ós a birák kinevezésé
nél figyelembe vétessenek. (Helyeslés a szélső bal 
oldalon.) 

E l n ö k : Nem levén senki fölírva, átme
gyünk a következő tételekre, azonban a pénz
ügyi bizottságnak a 3 első rovatra észrevételei 
vannak, méltóztassék azt meghallgatni. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó (ol
vassa a pénzügyi bizottság jelentését.) 

II. FEJEZET. 

Az o r s z á g o s t ö r v é n y k e z é s . 

Ezen fejezet 1. 2. 3. czime alatt előfordu
ló semmisitőszék, legfőbb Ítélőszék és királyi táb
lák számára előirányzatba vett összegek megbi-
rálásánál a bizottság a fönállott hétszemélyes 
tábla, a nagyszebeni föltörvényszék s a volt kir. 
tábla számára múlt évben megszavazott össre
geket már azon okból sem vehette az összeha
sonlítás alapjául, mert amazoknak a törvényben 
gyökerező egész szervezete, valamint hatásköre 

az utóbbi helyütt fölemiitettekétől lényegesen el
tér. Egyedül tájékozás ezéljából fölhozandónak 
tartja tehát a bizottság, miszerint a 

hétszemélyes tábla az erdélyi 
osztálylyal együtt került . 291,800 írtba 

a semmisítő székre előirányoz-
tatik . , 161,500 „ 

a legfőbb itélőszékre . . . 310,100 „ 

Összesen 471,600 „ 
Á két utóbbi tehát 179,800 forinttal többé 

fog kerülni. 
A királyi tábláknál, melyek 

1869-ben . . . . . . 408,300 írttal 
1870-ben 444,200 frtra. 

vannak előirányozva, a többlet 35,900 ífrtot 
teszen. Miután pedig ezen, a föntebbivel össze
sen 215,700 forintnyi többlet egyrészt csak az 
uj szervezésen alapszik, másrészt az egyes téte
lek megbírálásánál a bizottság azon még múlt 
évben a tisztelt képviselőház által is teljesen 
osztott elvet, mely szerint a lehetőleg tökéletes 
igazságszolgáltatásnak elérhetése mellőzhetlenül 
követeli, hogy a birák anyagi tekintetben kel
lőleg elláttassanak és igy ez irányban függetle
nek legyenek, szem elől nem téveszthette a sem
misitőszék, a legfelsőbb Ítélőszék nemkülönben a 
királyi táblák számára előirányzott összegeket 
azon megjegyzéssel tartja megszavazandókoak, 
hogy a fönebb kifejtettekhez képest a semmisitő
szék költségvetésének 5-ik rovatában előforduló 
szolgák ruházatára szánt összeg 450 frtra, 

a legfőbb itélőszéknél az ugyan
ezt magában foglaló 4-ik rovat 
alatti összeg 600 frtra 
a pesti királyi táblánál az 5-ik 
rovat alatti összeg . . . . 750 „ 
és végre a maros-vásárhelyi 
kir. táblánál a 14-ik rovat 
alatti összeg 450 „ 
szállíttassák le, minek elfoga
dása esetére a főösszegek kerek 
számban következők volnának: 
Semmisitőszék 161,300 frt. 
Legfelsőbb Ítélőszék . . . 309,900 „ 
Királyi táblák 443,800 frt. 

E l n ö k : Ezek oly átalános észrevételek, 
melyeket majd az egyes tételeknél méltóztassa
nak figyelembe venni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a semmisitőszék 1. r.ovat tiszti fizesések 1. elnök 8000 
frt fizetés és 6000 frt személy-pótlékkal.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Bátor volnék 
fölvilágosítást kérni a t. miniszter úrtól arra 
nézve, hogy mit jelent a semmisitőszék, legfőbb 
Ítélőszék és királyi tábla elnökeinél előforduló 
személyes-pótlék. Vagy van az elnöknek elegen-
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dő fizetése, akkor nincs szüksége személyes pót
lékra, vagy nincs elegendő fizetése, és akkor a 
fizetést kell emelni. De személyes pótléknak én 
egyátalában nem látom helyét. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r : T. ház! A minisztertanács azon 
elvben állapodott meg, hogy oly hivatal után, 
mely az illetőket nyugdij-élvezetre jogosítja, több 
fizetés ne adassék mint 8 ezer írt; mivel a bíró 
elmozdithatlan és nyugdíjról van biztosítva, itt a 
személyes pótlék czélja, hogy azon esetben, ha 
az elnököt nyugdíjazni kellene, a kincstár ezál
tal aránytalanul ne legyen megterhelve. — A 
8 ezer frt tehát legnagyobb fizetés oly hivata
loknál, melyek nyugdíjra adnak igényt. Ellenben, 
ha a 8 ezer forint fizetés nem volna az állás
nak megfelelő, az esetre a minisztertanács azon 
elvet alkalmazta a háznak múlt évi beleegyezé
sével, hogy ez személyi pótlékkal egyenlittessék 
ki. A személyes pótlék tehát a kincstárnak érde
kében van fölvéve. Csak a minisztereknek van 
8000 frtnál nagyobb fizetésök, ezeknek is csak 
azért, mert ők nyugdíjban ugy sem részesülnek. 
(Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor j egyző (olvassa 
tovább a költségvetés 1. rovatát, a személyi járandó
ságok czimét: tiszti fizetések összesen 125,200 frt, 
mely észrevétel nélkül elfogadtatik; olvassa tovább a 
2. rovatot: Szolgák fizetése: 3600 frt.) 

I f j . Zichy Józse f gr. előadó (olvassa 
a pénzügyi bizottság véleményét.) Nem kerülheté ki 
a bizottság figyelmét azon körülmény, hogy a 
semmisitőszéknél alkalmazott ajtónállók és szol
gák számára nagyobb fizetés van előirányzatba 
véve, mint a mennyit a bizottság a miniszté
riumnál alkalmazott szolgák számára megállapi-
tandónak vél; ezekre nézve azonban a bizottság 
azon fölvilágosítást nyerte, hogy ezen szolgák 
ugyanazok, kik ilyen föltételek mellett fölfogad
va előbb a hétszemélyes táblánál voltak alkal
mazásban, s kiknek ezen aránylag nagyobb fize
tését még mnlt é\ben az országgyűlés is hely-
benhagyá, a bizottság ezen okból az előirány
zott fizetéseket oly megjegyzéssel véli megadan-
dóknak, hogy ezen összegek csak a jelenleg szol
gálatban levőkre nézve állapíttassanak meg s 
jöTőre személyváltozás esetében itt is a minisz
tériumoknál megállapított fizetési osztályzatok 
vétessenek zsinómértékül. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
tovább a költségvetés 3. és 4-ik rovatát, hivatali és 
irodai szükségletek 12,000 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A szol
gák ruházatára kitett 600 frtnyi összeg a fön-
tebbihez képest 450-re szállítandó le. 

KÉPV. H. XAFLÓ. 1844 VI. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a költségvetés 5. 6. 7. 8. 9-ik rovatait, melyek vál
toztatás nélkül elfogadtatnak; olvassa tovább: A sem-
misitőszék összes szükségletére kéretett tehát 161,540 
frt, kerekszámban 161,500 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottság véleménye szerint ezen ösz-
szeg 161,390, vagy is kerekszámban 161,300 
frtot teszem 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk!) Tehát a 161,300 frtnyi összeg megsza-
vaztatik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a további tételeket, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatván, olvassa az általános kiadások 4. rovatát: Szol
gák ruha-illetményei 800 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottság e rovatban 800 frt helyett 
csak 600 frtot javasol megszavaztatni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát a szolgák ruhailletmónyeire megszavaz-
tatik 600 frt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 5. 6. 7. 8-ik rovatot, melyek észrevétel nélkül el
fogadtatnak; olvassa tovább a 9-ik rovatot. A leg
főbb Ítélőszék szükséglete összesen 310,176 frt, kerek 
számban 310,100 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
ősszegből 200 frt levonatván, lesz: 309,976 frt. 
Kerekszámban 309,900 frt. 

E l n ö k : Tehát az e czim alatt előirányzott 
300,900 frt meg van szavazva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa: 
Királyi táblák a) Pesten 1. rovat 275,200 frt; elfo
gadtatik ; hasonlóképen olvassa a 2. 3. 4. rovatot, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. (Olvassa to
vábbá az 5-ik rovatot.) 

I f j Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
ősszeg ismét 750 frtra volna leszállítandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e leszállítást 
(Elfogadjuk!) Tehát megszavaztatik 750 frt. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 6. 7. 8. 9. 10. és 11-ik rovatot, tnelyek változat
lanul elfogadtatnak, olvassa folytatólag b) Marosvá
sárhelyen, 12-ik rovat: tiszti fizetések.) 

K e m é n y G á h o r b . : T. ház! A tiszti 
fizetéseknél lesz egy módosításom, azt azonban 
akkor leszek bátor előterjeszteni, mikor a tiszti 
fizetések föl fognak olvastatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő {olvassa 
a 12-ik tételt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

K e m é n y G á h o r b . : Bátor vagyok t. 
37 
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ház királyhágóntuli 36 képviselőtársam és a 
magam nevében a maros-vásárhelyi királyi táb
lának fizetéseit illetőleg módositványt előterjesz
teni. Ha megengedi a t. ház, bátor leszek azt 
fölolvasni, s miután az maga magát indokolja, 
nem lesz szükséges azt bővebben indokolnom. 
(Halljuk!) „Az igazságügyminiszter költségveté
sének a maros-vásárhelyi királyi táblánál levő 
fizetéseket illető részéhez: 

Ámbár alólirt képviselők is helyeslik a 
pénzügyi bizottság átalános jelentésében kimon
dott azon elvet, hogy egy rangú hivatalok törzs
fizetése egyenlő legyen és ennek keresztülvite
lét sehol sem tartják szükségesebbnek, mint épen 
az igazságszolgáltatás mezején, mely esetben egy 
rangon levő hivatalnokoknál különböző fizetés 
csakis a személyes járandóságok és szállás pén
zek következtében lehetne. — Tekintve azonban, 
hogy jelenleg az igazságügyi rendezés előestéjén 
állunk, nem tartjuk jelenleg helyén valónak a 
királyi táblai hivatalok díjazása rendszeres meg
állapításába előre kapva bocsátkozni; de tekin
tetbe véve másfelől azt, hogy a maros-vásárhe
lyi kir. tábla némely tagjainak fizetése viszo
nyosán oly csekély, hogy azok mellett vagy nem 
lehetend független, szakértő bírákat találni, vagy 
azok a megélhetés mindennapi gondjaival lesz
nek kénytelenek küzdeni, indítványozzuk, hogy: 

a bekövetkező igazságügyi rendezéssel kap
csolatos fizetésrendezós minden praejudiciuma 
nélkül: a maros-vásárhelyi kir. tábla 3 tanács
elnöke, 3000 frtnyi fizetésén kivül egyenkint 
600 f r t ; a 20 biró 2000 frtnyi fizetésén kivül 
egyenkint 400 frt; a 4 pótbiró 1200 frtnyi fi
zetésén fölül egyenkint 200 frt évi járandóság
ban részesittessék." (Fölkiáltások: Nem kell!) 

Méltóztassék a t. ház figyelembe venni, hogy 
nem bizonyos párhuzamba tevés viszketege szól 
ezen indítványból, mert ezen fizetéseknél, me-
byeket mi bátorkodunk ajánlani, a pesti fizeté
sek sokkal nagyobbak. (Fölkiáltások: De itt sokkal 
drágább is az élet!) 

Nem vitatom, hogy Pesten drágább az élet, 
de a fizetésekben oly nagy különbség van, hogy 
mig a pesti tanácselnökök húznak 5000 frt évi 
fizetést és 600 frt. évi lakbért, tehát 5600 frtot, 
addig az erdélyi huz 3000 frtot és egyéb sem
mit. {Ez elégi) Pesten van 48 biró és ezek mind
egyike huz 3000 frt fizetést és 400 frt lakbért, 
összesen tehát 3400 frtot Erdélyben összesen 
2000 frtot. A pót-birák Pesten húznak 1500 írt. 
fizetést és 300 frt lakbért. Erdélyben összesen 
1200 frtot. (Fölkiáltások: Ez elég !) Azt hallottam 
ide hangzani, hogy ez elég. Igenis, elég volna, ha 
Erdélyben az élelmi viszonyok ma is ugy állanának, 
mint állottak évek előtt. De kik ezen módositványt 
aláirtak, mind erdélyi képviselők, mind olyanok, 

kik korántsem akarnak ezen tételnél bőkezűség
ből luxust űzni, és habár magam azok közé tar
tozom, a kik két helyen bőkezűek szeretnének 
lenni, az igazságszolgáltatásnál és a nevelésnél: 
mégis ezen módositvány legkevésbbé sem csap át 
a fényűzés mezejére, ez csak a mindennapi ke
nyeret akarja biztosítani, és én meg vagyok győ
ződve, hogy csak ez által lehet biztosítani a bí
rák kellő képességét és függetlenségét; mert a 
jelenlegi fizetések mellett eléggé képes és füg
getlen bírákat nevezni nézetem szerint nem le
het. Minden további szószaporítás nélkül ajánlom 
módositványomat a t. ház figyelmébe. (Felkiátlá-
sok: Nem kell!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra felolvassa 
b. Kemény Gábor módositvány át.) 

E l n ö k i Elfogadja-e a ház b. Kemény Gábor 
módositványát vagy nem? A kik elfogadják, 
méltóztassanak felállni. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
A szabályok szerint nem arra kett szavazni előbb!) 
Bocsánatot kérek, a kérdést igy kellett volna 
föltennem: Elfogadja-e a ház a pénzügyi bizottság 
tervezetét vagy nem1? A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak 
most azok fölkelni, a kik nem fogadják el. (Meg
történik.) A többség elfogadja a pénzügyi bizott
ság tervezetét. E szerint a módositvány elesik. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 13. tételi, mely változatlanul elfogadtatik. Folyta
tólag olvassa a 14-ik tételt: Szolgák ruhailletményei 
600 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottság véleménye szerint ez 450 frtra 
volna leszállítandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát a 14-ik 
tételben előirányzott 600 frt 450 frtra szállít
tatik le. 

B u j á n o v i t s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. tételt, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
történt levonás következtében az összes kiadás 
tesz: 98,892 frtot, vagy módosítva: 443,800 frtot. 

E l n ö k : A részleteiben tehát megszavazza 
a ház e tételek alatt a 443,800 frtot. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a váltófeltörvényszék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. rovatát, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak ; olvassa a 8-ik 
rovatot : „Szolgáli ruhailletménye 450 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : 200 
frtra volna leszállítandó. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Tehá t el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 9-ik rovatot: Jutalmazások és segélyezések 1500 frt.) 
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I f j . . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Nincs 
semmi észrevétel. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 10. rovatot: Előre nem látható vegyes kiadások 300 
frt., össsesen 62,860 frt, kereksmmban 62,800 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
összeg tehát 62,600 í r t ra szállítandó le. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a kir. közvádló hivatal 1—8. rovatát, melyek észre
vétel nélkül elfogadtatnak; olvassa tovább a 9. rovatot: 
Szolgák ruhailletményei 137 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : 100 
írtra szállítandó le. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 10-ik rovatot: A bimvizsgálati költségele 3000 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó ; Nincs 
észrevétel. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 11-dik rovatot: Előre nem látható költségekre 300 
frt, összesen 31,500 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó ; A 
főösszeg maradna ugyancsak kerek számban 31,500 
forint. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház? {Elfogadjak!) 
Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa.) 
A fenyítő törvénykezési ezélokra szükséges ve-
gyészi műtermek fölállítására megkívántató költ
ségek, és pedig: az első fölszereléshez 3036 írt, 
annak további fentartására 1870-ben 2000 frt, 
összesen 5036 frt, kerekszámban 5000 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : T. 
ház ! Ezen czim uj, (Zaj. Elnök csenget) s ennek 
következtében a pénzügyi bizottság megemlíti, 
miszerint annak fölállítására s fentartására 5000 
frtot kér megszavaztatni. A pénzügyi bizottság 
át volt hatva azon meggyőződéstől, hogy egy ily 
intézetnek fölállítása nem csak hasznosnak, de a 
bűnügyi esetekben a szakértői vizsgálatok czél-
szerü eszközölhetésére nézve elkerülhetlenül szük
ségesnek is bizonyult, s hogy ez által egy számos 
esetben eddig élénken érzett hiány fog pótoltat
ni : a kivánt összeg megszavazását indítványozza. 

P a t r u b á n y G e r g e l y : T. ház! Ezen 
rovat alatt a vegyészeti műterem költségei van
nak előirányozva, (Közbeszólás: Elfogadjuk! Zaj. 
Eláll! Eláll!) ez oly íontos ügy, a melytől a pol
gároknak nem csak szabadsága, de élete is függ. 
Hogy egy ily műterem, egy ilyen intézmény 

czéljának megfelelhessen, annak kellőleg kell föl
szerelve lennie. Bátor vagyok figyelmeztetni mind 
a t. igazságügyminisztert, mind a t. házat, hogy 
tudomásom szerint ezen műterem nincs kellőleg 
fölszerelve, a mennyiben sok lényeges dolog a 
költségvetés részletes előirányzatából kimaradt. 
Ilyen a lakbér. Ezen intézet fölállítására szükséges 
legalább két dolgozó szoba és egy konyha. Nincs 
fölszámítva a légszeszvilágitás és a vízvezeték 
sem, azonkívül sajátszerű szekrények szükségesek, 
nem csak a kémszerekre nézve, hanem esetleg 
a különféle stádiumban vizsgált hulla részekre 
nézve; továbbá bizonyos eszközök, mint a gór
csövek, olyanok vannak fölvéve az előirányzatba, 
melyek olcsóbbak és nem a legtökéletesebbek, 
mert mig egy jó górcső 600 egész 800 frankba 
kerül, addig itt a költségvetésben csak 200, 250 
frank van előirányozva. Azután a polarisativus 
és spectral apparátus, különösen a Liebig-féle 
hűtő oly készülékek, a melyek nem elégségesek, 
hogy csak egy példányban meglegyenek, mert 
gyakran egyszerre egynél többel kell dolgozni, 
sőt ha a készülék elromlik, az illető vegyész 
kénytelen megszakítani munkásságát a legfonto
sabb stádiumban, a mely meghiusítja minden tö
rekvését a tényálladék földerítésére. 

Miután tudomásom szerint eredetileg 5 ilyen 
intézet volt fölállítandó, és most egész Magyar
ország és Erdélyre nézve csak egy van a költ
ségvetésben fölvéve, és miután a második czim 
alatt előirányzott 2000 frt nem egyéb, mint ma
gának a vegyésznek és a szolgának fizetése, te
hát abból nem pótoltathatik a felszerelés: bátor 
vagyok, mondom, miután csak egy ilyen intézete 
van az igazság kiszolgáltatásának, kérni a t. há
zat, miszerint méltóztassék tekintettel az elmon
dottakra s előadott indokok alapján ezen az első 
fölszerelésre előirányzott tételt 3000 írtról 5000 
frtra fölemelni. 

Ajánlom módositványomat a t. igazságügy
miniszter ur és a t. ház figyelmébe. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bi
zottság véleményét? 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y 
m i n i s z t e r ; T. képviselőház! Én kérem a t. 
képviselőházat, méltóztassék ezen csekély diffe-
rentiát, mely csak 2000 írtból áll, megszavazni. 
Én őszintén megvallom, midőn a vegyészi műte
rem fölállítását javaslatba hoztam, egy régi 
költségvetésre támaszkodva, állítottam össze az 
előirányzatot. Ezen költségvetés ezelőtt néhány 
esztendővel készült. Azóta a tudomány nagy ha
ladást tett , és épen egy igen tekintélyes férfiú
nak beadványa érkezett hozzám a napokban, a 
melyben kimutatja, hogy már most a górcsövek 
terén is nagy haladást t e t t a tudomány, s a 

I mig azelőtt 160 frton volt a régi górcső meg-
37* 
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szerezheto, most az ujabb s tökéletesb górcső 
ára 350 — 400 írtra emelkedik. 

Ez nem évről évre megújuló kiadás lesz. 
hanem egyszer mindenkorra a fölszerelés költsé
geihez tartozik. A kénsavaknak a beszerzése is 
sokkal többe kerül most, mint azelőtt néhány 
évvel fölszámítva volt. Ha méltóztatnak tehát ezen 
csekély differentiát megszavazni, akkor egyszer 
mindenkorra ezen vegyészi műterem ugy lesz 
fölszerelve, hogy a tudomány mai követelmé
nyeinek teljesen meg fog felelni. (Helyeslés.) A 
feritartási költségek azontúl maradnak évről évre 
ugyanozok; ez a 2000 frt többlet csupán az első 
fölszerelésre vonatkozik. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Én részemről igen saj
nálom, hogy a költségvetésben mindezen indokok 
alapján már eredetileg nem a szükséges összeg 
kéretett, ha ugyan nem az kéretett, mert ezen 
áremelkedés nem egy napról más napra történt, 
hanem bizonyára ugy állott - kevés különb
séggel — mint ma ; azonban az ügyet fontosnak 
tartva, nem azt akarom mondani, hogy semmi 
esetre sem fognám ez összeget megszavazni, de 
bátor vagyok ismételve, s ezen költségvetési vita 
folytán, nem tudom hányadszor, arra kérni a t. 
házat, hogy ily rögtönözve ne emeljünk semmi
féle tételt, hanem ha szükséges, méltóztassék azt 
a maga utján a pénzügyi bizottság meghallga
tása után a ház elé terjeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház tehát a módositványt a 
pénzügyi bizottsághoz utasítja. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a ke
rületi vegyes bíróságokról szóló 7-dik czimét a költ
ségvetésnek.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
bíróságok számára előirányzott összeg feletti tár
gyalás alkalmával a jelenvolt igazságügyminisz
ter olykép nyilatkozott, miszerint a lenállott 
kerületi tábláknak a törvény által történt meg
szüntetése után kötelességének ismerte arról gon
doskodni, hogy ezeknek eddigi teendői, a mennyi
ben 1-ször a sajtó-ügyekre, 2-szor a kincstárnak 
a pénzügyi törvények értelmében indított kárté
rítési panaszai feletti bíráskodásra kiterjedtek, 
továbbra is telj< sittessenek; e mellett gazdálko
dási szempontból ezen bíróságokat mint fölebb-
vitelieket jelölé ki azon ügyekre nézve (szőlő-
dézsma-váltság), melyekre nézve az 1868-diki 
XXIX. t. ez. 28. §. egy fölebbviteli bíróságnak 
felállítását elrendelé. A bizottság ezen okokat 
méltányolva, egyedül az előbb kifejtettek szerint 
a szolgák ruhailletményére előirányzatba vett 
összegeket módositandóknak találta, (Kőszeg 50, 
N. Szombat 50, Eperjes 50, Debreezen 50) mi
hez képest a 46,600 írtra leszállott főösszeget 
annyival inkább véli megszavazandónak, mert az 

igazságügy miniszter további nyilatkozata szerint 
ezen bíróságokat is azok sorába tartozóknak is
meri, melyek az első folyamodásu bíróságok vég
leges rendezése után meg fognak szüntettetni. 

Az igazság ügy miniszter ur a figyelmeztetés
nek megfelelt és a törvényjavaslatot ezen vegyes 
bíróságokról már deezemberhóban benyújtotta: a 
t. háznak. 

G h y c z y K á l m á n ; Az igazságügymi
niszter ur, a pénzügyi bizottság előtt, mint en
nek jelentéséből kitűnik, előadta azon indokokat, 
melyek a kormányt arra birták, hogy a kerületi 
vegyes bíróságok általa fölállittassanak ; előadta 
azon teendőket is, melyekkel a kormány a ke
rületi bíróságokat felruházta. Ezen teendők: elő
ször bíráskodás a sajtóügyekben: másodszor fölebb-
vitel utján megbirálása a szőlődézsma váltsági 
ügyeknek; harmadszor bíráskodás azon kártérítési 
keresetek fölött, melyeket a királyi kincstár a 
pénzügyi törvények értelmében némely esetekben 
a törvényhatósági bizottsági tagok és tisztviselők 
ellen indíthat. 

Hogy a kormány a szőlődézsmaváltsági pe 
reknek fölebbvitel utjáni megbirálását, valamint 
a sajtóügyi bíráskodást a kerületi vegyes bíró
ságokra bízta, az ellen nincs észrevételem, mert 
erre a minisztérium a törvény által föl volt ha
talmazva ; de azzal, hogy a királyi kincstár em
iitett kártérítési követelései, és illetőleg azoknak 
megbirálását a kerületi vegyes bíróságokra bizta, 
nézetem szerint túllépett azon hatáskörén, mely 

i a kormánynak engedve volt, mert erre a kor
mány törvény által fölhatalmazva nem volt, és 
Magyarország kormánya történetünk egy szaká
ban sem birt azon joggal, hogy a törvényhozás 
megegyezése nélkül uj bíróságokat állithasson 
föl, vagy a fönálló bíróságokhoz utasítson meg-
birálás végett oly ügyeket, melyek azoknak tör
vényes illetőségi körébe nem tartoznak. 

Ki van mondva közjogunk ezen elve, meg
újítva a bírói hatalom gyakorlásáról szóló múlt 
évi 4-ik t. czikkben is, melynek 21-ik szakasza 
világosan kimondja, hogy a törvényben megha
tározott bíróságokat megszüntetni, vagy azokon 
kivül más bíróságot bármi szin és czim alatt 
felállítani, és a bíróságoknak a törvényben meg
állapított illetőségén a törvényhozás utján kivül 
változtatni nem pzabad. 

És én annyira meg vagyok győződve arról, 
hogy közjogunk ezen elve most is tökéletesen 
érvényben van, miszerint egyátalában nem ké
telkedem, hogy a fölállított kerületi vegyes bí
róságoknak, az emiitett kártérítési keresetek fö
lött netán eddig hozott vagy a törvényhozás 
ujabb intézkedéséig hozandó Ítéleteit a semmitő-
szék fölfolyamodás utján meg fogja semmisíteni, 
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és ha azt nem tenné, törvényes birói kötelessé
gét nem teljesítené. 

Nem menti a kormányt, t. ház, hogy a ke
rületi táblák, a melyekhez az ily kártérítési ke
resetek utasítva voltak, törvény által megszün-
tettetvén, bíróról kellett gondoskodni, a ki ezen 
kártérítési keresetek fölött ítéljen; mert ezen 
hiányon igen könnyen lehetett volna segíteni 
egy rövid törvényczikk beterjesztésével azon 
ezélból, hogy a bíró nélkül maradt kártérítési 
keresetek törvényes birája törvény által jelöltes
sék ki ; és annyival kevésbbé menthető a kor
mány eljárása, mert az igazságügyminiszter ur 
azon rendeletét, mely mellett a kerületi vegyes 
bíróságokat fölállította, 1869. május 12-én és 
így még az országgyűlés együttlétekor is adta ki. 

Mindemellett, t. ház, nem fogok szavazni 
az ellen, hogy a kerületi vegyes bíróságok szá
mára ezen rovat alatt megszavaztatni javasolt 
összeg szavaztassák meg. Mert először az igaz
ságügy miniszter ur azt, a mit előzőleg jobban 
te t t volna, utólagosan mégis teljesítette, mert 
a múlt évi deczember hóban csakugyan terjesz
te t t a képviselőház elé törvényjavaslatot a ve
gyes bíróságok fölállitására és azok hatásköré- í 
nek meghatározására nézve. Másodszor még azon 
esetben is, ha a hozandó törvény által a kerü
leti vegyes bíróságok illetősége köréből netán a 
királyi kincstár említett kártérítési követelésének 
megbiralása elvonatnék is, mindamellett ezen 
kerületi vegyes bíróságok a sajtóvétségek és a 
szőlődézsma - váltsági pereknek íölebbviteli utján 
való megbiralása végett, a törvény fölhatalma
zása mellett állít tattak föl, és így azoknak fön-
tartása, azoknak költségei iránt intézkedni mégis 
keh. 

Én részemről a pénzügyi bizottság vélemé
nye ellen vagyok bátor fölszólalni két okból, 
először azon tekintetből, hogy a pénzügyi bizott
ság a kerületi vegyes bíróságok föntartására 
szükséges összeget a rendes kiadások rovatai 
közt ajánlja megszavaztatni ; az igazságügymi
niszter ur pedig maga is azon előterjesztésében, 
a mely mellett a kerületi vegyes bíróságokról 
szóló törvényjavaslatot a t. ház elé terjesztette, 
egyenesen kimondja, hogy ezen bíróságok csak 
az elsőtblyamodásu bíróságok fölállításáig fogná
nak fönállani. És igy mindenesetre csak ideigle
neseknek tekintendők, és igy a föntartásukra 
szükséges költségek is csak a rendkívüli kiadá
sok sorában szavazandók meg. Másodszor fölszó
lalok a pénzügyi bizottság véleménye ellen azon 
tekintetből is, hogy a pénzügyi bizottság, midőn 
az igazságügyminiszter ur nyilatkozatát, a mely 
mellett előadta az indokokat, melyek a kormányt 
a kerületi vegyes bíróságok fölállitására bizták, 
és előadta a teendőket, melyekkel a kerületi 

vegyes bíróságok a kormány által megbízattak, 
a ház elé terjeszti, azt minden észrevétel nélkül, 
sőt méltányolva terjeszti a ház elé; én pedig 
részemről nem tar tanám helyesnek, hogy a 
pénzügyi bizottság véleményének átalános elfo
gadásával a t. ház helyeslését mondja ki egy 
oly tényre nézve, mely a tör vény nyel meg nem 
egyeztethető; jelesül kimondja helyeslését arra 
nézve, hogy a törvény meghatalmazása nélkül 
bizonyos perek, az általam emiitett kártérítési 
perek megbiralása egy egészen ujonan fölállí
tott bírósághoz a minisztérium által a törvény 
engedelme nélkül utasí t tatott . Ennélfogva a kö
vetkező határozati javaslatot vagyok bátor a t. 
ház figyelmébe ajánlani. (Halljuk!) ..A képviselő
ház a kerületi vegyes bíróságok számára meg-
ajánltatni javasolt 46,600 frtot a pénzügyi bi
zottság véleményétől eltérőleg a rendkívüli szük
séglet rovatai közt, és azon tekintetből szavazza 
meg, mert ezen bíróságok a sajtóperekbeni bí
ráskodás és a szőlődézsma-váltsági ügyeknek fö-
lebbvitel utjáni megbiralása végett a törvény 
értelmében állíttattak föl." 

Bátor vagyok ez indítványomat elfogadás 
végett a t. háznak ajánlani. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (újra fölolvassa 
Ghyczy Kálmán határozati javaslatát.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! Nem azért 
kívánok fölszólalni, mint ha teljes mértékben 
nem pártolnám előttem szólott t . G-hyczy Kál
mán határozati javaslatát és annak indokolását, 
hanem e tárgyra vonatkozólag más szempontból 
kívánok fölszólalni. 

A mennyire igazsága volt a t. képviselő ur
nák a tekintetben, hogy maga az igazságügyi 
miniszter ur sem ta r to t ta magát teljesen följo
gosítva uj bíróságok fölállitására, az 1869. má
jus 29-én kibocsátott miniszteri rendeletében, 
illetőleg az indokolásban hivatkozik minisztertár
sainak és ő felségének hozzájárulására. Már most 
az igen csodálatos jogi fogalmakra szolgáltat 
alkalmat, h miniszter ur nem hitte magát 
teljesen följogosítva arra, hogy ő egy Íölebbvi
teli bíróságot, illetőleg első bíróságot az 1868-ki 
XXIX-ik törvényczikk alapján . állítson föl ugy 
nem értem, miért állította azt tényleg föl, és 
hogy ha már fölállította, utólagosan miért ter
jesztette a ház elé beczikkelyezés végett a tör
vényjavaslatot? Már most méltóztassanak meg
gondolni, hogy mióta kibocsáttatott ezen minisz
teri rendelet, bár ő felsége hozzájárulásával, Íté
letek hozattak, és igazsága van abban t. Ghy
czy képviselő urnák, hogy ha ezen intercalaris 
ítéletek a semmitőszék elébe fölterjesztetnek, 
meg fognak azok hihetőleg semmisittetni. 

Már hogy a t. miniszter ur beczikkelyezés 
által akarja ezen bíróságokat törvényesíteni —; 
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a mit tényleg muta t a már beterjesztett tör
vényjavaslat — nem sokkal ezélszerübb lett 
volna-e bevárni ezen beczikkelyezést, mint most 
ezen fogalom-zavarra szolgáltatni okot? 

Én, tiszt, ház, egyedül azért szólaltam föl, 
mert nem akarnám ezen bíróságokat már előre 
ezen költségvetés megszavazása által mintegy 
beczikkelyezni; nem pedig azért, mert én külö
nösen a szölődézsma-váltságra vonatkozó bírósá
got inkább kívánnám a megyék törvényszékére 
átruházni. Méltóztassanak meggondolni, hogy 
különösen a szőlőclézsma-váltságra szóló törvény-
czikk mennyire elmagyaráztatik. és micsoda ab-
normitások jönnek szőnyegre. Ott i s , a hol én 
lakom, arra figyelmeztettem az illető jogbiztost, 
hogy a törvény szelleme szerint szőlőhegyenkint 
kellene bíróságokat alakítani, már csak költség
kímélés és a váltság egyformasága szempontjá
ból is, és ő mégis minden egyes birtokosnál, 
kinek két dézsmája van is, külön bíróságot állí
to t t föl, és holmi pesti, budai ügyvédeket neve
zett ki, a mi pedig végtelenül sok költséget 
okoz, pedig mi közbirtokosok egy bírót akar
tunk, és a dézsmások is választottak volna ma
goknak másikat. Már most megtörtént, hogy 
a per fölebbeztetik, és ennek következtében az 
a két dézsmás kénytelen lenne perlekedni menni 
Nagy-Szombatba, pedig bizony nincs arra pénze, 
hogy oda menjen. 

És micsoda szomorú következménye lett 
annak, hogy talán a dézsmások tudatlanságából 
nem magok nevezték részökre a bírákat, hanem 
a jogbiztos nevezte azt ki. Ismerek olyan igy 
alakított bíróságot, mely 200 frtra szabta meg 
egy olyan hold szőlő váltságát, a melyet én is 
40 írtért adtam oda. 

En azt hiszem, hogy meg lehet szavazni 
ezen összeget a rendkívüliek között , mert ezen 
bíróságok már valósággal fungálnak, hanem fön-
tartom magamnak a jogot, hogy az illető tör
vényjavaslat tárgyalása alkalmával ahhoz hozzá
szólhassak ; most csak azt akartam kijelenteni, 
hogy én óvást teszek az ellen, hogy ezen költ
ségvetési tétel megszavazása által ezen bírósá
gok beczikkelyezetteknek tekintessenek. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Én is, mint 
előttem szólott t. képviselőtársam, első alkotmá
nyos elvnek és biztositásnak tar tom azt, hogy 
csak a törvény által megállapított bírák ítél
hessenek bármely honpolgárnak vagyona és sze
mélyes szabadsága fölött; ennélfogva a törvény 
értelmében nem alakult bíróságokat, miniszteri 
rendelet utján fölállított bíróságokat én olya
noknak el nem ismerhetem, melyeket a közadó
ból fizetni és főntartani kellene. 

Én részemről szükségesnek tartanám, hogy 
& hitel megtagadtassék. Azon körülmény azon

ban, hogy a szölődézsma-váltságra vonatkozó 
bíróság mégis a törvényben alapul , engemet is 
arra bir, hogy a Ghyczy Kálmán t. képviselő ur 
által beadott határozati javaslatot pártoljam. 

Azonban egy módosít ványt vagyok bátor 
tenni hozzá, épen azon oknál fogva, melyből a 
határozati javaslat kiindul, hogy t. i. csak a 
törvény által fölállított bíróság ítélhessen a hon
polgáruk vagyona és személyes szabadsága fölött. 
A határozati javaslatban a többi közt az mon
datik, hogy a sajtóperekben a bíráskodások ezen 
kerületi bírósághoz tartoznak. Miután azonban a 
jelenleg divatozó sajtóperelj arás nem a törvény
ben alapul, sőt egyenesen a törvény ellen léte
zik, (Igaz! Ugy van! a szélső bal oldalon) ezen 
szavakat „sajtóperekben! bíráskodás" — kihagyan-
dóknak vélem. 

A minisztériumot fölhatalmazó 1848. XVIII. 
törvényezikk L1. §-a igy szól: 

„A minisztérium fölhatalmaztatik, hogy 
szorosan a büntető eljárásról szóló múlt ország
gyűlési javaslat elvei szerint az esküdtbiróságok 
alakítását rendelet által eszközölje." 

Ha a minisztérium azt tette volna, neín 
lenne semmi kifogásom ellene; de a miniszté
rium nem azt tet te, hanem a nélkül, hogy tör
vényjavaslatot terjesztett volna a képviselőház 
elé, a nélkül, hogy törvény által t e t t volna va
lami változást, egyedül a háznak határozata ál
tal hatalmaztatta föl magát egy ettől egészen, 
lényegesen eltérő eljárást hozni be. Miután pedig 
az országgyűlés határozata nem törvény, ez ál
tal törvényt változtatni nem lehet, én a sajtó-
biróságokat törvényesen létezőknek el nem is
merhetem, és ennélfogva a sajtóbiróságra vonat
kozó szavakat kitöröltetni véleményezem. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Simonyi Ernő móáositványát.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : A mi magában nem törvényes, arra 
néteve soha nem fogom magamat azzal védel
mezni, hogy ráfogjam a törvényességet. Magam 
is bevallottam, hogy ez eljárás, melyet követ
tem, nem volt szabályszerű, hanem a kényszerű
ség parancsolta azt rám, bevallottam ezt azon 
törvényjavaslat indokolásában, a melyet múlt 
évi deczember 1-én a vegyes királyi bíróságok 
beczikkelyezése tárgyában a ház asztalára le
tettem. 

Kénytelen voltam ezen bíróságokhoz áttenni 
a kincstár kártérítési követeléseit is : mert az 
1868-kiXXIX-ik törvényezikk világosan kimondta, 
hog}r a pénzügyi törvények végrehajtása körüli 
késedelem által okozott károk iránt a megtérí
tési keresetek a kerületi táblához tartoznak. El
lenben az 1868-ki LIV-ik törvényezikk reám pa
rancsolt, hogy a kerületi táblákat oszlassam föl; 
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midőn tehát az országgyűlési ülésszak bezártá-
val a törvények végrehajtására került a sor, én 
egyenesen meg akartam szüntetni a kerületi 
táblákat ; de a pénzügyminiszter teljes joggal 
azt követelte, hogy gondoskodjam, hogy perei 
első bíróság nélkül ne maradjanak. 

Két egymással ellentétes törvénynyel állot
tam szemközt, és innen eredt a baj. Én nem 
tudtam e bajt máskép megszüntetni, és az aggo
dalmat kiegyenlíteni, mint az által, hogy ezen 
kérdéses pereket ideiglenesen a törvényhozás to
vábbi intézkedéséig ezen vegyes ideiglenes bíró
ságokhoz utaltam. 

Egyébiránt ennek tüzetes tárgyalása, ugy 
hiszem, jelenleg nincs napirenden; én beadtam 
az erre vonatkozó törvényjavaslatot, melyben 
indemnityt kértem, s azt hiszem, hogy teljesen 
organisált országokban is kényszerülnek a kor
mányok némelykor a törvénytől eltórőleg intéz
kedni, s ily esetben utólagosan kérik a törvény
hozás helybenhagyását. Ugyanezt tettem én is, 
és az indemnity megadására irányomban annál 
több indok forog fon, mert rendezett viszonyok
tól még igen távol állunk. 

A törvényhozás azon hibát követte el, hogy 
két ellentétes törvényt alkotott. 

Azt mondta Ghyczy Kálmán képviselő ur, 
hogy ennek elejét lehetett volna venni az által, 
ha az 1868-ki országgyűlésen egy törvényjavas
latot terjesztek elő az érintett ellentét kiegyen
lítésére. Igaza van képviselő urnák elvileg, ha
nem méltóztassék visszagondolni az 1868-ki or
szággyűlés végnapjaira: alig tudtuk befejezni azt, 
a minek elvégzése nélkül az országgyűlést föl
oszlatni sem lehetett volna. 

Eljárásom indoka ennélfogva csakis a hely
zet kényszerűségében íekszik. 

Egyébiránt t. ház, rám nézve mindegy, akár 
a rendes költségek közt fordul elő ezen tétel, 
akár a rendkívüliek közt. Készen vannak már 
nálam a, törvényjavaslatok az első bíróságok 
szervezéséről, rövid napok múlva be fogom azo
kat nyújtani és azon törvényjavaslatokból azon 
meggyőződést fogja meríthetni a t. ház, hogy 
magam indítványozom a vegyes kir. bíróságok 
megszüntetését és azok hatáskörének átruházá
sát a rendes első folyamodásu bíróságokra. 

Van azonban egy, t. ház, mit nem hagyha
tok észrevétel nélkül (Halljuk!) t. i. Simonyi 
Ernő képviselő urnák azon ellenvetését, hogy az 
egész esküdtszéki eljárás törvénytelen, mert az 
nem országgyűlési törvényen alapszik. 

Nem tudom, hogy értelmezzem ezen vádat ? 
Azt érti-e, hogy az országgyűlés fölhatalmazásán 
túlléptem — mit Dietrich Ignácz képviselő ur 
is a múltkor fölemiitett; — vagy pedig azt érti, 
hogy ezen egész eljárás azért nem áll, mert ezen 

fölhatalmazás uem törvény által, hanem ország
gyűlési határozat által adatott nekem? 

1867. évi máreziusban történt ez, midőn 
még a koronázás actusa nem ment végbe, mi
dőn tehát még a törvényhozás nem volt azon 
helyzetben, hogy törvényt hozzon és hogy az 
esküdtszéket életbe léptethessük, kénytelenek vol
tunk azon surrogatumhoz folyamodni, hogy az 
országgyűlés mindkét házának közös határozata 
által hatalmaztassék föl a minisztérium az 1868. 
XVIII. törvényczikk életbeléptetésére. Mert az 
1848. XVIII. törvényczikk ugy a mint van, nem 
lett volna végrehajtható, csak elvileg mondván 
ki, hogy a sajtóvétségek fölött esküdtszékek Ítél
jenek; édenben a 17-ik §-ban a minisztériumra 
bizván, hogy az esküdtszéki eljárást rendeleti 
utón szabályozza. Most tehát csak az a kérdés : 
vajon az országgyűlés által nyert fölhatalmazás 
korlátait túlléptem-e vagy nem1? 

Dietrich Ignácz képviselő ur a múltkor tör
vénytelenségek gyanánt fölsorolta azt, hogy az 
esküdtszékek tagjai, a vizsgáló bírák, az ítélő 
bírák kineveztetnek. 

Ebben nagy tévedések foglaltatnak. 
Első tévedés az, mintha én intézkedtem 

volna az iránt, hogy az ítélő birák kineveztesse
nek ; a másik tévedés pedig abban áll, mintha 
az esküdteket egyátalán akár én nevezném ki, 
akár más valaki kinevezné. 

Mindenekelőtt utalnom kell a t. házat az 
1867-ik esztendei 102. ülésének 698. jegyzőkönyvi 
pontjára, mely ekkép hangzik: 

„0 felsége kormánya eleget kivan ugyan 
tenni a törvény azon világos rendeletének, hogy 
sajtóvétségek fölött ezután esküdtszékek ítélje
nek, de most egyelőre csak Pesten, Debreczen-
ben, Eperjesen, Nagy-Szombatban és Kőszegen 
képes az esküdtszékek megalakítását végrehaj
tani. 

Ez esküdtszékek fognának ítélni a tény íö-
löt t ; az esküdtszéki eljárás vezetése, s ha a vád
lott az esküdtszék által bűnösnek találtatott , a 
törvények birói alkalmazása Pesten a kir táb
lát, Debreczenben, Eperjesen, Nagy-Szombatban 
és Kőszegen pedig az ottani kerületi táblákat 
fogná illetni olyképen, hogy az emiitett ítélőszé
kek e czélra saját kebelökből egy elnököt és két 
más birói tagot állandóan kiküldenek." 

Tehát a mint látni méltóztatnak, az ország
gyűlés határozta, hogy a törvényhatósági esküdt
székek helyett kerületi sajtóbiróságok alakíttas
sanak és ezen sajtóbiróságokhoz a törvényt al
kalmazó bírákat részint a kir. tábla, részint a.z 
illető kerületi táblák a magok kebeléből delegál
ják. Midőn tehát én igy jár tam el, nem követ
tem önkényes eljárást, hanem egyszerűen az or-
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szággy ül esnek, a törvényhozásnak határozatát 
hajtottam végre. 

A mi a vizsgáló birákat illeti t. képviselő
ház, az igaz, hogy azokat kineveztem, hanem az 
szükséges eorollariuma volt a törvényhozás amaz 
intézkedésének, mely szerint megszüntette a tör
vényhatósági esküdtszékeket és behozta a kerü
leti sajtóbiróságokat és azokat állami jelleggel 
ruházta föl. Hisz, t. képviselőház, ekkor márén-
oekem nem állott hatalmamban az egyes tör
vényhatóságoktól azt kívánnom, hogy az én ren
delkezésemre a sajtóbiróságokhoz adjanak vizs
gáló birákat, sőt az nem is lett volna kivihető. 
Mert például ha Pest városa csakugyan kirendel 
ilyen birót, de ha ennek más törvényhatóságnál 
kellene teljesíteni kötelességét, vajon kérdem, 
azon törvényhatóság nem tiltakozott volna-e az 
ellen, hogy Pest város törvényhatóságának egyik 
tisztviselője az ö területén végezzen nyomozást. 
Ha pedig mindannyi törvényhatóságot fölszólí
tom, az iránt, hogy egy-egy vizsgáló birót adjon 
rendelkezésem alá, akkor nem tudom honnan 
fődöztem volna azon tömérdek költséget, melyet 
ily intézkedés maga után von. A vizsgáló bírák 
kinevezése tehát az országgyűlés határozatának 
szükséges kifolyása volt. 

A másik vádpont arra van alapítva, hogy 
az esküdtek nem sorsoltatnak ki, hanem kinevez
tetnek. Bocsánatot kérek, hogy ez ellenében is 
az országgyűlés fölhatalmazására kell hivatkoz
nom. Az országgyűlési határozat igy szól: 

„A minisztérium tehát ezen eljárásra fölha-
talmaztatik, valamint arra is, hogy ezen 5 sajtó-
vétségi bíróságok területi körét jelölje ki és in
tézkedjék az esküdtszékek mikénti alakítása s az 
esküdtszéki eljárásnak, a mennyire lehet az 1848. 
ideiglenes miniszteri rendelet szerinti szabályo
zása, végre mindazon módosítások iránt, melyek 
az 1848-ik évi 18. törvényczikk alaki részében 
ezen ideiglenes birói illetékesség szempontjából 
szükségeltetnek" — Hangsúlyoznom kell tehát 
t. ház, hogy már 1848-ban volt az igazságügy
miniszternek rendelete, mely az esküdtszéki eljá
rást szabályozta. Ezen rendelet kibocsátására 
fölhatalmazva volt az akkori minisztérium az 
1848-ikévi 18. törvényczikk 17. vagy 1 8-ik para
grafusa által, — nincs kezemben a törvény, 
különben pontosabban hivatkoznám a r r a ; — 
az 1867-ik országgyűlés pedig engem oda uta
sított, hogy szabályozzam ezek alapján az es
küdtszéki intézményt. 

Már most t. képviselőház, ha valaki fárad
ságot vesz magának és összehasonlítja azon ren
deletet, melyet 1848-ban kibocsátott az igazság
ügyminiszter, azzal, a mit e tárgyban én 1867-
ben kibocsátottam, tapasztami fogja, hogy mind
azokra nézve, melyek az esküdtek összeírására, 

a szolgálati lajstromok egybeállítására, az es
küdtszékek megalakítására és az esküdtszékek 
eljárására vonatkoznak, mondom, mindezekre 
nézve a két rendelet szóról szóra megegyez. Nem 
tar to t tam fölhatalmazottnak magamat másban 
eltérni az 1848-ik évi igazságügyminiszteri ren
delettől, mint csupán csak azon intézkedésekre 
nézve, a mélyek szükségképen módositandók vol
tak a törvényhozás azon határozata következté
ben, a mely által a törvényhatósági bíróságok 
helyett a sajtóügyekben kerületi sajtóbiróságok 
állí t tattak föl. Talán egyetlen egy novatiót en
gedtem magamnak és az az én rendeletemnek 10-ik 
§-a, a melyben t. i. megengedtem a reelamátiót 
az esküdtek összeírása ellen, és hogy ezen re-
clamátiónak annál több hatálya legyen, elrendel
tem, hogy az esküdtek összeírása mind falraga
szok által, mind a hírlapok utján közhírré té
tessék, ugy hiszem, ezen ujitás miatt nincs okom 
pirulni. (Helyeslés.) 

Ezt előre bocsátva, legyen már most szabad 
elemzés alá vennem Dietrich képviselő ur azon 
vádját, hogy az esküdtek kineveztetnek. Ezen 
vád, t. ház, nagyon furcsán hangzik. De hát mi
ben áll az, a mit ő kinevezésnek mondott, és a 
mit ő beszédében alkotmányos szemfényvesztés
nek bélyegzett? Abban,hogy a törvényhatóságok 
állítják össze az esküdtek szolgálati lajstromát, 
összeállítják pedig ugy, hogy az összeirt esküd
tek névsorából 144-et kijelölnek. Ezen 144 egyén 
neveit egy urnába dobják ós ezen urnából sor
solás utján állíttatik egybe évenkint mind a négy 
évnegyedre külön-külön azon 36 tag, kik a szol
gálatra egy évnegyedig kötelezve vannak. A 
sérelmet tehát a képviselő ur abban találja, 
hogy ezen kisorsolás nem az összes esküdtek 
számából, hahem csak azon 144-ből történik 
(FölMáMásdk a szélső balról: Nem abban!), kiket a 
törvényhatóság az Összes esküdtek közül e czélra 
kijelöl. Erre nézve csak azt jegyzem meg, hogy 
a világon mindenütt, a hol esküdtszékek van
nak, ez körülbelől igy történik, (Nem áll!) és 
máskép nem is volna czélszerü; mert ha teljesen 
a kisorsolásra méltóztatnak bizni a szolgálati 
lajstrom összeállítását, akkor könnyen megtör
ténhetik, hogy egy és ugyanazon egyén nem 
csak mind a négy negyedben huzatik ki, hanem 
talán kihuzatik négy éven keresztül is folytono
san. Az esküdtszéki tagság igen szép jog, de 
egyúttal nagy teher is, és nem volna méltányos, 
ha az állampolgárok egy része túlterheltetnék, 
más része pedig e teher alól egészen menekülne. 
Egyébiránt ezt sem én intéztem igy, hanem a 
48-ki sajtórendelet. Méltóztassanak a t. képviselő 
urak a két rendeletet összehasonlítani, és meg 
fognak erről győződni. Engem szemrehányás e 
téren csak akkor illetne, ha a törvényhatósá-
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gokra bizott ezen teendőkre akár közvetlenül, 
akár közvetve befolyást gyakoroltam volna. Azon
ban senki sem mondhatja, hogy valaha a leg
csekélyebb beavatkozást is engedtem volna ma
gamnak akár az összeírásra, akár a szolgálati 
lajstrom egybeállítására, akár az eljárásra nézve. 
Egyetlen egyszer avatkoztam bele, t. képviselő
ház, akkor, a midőn az esküdteknek eredeti ösz-
szeirásánál a zsidókat két helyen kihagyták, és 
én rendeletet bocsátottam ki, melyben követel
tem, hogy az összeírásokba a zsidók is pótlólag 
fölvétessenek, ü g y hiszem, hogy ez által nem 
comprommittáltam sem magamat, sem a nemzet 
becsületét. (Helyeslés jobb felől.) 

Az volt fölhozva az esküdtek részrehajlat-
lansága ellen, hogy a törvényhatóságok, tehát e 
téren kölönösen Nagy-Szombat, Kőszeg, Pest, 
Eperjes ós Debreczen városok tisztviselői kor
mánypártiakból állanak, s mivel az esküdtek 
szolgálati lajstromának egybeállítása ezek kezeibe 
van leséve, — innen van: hogy az esküdtszéki 
tagok sorában ellenzéki tagok vagy épen nem, 
vagy csak alig találhatók. Én nagy örömmel 
üdvözöltem, mind Dietrich, mind pedig Irányi 
Dániel képviselő urat, midőn intonálták azt, 
hogy az igazságügyet nem találták olyannak, 
melyet pártszempontból kellene megítélni. Vajha 
ezen nézet minél előbb átalános elterjedést nyer
ne az országban és az igazságügy végre meg
szűnnék uszályhordozója lenni a politikának. Ma
gam is azon nézetben vagyok, hogy az igaz
ságügynek semmi köze nincs a politikához, mert 
az igazságügy hivatása, hogy védve, emeltyűje 
legyen az ország anyagi és erkölcsi fejlődésének 
és hogy részrehajlatlan őre legyen a vagyon-és 
személybiztonságnak, a rendnek és szabadságnak, 
tehát a társadalom mindazon életérdekeinek, 
mellek állandók, változatlanok. 

A politikai pártok nézetei és érdekei vál
tozhatnak a körülmények szerint, hanem a tár
sadalomnak óletérdekei minden körülmények kö
zött ugyanazok murádnak. Igen nagy veszélynek 
tartanám azt, hogy ha az igazságügy őrzésére 
bizott nagy és állandó érdekek a politikai pár
tok változékony, múlékony életéhez és érdekeihez 
köttetnének; a politikai pártok bukhatnak, ha
nem a társadalmat, az államot a bukás esélyé
nek soha kitenni nem szabad. Azt hiszem tehát, 
hogy azon párt, mely pártszempontból akarná 
az igazságügyet rendezni, mely azt a maga rab
jává akarná lealázni, az rósz szolgálatot tenne 
nemcsak az országnak, hanem önmagának is, 
(Helyeslés) mert egy zsarnokot nevelne magának 
benne, ki a politikai eonstellatiók kedvezőtlen 
változásakor érzékeny boszút állhatna épen azo
kon, kik azt lealázni akarták. Ez az én^meggyő-
ződésem, ez elvet, e nézetet törekszem érvénye-
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siteni szóval és tet tel e g y i r á n ^ Habár mint a 
kormány és e ház tagjának, nefenT^magamnak 
is megvannak politikai nézeteim, a melyekért 
kész vagyok a sorompóba szállani bátran és bár
mikor ha kell, ámde az igazságügy rendezésénél 
van annyi lelki erő bennem, hogy a politikát 
tökéletesen háttérbe szorítsam, és lelkiismerete
sen elmondhatom, hogy e téren soha nem ve
zettek engem sem politikai rokon- sem ellen
szenvek és csak egyetlenegy czélt tar to t tam 
szem előtt, azt t. i, hogy a magyar igazságügy 
rendszere teljesen megfeleljen azon nagy érde
keknek, a melyek szolgálatára hivatva van. 

De épen azért t. ház, mert e szempontból 
tekintem az igazságügyet, s épen azért, mert e 
szempontból kell, hogy tekintsük azt mindnyájan, 
— kérdem: lehet-e nekem jogosult szemrehá
nyást tenni a törvényhatóságok, a birák, az es
küdtszéki tagok politikai nézeteik miatt? lehet-e 
engem kérdőre vonni a végett: hogy valamely 
biró vagy esküdt egyik vagy másik politikai párt
árnyalathoz tartozik % Én ezt soha nem kuta 
tom. Én a politikai nézetet ép ugy tekintem, 
mint a vallást; valamint soha sem kérdem sen
kitől, mikép imádja az Istent, ugy az igazságügy 
rendezése körül, az embereket nem politikai né-
zetök, hanem tehetségök és jellemök szerint mér
legelem és osztályozom. (Helyeslés a jobbon.) En 
nem tettem azt eddig soha, hogy politikai vagy 
vallásnézetből induljak ki, és nem fogom jövőre 
sem tenni. (Fölhiáltások a balon: Adja Isten!) 

Ennélfogva arról, hogy vajon a törvényha
tóságok egy vagy másik párthoz tartoznak-e, 
vagy az esküdtszékek tagjai közt, hány ellenzéki, 
hány jobboldali van, — ismétlem, arról számolni 
se nem tartozom, se nem tudok. (Helyeslés jobb felől!.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház ! Legelőször is 
azon igen szép s nemes szavakról akarok szólni, 
melyekkel az igen t. igazságügyminiszter ur be
szédét bevégezte. — En e szavakat igen nagy 
örömmel hallottam, mert valójában semmi sem 
lehet fontosabb az ország jóllétére nézve, mint 
az, hogy az igazságszolgáltatás szervezésénél 
minden pártszempontot mellőzve, egyedül a jel
lem s képesség szolgáljon irányadóul. Osak figyel
meztetem az igen t. miniszter urat, hogy midőn 
igazsága van abban, hogy az ország azon pártja, 
mely máskép járna el, nem csak a közügynek, 
hanem maga-magának is ártana, hogy — mon
dom — bár ez tökéletesen igaz is, de széles e 
világon mindenütt és így ne méltóztassanak ezt 
rósz néven venni, vagy sértő szándéknak tulajdo
nítani, nálunk is igen könnyen megeshetik, hogy 
igen sokan vannak, a kik a mának kellemeiért 
a jövendő lehető csapásait szem elől tévesztik. 
Különben az igen t. igazságügyminiszter urnák 
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igen tág tere fog nyilni, melyen bebizonyíthatja, 
hogy mit előttünk most mondott, azt a gyakorlati 
életben i s követni fogja. — Csak engedje meg, 
hogy megkérjem, hogy ezen itt előttünk kifejtett 
igen szép s helyes elvekhez való tettleges ragasz
kodásának majd a törvényszékek rendezése al
kalmával sűrűbb jeleivel találkozzunk, (Felkiáltá
sok .- Ez ez l) mint eddig. A mi nagát a most szó
ban forgó kérdést illeti, én részemről ugy látom, 
hogy az egészre okot az adott, hogy egyátalá-
ban az országgyűlésben a dolgok nem combina-
tive vezettetnek, hogy mi nem egy kijelölt 
nyomon haladunk, hanem pillanatok szerint 
ugrándozunk, mert innen eredhetett az csak, 
hogy midőn egy későbbi törvény a törvény
székeket eltörölte, nem lett azonnal gondos
kodva arról, hogy azon törvényszékek teendői 
más törvényszékre törvényes utón átruház
tassanak. (Helyeslés bal felől.) S i t t engedel
met kell kérnem, eszébe juthatot t volna másnak 
is, de első sorban a gondoskodás okvetlenül a 
minisztériumot, s első helyen az igazságügymi
nisztert illette volna. Az országgyűlést azért vá
dolni, hogy két egymással ellentétes törvényt ho
zott, nem lehet, mert hisz minden ujitás a tör
vényhozás mezején abban áll, hogy uj, a régitől 
eltérő törvény alkottatik, s a törvények megvál
toztatása épen az, hogy a régiekkel ellentétes 
uj törvények alkottatnak; esak akkor áll elő a köte
lezettség, hogy gondoskodjunk azon hiányokról, 
melyek e változtatások folytán előállanak, és ha 
már ez ehnulasztatott az 1868. LIV. t. ez. al
kotásánál, megengedjen a miniszter ur 

P u l s z k y F e r e n c z : Megengedjük! 
T i s z a K á l m á n : Tudom, hogy Pulszky 

ur megengedi. (Derültség.) Megengedjen — mon
dom — a miniszter ur, bármit mond is az 18-
68-ik évi országgyűlés elfoglaltságáról, egy pár 
§-os törvnyényel már akkor lehetett volna, de 
mindenesetre lehetett volna 69-ben gondoskodni, 
a helyett, hogy csak 1869 decemberben méltóz
ta to t t ez iránt törvényjavaslatot beadni. De kü
lönben is az országgyűlés, majd folytonosan, azt 
lehet mondani, együtt van. Igaz, az országgyűlés
nek sok dolga van, de méltóztassanak a teendő
ket osztályozni, méltóztassanak helyesen vezetni 
a ház ügyeit, és akkor igen is nem fog megtör
ténni az, a mi most megtörtént, hogy felteszem 
az első bíróságok szervezéséről hozott törvény 
tüzzel-vassal kereszt ül vitetett , már törvény 3/4 
év óta, és még annak életbeléptetésére semmi 
sem történt, hanem akkor fognak igenis törvé
nyek alkottatni, olyankor, midőn azok életbe is 
léptettethetnek, vagyis nem fogjuk az időt elvesz
tegetni olyan törvények alkotásával, melyeket 
évek múlva lehet életbe léptetni, elhanyagolván 
azokat, a melyeknek szükségét mindennap 

érezzük. (Élénk helyeslés.) Ha igy méltóztatnak 
eljárni, mindezen hiányok nem fognak előfordulni. 
(Tetszés.) Különben én megjegyzem még azt is, 
hogy igen jól tudom, miszerint akkor, midőn a 
sajtó-törvények érdekében utasítások kiadására, 
az igen t. miniszter ur 1867-ben a ház hatá
rozata által felhatalmaztatott, teljes joga volt 
intézkedni, és azt egyátalában kétségbe nem vo
nom, de meg kell, hogy jegyezzem azt is, hogy 
1867 óta, midőn a ház kénytelen volt határo
zat utján intézkedni, mert még máskép intézked
nie nem lehetett, már három év eltelt, és azóta 
ismét, — mondom — ha czélszerübben járunk 
el, ha nem oly törvényekkel töltjük az időt, a 
melyeket életbe nem lehet léptetni, hanem al
kotunk törvényeket, a melyek legszükségesebbek, 
lehetett volna már intézkedni törvény utján és 
törvény által, és nem volnánk még most is azon 
ideiglenes helyzetben. Én legalább kénytelen va
gyok i t t is kifejezni azt, hogy egyátalában nem 
helyeselhetem az igen t. minisztérium azon elő
szeretetét, a melylyel az ily meghatalmazások, 
ideiglenes helyzet s hatalom gyakorlása iránt vi
seltetik. 

Most különben én részemről Ghyczy Kálmán 
t. képviselőtársam határozati javaslatát párto
lom, de egyszersmind, mint a mely utoljára is 
nem ellenkezik azzal, kész vagyok Simonyi Ernő 
képviselő ur módosítását is elfogadni, e részben 
azon szempontból, nem mintha a miniszter a ren
deletek kiadására jogosítva nem lett volna, ha
nem azon szempontból, nehogy azon indokok fel
vételével helyeselni láttassunk azt, hogy három 
év mnlva is még az ideiglenesség kényelmes hely
zetében kíván maradni. 

Még csak azon kérdést vagyok bátor a t. 
miniszter úrhoz ezen alkalommal intézni, hogy 
mit gondol, azon rögtönözve szükségeltnek muta
tot t törvényt a törvényszékek" s az első bíróságok 
rendezéséről, fogja-e valaha életbeléptetni? Mert 
tekintve azt, mily sürgetve volt mult esz
tendőben keresztülerőszakolva a házon , azt 
kellett volna hinni, hogy a magyar igazságszol
gáltatásnak vége van, vagy annak egy pár hó
nap múlva életbe kell lépni és a helyett elmúlt 
3/4 esztendő, és még ezen egész budgetben, a 
mely 1870-re szól, nyoma sincs annak, hogy 
életbe léptetni szándékoznék azon törvényt; és 
kérdezem, hogy vajon azt hiszi-e, hogy Magyar
ország igazságszolgáltatásának hitelét nevelte 
az ál tal , hogy már majdnem egy év előtt meg
ingat ta minden első folyamodásu törvényszéknek 
helyzetét, a helyett, hogy helyébe mást te t t vol
na? {Élénk helyeslés bal felől.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y é r : 
K e t t ő r e kívánok felelni. (Halljuk!) Az első az, 
h ogy miért nem terjesztettem elő ezen három 
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év alatt törvényjavaslatot, mely az 1867-ik év
ben megállapított ideiglenességnek véget vetett 
volna. Megmondom okát. (Halljuk!) Azért, mert 
én ugyanazon elvet vallom, a melyet Irányi kép
viselő ur e házban egykor kifejtett, t. i., külö
nös sajtótőrvényre e hazának nincs szüksége, 
hanem ott van a közönséges büntetőtörvény; s 
mert én az átalános büntetőtörvényt akarom 
behozni, fölöslegesnek sőt károsnak tartok min
den különös sajtótörvényt. (Átalános helyeslés.) 
A büntetőtörvény nálam készen van, de átvizs
gálás alatt áll s méltóztassanak megbocsátani a 
t. képviselő urak, egy organikus törvény átvizs
gálására a parlamentaris tárgyalások időszaka 
nem alkalmas. Oda nyugalom és physikai idő 
kell, épen e két factor: nyugalom és physikai 
idő az, melyekkel fájdalom, egy szegény magyar 
miniszter (Felkiáltás a bal oldalon: Szegény ma
gyar miniszter!) a hoszas parlamenti tárgyalások 
miatt nem rendelkezhetik. 

Eosz néven veszik a t.kópviselő urak a túlsó ol
dalon azt, hogy a minisztérium sürgette a birói 
hatalomgyakorlásáról szóló törvény keresztülvite
lét, mint oly törvényét, mely csak elveket foglal 
magában, de melyet végrehajtani nem lehet. Elvileg 
elfogadom én is ezen nézetet. Nem vagyok barátja 
olyan törvényeknek, melyek puszta elveket tar
talmaznak, a nélkül, hogy azokat a gyakorlati 
élet földjére átültetni lehetne. Az én fölfogá
som is az, hogy valamely elvet kimondani, meg
állapítani a tudomány dolga; a törvényhozásnak, 
a codificatiónak föladata egészen más, t . i. az: 
hogy a tudomány által megállapított, szentesi
te t t elveknek gyakorlati kivitelét szabályozza. 
Hanem mindamellett is nem lehet tagadni t 
ház, hogy a törvényhozások történetében vannak 
néha egyes fontos mozzanatok, midőn a tör
vényhozásnak nincs elegendő phisikai ideje arra, 
hogy valamely elv gyakorlati kivitelét szabá
lyozza, de más részről nem akarja elhalasztani 
a politikai eonstellatió kedvező voltát (Fölkiál
tások bal felől: ügy-e?!) és megragadja az alkal
mat, hogy kimondjon egy elvet, az utókorra 
hagyva azon elv életbeléptetését. És ezen eljá-

, rása által mintegy lefoglalózza a jövőt. Ha kö
rültekintünk, azt tapasztaljuk t. ház, hogy az 
átmeneti korszakoknak legfontosabb vívmányai 
rendesen ily törvényekben foglaltatnak és habár 
néha évtizedek kellenek arra, hogy a törvénybe rej
t e t t mag csirát hajtson, de a történet tanúsá
gai azt bizonyítják, hogy az ily elvek, előbb-utóbb, 
de bizonyosan diadalra jutnak. (Tetszés jobb 
felől.) 

Méltóztassanak visszamenni a 1848-iki tör
vényhozásra; ott van a vallásegyenlőségről 
szóló tőrvény, mely csak elvet foglal magában, 
és nekünk jutott föladatul az, hogy ezen nagy 

elvet gyakorlati érvényre juttassuk, (Fölkiáltások 
bal felől: Lássuk hát!) s mi ezen föladatnak rö
vid időn becsülettel meg fogunk felelni. Ott 
vannak továbbá az ősiség eltörléséről és az úr
béri kárpótlásokról szóló törvények az 1848-ki 
törvénykönyvben. Ezek is csak elveket foglal
nak magukban, de miután ezen elvek kimondat
tak, még az absolut hatalom is kénytelen volt 
azoknak gyakorlati érvényt szerezni. 

Tagadhatatlan, hogy körülbelől az ilyen 
törvények sorába tartozik a birói hatalom gya
korlásáról szóló törvény is, de a melyre szüksé
günk volt azért is t. ház. mert azon alapelvek
nek megállapítása nélkül, melyek ezen törvény
ben vannak letéve, lehetetlen lett volna az első 
bíróságok szervezésére vonatkozó törvényjavaslatot 
kellő tájékozás hiányában elkészíteni. 

Hogy egyébiránt, t. ház, a minisztérium e 
téren nem maradt bátra, ezt bizonyítja azon 
körülmény, hogy ezen törvényjavaslat készen van 
s azt a törvényhozás bármikor alkotmányos tár
gyalás alá veheti, (Fölkiáltás bal felől: Ide vele]) 
csak be akartam várni a költségvetés tárgyalá
sának befejezését; miután azonban a t. képviselő 
ur mintegy provokál reá, engedje meg a t. ház, 
hogy ezen alkalmat megragadjam, s hogy a t . 
ház asztalára letegyem a következő törvényja
vaslatokat : az elsőfolyamodásu bíróságok szer
vezéséről indokolással együtt ; a békebiróságok 
fölállításáról; a bírósági végrehajtókról, a kirá
lyi ügyészekről, és végre ötödször az ezekkel 
kapcsolatban levő költségvetést is. (Élénk helyes
lés és éljenzés.) Csak azt teszem még hozzá, t. 
ház, hogy végtelen boldognak fogom magamat 
érezni, ha méltóztatnak minél előbb ezen tör
vényjavaslat tárgyalásán átesni, és ha azután 
minél előbb elkövetkezik azon boldog időpont, a 
midőn jogosult szemrehányást tehetnek nekem 
azért, hogy a codexet még nem terjesztettem a 
t. ház elé. Mert egyszerre mindent elvégezni 
nem lehetvén, kell, hogy a teendők bizonyos 
logikai egymásutánját szabja meg a miniszté
rium. Én tehát azt gondoltam, hogy a legter-
mészetszerübb logikai rendet követtem akkor: a 
midőn legelőször a törvényhozást arra kértem 
föl, hogy állapítsa meg magyar igazságszolgál
tatási rendszerünk alapvonásait. Ezen alapelvek 
le vannak téve egyrészt a birói hatalom gya
korlásáról szóló törvényben, másrészt a birói 
felelősség és a birói áthelyezésről szóló javasla
tokban, mint a melyek mind a birói független
ség elvével állanak kapcsolatban. Miután ez meg
történt, nem késtem a törvényjavaslatokat elké
szíteni az elsőfolyamodásu bíróságok szervezé
séről. 

Csak azután, ha e törvény életbe lépett, ha 
kellő közegek fognak rendelkezésünkre állni, jö-

38 * 
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het a sor a codexekre. Mert mily értelme van 
a legjobb codexnek is ott, a hol nincs közeg, a 
mely a codexnek pontos és hu végrehajtására 
garautiát nyújtana. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
Ha az elsőfolyamodásu bíróságok életbe léptettet-
nek, méltóztassék elhinni, hogy a codexek is 
egymást fogják követni. Nem a hátramaradás
tól, hanem attól félek, hogy én nagyon is meg
fogom előzni a t. házat. {Élénk helyeslés jobb 
felől.) 

G h y c z y K á l m á n : Azok után, t . ház, 
a melyek a ház ezen oldaláról elmondattak, én 
részletesen nem kivánok azoknak tárgyalásába 
bocsátkozta, mik i t t a miniszter ur által elő
adattak. A következés fogja leginkább megmu
tatni, hogy vajon mindazok, a miket a t. mi
niszter ur remél, olyformán fognak-e teljesedésbe 
menni, mikép ő azt nekünk kilátásba helyezte. 
A törvényjavaslatok be vannak most terjesztve, 
a t. ház fogja azokat annak idején tárgyalása 
alá venni és akkor azokra észrevételeinket meg 
fogjuk tehetni. Azon nyilatkozatát a t. igazság
ügyminiszter urnák azonban, a mely szerint — 
osztozván Irányi Dániel t. barátom vélekedésé
ben — külön sajtótörvényt ő sem kivan, hanem 
elégségesnek tartja, hogy a sajtóvétségek az áta-
lános büntetőtörvények szigora alá essenek, én 
is részemről nagyon helyeslem, és hogy ezen 
ezélt részünkről mi is előmozdítsuk s arra mű
ködjünk, hogy azon provisorius állapot, melyet 
maga a miniszter ur sem helyesel, minél előbb 
véget érjen; csak azt akarom részemről ezen 
alkalommal kijelenteni, hogy e tekintetből azon 
módosításhoz, melyet Simonyi Ernő t. barátom 
előterjesztett, hozzájárulok és azt részemről is 
elfogadom, (Helyeslés) és indítványomat e szerint 
kívánom szavazás tárgj^ává tétetni. 

E l n ö k : Az igazságügyminiszter ur által 
időközben benyújtott törvényjavaslatokat a t . 
ház tudomásul veszi. (Tudomásul veszszük.) Talán 
mindjárt el lehetne határozni, hogy kinyomat-
tassék, ugy is elég korán kell róla gondoskod
nunk, hogy annak idején megkapjuk. (Helyeslés.) 

A mi pedig a beadott módositványt illeti, 
még egyszer föl fog olvastatni s azután szavazni 
fogunk a szokott módon: először a bizottság vé
leményére, és azután a módositványra. 

. B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (ujo-
nan fölolvassa Ghyczy Kálmán határozati javaslatát.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság véleménye 
szerint ezen tételek minden indokolás nélkül a 
rendes kiadások közt volnának megszavazandók 
46,000 í r tban; a határozati javaslat pedig a 
rendkívüli szükségletek közé kívánja soroztatni 
indokolás mellett. Kérem tehát azokat, kik a 
pénzügyi bizottság véleményét pártolják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik.) A többség elfo

gadja a pénzügyi bizottság véleményét, mi által 
a módositvány elesik. 

Ezen tétel alatt tehát meg volna szavazva 
a 46,600 frt. 

Következik a 20-ik lapon: Első biróságu 
váltótörvényszék ek. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7-ik rovatot, melyek vál
tozatlanul elfogadtatnak. Olvassa a 8-ik rovatot.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottság véleménye szerint ezen összeg 
750 frtra volna levonandó. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a levonást! 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
a 9., 10. rovatot, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a végösszeget: 80,864 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
történt levonások következtében lesz a végösszeg 
80,150 frt. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a végöszeget 
a levonásokkal 80,150 í r tban? (Elfogadjuk!) Te
há t el van fogadva. 

Következik a debreczeni elsőbiróságu váltó
törvényszék. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deb-
reczenben, személyes járandóságok.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottságnak azon észrevétele van, hogy 
a 8-ik czim alatt az elsőbiróságu váltótörvény
székek szükségletei födözésére 1870-ik évre 2000 
ír t tal több vétetett föl, mint tavaly volt, mely 
onnan erecl, hogy a vidéki válto-birák fizetése 
300 forinttal, a jegyzőké, kik egyúttal előadók és 
szavazók, 200 forinttal javíttatni szándékoltatik. 

A bizottság ezen fizetésjavitást egyrészt a 
birói függetlenség biztosítása tekintetéből, más
részt azon okból véli megadhatónak, mert a 
megyei törvényszéki ülnökök fizetései nagy rész
ben 1500 írtban állapíttattak meg, méltányos
nak tartja tehát a bizottság, hogy egy királyi 
bíróság tagjai ennél mostohább sorsban ne része-
sitessenek-

E l n ö k : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 11. 
rovatot: Tiszti fizetések 11,300 frt. Szolgák fizetésé. 
1200 frt. Segélydijak 900 frt, Napidijak 365 frt. 
Átalános kiadások: Házbér 1200 frt. Hivatali s iro
dai átalány 1500 frt. Szolgák ruhailletményei 390 
forint.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : 
Ezen tétel 200 frtra volna leszállítandó. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Jutal
mazások és segélyezések 5000 frt. Előre nem látható 
vegyes kiadások 200 frt. Összesen 17,555 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
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tet t levonások következtében ezen összeg 17,365 
irt lesz. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház a pénzügyi 
bizottság által t e t t levonás következtében a de-
breczeni váltótörvényszékre 17,365 irtot1? (Elfo
gadjuk \) Tehát elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Po
zsonyban : Tiszti fizetések 12,400 frt. Szolgák fize
tése 900 frt. Segélydijak 900 frt. Átalános kiadá
sok, hivatali és irodai átalány 1200 frt. Szolgák 
ruhailletményei 291 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : 
Ezen összeg 150 frtra volna leszállítandó. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a ház a levonást 1 (El
fogadjuk 1) Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Jutal
mazások és segélyzések 300 frt. Épületek föntartása 
200 frt, összesen 16,191 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó i A 
te t t levonások következtében ezen főösszeg 16,050 
frtot tesz. 

E l n ö k ; Elfogadja a t . ház ezen 16,050 
frtot, a mint a pénzügyi bizottság véleményezi1? 
(Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Ara
don: Tiszti fizetések 10,400 frt. Szolgák fizetései 
900 frt. Segélydijak 600 frt. Átalános kiadások : 
Házbér 1000 frt. Hivatali s irodai átalány 1200 
frt. Szolgák ruhailletményei 291 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
összeg 150 frtra volna leszállítandó. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Jutal
mazások és segélyezések 500 frt, összesen 14,891 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
levonás következtében a főösszeg 14,750 forin
tot tesz. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház 1 (Elfogadjuk.) 
Tehát elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Eper
jesen: Tiszti fizetések 10,400 frt. Szolgák fizetései 
900 frt. Segélydijak 600 frt. Átalános kiadások: 
Napidíjak 365 frt. Házbér 650 frt. Hivatala és 
irodai átalány 1200 frt. Szolgák ruhailletményei 
291 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó ; Ezen 
összeg 150 frtra volna leszállítandó. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Jutal
mazások és segélyezések 500 frt. Összesen 14,906 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
összeg a te t t levonás következtében 14.765 fo
rintot tesz. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Sop-
rmyban : Tiszti fizetések 10,400 frt. Szolgák fizeté
sei 900 frt. Segélydijak 600 frt. Átalános kiadá

sok : Napidijak 365 frt. Házbér 700 frt. Hivatali 
és irodai átalány 1200 frt. Szolgák ruhailletménye 
300 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r e l ő a d ó : Ezen 
összeg 150 frtra volna leszállítandó. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa: Jutal
mazások és segélyezések 500 frt, összesen 14,965 
forint.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
összeg a t e t t levonás következtében 14,815 fo
rintot tesz. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa : ösz-
vezet az elsőbiróságu váltótorvényszék Pesten 80,864 
frt. Debreczenben 17,555 frt. Pozsonyban 16,191 frt. 
Aradon 14,891 frt. Eperjesen 14,906 frt. Soprony-
ban 14,965 frt. Mindössze 159,372 frt, kerekszám
ban 159,300 fi.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
főösszeg a történt módosítások, illetőleg levoná
sok következtében 157.800 frtra fog leolvadni, 
a mely teszi a főösszeget kerekszámban. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 26-ik lapján a kerületi bányabiróságokra elő
irányzott összeget, összesen 25,300 frtot.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
9-ik ezim alatt a kerületi bánya-bíróságok igé
nyelnek 1870-re 25,300 irtot, 1869-re megszavaz
ta to t t 24,500 frt, többlet 800 frt. 

Ezen az első bíróságok rendezése alkalmá
val ugy is megszüntetendő bíróságoknál előfor
duló 800 frtnyi többlet egyedül az 1869. évre 
történt százaléklevonásban rejlvén, a bizottság a 
kért összeget megszavazandónak véleményezi. 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház! (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a kélt
ségvetésben a személyes járandóságokra vonatkozó 
részletes kimutatást: Buda 2858 frt. Beszterezebá-
nya 5510 frt. Lőcse 5947 frt. Nagybánya 4463 
frt. Oravicza 1265 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetésben a sajtóbiróságokra előirányzott összeget: 
21,381 frt.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
10. ezim alatt a sajtóbiróságokra kívántatik 
1870-re 21,300 frt, 1869-re megszavaztatott 
18,100 frt, többlet 3200 frt. 

A sajtóbiróságoknál kimutatott többlet onnan 
ered, hogy a pesti bírósághoz még egy vizsgáló
bíró 1500 frtnyi fizetéssel s 300 frtnyi lakbérrel 
alkalmaztatni szándékoltatik; 1 gyorsíró 600 
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forinttal alkalmaztatott; az uti átalány 400 forinttal 
fölemeltetett; (a még fenmaradó 400 frtnyi 
összeg az 1869-iki százaléklevonás által igazol
tatik.) Miután a tapasztalás kimutatá, hogy 
a pesti sajtóbiróságuál egy vizsgálóbíró a legna
gyobb erőmegfeszitós mellett sem képes a teen
dők halmazát elvégezni s a gyorsíró alkalmazása 
a napi sajtóra való tekintetben leli indokolását; 
enne, kvalamint egy segédvizsgálóbiró rendszere
sítését is a bizottság feleslegesnek nem tartja s 
azon megjegyzéssel, hogy a pesti sajtóbiróságnál 
alkalmazott 2 szolga ruhailletménye 194 forintról 
100 frtra szállíttassák le, a sajtóbiróságok szá
mára 21,287, vagy kerekszámban 21,200 frtot 
megszavazandónak vél. 

G h y c z y I g n á c z : T. házi Ezen számo
kat, melyek itt e rovatban fölemiittettek, nem 
találom a költségvetésben a személyes járandó
ságok részletes kimutatása alatt , i t t csak 7545 
frt áll. 

E l n ö k : Méltóztassék a 28-ik lap legelső 
rovatát venni, ott vannak a személyes járan
dóságok, házbérek, irodai és hivatali költségek, 
jutalmazások és segélyezések, szolgák ruha-illet
ményei, utidijak, tanuk stb. számára. 

G h y c z y I g n á c z : Tehát a legelső rovat 
olvastatott, most rendben van a dolog. 

E l n ö k : A teljes járandóság tesz 21.300 frtot. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ

ségvetés 29. lapján a 11-ik czimet: A pénzügyi tör
vényszékekről és feltörvényszékek szükségleteiről.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
11. ezim alatt a pénzügyi feltörvényszék igényel 
1870-re 45,300 frt. 

1869-re megszavaztatott . 41,600 frtot 
többlet 3700 frt. 

Ezen többlet 1-ször az 1869-ik évre történt 
800 frtnyi százaléklevonás beszámításával iga
zoltatott ; 2-szor ezen bíróságnál egy számfeletti 
bírónak (2500 frtnyi fizetéssel és 400 frtnyi lak
bérrel) rendszeresítése kívántatik. 

Ezen óhajtása indokolásául az igazságügyi mi
niszter fölhozza, miszerint a pénzügyi feltör
vényszék ötös eollegiumban ítél; eddigelé az 
elnökön kivül csak négy birói állomás levén 
rendszeresítve, egy tagnak bármi okból történt 
meg nem jelenhetése esetében ezen bíróság a 
pesti felebbviteli bíróságoktól nyert helyettest; 
az uj rendezés folytán ezen felebbviteli bírósá
goknak annyi a teendője, hogy magok sem nél
külözhetik a tagokat s így a szóban forgó bí
róságnál egy számfeletti birói állomás rendsze
resítése elkerülhetlenül szükségesnek mutat
kozott. 

A bizottság az imént kifejtett okokat mél
tányolván, a kivánt 45,300 frtnyi összeget meg
szavazandónak tartja s egyedül a 9-ik rovat 

alatti rubailletményt 137 frtról 100 frtra leszál
litatni ajánlja. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk \) Tehát ezen ezim alatt 45,300 frt kerek
számban megszavaztatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 12-ik czimét „A megyei törvényszékek szükség
leteiről. ") 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : A 
pénzügyi bizottságnak nincs észrevétele. 

S z i l á g y i E a j o s : T. ház! Ezen költség
vetés is eléggé tanúsítja azt, hogy az erdélyi 
részekben minő zavaros, bonyolult állapotok lé
teznek. Míg ugyanis Magyarország törvénykezési 
költségei a belügyminisztérium költségvetésében 
vannak fölvéve, addig Erdély költségvetései az 
igazságügyminiszter költségvetésében foglaltatnak. 
Ezt csak azért vagyok bátor előhozni, mert haj
landó vagyok azon hibának tulajdonítani azt, 
hogy a törvényszéki elnökök fizetése mind a 
belügyminisztérium, mind az igazságügyin miszté
rium költségvetéséből kimaradt. 

Bátor vagyok azért ez ügyben fölszólalni ós 
fölhívni az igazságügyminiszter urat, szívesked
jék pótjavaslat által e hiányt kipótolni. 

Ez alkalommal utalok arra, hogy Erdélyben 
a törvényszéki elnök fizetése 1000 frt levén je
lenleg, a közigazgatási tisztviselők fizetése pedig 
a már megszavazott belügyminiszteri budget sze
rint 1500 frtra emeltetvén, — miután a tör
vényszéki elnökök egy rangban voltak 48 előtt 
valamint 48 után is a közigazgatási tisztvise
lőkkel, a törvényszéki elnöknek ugy mint a köz
igazgatási tisztviselőknek fizetése 1500 forintra 
emeltessék és ennyivel vétessék föl az igazság
ügyminiszter budgetjébe. (Zaj és közbeszólások: 
Maradjon \) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i n i -
n i s z t e r : Képviselő ur kívánságának elég van 
téve, mert méltóztassék a harmadik rovatot el
olvasni, a hol a tiszti pótlékok elnevezése alatt 
a 18 törvényszéki ülnök részére 12,400 frt. 
van fölvéve. Ez épen az elnökök díjazására for-
dittatik. Tehát ben van, csak más ezim alatt. 

S z i l á g y i E a j o s : A harmadik rovatban 
törvényszéki „ ü l n ö k ök"-ről van szó, de tör
vényszéki „ e l n ö k ö k " fizetésére az egész elő
irányzatban egy krajezár sincs fölvéve. 

H a l m o s s y E n d r e : Csak sajtóhiba foly
tán áll i t t törvényszéki „ülnök", e helyet tör
vényszéki „elnök." Ezen hibát ki lehet igazítani 
a múlt évi költségvetésből, a hol e tétel helyesen 
fordul elő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. házi (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 31. lapján: Az erdélyi megyei törvényszé-
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kehről az 1., 2., 3., 4-ik rovatot, melyek észrevétel 
nélkül elfogadtatnak. — Olvassa az át alános kiadá
sok 5—16. rovatát.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó ? A 
pénzügyi bizottságnak itt észrevétele nem volt, 
miután a törvényhatóságnak indokolt előterjesz
tése következtében történt ezen részletezés. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk '.) 
Tehát el van fogadva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az er
délyi sz. k. városok törvényszékeinek segélyezésére vo
natkozó rovatot; továbbá olvassa az 1-ső liróságu 
erdélyi úrbéri törvényszékek 1-ső és 2-ik rovatát, 
melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

T i s z a L á s z l ó : T. ház! nem volt czé-
lom ezen ügyben fölszólalni: miután azonban ke
resztülmentünk az összes törvényhatóságok elő
irányzatain, bátor vagyok egy egyszerű kérdést 
intézni az igen t. igazságűgyminiszter úrhoz : 
hogyan esik az, hogy hazánknak, mondhatnám 
bányákban legdúsabb vagy legalább egyik leg
dúsabb részében, Erdélyben, nem irányoztatik sem
mi elő a bányatörvényszékek költségeire 1 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ű g y m i 
n i s z t e r : T. ház ! Eddig nem irányoztam sem
mit elő, az igaz, az erdélyi bányatörvényszékek
re, hanem arról igen is meg lehet győződve a t. 
ház, hogy az erdélyi bányabiróságokra is kiter
jesztettem figyelmemet. — Erről a t. képviselő 
ur is meg lesz győződve akkor, amikor az 1-ső 
folyamodásu bíróságok szervezésére vonatkozó 
törvényjavaslatomat be fogom terjeszteni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 33. lapj. 3. fejezetét:) Országos fegyinté
zetek. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó : 
Ezen fejezet alatt a fegyintézetekre Magyaror
szágon és Erdélyben a 34,600 forintnyi bevéte
len felül még 1870-re igényeltetik . 784,500 frt. 

1869-re megszavaztatott . 644,900 frt. 
többlet 139,600 frt. 

Ezen felette jelentékeny többletet az igaz
ságügyi miniszter azzal indokolja, hogy 

1-ször az 1869-évre történt százaléklevonás 
következtében fegyházainknak s átalában egész 
börtönrendszerünknek igen szomoritólag elmaradt 
állapotán segíteni mind eddig képes nem volt; 

2-szor a büntetés és békok használatának 
eltörlése következtében az egyes fegyintézetekben 
magán-zárkák építéséről kellend gondoskodni, 
szükséges eorolíariuma levén ez a börtönügyi re
formnak ; 

3-szor a vallási oktatásra, valamint az egész
ségügy javítására az eddiginél nagyobb gond fog 
fordittani; 

4-szera felügyeleti személyzetnek szaporítása 
elkerülheti énül szükségessé lőn, — s végre 5-ször: 

a politikai vétségek miatt vizsgálat alatt állók, 
valamint a sajtóvétségek miatt elitéltek számára 
Váczon egy állami fogház fellálitása azon okból 
vált szükségessé, mert ezeket a közönséges bűn
tényért elitéltekkel egy helyiségbe zárni nem lehet. 
(Kerül 12,800 frtba.) 

A bizottság ezen fejezetben kivánt összeg meg
ítélésénél, csak ugyanazon, a képviselőház által is 
helyeselt nézetből indulhatott ki, melyet múlt 
évben te t t jelentésében a tisztelt ház előtt tol
mácsolt, abból t. i., hogy ha e téren Európa többi 
müveit népeivel egy színvonalra akarunk emel
kedni, erélylyel és kitelhető mmden áldozatok
kal előre kell törekedni, s az ez irányban szán-
dokolt gyökeres reformok mielőbbi életbe lépte
tése szempontjából a kért összeget megszavazan-
dónak véli. 

I r á n y i I > á n i e l : T. ház ! Én tulajdon
kép nem az országos fegyintézetekről akarok 
szólni, hanem, miután a megyei fogházaknak is 
az igazságűgyminiszter főfelügyelete alatt kell 
állaniok, ezen kérdésre akarok néhány észrevé
telt fenni. Volt alkalmam eddigelé egynehány 
ily megyei börtönt megvizsgálni. Ugy hiszem, 
nem mondok ujat, ha azt állítom, hogy a leg-
sajnosabb állapotban találtam körűibe)ől vala
mennyit. I t t nem szólok arról, a min, tulajdon
kép csak nagyszerű építkezések által lehetne se
gíteni, és min természetesen az igazságűgymi
niszter ur eddig nem segíthetett, hanem megem
lítek oly hiányokat és fogyatkozásokat, melye
ken igen is lehetett segíteni. így például a mi 
az elkülönítéseket illeti, én nem találtam egyéb 
elkülönítést, mint tekintettel a két nemre, és 
tekintettel arra nézve, hogy a vizsgálat alatt 
levő foglyok az elitéltekkel összevegyittessenek, 
a mint ez igen helyesen is történik. Hanem a 
mi a kor és a bűnök categoriáit illeti, e részben 
a legsiralmasabb összekeverés foglal helyet. Lát
tam gyermekeket, kik valamely csekély vétség 
miatt kerültek a megyeházba, összezárva régi 
gonosztevőkkel, sihederekkel. (Fölkiáltások jobb 
felől: A miniszter erről nem tehet!) 

Első sorban az igaz, hogy a vármegyék 
okozhatok, de azt hiszem, a vármegyékre felügyel 
az igazságűgyminiszter ur. {Igaz! bal felől.) Ta
láltam suhanczokat, kik korcsmai verekedés követ
keztében kerültek a börtönbe, összezárva egy oly 
gonosztevővel, ki ötödizben ette már a megye 
kenyerét és egyszer rabló-gyilkosságért volt már 
hosszabb időre elitélve. Kérdeztem, micsoda sza
bály-rendelet létezik a megyék fogházaira nézve í 
Mutattak egy régi szabályrendeletet az 50-es 
vagy 6ü-as évekből, de mindenesetre a minisz
térium megalakulása előtti időből. Vajon ezen 
szabályrendelet alkalmaztatik-e és mennyiben 
alkalmaztatik1? azt nem tudom. Szeretem hinni, 
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hogy még az sem alkalmaztatik, mert nem te
hetem föl még a múlt kormányról sem, hogy 
ily czélszerütlenségeket megengedett, sőt megren
delt volna. 

Én azt gondolom, t. ház, hogy az igazság
ügyminiszter ur főfelügyeleti joga igen is kiter
jed a megyei fegyintézetekre, azokkal ugyan 
nem rendelkezik közvetlenül, mint rendelkezik 
az országos fegyintézetekkel, de hogy ő, ki kü
lönben az országos igazságszolgáltatásra felügyel, 
az igazságszolgáltatás • ezen lényeges részere fel
ügyelettel ne bírna, ezt — ugy gondolom — 
sem maga nem hiszi, sem az eddig követett el
vekből nem következik. 

Én tehát bátor vagyok a miniszter ur fi
gyelmét fölhívni ezen sajnos állapotra, és fölhí
vom gondoskodását arra, hogy a mennyiben azt, 
a nélkül, hogy uj költségekbe verjük a megyét, 
javítani és változtatni lehet, azt megtenni el ne 
mulaszsza. 

Tudom, hogy ő ugy a büntetőrendszer. 
mint a börtönrendszer reformjain dolgozik, ha
nem a mig azok valósulnak, addig évek fognak 
eltelni; azon reformok pedig, melyeket én em
iitettem és ezeken kivül, meglehet, mások is, 
ha különös gondot fordit reájok, minden költség 
nélkül eszközölhetők; az emberiség és a haza 
polgárainak java pedig sürgősen kívánja, hogy 
ezen reformok soká el ne halasztassanak. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : T. ház! Hogy reformokra e téren 
szükség van, én vagyok az utolsó, ki azt két
ségbe vonni akarnám; hanem, fájdalom, azon 
reformok életbeléptetése még nem áll az én ha
talmamban, mert a megyei fegyintézetek fölötti 
felügyelet ez idő szerint a megyék s a belügy
miniszter hatásköréhez tartozik. 

Mihelyt az első bíróságokra vonatkozó tör
vényjavaslatot a törvényhozás megállapítja, ak
kor igen is első gondom lesz azonnal megvizs
gálni a megyei fogházakat, és meg fogok tenni 
minden intézkedést azon czélra, hogy a megyei 
fegyházak addig is, a mig a börtönügy gyökeres 
reformját keresztülvihetnők, a büntetés hu
mánus czéljainak megfelelő átalakítást nyer
jenek. 

Hogyan vállalhatnék is én felelősséget ma
gamra ily reformok keresztülviteleért, melyek
nek költségei nem foglaltatnak az ón budgetem-
ben; nem foglaltathatnak pedig ebben azért, 
mert az igazságszolgáltatásnak most a megyék
ben nincsenek állandó és elkülönített közegei. 
Én tehát az elkülönítést a költségvetésben sem 
tehettem addig, a mig a törvényhozás azt a 
megyékben meg nem teszi. A mig például a 

megyékben a szolgabíró és alispán csak másoá 
sorban tekinthetők bíráknak és első sorban po
litikai tisztviselők, a míg a megyei törvényszé
kek nem az állam, hanem a megye nevében 
szolgáltatják az igazságot, igen természetes, 
hogy fizetéseik is addig csak a megyei költség
vetésben foglalhatnak helyet. 

így van ez a börtönügyre nézve is ; e fölött 
is a megye gyakorolja a felügyeletet. 

Ez tagadhatlanul abnormitás, a melyen én 
lassankint segíteni akarok; s meg fogom kö
szönni a törvényhozásnak, ha minél előbb czél-
hoz fog juttatni . Arról pedig biztosíthatom a 
képviselő urat , mikép akkor a megyei fegyinté
zetek legszükségesebb reformjáról haladéktala
nul fogok gondoskodni. (Élénk helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa): A 
munkácsi fegyintézet 100,500 frt. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Nem mel
lőzhetem e rovatnál a t. ház figyelmét fölhivni 
oly tételre, melynek czime nem helyesen van 
fölvéve. 

A fegyintézetek egyik fő- és végczélja az, 
hogy a sokszor tudatlanság és szellemi művelt
ség hiánya miatt bűnre vetemedett fegyenczeket 
oktatás utján javítsa, és utóvégre visszaszerezze 
ismét a társadalomnak. 

Ily körülmények közt legkevésbbé indokol
ható azon eszköznél a gazdálkodás, mely e czélra 
leginkább közre kell, hogy működjék.^ Ezen or
gánum a fegyintézeteknél a tanitó. Es itt , ha 
egybehasonlitást teszek minden fegyintézeteknél 
alkalmazott tanítók és írnokok közt, mely utób
biak csupán írással, tehát mechanikus, semmi 
szakképzettséget nem igénylő munkákkal foglal
koznak, azt találom, hogy ezek közt mégis so
kan vannak, kik nagyobb fizetést kapnak, mint 
az ugyanott alkalmazott tanítók, kiktől mégis 
szakképzettséget, némi tudományos készültséget 
várunk, kiknek működési tere sokkal magasabb; 
igen természetes, hogy ezt helyesen indokoltnak 
találni nem lehet. En részemről tehát az orszá
gos minden fegyintézeteknél alkalmazott tanítók 
részére a fizetés fölemelését kérem, nem nagy 
mértékben ugyan, hanem 500 forintról legalább 
600 írtra. (FnlMáltások: Maradjon! Zaj. Szavaz
zunk! Elnök csenget.) Módosításomat írásban is 
beadom. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simay 
Gergely módosüványát : Módositvány „az országos 
fegyintézetek" czime alatt előirányzott szükség
lethez : 

„Az országos fegyintézeteknél alkalmazott 
tanítók évi fizetése 500 írtról 600 frtra eme
lendő." 
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E l n ö k : Először tehát a pénzügyi bizott
ság tételeire történik szavazás. 

Elfogadja a t. ház a „munkácsi országos 
fegyintézetek" czime alat t előirányzott tételeket, 
összesen 100,500 frtot ? (Elfogadjuk!) Ezen mó-
dositvány tehát magától elesett. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a váczi, 
lipótvári, illavai, szamos-ujvári, mária-nostrai, nagy-
enyedi országos fegyintézetek tételeit, melyek észrevé
tel nélkül elfogadtattak.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő ; Egyéb kiadá
sok a cs. kir. katonai fogdákban letartóztatott 
polgári fegyenczek szükségletei fedezésére 3000 
forint. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . : Nincs észre
vétel. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. 

Zichy N á n d o r g r . : T. ház! Bátor va
gyok, midőn a fogházakról van a költségvetés
ben szó, megemlékezni különösen arról, mit az 
igen t. igazságügyminiszter ur mondott . hogy 
t. i. a fogházak berendezéséről s azoknak álla
pota földeritéséről akkor fog gondoskodni, a 
mikor a megyei törvényszékek rendezése már 
meg lesz állapítva. 

Én azonban figyelembe véve a börtönügy 
szomorú állapotát, és azt, hogy a büntető eljá
rás és ügykezelésben nemsokára lényeges vál
toztatások lesznek életbeléptetendők, és azt tar t 
ván, hogy az arra szükséges előkészületekkel 
késni nem lehet: fölkérem az igen t. igazság
ügyminiszter urat , — mert ezt igen helyesnek 
tartanám, — hogy az ez iráaybani adatszerzés 
s előleges készületek már jelenleg is mielőbb fo
ganatba vétessenek. (Helyeslés.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : Köszönettel veszem a figyelmeztetést. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fe
dezet rovatát.) 

A n d r á s s y G y u l a : Engedje meg a tisz
telt ház, hogy a fedezeti rovatnál egy észrevé
telt tegyek; nevezetesen a mária-nostrai fegy
intézetre vonatkozólag tudomásom van a felöl, 
miszerint a mária-nostrai fegyeneznők szintén 
munkákkal foglalkodtatnak, és mégis a fedezeti 
rovatban a gyári és dolgozó intézetek után be
folyó jövedelmek között nincsen bevezetve a 
mária-nostrai fegyeneznők munkája utáni jöve
delem. Bátor vagyok tehát kérdeni a t. minisz
ter urat, miért hagyatott ki a fedezetből ezen 
tételnél a mária-nostrai fegyeneznők munkája 
utáni bevétel? 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y m i 
n i s z t e r : Ez azért történt, t . képviselőház, mert 
ezen fegyházban csupán csak nőfegyenczek van
nak és ezen nőfegyenczek ellátására nézve szer-

KÉPV. H, NAPLÓ 18^ ! VI. 

ződés köttetett egy női irgalmas szerzettel. Szer
ződésileg vagyunk lekötve, és mig egyrészről az 
államnak az ottani női fegyenczek eltartása 
aránylag csekélyebb költségbe kerül, másrész
ről, a mi ott fedezet volna, az épen azon szer
ződésnél fogva az illető szerzetet illeti. 

A n d r á s s y G y u l a . ' Bocsánatot kérek. 
(Zaj. Felkiáltások: Nem szólhat!) 

E l n ö k , ' Eddig a szokás az volt, hogy ha 
a képviselő urak kérdeztek valamit, a feleletre 
mindig megtehették észrevételeiket. (TJgy van.) 

A n d r á s s y G y u l a : T. képviselőház! Én 
a miniszter urnák adott nyilatkozatával egyáta-
lában megelégedve nem lehetek, azért, mert a 
miniszter ur azon fölvilágosítást ad ta , hogy 
ezen Mária-Nostrán létező fegyeneznők nem tu
dom micsoda szerzet által láttatnak el, és hogy 
az államnak igen csekély költségébe kerül azok
nak eltartása. Méltóztassék megtekinteni a költ
ségvetést és méltóztatnak meggyőződni, hogy 
176 fegyeneznőnek csupán csak élelmezésére 
40,000 forintnál több számíttatik. Már ha az 
állam ily összeggel járul azoknak ellátására, ak
kor engedelmet kérek, azt hiszem, hogy lehetne 
valamit a fedezeti rovatba fölvenni azokból a 
munkákból, melyek ott teljesíttetnek, nevezete
sen tudom, hogy a legszebb női munkákkal, a 
legszebb hímzésekkel foglalkoznak a fegyenez
nők, a melyek igen szépen dijáztatnak, és da
czára annak, hogy ezen fegyintézet az államnak 
nagy költségébe kerül, a fedezetben semmi sem 
tordul elő. 

I v á n k a I m r e : Egy más kérdést vagyok 
bátor intézni a fedezetre nézve. A fegyintéze
tekben gyakran oly egyének vannak, kik vagyo
nosak, és még sem olvasom sehol, hogy megté
rítették volna a költséget. I t t a bevételekben 
nincs. {Fölkiáltások: Itt van : 4398 frt.) Az na
gyon kevés. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r ; Andrássy Gyula képviselő ur ész
revételére azon fölvilágosítást van szerencsém 
adni, hogy azon szerződést nem én kötöttem, 
hanem azt átvettük a, korábbi kormánytól. Ha 
jól tudora, az még 2 esztendeig tart, addig kö
telez. Addig tehát az ott befolyó jövedelem azon 
szerzetet illeti. 

A mi pedig Ivánka képviselő ur észrevéte
lét illeti, mi a rabtartási költségeket igen szí
vesen behajtanók mindenütt , de magunknak 
nem levén közegeink, kénytelenek vagyunk a 
vármegyékhez fordulni. Azok a legtöbb esetben, 
az esetek 9/10 részében azt válaszolják, hogy az 
illetőknek nincs vagyonuk. Ha saját közegeink 
volnának, erre nézve a felelősséget szívesen el
vállalnám, most azonban a megyékért a felelős
séget el nem vállalhatom, hanem kénytelen va-
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gyok megelégedni azzal, a mit a vármegyék 
beküldenek. (Helyeslés jobb felől.) 

G h y c z y I g n á c z ; Egy kérdést vagyok 
bátor intézni a miniszter úrhoz. Az egyéb kiadá
sok rovata alatt ez áll: „a esász. kir. katonai 
fogdákban letartóztatott fegyenczek költségeinek 
fedezésére." Minemű fegyenczek azok, kik bün
tetési idejöket katonai fogházakban ülik le ? mi
után van rendes büntető eljárásunk is, s vannak 
házaink, melyekben a polgári személyek bünte-
tésöket kiülhetik. 

E l n ö k : Ezen már túl mentünk. 
S z a b ó M i k l ó s á l l a m t i t k á r ; Ghyczy 

Ignácz tiszt, képviselő ur kérdésére bátor va
gyok megjegyezni azt, hogy azon megyékből, 
melyek a határszélt érintik, igen számosan át
mennek a megyei lakosok közül a határon és 
ott büntársaságba jővén, letartóztattatnak és ott 
élelmeztetnek; ezen kivül vannak esetek, mint 
a múlt évben történt, hogy a szerb fejedelem 
meggyilkolásában részvéttel vádoltak ügyében 
vizsgálat levén szükséges, a letartóztatottakat a 
katonai fogházban kellett volna elhelyezni. Mi
után, mint méltóztatik tudni, a katonai költség
vetést a delegatiók szavazzák meg, ennélfogva 
gyakran más pénztárból fedeztetvén a költségek, 
melyek Magyarországra esnének, ezeket meg kell 
térítem, és miután a tapasztalás azt mutatta, 
hogy a szerb fejedelem meggyilkoltatása ügyé
ben folytatott vizsgálat költségei annyira men
tek, hogy a múltban előirányzott ezer frt nem 
volt elég, azért volt kénytelen a miniszter ur 
2000 frtot venni fel az idei előirányzatba. 

G h y c z y I g n á c z : Bátor vagyok e felvi
lágosítás után még azt kérdezni, hogy vajon azon 
alattvalókért, kik nem magyarországiak, de ma
gyarországi börtönökbe vannak elosztva, a recipro
citás elvénél fogva megtérittetik-e az ellátás költ
sége? (FölMátások: Meg!) Mert nem látom a 
költségvetésben fölemlítve. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

S z é l l K á l m á n j c g y z ő (olvassa: A köz
ponti telekJiivatal.) 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó j E 
pontnál a leszállítás 50 frt. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni a pénz
ügyi bizottság jelentését? (Elfogadjuk!) Elfogad
tatott. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a köa-
portti telekMvatal és a magyarországi telekkönyvi ki
rendeltségek szükségletét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Következik az erdélyi telekkönyvezés. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa as er
délyi telekkönyvezés szükségletét.) 

I f j . g r . Z i c h y J ó z s e f e l ő a d ó ; A 
tisztelt képviselőház múlt év november hó 22-én 
798. szám alatt kelt határozatával 26 képviselő 
által benyújtott azon indítványt, mely szerint 
az 1870-ik igazságügyi költségvetésben „erdélyi 
telekkönyvezés" czim alatt 300,000 frtnyi ösz-
szeg állapíttassák meg, az állandó pénzügyi bi
zottsághoz utalván, ezen bizottság kötelességének 

I ismerte az igazságügyminiszter költségvetésének 
i ide vágó czime feletti tanácskozással egyidejűleg 

egyszersmind ezen indítványt is tárgyalás alá 
venni s meggyőződvén ez alkalommal arról, hogy 
az erdélyországi telekkönyvi kirendeltségek szá
mára előirányzott 125,162 frtnyi összeg nem 
elégséges arra, hogy ezen országban a közhitel 
és birtokviszonyok szilárd alapra leendő fekte
tése czéljából oly szükséges telekkönyvezési mun
kálatok kellő sikerrel és eredménynyel folytathas
sanak és végre bevégeztessenek; a fenébb említett 
öszzegnek 300,000 írtra való kiegészítését ré
széről a t. képviselőháznak pártolólag ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi 
bizottság indítványát? (Elfogadjuk!) Tehát az er-

I délyi telekkönyvezés részére 300,000 frtot mél-
| tóztatott megszavazni. 

A holnapi ülés napirendjén lesz az igazság-
I minisztérium költségvetésének ezen utolsó pontja: 

„Bendkivüli költségek," továbbá a kérvényi bi
zottság legsürgősb tárgyai, végre a honvédelmi 
minisztérium költségvetése. 

i Az ülést eloszlatom. 
I 
i 

j Aa ülés végződik d. u. 21li órakor. 
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S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Csiky Sándor a F. Fehér megyei királyi biztos, Mikó Mihály ellen 
hivatalos visszaélés iránt ; Benedek Gyula a bírói és képviselői állás összeférhetleasége iránt interpellálják a kor
mányt. Az igazságügyi minisztérium klltségfetéjének részletei tárgyalása befejeztetik. 

A kormány részéről jelen vannak : Horvát 
Boldizsár; később Bedekovics Kálmán, Gorove István, 
IAnyay Menyhért és Kovács Kálmán igazságügyi 
áüamtitkár. 

Az ülés kezdődik d. e, 10l/t órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j » g y z ó (olvassa 
a marczíus 4-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyvre? 
(Szünet után). Hitelesíttetik. 
A jegyzőkönyv folytán kötelességem beje

jelenteni, miszerint a napirendre kitűzött tárgyak 
közül egyikre nézve kérnem kell a t. házat, hogy 
annak tárgyalását hétfőre halasztani méltóztas
sék; t. i. a honvédelmi minisztérium költségve
tését, miután az illető miniszter ur ma a főren
diház ülésében van elfoglalva. (Helyeslés.) 

A pesti görög-oláh egyházi község nevében 
Sztupa György főgondnok jelenti, miszerint el
hunyt legfőbb lelki pásztora néhai Masschierevics 
Sámuelért f. hó 6-ikán d. e. 10 órakor az Al-
dunasoron fekvő templomban gyászmisét tarfcand, 
melyre a t. házat tiszteletteljesen msghivja. 

Temes megye közönsége, az Eszterházy-kép-
tár megvételét, Bars megye föliratával egyező-
leg, törvény által kimondatni kéri. 

Kassa szab. kir. város közönsége, a szesz-
árulás fölügyeletére vonatkozó jogát a magyar 
kir. belügyminisztériumnak 1869-ik évi jan. 27. 

kibocsátott rendelete által megcsonkítva látván, 
ezen rendeletnek függőben tartását , s a kir. ki
sebb haszonvételek iránt törvényhozási intézke
dést tétetni kér. 

A kérvényi bizottsághoz utasít tatnak. 
Z s e d é n y i E d e : T. ház! (Zaj, halljuk!) 

Van szerencsém 155 orthodox zsidó község ré
széről folyamodványt benyújtani, (Zaj.) kik fo
lyamodnak a tisztelt ház közbenjárásáért, hogy 
a congressus tanainak erőszakos terjesztését meg
engedni ne méltóztassék (Helyeslés a szélső bal' 
oldalon); egyszersmind van szerencsém egy em
lékiratát benyújtani a hittörvényhű zsidók ér
dekei megóvására alakított „Hitőr-egylétnek" az 
1868-ki deez. 10-én magyarországi izraelita con

gressus által hozott alapszabályok és határzatok 
tárgyába a, arra kérvén a tisztelt házat, hogy 
ezen folyamodványt a kérvényi bizottsághoz uta
sítani méltóztassék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

Z a h o r n á c z k y B á l i n t : T. ház! Van 
szerencsém a kassai ügy védegylet kérvényét be
nyújtani, melyben a minisztériumot az első fo
lyamodása bírósági szervezet iránti javaslatának 
mielőbbi előterjesztésére utasítani, s annak gyors 
keresztülvitelét előmozdítani kéri. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

J ó k a i M ó r : T. ház! Van szerencsém a 
t. háznak többrendbeli kérvényt benyújtani. 
Brunner Antal bn ia i birtokos, polgár és bányász, 

39* 



308 137. országos ülés márczius 5. 1870. 

mint Esztergám vármegyébe kebelezett Tokod 
község telkes jobbágyai megbízottja a nevezett 
község úrbéri pere befejezésének a nagy mélt. 
m. kir. minisztérium utján sürgetéseért esedezik. 

Győr megye Nagy-Bajcsi községe a győri 
mélt. püspökség által fegyverpénz és vizahalá
szat, most pedig vadászat és halászati ezim alatt 
évenkint behajtott 81 váltó frt. vagyis 34 frt 
2 kr o. é. terhe alól magát föloldatni kéri. 

Végre Ballá László folyamodik a t. házhoz 
az erdélyi marosszéki községi választás alkalmá
val elkövetett szabálytalanságok megvizsgálfatá-
sának elrendeléseért. 

E l n ö k : A két első, ugyhiszem, a kórvé-
nyi bizottsághoz utasítható, a harmadik pedig a 

vizsgáló bizottsághoz. 
J ó k a i M ó r : T. ház! Én azt hiszem, 

hogy miután a harmadik kérvény is a községi 
és nem képviselő-választás szabálytalanságaira 
vonatkozik, mind a három kérvény a kérvényi 
bizottsághoz utasítandó. 

E l n ö k : E szerint niind a 3 kérvény a 
kérvényi bizottsághoz utasíttatik. 

B i t t ó I s t v á n : Van szerencsém Abrud-
bánya bányavárosa képviselő-testületének kér
vényét benyújtani, melyben Abrudbányán kirá
lyi bíróság fölállítását kéri. 

C s i k y S á n d o r : T. ház ! Sajnálom, hogy 
a belügyminiszter urat , a kihez egy interpelia-
tiót akarok intézni, nem látom, bizonyára aka
dályozva volt az országgyűlésen megjelenésben. 

Minthogy azonban interpellatióm írásba fog
lalva és egyszersmind indokolva is van, de más
részről a t. háznak kegyes türelmét hosszasabb 
indokolással igénybe venni nem akarom, inter-
pellatiómat egyszerűen fölolvastatni kérem. 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Csiky Sándor interpettatióját:) XA hírlapokat olvasó 
közönség, és így a t. belügyminiszter ur előtt 
is tudva levő dolog, miként Felső-Fehér megye 
volt főispánja, gr. Haller Ferencz, egy általa a 
Kolozsvárt megjelenő „Magyar Polgár" ezinxü 
erdélyi politikai lap idei 18-ik számában saját 
neve alat t közzé te t t hírlapi czikkben, a bel-
ügyminiszterium múlt évi 13,165 sz. rendeleté
vel Felső-Fehér megyébe kiküldött kormánybiz
tos Mikó Mihály urat azzal vádolta, miszerint 
ebbeli kormánybiztosi hivatala teljesítése kö
rül, az Erdélyben fönálló büntető törvénykönyv 
101-ik szakaszában körülirt bűnös cselekvényt 

követte el. 
De más felől gróf Haller Ferencz felső-fehér-

megyei volt főispán által belügyminiszter úrhoz 
közvetlenül beadott folyó évi január 24-kéről 
kelt előterjesztésében ezen bűntényről jelentést 
is te t t a már emiitett kormánybiztos ellen, egy

szersmind a bűnügyi vizsgálat elrendelését is 
kérvén. 

Megmagyarázhatatlan indokból azonban, ezen 
a belügyminiszter úrhoz bejelentett bűntény 
i rán t máig semminemű vizsgálat sem lőn elren
delve, daczára azon körülménynek, hogy a fön-
kijelölt büntenynyel nem csak az állam egyik 
közhivatalnoka, hanem a királyi fölség sérthetetlen 
személyiségének képviselője, egy kiküldött kor
mánybiztos vádoltatik. 

Minthogy7 pedig az állam, és igy minden, az 
állam tekintélyét megóvni akaró országgyűlési 
képviselőnek is érdekében áll, hogy az ország 
közhivatalnokainak tekintélye a fönirt alakban 
közmegtámadásoknak alapos ok nélkül kitéve 
ne legyen, kötelességemnek ismerem következő 
i nterpellatiót intézni belügyminiszter úrhoz : 

B u j a n o v i c s S á n d o r J e g y z ő : (olvassa 
Csiky Sándor interpettatióját:) Szándékozik-e fő
ne bbi. közvetlenül a t. belügyminiszter úrhoz is 
beadott vádak folytán, nevezett kormánybiztos 
ellen. egy. részről,- a közhivatal tekintélyének 
megóvása, másrészről az általa elkövetett tör
vényszegések, és sérelmek orvoslása szempontjá
ból, részrehaji atlan nyomozó vizsgálatot rendelni 
el, s ezen vizsgálat eredményéhez képest, a hoz
zá e tárgygyal összefüggő sérelmi panaszokat tör
vényszabta utón minél hamarább elintézni?" •. 

E l n ö k % Az interpellatió közöltetni fog a 
miniszter úrral. 

B e n e d e k G y u l a T. ház! Nem any-
ny i r a interpellatiót, mint inkább kérdést aka
rok intézni az igen t. igazságügyminiszter úr
hoz. A birói felelősségről szóló és szentesített 
törvényben az országgyűlési képviselői állásnak 
a birói hivatallal összeférhetlensége ki van 
mondva, és egyszersmind meg van állapítva, 
hogy oly egyén, ki a birói hivatalt elfoglalta, 
országgyűlési képviselő nem lehet. Azonban, t . 
ház, van egy eset, melyről tudomásom van, hogy 
t. i. egy nem rég kínevezett királyi táblai ülnök 
képviselői állásáról máig sem mondott le, hanem 
mindkét hivatalban megmaradt. (Fölkiáltásók: 
bal felől: Ki az?) Ezen törvénytelen jogviszony 
megszüntése czéljából bátor vagytok a következő 
kérdést intézni a t. igazságügyminiszter úrhoz. 
[Halljuk!) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Bene
dek Gyula interpettatióját^) 

„Tekintettel azon körülményre, miszerint 
Binder Mihály szászsebesi képviselő az erdélyi 
királyi táblához ülnökké kineveztetett, több ha
vakkal ezelőtt — azonban képviselői állásáról 
máig le nem mondott; hajlandó-e az igazságügy-
miniszter ur intézkedni az iránt, hogy nevezett 
képviselő és királyi táblai ülnök ezen állomások 
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egyikéről a törvények értelmében lemondjon!" 
(Helyeslés bal felől.) 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y -
m i n i s z t e r : T. ház! Mindamellett, hogy a 
birói ha,talom gyakorlásáról szóló törvényt egész 
terjedelmében életbe léptetni addig lehetetlen, 
mig az első bíróságok szervezéséről szóló tör
vény életté nem lép, mondom, mindamellett én 
lelkiismeretesen gondoskodtam arról, hogy ezen 
törvénynek mindazon részei, melyek végrehajt
hatók, azonnal végrehajtassanak, és különösen 
ezek közé tartozik a törvénynek azon intézke
dése is, hogy kinevezett biró ne lehessen, ki egy
úttal a képviselőháznak tagja is ; az ez iránti in
tézkedéseket annak idejében már meg is tettem. 

A mi épen a szóba hozott volt képviselő 
urat, Binder Mihályt illeti, a ki a marosvásár
helyi királyi táblához van kinevezve, tudtomra 
a képviselőház üléseiben azóta nem is vett részt, 
mióta ki van nevezve. (Fölkiáltások bal felől: Az nem 
elég.) Mindamellett, mivel ezen eset tudtomra jött, 
kötelességemnek tartom, őt határozottan fölszó
lítani, hogy vagy bírói állomásáról mondjon le, 
vagy pedig küldje be képviselői lemondását. (He
lyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : Bátor vagyok ennek 
folytán a t. elnök urat megkérdezni az iránt, 
hogy azon képviselő ur, ki mint hallom, több 
hónap óta kinevezve levén, azóta a ház ülései
ben részt nem vesz, vajon húzza-e képviselői 
napidijait ? 

E l n ö k : Erről magamnak tudomást sze
rezni és intézkedni fogok, de e pillanatban nem 
adhatok fölvilágosítást. (Helyeslés.) 

B e n e d e k G y u l a : T. ház! Fölszólalá-
somnak ezélja volt a t. miniszter úrtól meg
nyugtató választ kérni az iránt, hogy a törvény 
ezen intézkedését végrehajtotta-e, és van-e tudo
mása arról, hogy az illető képviselő ur két ál
lását még mindig megtartja. 

A t. miniszter ur válasza által megnyug
tatva levén, kijelentem, hogy azzal meg vagyok 
elégedve. (Helyeslés.) 

M a j o r o s I s t v á n : T. ház! Engem két 
indok késztet a. fölszólalásra. 

Az egyik az, hogy már egy alkalommal 
határozat is hozatott az i ránt , hogy a kérvényi 
bizottság szombaton rendesen referálni fog. 

E l n ö k : Nem határoztatott el. 
M a j o r o s I s t v á n : Azonban az elnök ur 

kijelentése szerint az még nincs határozatilag 
kimondva. Kérem tehát a t. házat, szíveskedjék 
határozatot hozni az iránt, hogy a kérvényi bi
zottság minden szombaton referáljon. 

E l n ö k : A ház napirendre tűzte ki, hogy 
a kérvényi bizottság mai napon referáljon, de 

az nincs határozatilag kimondva, hogy minden 
szombaton referáljon. 

M a j o r o s I s t v á n : Kérem tehát a t. 
házat, hozzon határozat az iránt, hogy a kér
vényi bizottság csakugyan minden szombaton re
feráljon. 

E l n ö k : Méltóztassék akkor e tárgyban 
határozati javaslatot beadni. 

M a j o r o s I s t v á n : Csiky Sándor képvi
selő ur már adott be e tárgyban határozati ja
vaslatot. 

E l n ö k : igen, de ez még nem tárgyal
tatot t . 

M a j o r o s I s t v á n : Másik ok pedig, mely 
engem fölszólalásra, késztet, az, hogy a kérvé
nyek száma már annyira megszaporodott az iro
dai hivatalban, hogy a rengeteg halmazban ren
det csinálni alig lehet. 

Van e kérvények közt egy, a magyar gaz
daasszonyok egyletéé, a nőképző-egylet fölállítása 
iránt. Folyamodtak ők még a múlt év Julius 
havában a házhoz. ug3ranakkor több előkelő kép
viselő ur ajánlotta is a háznak pártfogás végett, 
azonban e kérvény mind e mai napig nem tár
gyaltatott. 

Én tehát jónak látnám, ha a t. ház uta
sítaná a kérvényi bizottságot, hogy e kérvény 
mentül előbb tárgyalás alá kerüljön. És ez an
nál kevésbé halasztható, mert csakugyan szük
séges egy ily országos intézet fölállítása. Már 
maga azon körülmény is, hogy 1000 nő irta 
alá a kérvényt, eléggé bizonyítja azt, hogy va
lóban ennyi honleány kérelmének teljesítését nem 
lehet továbbra halasztani. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! (Halljuk!) Bá
tor vagyok megjegyezni ez alkalommal, hogj7 

én még a múlt 1869-ki évi Julius 22-én 
voltam bátor a t. házhoz e tekintetben egy ha
tározati javaslatot beadni (Hattjuh!) a kérvé
nyekre vonatkozólag-, hogy rendesen tárgyaltas
sanak. Méltóztatott t. ház akkor elrendelni, 
határozati javaslatom kinyomatását és szétosz
tását. Kinyomattatott, szét is osztatott, a 48-ik 
szám alatti irományok közt meg is jelent, azon
ban mindeddig tárgyalásra kitűzve nem volt. 
Kérném tehát a t. házat, hogy ezen határozati ja
vaslatomnak tárgyalását napirendre kitűzni mél
tóztassék. 

E l n ö k : Méltóztatik tudni, hogy a t. ház 
azt határozta el, hogy mig a budget-tárgyalá-
soknak vége nem lesz, addig nem lehet mást 
napirendre tűzni. Mihelyt vége lesz a költség
vetésnek, kitűzzük napirendre. (Madarász József 
közbe kiált: Hát akkor!) 

C s i k y S á n d o r : Kérem tehát azt a jegy
zőkönyvbe bevezetni. (Felkiáltások: Szükségtelen!) 

E l n ö k : Következik a napirenden levő 
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t á rgy : az igazságügyi miniszter rendkívüli szük
séglete. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa) a 
rendkívüli szükséglet. Codifleationalis munkála
tokra 15,000 frt. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r . e l ő a d ó : Ezen 
fejezetre nézve a pénzügyi bizottság tisztelettel 
a következőket jegyzi meg: 

Ezen fejezetben eodificationalis munkála
tokra 15,000 frt van előirányzatba véve, tehát 
5000 frttal több, mint a mennyi e czélra a 
múlt évben engedélyeztetett. 

Ezen tétel iránt az igazságügynimiszter oda
nyilatkozott, miszerint a eodificationalis munká
latok, melyek átmeneti természetüknél fogva mi
helyt befejeztetnek, megszűnnek terhelni a mi
nisztériumot, ez idő szerint még mindig napi
renden vannak, s hogy azoknak gyors és helyes 
befejezésére nézve szükségesnek tartja, miszerint 
a minisztérium könyvtárának szükségessé vált 
szaporításán kivül szak- és munkaképes egyének 
a külföldre küldessenek a végből, hogy az igaz
ságszolgáltatásra felállított intézkedések és inté
zeteknek tanulmányozása mellett különösen 

a) az esküdtszéki intézményt, 
b) a szóbeliséget, 
c) a börtönügyet és 
d) a büntető perrendtartást behatóan ta

nulmányozzák, hogy ennek eredménye, valamint 
a te t t tapasztalások annak idejében hazánk igaz
ságszolgáltatásának javára értékesíttethessenek. 

Miután végre a eodificationalis munkála
tokra oly egyének is használtatnak, kik nincse
nek a minisztériumnál rendes alkalmazásban, a 
fenébb kért összegnek egy része ezeknek díja
zására is fordíttatnék. 

A bizottság ezen fejezetre vonatkozó indo
kolást helyesnek találván, az előirányzatba vett 
15,000 frtnyi összegnek megajánlását tisztelettel 
javaslatba hozza. 

H o d o s s y I m r e : T. ház! Engedje meg 
a t. képviselőház, hogy a eodificationalis mun
kálatokra előirányzott tételnél figyelmét néhány 
perezre igénybe vegyem, mert nézetem szerint 
ezen tétel képezi az igazságügyi minisztérium 
költségvetésének súlypontját, mivel ugy vagyok 
meggyőződve, hogy bármennyit szavazzunk is 
meg különbeD az igazságszolgáltatás költségeire, 
addig jó igazságszolgáltatásra nincs kilátásunk, 
mig a codificatió terén előre nem haladunk. 

A múlt napokban több oldalról fel említte
te t t igazságszolgáltatásunk jelenlegi rósz állapota 
ós sürgettetett egy-egy bajnak orvoslása, ámde 
egész magánjogi rendszerünk alkotmánya oly 
korhadt, hogy egyes részleteinek javítgatása ál
tal a bajon nem sokat segítünk. 

Méltóztassék figyelembe venni: miből áll je
lenlegi rendszerünk s mi annak története? 

Mi már 1848. előtt messze elmaradtunk e 
téren a többi mivelt nemzetektől, mert nyugat 
Európa akkor már századok óta élvezte a római 
jog áldásait, egy része már birta a Code Napóleont, 
Ausztriában már életben volt a polgári törvény
könyv, mi pedig nem haladtunk tovább Verbőczy 
jogtudományánál, mely a donationalis rendszer
ben culminal s hűberszerü alkotmányjogunknak 
alkatrészeként kezeltetett. 

Akkori alkotmányunk és társadalmi viszo
nyaink mellett ez kevésbbé volt nyomasztó, mert 
az élénkebb forgalmú városok statútumok utján 
segítettek magokon, a jobbágyságra nézve pedig 
a forgalom jóformán lehetetlen volt és a nemes
ségnek nem volt arra szüksége; de mégis nyil
vánult a javítás utáni vágy az 1790. és az 
1836 — 40-ik évi gyenge reform-kisérletekben. 

1848-ban hűberszerü alkotmányunk egy, a 
népfenség alapjára fektetett modern alkotmány
nyal cseréltetvén föl, társadalmi és forgalmi vi
szonyaink is teljesen átalakultak, de magánjogi 
rendszerünkben ugyanakkor mégis csak azon ne
gatív intézkedés tétetet t , hogy az ősiség elvben 
eltöröltetett. 

így történt, hogy közvetlenül ezen átalaku
lás után magánjogunk eltörölt része betöltetlen 
űrt hagyott, fentartott része pedig az uj viszo
nyoknak sehogysem felelt meg. 

Elavult fenyítő törvényeink, melyek szintén 
a 48. előtti kornak maradványai, szintén sehogy 
sem feleltek meg az uj kor igényeinek. 

Az absolut kormány ezután oly magánjogi 
institutiókat hozott be. melyek hazánk speciális 
viszonjrait nem vették ugyan kellőleg tekintetbe, 
de melyek mégis jobban illettek átalakult, a nyu
gat európaiakhoz hasonlóvá lett társadalmi vi
szonyainkhoz, mint régi törvényeink. 

igaz, hogy ugyanezen kormány egy teljesen 
elvetendő büntető codexet octroyált reánk, de ezért 
mindig sajnálatos marad, hogy 1861-ben nem 
értük be ezen büntető codex kiküszöbölésével, ha
nem be nem várva, mig jobbat alkothatnánk, 
mellőztük az osztr. magánjogi rendszert is azon 
képzelem kedvéért, hogy saját régi törvényes in
tézményeinket állítsuk azok helyébe vissza. 

Ez, mondom, csak képzelet volt, mert az 
ősiség eltörlése által támadt űrnek betöltése, sok 
elavult intézmény pótlása és számos ujonan 
támadt szükséglet kielégítése végett mégis egy 
jó adagot kellett az osztrák jogrendszerből ki
szakítva fentartani és sokat kellett rendeletek 
utján pótolni. 

Ebből támadt azon chaos, mely jelenleg 
magánjogi rendszerünket képezi s melynek al
katrészei : egyrészt a Corpus jurisnak, másrészt 
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az oszt. polg. törvénykönyvnek kiszakított egyes 
intézkedései; egyrészt a curiai döntvények, más
részt az ősiségi, úrbéri, telekkönyvi s egyéb pá
tensek ; a civilisatió legjobb váltótörvényeivel 
versenyző oszt. váltótörvény helyébe visszaállított 
1840. évi gyarló váltótörvényünk és egy csomó 
udvari rendelet stb., mely heterogén elemek egy
mással igen gyakran homlokegyenest ellenkeznek, 
vagy legalább összeegyeztetésük rendkívüli tudo
mányt és fáradságot igényel. 

Ily viszonyok közt jó igazságszolgáltatást 
törvényesen qualificalt bíráktól sem remélhetni; 
mert egyes jeles, sőt kitűnő bíráink jelenleg is 
vannak; ámde a birói testületnek épen ugy, mint 
átalában az embereknek nagy zömétől több mint 
középszerű tehetség és szorgalom nem várható, 
ez pedig nem elégséges arra, a mi fentjelzett 
jogrendszerünk mellett a bíráktól átalában igé
nyeltetik. 

Ily viszonyok közt egyes javítások nem ele
gendők, hanem csakis teijes és gyökeres reform 
utján remélhető siker. 

A mondottakból kettőt vonok le; 
1-ör, hogy az igazságügyi coclificatió miiünk 

a magánjog minden ágában épugy, valamint a 
büntetőjog terén is felette sürgős; de 

2-or, hogy ezen feladat nagy és nehéz, s 
csak rendkívüli erőkkel sikeresithető. 

Bámultam a múlt napokban egyik t. kép
viselőtársunk szavait, a ki oda nyilatkozott, hogy 
ő a eodificatió munkálatait (ha reá bízattak 
volna) harmadmagával már reg elkészítette volna. 
Ez vagy egyes ember erejének túlbecslése, vagy 
a feladat nagyságának nem kellő méltánylása. 

Tagadhatatlan azonban az is, hogy a eodi
ficatió sikeresitésére eddig a minisztérium nem 
alkalmazott sikert igérő eszközöket. 

A codificationalis tevékenységnek, hogy ugy 
mondjam, elemei: 

1-ör az irányelvek kijelölése, 
2-or a részletes munkálatok szerkesztése és 

szakszerű revisiója, és 
3-or a törvényhozó hatalom által való meg-

birálása. 
Ezekből az első, t. i. az átalános irányelvek 

kijelölése a kormánynak, különösen az igazság
ügyi miniszternek közvetlen féladata, s kell, hogy 
megelőzze a részletes munkálatokat azon re
ményben, hogy a törvényhozó hatalom által he-
lyeseltetni fognak; az utolsó, t. i. a törvényhozó 
hatalom által való megbirálás első sorban a 
képviselőházat illeti, de ez sem terjedhet tovább 
az átalános, főleg politikai horderejű elvek meg-
birálásánál és sem a kormány vagy egyes mi
niszter, sem a törvényhozó hatalom nem lehet
nek arra hivatva, hogy az egyes munkálatok 
szerkesztésében vagy szakszerű revisiójában köz

vetlenül részt vegyenek. — Erre az igazság
ügyminiszter mint egyes ember, a törvényhozó 
hatalom pedig mint igen is nagy testület, mely
nek nagy többsége nem áll szakemberekből, nem 
is alkalmasak; de különben is ezeknek feladata 
az államélet átalános politikai terén keresendő, 
s igy munkaerejök egyes szakmunkák szerkesz
tésére, vagy szakszerű revisiójára nem fecsé
relhető. 

Fenmaradt tehát a codificationalis mun
kálkodásnak fentebb említett elemei közül: az 
alapszerkesztés és a szakszerű revisió, és ezen 
teendőkre nincs eddig alkalmas közeg, ezeknek 
eddigi kezelését tartom én felette hiányosnak, s 
erre hívom fel a t. képviselő háznak és az 
igazságügyi miniszter urnák figyelmét. 

A coddicationalis munkálatok alapszerkesz
tése és szakszerű revisiója nagyfontosságú szak
munka, melynek a kormány által kijelölendő 
irányelvek szerint való tervszerű, rendszeres, 
egyöntetű és a műnyelvnek megfelelő eszközlé
sére alkalmas orgánumról kell gondoskodni, kü
lönben nincs kilátásunk sikerre. 

Az igazságügyminiszter ur ezen ezélra mi
nisztériumában az u. n. törvényhozási osztályt 
alkalmazta, mely azonban arra egyátalán nem 
alkalmas. 

Nem alkalmas 1-ször személyzetének szá
mánál fogva, miután az, az államtitkár vezetése 

; a lat t mindössze 1 miniszteri tanácsosból és 3 
osztálytanácsosból áll, kik mellé 2 fogalmazó 
van rendelve; holott a eodificatió polg. magán
jogunk minden ágára, a váltó- és kereskedelmi 
törvényekre, az ezekre vonatkozó eljárásra, a 
fenyítő- és sajtótörvényre és eljárásra levén ki
terjesztendő, ezek oly sok különféle szakmát ké
peznek, melyeknek még csak mai irodalmait 
sem képes 3 — 4 ember ugy ismerni, mint kell 
annak, a ki egy törvénykönyv szerkesztésé
hez fog. 

Nem alkalmas ezen törvényhozási osztály 
a kitűzött feladatra, 2-or bureaukratikus szerve
zeténél fogva sem, mert a törvényszerkesztési 
munkálatok csak ugy lehetnek sikeresek, ha 
több szakértő egyenlő tekintélyű eszméinek füg
getlen nyilvánítása utján oly eszmecsere fejlőd
hetik, melynél az érvek súlya és nem a hivata
los tekintély döntő; már pedig a törvényhozási 
osztálynak bureaukraticus szervezete mellett az 
osztálytanácsosok véleményeit a felettök álló 
miniszteri tanácsos tekintélye parálisálja, ezét az 
államtitkáré, a két fogalmazó pedig szóba sem 
jöhet. 

De nem felelhet meg ezen osztály felada
tának 3-szor azért sem, mivel ezen feladat a 
vele foglalkozók osztatlan tevékenységét igényli, 
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holott a törvényhozási osztály számtalan admi-
nistrativ teendőkkel van elhalmozva. 

így az igazságügyminiszter ur által f. év 
január 1-én életbeléptetett, kezeimnél levő ügy
kezelési szabályok szerint az államtitkár tevé
kenysége administrativ teendőkkel teljesen kime-
rittetik, ugyanis ezek szerint: 

,,A közigazgatás közvetlen vezetése az ál
lamtitkárt illeti. 

Az ő felülvizsgálata alá terjesztendők: 
a) minden ő felségéhez intézendő felter

jesztés ; 
b) minden oly ügydarab, melynek érdemére 

nézve az osztályfőnök és ügyvezető közt nézet
különbség forog fen; 

c) a jövőre kiható minden reformok, to
vábbá 

oly ügyek, melyekben uj elvek felállításá
ról van szó; vagy 

a melyek szabály vagy körrendelet kiadá
sát igénylik; végre az előadottakon fölül 

d) minden érdemleges ügy, például: 
ügyvédek s törvényhatósági tisztviselők el

leni panaszok; 
a törvényhatóságok költségvetési és sze-

mélyszaporitási ügyei, 
biróküldés; 
királyi kisebb haszonvételek iránti intéz

kedés.'-
De a törvényhozási osztály többi tagjai is 

igy vannak elhalmozva administrativ teendőkkel, 
mivel a törvényjavaslatok és a törvények vég
rehajtását szabályozó rendeletek szerkesztésén kí
vül ezen osztályhoz tartoznak: 

a nemzetközi érintkezésekre vonatkozó 
ügyek és szerződések, 

jogelveket tartalmazó mindenféle rende
letek, 

börtönreformba vágó intézkedések iránti 
véleményezés, 

egyletek iránti véleményezés jogi szem
pontból stb. 

Azonkívül az egyik osztálytanácsos, mint egy 
más szakosztálynak (a 4-iknek) vezetője is működik, 
mely a telekkönyvi igazgatóságok személyzeti ós 
gazdászati ügyeivel, telekkönyvi és ezzel kapes o-
latos ügyekkel, s a telekkönyvi vizsga ügyév el 
van megbízva. 

Ily különnemű foglalkozás, ily szerkezet s 
a személyzetnek ily csekély száma mellett sem a 
tárgyak kellő tanulmányozása, sem az egyes 
munkálatok alapos szerkesztése nem várható s 
legkevésbbé képzelhető az egyes munkálatok gon
dos revisiója. 

Igaz ugyan, hogy az igazságügyminiszter 
ur egy-két kültagot is megbízott egyes eodifica-
tionalis munkálatok szerkesztésével; ámde ezek 

alig tudnak egymásról valamit, egymással ós az 
úgynevezett törvényhozási osztálylyal a codifi-
catió kérdéseiben nem érintkeznek; pedig egyik 
fődolog az, hogy a modus procedendi a munká
latokban résztvevők által közösen állapittassék 
meg és a kész munkálatok öszgyülésben vétes
senek szakrevisió alá: mely alkalommal a szer
kesztő a felhasznált kútfőket és saját állás
pontját megismertetvén és védelmezvén, a többi 
közreműködők bíráló véleményét meghallgat
hassa s a javítások igy eszközöltessenek, a mi 
jelenleg az u. n. kültagokra nézve nem tör
ténik. 

Ezen körülmények okozzák aztán, hogy kü
lönböző javaslatokban hasonnemü hibák ismét
lődnek s azokban oly ellenmondások, hézagok 
és zavart határozatok maradnak bent, melyek 
elkerülését a legszerényebb igények mellett is 
elvárhatni; ez oka, hogy a képviselőház az 
eléje terjesztett törvényjavaslatokban a legtöbb 
esetben még styláris javításokra is kénytelen 
figyelmét kiterjeszteni, sőt mint az eddig elő
terjesztett egyetlen nagyobb terjedelmű munká
latnál, a törvénykezési rendtartásnál történt, 
majdnem egészen újból szerkeszteni; a miben 
aztán, (mint az eredményből látjuk,) még sincs 
köszönet, mivel miként egyrészt a szerkesztés 
sohasem nélkülözheti a revisiót, ugy másrészt a 
legjobb revisió sem hozhatja helyre az alap
jában hibás vagy elhamarkodott szerkesztés hiá
nyait. 

A eodificationalis munkálatok alapszerkesz
téséhez tehát egy orgánumra van szükség, 
mely az e ezélra eddig alkalmazottnak hiá
nyaitól menten, rendkívüli erőknek alkalma
zása mellett is tevékenységét kizárólag erre 
fordítsa. 

Ne legyen az miniszteriális bureau, hanem 
egy szaktudósokból, mint ilyenekből alakult col-
legium; mert, hogy példát mondjak: az ellenzék 
t. tagjai közt több jeles szaktudóst ismerünk, 
kik talán jelenleg miniszteriális hivatalt vállalni 
nem volnának hajlandók, de a kiknek ügysze
retetéről és hazafiságáról felteszem, hogy külön
ben szívesen nyújtanának segédkezet a codifica-
tió művének létesítéséhez. 

Ne legyen az miniszteriális bureau, mely
ben megszabott évi fizetések vannak határozva; 
mert lehetnek szaktudósok, kik csak sokkal ma
gasabb díjazás mellett volnának hajlandók köz
reműködni, de a kiknek megnyerése oly lendü
letet adhat az ügynek, milyen különben nem 
remélhető, s igy a bizottmányba való belépés 
feltételeit szabad egyezkedésre kell bízni. 

Részt vehetnek egy ily bizottmány mun
kálkodásában bírák, tanárok, tisztviselők, de 
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ezeket ezen müködésök idejére minden más te
endőtől fel kellene menteni. 

Az ujabb kor codifieationalis művei közt a 
Napoleon-féle franezia a legnagyobbszerü, de 
Tronchet, Malleville, Bigot, Portalis, kik négyen 
csak a Code Civile szerkesztésével voltak meg
bízva, valamint a többiek is, nem voltak egy 
miniszteriális bureau tagjai, hanem az ország 
legjelesebb szaktudósai és birái közül lettek ki
szemelve és egy bizottmánynyá alakítva. 

Egy ily bizottmány alapítása lebegett sze
mem előtt, midőn múltkor erre vonatkozólag 
egy határozati javaslatot nyújtottam be, mi
után azonban annak tárgyalási ideje bizonytalan 
volna, én pedig az ügyet sürgősnek és a szó
ban levő budgettétellel szoros összefüggésben ál
lónak tartom, ón ama határozati javaslatot 
visszavonom, s ezennel egy indítványt nyújtok 
be, azt elfogadás végett ajánlván. 

Én ugy vagyok meggyőződve, hogy a codi-
fieatió hazánkban csak a tudománynak, a kor
mánynak és a törvényhozó hatalomnak vállve
te t t közreműködésével lesz elég sikeresen és elég 
gyorsan eszközölhető. Különösen pedig a képvi
selőház, melyet a törvényhozás terén az initi-
ativa szintén megillet, nem várhatja tétlenül, 
hogy fog-e a. kormány az eddigieknél sikere
sebb eszközökhez folyamodni, hanem midőn a 
eodifieatióra bizonyos összeget megszavaz : egy
szersmind utasítani kell a kormányt, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket haladéktalanul. 

Ajánlom indítványomat (Helyestés.J 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (olvassa a 

Hodossy Imre által beadott indítványt.) ,,Hívja 
fel a képviselőház az igazságügyminiszter urat , 
hogy az igazságügyi codificátio idejére, az 
egyes munkálatoknak tervszerű, rendszeres, egy
öntetű és a műnyelvnek megfelelő szerkesz
tése ezéljából, egy szaktudósokból álló, a minisz
tériumnak osztályát nem képező bizottmányt 
szervezzen ofy módon és alakban, hogy abba 
rendkívüli erők is bevonathassanak, s ezen bi
zottmány munkaereje kizárólag codifieationalis 
munkálatok szerkesztésére és szakszerű revisio-
jára fordittassék. A képviselőház ezen czélra 
egyelőre megszavazza a költségvetésben a codi
fieationalis munkálatokra előirányzott 15,000 
frtot; a mennyiben azonban a szervezendő bi
zottmány költségeinek fedezésére ez elegendő 
nem volna: a képviselőház késznek nyilatkozik 
ezen összeget felébb emelni s fölhívja az igaz
ságügyminiszter urat, hogy e részben a törvény
hozásnak megfelelő előterjesztést tegyen és pót
hitelt kérjen.'' 

I r á n y i D á n i e l ' T. ház! Midőn tegnap 
előtt a eodiíicatio lassúsága ellen emeltem pa
naszt, világosan megkülönböztettem a polgári 

KÉPV. H. NAPLÓ 18? f VI. 

törvénykönyvet a büntető codextől, s míg ha
tározottan hibáztattam a t. igazságügyminisztert 
amia t t , hogy az utóbbit, t. i. a büntető eodexet, 
még nem terjesztette a törvényhozás elé; a pol
gári törvénykönyvre nézve csupán azt mondtam, 
hogy nagy sajnálattal hallottam, miszerint an
nak szerkesztésével csak a múlt nyáron bizott 
meg valakit. A mai nap a t . ház engedelmé
vel nem ezen tárgyról, hanem a codificátio mód
járól akarok néhány észrevételt tenni. 

T. barátom Hodossy Imre az imént kifej
te t te a codificálásnak jelenleg divatozó módját, 
miszerint t. i. a miniszter ur, vagy a bureaujá-
ban, hivatalában levő codiíicáló osztályra, vagy 
pedig kültagokra is biz egyes törvényjavaslato
ka t ; ő ezt nem tartja czélra vezetőnek, s e te
kintetben én tökéletesen egyetértek vele; külö
nösen pedig mi a nagyobb terjedelmű törvény
javaslatokat, törvénykönyveket illeti. Azonban 
én azt gondolom, hogy e ezélt, melyet ő elérni 
akar, ha az ő indítványa elfogadta tik, elérni 
nem fogjuk. 0 ugyanis azt óhajtja, hogy a 
kormány ne csak a maga pártjához tartozó 
erőkkel rendelkezzék, hanem hogy a törvények 
kidolgozásában az ellenzék kebelében levő erőkre 
is támaszkodhassak. Ő azt reményű, hogy ha 
ezen bizottmány nem fogja a minisztériumnak 
valamely alárendelt külön osztályát képezni, ha
nem attól egészen független lesz, hogy az ellen
zék soraiból fognak találkozni t agokba kik ezen 
bizottmányban részt venni fognak. En nem tu
dom, miként vélekednek mások, hanem félek, 
hogy ha ezen bizottmány tagjainak kinevezése 
a miniszter úrtól fog függni, sokan fognak vo
nakodni ezen — bár különben igen megtisztelő 
megbízást — elfogadni. 

En tehát nem gondolom, hogy ezen eljárás, 
ezen mód, czélra vezetne, ámbár annak, hogy a 
codifieationalis osztály szaporittassék és hogy 
annak tagjai egyenrangúak legyenek, az az ne 
legyenek egymásnak ugy hierarchice alárendelve, 
a mint azt Hodossy Imre képviselőtársam el
mondta, azt magam is helyesnek tartom. De 
a mi a nagyobb törvénykönyveket, különösen a 
polgári törvénykönyvet illeti, arra nézve én ne
kem t, ház. annak szerkesztésére, készítésére 
nézve más a véleményem. En ugyanis azt gon
dolom, hogy valamint egy részről szükséges egy 
olyan törvénykönyv, melyet egyhamar változtat
nunk nem csak nem lehet, de nem is szabad, 
mert a "polgári törvénykönyv a honlakosok, a 
honpolgárok magán életébe annyira bele nyúl, 
hogy annak minél nagyobb állandósága igen kí
vánatos; nem csak azért, hanem azon oknál 
fogva is, mert olyan törvénykönyvnél, mely év
tizedekre nézve mint egy változatlanul hozatik, 
szükséges, hogy ne csak azon párt. a mely e pil-

40 
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lanatban a többséget birja. nyomja rá a maga 
bélyegét, hanem, hogy az az összes törvényhozás 
élő erejének, mind a két pártnak, az ellenzék
nek ugy, mint a jobb oldalnak eszméit, ki-
vánatait a lehetőleg egyesítse; mert a többség, 
a mely ma a hatalmat birja, holnap kisebbséggé 
lehet és viszont, és nem akarhatjuk, hogy azon 
mű, melyet évtizedekre megalkotunk, a többség 
változtával ismét módosittassék. (Helyeslés.) 

En tehát azt gondolom, hogy olyan módról 
kell gondoskodnunk, mely ezen veszélyeket el
hárítsa, és ennél fogva olyan bizottság megal
kotását tar tanám szükségesnek, melybe mind a 
két pártnak szakemberei szívesen, kötelességsze-
rüleg beléphessenek, és ez szerintem nem lehet 
más, mint országos küldöttség mind a két ház
nak akaratából megalkotva. Ezen küldöttség 
véleményem szerint magához vehetné és kell, 
hogy vegye — mindazon szaktudósokat, a kik a 
törvényhozás körén kivül állnak (Halljuk!), az 
magától értetődik, hogy a törvénykönyvet nem 
igy testületileg fognák szerkeszteni, hanem ezen, 
különben nagyszámú bizottság maga is kiküldene 
egyes tagokat, miután a főelvek, a vezéreszmék 
iránt előlegesen megáilapodott és azon mérték
ben, a mint az egyes kiküldött szaktudósok 
munkálkodásukban előhaladnának s azt előad
nák, annak átvizsgálásába bocsátkoznék, azt tár
gyalná és az egészet összeállítva, a törvényho
zás elé terjesztené, mely munka, a bizottság ki
csinyben képe levén az egész törvényhozásnak, 
remélhetőleg kifejezné a nemzeti akaratot. 

Ha az eddigi módot követjük, attól lehet 
félni, az eddigi tapasztalatott után, hogy miután 
már is 3 év telt el a nélkül, hogy a törvény
könyv elkészült volna, s miután valószínűleg 
még két év el fog telni, mert a munka nehéz és 
fontos; és mert, — ha nem vagyok roszul ér
tesülve, mindössze fél éve, nyolcz hónapja, hogy 
a szakembereknek kiadatott, — meglehet mon
dom, hogy ujabb két év el fog telni, mig a tör
vényhozás elé kerülhet a polgári törvénykönyv 
és ha a képviselőház ez esetben azt tapasztalja, 
hogy e törvénykönyv nem azon elveken nyug
szik, melyeket a háznak többsége elfogadhat, és 
ha kénytelen lesz nem az egyes czikkek hely
telensége, hanem az elvek hibássága miatt az 
egész törvénykönyvet elvetni, mi lesz ennek a 
következése % Az, hogy uj két esztendeig, vagy 
talán tovább is kellend várnia a nemzetnek uj 
törvénykönyv kidolgozására. 

A tapasztalat, melyet eddig tettünk, mu
tatja, hogy ezen aggodalom nem egészen alap
talan. Láttunk törvényjavaslatokat, melyeket 
ezen ház nagy többséggel visszautasított, lát
tunk olyanokat, a melyeket az illető miniszterek 
magok visszavettek, Kis, nem sok szakaszból 

vagy legfelebb néhány fejezetből álló tőrvény
javaslatoknál nem nagy a veszély, egy pár napi, 
egy pár hónapi munkába kerül legfölebb, ha 
ezek helyébe ujak dolgoztatnak ki; de oly nagy 
munkánál, mint a polgári törvénvkönyv, évek
ről van szó, és mint mondám, lehet, hogy csak 
évek múlva jöhet a törvényhozás ismét azon ál
lapotba, hogy az uj elveken nyugvó törvényja
vaslatot tanácskozás alá. vegye. En annálfogva 
sokkal czélszerübbnek tartanám, ha a polgári 
törvénykönyv kidolgozására a törvényhozás egy 
szakbizottmányt küldene ki. 

T. ház a törvénykezés, az összes igazság
szolgáltatás átalakításáról levén szó, nem lehet, 
hogy az igazságszolgáltatás egy fontos ténye
zőjéről meg ne emlékezzünk, nem lehet, hogy 
arra a t. igazságügyminiszter ur figyelmét fel 
ne hívjam ; értem az ügyvédeket. (JSaüjukl) 

Az ügyvéd a per első bírája; legalább kell, 
hogy az legyen, és erre a szakképzettségen ki
vül szükséges, hogy önálló és tekintélyes állást 
foglaljon el; ezt a nyugoti nemzetek akként 
vélték legezélszerübben elérhetni, hogy az elszórt 
ügyvédek testületekké alakuljanak, és magok ke
beléből szabadon tanácsokat válaszszanak, a melyek 
kőztök a belső rendet föltartsák, és melyek az 
ügyvédi testületet kifelé és a törvényszékek 
iránt képviseljék. Véleményem szerint nagyrészt 
ezen intézménynek köszönhető azon tekintélyes 
állás, melyet mind Pranczia-. mind Angolország
ban az ügyvédek elfoglalnak, és egyúttal az 
igazságszolgáltatásnak azon jó karbani létele, 
melyet ott tapasztalunk. 

Én nem azt kívánom, hogy ez talán tör
vény utján intéztessék el és szabályoztassék, ha
nem alkalmat vettem magamnak a t. igazság
ügyminiszter ur becses figyelmét ez ügyre föl
hívni és ha lehet, általa provoeáltatni az ily 
karok és testületek alakulását nem csak a köz
pontban, a felebbviteli és legíőbb törvényszékek
nél, hanem a vidékeken is mindenütt, hol tör
vényszékek léteznek. 

T. ház! Tegnapi napon a t. igazságügymi
niszter ur azt méltóztatott mondani, hotvy a 
büntető törvénykönyv immár elkészült, legalább 
— ugy emlékszem. — hogy azt hallottam, és 
hogy nemsokára a ház asztalára le fog tétetni. 
Igen örvendek, hogy ellenkező értesülésem hibás 
volt, mert mint előbb mondtam, én azt haliam., 
hogy a t. igazságügyminiszter ur nincs megelé
gedve azon átvizsgálással, melyet az ő megbí
zottja teljesített. Reményiem, hogy ugyanazon 
alkalommal, a midőn büntető törvénykönyvvel 
fogja megajándékozni a hazát, a börtön-reform 
ügyére nézve is fog tenni előterjesztést, és nem 
kételkedem, hogy ezen reformnál nem fogja el
kerülni figyelmét azon haladás, melyet e tekin-
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tétben a külföldön tapasztalunk. Azt olvastam a 
lapokban, hogy az igazság agyminiszter ur egyes 
szakembereket méltóztatott kiküldeni a külföldre, 
bogy a börtönöket tanulmányozzák. Szeretem 
hinni, hogy ezen férfiak egyúttal a kornak egy 
uj vivmányára (Halljuk!) is figyelmessé tétetnek 
és azt külön tanulmányozásuk tárgyává fogják 
tenni, értem az úgynevezett fegyencztelepeket, 
tolonnes agricols, melyek mind Franeziaország-
ban, mind Angliában léteznek és a büntetés 
egyik főczélját, a fegyenczek javítását nagy mér
tékben előmozdítják. Különösen a mi az ifjakat 
és gyermekeket illeti, a fegyencztelepek jótékony 
hatása tagadhatatlanul átalánosan el van ismei
ve. De ezenkívül lesz egy más teendő is, mely 
reménylem, szintén nem fogja elkerülni a minisz
ter ur figyelmét és ez a fogházakból kiszabadult 
fegyenczek feletti fölügyelés és az azok erköl
csiségére való jótékony befolyás. Ott, *hol a köz
műveltség előrehaladt, hol a fenyítés czélja 
tisztán fölismertetett, a fegyencz, midőn a fog
házat elhagyja, nem marad minden óvás és gon
doskodás nélkül, hanem mint a lábbadozó bete
get, jótékony baráti kezek vezérlik a javulás 
czélja felé. Francziaországban eddig a hivatalos 
gondoskodás volt divatban, de ezt ujabb időben 
elhagyták, mert a fegyencz mintegy tágasabb 
börtönben képzelte magát, habár szabadon bo-
esátatott is. És azért a kormány fölhívására 
egyes lelkes emberbarátok fölszólítása folytán 
mindenütt, hol börtönök vannak, alakulnak e 
végett férfiakból és nőkből álló társulatok, me
lyek föládátokul tűzik ki a fegyházakból kisza
badult szerencsétleneknek az erkölcsiség utjain 
való vezetését. 

En a codificatióra kért összeg tárgyalása 
alkalmával nem tartot tam helytelennek ezen esz
méket megpendíteni és azokat a t. ház és a t. 
igazságügyminiszter ur becses figyelmébe ajánlani. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

S z a l a y S á n d o r : Tisztelt ház! Felette 
fontosnak tartom a codificationalis bizottságnak 
szervezetét minden államban, annál inkább áta
lakulásban levő hazánkban, hol az idő és kor 
szelleme lerombolta törvénykönyveink nagy ré
szét, — hol mindenben, főleg azonban törvény
kezésünkben annyi ujat kell teremtenünk, és én 
szívesen elfogadnám előttem szóló indítványát : 
ha az igazságügyminiszter bennünket tegnap ar
ról nem biztosit, miszerint iparkodik a házat 
törvényjavaslataival folytonosan elfoglalva tar
tani. En tehát zilált pénzügyi viszonyainkat te
kintve, elfogadom a pénzügyi bizottság által in
dokolt összeget, és mert ezen indokolásban azt 
látom, hogy a codificationalis munkálatokhoz a 
minisztérium körén kívül eső szaktudósok is meg
hivatnak és hogy ezek a börtönügy, a criminalis 

perrend stb. tanulmányozására külföldre küldet
nek anyagot szerezni, de mert én a külföldtől 
szívesen tanulok és fogadok el hasznos és czél-
szerü eszméket, csak azt óhajtom: hogy ezek 
azután nemzetünk sajátságai és a kor szellemé
nek megfelelőleg alkottassanak törvénybe. Ezen 
szaktudósok — ugjr látszik — a reorganisatió 
kellő közepén önbizalom hiányában az ó-világ 
ciassikus népeit utánozva, törvényekért ugyancsak 
külföldre mentek, nem ugyan, mint a rómaiak 
— Görögországba, ők közelebb is találtak — 
elmentek Ausztriába és elhozták azon perrend
tartást , melyet a, korszellemmel haladó németek 
még ezen század elején az enyészet gödrébe dob
tak, — nem törődvén a myazmával, becsempész
ték a hazába, hogj' véle az egész jurisdictiot 
eou fundálják. 

Ily körülmények között született és boldogit 
bennünket azon perrendtartás, mely fölött teg
nap a t. ház kimondta az Ítéletet ! 

De én bizom az igazságüg3rminiszterben, ki 
maga be vállá, hogy az átmeneti korszak nehéz
ségével küzdve, egy jobbnak hiányában hozta 
csak alkalmazásba ; tehát remélhető, hogy codi-
ficatiónk fejlődésével mással váltatik föl. 

De hogy bizalmamban ne csalatkozzam, bá
tor vagyok neki egy jó tanácsot adni: 

Ügyekezzék kibontakozni a nemzet sajátsá
gával és szellemével ellenkező törvényjavaslatok 
előterjesztésétői, mert különben minden jóakarat 
és fényes hazaszeretete daczára sem fog meg
felelni azon várakozásnak, melyet a nemzet egye
temes közönsége benne helyezett, továbbá az 
újra szervezendő codificationalis bizottság élére 
állva, mint igazságügyminiszter ügy ekézzék az 
1848-ik évi elvek alapján megvalósítani azon fé
nyes eszméket, melyeket Szombathely város nagy 
érdemű képviselője ugyan az 18-48-diki elvek 
alapján annyiszor ós fönségesen hirdetett. 

És ekkor legyen meggyőződve a t. minisz
ter ur, hogy miként Róma Tarentius Arzának, 
ugy Magyarország a szétzilált jogviszonyok codi-
ficálójának hálával hozandja meg az elismerés 
szavazatát. 

H o f f m a n n P á l ; T. ház! Igen természe
tesnek tartom, hogy a rendkivüli szükségletek
nek rovatában codificationalis czélokra kért ösz-
szeg megszavazásánál, a tisztelt ház egyes tag
jai a mi magánjogi s egyátalában igazságszol
gáltatási helyzetünket többé-kevésbbé terjedelmes 
conternplatiók tárgyává teszik. Nincs kétség, 
hogy ezen helyzet elég szomorú. A kinek szán
déka volna ez alkalomból sötéten rajzolni, annak 
rendelkezésére áll az egész helyzet és azon 
vágyát könnyen kielégíthetné. Nekem azonban 
nem szándékom ezen közvetlen hasznot nem 
nyújtó munkát végezni, t. i. helyzetünk ebbeli 
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szomorú állapotát jellemezni , hanem igenis 
akarom annak okát, mondhatni f'őokát röviden érin
teni, mert ezen oknak megfontolása talán sok 
aggodalomnak elejét fogja venni s talán a lehető 
segedelmet is világosabban meg fogja mutatni s 
egyátalában megnyugvást képes szerezni. (Helyes
lés.) A mi helyzetünknek nehézsége különösen 
abban fekszik, hogy törvényhozásunk egészen 
más tényálladékot lát maga előtt az igazságszol
gáltatás jogkörében, mint valaha egy törvényho
zás, a mely átfogó munkálatokra készült, maga 
előtt látott. 

Ha áttekintjük azon átfogó nagyszerűbb 
törvényhozási munkálatokat, melyek ez ideig 
létesültek, azt látjuk, hogy a nagyobb codifiea-
tionális munkálatok csak a czélból teljesíttettek, 
hogy a létező joganyag világosabban elöállitas-
sék, hogy a meglevő jogszabályok jobb szerve
zetbe, jobb rendbe hozva, összefoglalva, világo
sabb áttekintés végett egybefoglaltassanak. 

Ez volt eddigelé többnyire a czél: nem vál
toztatni a jogállapoton, hanem csak rendezni 
azt. A jog rendezése volt az előttem ismeretes 
valamennyi , kivált magánjogi törvényhozások 
föladata. így például a franczia code. melyet ma 
Hódossy t. barátom megemlített, nem más czél
ból a lkot ta tot t , minthogy a Francziaországban 
divatozó két különböző jog. t. i. római jog. — 
az u. n. droit écrit. — és a szokás-jog , mely 
Francziaország északi részében divatozott, a eou-
tumes egybefoglaltassanak, franczia nyelven elő
adassanak, e mellett pedig a forradalom alatt 
érvényre ju to t t egynémely politikai reformesz
mék létesíttessenek. Ámde a politikai reformok 
nem képezik a törvénykönyv készítésének nehéz
ségeit ; a törvénykönyv készítésének nehézségeit 
épen azon technikai részletek képezik, melyek
nek helyes megállapításától a törvénykönyv ér
deme függ. Hogy ez ugy van. azt épen a fran
czia törvénykönyv mutatja, mert a franczia tör
vénykönyvben épen a politika elvei jelesek, ezek 
szereztek neki átalános elterjedést és elismerést, 
holott annak technikája a legroszabb minden 
létező törvénykönyveké közt. mit az is bizonyít, 
hogy paragraphusainak nagyobb része immár el 
van mellőzve. 

Bocsánatot kérek, hogy erre egy-egy fölszó
lalás által indíttatva, kiterjeszkedtem. Mondot
tam, hogy azon törvénykönyveknél, melyeket 
ismerünk, a főczél az volt, a létező joganyagot 
világosabban kifejezni, jobban formulázni. Ez volt 
a porosz Landrecht-nél, az osztrák polgári tör
vénykönyv készítésénél és a zürichi törvénykönyv 
szerkesztésénél, a főczél. Mindenütt azt látjuk 
utasításul adva, hogy mindenekelőtt a létező jog
anyagot vegyék föl a törvénykönyvbe, vagyunk-e 
mi azon helyzetben ? Adhatjuk-e mi, ha utasítást 

akarnánk adni a törvénykönyv készítőinek, azt 
az utasítást : vegyétek föl a törvén3Tkönyvbe a 
létező jogot ? Bizonyára, t. ház, ezen utasítást 
nem adhatnék. Már az 184S-ki törvénjmozás 
is adott utasítást épen a polgári törvénykönyv 
készítésére nézve, de nem azon utasítást, hogy 
a létező jog alapján czélszerüen rendeztessék a 
törvénykönyv, hanem, hogy készíttessék törvény
könyv az ősiség eltörlése alapján; s hozzá lehe
te t t volna még tenn i : az adomány rendszer, az 
urbériség, a rendi különbözetek — és még sokat 
tudnék fölhozni, de mindenütt kénytelen volnék 
odatenni — eltörlése alapján. 

A törvénykönyv szerkesztésének nehézsége 
tehát abban fekszik, hogy létező jogunk, a mint 
1848-ig fejlődött, az e században hozott reform
törvények által annyira alá van ásva; annyira 
el van törölve, hogy annak maradványaiból az 
anyagot esszeállitani nem lehet. Es így azon 
helyzetben van törvényhozásunk, hogy saját ha
zai jogéletünk nem nyújtván arra elégséges tám
pontot, kénytelenek vagyunk a joganyagot,—mi
vel azt egy ember nem produkálhatja, hanem 
az az élet productuma, — kölcsönözni. 

A kölcsönzésnek pedig két neme van; az 
egyik közvetlen és változatlan átvétel, a másik 
eredetiségre és önállóságra törekvő kölcsönzés. 

A ki elhatározza magát arra, hogy egysze
rűen átvegyen valamit, gyorsan segíthet magán. 
Ha meg tud valaki azzal barátkozni, hogy a létező 
idegen törvénykönyveket lefordítsa: rövid két év 
ala t t tán mindenféle törvényeket fog birni. Meg
jegyezte épen Irányi Dániel és minap különösen 
Dietrieh képviselő ur, hogy 3 év alatt ő egy
maga is képes volna mindenféle törvényeinket 
eodificálni. Lehet, hogy elvégezheti ezen idő alatt, 
ha egyszerűen lefordítja számunkra a jelesebb 
külföldi törvénykönyveket, de máskép nem. Mél
tóztassanak meggondolni uraim, hogy midőn az 
osztrák kormány az osztrák polgári törvényköny
vet számunkra behozni akará, annak csak egy
szerű fordítására is több figyelmet, hosszabb időt 
fordított, és csakugyan egy törvénynek egyszerű 
fordítása is nehéz munka, annálinkább eredeti 
törvényt hozni és eodificálni; ez még sokkal ne
hezebb, rendkívül nehéz munka: minthogy nem
csak a törvény tartalmára, hanem még a szó
szerkesztésre nézve is nsgj figyelem fordítandó, 
mert egyetlen egy szónak eltévesztése a legna
gyobb károkat okozhatja s a legnagyobb zava
rokat idézheti elő. 

Ha mi tehát nem akarjuk egyszerűen csak 
elsajátítani más nemzetek törvényeit ; ha mi a 
törvények hozatalánál az önállóság terére aka
runk lépni; ha mi egy törvénykönyvet akarunk 
előállítani, mely nemzetünk sajátságainak s szo
kásainak megfeleljen; ha azt akarjuk, hogy tör-
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vény könyvünk önálló, népünk szellemi produc-
turna legyen, akkor, t. ház, le kell mondanunk 
azon reményről, hogy törvénykönyvünk igen 
gyorsan készüljön el. Én nem tudom, mi jogosít 
minket arra, hogy mi, kik mint minden téren, 
ugy a jogtudomány terén is hátramaradtunk, 
mi jogosít azon hiedelemre, hogy a eodificálással 
rövid idő alatt készen leszünk, sőt tán egy-két 
év alatt, holott a legelőhaladottabb nemzetek 
azt csak évtizedek alatt voltak képesek véghez
vinni. 

Figyelmeztetem a t. képviselő urat a szász 
törvénykönyvre, mely a legújabb és melynek 
készítése több mint busz évet vett igénybe. 

Én tehát, t. ház, azon türelmetlenséget, 
mely a mi törvényhozási viszonyaink közt a eo-
dificatió iránt mutatkozik, nem tar tom indokolt
nak, vagy indokoltnak legfölebb csak annyiban, 
a mennyiben a helyzet kellemetlen; de nem tar
tom indokoltnak, e helyze'et a kormány hibájá
nak tulajdonítani, nem is a mi hibánk, hanem 
ez a mi félszázados jogfejlődésünknek eredménye ; 
annak eredménye, hogy régi jogunk tökéletesen 
antiquálva van, és a törvényhozásnál anyagot is 
kell producálni és nem csak a létezőt más alakba 
átönteni, mint ez más codificatióknál történt. 

Ezek után, t. ház, áttérek Hodossy Imre t. 
barátom indítványára. Sajnálom, hogy azt nem 
pártolhatom. Mit akar ő? 0 utasíttatni kívánja 
a minisztert, hogy a törvényhozási munkálatok 
véghezvitelére bizottságot állítson össze. Én 
ezen utasítást fölöslegesnek tartom. A mint tu
dom, a tisztelt igazságügyminiszter ur amúgy is 
belátta, hogy átható, összes törvénykezési vi
szonyainkra kiterjedő törvényhozást nem képes 
az ő törvényhozási osztályával véghezvinni, mit 
soha nem is volt képes semmi minisztérium, 
hanem magánembereket használ e czé!ra föl, 
a kik irányában az illető miniszter bizalommal 
viseltetik. 

A törvényhozási osztály az igazságügyi mi
nisztériumban csak arra való, hogy midőn már 
vannak törvénykönyvek, akkor szakadatlan figye
lemmel kisérje a tudomány és az élet haladásait, 
hogy t. i. csak az időnkinti javításokat eszkö
zölje. Azonban a nagy törvénykönyvek nem a 
minisztérium kebelében, hanem rendesen egyes 
szakférfiak által készíttetnek! például a szász 
törvénykönyv első vázlatát Hell készité , a 
zürichi törvénykönyvet , mely a legjelesebb, 
Bhmtschli tanár. Ugy történt ez a franczia tör
vénykönyvek készítésénél is. Mondom tehát, a 
mennyiben az szándékoltatnék, hogy az igaz
ságügyminiszter hallgasson és használjon föl 
szakembereket, erre nézve tövvényhozási utasí
tásra nincs szükség. 

Furcsának tar tanám, ha a törvényhozás tanács

képen azt mondaná a miniszternek, hogy állít
son össze bizottságot. Inkább pártolnám azt, ha 
a törvényhozás állandó közeget akarna alakítani, 
például államtanácsot; de hogy mi a minisztert 
arra utasítsuk, hogy törvények szerkesztése czél-
jából bizottságot állítson össze és ennek számára, 
nem tudom, minő összegeket szavazzunk meg, 
ezt oly kétes valaminek tartom, mitől eredményt 
nem várok. Ennél még helytelenebbnek tar tanám 
azt, mit Irányi képviselő ur nem ugyan indit-
ványzott, de beszédében fölemlített, hogy t. i. 
a törvényhozás küldjön ki bizottságot. Azt a le
hető legroszabb eljárásnak tartanám, ha a tör
vényhozás maga venné kezébe a törvények k i 
dolgozását. Ennek eredménye az volna, hogy fél
századdal később jutnánk czélhoz. mint máskü
lönben. 

A törvény készítésének két stádiuma van. 
Az első a vázlatnak elkészítése; a második a 
vázlatnak revisiója. A vázlat elkészítése legczél-
szerübben egy emberre bizatik. Ennek oka az, 
mivel a eodexuek rendszeres egésznek, öszhangzó 
és önkiégészités képességével biró tagolatnak kell 
lennie, az az, hogy a benne foglalt elvekből min
den felmerülhető concret eset számára elhatározó 
szabályt meríteni lehessen. Ez képezi a codexek 
logikai következtethetőségét, ez épen a különbség 
rendszeres codexek és egyes törvények közt, hogy 
t. i. amazok szerves egészet képeznek, mely rö
viden ugyan, de oly elvi határozatokat tartal
maz, melyek minden hézag kiegészítésére képe
sek. Ha ily törvénykönyvet akarunk készíteni : ak
kor annak vázlata egy ember által készítendő, 
mert minél többen készítenék, annál inkább ve
szítene a mű egyöntetűségből, öszhangzásból 
és következtethetőségből. Hivatkozom e tekintet
ben a legnagyobb jogászoknak, legilletékesebb 
szakértőknek e részbeni uyilatkozatára; hivat
kozom a világ legnagyobb jogászára, ki tán va
laha ólt, hivatkozom Savigny-ra, a ki a három 
régibb törvénykönyvre vonatkozó bírálatában, 
t. i. a franczia, a porosz és az osztrák polgári 
törvénykönyvre vonatkozó nagyszerű bírálatában 
meggyözőleg bebizonyította, hogy valamely tör
vénykönyv vázlatának elkészítésénél minél töb
ben vesznek részt, annál gyöngébb szokott lenni 
a mű. Hivatkozom, hogy a legjobb magánjogi 
törvénykönyv, mely ez ideig készült, a züricni: 
egyetlen jogász müve. Nem mondom, hogy az a 
legjobb törvény, melyet egy ember csinál, s nem 
mondom, hogy a zürichi codex épen talán azért 
a legjobb, mert azt egy emb3r készité, de azt 
mondom, hogy azért a legjobb, mivel a tudo
mány színvonalán álló egyes ember csinálta. 

Ha a vázlat készen van, akkor van helye 
a bizottmányi tárgyalásoknak, akkor van helye, 
a sajtó utján közzétételnek, hogy ahhoz mindé 
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szakértő hozzá szólhasson s megvitathassák; s 
akkor van helye, hogy a kormány pályadijak 
kitűzése által is, a legtüzetesebb bírálatokra ösz
tönözzön. Mert meg kell jegyezni, hogy a tör
vényhozási testületek a törvénykönyvnek csak 
politikai elemeivel szoktak foglalkozni, s a szak
kérdéssel épen nem, mint ezt jelesül a franczia 
senatus ebbeli tárgyalásai bizonyítják. 

Én tehát azt gondolom, tiszt, ház, hogy a 
tőrvények vázla tának készítésére bizottságok 
nem alkalmatosak, testületenkint dolgozni nem 
czélszerü, gyors és jó eredményre nem fogna 
vezetni. Igen is szükséges a testületi és bizott
sági tárgyalás akkor, ha van már vázlat, melyet 
a tárgyalás alapjául lehet venni, de csak ha 
megvan ezen vázlat, akkor kezdődhetik a bi
zottmány működése. De az első munkálat egy 
emberé legyen. 

A mi illeti, tiszt, ház, a jelen eljárást, t. i. 
a minisztériumban, megvallom, hogy én a tör
vényhozási osztálynak összeállításával szinte nem 
vagyok megelégedve. Én megvallom, hogy sze
retném , ha a törvényhozási osztályok az igaz
ságügyi minisztériumban szakonkint lennének 
fölállítva, t. i. minden egyes szakra kizárólag 
azzal foglalkozó egyének lennének megbízva, 
mert a szakképzettség a vele való foglalkozás 
által fog csak megszereztetni és a várt ered
ményre vezetni. Mondom, én nem vagyok töké
letesen megelégedve ezen osztálynak berendezé
sével, de nem tartom a törvényhozás hivatásá
nak a minisztérium bureaujait berendezni. A 
miniszter felelősségénél fogva hivatva van a 
maga minisztériumát saját belátása szerint ren
dezni, a mint ő czélszerünek tartja. Én részem
ről nem tartom szükségesnek abba beleavat
kozni, hogy miként rendezi ő saját osztályait és 
micsoda embereket alkalmaz oda. 

Jövök a végeredményre. En, t. ház, szük
ségesnek látom kijelenteni, hogy a türelmetlen
séget, melylyel igen is mindnyájan várjuk a re
form-törvényeket , az igazságszolgáltatási törvé
nyek érdemében szükséges lesz fékezni, szüksé
ges először azon rendkívüli helyzetnél fogva, a 
melyben ép a mi törvénykezési jogunk van ; 
másodszor a föladatnak is magában véve nagy
szerűségénél fogva ; harmadszor nem szabad fe
ledni, hogy erő dolgában sem vagyunk bőség
ben, nem mondhatjuk, hogy mi csak oly gyor
san is képesek leszünk alkotni, mint más előha-
ladottabb nemzetek. 

Az elhamarkodás nem fogna használni, ha
nem még nagyobb bajokat fogna előidézni, mert 
a törvények meggondolatlan és elhamarkodott 
elkészítése a legnagyobb átok volna , mely jog
életünket érhetné, melynek legnagyobb baja 

amúgy is az, hogy 20 óv óta annyi jogváltozá
son ment át. 

A törvényhozás iparkodjék igen is a mi
nisztériumot azon készsége ál tal , melylyel a re
form-munkálathoz maga részéről mindenkor hoz
zájárult, támogatni. A minisztérium törvényho
zási osztályának rendezésére ón részemről kiter
jeszkedni nem akarok, Hodossy Imre indítványát 
pedig czélravezetőnek nem tartom. 

N a g y János: Nem érthetek egyet azon 
nézettel, melyet Hodossy képviselőtársam hazai 
törvényeinkre s a codifieatióra vonatkozólag ki
fejezett. 

Beszédéből azt vettem ki, miszerint ő is 
azon magokat modern juristáknak nevezni sze
rető jogászok közé tartozik, kik a jogot és igaz
ságot csak is az idegen institutiókban vélik föl
lelhetni s kik feledik vagy nem tudják, misze
rint nem csak SZÍVÓS kitartásunknak, nem csak 
közjogunknak s megyei rendszerünknek, hanem 
némi s nem csekély részben a nemzeti életünk
kel szorosabb összefüggésben állott magánjogi 
intézniényeinknek is köszönhetjük, bogy még 
magyarok vagyunk. (Jobb felől ellenmondások.) Én 
tehát azon iránynyal, melyet a tiszt, igazság
ügyminiszter ur igazságügyi reform-kérdéseink 
megoldásánál eddig követett, épen azért nem 
lehetek megelégedve, mert ellenkezik az hazai 
jogéletünk szabadelvű fejlődésével; ellenkezik az 
nemzetünk szellemével s jogérzületével. (Ohó! 
ollói) Mig az absolut kormány 1852-ik évben 
nyilt parancs kíséretében erőszakkal törölte el 
hazai törvényeinket, addig most az igen tisztelt 
igazságyminiszter ur parlamentális fényes beszé
dek kíséretében alkotmányos utón akarja kiir
tani még életerős hazai jogintézményeinket is, 
s a nemzet sajátszerű viszonyaival, jogérzületé
vel és százados szokásaival mit sem törődve, 
csakis idegen jogintézmények meghonosításán fá
radozik. 

Pedig jól tudja az igazságügyininiszter ur 
is, hogy azon törvény, mely a nemzet, a nép 
jognézetével s jogérzületével ellenkezik, gyöke
ret nem verhet s állandó nem lehet; azt is jól 
tudja a t. igazságügyminiszter ur, hogy hazánk
ban a nemzet jognézetével s jogérzületével ellen
kező osztrák törvények mily sorsban részesültek; 
vajon mi vezérelheti tehát az igen tisztelt mi
niszter urat mégis az említett irány követésére % 

Nem akarom azt vitatni, hogy a közös
ügyi kiegyezés hatása még igazságügyi re-
formkórdéseink megoldására is kiterjed, hanem 
igenis azt állítom, hogy azon iskola, mely az 
ész elvont elveit isteníti , s örök életüeknek 
vallja, kioltja az ember kebléből még azon ke
gyeletet is, melylyel az nemzetének sajátszerű 
viszonyain, jogérzUletén, s úgyszólván, vérévé 
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vált százados szokásain alapuló életerős jogin
tézményei irányában mint hazafi kell, hogy vi
seltessék. 

S az igen tisztelt igazságügyminiszter ur 
ezen iskola hű követője! 

Ez az oka , véleményem szerint, hogy 
még életerős nemzeti jellegű jogérzeményeink 
is egymásután halomra döntetnek, s hogy helyet
tők idegen nemzetek hiányos institutiói ültettet
nek át jogrendszerünkbe. Tapasztaltuk ezt a bí
rói hatalom gyakorlásáról, a birói felelősségről 
szóló törvények alkotása alkalmával, s tapasz
taltuk ezt akkor is, midőn az igen tisztelt igaz-
ságügyminiszter ur a magánjógi kétségek két 
esetét a bűnvádi eljárás útjára tartozó vétség, 
illetőleg kihágásnak akarta nyilváníttatni s ez 
által a magánjogi vétségek felett, törvényeink 
ezen sajátszerű, kiváló fontossággal biró intéz
ménye felett korszerű módosítás helyett oly köny-
nyen pálezát törö t t ! 

Mig őseink ezen intézmény által legszentebb 
személyes érdekeinket megóvni s a tiszti ügyé
szek önkénye ellen megvédni törekedvén, a sértett 
félnek azon esetben is biztosították a magán felpe-
rességet, ha a magánjogi vétség bűntetté fajulván, 
egyszersmind bűnvádi eljárásnak is helye volt: 
addig most az igazságügyminiszter ur ellenkező 
irányban épen a királyi ügyészek hatalmának 
kiterjesztésén fáradozik. Jól tudjuk, hogy tör
vényhozóink, jogtudósaink mindenkor az idegen 
s különösen a római jog befolyása ellen harczol-
tak, s jól tudjuk, hogy ennek köszönhető, mi
szerint törvényeink önállóan, idegen befolyástól 
menten fejlődvén, nemzeti jelleggel birtak; s ime 
most az igazságügy miniszter ur a hírlapok tu
dósításai szerint az alkotandó magyar polgári 
törvénykönyv alapelveinek kidolgozását épen a 
római jog általam különben igen t. tanárára 
bízta. Ey tapasztalatok mellett méltán kétel
kedhetünk codifieatiónk sikere fölött, mert nekem 
meggyőződésein, hogy codificatiónknak sikere 
csak akkor lehet, ha abba nemzetünk sajátszerű 
viszonyain, jogérzületén és százados szokásain 
alapuló, és ekképen nemzeti létünkkel is szoros 
összefüggésben álló életerős jogintézményeink a 
kor, tudomány s mivelődésünkhez idomítva szin
tén fölvétetnek. 

Bátor vagyok tehát ezt a t. igazságügymi
niszter urnák különös figyelmébe ajánlani és őt 
egyúttal arra kérni, hogy a eodifieatió terén 
hazai jogéletünk szabadelvű fejlődésének megfelelő 
irányt kövessen, s hogy még életerős jogintéz
ményeinket a kor, tudomány és müvelődésünk-
hez idomítva, épen az idegen intézmények lehető 
mellőzése mellett codifíeationalis munkálataiba 
fölvegye. 

Ily irány követésének biztosítása mellett a 

codificationális munkálatokra előirányzott össze
get a legnagyobb készséggel megszavazom. 

Z i c h y N á n d o r g r . T. ház! Én épen 
csak az előttünk fekvő javaslathoz kívánok lé
nyegileg szólani, mert én épen az előttem szóló 
t. képviselőtársain előadását illetőleg megjegy
zendőnek tartom azt, hogy a költségvetési vitát 
nem használhatjuk czélszerüen arra, hogy akár 

< már létező törvény vagy törvényes érvénvü 
j intézmények ellen vívjunk harezot; vagy pedig, 
j hogy a miniszter uraknak, kiket ugy is, mint 

a ház többségének kifolyását és képviselőjét te
kintjük, útba igazítsuk az iránt, minő irányt és 
eljárást kelljen követniök a közigazgatás és tör
vényalkotást megelőző működésök terén. 

Az előbb kimondott irányelvnél fogva egye
dül csak melleslegesen vagyok bátor megjegy
ezni az előttem szólott Irányi és Hoffmann kép
viselő urak előadására, miszerint én nem csu
pán csak a eodifieatió és egy átalános codexnek 
elkészítése szempontjából fogom föl az indítványt, 
hanem azon szempontból, miszerint az a jelen 
körülmények által igenjééit egyes törvényjavas
latok előkészítésére egy megfelelő orgánumot 
kivan előállíthatni. 

A mi magát a eodificatiót illeti, nem 
osztozhatom azon nézetben, miszerint a codofica-
tio egy embernek lehet csak müve, az irányelvek 
megállapítását s a vázlat czélszerű megállapítá
sát illetőleg. Nem hiszem azt sem, hogy a par
lamentek egyedül csak politikai harczokra hiva
to t t testületek legyenek, hanem azt tartom, hogy 
azok egyszersmind a nemzetnek legilletékesebb 
törvényhozói, mint azok gyülekezetei, kik a 
nemzet tényleges viszonyait és az idő szerinti 

i geniust legilletékesebben képviselik. Ók mind az 
elvekre, mind a részletek megállapításában leg-
illetékesebbek. 

Ennek következtében én nem volnék idegen 
azon eszme jogosultságát elismerni, melyet Irá
nyi képviselőtársam előadott, ha már arról volna 
szó, hogy átalános, nagyobb szabású codificatió-
hoz nyúljunk; de én azt tartom, hogy ezt csak 
akkor fogjuk tehetni, midőn a viszonyok már 
annyira megalakultak, hogy a törvénykönyvben 
illetékes alakban helyt foglalhassanak. Nem hi
szem azt sem, hogy a eodincationál nekünk el 
lehessen térnünk attól, a mi eddig minden co-
dificatióbau követtetett ; számba kell venni ugyanis-
a létező viszonyokat, össze kell szedni a szét
szórva létező törvényeket, változtatni azt, a mi 
azokban még hiányzó, és az egészből egy ösz-
hangzatos törvénykönyvet készíteni. Soha pedig 
feladata nem lehet a codificatiónak idegen tör
vénykönyveket átültetni, mert a mint Hoffmann 
Pál képviselőtársam igen helyesen megjegyezte, 
nem theoreticus művek a törvények, hanem 



320 137. országos tilos márczius 5. 1870. 

azok az életben kifejlődő jogi viszonyok kifeje
zései, azok formulázása. (Helyeslés.) 

A mi az előttünk fekvő javaslatot magát 
illeti, én nem hiszem, hogy parlamenti minisz
ternek kelléke, hogy akár az egész törvényhozás
nak terén, akár a maga szakmája körében ő 
Jegyen az ország legelső törvénytudója A mi
niszter egy bizonyos politikai iránynak képvise
lője a parlamentben és kormányban; lehet azért 
igeu jeles, de lehet igen gyarló codifieáló. Azt 
sem hiszem, hogy azon egyének, kik a közigaz
gatási teendők rendszeres vitelére hivatottak, 
egyszersmind szükségkép legilletékesebbek legye
nek arra, hogy az idő szerint a kor színvonalán 
álló s a viszonyoknak leginkább megfelelőtörvény
javaslatokat dolgozzák ki. En nem hiszem, hogy 
oly egyének, kik a hivataloskodásnak ösvényein 
élnek, kik a szolgálati idő szerint előléptettetnek, 
kik nyugalmazhatási igényekkel hivatalban ma
radnak, azon képességgel bírjanak mindenkor s 
kiválólag : hogy élőnkbe a legczélszerübb törvény
javaslatokat hozhassák. Hanem én azt tartom, 
hogyha mi azt kívánjuk, hogy az európai viszo
nyoknak megfelelő, az Európaszerte jelenleg 
divó törvényhozás számbavételével, ezélszerü és 
jelesen kidolgozott törvényjavaslatok kerüljenek 
a ház elé, akkor szükséges: hogy akár a ház
ban, akár azon kívül levő szaktekintélyeket föl
kérjünk és azok közreműködését igénybe vegyük. 
(Helyeslés.) Ezen czél elérésére pedig én azon 
összeget, mely jelenleg az előirányzatban ki van 
téve, elégtelennek s azon eljárást, mely e rész
ben eddig követtetett, nem tartom tökéletesen 
kielégítőnek. De én azt hiszem, hogy ez nem 
csak kizárólag az igazságügyminiszter érdeke, 
mert ámbár minden törvény formulázása ter
mészetesen az igazságügyi tárczával van össze
köttetésben, mégis mind azon törvények, melyek 
a ház elé hozatnak, nem az igazságügyminiszter 
által terjesztetnek elő, nem az ő firmája alatt 
készülnek, hanem az összes minisztériumnak szol
gál a codifieáló osztály és azon működés, mely 
ezen 15.000 frt segítségével lesz előállítandó. 
Sőt találunk más minisztériumok költségveté
sében szintén idevágó tételeket: így a miniszter
elnökköltségvetésében találunk bizonyos összeget, 
mely a külföldön szerzendő adatok és kön}rvek be
szerzésére és más hason czélokra szavaztatott meg. 

En épen azért, mert ugy hiszem, hogy nem 
a ház feladata a miniszternek irányt adni arra 
nézve, mikép kell eljárni, hanem igenis a ház 
feladata csak az lehet, megvitatás által azon 
hiányra utalni, melyet észlelt és azon kívánság
nak kifejezést adni, miszerint ezen, a jelen tör
vényhozási körülmények közt igen fontos szak
mát nagyobb mértékben fejtenők ki, pártolom 
az előttünk fekvő javaslatot. (Helyeslés.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. képviselőház! 
Én mindamellett, hogy a szőnyegen levő tárgy 
véghetetlen fontos, igen röviden csak azon kér
déshez fogok szólani, mely elvi kérdés, vajon a 
15,000 frtot utasítás mellett szavazzuk-e meg a 
miniszternek? vagy pedig mellőzve a minisztert, 
országos bizottságot küldjünk-e ki? 'Előttem a 
kérdés igen egyszerű. Mind a pénzügyi bizott
ság, mind Hodossy Imre képviselő nr utasítás 
mellett akarja megszavazni a 15,000 frtot. 

Én, t. ház, mióta a miniszteri felelősség 
életbe lépett, minél ritkábban kívánom a mi
nisztert utasítani, mert annál nagyobb az ő 
felelőssége, és nekem annál nagyobb jogom van 
megbírálni, a mit tet t . Hodossy Imre képviselő 
ur nem akarja ugyan kivenni a miniszter kezé
ből a eodifieatió jogát, hanem azt mondja, hogy 
mellé bizottság adassék. E n azt gondolom, hogy 
miután a tisztelt miniszter ur, ha valamivel 
megörökítheti nevét, akkor csak egy tökéletes 
eodifieatió val teheti ezt, és különben is eléggé 
szakértő e téren, hogy ezt tehesse, s azt hi
szem, mindent el fog követni, hogy minél keve
sebb hibát találjunk codexeiben. Én tehát utasí
tás nélkül szavazom meg neki ez összeget, any-
nyira, hogy a pénzügyi bizottság utasítását sem 
pártolom. 

Mit mond a pénzügyi bizottság % Azt mond
ja, hogy küldjön ki a külföldre egyéneket, kik 
az esküdtszéki intézményt, szóbeliséget, a bün
tetőügyet stb. tanulmányozzák. Már a ki azt 
akarja: hogy codexünk ne legyen, az csak ily 
utasítást adhat. Hiszen a büntető- és polgári 
ügyekre vonatkozólag annyi codex van és annyi 
jogtudományi munka, hogy nem is kell utazás
ból megtanulnunk, vajon melyik a jó codex; 
legfölebb a börtöűrendszert kell gyakorlatilag is 
szemlélnünk, de i t t is theoriák vannak már. 

I t t egyedül arról lehet szó, hogy hazánk 
jelleme, történelme — a jogtörténetet is ideért
ve — mit kivan 1 hogy ezen theoriákat mikép 
alkalmazzuk? En tehát még annyi utasítást sem 
adnék, mert messze elvetne a czél elérésétől. 

A mi Irányi Dániel képviselő ur indítvá
nyát illeti az országos bizottságra vonatkozólag, 
azt ismét ugyanazon elvből nem pártolom, mert 
felelős minisztériumunk van. Igaz. more patrio, 
a régi időben mindig országos bizottság külde
te t t ki nagyobb munkálatokra, — de ezt a, 
practicus téren nem tar tom tökéletesen czélhoz 
vezető intézménynek. Miért ? mert bár e bizott
ságok 50 tagból álljanak is, utoljára is egy em
ber szokta a munkát kidolgozni, a többiek csak 
revideálják. A mi codexünket bárki csinálja 
is, ón nem ellenzem, sőt ha a miniszter ur töb
bet szükségei, én az összeget meg is kettőzte
tem, hogy jutalmakat adjon azon szaktudósok-
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nak, kik e czélra közreműködnek. Mi tör téni 
a közönséges építésnél? Jutalmakat tüz ki a 
magánegyén vagy közhivatalnok, kijelentve, 
hogy a legjobb tervezet fog jutalmaztatni és a 
beküldött tervekből választja a legjobbat. így 
vagyunk a eodifieatióval is. 

A mi továbbá Irányi Dánielnek az országos 
bizottságra vonatkozó indítványát illeti, még 
azért sem pártolom, mert oly föltétel a lat t , 
mint ő kívánja, kivihetetlennek tartom. Azt 
mondja a képviselő ur, hogy az ő indítványa 
szerint a bizottságba pártkülönbség néifrül vá
lasztassanak a tagok. Már kérem, a míg embe
rek leszünk, bizony minden bizottság mindig a 
többség véleménye szerint fog alakulni; t e h á t 
az ki sem vihető. En tehát a kivánt 15,000 
frtot egyenesen a miniszter felelősségére megsza
vazom, sőt kijelentem, hogy ha jutalmakat akar 
kitűzni, még azt is szívesen megszavazom. 

I f j . Z i c h y J ó z s e f g r ó f e l ő a d ó : 
T. ház! Legyen szabad csak egy megjegyzést 
tennem arra, a mit a képviselő ur a pénzügyi 
bizottságra vonatkozólag fölhozott, ő t. i. azt 
mondta, hogy a pénzügyi bizottság utasítja a 
minisztert arra, hogy a fölsorolt czélokra for-
dittassék az összeg. A pénzügyi bizottság vilá
gosan kimondja, hogy a miniszter ur egyedül 
fölvilágositásképen sorolta föl azou czólokat, me
lyekre az összeg fordítandó. A jelentésben t ehá t 
semmi oly utasítás nem foglaltatik, melynél 
fogva az összeg csak azon czélokra volna for
dítható. 

S z a k á c s y D á n i e l : Bocsásson meg Irá
nyi t. képviselőtársam, hogy én indítványát a 
felelős miniszteri és parlamenti kormányzattal 
nem egyeztethetem meg. A felelős parlamenti elv
ből önkényt következik, hogy a kormánynak kell 
előterjeszteni nézeteit és esak miután a kormány 
előterjesztette javaslatait e háznak, csak akkor 
van ennek joga a tárgy érdeméhez képest szak
értő férfiakból álló bizottságokat kiküldeni. E 
szempontból engedje meg, hogy én indítványát 
nem pártolhatom. 

A mi azt illeti, t. ház, hogy mi nyugha -
tatlanul várjuk a codiíieatiót, oka talán az, hogy 
nagyon el van terjedve a közvéleményben azon 
hir, hogy az 1868-ban az országgyölés által 
megállapított perrendtartás véghetlenül rósz. 

Bocsássanak meg, ha kimondom, hogy én a 
gyakorlatban ennek ellenkezőjéről győződtem 
meg. Igen sok előnyt ismertem föl benne. Ne
vezetesen többek között véget vetett azon vég
telen halasztásoknak, melylyel eddig az ügyvé
dek egyetértőkig 5 — 6 esztendeig is elhúzták a 
pert ; véget vetett azáltal, hogy az uj perrend
tartás csak egy halasztást enged, többet nem. 

Gondoskodott a perrendtartás a perlekedő 
KÉPV. H. SAPL.Ó 1 8 S 4 VI 

kfelek biztosításáról, és arról, hogy az adós el 
ne sikkaszsza vagyonát, mely czélra az előle
ges zárlatról, a biztosításról intézkedik. — A 
perek kidolgoztatása után Ítélet alá bocsáttat
ván, rendelkezett a nyilvánosságról: ott lehetnek 
a felek a perek előadásánál, mi véghetlen 
nagy nyeremény az előbbi eljáráshoz képest. 
Ugyanazért kérem a t. házat, hogy ily polgári 
perrendtartás birtokában ne sürgessük oly vég-
hetetetlen nagyon azt a codificatiót, mert mint 
a deák példabeszéd mondja: sat cito dat,' qui 
bene dat. az az, mindig jókor ad, ki jót ad. 

E perrendtartással addig meg lehet élni, a 
mi fogyatkozás pedig1 van benne — én ugyan 
nem tudok, nem is hallottam, hogy valaki speciális 
§-t vagy egyes esetet hozott volna föl, vagy 
roszaságát bebizonyította volna. Csak átalános-
ságban mondja mindenki, hogy rósz, tehát mondom, 
e fogyatkozásokon revisio által könnyen lehetne 
segíteni. 

Mi a perek összehalmozását illeti, hogy t. i. 
a fő tör vényszéken ezerekre rúg az elintézetlen perek 
száma, az nem törvénykönyvünknek, hanem az 
átmeneti korszaknak hibája. Méltóztatnak azt 
tudni, hogy a megyei törvényszékektől és a vá
rosi törvényszékektől elvétettek a fölebbviteli 
hatósági jogok, tehát elkezdvén az ország szolga-
birájánál, most minden per egyenesen ide a ki
rályi táblához jön másodbirósági felülvizsgálat 
végett. Ez tehát oka a perek örökös összehal-
mozódásának s nem a perrendtartás roszasága, 
sem pedig azon férfiaknak hanyagsága, kik a kir. 
táblánál ülnek. Ugyanazért mondom, hogy per
rendtartásunk oly véghetlen rósz nem levén, 
várjuk be, míg igazság ügy miniszter ur — a mint 
megígérni méltóztatott — kidolgoztatja a co-
dexeket és ha azokat előterjesztette, azután in
tézkedjünk annak felülvizsgálatáról bizottságok 
utján. Én tehát részemről elfogadom a költség
vetésben előirányzott összeget s nem pártolom a 
beadott indítványokat. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Most, midőn 
az igazságügyminiszter költségvetésének utolsó 
tételénél vagyunk, nem tehetem t. ház, hogy ki 
ne jelentsem csodálkozásomat s megütközésemet 
azon eljárásra nézve, a melyet a miniszter ur jó
nak látott a ház irányában követni. (Halljuk!) 

I t t már talán két hét előtt megkezdtük ezen 
költségvetésnek átalános tárgyalását, az most 
tegnapelőtt újra felvétetett, a vita két napig 
folyt, igen fontos ellenvetések tétettek, igen fon
tos dolgok hozattak föl, és nem lehet tagadni, 
senki nem mondhatja, hogy nem a legszabato-
sabb parlamentalis módon hozattak föl, s az 
igazságügyminiszter ur nem tar to t ta érdemes
nek egy szóval is felelni azokra, hogy a fölhozott 
aggályokat megczáfolja. (Egy hang a jobb oldalon 

41 



322 137. országot illés márczius 5. 1870. 

nem áll!) Felelt ugyan az igazságügyminiszter 
ur némelyekre, melyek a részletes tárgyalás al
kalmával fölhozattak, de nem felelt azokra, me
lyek az átalános tárgyalás alkalmával fölhozat
tak. Én ugy fogom föl a parlamenti kötelessé
get, hogy midőn itt egy tárgy vita alá kerül, 
akkor, a mennyire lehetséges, egy komoly ellen
vetésnek sem szabad kimenni a házból czáfolat-
lanul. En tehát épen a t. miniszter úrtól meg
vártam azt, hogy ő sem hagy ezen házból egy ily 
komoly ellenvtést sem czáfolatlanul kimenni, mert 
ezen figyelmet megérdemli a képviselőház maga, 
de megérdemli a nemzet is, mely igen természe
tesen, a komoly ellenvetéseknek fölvilágositását 
és megczáfolását várja. 

Meglehet, hogy a t. miniszter ur elsajátítva 
a pénzügyi miniszter által követni szokott el
járást, majd akkor fog felelni mindezekre, mikor 
a vita befejeztetik, mikor senkinek itt szava 
nem lesz, s ő levén az utolsó, megezáíolja tet
szése szerint, mert neki már nem felelhet senki; 
de ezt én a parlamentalismussal nem tartom 
összeegyezthető elj árasnak. 

Ezeknek előrebocsátása után, t. ház, némely 
megjegyzéseket teszek a szőnyegen forgó tárgyra. 
I t t , megvallom, hogy különösen Hoffmann Pál 
képviselő urnák nyilatkozata bennem nem csekély 
aggodalmat ébresztett, és pedig azért, mert — a 
mint hallottam — az igazságügyminiszter ur 
épen őt bizta meg egy polgári eodexnek kidol
gozásával. Ha ezen polgári codexben azon elvek 
szerint fog eljárni, melyeket it t most előadott, 
megvallom, nagyon félek, hogy ezen codex va
laha életbe lépjen. Azt mondja, hogy nálunk a 
törvényhozásnak eddig anyaga nincs, azt tehát 
kölcsönözni kell, kölcsönözni más nemzetek codexei-
ből ; s az általa fölemiitett különféle eodexek 
elegendőképen mutatják, hogy micsoda források 
azok, a melyeket föl akar használni a magyar 
polgári törvénykönyv feldolgozásánál. 

Én a t. képviselő urat emlékeztetem, hogy 
nézze meg egy igen jeles jogásznak, mondhatom 
jogbölcsésznek, Montesquieunek, munkáját; annak 
legelső lapjai között fogja találni azon meggyő
ződós kifejezését, hogy igen ritka eset, sőt mond
hatni lehetetlen, hogy egy törvény — habár egy 
országban a legjobb is — czélszerüen alkalmaz
tathassák más országban is. 

Ezt szem előtt kell tar tani mindenkinek, 
ki törvényt alkotni, codificálni akar. E hibája 
van főleg mindazon törvényeknek, melyeket mi 
ezen és a múlt országgyűlésen hoztunk, hogy 
nem a mi törvényeinkből, nem a mi törvényeink 
szelleméből folytak, nem a nemzet körülményei
hez képest támadott törvények azok, hanem 
más codexekből átvett , átirott törvények vol
tak, melyeket mint idegen növényt át akartunk 

ültetni hazánkba, de melyek alkalmatos talajra 
nem találtak. 

Azt mondja azután Hoffmann képviselő ur, 
hogy egy codexet oly igen hamar kidolgozni nem le
het, hogy az minden országban éveket vett igénybe. 
Igen természetesnek tartom, miután tudom, hogy 
ő van megbízva a codificationalis munka kidol
gozásával, ha e szempontból nézi a dolgot. Azt 
mondja: hogy más országban a lefordításra* is 
több év kellett. Ez eszembe juttatja egy igen 
jeles hazánkfiát, ki több évvel ezelőtt Parisban 
élt, és igen sok nyelvben, de különösen a keleti 
nyelvekben jártas volt. Igen tudományos ember 
levén, végre bizonyos hathatós befolyás utján 
kapott jövedelmező működést az ottani királyi 
könj^vtárban, t. i. egy sanscrit codex lefor
dítását. 0 elővette a sanscrit codexet, és tiz 
hónap múlva elvitte illető főnökéhez, azt mond
ván neki : uram, itt van a codex. Az illető fő
nök haragosan azt monda neki, hogy nem azért 
bizta meg- ezen munkával, hogy azzal oly hamar 
elkészüljön, hanem hogy ellássa és azon egész 
életén át kellett volna dolgoznia. Ha tiz hónap 
alatt elkészül ily codexxel. ki győzi őt ellátni 
munkával ? (Derültség.) Ezt tehát különféle szem
pontból lehet fölfogni (Derültség.) 

Azt monda Hódoss}" képviselő ur, i t t külö
nösen a most távollevő Ditrieh képviselőtársam 
azon nyilatkozatára czélozván, hogy ő három év 
alat t harmad-magával elkészítené a codexeket, 
hogy a ki azt mondja, vagy nem fogja föl a 
munkának nagyságát, vagy saját erejét túlbe
csüli En részemről azt hiszem, hogy ezen érv 
sem az egyik, sem a másikra nézve nem áll 
egészen, mert a dolog attól van föltételezve, 
ki mennyi készültséggel végzi mun'-áját. Mert 
ha valaki előbb egy egész könyvtárt akar elol
vasni, és azontúl kezdeni meg a munkát, annak 
természetesen több időre van szüksége, mint an
nak, ki azon könyvtárakat már földolgozta. 

Hoffmann képviselő ur, — sok időt fordí
to t t annak indokolására, hogy Irányi barátom
nak nem volt igaza, midőn egy bizottságra 
akar ta bízni egy codex kidolgozását, mert ő 
ugy fogja föl a dolgot, hogy itt egy embernek 
kell dolgozni. A már elébb elmondottaknál fog
va értem ezen fölfogást. De ezen felfogás nem 
tér el attól, a mit Irányi barátunk kivánt. 0 
is azt monda, hogy küldenénk ki egy országos 
bizottságot, de ezen országos bizottság a váz
latnak megtételére egyes embereket bízzon meg. 
Megegyeznek tehát mindketten abban, hogy az 
első vázlatot egy ember készítse el, a különbség 
csak az, hogy e vázlatot Irányi barátom nem 
azonnal a törvényhozó testidetbe akarja beho
zatni, hanem megvitattatni előbb a bizottságban és 
esak miután a bizottság megérleli, megvitatja, 
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akarja behozatni a t. ház elé, a mely eljárás 
mellett bizonynyal sokkal több kilátásunk volna 
arra, hogy alapos munkát kapunk, mint ha azt 
csak egy ember vitatta meg, ki sokszor — ha
bár meglehet, maga szempontjából igen helyesen 
jár t el — más utat követ, mint kellene. 

Különben hiszen nem is uj dolog az ily or
szágos bizottság. Senki sem mondhatja ma, 
hogy az 1843-ki országos küldöttség- által kidolgo
zott büntető törvénykönyv nem volna jó, pedig 
azt is országos bizottság készítette. Ezen orszá
gos bizottságnak nem egy tagja még most is 
tagja e háznak. Akkor elismertetett mindenki 
által, hogy ezen büntetőtörvénykönyv igen jó 
és különösen a kisebbség véleményéről egy kül
földi jogtudós azt mondotta, hogy ha ez életbe 
lepend: ez lesz a legjobb criminális codexek 
egyike Európában. Ha tehát ezt sikerült kidol
goznia egy bizottságnak, nem tudom, mért nem 
sikerülhetne a másik isi Ugy hallom, hogy ezen 
törvényjavaslatot miniszter ur jelenleg azért 
nem nyújtja be elfogadás végett, mert túlságo
san liberálisnak találja azt, (Horvát Boldizsár: 
többet tud mit én!) habár őseink egy negyed szá
zaddal ezelőtt készítették és jónak tar tot ták. 

A váltó-törvénykönyvet szintén országos bi
zottság dolgozta ki, és senki sem mondja, hogy 
a váltó-törvénykönyv nem jó. (Fölkiáltás : Wild-
ner csinált azt!) Igaz, hogy ezen országos bizott
ság egy embert hallgatott meg, ki szaktudós 
volt e tekintetben : Wildnert, de ennek utasítása • 
után indulva, maga a bizotfság készítette el a 
codexet, pedig ezen eodex is jó. 

En szükségesnek is tartom, hogy többen 
legyenek, még pedig egyenesen a törvényhozó 
testület tagjai közöl, kik a codex kidolgozásá
ban részt vesznek, mert csak a szűkebb kör-
beni megvitatás alkalmával lehet miuden rész
letre kiterjeszkedni, lehet különösen megvitatni 
azon elveket, melyekből kiindulva, készíttetik a 
munka. Szükséges továbbá az is, hogy midőn 
ezen codex végleges megállapítás végett a tör
vényhozás elé terjesztetik, ne csak egy ember 
legyen, ki történetesen képviselő, — hanem töb
ben, kik a fölmerülő nehézségekre a szükséges 
fölvilágosítást megadhassák. 

Azt mondotta Halász Boldizsár t . barátom, 
hogy ő országos bizottságot nem kivan, mert 
ezen more patrio eljárás a felelős minisztériumi 
rendszerrel nem egjrez meg. Én a minisztérium 
föladatát nem abban találom, hogy törvényeket 
alkosson, hanem hogy a törvényeket végrehajtsa. 
A törvényalkotás nem a minisztériumot illeti, 
azért nem ő felelős, hanem a törvényhozás. (He
lyeslés.) 

Egyébiránt nem oly more patrio eljárás ez. 
Egy fontos törvényjavaslat sem terjesztetik az 

angol parlament elé, a nélkül, hogy arra nézve 
előbb különleges bizottság ne küldetett volna ki, 
mely meghallgatván mindenféle szakférfiak vé
leményét, erről jelentést készit, s ezzel együtt 
vétetik a törvényjavaslat tárgyalás alá. 

De ha oly more patrio eljárás volna is : én 
bátor vagyok t. barátomat arra figyelmeztetni, 
hogy azon törvényeink, melyek ily előleges bi
zottsági munkálat után készültek , többnyire 
olyanok voltak, melyek az akkori körülmények
nek megfeleltek, némelyek évtizedek, némelyek 
évszázadokon keresztül. 

Ez volt az országos bizottságok működésé
nek eredménye. Ellenben méltóztassanak tekin
tetbe venni azon törvényeket, melyek a felelős 
minisztérium által javaslat alapján ik ta t ta t tak 
általunk törvénykönybe. 

Mindenki följajdul, hogy ezen törvény itt , 
az amott nem hajtható végre. Nem fogom to
vább a t. ház figyelmét fárasztani. (Halljuk!) 
Ugy hiszem, hogy ebben a tekintetben sem a 
kormány, sem valami párt tekintélyének nem 
árthat, ha országos bizottság bizatik meg oly 
fontos törvényjavaslatok kidolgozásával, melyek 
egész eodexeket foglalnak magokban. 

Meg kell még jegyeznem arra. mit szintén 
t . barátom Halász Boldizsár terjesztett elő, hogy 
pártkülönség nélkül bizottság nem választható, 
mert a többség mindig ugy fog választani, hogy 
a maga embereit válaszsza: hogy én nem kívá
nom, hogy a többség ugy válaszszon bárminemű 
bizottságot, hogy ottan a házban levő kisebbség 
legyen a többség ; mert elismerem, hogy a házban 
többségben levő pártnak a bizottságokban is több
ségben kell lennie ; azonban kívánom, hogy abban 
e háznak minden pártárnyalata képviselve legyen 
és pedig oly arányban, a melyben képviselve van e 
házban. Tisztelt barátom Halász Boldizsár azon 
nézete, hogy a többségnek mindig csak a maga 
embereit kell megválasztani, megvallom, meg
lepett ; ily esetben a többségbe nem óhajtanék 
jönni soha. 

Miután tehát t. ház nem látom, hogy akár 
a parlamentális kormány tekintélyét rontaná, 
akár más eljárás ezélra megfelelőbb lehetne : t. 
barátom Irányi Dániel által indítványozott or
szágos bizottság kiküldését pártolom. 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Már Hódos-
sy Imre t. tagtársunk megjegyezte, hogy noha 
csak két szóval fejeztetik ki a czél, a melyre 
a 15,000 M t a l kijelölt összeg kívántatik, mégis a 
tárgy érdemére nézve sokkal fontosabb, mint a 
költségvetésnek minden egyéb tétele; mert a co-
dificationalis munkálatoknál oly embryó tétetik 
le, melyből a legjétékonyabb intézkedés nőheti 
ki magát a hazára és igazságszolgatatás érde
keire nézve; de t. ház, hozzáteszem, kinőheti 

41* 



324 137. országos illés márczius 5. 1870. 

magát olyan is, mely tökéletesen idegenszerű 
levén nemzeti szobásainkkal és hajlamainkkal : 
nemzetünk jövőjét is zavarba ejthetné. Én meg
vallom, t. ház, nagyon óhajtottam volna, hogy 
az igen t. igazságügyminiszter ur ezen rövid té
telt felvilágosításokkal kisérte volna, hogy meg
tudhattuk volna: mi tulajdonképen azon összeg, 
melyet a codificationalis munkálatra kér? Azon 
értelmezése ezen czélnak, melyet igen t. Hoff
mann Pál képviselő ur adott, már én előttem is 
és több képviselőtársam előtt aggodalmat szült. 
Jelesen Zichy Nándor gróf és Simonyi Ernő t. 
barátom, már tettek megjegyzést arra nézve, 
hogy ő már egész törvénykönyvünket oly vala
mi hasznavehetetlenek jelentette ki. melyre néz
ve kétség nem is lehet, hanem ezt mint factu-
mot elfogadva és félrevetve minden eddigi in-
stitutiónkat, a codificatiót részint a tudomány 
színvonaláról kell megszerezni, részint utánozni 
az előttünk álló más nemzetek törvénykönyveit. 

T. ház! Én a eodificatio kát nemét isme
rem : az egyik az úgynevezett consolidatio, a mely 
annyit jelent, hogy az országgyűlés bizottság ál
tal a törvénykönyvből kiszemeli mindazt, a mi 
még fönáll teljes érvényben, és kihagyja mind
azt, a mi részint már el van törölve későbbi 
törvények által, részint pedig már tettleg el
avult. A mint látom, erről már nálunk szó sem 
lehet azon kijelentések után. melyeket Hoffmann 
Pál képviselő ur tet t , miután ugy látszik, ő egy 
egészen uj törvénykönyv készítésével van meg
bízva. Tehát a codificatiónak azon második ne
me áll elő, hol egészen uj törvénykönyv készít
tetik nemcsak alakjára, hanem alapelveire nézve is. 

E tekintetben, t. há.z. én bátor vagyok egész 
szerénységgel kijelenteni, hogy mi valósággal 
igazságtalanok vagyunk önmagunk iránt, igaz
ságtalanok őseink fáradságai és szerzeményei 
iránt. (Helyeslés.) Nálunk szokássá vált, — és ugy 
látszik, a liberalismus különös jelének tekintetik, — 
ha lehetőségig ócsároljuk régi törvénykönyvein
ket. (Igaz!) Pedig tapasztaltam, t. ház, külföldi 
tudós és liberális férfiak részéről, kik csodálkoz
tak, hogy egy oly nemzet mint a magyar, mely 
nem állott Európa első nemzetei sorában, már 
ezelőtt 2—300 esztendővel birt oly törvények
kel, milyenek a mi törvénykönyvünkben talál
tatnak. (Tetszés.) Az kétségtelen, hogy ha tör-
vényöknyvünket összehasonlítjuk a jelenkorban 
létező törvények elveivel és szellemével, akkor az 
hátramaradottnak fog föltűnni. De ha összehason
lítjuk azon idő törvényeivel, melyben keletkez
tek, azt fogjuk találni, hogy az mind szahadel-
vüségre, mind igazságszeretetre nézve magasan 
állott .r 

Én tehát , t . ház, nem togadnám el oly két-
ségbevonhatlan ténynek, hogy törvénykönyvünk

re többé gondolnunk sem kell, nem fogadom el 
azt, hogy azon nines semmi törzs, semmi oly 
fa, melyre biztos kilátással jót várva, uj oltványt 
ne lehetne tenni. (Tetszés.) Igen érdemes bará
tom, Hoffmann Pál szives volt hivatkozni több 
nemzetre. — Tisztelem az ő jártasságát, de 
mégis meg kell jegyeznem azt: hogy oly nemze
tekre hivatkozott leginkább, melyekre nem szo
kott feszülni legnagyobb figyelme a szabadság 
után törekvő nemzeteknek. 

Igen tisztelem, és őszinte vonzalommal vi
seltetem a kis Zürich iránt, de ezen kis államot 
például fölhozni nem tar tom helyesnek. Azon 
államban már kicsiségénél fogva elegendő volt 
egy ember által készített törvénykönyv, de azt 
hiszem, hogy ezt mi rólunk mondani nem lehet. 

Ugy vettem észre, hogy nálunk a eodifica
tio kedvencz eszme; azon eodificatio, mely egy
szerre mindent újból teremt, mely saját tör
vénykönyvünkre és az abban levő, sok tekintet
ben igen üdvös elvekre nincs tekintettel, hanem 
az egész jogrendszert uj alapokra akarja fek
tetni. Nekem nincs szándékom harczolni ezen 
eszme ellen, de szerettem volna, ha Hoffmann 
képviselő ur más nemzetekre hivatkozott volna. 
0 nem hivatkozott sem Angliára, sem Ameri
kára, mely két ország pedig, ha idegen államra 
kell hivatkozni, legalább nézetem szerint, legin
kább hozható föl példa gyanánt. Legyen szabad 
már most megjegyeznem, hogy Angliában van 
ugyan egy párt, mely a codificatióra törekszik, 
de az még a liberális pártnál sem képes több
séget nyerni. — Miért ? Tudjuk a történelem 
tanítása szerint, hogy nagy képviselőtestületek 
képtelenek törvénykönyvet készíteni. — Ezt én 
is hiszem, habár Hoffmann képviselő ur azon 
további állítását, hogy nagy országgyűlési testü
letek csak politika üzésére valók, — nem isme
rem el. Ha tehát ezen testületektől az köve
teltetik, hogy nagykönyveket készítsen, akkor er
re nem lesz képes. De épen azért mellőzök oly 
nagy7, szabad nemzeteket, mint Anglia és Ame
rika törvényhozásai, hogy ily törvénykönyveket 
készítsenek: ezt ott nem tartják czélszerünek, és 
nem követik az experimentátió princípiumát, nem 
keresik a törvényt a tudomány színvonalára 
emelni, hanem várják, mig megismerik a bajt a 
nemzet testén, és azután majának a nemzetnek 
viszonyai által kimutatott legezéiszerabb módon 
iparkodnak gyógyítani. 

Hogy azon rendszer, mely Angliában léte
zik, miszerint mindig keresik a létező bajt, és 
azt egyenkint iparkodnak orvosolni, nem csak 
ott áll főn mai napig teljes érvényben, mondom 
ezen rendszer jóságának bebizonyítására, és pe
dig, azt hiszem, nem csekély bebizonyítására szol
gál az, hogy az még Amerikában is mai napig 
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f'őntartatik. Erre nézve bátor vagyok egy rö
vid kivonatot fölolvasni egy parlamenti bizott
ság jelentéséből, mely 1867-ben, tehát 3 évvel 
ezelőtt adott jelentést s mely az általam emii
te t t eodificatióval volt megbízva, tehát az angol 
törvényről szól. 

„Newyork és Éjszak-Amerikának egyéb 
államaiban a törvények átalában azon alapokon 
nyugszanak, a melyeken ezen ország törvényei 
nyugodtak, midőn az Egyesült Államok függet-
lenségöket kihirdették. 

Azon idő előtt a bíróságaink által el
ítélt esetek folyvást ép ugy idéztetnek ott az 
amerikai bíróságok előtt, mint Westminster-
Haliban; sőt törvényszékeink ujabb időbeni eljá
rása is gyakran idéztetik és használtatik zsinór
mértékül az amerikai törvényszékeknél." 

Ha, t. ház, két ily nagy nemzetnél nem 
honosult meg oly föltétlenül a codifieatió esz
méje, azt hiszem, semmi eretnekséget nem köve
tünk el a liberalismus ellen, ha azt mondjuk, meg 
kell kétszer is gondolnunk, lépjünk-e mi a codifi
eatió terére? vagy jobban teszünk-e, hamaradunk 
az őseink által követett eszménél, javítván a 
szükségeseket, megtartva azt, a mi megvan és 
alkalmazva a régi jóhoz a hozandó ujat. 

T. ház! A mi Irányi Dániel t. barátom in
dítványát illeti, hogy e tárgy országgyűlési bi
zottságra bizassék, azt hiszem, hogy ha egy-
átalában codificálni akarunk, az máskép nem is 
történhetik, mint országgyűlési bizottság által. 
Igen jól tudjuk, hogy a forrás, melyből valami 
tárgy ered, nagy befolyással van azon tárgy 
jövő jellegére. Tudjuk igen jól, hogy a mely 
kézből valami munka ered, azon kéznek nyoma, 
bélyege megmarad magán a művön későbben is; 
tehát mi természetesebb és jogosabb kívánat, 
mint az, hogy a nemzet előtt ismerve legye
nek azon férfiak, a kikre ezen munka bizatik. 

En megvallom, teljes bizalommal viseltetem 
a miniszter ur iránt, képessége és alkalmatos
sága tudva van az ország előtt, de hogy ő 
maga hivatalos elfoglaltatásánál fogva e munkát 
elbírni képes nem lehet, kitetszik abból is, hogy 
költséget kér azok jutalmazására, a kik e mű 
létrehozásához közreműködnek. 

Azt gondolom, t. ház, ha ezen országos 
bizottság ugy, a mint Irányi Dániel ur indítvá
nyozta és a mit én igen helyeslek, kiküldetik, 
annak föladatához tartozik, tekintetbe véve a 
körülményeket, megvizsgálni azt, hogy ugy áll-e 
a mi jogi állapotunk, a mint azt Hoffmann 
képviselő ur festette, hogy t. i. teljesen mel
lőzni kell-e ezredéves törvényeinket és más 
példák után kapkodni. Vagy pedig a nemzet 
szabadságára és szokásaira nézve eléggé bizto
sító dolognak találja azt, hogy tartassanak meg 

azon elvek, melyek eddigi törvényeinkben fog-
lalvák, és melyek a szabadsággal s igazsággal 
megegyeznek. 

En tehát, t. ház, röviden Irányi Dániel 
tisztelt barátom indítványát pártolom. 

H o r v á t B o l d i z s á r i g a z s á g ü g y i 
m i n i s z t e r : T. képviselőház ! Ugy hiszem, hogy 
nincsen napirenden határozni a codificatiónál kö
vetendő elvek fölött, s én azért az e tekintetben 
mondottaknak ezáfolatába nem is bocsátkozom. 

A kérdés, mely a szőnyegen forog, az, hogy 
vajon van-e szükség azon codificationaiis alap
ra, melyet a költségvetésben 15000 írt tal föl
vettem. 

En tehát szorosan e kérdésre szorítkozom, 
és épen azért, mert a codificationaiis alapnak 
szükségességét igazolni akarom, kell. hogy an
nak múltjára is kiterjeszkedjem. 

Föl volt több képviselő ur részéről hozva 
az, hogy a codificationaiis osztály az igazság-
ügyminiszterium kebelében jelenleg csak három 
tagból áll. Ezt én is constatálhatom. Ezen codi
ficationaiis osztálynak teendőihez tartozik nem 
csak maga a codificálás, hanem egyúttal a kü
lönböző minisztériumok kebelében fölmerülő jogi 
kérdések, továbbá a nemzet jogi kérdései iránt 
véleményezés is. 

Nagyon természetes tehát, hogy kivált ezen 
átmeneti korszakban, midőn ily kérdések töme
gesen fordulnak elő, három egyén a codificálás 
összes föladatának megoldására elégtelen. 

Épen azért hoztam én tehát indítványba a 
codificationaiis alapot, hogy annak segélyével 
lehetséges legyen a codifieatió számára önálló, 
független szakférfiakat is megnyernem, a mi ne
kem egyrészt sikerült is; s ugy hiszem, jövőre 
nagyobb mérvben fog sikerülni, a szerint a mint 
a codifieatió egyes ágaiban a capacitásokat nap
ról-napra mind inkább felismertem. 

Ez egyik rendeltetése a codificationaiis 
alapnak. 

A másik rendeltetés eddig az volt, hogy a 
codificatióra szükséges adatokat egybegyüjtsük. 
bogy a nélkülözhetlen könyvtárt egybeállítani 
bírjuk. Most három éve, midőn szerencsém volt 
az igazságügyi tárczát átvenni, egy árva Corpus 
Juris sem állott rendelkezésemre s jelenleg 
örömmel van szerencsém jelenteni, hogy az igaz
ságügyminiszteri um könyvtára 800-nál több műre 
s 2000-nél több kötetre terjed; ós azon kivül 
12 különböző jogi folyóirat Európa különböző 
részeiből áll rendelkezésünkre. 

A harmadik rendeltetése a codificationaiis 
alapnak az, hogy részint a minisztérium tagjai, 
részint pedig önálló szakférfiak kiküldetnek kül
földre, hogy a különböző jogi intézményeket ta
nulmányozzák a helyszínén, a gyakorlati élet 
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terén. Például 1868-ban a minisztérium két tagja 
bejárta Németországot, Belgiumot és a Svajezot, 
az ottani börtönök tanulmányozása végett. 
Ugyan ezen tagokat 1869-ben megbíztam, hogy 
menjenek ki Irlandba megismerkedni a jogosul
tan hírnévre vergődött irr-börtönrendszerrel. Sőt 
magam is 1868-ban meglátogattam Belgiumban a 
fegyintézeteket, mire nézve azonban meg kell 
jegyeznem , hogy ezt már a magam költsé
gén tettem, (Éljenzés jobbról.) Megnéztem mind
azon börtönöket , melyek a magánrendszer, 
mind pedig azokat, melyek a hallgató és dolgozó 
rendszer alapján vannak berendezve. Szükséges
nek tar to t tam ezt, mert midőn mi a börtönügyi 
reform iránt akarunk törvényjavaslatot a ház 
elé terjeszteni, azt a létező börtönrendszerek 
alapos ismerete nélkül nem tehetjük. E részben 
a könyvekből szerzett ismeretek mindig egyol
dalúak és elégtelenek. Ha teljes tájékozottságot 
és helyes Ítéletet akarunk magunknak szerezni, 
akkor szükséges, hogy az intézetek gyakorlati 
kezelésével s azon hatással is megismerkedjünk, 
melyet ezek a nép életére tényleg gyakorolnak. 

Továbbá a codifieationális osztálynak egyik 
tagját megbíztam, hogy beutazza Németország 
azon részét, melyben a szóbeliség és közvetlen
ség rendszere már be van hozva; ugyanezen tag 
tanulmányait ez irányban folytatni fogja a folyó 
évben Svajezban és Francziaországban , azért, 
hogy a már munkába vett szóbeliség és köz
vetlenség alapjára fektetendő polgári perrend
tar tás kidolgozása közben ezen tanulmányokat 
kellőkép hasznosíthassa. 

Ezen osztálynak egy másik kitűnő tagját 
néhány hét múlva az angol esküdtszék rendsze
rének tanulmányozása végett fogom kiküldeni 
azért, hogy a büntető eljárásra vonatkozó tör
vényjavaslat elkészítésénél mindenben, a miben 
lehet, az angol esküdtszéki eljárást vehessük 
mintául. 

A pesti ügyvédi karnak egyik jeles tagját , 
ki az emigratió korában Parisban egy közjegy
ző irodájában volt alkalmazva, fölkértem, hogy 
miután a párisi közjegyzői rendszerben a leg
újabb időben lényeges módosítások történtek : 
lenne szíves Parisban ezen változásokat s azok 
gyakorlati eredményeit észlelni s ezen tapasz
talatok alapján Magyarországra nézve egy köz
jegyzői rendszert javaslatba hozni. 

Ezen kérésemnek ő megfelelt, a közjegyző-
ségre vonatkozó javaslata már készen is van és 
hiszem, hogy azt a jövő őszi időszak alat t a t . 
ház alkotmányos tárgyalása alá bocsáthatom. 

Végre független szakférfiak találkoztak, a 
büntető-törvénykönyv és a polgári törvénykönyv 
egyes részeinek kidolgozására. A büntető törvény
könyv már revisió alatt is áll. A mi pedig a 

polgári törvénykönyvnek egyes alkatrészeit illeti, 
ugy hiszem, hogy azokat a megbízott szakfér
fiak igen rövid idő alat t be fogják adni. 

íme, t . ház! ez a codifieationális alap ren
deltetése. 

Hátra volna még számolnom az igazság
ügyi minisztériumnak eddigi tevékenységéről s 
azon munkálatokról, melyek ott kidolgozás alatt 
vannak. 

En ugy hiszem, hogy noha, ugj^szólván, 
még csak a kezdetnek kezdetén vagyunk, hogy 
noha föladataink legnagyobb és legfontosabb ré
szének megoldása még a jövő távolában áll 
előt tünk, mégis. lelki nyugalommal tekinthe
tünk a múltra, mert az, a mit lehetséges volt 
ezen rövid három év alatt megtenni, megtörtént. 
Legyen szabad a szerénység megsértése nélkül 
hivatkoznom azon törvényjavaslatokra, melyek az 
igazságügyi minisztériumtól kerültek ki : ilyen a 
központi telekkönyvezési törvény, a mely tárén 
mi úttörők voltunk, ezen irányban nem levén, 
egyetlen egy chablon sem, a melyet e ezélra 
alapul vehettünk volna. 

Ilyen volt a polgári perrendtartás, melynek 
— azt mondják — nagy részét a jogügyi bi
zottság átalakította. A perrendtartás ellen sok 
észrevételt hallottam, a nélkül azonban, hogy 
ezen észrevételek specialitásba mentek volna át, 
és a mely észrevételek ellen azért (Igaz!) bajos 
magamat védelmeznem. Ilyen volt a törvények 
kihirdetéséről szóló törvény. Ilyen az uzsora el
törléséről, ilyen az úrbéri örökváltságról szóló, 
továbbá a szőlőtartozások megváltását szabályozó 
törvény; az országos kisajátítási törvény. Ilyen 
a buda-pesti speeificus kisajátítási törvény, ilyen 
végre az izraeliták egyenjogúsításáról szóló 
törvény. 

Ezek közt egyetlen egy sincs, t. képviselő
ház, melyet sürgősnek, fontosnak nem lehetne 
nevezni. 

Azonkívül hivatkozom a birói hatalom gya
korlásáról szóló törvényre; (Közbeszólások bal fe
lől : Nincs • köszönet benne!) hivatkozom a birói 
felelősségről szóló törvényre; a birák áthelyezé
séről és nyugdíjazásáról szóló törvényre; hivat
kozom a vadászati törvényjavaslatra (Zaj a bal 
oldalon) és a testi büntetések eltörléséről szóló 
törvényre. 

E mellett kegyeskedjék figyelembe venni a 
t. képviselőház, hogy az átmeneti korszak ne
hézségeit nagy mérvben növeli azon körülmény 
is, hogy Erdély jog- és birtokviszonyai egészen 
lényegesen különbözők a magyarországiaktól, a 
melyek külön tanulmányt s eltérő intézkedése
ket igényeltek s igényelnek még mindig, ugy, 
hogy elmondhatjuk, hogy habár jogilag egy, de 
jog- és birtokviszonyok tekintetében két külön 
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ország kormányzatának gondjai nehezülnek a 
magyar kormány vállaira. 

Legyen szabad azon legislativ munkálatok
nak, a melyeket az országgyűléstől nyert fölha
talmazás alapján Erdélyre nézve kibocsátottam, 
csak egy részét fölemiitenem. 

Ezek sorába tartoznak a telekkönyvi hely
színelést, továbbá az úrbéri ügyrendtartást sza
bályozó rendeletek, mely utóbbi nélkül nem le
hetett volna az úrbéri bíróságok működését s a 
birtokviszonyok rendezését megindítani. 

Ide tartozik a sieulica haereditás tárgyában 
kiadott rendeletem, kapcsolatban azzal, a mely 
a székelyföldi urbériségekért járó országos után-
kárpótlást szabályozta; mely rendeleteim által 
— ugy hiszem — a székelyföldnek igen lénye
ges szolgálatot tettem, kielégítő s megnyugtató 
módon oldván meg egy oly kérdést, a mely év
tizedeken át lázas ingerültségben ta r tá a szé
kelyföldet. 

Ide tartozik végre még a hitel és anyagi 
•jóllét emelésének tekintetéből nagy horderővel 
biró azon telekkönyvi rendelet, melyet épen a 
legutóbbi napokban bocsátottam ki. 

Továbbá méltóztassanak tekintetbe venni 
azt is, hogy el voltam halmozva a ház részéről 
— mely bizalomért egyébiránt hálás köszönetet 
mondok — több rendbeli fölhatalmazással, a 
melyek igen sok s igen nehéz teendőket raktak 
vállaimra. Ilyenek voltak például a polgári per
rendtartás életbeléptetésére szolgáló átmeneti in
tézkedések, továbbá a váltóvégrehajtásokra vo
natkozó rendelet; a hitbizományokra nézve kö
vetendő eljárás szabályozása, a birói ügyrendtar
tás megállapítása, és ilyen végre, a mire bátran 
hivatkozom, az országos fegyintézetekre nézve 
kezelés és fegyelmi tekintetben kibocsátott sza
bályok. 

És mindamellett , t. képviselőház hogy a 
jelen, hogy a mindennapi élet követelményei 
majdnem minden erőmet és időmet igénybe vet
ték , mégis egy pillanatig sem tévesztem el sze
meim elől azon kötelességeket is, a melyekkel 
az organicus műveletek terén a jövőnek tarto
zunk. 

A mint méltóztatnak tudni, elkészítettük 
az első bíróságok szervezésére, a békebirákra, a 
bírósági végrehajtókra és a királyi ügyészségre 
vonatkozó törvényjavaslatokat, a melyek a birói 
hatalom gyakorlásáról alkotott törvénynek mint
egy végrehajtását képezik. 

A mint voltam szerenesés fölemlíteni, készen 
áll a büntető-törvénykönyv első vagyis úgyne
vezett előadói tervezetben: továbbá a közjegyző-
ségről szóló törvényjavaslatnak szintén első ter
vezete ; valamint az erdélyi esküdtszéki eljárást 
szabályozó rendelet is ; — s csak attól függ, 

hogy kellő physikai időt vehessek magamnak a 
revisióra, — miszerint a munkálatokat végleg 
megállapíthassam. 

Fdlenben befejezve vannak a vezetésem alatt 
álló minisztérium kebelében a következő törvény
javaslatok : 1 -ör az úrbéri birtokviszonyok sza
bályozásáról; 2-or az irtványokról; 3-or a bér-
földekről; 4-er az udvartelki birtokokról; 5-ör 
a telepitvényekröl; s ezeket egy pár hét múlva 
már a törvényhozás tárgyalása alá bocsáthatom. 

Ugyanezt tehetném az italmérési jogról s 
a malomjogról szóló törvényjavaslatokkal is, ha 
nem tartanám a tárgy fontosságánál fogva ta
nácsosnak azokat előbb az ipar- és kereskedelmi 
kamarákkal s az ügyvédi egyletekkel közölni. 
(Tetszés a jobb oldalon.) 

Végre, hogy befejezzem számolásomat az 
igazságügyi minisztérium legislativ tevékenysé
géről, ismételnem kell, a mit már előbb volt 
szerencsém fölemlíteni, hogy munkában vannak 
véve: a polgári törvénykönyv egyes alkatrészei; 
a szóbeliség és közvetlenség alapjára fektetett 
polgári perrendtartás; végre az esküdtszéki in-
tézménynj^el kapcsolatos büntető perrendtartás. 

Hogy pedig azon szemrehányások ellen is 
védjem magamat, melyet múltkor Móricz Pál 
t. képviselőtársam fölhozott, hogy t . i. a hitel
viszonyok és a hiteltörvényhozás terén szüksé
ges javításokat elmulasztottam, legyen szabad 
hivatkoznom tiszt, collegám, a kereskedelemügyi 
miniszter úrra, ki igazolni fogja, hogy azon ke
reskedelmi codex, mely első tervezetében már 
készen áll, kettőnk együttes megállapodásával 
jött létre. 

T. ház! én azt hiszem, hogy erőnket nem 
hiába pazaroltuk el, és a minisztériumot min
denről lehet inkább vádolni, mint arról, hogy 
sine eurá-ja van. (Helyeslés.) 

Ha a t. ház a jövőre nézve méltóztatik a 
codincatiónak egy más módozatát megállapí
tani, nekem ez ellen nem lehet kifogásom, csak 
ne altér álja parlamenti kormány kezdemé
nyezési jogát. De sokkal inkább üdvözöltem 
volna a törvényhozás ezen intézményét két esz
tendővel ezelőtt, midőn annyi teendő halmaza 
nehezült vállaimra, mint most, midőn a teendők 
legnagyobb része legalább azon stádiumban van, 
hogy a terv s az irány megállapításán, az ada
tok s az anyagok egybegyűjtésén túlvagyunk 
s a munka minden irányban a végbefejezéshez 
közéig. 

A codificatiónak háromféle módja van : vagy 
az állam tanácsa bizatik meg azzal, mint Fran-
cziaországban, vagy végezi azt országos bizott
ság, vagy maga a par lament ; ez például az 
amerikai rendszer , hol a kormány maga jelzi 
ugyan a szükséges javításokat, de a congressus 
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maga nevezi ki a eomitét, mely a törvényjavas
latot elkészíti; vagy végre az illető szakmi
niszterek teljesitik a codificatiót. Tagadhatlan 
azonban, hogy a parlamenti kormányrendszer 
természete azt követeli, hogy a törvényjavasla
tokat maga a kormány terjeszsze elő, a mi nem 
zárja ki azon módosítást, hogy a törvényjavas
latok egybeállítását, természetesen a kormány 
által kijelölt irányban és elvek szerint valamely 
testület, például az államtanács teljesítse. 

De más részről tagadhatlan az is, hogy 
azon aggodalmaknak, a melyeknek Irányi kép
viselő ur adott kifejezést, a codificatióuak egyik 
módozata sem venné elejét. Ezen aggodalmak 
egyike az: hogy a eodifieatió lassan halad, a 
másika pedig azon eshetőségtől t a r t , hogy a 
eodifieatió oly alaj^elvek nyomán indíttathatnék 
meg, a melyeket annak idejében a törvényhozás 
nem fogad el, a mi tetemes munka- és idővesz
teséget eredményezne. Ismétlem: ezen aggodal
makat nem szüntetné meg a codificatióuak bár
mely módozata is, mert először a eodifieatió 
nem egy nap müve, hanem ahhoz tanulmány, 
munka s e czélra nyugalom és physikai idő 
szükségeltetik, akárki által akarjuk is teljesít
tetni azt ; és másodszor arra nézve, hogy a co-
dificatióban követett alapelveket a törvényhozás 
mindenesetre elfogadja, még az sem nyújtana 
garantiát, ha a codificatióval a törvényhozás 
küldöttsége bízatnék meg, nem nyújthatna ga
rantiát már csak azért sem: mert időközben a 
többség változhatik. 

Tisztelt ház! Igaz, hogy nagy föladatok ál
lanak előttünk az igazságkiszolgáltatás rend
szerének átalakítása körül; számosak és nagyok 
a nemzet szükségei e téren, és vajmi kevés az, 
a mit e szükségek kielégítésére eddig tennünk 
sikerült; s ha mind annak, a mi még nincs az 
országban, de a mire az országnak égető szük
sége van, ha mindazon hiányoknak, a melyek 
a múlt napokban e házban fölemiittettek, én 
vagyok oka: akkor meg kell vallanom, t. ház, 
hogy az országban nincs nagyobb bűnös, mint 
én. (Derültség,) De ugy hiszem, hogy sem egyes 
embertől, sem magától az összes nemzettől nem 
lehet követelni, hogy századok mulasztásait, me
lyeknek oka leggyakrabban a nemzet akaratán 
kívül feküdt, egy vagy két rövid év alat t pó
tolja, helyrehozza. (Helyeslés jobb felől.) 

Az emberi erő csak fokozatos haladásra van 
utalva, nem egyszerre, hanem csak egymásután 
leszünk képesek a nemzet vágyait és szükségeit 
kielégíteni. De különben habár sikerült is volna 
az igazságügyi minisztériumnak mindannyi co
dexeket egybeállítani és a törvényhozás tárgya
lása alá bocsátani, kérdem a t. házat, vajon ké
pes lett volna-e a törvényhozás, rögtönzés és az 

elhamarkodás veszélye nélkül mindezen codexe-
ket revisio alá venni; és ha képes is lett volna 
a törvényhozás ezen emberi erőt túlhaladó mun
kát elvégezni; fölmerül ezzel mindjárt egy má
sik kérdés, t. i. az, vajon tanácsos volna-e a co-
dexek egész özönével egyszerre elárasztani az or
szágot, a helyett, hogy a nemzet organis t u s á 
nak időt engednénk a codexeket egymásután ön
magával assimilálni. (Élénk helyeslés jobb felől.) 
Es i t t van, t. ház, a helyes középút. Egy részről 
a ház kebelében folytonosan hangsúlyozzák, hogy 
lassan foly a eodifieatió. holott könnyű codificál-
ni a mai korban, a midőn annyi külföldi codex 
áll rendelkezésünkre, — más részről pedig foly
tonosan a nemzet geniusára, ősi intézményeinkre 
hivatkoznak és szent borzalommal fordulnak el 
mindentől, minek mintáját a külföldtől veszszük 
át. Mindkét irány a szélsőségekhez vezet. A eo
difieatió terén nem szabad sem rögtönöznünk, 
sem pedig visszariadnunk valamely újítástól azért, 
mivel arra külföldi példák szolgáltak mintául. A 
helyes középút ott fekszik, hogy intézményeink 
közöl habozás nélkül kiirtsunk mindent, a mi 
rósz, s visszont a külföld intézményei közül csak 
azt vegyük át, a mi jó, a mi nemzetünk geniu-
sával megfér s a mi az ország mai szükségeinek 
és kívánalmainak megfelel. (Élénk helyeslés.) Én 
azt hiszem, t. ház, hogy épen ebben rejlik a 
magyar nemzet eddigi fönm áradásának talizmán
ja, s a nemzet életképessége : hogy a kor igé
nyeivel mindig transigálni tudott, hogy nem he
lyezte magát ellentétbe a kor, a cultura áram
latával. Ha Szent István, a magyar birodalom 
megalapítója, nem vette volna föl a keresztény 
hitet, hanem megmaradt volna bálványimádá-
sánál. ma nem léteznék Magyarország; (Helyes
lés jobb felől.) és ha annak idején, (Halljuk!) mi
dőn a nyugat kénytelen volt védelemre kelni a 
keleti eszmék áramlata ellen, melyeket akkor az 
ozmán birodalom képviselt; ha mondom, akkor 
Magyarország talán arra határozza magát, hogy 
a nagyobb erővel tart , nem pedig arra, hogy 
solidaritásba legyen a nyugoti civilizatió esz
méivel ; akkor e nemzetről a történelem ma azt 
mondaná: hogy önmaga ásta meg sírját, a mely 
őt csakhamar elnyelé. (Jobbról: Ugy van! El
lenmondás bal felől.) 

Én is azt mondom, t. ház, hogy eodifícálni 
nagyon könnyű, de egyúttal nagyon nehéz a 
szerint, a mint azt értelmezzük. Ha a eodifiea
tió alatt nem értünk egyebet, mint a külföldi 
codexeket egyszerűen magyarra átfordítani, ak
kor igen is egy pár év alatt (Közbeszólások bal 
felől: Pár hónap alatti) készen lehet mindannyi 
codex. De szerintem a eodifieatió föladata éjaen 
az, hogy megbíráljuk az átveendőket, hogy meg 
tudjuk választani a külföldi intézmények kőző 
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a legjobbakat s ezek közöl is csak azt fogadjuk 
el, a mi hazai viszonyainknak s ezekből folyó 
szükségeinknek megfelel. Ehhez azonban hosszas ta
nulmány, alapos megfontolás, mindenek fölött pe
dig, mint már többször is szerencsém volt hang
súlyozni, nyugalom és kellő idő kívántatnak. Ha 
valaki igy érti a codificatiót és ily zaklatott 
helyzetben, minő az igazságügyminiszteri, mégis 
magára merné vállalni azon föladatot, hogy a 
codifícatio összes teendőit három év alatt har
mad-magával elvégezze, akkor t . ház, mindazon 
bátor férfiak közöl, kikről e házban oly sokszor 
volt szó, ez a legbátrabb férfiú lenne, a kivel 
eddig találkoztunk. (Derültség. Igás.) 

Egyébiránt t. ház, ugy hiszem, hogy a ta
nácskozást már be is fejezhetjük, mert hiszen 
Hodossy és Irányi képviselő urak is nem vala
mely határozati javaslatot inditványoztak, hanem 
indítványuk körülbelől oda megy ki, hogy az ő 
eszméjöket vegye fontolóra a minisztérium és 
annak idejében ez iránt törvényjavaslatot vagy 
határozati javaslatot terjeszszen a ház elé. 

Részemről köszönettel tartozom minden fi
gyelmeztetésért, bármely oldalról jöjjön az, és 
egész őszinteséggel ki kell mondanom, hogy pél
dául a bűnvádi törvényhozás terén sok igen 
hasznos figyelmeztetést vettem már Irányi t. 
képviselő úrtól. — Mindent, a mit jónak talá
lok, bárki pendítse is meg azt, komoly megfon
tolás tárgyává szoktam tenni, és ha szükséges
nek fogom találni, hogy a codificatio terén, a 
siker gyorsítása tekintetéből, az eddigitől eltérő 
eljárás követtessék s e czélra az ország pénzere
jét talán nagyobb mérvben kellene igénybe ven
nem: bátor leszek ez iránti nézeteimet és kéré
semet a t. ház elé terjeszteni. 

Most egyelőre a t. házat csak arra kérem : 
méltóztassék kegyesen megszavazni azon 15,000 
frtot, melyet a eodificationalis alaj>, illetőleg a 
codificatio czéljaira az előirányzatba fölvettem, 
(Élénk helyeslés jobb felől.) 

V i d l i c z k a y J ó z s e f : T. ház! Méltóz
tassanak megbocsátani, hogy a tanácskozás fo
lyamát még most is tovább nyújtom, — Nem 
tenném ezt semmi szin alatt , ha erre egy igen 
nagy ok nem indítana. (Halljuk') Mindenekelőtt 
néhány szóval és futólag elmondom őszinte né
zetemet arról, a mit igen t. tagtársunk Vuko-
vich Sebő méltóztatott fölhozni. Ő csakúgy 
mellékesen említette, hogy Angliában nem co-
dificálnak. Valóban boldog ország az, a hol 
nincs szükség codificatióra. 

Én azt hiszem, hogy Angliában azért nem 
codifieálnak, mert azon forradalom óta, mely ott 
a 17-ik század végén végbement, Anglia folyto
nosan halad. — Angliának ezen folytonos hala
dása a codificatiót szükségtelenné teszi. De 
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mindazon országokban, melyeknek fejlődése lassú 
és melyeknek nincs megengedve, hogy folytono
san fejlődjenek, különösen pedig hazánkban, mely
ről el lehet mondani, hogy „megnehezült az idők 
viharos járása fölötte," mely annyit hányódott, 
ily országban ujabb időben a codificatióra bi
zonyára igen nagy szükség van. Azonban tu
lajdonkép nem ez volt az ok, mely engem föl-
szólalásra késztetett, hanem Irányi t. barátom 
indítványa. 

Megvallom, nem tudom tökéletesen mit ért 
t . barátom az országos küldöttség alatt, mert 
ennek értelme kettő. — Méltóztatik-e érteni az 
országos küldöttséget a régi modorban? melyet 
azelőtt regnicolaris deputatióknak neveztünk, 
vagy pedig méltóztatik-e érteni csupán ezen ház 
által kiküldött bizottságot? A kettő között a 
különbség alkotmányos tekintetben igen lényeges. 
— Ha t. barátom oly régi modorú regnicolaris 
küldöttséget értett, megvallom őszintén, hogy 
ahhoz most, az 1848-iki törvények meghozatala 
után nem járulhatok. — Azon régi modorú reg
nicolaris küldöttségeknek, melyek mindkét ház 
tagjaiból kerültek ki, és ekként megalakulván, a 
két ház tagjai együtt és egyszerre működtek, én 
többé barátja nem lehetek, nem pedig azon 
egyszerű oknál fogva, mert ily küldöttség fön-
állását nem tudom megegyeztetni e ház initiati-
va jogával. — Továbbá előállana minden
esetre azon kérdés is, hogy minő legyen a szám
arány a két táblának kiküldöttei közt ? Bátor 
vagyok kérdezni, hol van azon jogalap, a melyen 
e számarányt meghatározni lehetne. De külön
ben ez csak a kisebb ok; a nagyobb ok min
denesetre az, melyet jeleztem akkor, midőn azt 
mondtam, hogy ily regnicolaris küldöttséget nem 
tudok megegyeztetni e háznak initiativájával. Mél
tóztassanak ezenfelül még tekintetbe venni azt is, 
miszerint átalában el van ismerve az, hogy a fel
sőház ugy, a mint jelenleg fenáll, tovább nem 
maradhat. A eodificationalis müvek mit foglalnak 
magokban? a leglényegesebb reform-kérdéseknek 
összegét. Bátor vagyok kérdezni, ha önök a 
fölsőháznak azon szerkezetét, melylyel az jalen-
leg bír, elitélték, azt mondván, hogy ezen felsőház 
azon formában többé fen nem állhat: bátor vagyok 
kérdezni, micsoda politikai böleseség rejlenek 
abban, ezen ház befolyása alá bocsátani épen a 
leglényegesebb reform-kérdéseket, mielőtt ezen 
ház reformáltatott volna? De ha ugy értetnék 
az országos küldöttség, hogy ez tisztán a ház 
tagjaiból alakulna és tisztán e ház által küldet
nék ki, jogában levén — a mint ez természetesen 
magától értetik — ha jónak látja, szakértőket is 
meghinni: akkor én ezen indítványhoz hozzájárulok. 
De ha a régi modorú regnicolaris küldöttség ér
tetnék, mely egyszerre mindakét ház tagjaiból 
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alakulna, s a kiküldöttek együtt és egyszerre 
működnének, miután én ezt e ház jogaival meg
egyeztetni nem tudom, s legkevésbbé akkor, midőn 
a felsőháznak reformjáról van szó, ez értelemben 
az országos küldöttséget nem pártolom. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Részemről 
csak egy pár perezig kivánom becses figyelmét 
igénybe venni és épen azért, hogy igen rövid 
legyek, nem is fogok kitérni mindazokra, a me
lyekre i t t némelyek kitértek ; nem fogom azon 
valóban nagy fontosságú és nagy érdekű kérdé
seket vitatni, — miután ez különben is a codi
ficatio kérdéséhez nem tartozik, — hogy például 
mi lett volna Magyarországból, ha Szent István 
nem vette volna fel a keresztségét, (Derültség 
bal oldalon és helyeslés) mely kérdés különben 
igen fontos és tudományos szempontból igen ér
dekes lehet, — valamint azon másikra sem té
rek ki : mi történt volna, akkor, ha Magyaror
szág a törökök karja közé vetette volna magát, 
a mi szintén igen érdekes, de miről szintén nem 
hiszem, hogy az e feletti elmefuttatások bármi
kép irányadók lehetnének a codificatiónál köve
tendő eljárásra. (Helyeslés 1 cd oldalon.) 

Különben most tüzetesen azt sem akarom 
vitatni, hogy — a codificálás tekintetében egyáta-
lában — helyes-e azon u t , melyet eddig köve
tünk ? Az eredmény bizonynyal nem szól az ed
digi eljárás mellett ; mert az eredményt nem 
csak a mennyiség, hanem a minőség szerint is kel] 
megítélni és ez aligha kedvező. 

Azt hiszem, a leghelyesebb eljárást követ
tük volna. — és nem tudom, vajon nem lehet
ne-e még ezen eljárást a hátra levők tekinteté
ben is követni? — ha meggondolva, hogy való
ban magánjogi szempontból meglehetősen zavar
ban vagyunk, de meggondolva más felől azt is, 
hogy, mint a miniszter ur is igen helyesen el-
mondá, jó és czélszerü codificálásra — hacsak 
egyszerűen másolni nem akarunk. — huzamosb 
idő kell. először novelláris utón segítettünk volna 
a legégetőbb szükségeken és ennek megtörténte 
után hozzáfogtunk volna a nyugalmasan eszköz-
lendő rendszeres codificáláshoz ? (Helyeslés bal felől.) 
Mert jelenleg minő helyzetben vagyunk ? Több 
izben hangsúlyozta a t. igazságügy miniszter ur, 
miként, — s ebben kénytelen vagyok neki iga
zat adni, hogy egyszerre novelláris utón és 
rendszeresen codificálni nem tartozik a lehető
ségek közé. mert ez fölülmúlja az egyes ember
nek, valamint a háznak idejét és tehetségét. De 
most, miután a nélkül, hogy a legégetőbb szük
ségeinken segítettünk volna, rögtön nekimentünk 
a rendszeres codificatio utján való eljárásnak, 
s eredménye az, hogy a legégetőbb szükségekre, 
a legégetőbb dolgokra nézve ma is azon legro-
szabb állapotban vagyunk, melyben bennünket 

az 1867-iki változás talált. Fenmaradt az ideig
lenesség, hallani fogjuk évekig és évekig az át
meneti korszak nehézségeit emlegetni, (Helyeslés 
bal felől) s mindamellett, midőn eodexeket csi
nálunk, azokat,— mert minden ember, a miniszter
től kezdve az e téren működő legutolsó tagig e 
bajtól végre szabadulni akar — kellő megfonto
lás nélkül és így elhamarkodással készítjük. 

Most a további teendőkre nézve akarok egy 
pár szót mondani, miután indítványok adattak 
be s a miniszter ur, valamint az indítványozó 
urak nyilatkozatából körülbelől azt fogtam fel, 
hogy az itt felmerült indítványok figyelembe
vétel végett a miniszterhez fognának utasíttatni, 
— legalább a miniszter ur ilyformán fejezte 
ki óhajtását, — s hogy aztán ő fog a codifiea-
tióra nézve törvényjavaslatot a ház elé terjesz
teni ; én részemről szándékozom e tekintetben 
indítványt a ház asztalára letenni. Csak azon 
esetre, ha csakugyan az fogna a házban tör
ténni, hogy megszavaztatván a kért összeg, a 
miniszter ur a jövő javaslatok tételére utasít
tatni fog, bátor vagyok figyelmébe ajánlani: 
hogy vajon nem volna-e legczélszerübb, hogy vá
lasztassák a ház kebeléből egy néhány tagú bi
zottság, mely nem codexjavaslatot készítsen, ha
nem mely lefektesse azon elveket, melyek sze
rint a codexek készítésénél eljárni kellene; mely 
meghatározza ezen elveket, valamint a sorrendet, 
s az iránt javaslatot terjeszszen a ház elé: mert 
én legalább azt hiszem, hogy ha valahol, ugy 
épen i t t szükséges az, hogy bizonyos sorrendben 
s meghatározott elvek alapján történjék az 
eljárás. Most, midőn ezt a t. miniszter urnák 
figyelmébe ajánlókig elmondtam, szabad legyen 
még csak egy pár rövid észrevételt tennem. 

Első észrevételem az, hogy én — részem
ről engedelmet kérek e tekintetben a római 
jog kedvelőitől, de ki kell mondanom — hogy én, 
nem abban látom Magyarország szerencsétlensé
gét, hogy 1848-ban még minálunk a római jog-
nem volt életbe léptetve, mig más országokat 
már á tha to t ta ; mert engedjék meg nekem: én 
abban, hogy Magyarországban a római jog nem 
hozatott be, látom egyik kulcsát és okát annak, 
hogy Magyarország minden szomorú viszonyai 
közt a szabadságot meg tudta őrizni s függet
lenségét s önállóságát megtartani , (Elénk he
lyeslés a bal oldalon) mert tanúskodik arról a 
történelem, hogy Európa minden államaiban a 
szabadság megbukása a római jog életbelépte
tésével és a római jog elveinek befolyásával egy
idejű. (Ugy van '. bal felől.) 

Még az angol gyakorlatra nézve, melyre 
Simonyi Ernő t. barátom hivatkozott, kell egy 
megjegyzést tennem, s ez a megjegyzés oda 
megy ki, hogy — mennyire legalább én tudom — 
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és e tekintetben ne vegyék szerénytelenségnek, 
ha kimondom, miszerint azt hiszem, hogy nem 
is csalatkozom, — nem azon eljárás divatozik 
Angolországban, melyet Simonyi t. barátom em
iitett, hogy külön bizottságok küldetnek ki, me
lyek törvényjavaslatot készítenek. (Simonyi E. 
közbeszól: „Nem is ezt mondtam!") — Engedelmet 
kérek, ezt tetszett mondani; — Angliában né
mely nagy fontosságú s nevezetes kérdésekben 
igen is választ a ház külön bizottságokat. Ezen 
bizottságok meghallgatván azokat, kiket meg
hallgatni szükséges, javaslatot terjesztenek be 
azon elvek iránt, a melyekből kell kiindulni, s 
kiderítik a tényállást, mely fenforog; de ezen eo-
mité jelentésének alapján, ha azt a ház elfogadja, 
a törvényjavaslatot elkészitni a minisztérium fel
adatai közé tartozik. Ez, — engedelmet kérek, 
— Angliában az átaláuos eljárás. 

En részemről, nem is látom azt lehetőnek 
s helyesnek, hogy a törvényjavaslatok készítése 
a ház comitéjének legyen rendszeres kötelessége. 
Egy felől nem tartom azt helyesnek azért, mert 
a ház — kivált nálunk — más utón is levén 
elfoglalva, ha ily eomité utján akarna haladni, 
lehetetlen volna neki gyorsan haladni, mert nem 
volna physikai ideje a munkát rendszeresen elké
szíteni. De engedjen meg nekem abban, én par
lamenti kormányforma mellett a minisztérium
nak helyzetét némileg máskép is fogom föl; je
lesen : igaza van neki tökéletesen abban, hogy a 
miniszternek nem hivatása törvényt alkotni, de 
hivatása azt végrehajtani ; csakhogy a végrehaj
táson kívül, ha nem hivatása is, valamint nem 
lehet hivatása alkotni a törvényt, de igen is hi
vatása initiálni a törvényt, és vezetni a törvény
hozás teendőit. Nem akarok e tekintetben pél
dákra hivatkozni, nem okoskodásba mélyedni, 
csak egyet vagyok bátor fölemlitni: ha a mi
nisztériumnak hivatása nem volna törvényhozási 
teendőkben is initiálni, és az e részbeni vezetés
ben nagy fontosságú szerepet gyakorolni, akkor 
nem is lehetne alapja annak, hogy midőn egy 
fontosabb törvény megbukik, ez minisztererisist 
idéz elő; mert ha a minisztériumnak azon sze
repe nem volna a parlamenti élet kifolyásának 
következménye, akkor ő csakis közigazgatási 
teendők elhanyagolása következtében volna kény
telen lemondani hivataláról. (Helyeslés i alfelől.) 

Mindezek után kénytelen vagyok megmon
dani azt is, hogy, ha már egyes speciális tár
gyakat fölhozunk, én azt hiszem, mit az angol 
praxis igazol, hogy nem magának a javaslatnak 
készítése, hanem csak a tényálladék kiderítése 
és az elveknek megállapítása lehet az, mi a ház 
küldöttségének helyes feladata: akkor igen ter
mészetes, még kevésbbé hiszem, hogy akár egy 
regnicoláris küldöttség, akár — a mi mindenesetre 

helyesebb volna — ezen háznak küldöttsége egyes 
eodificationalis munkálatok elkészítésével lenne 
megbízatható. 

Én azt hiszem, t. ház, hogy a háznak kül
döttség általi működése igen is szükséges, de 
meggyőződésem szerint ez egy későbbi stádiumra 
vonatkozik; az első stádium az, hogy szakférfiak 
által készíttessék el a munka, — s ha már co-
dexről van szó, a revideálás a minisztérium ke
belében történjék, s a minisztérium saját felelős
sége alatt terjeszsze azokat a ház elé, mert hi
szen ő tartozik azokat védeni, ő felelős azért, 
hogy ezek megfelelnek-e a ezélnak, vagy nem. 
Akkor következik be azon idő, hogy a ház ne
vezzen ki egy bizottságot, mely a eodexet meg
vizsgálja, megvitassa, megállapítsa s jelentésével 
együtt a ház elé terjeszsze. (Helyeslés bal felől.) 

Azonban — a mint mondom, — igen szívesen 
hozzájárulok azon nézethez, hogy mindezekre 
nézve a miniszter utasíttassák az i t t elmondot
taknak figyelembevételével a coclifíeatio további 
teendőire nézve javaslatot terjeszteni be e 
e háznak, mely javaslatot aztán i t t megvitas
sunk. En részemről kész vagyok a további vi
tától elállni, csak kérném a t . miniszter urat, 
hogy e tekintetben mielőbb intézkedni méltóz
tassék; mert valóban szükséges, hogy a eodifi-
catio ezentúl helyesebb irányt kövessen, mint 
az eddig történt. (Élénk helyeslés bal felől.) 

E l n ö k t T. ház! A bizottság jelentése 
mellett van két indítvány; méltóztanak mind
kettőt meghallgatni í (Halljuk!) 

S z é l K á l m á n j e g y z ő t (olvassa Ho-
dossy Imre indítványát.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Irányi 
Dániel indítványát:) „ Választassák az országgyűlés 
mindkét háza kebeléből egy 3 6 tagból álló bizottság 
a végből, hogy a polgári törvénykönyvet kidol
gozza. Ezen bizottság,melybe a főrendi ház a ta
gok egy harmadát választja, a két házon kívül 
álló szakféríiakkal kiegészítheti magát, a kik 
értesítő szavazattal bírnak. A bizottság ország
gyűlési tagjai 6 frt napidíjat húznak müködésök 
ideje alatt, a külön tagok diját a bizottság maga 
határozván meg." (Olvassa tovább Vidliczkay Józzef 
módosüványát) : Viclliczkay képviselő pedig ezen 
módosítást kívánja: Ezen szavak helyett, „válasz
tassák az orsságg.yülés mindkét háza kebeléből", 
tétessék „választassák a ház kebeléből." 

I r á n y i D á n i e l : Ezen módositványt ré
szemről elfogadom. 

E l n ö k :Első kérdés : Elfogadja-e a t. ház 
a pénzügyi bizottság véleményét 1 (Elfogadjuk!) 
Tehát el van fogadva. Második kérdés; Elfogadja-e 
a t. ház Hodossy Imre indítványát ? Kik elfo
gadják, méltóztassanak felállni. (Csak Hodossy 
Imre és Zichy Nándor állanak fel.) A ház nem fo-
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gadja el. Most méltóztassanak felállani azok, kik 
Irányi Dániel ur indítványát, Vidliezkay József 
módositványával elfogadják. (Megtörténik.) A több
ség nem fogadja el. E szerint meg van szavazva 
a 15,000 frt a pénzügyi bizottság véleményéhez 
képest. 

A tanácskozást hétfőn 10 órakor folytatjuk; 
kezdjük a kérvényi bizottság jelentésével, s ezu
tán következni a honvédelmi minisztérium költség
vetése. 

(Az ülés végződik Js/4 órakor.) 

138. országos ülés 
1870. márezius 7-dikén 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Simay Gergely a kincstári ut- és hidvám eltörléséről törvényjavaslatot 
nyújt be. Kuk Jenő János tasnádkerületi képviselő halála bejelentetik. A kérvényi bizottság jelentései tárgyaltatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Bedekovics 
Kálmán, később Andrássy Gyula gr., Gorove István, 
Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 10XU órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

Bujanovics Sándor jegyző: {ol
vassa a márcz. 5-én tartott ülés jegyzőkönyvét). 

E l n ö k : Nincs észrevétel a jegyzőkönyv 
ellen ? Tehát — hitelesítve van. 

Van szerencsém a következő irományokat a 
t. ház elé terjeszteni: 

Buda szabad kir. város közönsége, az egy
házi javakat, azok adományozási eredeti felté
teleivel egyezőleg, egy harmad részben egyházi 
ezélokra, egy harmad részben szegények gyámo-
litására és végre egy harmad részben iskolák 
létesítésére fordíttatni kéri. 

Ugyancsak Buda szabad kir. város közön
sége, a honvédmenház létesítésére a képviselő
ház kebeléből egy bizottság kiküldetését kérvén, 
czélra réről 1000 frtot felajánlott. 

Szabolcs megye közönsége az első íoku kir. 
törvényszékek felállítását, a törvényhatóságok 
jelen területének épségben tartása mellett esz
közöltetni kéri. 

Szabolcs megye közönsége az Eszterházy-
képtárt országos alapból megvétetni kéri. 

Nagy Károly város közönsége, a kir. ki
sebb haszonvételi előjogokat törvényhozásilag 
megszüntetni kéri. 

Zmeskál Zoltán benyújtja Rudolf Vilmos 
cs. k. mérnöknövendéknek az Ausztriába kebe
lezett Tirol tartományi Schwatzban kelt folya
modását, melyben folyamodik a magyar tör
vényhozáshoz, hogy neki az 1866-ik évben, mi
dőn Magyarországban szolgált, mértföldpénzekből 
levont 93 frt 39 krnyi összeg kifizettessék. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Midőn az 
áüamköltségek tovább fedezése tekintetéből, a 
folyó év 1-ső negyedére szükséges felhatalmazás 
tárgyaltatott, felszólalásom folytán szives volt 
pénzügyminiszter ur azon Ígéretet adni, hogy az 
áitala jelen alakban törvényellenes és sérelmes
nek elismert hidvámokra vonatkozólag a mos
tani költségvetés rendszeres tárgyalása alkalmá
val törvényjavaslatot fog a t. ház elé terjesz
teni. Ez azonban mind ez ideig meg nem tör
tént; minthogy pedig a költségvetés tárgyalása 
nem sokára vége felé közeledik, nem csak, ha
nem még az adott indemnitás is még e hó vé
gével le fog járni, felhivatva érzem magamat e 
tekintetben magam és számos képviselőtársaim 
részéről a t. ház asztalára egy törvényjavasla
tot letenni azon kéréssel, méltóztassék annak 
kinyomatását és a házszabályok értelmében or
szággyűlési tárgyalását elrendelni, és sürgőssége 
tekintetéből akkép intézkedni, hogy a t. ház e 
törvényjavaslatot kellő időben, t. i. még ez 
indemnitás tartamának lejárata előtt tárgyalás 
alá vegye. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simay 
Gergely törvényjavaslatát:) 

Az országban fenálló kir. kincstári, ut- és 
hidvámok megszüntetéséről. 
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1. ». 
Az országban fenálló kir. kincstári ut- és 

hidvámok folyó 1870-ik év áprü 1-ső napjától 
kezdve megszüntettetnek. 

2. §. 

Jelen törvény végrehajtásával a bel- ós 
pénzügyi miniszterek bizatnak meg. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni, és a t . ház an
nak idejében, annak napirendre való tüzese iránt 
határozni fog. 

T. ház! Mielőtt a napirendre áttérnék, kö
telességem a t. ház tudomására hozni, misze
rint Közép-Szolnok megyei Tasnád kerületi orsz. 
képviselő Kuk Jenő képviselő társunk megszűnt 
élni. Tegnapelőtt reggel 10 órakor, élete delén, 
még be nem töltött 33-ik évében ragadta el a 
kérlelhetlen halál. A boldogultat a természet 
dús tehetségekkel áldotta meg, melyeket saját 
szorgalmával ugy képzett ki, hogy méltán jogo-
sitott bennünket ós az egész hazát a legszebb 
reményekre. E remények meghiúsultak. Mint ta
vaszon a íagy-vette virágok hullottak le, és az 
elhunytnak hamvaival együtt porlódnak el. Mi
dőn e veszteség feletti sajnálkozó részvétet 
fejezem ki, ugy hiszem, találkozom a t. ház 
közérzelmével; {Ugy van!) ugyanazért bátor va
gyok felkérni, engedje meg határozatilag e 
részvétnek nyilvánítását a jegyzőkönybe felvé
tetni. 

A boldogult hűlt tetemei lakásáról Lipót-
uteza 38. sz. a., ma délután 3 órakor fognak a 
görög-katholika egyház szertartása szerint be
szenteltetni, és örök nyugalomra kisértetni, mire 
a t. képviselő urak ezennel meghivatnak. 

S z a p l o n c z a y J ó z s e f : T. ház! Hogy 
elhunyt képviselőtársunk temetésén megjelenhes
sünk, bátor vagyok fölkérni a t. házat, hogy a 
mai napon az ülést valamivel korábban bevé
gezni szíveskedjék. (Helyeslés. Fölkiáltásók: 1 óra
kor. Mások: fél kettőre!) 

E l n ö k i Tehát majd 1 Vs órakor befejezzük 
az ülést. (Fölkiáltások: 1-kor! Helyeslés.) 

Simonyi Ernő képviselőtársunk tegnapelőtti 
felszólítására kötelességem kinyilatkoztatni, hogy 
Binder Mihály volt képviselő múlt év Julius ha
vában vette föl utolsó napidijait. Azóta sem 
napidijakat, sem szálláspénzt nem vett föl. 

Átmegyünk a napirendre, t. i. méltóztattak 
parancsolni, hogy a kérvényi bizottság jelentései 
terjesztessenek elő. 

Ü r m é n y i M i k s a a k é r v é n y i b i z o t t 
s á g e l ő a d ó j a : T. ház! Az V-ik és Vl-ik 
sor&jegyzékből a sürgősebb kérvények már előb-
beni alkalommal előterjesztettek, most lesz sze
rencsém a hátramaradottakat előadni. 

A 869. szám alat t van Baehruch Mihály 
kérvénye jövedelmi adó elengedése iránt. 

A pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik. 

859. szám alatt Pest város közönsége két 
kérvénye, a Buda-Pesten építendő uj házak 20 
évi adómentessége iránt. 

A pénzügyi minisztériumhoz tárgyalás vé
gett át tétetni véleményeztetik. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Ezen tárgyban 
én a napokban interpellatiót fogok a miniszté
riumhoz intézni. Ezen kérvényt ugyan át lehet 
adni a minisztériumnak, hanem az ugyanezen 
tárgyról szóló interpellatióra annak idején a t . 
ház figyelmét ki fogom kérni. 

E l n ö k : A kérvényi bizottság véleménye 
elfogadtatik % (Elfogadtatik!) tehát el van fo-
gadva. 

Ü r m e n y i M i k s a e l ő a d ó : 866. sz. 
alatt Botka Mihály családi alapítvány után járó 
adóhátralékát 832 írtban elengedtetni kéri. 

A pénzügyminisztériumhoz véleményadás vé
gett áttétetni véleményeztetik. 

867 sz. alat t Jung Péter csanádi lakos 
1848-ban az államnak kölcsönözött 100 pfrt. és 
kamatainak megtéritetését kéri. 

A pénzügyi minisztériumhoz átteendő (El
fogadtatik!) 

Í J r m é n y i M i k s a (olvassa) a 8S5. számú 
kérvényt, melyben Kürthy József az 1848-ban az 
állam részére kölcsönzött pénzét megtéríttetni 
kéri. 

Elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. 

E l n ö k : Oda utasittatik. 
Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa to

vábbá) 892. szám alatt Szigetvár városa kérvé
nyét, melyben úrbéri perében perorvoslást kér. 

Nem tartozván a képviselőház sorában tör
vényes bíróságok ítéleteit tárgyalni, a kórvény 
elutasittatni véleményeztetik. 

Továbbá a 909. számú Blédy Károly kér
vényét, melyben egy általa folytatott perben a 
tanuk kihallgatását kéri, 

az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni vé
leményeztetik. 

932-ik számú Deés városának kérvényét, 
melyben a 4 éven aluli üszők és tinók levága-
tásának betiltását kéri. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
nisztériumhoz kellő figyelembevétel végett átté
tetni véleményeztetik, (.elfogadtatnak.) 

933. szám alatt Pest városa fegyeneztartási 
és külvárosi bíróságok költségeinek megtérítését 
kéri. 

Elintézés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. 
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K i r á l y i P á l : T. ház! Pest városa ezen 
kérvényben panaszosan emliti föl, hogy a kül
városi bíróságokat az intézkedő kormány, mely a 
költségvetést a ház elé terjesztette, közigazga
tási hatóságoknak tekinti s ezen czimen 8767 
frtot kitörölt. Nemkülönben a rabtartási költsé
geket közigazgatási tekintetből bírálván meg, e 
ezim alatt 15,750 frtot törölt ki ekképen Pest 
városának követelését, világos és egyenes kiadá
sának megtérítését 24,517 ír t tal megrövidítette. 

A kérvényező hatóság azt mondta, hogy a 
külvárosi bíróságok teendői ^ a perrendtartásról 
szóló törvény értelmében az egyes bíróságokba 
folyván, azok megszűntek közigazgatási hatóság 
lenni, minthogy ezen bíróságok minden teendői 
tisztán törvénykezési, egyesbirósági teendők : a 
közigazgatási teendők pedig a külvárosokban a 
kapitányságok által intéztetnek el. 

A rabtartási költségek egyenesen törvény
kezési költségek: a mennyiben i t t csak oly rab
tar tási költségek fordulnak elő, melyek 2 évnél 
kevesebb büntetést kaptak vagy vizsgálat alatt 
vannak. Minthogy pedig a megyéknél ezen költ
ségeket tisztán az állam viseli, Pest városa igen 
igazságosnak tar taná, hogy kivétel nélkül ne 
tétessék közte és más hatóságok között olyan 
különbség, hogy ezen kiadások saját házi
pénztáruk által viseltessenek. 

En tehát kérem a t. házat, méltóztassék 
ezen ügyet ne a belügyminisztériumhoz, a hol 
már ez úgyis megfordult és kedvezőtlen ered
ménynyel visszautasittatott, hanem méltóztassék 
a ház pénzügyi bizottságához véleményezés vé
gett utasítani. 

Z s e d é n y i E d e : T. ház! A mint én tu
dom, a belügyminisztérium költségvetése tár
gyalása alkalmával ezen kérvényt a t. ház tár
gyalta és érdemileg eldöntötte a kérdést, már 
akkor előfordult az, és akkor elutasította a t. 
ház Pest városának ezen kérelmét. Miután a t . 
ház már érdemileg elintézte, nem tudnám, miért 
utasítsuk ismét a pénzügyi bizottsághoz. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a kérvényi 
bizottság jelentését? (Elfogadjuk !) Tehát elfo
gadta tik. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa) .- a 
934. szám alatt Csány városa eontractuális vi
szonyainak megszüntetését kéri. 

Az igazságügyminiszteriumhoz, hol az úrbéri 
viszonyokat megszüntető törvényjavaslatnak ki
dolgozásánál fölhasználtathatik, áttétetni vélemé
nyeztetik. 

1041. jegyzőkönyvi szám alat t Panyola 
község kérvényében az úrbéri per orvoslását j 
kéri — mint a ház teendőinek keretébe nem j 
való, elutasittatni véleményeztetik. 

D e á k y L a j o s : Azt hiszem, hogy ez az 
igazságügyminiszterhez lenne átteendő, mint más 
hasonló kérelmek áttétet tek, mert lehet, hogy 
forma- vagy lényeges hiba követtetett el, mely 
fölött az igazságügyminiszter intézkedhetnék, ha 
egyszerit elvetés helyett, véleményem szerint, 
oda utasit tatik. 

• Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : Az egyező 
Ítéletek ellen fölfolyamodtak a semmitőszékhez 
és ott is lejárt. (Deáky közbeszól: Mindegy!) Nem 
tartozik a kérvényi bizottsághoz az ítéletek su-
perrevisiója s így ennek elutasítását vélemé
nyezte a bizottság. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a bizottság 
véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát el van fo-
g a d v a » 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa to
vább) a 143. jegyzőkönyvi szám alatt: Hajdú ke
rület közönségének kérvénye a katonaszáliásolás 
törvény általi szabályozása i ránt :—a maga ide
jén használat végett a magyar kir. honvédelmi 
minisztériumhoz át tétetni véleményeztetik. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa) az 

1044. jegyzőkönyvi szám alatt Nyitra megye 
közönségének a 4 éven aluli üszök és tinók le
vágatása nak betiltása iránti kérvényét. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi mi
nisztériumhoz figyelembevétel végett áttétetni 
véleményeztetik. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház 1 (Elfogadjuk!) 
Tehát^el van fogadva. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa) az 
1045. jegyzőkönyvi szám alatt a buecari és zeng-
városi hajóskapitányok a kereskedelminak lobogó 
megváltoztatása iránti kérvényét, melyben a 
Horvát-Szlavón országok színeinek is hely adas
sék. Az 1867-ik XVI. t . ez. 6. szakaszában 10 
évre szerződött az egyesült két birodalom a ke
reskedelmi lobogó iránt, e kérelemnek hely nem 
adatik és az irat tárba tétetni véleményeztetik. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát^el van fogadva. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa:) az 
1047. jegyzőkönyvi szám alat t Esztergom megye 
bizottságának a ház irományainak megküldése 
iránti kérvényét. A ház elnöksége utasittatik 
ezen kérvény teljesítésére. 

E l n ö k : Erre bajos az elnökséget utasí
tani, mert ha az egyik hatóságnak méltóztatott 
megadni, akkor a többitől sem lehet megta
gadni és így ez szükségessé tenné, hogy az eddigi 
nyomdai szerződés megváltoztattassák. 

Eddig a hatóságok az irományokat ar 
chivumaik számára magok szokták megszerezn 
és azt ezentúl is tehetik. 

G h y c z y I g n á c z : En is épen azt akar-
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tam fölhozni, hogy ha az egyiknek megküldjük, 
a másiknak is meg kell küldeni. A hatóságok 
mindegyike megszerezheti az irományokat, ré
szemről nem látom okát, hogy itt miért tegyünk 
kivételt. 

E l n ö k : A t. ház tehát a bizottság véle
ményét akképen változtatja meg, hogy miután 
minden hatóság az irományokat maga szerez
heti meg, nem teljesíttetik a kérelem. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó (olvassa) az 
1061. jegyzőkönyvi szám alatt Pest város kö
zönségének kérvényét a Margitsziget bekeblezése 
iránt : a belügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik, hogy annak idejében, ha szükség 
mutatkozik, törvényjavaslatot terjeszszen elő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Tehát __ el van fogadva. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : (olvassa:) 
1062. sz. a. Pest város közönségének kérvénye uj 
magyar nemzeti színház tárgyában. — A belügy
minisztériumnak kiadatik azon utasítással, hogy 
ezen tárgyiján tanulmányozván, a háznak tegj'e 
meg a szükséges előterjesztést. 

1075. sz. a. Heves megye adóhivatalnokainak 
kérvénye fizetéseik teleméiése iránt. A pénzügyi 
bizottsághoz használat végett áttétetni vélemé
nyeztetik. 

178. sz. a. Kézdivásárhely városának kérvénye 
egy főreáltanoda fölállítása iránt. — A vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz használat végett át
tétetni véleményeztetik. 

1087. sz. a. az országos középtanodai tanár
egylet kérvénye sanyarú anyagi helyzetűk javí
tása iránt. A vallás- és közoktatási minisztérium
hoz használat végett át tétetni véleményeztetik. 

1088. sz. a,, a Buda-Pesten székelő összes mi
nisztériumok szolgaszemélyzete fizetése felemelé
sét kéri. — A pénzügyi bizottsághoz használat 
végett áttétetni véleményeztetik. 

1096. sz. a. Dinges Vilmos kérvénye 1849-ben 
szállított áruk megtérítését kéri. Intézkedés vé
gett a pénzügyi bizottságnak kiadatni vélemé
nyeztetik. 

1151. sz. a. Békés megyei gazdasági egyletnek 
kérvénye önálló magyar jegybank felállítása iránt. 
Az e napokban kiküldött országos bank-enquéte 
bizottságához használat végett át tétetni vélemé
nyeztetik. 

1152.SZ. a. A somogymegyei jegyzői egye
sületnek kérvénye a jegyzői értekezlet kérvénye 
tárgyában. — A belügy minisztériumhoz haszná
lat végett áttétetni véleményeztetik. 

1159. sz. a. Kaszner Károlynak kérvénye 
184:9-ben szolgáltatott áruk megtérítését kéri.— 
Elintézés végett a pénzügyi bizottsághoz áttétetni 
véleményeztetik. 

1161. sz. a. Beszterezebánya város közön

ségének kérvénye az adótörvények módosítása 
iránt. A pénzügyminisztériumnak az adó-enquéte-
ben leendő használat végett kiadatni véleményez
tetik. 

1162. sz. a. Bezterczebánya város közön
sége a katonaszállásból eredt veszteséget megté
ríttetni kéri. — A magy. kir. honv. minisztérium
hoz át tétetni véleményeztetik. 

1167. sz. a. Ada mezővárosnak kérvénye a 
szeszadó módosítása tárgyában.— A pénzügymi
niszter ur által összehívott szeszadó-enquétenek 
használat végett kiadatni véleményeztetik. 

1182. sz. a. Stelezer Károly állomása egy részé
nek elestéből eredt járulék veszteségét pótolhatni 
kéri.— Intézkedés végett az igazságügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

1196. sz. a. Szentes város közönsége úrbéri 
kárpótlást kér.— A belügyminisztériumhoz át té
tetni véleményeztetik. 

1198 sz. a. Blank Mátyás az 1849-ben köl
csön adott pénzek megtérítését kéri. — Elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz utasíttatni vé
leményeztetik. 

1199. Bródi Dávid Kassa város in
tézkedései ellen orvoslást kér. Elintézés végett a 
kereskedelmi minisztériumhoz utasíttatni véle
ményeztetik, (Mindezen kérvényekre nézve a bizott
ság véleménye elfogadtatik.) 

E l n ö k : Kérek csendet, habár a tárgy 
nem mindenkire bír érdekkel, lehetnek mégis 
egyesek, a kik azt figyelemmnl kísérni kívánják. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : (olvassa to
vább) 1200. sz. a. Tóth Sándor úrbéri kárpótlást 
kér. Elintézés végett a belügyminisztériumhoz 
át tétetni véleményeztetik. 

1238. sz. a. Oroszhegyi Józsa, orvos és volt 
honvéd segélyezést kér. A novemberi véleménye
zés szerint intézkedés végett a belügyminiszté
riumhoz utasíttatni véleményeztetik. 

M a d a r á s z J ó z s e f : T. ház! Miután 
tudomásunk van arról, hogy Oroszhegyi Józsa 
meghalt, e határozat foganatosítása beállítandó. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint az e tekintetbeni intéz
kedésre szükség már nincsen. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : (olvassa to
vább), 1,240. sz. a. Szarvas város az adóvégre
hajtás megszüntetése iránt kérvényez. Elintézés 
végett a pénzügyminisztériumhoz át tétetni vé
leményeztetik. 

1310. sz. a. Arad megyei Zimándi pusztán 
letelepített községek, a telepitvényi ügyek törvény 
általi rendezését kérik. Az e tárgyat elintéző 
törvény már a központi tárgyalást is meghalad
ván, a kérvényi bizottság a kérvényt, mint meg
haladottat, az i ra t tárba letétetni véleményezi. 

1311. sz. a. Több komáromi lakos elkobzott 
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magyar pénzjegyek megtérítése iránt kérvényez. 
—Elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz át
tétetni véleményeztetik. 

1312. sz. a. Nagy Gábor az 1849. évben 
a magyar kormány részére, kiszolgáltatott bor-
nyutarisznyákért elmaradt 5239 frt. 40 kr. 
p. p. kifizetését kéri. 

1313. sz. a. Pozsony megye hegyentuli já
rás községei a hűbéri viszonyok megszüntetését 
kérik.— Az igazságügyminiszterhez véleményezi 
a bizottság utasít tatni . 

Limbek Kár oly né kéri az általa 1849-ben 
kiszolgáltatott áruk megtéritését. — A pénzügy
minisztériumhoz utasítandó. 

Apácza-Szakállosi község 25 lakosa a volt 
földesuraság erőszakos eljárása ellen vizsgálatot 
kér.— Az igazsáűgyminiszteriumboz utasítandó. 

Moor mezőváros gyógyszertár fölállítását 
kéri. — Az összes minisztériumhoz utasítandó. 

Győr megye sziget-közi járás több községe egy 
Duna-ágnak országos költségem elgátlását ké
ri. — A közlekedési minisztériumhoz teendő át 
oly utasítással, hogy az adatokat megvizsgálván, 
esetleg előterjesztést tegyen a házhoz. 

1331. sz. a. a községi jegyzők országos ér
tekezletének küldöttsége folyó évi 26-kán benyúj
to t t folyamodása tárgyában kérvényt ad be. — 
A belügyminisztériumhoz átteendő használat 
végett. 

A kecskeméti „Népkör" 500 tagja, Duna-
pataj és Szt.-Benedek több száz lakosa, tiszán
inneni református egyházkerület , nagykárolyi 
48-as kör, Villonya község 40 lakosa, Nagy-Sza-
lonta 144 lakosa a vallás teljes szabadságát 
törvénybe iktattatni kérik. — A minap hozott 
határozattal a cultusminiszterium utasítva levén 
e tárgyban törvényjavaslatot terjeszteni a ház 
elé, — ezen kérvények a eultuszminiszteriumhoz 
utasi tandók. 

Darnya és Simonyi 208 lakosa, gelsei Biró 
Vineze, Jakabfalva 12 lakosa, Rozsnyó város 117 
lakosa, Keres 56 lakosa, Baranya megye 8 köz
ségének több lakosa, a „Pozsonyi nemzeti kör", 
Villonya 40 lakosa, Bakony-Tamás községe, Pécs 
város több 100 lakosa, Tolnai János, Siklós 37 
lakosa, Nagy-Szalonta 100 lakosa, Ludas 38 la
kosa, Ugrón 38 lakosa a testi büntetések eltör
lését elrendelő törvényjavaslat tárgyalását, ille
tőleg elfogadását kérik. — ' Kérvényezők kíván
sága a képviselőház által elfogadott törvényja
vaslat folytán már teljesítve levén, a kérvények 
irat tárba tétele véleményeztetik. 

858. sz. a. Békés megye, 
860. sz. a. Bihar megye, Puszta Újlak, Ár-

tánd, Nagy-Kereki , Konádi ós Hagymádfalva 
községei, 

861. sz. a. Hajdu-Nánás város, 

862. sz. a, Nagy Csán 30 lakosa, 
863. sz. a. Mező-Sz.-György 50 lakosa, 
864. sz. a. Szempczi választó kerület 151 

lakosa, 
884. sz. a. Zilah sz. kir. város, 
889. sz. a. Liszka, Csernek, Kun-Tapoleza, 

Eoszlyosnya, Ruskaháza községe 322 lakosa, 
890. sz. a. Rózsahegy 131 lakosa, 
891 . sz. a. Zilah város 200 választója, 
910. sz. Lezér, Szentkirály, Kadárta, Haj

máskér, Yörös-Berény, Rátót, Dég több száz 
lakosa, 

912. sz. a. Székesfejérvár közel 100 lakosa, 
936. sz. Zemplén megye 181 lakosa, 
1038. sz. a. Lőcse sz. kir. város, 
1040. sz. Liptó vármegye, 
935. sz. a.Czegléd város, 
1046. sz. a. Győr vármegye, 
1048. sz. a. Liptó vármegye (másodszor) 
1051. sz. a. Igló város, 
1052. sz. a. Trencsén város, 
1059. sz. a. Bihar vármegye, 
1060. sz. a. Komárom vármegye, 
1063. sz. a. Torontál megye, 
1117. sz. a. Komárom sz kir. város, 
1160. sz. a. Beszterczebánya sz. kir. város, 
1183. sz. a. Küküllő megye, 
1192. sz. a. Szabolcs megye, 
1239. sz. a. Bakabánya sz. kir. város, 
1276. sz. a. Arad vármegye, 
1278. sz. a. Győr vármegye, 
1279. sz. a. Temesvár sz. kir. város, 
1368. sz. a. Kolos megye, 
1402. sz. a. Kőszegh sz. k. város, 
szám nélkül Vajas és Somogy községek több 

száz lakosa, 
kérik a törvényhatóságok és községek mielőbbi 

rendezését és részben e rendezés körül szem 
előtt tartandó elveket hoznak föl, részben a tör
vényszékek rendezését elhalasztani kérik. — 
Ezekre a kérvényi bizottság kimondatni vélemé
nyezi, hogy a ház mindezen kérvények főóhaját, 
t. i. a tőrvényhatóságok és községek mielőbbi 
rendezését a legsürgetőbb kötelességeik egyiké
nek tartja és a legközelebbi időben az illető 
törvényjavaslatok előterjesztését a minisztérium
tól elvárja; addig pedig e kérvényeket haszná
lat végett a belügyminisztériumhoz átteszi. 

E l n ö k : Elfogadja a t . ház a kérvényi bi
zottság e véleményezését % (Elfogadjuk !) Tehát a 
belügyminisztériumhoz fog áttétetni. 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : Következik 
most a VII. sorjegyzék. 

1053. sz. a. Temesvár városa a békebiró-
ság behozatala iránt folyamodik. — Az igazság
ügyi miniszter ur által közelebb előterjesztendő 
ily törvényjavaslatok elkészültéig használat vé-
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gett az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni vé
leményeztetik. 

1118. sz. a. Árva megye az ujonezozási 
törvény módosítása iránt folyamodik. — Elinté
zés végett a honvédelmi minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. 

1127. sz. a. Tűrje mezőváros egy tanitó nyug
díjazása tárgyában folyamodik. — Elintézés végett 
az összes minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. 

1128. sz. a. Csantavér község katonabeszállá-
solás tárgyában kérelmez. — Elintézés végett a 
honvédelmi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. 

1129. sz. a. Gubody János kéri 1848-tól 
elmaradt fizetése megtérítését. — Elintézés vé
gett a pénzügyminiszter úrhoz áttétetni vélemé
nyeztetik, 

Fadd község kéri a hűbéri viszonyok ren
dezését. — Á.Z igazságügyminiszterhez használat 
végett áttétetni véleményeztetik. 

Komárom megyei Irsa helység több lakosa 
az elkobzott államjegyek megtérítését kéri. — 
Elintézés végett az összes minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. 

Hetény több lakosa az elkobzott államje
gyek megtérítését kéri. — Az összes miniszté
riumhoz elintézés végett áttétetni véleményez
tetik. 

Kükűllő megye a katonaság esküformáját 
törvény által szabályoztatni kéri. — A honvé
delmi minisztériumnak használat végett kiadatni 
véleményeztetik. 

(Mindezen kérvényekre nézve a bizottság véle
ményezései észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

Ü r m é n y i M i k s a e l ő a d ó : (olvassa to
vább): Felső-Almás községe pálinkatermelés tár
gyában kérelmez. — A pénzügyminisztériumnak 
az általa összehívott szeszadó-enquétehez hasz
nálat végett kiadatni véleményeztetik. 

Győr városa az esküdtszékeket a bűnügyi 
eljárásnál alkalmaztatni kéri. — A büntető codex 
elkészítése körüli használat végett az igazság
ügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Jánosföld községe adóelengedést kér. — A 
pénzügyminisztériumhoz elintézés végett áttétetni 
véleményeztetik. 

Schalio János és társai telepitvényi földeket 
kérnek. — Vizsgálat és elintézés végett a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Arad megye a pénzügyi törvények reform
ját kéri. — A jelenleg is több ily törvényjavas
lat elkészítésével foglalkozó pénzügyminisztérium
hoz használat végett áttétetni véleményeztetik. 

A m. kir. póstavezetők illetékeik fölemele
tét kérik. — A kereskedelmi minisztériumhoz 
sétetik át. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18S-| vi. 

1281. sz. a. A kőzségjegyzöi értekezlet a jegy
zői állás szabályozása tárgyában folyamodik. A 
megyék és községeket szervező törvényjavaslat 
készítése körül használat végett a belügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

1285. sz. a. Almási-Iratos és Szent Pál közsé
gek telepitvényi viszonyok iránt folyamodnak. 
Elintézés végett az igazságügyminiszteriumhoz 
áttétetni véleményeztetik. 

1286. sz. a. Özvegy Keller Jánosné kegyado
mányért folyamodik. Elintézés végett az igazság
ügyminiszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. — 
1291. sz. a. Fazekas Sándor nyugdijt kér. A bel
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. — 
1293. sz. a. Klein Frigyes haszonbérelengedés 
iránt folyamodik. Elintézés végett a pénzügymi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

1341. sz. a. Zsigand község kártérítést kérel
mez. Intézkedés végett a pénzügyminisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. 

1342. sz. a.Tóth-Keszi község iskolája ügyé
ben folyamodik. — Intézkedés végett a közok
tatásügyi minisztériumnak véleményadás vé
gett kiadatni véleményeztetik. 

1345. sz. a. Pozsonyi póstaközegek illeték
felemelés végett folyamodnok. — A pénzügyi 
bizottságnak használat végett kiadatni vélemé
nyeztetik. 

1346. sz. a. Paché Károly Mária hadiszolgá
lataiért országos segélyt kér. — A honvédelmi 
minisztériumhoz pártolólag áttétetni véleményez
tetik. 

1364.sz. a. Soroksár város a regálék tárgyá
ban folyamodik. — A ház által legközelebb időre 
várt e tárgyakat rendező törvényjavaslat készí
tése körüli használat végett az igazságügymi-
niszteriumnak kiadatni véleményeztetik. 

1366., 1367 sz. a. A pozsonyi és győri jogaka
démiai tanári testület folyamodnak a jogakadé
miai tanárok anyagi helyzetének javítása iránt. 
— A vallás- és közoktatásügyi minisztérium
nak esetleges intézkedés végett kiadatni vélemé
nyeztetik. 

1369. sz. a. Gaal József erdőtenyésztés körül 
alkalmasztatást kér. — A földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi minisztériumhoz intézkedés végett 
áttétetni véleményeztetik. 

1373. sz. a. Löwy Izrael és harmincznyolez 
társa az izraelita congressus alapszabályai tár
gyában folyamodnak. Intézkedés tétele végett a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz téte
tik át. 

1376. sz. a Korsós György és társai legelő
kiosztást kérnek a kincstártól. Intézkedéstétel 
végett a pénzügyminisztériumhoz tétetik át. 

1379. sz. a. Basch Lipót kártérítést kér. — 
43 
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Intézkedéstétel végett a pénzügyminisztériumhoz 
tétetik át. 

Szepes megye Gölnitz város közigazgatási 
viszonya tárgyában kérvényez. — A törvény
hatóságok rendezése alkalmával figyelembe vétel 
és intézkedéstétel végett az összes minisztérium
hoz tétetik. 

Vas megye a katonabeszállásolás ügyében 
intézkedést kér. — A honvédelmi minisztérium
hoz tétetik át az előmunkálatok megtétele és 
törvényjavaslat előterjesztése végett. 

A kassai jogakadémia tanárai fizetéseik föl
emelését kérik. •— A vallás- és közoktatási mi
nisztériumhoz tétetik át használat és intézke
dés végett. 

Szeged sz. k. város a tanintézetek tárgyá
ban folyamodik. — Intézkedéstétel végett a vallás
os közoktatási kereskedelmi minisztérium
hoz tétetik át. 

Balló Benjaminné segélyezést kér. Elintézés 
végett a vallás- és közoktatási minisztériumhoz 
tétetik át. 

Tizennyolez volt honvéd vasúti őrállomás
ért folyamodik. — A közlekedési minisztérium
hoz, a mennyiben alkalmasaknak találtatnának. 
tétetik át. 

Szolnok és Heves megyéknek 23 városa és 
községe Külső-Szolnok vármegyét régi önállósá
gába visszahelyeztetni kéri. — A megyék ren
dezését czélzó törvénjavaslatnál figyelembe vétel 
és az érdekeltek kihallgatása végett a belügy
minisztériumhoz tétetik. 

(Mindezen kérvényekre nézve a bisoüsáy vé
leményezései észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

H n l m o s s y E n d r e a k é r v é n y t b i 
z o t t s á g e l ő a d ó j a (olvassa;: Következik több 
magánosok kérvénye az 1848/9-ki hadjáratban 
szenvedett károk megtérítése iránt. Úgymint: 

Id. Weber Henrik, 
Szatmáry Antal, 
Blau Salamon, 
Vajda József, 
Özv. Lindwurm Sebestyénné, szül. Kiffer F. 

Borbála, 
Sehenken, helyesebben Schelken Ádám, 
Mészáros János, 
Madarassy Ferencz, Kálmán Zsigmond. 

Elintézés végett a pénzügyminisztériumhoz 
tétetnek át. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatott. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa to
vább :) Grondár György megbotoztatása végetti 
panasza tárgyában kérelmez. — Elintézés vé
gett az igazságügyminiszteriumhoz utasittatik. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Ennélfogva elfogadtatott. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa 
tovább) Debreezen város közönségének kérvé
nyét Mátyás, király emléke tárgyában. Ezen ügy 
az országgyűlés hatásköréhez nem tartozván,sily 
emlék felállítás által a magánosok kezdeményezése 
fobytán a kegyelet hivebb kifejezést találván, a 
kérvényi bizottsága kérvényt tudomással vétetni 
és az összes minisztériumhoz áttétetni véleményezi. 

E l n ö k : Elíbgadtatik a bizottság véle
ménye? (Elfogadjuk!) Ennélfogva el van fogadva. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa 
tovább :) Apaticzky József és társaik kérik az 
1848/49. évben szenvedett káraik megtérítését. 
A pénzügyminisztériumhoz tétetik át. 

Józsa Károly a dohányegyedáruság eltör
lése iránt kérvényez. A minisztériumhoz téte
tik át. 

Jászberény város közgyűlése és Pápa város 
141 polg teljes vallásszabadság biztosítása 
tárgyában kérvényeznek. A vallás-és közoktatási 
minisztériumhoz tétetik át. 

Turócz megye közönsége, Miskolcz város több 
polgárai, Pest-Pilis és Solt megyék közönsége a 
zárdák és kolostorok eltörlése és rendezése iránt 
folyamodnak. Használat végett a vallás- és köz
oktatási miniszternek kiadatni véleményeztetik. 

Kendrovszky Alajos 1848/9-ben szenvedett 
kára i megtérítése iránt folyamodik. Minthogy a 
minisztérium már határozatot hozott, a kérvény 
a levéltárba tétetik át. 

Árvamegyei a.-kubini választó-kerület 4 
községe és Szajtz Péter és Spaucsek Antal a 
hűbéri maradványok mielőbbi rendezése iránt 
folyamodnak. Az igazágügy miniszternek hasz
nálat végett véleményeztetik kiadatni. 

Pest-Pilis és Solt t. e megyék; Trenesén 
sz. kir. város és Bihar megye közönsége Fiume 
városának Magyarországhoz való visszacsatolása 
iránt folyamodnak. Használatul a miniszterel
nökséghez véleményeztetik kiadatni. 

Vas megye közönsége a megyei költségve
tésben levont 8°/0 megszavazása iránt folyamo
dik. Elintézés végett a belügyminiszterhez véle
ményeztetik utasíttatni. 

Borsod megye közönsége a rimavölgyi vas
útvonal kiépítése iránt folyamodik. Használat vé
get t a közlekedési miniszterhez véleményeztetik 
utasíttatni. 

Szekulits István nyugdijának utalványozása 
iránt folyamodik. Elintézés végett az összes mi
nisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Ruszt sz. k. város közönsége a birói hata
lomról szóló törvény iránt észs evételeket tesz. 
— A kérvény a levéltárba eltétetni véleményez
tetik. 

Esztergom megye közönsége kérvényez az 
Esztergom városában beszedett kövezeti vám tár-
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gyában. — Intézkedés végett az összes minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Tófalvi Pap László és társai kérvényeznek 
az úrbéri perben szenvedett sérelmeik iránt. — 
Az ügy megvizsgálása és elintézése végett az igaz-
ságügyminiszterinmhoz áttétetni véleményeztetik. 
(Mindezen kérvényekre nézve a bizottság véleményesé
sei észrevételek nélkül elfogadtatnak.) 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa to
vább:) Komárom szab. kir. város közönsége az 
1849. évben elkobzott e g y és k é t forintos ma
gyar pénzjegyekért járó kárpótlás iránt folya
modik. — Ezeu kérvény az összes minisztérium
nak azon utasítással adatik ki, miszerint a hi
vatkozott képviselőházi határozat foganatosítása 
iránt tett intézkedésekről jelentést terjesz-
szen elő. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! E kérvény
re vonatkozólag egy adatot leszek bátor röviden 
előterjeszteni, mely érdekli mindazokat, kik az 
1. és 2. forintos magyar bankjegyek elkobzása 
által kárt szenvedtek, s a mely erős és alapos 
érvül szolgál a kérvényi bizottság véleményé
nek támogatására is. — Jelesül : az 1849. évi 
bécsi pénzügyminisztérium bevételei közt, a mint 
ezt a hivatalos statistikai adatok, melyek köz
tudomásra vannak juttatva, kétségen kívül he
lyezik, foglaltatik egy tétel a bevételek közt, je
lesül : 1.695,180 forintból álló összeg, melynek 
eredetéről ugyanott az mondatik, hogy ezen ösz-
8zeg a magyar bankjegyek érczalapjának elkob
zásából és pénzzé lett ujjáveretéséből eredett. — 
Azt hiszem ennél lógva, hogy ezen körülmény 
elég indokul szolgálhat arra, hogy a közös acti-
váknak még eddig be nem fejezett elosztásánál 
ezen összeg az igazi tulajdonosoknak, t. i. azok
nak számára, kik az 1. és 2. frtos bankjegyek 
elkobzása által kárt szenvedtek, a magyar mi
nisztérium által átvétessék. — Különben a kér-
vényi bizottság véleményét részemről is párto
lom. (Helyeslés.) 

L ó n y a y M e n y h é r t p é n z ü g y m i 
n i s z t e r : Komárom városa igen tisztelt képvi
selője helyesen idézte ama számadás illető téte
let, és én nem is késtem, még pedig régibb idő 
óta, ez összegnek az aetivák leszámításánál azon 
czélra leendő fordítását követeim, melyre az ren
delve volt és ugy hiszem, hogy azon alkalom
mal, midőn az aetivák leszámítása iránti jelen
tésemet szerenesés leszek a t . háznak bemutatni, 
igazolni fogom, hogy ez összeg visszakövetelése 
iránt a szükséges lépéseket megtettem. (Atalinos 
helyeslés.) 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa to
vább) Bács megyének kérvényét az alföld-fiumei 
vasút tárgyában. A közlekedési minisztériumhoz 

áttétetni véleményeztetik. (Deák Ferencz belép a 
házba: ÉU-nh éljenzés.) 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (folytatja 
tovább:) Krassómegye közönsége kérvényét a ka-
ránsebesi kerület visszacsatolása tárgyában. — 
Figyelembe vétel végett az összes minisztérium
hoz áttétetni véleményeztetik. 

Csernafalvi Kozmucza Vazul fizetése feleme
lése tárgyában kérvényez. Elintézés és a lehe
tőség szerint figyelembe vétel végett a pénzügy
minisztériumhoz áttétni véleményeztetik. 

Kosa Sándor és Huber Nándor a bélyegbün
tetések elengedése tárgyában kérvényez. A. pénz
ügymisztériumhoz áttétetik. 

Győr megye közönsége kérvénye az Ásvány 
melletti Dunaág elzáratása iránt. — A közle
kedési minisztériumhoz át tétet ik. 

Hartmann Sándor kérvénye a honvédséghez 
leendő besoztatása iránt. Elintézés végett a 
honv. minisztériumhoz áttétetik. 

Temesmegyei Omor község kérvénye az 
irtványváltság tartozásai egy részének elengedése 
tárgyában. — Elintézés végett a pénzügyminisz
tériumhoz utasittatik. 

Kishonti evang. ágostai hitvallású két lelkész 
kérvénye a dézsmáért járó kárpótlás kiszámítása 
ellen emelt panasz tárgyában. — Vizsgálat és ér
demleges elintézés végett a belügyminisztériumhoz 
áttétetni véleményeztetik. 

Ung megye közöasége kérvénye az adóügy
nek a törvényhatóságok általi kezelése iránt. A 
törvényhatóságok rendezésére vonatkozó törvény
javaslat készítése alkalmával a belügyminiszté
riumhoz utasittatik. 

Kassa sz. kir. város közönségének kérvénye 
a kassá - oderbergi vasútvonal engedélyezése 
iránt. A közlekedési minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Arad sz. k. város közönsége kérvénye a 
törvénykezési reformok tárgyában. Az igazságügy-
minisztériumhoz áttétetik. 

Szatmár megyei Dányád község lakosai kér
vénye az úrbéri rendezéskor szenvedett sérel
meik tárgyában. — Az igazságügyi miniszté
riumhoz elintézés végett áttétetni véleményez
tetik. 

Bliim Mór kérvénye a jövedelmi adó kive
tésénél szenvedett sérelmi tárgyában. — Elinté
zés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Kecskeméti összes néptanítók kérvénye fize
tésfölemelés iránt. — Elintézés végett a vallás
os közoktatásügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. 

A temesvári Lloyd-társulat kérvénye a tőzs
dei választott bíróság tárgyában. — A törvény-
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hozás időközben ez iránt már intézkedvén, e 
kérvény a levéltárba eltétetni véleményeztetik. 

Az 1704. sz. a. Zemplén, az 1705. sz. a. 
Kraszna megye, az 1714. sz. a. Eperjes város, az 
1773. sz. a. Doboka közönségének kérvényei az 
adóügy tárgyában. — A pénzügyminisztériumhoz 
használat végett áttétetni véleményeztetik. 

1706. szám alatt Pécs város, 1709. szám 
alatt Gömör- és Kishont megye, I7 l<\ szám alatt 
Zemplén, 1774. sz. alat t Doboka, 1806. szám 
alatt Arad megye, 1808. szám alatt Vas megye, 
1839. szám alatt Bars megye, 1840. szám alatt 
Debreczen város, 1870. szám alatt Győr sz. kir. 
város közönségének kérvénye Fiume visszacsato
lása iránt. — Használatul a miniszterelnökség
hez áttétetni véleményeztetik. 

1721. sz. a. Becsei Ferdinánd, 1728. sz. a, 
Szalay István és érdektársai, 1757. sz. a. Jan-
csó János, 1760. sz. a. Benczúr István, 1812. 
sz. a. Lichtenthal János árvái, 1830. sz. a. Mol
nár József, 1831. sz. a. Herrmann János, 1851. 
sz. a. Blassier Czézár, 1868. sz. a. Stettner Ven-
czel kérvénye az 1848—1849. évi hadjáratba^ 
szenvedett károk megtérítése iránt. 

1719. sz. a. Galisics Marián kérvénye se
gélyezés iránt. — Elintézés végett a honvédel
mi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Az 1782. sz. a. Cseresnyés Károly kérvé
nye az adóügy végrehajtása folytán okozott 
kárai megtérítése iránt. Miután az iratokból ki
tűnt , hogy a bel- és igazságügy minisztériumok 
ennek alapján már vizsgálatot eszközöltek, és 
m á r határozatot is hoztak, minthogy egyébiránt 
a folyamodó jogos igényeit a rendes törvényes 
birák előtt érvényesítheti, a kérvény a mellék
letekkel együtt visszavétel végett az irat tárba 
át tétetni véleményeztetik. 

(Mindezen kérvényekre nézve a bizottság véle
ményezése észrevétel nélkül elfogadtatik.j 

B a y F e r e n c z e l ő a d ó (olvassa a kér-
vényi bizottság jelentéseit tovább:) sz. a, 1864. Fromm 
Antal kérvénye az állami kereskedelmi akadé
mia íölállitása iránt. Haszüálat végett az ipar
és kereskedelemügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

1865. sz. a. Padrag község összes lakosságának 
kérvénye az úrbéri perben szenvedett sérelmek 
orvoslása iránt. Használat végett az igazságügy-
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

I867.sz .a . Nagy-Selyk mezőváros közönségé
nek kérvénye a tűzvészkor fölvett kölcsön elenge
dése iránt. — Elintézés végett a pénzügyi miniszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. 

18 6 9. sz. a. Szegbegyközség elöljáróinak kérvé
nye behajtbatlan árvapénzek megtérítése iránt. 
— Elintézés végett az igazságügyminiszterium-
hoz áttétetni véleményeztetik. 

1723. sz. a. Pesti polgári körnek kérvénye a val
lásszabadság tárgyában. — Használat végett a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

1841. sz. a. Sz. kir. Debreczen város közönségé
nek kérvénye, a pest-budai kisajátítási törvényt 
egyéb nagyobb városokra kiterjesztetni kéri. —• 
Elintézés végett az igazságügymiteniszriumhoz 
utasittatik. 

17 7 2. sz. a. Mármaros megye közönségének kér
vénye a sziget-kirlibábai államut költségei meg
szavazása iránt. — Elintézés végett a közleke
dési minisztériumhoz utasittatik. 

1712. sz. a. Zemplén megye közönségének kér
vénye az adóvégrehajtás tárgyában kiadott ren
delet megszüntetése iránt. — Elintézés végett a 
pénzügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. 

(Mindezek észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 
H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (ismét ol

vassa tovább a kérvényi bizottság jelentéseit:) 1711. 
sz. a. Bars megye közönsége az Eszterházy-kép-
tár megszerzését kérvényezi. — Használatul a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz utasíttatni 
véleményeztetik. 

1708. sz. a. Bács megye közönségének a 
garamvölgyi vasút kiépítése iránti kérvénye. — 
A közlekedési minisztériumhoz utasíttatni véle
ményeztetik. 

1675 sz. a. Esztergom megye közönségének a 
garan-völgyi vasút kiépítése iránti kérvénye. — 
Hasonlag a közlekedési minisztériumhoz utasít
ta tni véleményeztetik. 

1676. sz. a. Az abauj-szántói rabbi kerü
lethez tartozó több izraelita a vallási autonó
miát föntartatni kéri. — Elintézés végett a val
lás- és közoktatási minisztériumhoz utasíttatni 
véleményeztetik. 

1776. sz. a. Doboka megye állandó bizott
mányának kérvénye az igazságügyi reformok 
tárgyában. — Használatul az igazságügyi mi
nisztériumhoz utasí t ta tni véleményeztetik. 

1777. sz. a. Vas megye közönségének kér
vénye a zárdák iránt. — Használat végett a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz uta
síttatni véleményeztetik. 

1677. sz. a. Rotharidesz Terézia és férje 
Tóth János kérvénye a census földek iránti pör-
ben szenvedett sérelmeik orvoslása végett. — 
Elintézés végett az igazságügymmiszteriumhoz 
utasí t tatni véleményeztetik. 

481 . sz. a. Pest-Pilis és Solt t . e. megyék 
közönségének sérelmi kérvénye a választási sza
badság tárgyában kiadott miniszteri rendelet 
ellen. 

(Ezzel kapcsolatosan fölolvassa a belügyminisz
tériumnak erre vonatkozó következő nyilatkozatát:) 
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Pest meggye közönsége sérelmi kérvényében maga 
beismeri, hogy a kormány az 1848-ki III. tör-
vényczikk alapján a közcsend és biztosság fön-
tartásaért felelős , és hogy rendkívüli r esetekben 
a rendkívüli eszközökhöz is nyúlhat. Átalánosan 
tudva van, hogy a képviselőválasztási mozgal
mak kezdetén a személy- és vagyonbiztonság 
és a köznyugalom a legnagyobb mérvben veszé
lyeztetve volt, melynek föntartása az arra hiva
tott rendes közegek által tényleg nem eszközöl
tetett . De ez tőlük nem is volt várható, mert 
tudvalevőleg a törvényhatósági és községi tiszt
viselők a választások ügyében pártállásra helyez
ték magokat. Ily körülmények közt nem csak 
joga, de kötelessége is volt a kormánynak rend
kívüli eszközökhöz nyúlni, és ennek alapján lett 
kibocsátva a márczius 2-ki rendelet. Ezzel ösz-
szefüggőleg lettek elrendelve a bírói kiküldések 
és ezzel karöltve jártak a kivételes intézkedések 
is, melyeknek az volt eredménye, hogy nem 
csak a választások legnagyobb része folyt le 
kellő nyugalommal, sok életveszély elhárittatott 
és a mi az alkotmányos jogok egyik legfőbbike: 
a választási szabadság is biztosíttatott. 

A kérvény! bizottság véleménye pedig a 
következő. (Halljuk! Halljuk!) A kérvényi bizott
ság a minisztérium válaszát kielégítőnek talál
ván, azt tudomásul vétetni ós az iratokat a 
levéltárba letétetni véleményezi. 

N y á r y P á l : T. ház! (Halljuk!) Ha va
laki polgártársaink közöl a kérvények tárgyalá
sán jelen van, bizonynyal nem nagy fogalommal 
távozik el a házból, annak részvéte iránt, lát
ván, hogy az alkotmányos polgárnak mondhatni 
egyik leglényegesebb joga, t. i. a kérvényezési, 
mi eredményre jut e házban. 

E figyelmetlenség magán-kérdésekről szóló 
kérvényeket illetőleg is helytelen, de nézetem sze
rint még helytelenebb akkor, midőn közjogi kér
dések forognak fon, ha t. i. e házban nem azért, 
mivel azon kérdések jogosultságát nem ismerné 
el, hanem azért, mert nem hallgat reá senki, 
oly határozatok hozatnak, melyekből később 
praeeedens képződvén, ez által az alkotmány 
egyik^ vagy másik része megsértetik. 

Én ezen alkalommal a t. ház figyelmét egy 
igen fontos kérdésre hívom föl. Pontos ezen kér
dés már azért is, mert legalább tudtomra e 
házban legelőször kerül szőnyegre és ez : az in-
demnity kérdése, az indemnity kérdése annak 
valódi értelmében. 

A múlt évi márczius 2-án az összes minisz
térium aláírásával egy körrendelet adatott ki a 
választások körül előfordulható bűntények ré
szint megelőzése, részint pedig már az elköve
te t t bűntények megtorlása tekintetéből, és az 
szabályokat tartalmazott, mely szabályok az ed

digi gyakorlattal, sőt világos törvényeinkkel is 
ellenkeznek. 

Pest megye fölterjesztést te t t a miniszté
riumhoz. A minisztérium azonban e fölterjesz
tésre nem figyelvén, továbbra is elrendelte a 
szabványok végrehajtását. A megye a végrehaj
tást teljesítette is, de élvén kérvényezési alkot
mányos jogával, a t . ház elé egy kérvénynyel 
járult . A megye fölterjesztésében nem keveseb
bel vádolta a tiszt, minisztériumot, mint 1-ször 
azzal, hogy megsértette az 1848-ki III. törvény-
czikk 26. szakaszát, mely így szól: „az ország 
minden törvényhatóságainak eddigi törvényes ha
tósága ezentúl is teljes épségben föntartatik;" 
2-szór, hogy megsértette ugyanezen törvényczikk 
27. szakaszát, mely rendeli, hogy a törvényes 
bíróságok és ítélőszékek törvényes önállóságuk
ban és eddigi szerkezetökben a törvény további 
rendelkezéséig föntartandók; 

3-szor, hogy megsértette ezzel kapcsolatban 
a megyei hatóságok ideiglenes gyakorlásáról 
szóló 1848-ki XYI-ik törvényczikket: 

4-szer, hogy megsértette az országgyűlés 
mindkét háza által elfogadott 1861-ik évi ideig
lenes törvénykezési szabályoknak a bűnvádi el
járásról szóló 2-ik részét, mely szerint a magyar 
büntető törvény és büntető gyakorlat visszaál
l í t ta tot t ; megsértette ezzel kapcsolatban ugyan
ezen ideiglenes törvénykezési rendszabályok első 
részének 42. szakaszát is, mely szerint a biró-
küldósi jogot az illető felek és bíróságoknak is 
meghallgatása mellett a hétszemélyes tábla gya
korolja; végre hogy megsértette a törvényt az 
által is, hogy a főispánokat oly hatósággal ru
házta föl, mely azokat a megyék fölébe helyezné 
és a megyéket alárendelné a főispánoknak, s 
ezzel a megyék autonómiáját is tökéletesen meg
szüntetné. 

E fölterjesztés közöltetvén a minisztérium
mal, ugy látszik, a most fölolvasott nyilatkozat
ból, hogy a minisztérium ezen törvénysértéseket 
nem desavouálja, hanem azon elvből indul ki, 
hogy a miniszter felelős, s felelős 1-ör nem csak 
azért, hogy ha meg van zavarva a közcsend, 
közbiztonság, nem él azon törvényes eszközök
kel, melyeket a törvény kezébe adot t ; de má
sodszor — azt mondja — felelős azért i s , ha 
rendkívüli események közbejöttével nem igyeke
zett a közbiztonságot rendkívüli eszközökkel is 
röntartani. Már pedig a választásoknál, — ezt 
mondja a tisztelt minisztérium nyilatkozatában, 
— mindegyik részrehajló, a megyék részrehaj
lók, a tisztviselők részrehajlók; szükség volt te
hát a minisztériumnak gondoskodni arról, hogy 
ezen alkotmányos jog gyakorlatában egyetlen 
egy polgár se háboríttassák, és azért szükséges
nek tar tot ta ezen rendeleteket kiadni. 
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Azzal végzi nyilatkozatát a minisztérium, 
hogy ez különben is csak ideiglenes rendelkezés 
volt, és miután annak szüksége megszűnt, meg
szűnt egyszersmind magának a rendeletnek ér
vénye is. 

T. ház! Most a kérvényi bizottság a Pest 
megyei kérvényt ezen miniszteri nyilatkozat 
folytán egyszerűen tudomásul vétetni kívánja. 
Nem akarok nagy vitát előidézni, ós őrülök az 
alkalomnak, melyben a t. ház ugy járhat el, a 
mint hasonló esetekben előhaladott, parlamenti 
élettel s institutiókkal biró nemzetek ennél még 
nagyobb kérdésekre nézve el szoktak járni. Nem 
engedhetem ugyan meg, hogy a választás mái-
magában oly rendkívüli esemény, melyben a 
közbátorságot s közbiztonságot rendes eszközök
kel föntartani nem lehetne ; de minekutána egy 
már megtörtónt, de egyszersmind megszűnt do
logról beszélünk, (Zaj) és igy — megvallom — 
nem igen van reményem, hogy arra tudnám 
birni a t. házat, miszerint a multakra nézve a 
t . minisztériumnak indemnityt ne adjon : én 
annálfogva megelégszem azon szerény módosit-
ványnyal is , melyet előterjeszteni szerenesés 
leszek; (Halljuk!) reményivé, hogy miután oly 
keveset kérek, a t . ház kérésemet nem fogja 
megtagadni. A módositvány ebből áll (olvassa): 
„A kérvényi bizottság véleménye e szó közben-
szurásával: „a múltra nézve"—egészíttessék ki. 
Ajánlom a t . háznak elfogadásra. 

E l n ö k : Méltóztassék még egyszer fölol
vasni a kérvényi bizottság véleményét. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó {olvassa) : 
„A kérvényi bizottság a minisztérium válaszát 
kielégítőnek találván, ezt tudomásul vétetni és 
az iratokat a levéltárba eltétetni véleményezi." 
(Fölkiáltások (óbbról : Maradjon!) 

(Olvassa Nyáry Pál módositványát. Fölkiáltások 
balról : Tudomásul vétetik!) 

A kérvényi bizottság véleménye tehát Nyáry 
Pál képviselő ur módosításával így fogna hang
zani : „A kérvényi bizottság a minisztérium vá
laszát kielégítőnek találván, ezt a múltra nézve 
tudomásul vétetni és az iratokat a levéltárba 
eltétetni véleményezi." 

D e á k F e r e n c z : (Élénk fölkiáltások : 
Sálijuk! halljuk!) 

E l n ö k : Bátor vagyok a t . házat figyel
meztetni, hogy e tárgyban már egy külön in
dítvány alkalmával a ház egy határozatot ho
zott ; elküldöttem a jegyzőt, hogy hozza meg, 
talán addig méltóztatnának egy kis türelemmel 
lenni. 

D e á k F e r e n c z : Bevárom azt ; addig 
talán tovább mehetünk! 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa \ 
tovább a kérvényi bizottság jelentését) : Zimmer- j 

mann Katalin kérvénye felől kegydijának folyóvá 
tétele iránt. — Intézkedés végett az összes minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik.-

P r i c k J ó z s e f : T. ház! A folyamodó 
özvegy kérvényének tárgya az, hogy a magyar 
kormány alatt élvezett kegy diját, melyet az osz
trák absolutismus idejében i t t hivataloskodó 
egyének tőle erőszakosan visszatartottak, a mi
nisztérium folyóvá tegye. 

Miután a magyar alkotmány helyreállít
ta tot t , s ez alapon kimondatott, hogy minden 
igazságtalanul elkobzott jószágok és vagyonok 
visszaadassanak, mivel ezen szegény özvegy asz-
szonynak e i frt 50 kr. havidíj képezte összes 
vagyonát, igen természetes, hogy ha a vagyon-
visszaadások nagyban megtörténtek, ezen csekély
ség is e szegény özvegynek visszaadassék, annál 
is inkább, mert sem a nemzet méltóságával, 
sem az ország dicsőségével össze nem férhet az, 
hogy ily nyomorú utón kipréselt árvák és özve
gyek könyeiből összegyűjtött pénz a magyar 
kincstárba tétessék. 

De a magyar nemzet móltósága is — mely
nek külföldöm nagy voltáról s azon tiszteletről, 
melylyel a magyar nemzet a külföldön nézetik, 
magam is tanúságot tehetek — megkívánja 
hogy ily erőszakos tények irányában roszallását 
fejezze ki. 

így állván a dolgok, e szegény asszony kö
vetelése jogos s amaz absolut satrapák eljárása 
jogtalan levén, én az elénk terjesztett véleményt 
akként szeretném módosíttatni, hogy a kárvény 
a magas minisztériumhoz igazságos és mentül 
gyorsabb elintézés végett tótessék át. Ezt kívá
nom az elébb előadottakon kivül még azért is, 
mert a szegény özvegy asszony 60 évet túlha
ladt és a becsatolt orvosi bizonyítvány szerint 
végkép kimerült levén, elébb meghallhat, mint e 
kegydij megadása megtörténnék. (Helyeslés. El
fogadjuk!) 

E l n ö k : B szerint gyors elintézés végett 
tétetik át a minisztériumhoz. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa to
vább \) máramaros-szigeti helvéthitvallásu főta-
noda igazgatósága kérvénye a hajdan adomá
nyozott 500 darab kősó eladási árának kiszol
gáltatása iránt. — Elintézés végett a pénzügy
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Adony mezőváros elöljárósága, baranyame
gyei Csúza község, bácsmegyei Csantavór köz
ség és Szegvár község elöljárósága a regálék 
mielőbbi megszüntetése iránt folyamodik. — A 
kisebb királyi haszonvételekre vonatkozó törvény
javaslat elkészítésénél való használat végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. 

Hódmező-Vásárhely közönsége, Oszlány me-
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zöváros, Kémes, Ténesfa, Szaporcza , Piski, 
Ráad, adérjás községek, hetvennyolcz árvamegyei 
község, Kis-Lehota és Hradecz községek. Pös-
tény, Drahócz, Kis- és Nagy-Eörvistye községek, 
Csejielsziget mentében elfolyó kisdunaág községei, 
Szajan és Vilmatér községek a regálék eltörlése 
iránt folyamodnak. — Használatul az igazság
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Bártfa szabad kir. város közönsége, Pozsony 
város közönsége, Pápa városa, Miskolez város 
több polgárai az adóügynek a törvényhatóságok 
általi kezelése tárgyában folyamodnak. — A tör
vényhatóságok rendezéséről előterjesztendő tör
vényjavaslat elkészítésénél használat végett a 
belügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Liptó megye közönsége a kradek-iykavai kir. 
kincstári uradalom főtermésének eladása iránt 
folyamodik. Elintézés végett a pénzügyi minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Eperjes város közönsége kéri, hogy a város 
országgyűlési képviselőt maga küldhessen. - A 
belügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Rígyáczi község lakosai a szőlőváltsági el
járásban szenvedett sérelmeik iránt kérvényez
nek. — Az igazságügyminiszteriumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Adáes községe kisajátított földeiért járó 
kárpótlás megfizetése iránt folyamodik. — A 
közlekedési minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. 

Jászberény város közgyűlése a szolnok-hat-
vani vasút kiépítése iránt folyamodik. — A köz
lekedésügyi minisztériumhoz azzal áttétetni vé
leményeztetik, miszerint e tárgyban jelentését a 
képviselőház elé terjeszsze. 

(Mindezekre a kérvényt bizottság véleményezése 
észrevétel nélkül elfogadtatott.) 

E l n ö k ; T. ház! Nyomozás folytán kivi
láglott, hogy az előbb fölfüggesztett tárgyban. 
mint ilyenben, a háznak határozata nincs, hanem 
Pilisy Béla és több pestmegyei képviselő kér
vénye folytán a választások alkalmából a bel
ügyi minisztérium által kiadott utasítás tár
gyaltatván, akkor Nyáry Pál határozati javaslata 
elesvén, elhatározta a ház : 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvas): „az 
1848. VI. törvényczikk 46. § belügyi minisz-
teriurm t tévén a választási törvény körül teljesí
tendő felügyelettel felelőssé, ezen kérvény elintézés 
végett a belügyi minisztériumhoz áttétetik. (Föl
kiáltások: Hiszen ez egészen más.) 

D e á k E e r e n c z : T. ház! A miniszté
riumnak jogát rendkívüli esetekre, nem ugyan 
törvényellenes, hanem törvénykivüli intézkedé
sekre is, de csak rendkívüli esetekben nem lehet 
tagadni. Azok az intézkedések, melyekről mos t 
Tjolt szó, épen a választások előtti, alatti ép 

utáni kiszökesek következtében történtek. Már a 
fölolvasott határozat is épen a választásokra 
vonatkozó esetekről szól. Nyáry Pál t. képviselő 
ur azt mondja indítványában, hogy ő nem akarja 
a lefolyt időre s a múlt esetekre nézve a mi
nisztérium eljárására bármi tekintetben a hely
telenítést kimondani, hanem azt kívánja, hogy 
ezek az intézkedések a múltra nézve tudomásul 
vétessenek, minek természetes következése, hogy 
a minisztérium jövőre a törvény által megálla
pítandó módon fog eljárni. Ez véleményem sze
rint semmi nehézséggel nem jár. mert hogy 
egyet említsek: ezen intézkedések közül, — ha 
nem csalódom, — egyik az volt, hogy ott, a 
hol a rendes bíróság, — tehát ily esetekben, 
a városi vagy megyei bíróság, — részrehajló 
volna: delegatiónak van helye. A rendelkezés, ha 
nem csalódom, azt mondja, hogy ha a megye 
maga, ámbár részrehajlónak tekintethetik, vagy 
ha a fiscus nem kérné az ily delegatiót, azon 
esetben a főispán kérje. 

Azon rendkívüli esetekre ez megjárta, de 
átalános zsinórmértékül ezr azon elvből nem 
szeretném, mert én a megyét és főispánt 
nem kívánnám két különállónak tekinteni, és 
nem akarnám ellentétbe állítani a főispánt ily 
esetekben is a megyével. (Helyeslés.) De nincs 
is szükség nagyon aggódnunk a jövőn, mert en
nek lehetősége minden órán megszűnik; minden 
órán .keresztülmehet az országgyűlésen — és 
remélem, keresztül is megy — a bíróságok ren
dezése, s a törvényszékek függetlenül a megyék
től és városoktól fognak fölállittatni. Tehát az 
az eset, hogy a megye mint testület, bíráskod
jék , vagy hogy a megye válaszsza a bírói tago
kat, megszűnvén: az az eset sem fog előfordul
ni, hogy ámbár A vagy B megyében történtek 
ily kiszökesek, ámbár ott pártoskodás volt. az 
ott levő bíróság, nem függetlennek, vagy részre-
rehajlónak fog tekintethetni, hanem azon bíró
ság meg fogja ítélni: vajon competens biró-e az 
oxcessusban vagy nem. 

En tehát azt gondolom, hogy a dolgot sem
mikép sem alterálja, némelyeknek pedig nagy 
megnyugtatására szolgál: ha az indítványt elfo
gadjuk s oda teszszük, hogy a múltra — mert 
leginkább arra vonatkozik - a minisztérium 
eljárása tudomásul vétetik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Megnyugszik ebben a t . ház ? 
(Elfogadjuk !) A véleményezés tehát oda módosít
tassák, hogy a minisztérium intézkedése a múlt
ra nézve tudomásul vétetik. (Helyeslés. Elfogad-
juk.)1ehát a véleményezés e szerint fog kiiga-
zittatni. 

H a l m o s s y E n d r e e l ő a d ó (olvassa a 
Biharmegye közönsége által a bírói hatalom gyakor
latáról szóló törvény módosítása és a lörvényhatósá-
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gók rendezése iránt benyújtott folyamodványra vonat
kozó bizottsági jelentést:) Tekintve, hogy a felső-
birák választása, a bírák függetlensége és fele
lőssége tárgyában fölhozott indítványok a birói 
hatalom gyakorlásáról és a birói felelősségről 
szóló törvény tárgyalásánál a ház beható tár
gyalásainak már tárgyát képezték, ezek tudo
másul vétetnek; a mennyiben pedig a törvény
hatóságok szervezésére, ugy a törvényhatósági 
hivatalnokok fizetésének megállapítására is vo
natkozik, a törvényhatóságok rendezéséről szóló 
törvényjavaslat elkészítésénél használat végett a 
belügyi minisztériumhoz áttétetni véleményez
tetik. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Tehát el van fogadva. Következnék a IX. sor
jegyzék, melynek előadója azonban megbeteged
vén, a XII. sorjegyzéket kell elővennünk. 

H a j d ú I g n á c z e lőadó (olvassa a XII. 
sorjegyzékben foglalt kérvényekre nézve a bizottság 
véleményezését:) Sárközy Mihály örökösei az 1849-
dik évben a muszka sereg által elfoglalt ingósá
gok árának, 6717 pengő torint 10 krnak megté
rítése iránt folyamodnak: — ezen kérvény el
intézés végett a pénzügyminisztériumhoz áttétet
ni véleményeztetik. 

Iszka-Szent-György község egyházépületei
nek fölépítésére segélyt kér. — A vallás- ás 
közoktatási minisztériumhoz elintézés végett át
tétetni véleményeztetik. 

Csorba Miklós ref. lelkész a magy. hadseregnek 
1849.évben kiszolgáltatott 107—8 köböl rozs árá
nak megtérítését kéri. — Elintézés végett a pénz
ügyi miniszreriumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Szőregh község lakosai a határukban fekvő 
apróbb kincstári földdaraboknak részökrei elada-
tását kérik.—Ezen kérvény a folyamodók által 
leendő visszavételig az irattárba teendő. 

Kraljevicza város a károlyvár-fiumei vasút 
kiépítésénél az ottani kikötő figyelembevételét 
kéri. — A közmunka- és közlekedési minisztéri
umhoz használat végett áttétetni véleményez
tetik. 

Liptó megye a kassa-oderbergi vasút kiépíté
se tárgyában folyamodik. — A közmunka- és köz
lekedési minisztériumhoz használat végett átté
tetni véleményeztetik. 

Szatmár megye a szamosvölgyi vasút kiépíté
se iránt kérvényez.—Használatvétel, tanulmányo
zás és szükség esetében javaslattétel végett a 
közmunka- és közlekedési minisztériumhoz átté
tetni véleményeztetik. 

Szöcs Sámuel máriafalvi lakos fiának Szöcs 
Albertnek várfogságból kiszabadítását kéri. —• El
intézés végett a honvédelmi minisztériumhoz uta
síttatni véleményeztetik. 

Mellyes Belizár 600 nagykikindai kerületi 

lakos megbízásából a galádi 16000 holdat tevő 
kincstári pusztai birtok eíadatását kéri. — A 
kincstári pusztabirtokok rendezése és netalán 
szükségeseknek mutatkozó telepitvények iránt 
annak idejében előterjesztendő törvényjavaslat 
készítésénél használat végett a pénzügyminiszté
riumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Csiky Sándor orsz. képviselőnek kérvénye 
1848-ban a magyar kormánynak átadott arany
os ezüstnemüek értékét 261 frt 50 krban kéri 
megtéríttetni. — Vélemény: (Halljuk !) A magyar 
kormánynak 48-ban önkéntes ajánlat utján, de 
visszatérítési kötelezettség mellett átadott arany 
és ezüstnemüek hova lett fordításáról és hollété
ről a pénzügyminiszter szerezzen tudomást; e 
ezólból a pénzügyminisztériumhoz áttétetni véle
ményeztetik (Helyeslés.) 

A magyar korona alatti műmalmok közgyű
lése kéri az utak jobb karba helyezését, a vasúti 
tariffák szabályozását, és az adókivetési kulcs 
kiigazítását.—Hazai iparunké fontos ágazatának 
kiváló figyelembevétele végett a közmunka- és 
közlekedési s pénzügyi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetik. 

Élőpatak községe az úrbéri viszony maradvá
nyainak eltörlése tárgyábani kérvényét. — Hasz
nálat és elintézés végett az igazságügyminiszte-
riumhpz áttétetni véleményeztetik. 

Özvegy Róth Andrásné férje által önkénte
sek toborzására tett 49 frt. 9 kr. költséget meg-
téritetni kéri. — Ezen kérvény elintézés végett a 
pénzügyiminiszteriumhoz utasíttatni véleményez
tetik. 

Kiss József volt hovédbuszár nyugdíjaz-
vagy segedelmeztetését kéri.—Ezen kér

vény elintézés végett a honvédelmi minisztérium
hoz utasítandó. 

Komárommegyei monostorhegyi szőlőbirt 
tokosok 1848-9-ik években szőlőikben okozot-
24,912 frtra s két krajczárra becsült hadkárok
nak megtérítését kérik.—Elintézés végett a pénz
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

Ujszőny község lakosai az 1848-49 években 
Komáromvár ostromlása alkalmával szenvedett 
káraik megtérítését kérik.—Ezen kérvény elinté
zés végett a pénzügyi minisztériumhoz tétetni 
véleményeztetik. 

(Mindezekre nézve a bizottság véleményezései 
észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

H a j d u I g n á c z e l ő a d ó : (olvassa foly
tatólag:) 534. sz. a. Nagy-Bánya város közönsége 
a Debreczen városi árvatartó alapból kiszakított 
140,000 frt visszaadatását kéri. — Ezen kérvény 
Debreczen városának e tárgyban benyújtott fo
lyamodványával együtt elintézés végett a bel
ügyminisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

525 sz. a. Nagy-Bánya város közönségének 
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kérvénye az 1868. évi 56. törvényczikkelynek 
több városra kiterjesztése iránt. Az igazságügymi-
niszteriumhoz áttétetni véleményeztetik. 

S z o n t a g h P á l (csanádi): T. képviselő
ház! (Halljuk!) Az 525. ós 524. számokkal ellátott 
kérvényekre adott vélemény elolvastatott a t. 
előadó ur által; miután azonban ez egy kéeobbi 
szám alatt, t. i. 540. szám alatt ismét előfordul, 
nehogy később ugy méltóztassék venni, hogy a 
most felolvasott vélemény el van fogadva, azt 
vagyok bátor javasolni ez alkalommal, hogy az 
540. számú kérvényre adott javaslat is felolvas 
tassék. 

E l n ö k : Miután ezen kérvény kapcsolat 
ban van a most említett későbbi kérvénynyel, 
ezélszerü lesz ezt is elolvasni 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó : 540 sz. a. 
Debreezen szab. kir. város az árvákat segedel-
mező alapból a nagyváradi latin szertartású szent
szék kezelése alá kiszakasztott 140,000 frt. ala
pítványi töke visszaadatását kén. 

K i s s I a j o s : T. ház! Én a fölolvasott 
véleményt kielégítőnek nem tartom. Nem fogom 
ugyan a t. ház türelmét hosszú előadással fá
rasztani, mert ugy hiszem, hogy elegendő lesz, 
ha igen röviden és egyszerűen csak azt emlitem, 
hogy a jelen kérvény tárgyát az absolut kor
mány azon ténye képezi, melynél fogva Debre
ezen városát egy százados tulajdonától minden 
kihallgatás nélkül administrativ után megfosz
totta, és egy községi alapítványt felekezetivé 
tett, még pedig ugy, hogy az izraelita és görög-
katholikus, valamint a görög-keleti egyházhoz 
tartozókat is annak használatából tökéletesen 
kizárta. 

Hogy ezen eljárás mennyire ellenkezik mind 
a méltányosság, mind az igazság és a jog fo
galmával, arra nézve csak azon egyszerű körül
ményt vagyok bátor fölemlíteni, hogy midőn az 
ekként elvett alapítványt a provisorius kormány 
a helv. hitvallású felekezetnek átadni akarta, 
ez azt nem fogadta el, hanem a majdnem 140,000 
frtnyi összeget kénytelen volt visszautasítani. — 
Legtávolabbról sem állítom, mintha a magyar 
országgyűlésnek jelenleg az volna legelső fölada
ta, hogy sérelmeket tárgyaljon, de más részről 
azon meggyőződésben vagyok, hogy midőn az ab
solut kormány törvényellenes eljárása ellen való 
sérelmek fordulnak elő, akkor az országgyűlés 
ily sérelmek orvoslását magától egyszerűen el 
nem utasíthatja, sem pedig azt hallgatással 
vagy elnézéssel nem mellőzheti; de sőt köteles
sége ily esetben határozottan intézkedni az 
iránt, hogy ott, hol az absolut kormány eljárá
sa törvénytelen volt, az alkotmányos kormány az 
ily semmis eljárás helyett törvényes eljárást 
léptessen életbe. Mivel pedig ezt a bizottság je-
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lentésében nem látom, azt el nem fogadhatom, 
hanem bátor vagyok magam s több képviselő
társam nevébe i a következő határozati javasla
tot benyújtani: 

„A jelen kérvény oly utasítással tétetik át 
a bel agyminiszterhez, hogy ez ügyben Debreezen 
városa alkotmányos képviseletének is meghallga
tásával és közbenjárása mellett ujabb tárgyalás 
tartatván, ezen ügyet az alapítvány valódi értel
mében egyedül az igazság és közérdek kivána-
taihoz képest mielőbb intézze el." 

Ezen határozati javaslat nem foglal semmi 
egyebet magában, mint azt, hogy a még ki nem 
hallgatottak kihallgatassanak. Ajánlom tehát a t. 
ház figyelmébe. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Kiss 
Lajos határozati javaslatát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak a határozati javas
latot elfogadni? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó (olvassa foly
tatólag:) 526. szám alatt Nagy-Bánya város kö
zönsége és 533. szám alatt Szatmár-Németi vá
ros közönsége a zárdák és kolostorok eltörlésé
ről alkotandó törvény tárgyában folyamodnak. 
— Használat végett a vallás- ós közoktatásügyi 
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

532. szám alatt Nagyvárad város közönsége, 
és 534. szám alatt Eperjes város közönsége az 
Eszterházy-képtárnak országos költségen való 
megvételéért folyamodnak. Az összes miniszté
riumhoz tétetik át. 

535. szám alatt Eperjes város közönsége, 
és 537. szám alatt Sáros megye közönsége a 
kassa-oderbergi vasútvonal kiépítése tárgyában 
folyamodnak. — Ezen kérvények a közlekedési 
minisztériumhoz azon utasítással véleményeztet
nek áttétetni, hogy a kérvényzett vasutügyet 
tanulmányozás tárgyává tevén, a közérdekű és 
szükségesnek mutatkozó javításokat annak ide
jében terjeszsze a képviselőház elé. 

526. szám alatt Eperjes város Fiúménak Ma-
gyarországhozi visszacsatolása iránt folyamo
dik. — É kérvény az összes minisztériumhoz 
használat végett áttétetni véleményeztetik. 

543. szám alatt Győr megye közönsége a 
vándor czigány népfaj megtelepítése iránt folya
modik. Ezen kérvény a belügyminisztériumhoz 
azon utasítással véleményeztetik áttétetni, hogy 
a vándor czigány népfaj letelepítése és az azok 
sorsa javítására szükséges és czélszerünek mutat
kozó javításokat terjeszsze a ház elé. 

1152. szám alatt Lipót község határát a 
Duna folyó rombolásai ellen megvédetni kéri. — 
E kérvény elintézés végett a közlekedési minisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

1168. szám alatt özvegy Ferenczi Jánosné 
1848-ik évben a honvédségnél tett szolgálataiért 
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segélyeztetést és nyugdíjaztatást kér. Ugyanezt 
kéri László Dávid s Petrik István. — E kér
vények a honvédelmi minisztériumhoz áttétetni 
véleményeztetnek. 

1169. szám alatt Szentes város 134 pol
gára a kisebb királyi haszonvételi jogok meg
szüntetése iránt folyamodik. Használat végett az 
igazságügyi minisztériumhoz áttétetni vélemé
nyeztetik. 

1183. szám alatt Szabadka város 986 pol
gára a káromkodás megfenyitésére törvényt 
hozatni kér. — E kérvény a bűntető törvény 
kidolgozásánál használat végett az igazságügy-
minisztériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

A Pest városában gyökös joggal biró se
bész műhelyek tulajdonosai az iparszabadság tár
gyában kérvényeznek. Az összes minisztériumhoz 
tétetik át. 

Debreczen sz. kir. város kérvénye az árvá
kat segedelmezö alapból a nagyváradi latin 
szertartású szentszék kezelése alá kiszakasztott 
140,000 frt alapítványi tőke visszaadatását kéri. 
Debreczen városának e tárgyban beadott kérvé
nye elintézés s használat végett a belügyminisz
tériumhoz áttétetni véleményeztetik. 

(Mindezekre nézve a kérvényi bizottság vélemé
nyesései észrevétel nélkül elfogadtattak.) 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó (olvassa foly
tatólag): Következik a XIH. sorsjegyzék. 

Bihar megye, Szakolcza sz. kir. város, Sze-
pes megye, Bereg megye, a szepesi XVI. város 
az Eszterházy-képtárnak országos költségen meg
vételét kérik. Mindezen törvényhatósági fölira
tok használat végett a vallás- és közoktatás
ügyi minisztériumhoz áttétetni véleményeztetnek. 

Sziklay Antal a magyar kormány által 
1848-ik évben kibocsátott 100 pfrtos kincstári 
utalvány beváltását kéri. Elintézés végett ezen 
kórvény a pénzügyminisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetik. 

Mihályfi Ignácz a magyar kormány által 
1848-ik évben kibocsátott 4 darab 100 pfrtos 
utalvány s azok szelvényei beváltását kéri. Ezen 
kérvény elintézés végett a pénzügyminisztérium
hoz tétetni véleményeztetik. 

Lotterius Frigyes az 1849-ik évi augusztus 
haváról löl nem vett 50 pfrt nyugdijának ki
fizetését kéri. A honvédelmi minisztérium által 
a folyamodók kérései kellőleg tárgyalva levén, 
ezen kérvény a levéltárba tétetni véleményeztetik. 

A nagy-váradi községi iskolai tanítók egy
lete. 

A Jászkun kerületi néptanítók bizottmánya, 

A néptanítók fizetéseinek feljebb emelését s 
nyugdijaik szabályozását kérik. 

Ezen kérvények használat végett a vallás
os közoktatásügyi minisztériumhoz áttétetni vé
leményeztetnek. 

Beszterczebánya város, Belső-Szolnok megye, 
a szepesi XVI. városi kerület közönsége kérvé
nyei Hűmének és kerületének Magyarországhoz 
vissza csatolása tárgyában. — Ezen törvényha
tósági főiiratok használat végett az összes minisz
tériumhoz tétetni véleményeztetnek. 

Hellebront Béla kérvényez a római katho-
l ikus egyház tagjai egyházi adójok szabályozása 
i rán t . — Áttétetik a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz. 

Gróf Festetics Leo kérvényez a szinészeti 
tanoda fmövendékei hadkötelezettsége tárgyá
ban. — A honvédelmi minisztériumhoz téte
tik át. 

Beregh megye és a XVI. szepesi város kér
vénye az adományos egyházi javaknak világi s 
nevezetesen népoktatási czélokra fordítása iránt. 
— A vallás- és közoktatási minisztériumhoz té
tetik át. 

Beregh megye és a XVI. szepesi város kér
vénye a zárdák és kolostorok eltörlése, s azok 
javainak közoktatási czélokra használása tárgyá
ban. A vallás- és közoktatási minisztériumhoz 
tétetik át. 

Beregh megye a Tisza folyó kiáradásai ál
tal okozott károk elhárítása végett szükséges 
intézkedések megtételét kéri. — A közmunka- és 
közlekedési minisztériumhoz tétetik át. 

Belső-Szolnok megye kérvénye az incom-
patibilitási törvény alkotása iránt. Áttétetik az 
összes minisztériumhoz. 

Komárom sz. kir. város a kisajátítás iránt 
hozott 1868-ik évi LVI. törvényczikkelynek, több 
városokra kiterjesztése iránti kérvénye. — Átté
tetik az igazságügyi minisztériumhoz. 

Abda község lakosai és Duna-Vecse község 
155 lakosa a kisebb királyi haszonvételi jogok 
megszüntetése iránt folyamodnak. — Ezen kér
vények az igazságügyminiszteriumnak az ezen 
tárgyakban előterjesztendő törvények kidolgozá
sánál használat végett át tétetni véleményeztetnek. 

(Mindezekre nézve a kérvényt bizottság vélemé
nyezései észrevétel nélkül elfogadtatnak.) 

H a j d ú I g n á c z e l ő a d ó : Van szeren
csém még ezen kivül mintegy 80 darab kérvényt 
bemuta tn i , melyeknek jegyzéke XI. sorsjegyzék
ben fog kinyomatni. — Ezen sorjegyzék még a 
nyomdában van. mely annak elkészítésével el
késett. 
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Ha méltóztatnak parancsolni, fölolvashatom 
kéziratból, de azt hiszem, hogy talán a mai 
napról máskorra lehetne halasztani. 

E l n ö k : T. ház! Ezzel a XIII. sorsjegy
zékről a kérvényi bizottság jelentése meg volna 
Haladva ; következnék a XI. sorjegyzék, de az 

még nincs kinyomatva, igy tehát nincs más 
hátra, mint holnap napirendre fölvenni a hon
védelmi minisztérium !ós horvátminiszterium 
költségvetéseit. (Helyeslés.) 

Az ülés végződik 12\ órákor. 

139. országos ülés 
1870. márczius 8-dikán 

S o m s s i c h P á l , 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: Kérvények és memorandum bemutatása. Grueszku Lázár torontálmegyei szentgyörgy-kerületi 
képviselő halálának bejelentése. Henszlmana Imre a gyógyszerek árszabályozása; Miletics Szvetozár a bocca di 
cattarói fölkelés költségeinek közössége iránt interpellálja a kormányt. A honvédelmi minisztérium költségvetésének 
átalános tárgyalása megkezdetik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrássy 
Gyula gr., később Bedekovics Kálmán, Eötvös József 
b., Horvát Boldizsár, Gorove István, Lónyay Meny
hért, Mikó Imre gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy
zőkönyvét meghallgatni. 

Majláth. I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
márczius 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha észrevétel nincs, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. 

E l n ö k : Kvassay László képviselőtársunk 
bemutatja Iván János Brezova mezővárosi la
kosnak kérvényét, melyben a hon védkötelezettség 
alól felmentését a honvédelmi minisztérium 
84627 sz. a. rendelete ellenére sikeresitetni kéri. 
A kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Sajnálattal jelentem, hogy tegnap levelet 
vettem Hadszicz Lázár torontálmegyei alis
pántól, melyben tudatja, hogy G-rueszcu Lázár 
Torontál megye szent-györgyi választói kerület 
országgyűlési képviselője huzamosb betegség után 
f. é. február hó 22-én meghalálozott. 

Ezen elhunyt képviselőtársunk betegsége 
folytán igen ritkán jelenhetett meg hivatása 
helyén és még mielőtt a benne helyezett biza

lomnak eleget tehetett volna, kiragadta a halál. 
Béke legyen poraira! 

Kérném a t. házat, jegyzőkönyvileg felha
talmazni az elnökséget, hogy mind örueszcu 
Lázár, mind pedig a tegnap eltemetett Kuk Jenő 
elhalálozott képviselők helyébe a választás iránt 
intézkedjék. (Helyeslés.) 

I v a c s k o v i c s G y ö r g y : Van szerencsém 
Temes megyébe kebelezett Detta mezőváros 32 
földmives lakosának kérvényét bemutatni, mely
ben a földadóban tulterheltetésök ellen orvos
lásért folyamodnak. Kérem, méltóztassék a kér
vényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta
sittatik. 

S z l á v y J ó z s e f : Van szerencsém a t. 
háznak a Pozsony városi izraelita község elöljá
rósága, fő- s alrabbija, valamint számos tagjai 
által aláirt kérvényt benyújtani, melyben a „Hit-
őr" czimü egylet által a képviselőházhoz a 
congresuss határozatai ellen benyújtott kérvény
ben kifejtett elvekhez való ragaszkodásukat 
nyilatkoztatják, s egyszersmind kérik, hogy a 
congressus határozatai rajok nézve kényszerítő 
ne legyen; különösen pedig, hogy mindazon erő
szakos rendszabályok, melyekhez a világi ható
ságok az orthodox zsidókkal szemközt nyúlnak, 
megszüntessenek. 

44* 
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E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz uta-
sittatik. 

R a g á l y i G y u l a : T. ház! Van szeren
csém bemutatni Borsod megye F. Nyárád községi 
Grossmann József izraelita lakos kérvényét, mely
ben a n. isza-Füreden táborozott magyar hadse
reg részére, elhunyt édes atyja Grrossmann Lö
rincz által 115 darab utalványok mellett kiszol
gáltatott italnemüekért, az orosz hadsereg be
nyomulása következtében hátralékban maradt 
1405 frt. 80 kr, és azonfelül az orosz hadsereg 
által okozott 3000 frt. kárának megtérítését ké
ri. Kérem szabályszerű tárgyalás végett a kér
vényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

H e n s z l m a n I m r e : Egy interpella-
tiót van szerencsém a belügjoniniszter úrhoz in
tézni. 

A volt belügyminiszter egyik rendeletével, 
mely múlt évi márczius 15. kelt, megengedi a 
gyógyszerészeknek azt, hogy az egész (recipetői 
vagyis) vénytől 20%-nyi pótlékot szedhessenek 
és ez tartana f. é. márczius 15-ig. A rendelet 
igy szól: „A magyarországi összes gyógyszeré
szek bizottmányának folyamodványára, melyben 
a fönálló gyógyszer-árszabványhoz, a jelenlegi 
ezüst agio tekintetbe vételével, ugy szintén az 
uralgó rendkívüli drágaságnál fogva, az egyes 
vények összegéhez arányított pótlék engedélye
zését kéri; a folyamodványban elősorolt okok, 
különösen annak figyelembe vételével, hogy a 
gyógyszerészek gyógyszereiknek nagy részét kül
földről beszerezni, azoknak utóbbi időben tete
mesen emelkedett árát, teljes értékű pénzben fi
zetni kénytelenittetnek: az országos közegészségi 
tanács előleges meghallgatása után s annak ja
vaslatára ezennel megengedtetik, hogy f. é. már
czius 15-től kezdve 1870. évi márczius 15-ig s igy 
egy évre terjedő idő alatt, minden egyes orvosi 
vénynek összes árához, 20°/o pótlék legyen hoz
zá számitható." 

A pénz-agio nem volt oly magas a múlt 
évben, mint annak előtte, s igy ezen indok ele
sik, azonban — dato non concesso — még nem 
is annyira a gyógyszerektől vették be a 20°/o-
kot, mint inkább magától az espeditiótól. Bátor 
vagyok egyetlen egy példát fölhozni. 

Kezemnél van egy vény: „pulvis doveri," 
melyben az illető czikk a gyógyszerésznek 2 kraj-
czárba kerül, s mégis az egész vény 45 krajczár-
ba számíttatik; az expeditio tehát 43 krba ke
rül, daczára annak, hogy az egész 3 perez alatt 
könnyen elkészíthető. 

Kérdem tehát a belügyminiszter úrtól: szán
dékozik-e ezen igazságtalan, főleg másképen is a 

szenvedő népre nehezendő tetemes adót 1. é. 
márczius 15-én túl is föntartani? 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa 
Renszlmann Imre interjpellatioját:) 

A volt belügyi miniszter ur m. é. márczius 
5-én kelt rendeletével a magyarországi gyógy
szerészeknek minden egyes vénytől húsz percen
tes pótlékot szedni enged jelen évi márczius 
15-ikéig, hivatkozván főleg a magas pénzagióra. 

A pénzagio az idézett óv folyama alatt 
magasabb nem, ellenben csekélyebb volt, mint 
annak előtte; azonban megengedve is ezen kö
rülmény némi súlyát, nem látom indokolva, mi
ért kellene a húsz százaléknyi pótlékot nem csak 
a külföldről behozott gyógyszerre, hanem még 
annak expeditiójára is alkalmazni. 

Kezemnél van egy vény (pulvis duveri,) 
melyben a gyógyszeranyag két, mondd két kraj-
czárba kerül, mig az egész vény 45 krajezárba 
számíttatik; az expeditio tehát 43 krajezárba 
kerül, daczára, hogy három perez alatt könnyen 
elkészíthető. 

Kérdem tehát a t. miniszter urat: szándé-
kózik-e ezen igazságtalan, főleg a másképen is a 
szenvedőre nehézkedő tetemes adót még f. é. 
márczius 15-én túl is föntartani? 

E l n ö k : Közöltetni fog a belügyminiszter 
úrral. 

D o b s a JLajos : T. ház! Van szerencsém 
a makói orthodox-izraeliták részéről egy memo
randumot benyújtani, mely kiegészítő részét ké
pezi az általam múlt hó 25-én benyújtott kér
vénynek, a mennyiben annak indokolására szol
gál. Kérem tehát, méltóztassék ezt ama kér
vényhez csatolni, hogy annak elintézésekor és 
illetőleg érdemleges tárgyalásakor figyelembe vé
tethessék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit-
tatik. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Inter-
pellatióm van miniszterelnök úrhoz, illetőleg 
pénzügyminiszterhez, melyet felolvastatni kérek. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Mi
letics Szvetozár interpellatióját:) 

A bécsi lapoknak a dalmátiaügyi bizott
mány f. évi márczius hó 4-én történt tárgyalá
sáról tett értesítésében az áll, hogy a belügyi 
osztrák miniszter a Bocca di Cattaróban tett 
költségek felőli kérdésre azt nyilatkoztatta volna 
ki: hogy e költségek felöli alkudozás a magyar 
kormánynyal folyamatban van, de hogy elvileg el 
van fogadva, hogy azok közös osztrák-magyar 
költségek. 

Azon indokból, mivel a bocca di cattarói 
ügy vége megmutatta, hogy az ottani békétlen
ség nem kívülről okoztatott, s hogy nem is volt 
államellenes iránylata, hanem, hogy csekély be-
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látás és a kormány s közegei által alkalmazott 
ügyetlen eszközök gyümölcse volt, mely meggyő
ződés magában az emiitett reichsrathi bizott
mányban is viszhangot és kifejezést nyert; hogy 
tehát a békétlenség és annak lecsillapítása tisz
tán belügye Cislajthániának; 

az indokból, hogy a körülmények, melyek 
szerint a hadsereg Boeca di Cattaróban, mint 
már bizonyos, 14 falut ós számos elhagyatott 
házat, melyben nem volt egyetlen egy élő lélek 
sem, tehát strategikai szükség nélkül kizsákmá
nyolt és leégetett, hogy a gyümölcsöket mind 
széthurczolta, hogy 27 templomot kizsákmányolt 
és szétromboltatott, hogy 3 zárdát égetett le, 
hogy az egyházi szereket nyilván hitvány áron 
eladta, az eltemetett holttesteket sírjaikból ki
ásatta stb., hogy, — mondom — ezen körül
mények még nem adnak a belzavarnak oly je
lentőséget, mely a pragmatica sanetio szerint 
közös védelmet állapitana meg; 

és végre tekintve azt, hogy ezen közös had
védelem még nem föltételez közösséget a financz-
költségekben is, annál kevésbbé, mivel akkor az 
odavaló, ezen országgyűlésnek nem felelős köze
geknek hatalmában állana téves mértékei által 
ez ország megterheltetését okozni; 

nehogy a magyar kir. minisztérium végzett 
tette által a magyar korona-tartományok ál
lamjogi és pénzügyi érdekének praejudicáljon és 
ez által a hazát úgynevezett kénytelen helyzetbe 
hozza, a miniszterelnök és pénzügyminiszter úr
hoz következő interpellatiót intézek: 

Igaz-e, hogy a magyar kormány a bocca di 
cattarói elégületlenség lecsillapítása alkalmával 
tett költséget közösnek elismerte, vagy hogy 
olyannak elismerni szándékozik? — s ha igen,: 
mely törvényes alapon? s mily politikai indok
ból tette azt vagy szándékozik tenni? 

Andrássy G y u l a gr . min i sz ter 
e l n ö k : A mennyire az interpelláló ur kérdé
sét értettem, arra rögtön válaszolhatok (Halljuk!) 
0 felsége osztrák minisztériuma és a magyar 
kormány közt a kérdéses tárgyra nézve minded
dig semmi alkudozás nem folyt, sőt tudtommal 
még eszmecsere sem. — Ez válaszom a hozzám 
intézett kérdésére. — (Helyeslés.) 

Mile t i c s Szve tozár i (Halljuk \ Hall
uk !) A t. miniszterelnök ur válaszával meg va
gyok elégedve, de ebből az következik, hogy 
vagy a lapoknak nem volt igázok, vagy pedig, 
az osztrák belügyminisztériumnak nem volt igaza. 
(Derültség.) 

E l n ö k : A miniszterelnök ur nyilatkozata 
tudomásul vétetik. És most áttérünk a napi
renden levő tárgyra, a hon védelmi minisztérium 
költségvetésére. 

B i t t ó I s t v á n e l ő a d ó : T. ház! A pénz
ügyi bizottság a honvédelmi minisztérium költ
ségvetését, mint ily részletes alakban elsőt, min
denek előtt a honvédségről szóló 1868. XLI-ik 
t. ez. szempontjából vette bírálat alá, és mint
hogy ugy találta, hogy a törvénynek szabályozó 
rendeletei a honvédség szervezésénél mindenben 
szigorúan megtartattak, az előterjesztett költ
ségvetést átalánosságban ajánlja a t. háznak a 
részletes tárgyalás alapjául. 

Azonban, midőn a bizottság ezt teszi, egy
szersmind felhívja a t. ház figyelmét egy oly el
vi kérdésre, melynek a részletes tárgyalás előtt 
megoldása már csak annál fogva is mulhatlanul 
szükséges, minthogy az lényeges befolyással van 
a költségvetés négy első czimének összegeire. 
Ezen elvi kérdés, a tiszti illetékek kérdése. Az 
1868. évi XLI. t. ez. 19. §-a, mely azt mondja: 
hogy a honvédség tisztjei és legénysége szolgá
latuk időtartama alatt, békeidején ugy, mint 
hadi lábon és háború idején, ugyanazon illeté
kekben részesülnek, a melyekben a hadseregbe
liek, mondom a törvény, mely ezt mondja: az 
akkor fenállott helyzetre lehetett csak tekintet
tel; és midőn az egyenlő javadalmazás elvét ki
mondotta, tulaj donképen nem tett egyebet, mint
hogy a honvédségre nézve is elfogadta és meg
állapította a hadseregnél fenállott illetékeket. 

Azonban időközben a helyzet megváltozott; 
mert a múlt évi delegatio határozata által az 
1870-iki költségvetésben a tiszteknek készpénz 
fizetése a hadnagytól kezdve az őrnagyig felébb 
emeltetett, a természetbeni illeték pedig szabá-
lyoztatott, illetőleg alább szállitatott. Ezen vál
tozás következtében tehát mulhatlanul szüksé
gessé válik, hogy a honvédség tisztjeire nézve a 
törvényhozás szintén ujabban intézkedjék. 

Bátor leszek a pénzügyi bizottságnak erre 
vonatkozó véleményét, mely a jelentés átalanos 
részében foglaltatik, felolvasni. (Olvassa:) 

„A honvédelmi minisztérium költségvetésé
ben a rendes 

szükségletre . . . 4,329.324 frt. 53 kr. 
a rendkívülire . . 205,920 „ 

összesen 4,535,244 frt. 53 kr. 
van előirányozva. 

Ez levén az első részletes költségvetés, mely 
e minisztérium által előterjesztetett, a pénzügyi 
bizottság mindenekelőtt is átalánosságban magá
ból a honvédségről szóló 1868. évi XLI. t. ez. 
rendeletei szempontjából vette azt bírálat alá. 

E t. ez. 19. §-a azt tartalmazza, hogy a 
honvédség tisztjei és legénysége ugy béke, mint 
háború idején ugyanazon illetékekben részesülnek, 
mint a hadseregbeliek. 

ki előterjesztett költségvetésből pedig az 
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tűnik ki, hogy abban a tiszti fizetések már 
azon fölemelt összegekben vétettek fel, melyek a 
hadsereg tisztjeire nézve az 1870-ik évre ajánl-
tattak meg, ellenben a lóilletmények a hadse
regnél jelenleg még érvényben levő rendszer sze
rint és így magasabban vannak felszámitva, 
mint a hogy azok a delegatiok által a hadsereg 
1870-iki költségvetésében számíttattak. 

A pénzügyi bizottság tehát legelőször is 
azon elvi kérdés eldöntését tartotta szükséges
nek, vajon tekintettel a törvény fentebb idézett 
szavaira, helyes alapokon nyugszik-e a miniszté
riumnak előirányzata az illetékekre nézve. 

Az indokolás, mely a minisztérium részéről 
előterjesztetett, abból állott: hogy a törvény 
rendeletének megfelelőleg a honvédtisztek ez idő 
szerint minden tekintetben egyenlő illetékeket 
húznak ugyan a hadseregbeliekkel, minthogy 
azonban a delegatiok múlt nyári határozatai ál
tal a tiszti fizetések felébb emeltettek, a lóillet
mények pedig alább szállíttattak, a minisztérium 
azon reményben, hogy a törvényhozás nem leend 
mostohább a honvédek irányában, mint voltak a 
delegatiok a hadsereg tisztjeivel szemben, a pénz
beli illetékeket már azon mennyiségben vette fel 
az előirányzatba, melyben azok a hadseregre 
nézve az 1870-ik év január 1-től hatályba fog
nak lópui, — más részről azonban tekintettel 
azon körülményre, hogy a honvédlovasságnál 
csak 28 legénységi lóból áll századonkint a lo
vak békelétszáma, és igy az ügy érdekében kí
vánatos lenne, ha több szolgálatra képes tiszti 
ló tarthatására nyújtatnék lehetőség: a lóillet-
ményt jövőre is, a jelenleg még fenálló rendszer 
szerint, vagyis minden egyes őrnagynál, lovas 
századosnál, főhadnagynál és hadnagynál egy ló
val többre vélte előirányzandónak, annyival is 
inkább, mivel az ez által támadó kiadási több
let a különben felveendő lóátalányon túl csak 
11,792 frtot tenne. 

A pénzügyi bizottság azonban a maga ré
széről súlyt fektetve arra, hogy a törvény 
abbeli rendelete, miszerint a honvédség javadal
mazás tekintetében teljesen egyenlő lábra helye
zendő a hadsereggel, az illetékekre nézve idő
közben történt változtatások után is épségben 
maradjon, helyesli a minisztérium előirányzatát 
a tiszti fizetéseknek itt is alkalmazásba vett fe
lébb emelésére nézve, ellenben a teljes egyenlő
ség szempontjából a hadseregben létező mérvekre 
leszállittatni javasolja a lóilletményeket, és 
azokhoz képest, lóeleség és lóátalány tejében a 
költségvetés 

1-ső cziménél, a központi igaz
gatásnál 639 frt. 65 kr. 

2-ik cziménél, a főparancs
nokságnál . . . . 202 „ 50 „ 

3-ik cziménél, a kerületi 
parancsnokságoknál . 243 frt — » 

4-ik cz.-nél, a csapatoknál 19,347 „ 48 kr 
törlést hoz javaslatba, — 

viszont 
az igy leszállított lóilletmények helyett a 

hadseregre nézve is megállapított évenkinti szol
gálati pótdíj fejében a 4-ik czimnól 64 activ 
tiszt után egész évre számítva 7680 frt, és 96 
szabadságolt tiszt után egy hóra számítva 960 
frtot, összesen 8640 frtot javasol felvétetni. 

E l n ö k : Az e tárgyhoz szólni kívánókat 
egyik oldalról Széll Kálmán, másik oldalról Jám
bor Pál jegyző urak jegyzendik. 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Mielőtt a honvédelmi miniszté
rium költségvetésének tárgyalásába méltóztatnék 
bocsátkozni, kénytelen vagyok egy kérést ter
jeszteni a t. ház elé, mely a múlt évi és idei 
költségvetéssel összefüggésben van. 

A muít évben ugyanis 7 millió lett meg
szavazva a rendkívüli költségek között a hon
védség fölszerelésére; ezen 7 millió megrendelé
sek által teljesen igénybe van ugyan véve, de 
akkor, midőn szerencsénk volt előterjesztem a 
honvédelmi minisztérium budgetét, a pénzügyi 
bizottság még nem tudhatta: vajon az egész 
összeg egyszersmind utalványoztathatni fog-e, 
vagyis az illető áruk átadathatnak-e vagy nera. 

Most azonban a tapasztalás mutatja, hogy 
mindazokat teljesen átvenni nem lehetett, és kö
rülbelül egy milliónyi összeg az, a melynek meg
felelő czikkek a múlt évben átvehetők nem vol
tak, hanem csak az idén lesznek átvehetők. 

Már most a számviteli szabályok szerint 
három hóig a minisztérium utalványozhat ugyan 
a múlt év költségeire, de továbbra nem; miután 
pedig ezen áruk egy része ezen három hó alatt 
sem vehető át, azon kéréssel járul a t. házhoz; 
méltóztassék megengedni, hogy a múlt évről fen-
maradt ezen egy milliónyi összeg az idei rend
kívüli költségek számlájába átvétessék, és ab
ban találja födözését. 

Hogy pedig a t. ház ezt forma szerint tár
gyalhassa és a pénzügyi bizottsághoz utasíthassa, 
van szerencsém ezen kérésemet Írásban is beadni, 
felkérve a t. házat, hogy méltóztassék azt a pénz
ügyi bizottságnak kiadni, mely igen röviden ad
hatna arról jelentést. (Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (Olvassa a hon
védelmi miniszteri előterjesztést:) „A honvédelmi 
minisztérium ez évi költségvetésének összeállítá
sakor előre látható nem volt, mikorra érnek vé
get a honvédség részére folyamatban volt szá-
litások addig, mig a íenálló szabályok mellett 
a múlt 1869. év számlájára még utalványozás 
történhetik. — Most azonban már kétségtelen 
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levén, hogy a múlt évre megszavazott 7 millió 
frt. alapján biztosított szállítmányoknak 77-de, 
vagyis 1 millió forint áru addig átvehető nem 
lesz, s hogy azon összeg csak később utalványoz-
tathatik: 

Ennélfogva kérem a t. képviselőbázat, mél
tóztassék a honvédelmi tárcza 1870. évi költség
vetésébe rendkívüli kiadásokra „honvédségi fel
szerelés" czimén még 1.000.000 frtot. íölvenni, 
mely a múlt évre megszavazott 7.000.000 írtból 
márezius végéig ki nem adatott, s igy a fen-
maradott részben találja fedezését." 

E l n ö k : Ezen miniszteri előterjesztés a 
pénzügjd bizottsághoz utasittatik. 

A n d r á s y G y u l a gr . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T. ház! Egyszersmind a házszabályok ér
telmében van szerencsém fölkérni a t. házat : 
hogy a honvédelmi költségvetés tárgyalása al
kalmával részletes felvilágosításokat t. barátom, 
az áll m ti tkár ur is adhasson. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Várady Gábor! 
T i s z a K á l m á n : T. ház! Bocsánatot 

kérek, mielőtt az általános vita megkezdődnék, 
a tárgj^alás rendjéhez van egy pár szavam. 

Méltóztatnak emlékezni, hogy még a múlt 
évben egy indítvány adatott be Clementis Gá
bor, Ivánka Imre, Várady Gábor és több kép
viselőtársam által az 1849-iki volt honvédek ár
vái és özvegyeinek nyugdíjaztatása érdekében. 
Ezen indítvány kinyomatván, a t. ház 85-iki 
ülésében 959. jegyzőkönyvi sz. a. elhatározta, 
hogy e határozati javaslatot a honvédelmi mi
nisztérium költségvetésével egy időben fogja tár
gyalás alá venni. 

Ezen határozathoz képest azt hiszem, most 
volna ideje annak, hogy azon határozati javaslat 
is fölolvastassák, hogy azután a tárgyalásnál 
arra is reflectálni lehessen. (Helyeslés bal felől.) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k : T, ház! A mint Debreczen városának igen 
t. képviselője mondotta, egy indítvány adatott 
be a honvédek rokkantjainak, özvegyei, árvái
nak segélyezése tárgyában, és a ház azt hatá
rozta, hogy az a honvédelmi budget tárgyalásá
val együtt vétessék föl. Maga azon indítvány 
azonban világosan össze van kötve a nyugdijak 
kérdésével, mert egy bizonyos összeget kér föl
vétetni, és ennélfogva nem tartozik az átalános 
tárgyaláshoz. 

A választás tehát az igen t. indítványozó 
urakra nézve kettős lehet; vagy azt kívánhat
ják, hogy a nyugdijak eziménél vétessék föl, vagy 
pedig, midőn a honvédelmi minisztérium költség
vetése már letárgyaltatott. 

Az ellen, hogy ez alkalommal fölvétessék, 
nincs semmi kifogásom, sőt óhajtom, s óhajtjuk 
mindnyájan; de hogy egy positió, a mely egy 

bizonyos összeg fölvételét kívánja, az átalános 
tárgyalás alkalmával tárgyaltassék, azt sem az 
indítványnak természete, sem pedig a ház hatá
rozata nem indokolhatja. 

Arra kérem tehát a t. házat, méltóztassék 
az indítványt nem az átalános vita alkalmával, 
hanem külön tárgyalni. Ezen eljárás végre is 
senkit sem fog gátolni abban, hogy erre vonat
kozólag is nézetét az átalános vita alkalmával 
elmondhassa. Ismétlem, hogy óhajtom, miszerint 
ezen indítvány igen is tárgyaltassék, de azt kell 
óhajtanom, hogy concrete s ugy tárgyaltassék, 
hogy a fölhozandókra felelni lehessen, (Helyeslés 
jobb felől.) 

G h y c z y I g n á c z : T. ház! Az igen t. 
miniszterelnök urnák legfőbb érve az volt. hogy 
határozott összeg kívántatik azon határozati ja
vaslatban, (Fölkiáltások a jobb oldalon: Ad nem 
mondta!) melyet Ivánka Imre képviselő ur és tár
sai beadtak. 

Bátor vagyok erre megjegyezni, hogy a ja
vaslat határozott összeget nem kivan a honvédek 
számára, nézetem szerint is tehát azon javasla
tot, a m i n t Debreczen* városa érdemes képviselője 
indítványozta, most a honvédelmi költségvetéssel 
együtt tárgyalni lehet. 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r e l 
n ö k é Tárgyalni nem lehet, de hozzá szólani: 
igen. 

K e r k a p o l y K á r o l y á l l a m t i t k á r : 
Maga a határozati javaslat, melyről szó van, 
többek közt igy szól: ,,Tekintettel arra, hogy a 
közös hadsereg 1870 -ki költségvetésében nyug
dijak czimén fölvett nagy összegek ellenében a 
magyar kir. honvédelmi minisztérium 1870-ki 
költségvetésében nyugdijak czimén csak 4000 fo
rintot hozott javaslatba s igy tovább. Tehát 
maga az indítvány a költségvetés 5-ik eziméhez 
köti magát. En tehát ennél és egyátalában a do
log természeténél fogva azt hiszem legezélsze-
rübbnek, ha a költségvetés ugyanazon eziménél 
tárgyaltatik a határozati javaslat, melyre az hi
vatkozik, s melyhez magát köti. (Helyeslés jobb 
felöl. Fölkiáltások bal, felől: Jól van! Ugy is lehet!) 

M a d a r á s z J ó z s e f ? T. ház! Ugy hi
szem, mindnyájan egy véleményben vagyunk, és 
mégis — ugy látszik — hogy egymás ellenében 
szavazunk. 

Debreczen városa érdemes képviselője arra 
kérte föl a házat, hogy miután egy határozati 
javaslat adatott be, melynek tárgyalása a hon
védelmi költségvetés megvitatása alkalmára tü
zetett ki, hogy mondom, e határozati javaslat 
olvastassák föl. Ennek ellenében ón azt hiszem, 
hogy ezen határozati javaslatban foglalt szavak
ból érveket meríteni nem lehet. (Halljuk!) Nem 

j lehet már csak azért sem, mert a határozatija-
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vaslat nem egyedül nyugdijakra, hanem — ha 
én jól olvasom — egyúttal bizonyos kiskorú 
árvák gyámolitására is vonatkozik. (Fölkiáltások 
joob felől: Hisz mind egy rovathoz tartozik. De
rültség.) 

Én azt hiszem, t. ház, igen jól fogják tudni 
azok, kik jó kedvvel veszik azt, hogy bizonyos 
gyámolitás nem csak nyugdíjazás-, hanem ado
mányképen is adathatik. Annál kevésbbé hiszem 
pedig, hogy igen jó kedvet nem lehet mutatni 
akkor, (Oh! oh!) mikor nyomor enyhítéséről van 
szó. Mivel tehát ugy sem lehet meggátolni, hogy 
az átalános vita alkalmával még más javaslatok 
is be ne adassanak e tárgyban, s ugy sem le
het megszabni, hogy erre az átalános vita al
kalmával ki ne terjeszkedjenek a fölszólalások: 
én csatlakozom Debreczen városa képviselőjének 
azon óhajtásához, hogy a határozati javaslat föl
olvastassák, és az átalános vita azután kezdes
sék meg. (Helyeslés a szélső balon.) 

Z s e d é n y i E d e : Debreczen városa érde
mes képviselőjének előadását ugy fogtam föl, 
hogy miután a ház határozata szerint az Ivánka 
és társai által beadott indítvány együttesen fog 
tárgyaltatni a honvédelmi költségvetéssel, ő arra 
kéri a t. házat, hogy méltóztassék kimondani, 
vajon tüzetesen akarja-e ezen határozati javas
latot tárgyalni az átalános vagy a részletes vi
tában. E tekintetben tehát határozni kell. 

Az én véleményem szerint áll az, mit a 
miniszterelnök ur mondott, hogy t. i. miután ez 
indítvány a költségvetés egy bizonyos czimére, 
t. i. a nyugdijakra vonatkozik, — mert az indít
vány egyeneseü a honvédek özvegyeinek és ár
váinak nyugdijáról szól — következetesen an
nak tárgyalása és a költségvetésnek illető ezi-
méhez — úgymint a 4. ós 5-ik czimekhez — 
tartozik; ha az átalános vitánál erről szólani 
méltóztatik, azt senki sem akadályozhatja. A mi 
azonban a tüzetes tárgyalást illeti, véleményem 
szerint a képviselőház a miniszterelnök ur véle
ményéhez fog járulni; mely abban áll, hogy 
a végből, miszerint e tekintetben határozat ho
zathassák, szükséges, hogy a határozati javaslat 
az illető czimnél tárgyaltassék. (Helyeslés joob 
felől.) 

N y á r y P á l : Én valóban csodálkozom t. 
ház, hogy miután az igen t. miniszterelnök ur 
nyilatkozott, az ő nyilatkozata folytán a t. ház 
nem olvastatta föl a határozati javaslatot. Mert 
habár a t. miniszter ur csak a részletes tárgya
lásnál a nyugdijak cziménél kívánja annak tár
gyalását, ő is elismeri, hogy nem lehet, — mint 
ő monda — senkit sem lehet akadályozni ab
ban, hogy e tárgyat az átalános tárgyalásnál 
is előhozza. Ennek természetes következménye 

az, — habár ki nem mondotta is világosan a 
miniszter ur — hogy tehát föl kell olvasni. 

A legnagyobb következetlenségnek tartom 
azoknak részéről, k^k már e tárgyban szóltak, 
vagy a mint látom, szórni akarnak (Derültség 
jobb felől) — mondom — következetlenségnek 
tartom azt, hogy helyeselvén a miniszter urnák 
előre bocsátott elveit, azoknak következetességét 
megtagadják, mert ezeknek fölfogása föltételezi 
azt, hogy lehet az átalános tárgyalásnál oly 
dolgokról is szólani, melyek a ház elé nem is 
terjesztetnek. 

Kétséget nem szenved, hogy mikor a ház e 
tárgyban azt határozta, hogy az indítvány a 
honvédelmi költségvetéssel együtt tárgyaltassék, 
már akkor implicite elhatározta azt is, hogy a 
midőn az átalános tárgyalás megnyílik, fölolva
sandó azon határozati javaslat, melynek tárgya
lása összeköttetett a. költségvetés tárgyalásával. 

P u l s z k y E e r e n c z : T. ház! Az én ál
lásom igen nehéz, mert előre megezáfolta Nyáry 
képviselő ur azt, mit ő gondol, hogy én mon
dani fogok. (Derültség.) Legyen azonban szabad 
kimondanom, hogy az ő gondolata, meg az, t a 
mit mondani akarok, nem egészen vág össze. Én 
ugyanis mást akarok mondani, mint a mit ő gon
dolt : hogy mondani fogok. 

Lássuk először, miben értünk egyet, és mi
ben különböznek nézeteink? Egyetértünk abban, 
hogy az átalános tárgyalásnál sok mindenről 
lehet szólani. Ez világos, mert hiszen tudjuk, 
hogy szólottunk mi már egy más átalános tár
gyalásnál, a eonciliumról és az orthodos zsidók
ról is, (Derültség) pedig jól tudtuk, hogy sem a 
conciliumra, sem az orthodos zsidókra nem fog 
hatni mit mi mondtunk. Szabad az átalá
nos vitánál sok mindenről szólani, mert beleillik 
a vita keretébe, erre nézve tehát nincsen véle
ménykülönbség. 

A másik kérdés az, hogy miben nem egye
zünk meg ? Ugy hiszem abban, hogy fél kell-e 
olvastatni a határozati javaslatot vagy nem. En 
részemről azt hiszem, hogy nem kell fölolvas-
vastatni, azért, mert nézetem szerint a határo
zati javaslat fölolvasása csak azon czélból tör
ténhetnék, hogy az iránt határozzunk, holott 
pedig az átalános vitának más eredménye nem 
lehet, mint az, hogy az előterjesztett munkálat 
a részletes vita alapjául elfogadtatik-e vagy nem. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Azt, hogy ezután beleereszkedjünk vagy ne 
ereszkedjünk a nyugdijak kérdésébe, ezt itt elhatá
rozni nem lehet. A mi itt történik: az csak kis
szerű csatározás. I t t előlegesen megpróbáljuk a 
huszár-fogásokat, (Derültség) hanem a döntő ha
tározat a szóban levő kérdésre nézve nem az 
átalános vitához tartozik, hanem tartozik egye-
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nesen azon ponthoz, a hol nyugdijakról szó le^z , 
ós hová azok magok is, kik ezeu iuditványfc tetté k, 
sorolják. Ok magok mondták, hogy ott lesz a 
csata; fogadjuk el tehát mi is azon helyet, me
lyet ők jelöltek ki. Azt hiszem, hogy mi részünk
ről igy esak loyalisan fogunk eljárni. 

Ha különben valaki már előlegesen akar 
csatározni, ezt tennie szabad, és kinek kedve 
van, szóljon: az ellen nincs kifogás. 

Miután tehát — a mint már mondám — 
az átalános vitának más vége nem lehet, mint 
az, hogy vagy elfogadjuk ezeu munkálatot a 
részletes vita alapjául, vagy nem. azt hiszem : 
ezen határozati javaslatot nem szükség fölolvas
tatni, annál is inkább, miután már az eddig 
mondottakból is kitűnik, hogy mindnyájan ol
vastuk és ismerjük a határozati javaslatot. Ennek 
fölolvasása oly formalitás, mely csak akkor szük
séges, mikor ezt tüzetesen fölvesz-szük és erre 
nézve határozunk. Ismétlem tehát, hogy nem 
látom szükségesnek a határozati javaslatnak föl-
olvastatását. (Helyeslés jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s : T. ház! Én leg
először is nem látom annak helyét, hogy Pulszky 
képviselő ur itt „csatáról" beszél egy oly kér
désnél, a melyre nézve maga a miniszterelnök 
ur szíveskedett kijelenteni, hogy ennek előhoza-
talát a házban mindnyájan óhajtjuk. És nem is 
lehet föltételezni a jobb oldalról sem, hogy ezen 
kérdésben — ha netán eltérő nézetei vannak is 
azoktól, melyek ezen oldalról fognak nyilatkoz
tatni — mégis szivén ne viselné azon ügyet, a 
melyről szó van. Következőleg én nem fogadha
tom el azt, hogy ezen kérdés ugy állittassék 
föl, mint két ellenséges tábor Közti kérdés. (He
lyeslés,) 

Továbbá — megvallom — nem tudom: 
csatározás-e ez vagy nem? hanem azt hiszem, 
midőn a tisztelt miniszterelnök ur a maga ré
széről kinyilatkoztatta, hogy az ellen egyátalá-
ban nincsen kifogása — a mi különben is min
den képviselő jogai közzé tartozik — hogy az 
átalános vita alkalmával is lehessen ezen ügy
ről szó, s ezen tárgy is megvitattassék, ha épen 
tetszik; mondom, akkor, midőn a miniszterelnök 
ur ezen nyilatkozatot tette, ezen nyilatkozata 
által semmi ellenzést nem fejezett ki az iránt, 
hogy azon határozati javaslat, melynek tárgyal
tatása iránt a ház már határozott, most a ház 
előtt föl ne olvastassék. 

A mi azt illeti, mit a t. államtitkár ur 
mondott, hogy e határozati javaslat ama bizo
nyos czikkelyhez tartozik, melyben a nyugdijak
ról van szó; meglehet, és azt is elismerem, 
hogy az iránt ott fog határozat hozatni. De 
hogy a ház ezen javaslatról már előlegesen is 
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vegyen tudomást, ezt, ugy hiszem, a jó tárgya
lás menetrendé is magával hozza. 

Hogy mit nyer egyébiránt az, ki ezen föl-
olvastatást ellenzi, azt valóban nem értem; va
lamint azt sem értem, hogy mit nyerünk mi ez 
által, ha fölolvastatjuk? (Helyeslés és derültség.) 
Azt hiszem, esak időt fogunk vesztegetni, ha 
nem olvastatjuk föl, mert azon kérdés eldönté
sével : hogy ne olvastassuk föl vagy olvastassuk 
föl, utoljára nem nyer senki semmit, hanem 
csak az időt vesztjük. (Helyeslés.) 

Andrásy Gyula gr. miniszterel
n ö k : T. ház! Az előttem szólott t. képviselő 
ur az én nyilatkozatomat magyarázta, bátor va
gyok tehát erre nézve néhány észrevételt tenni. 

Igen is, semmi kifogásom sincs és nem is 
volt az ellen, hogy az átalános vita alkalmával 
ezen tárgyr is fölhozathassék azok által, kik azt 
czélirányosnak és szükségesnek látják; (Zaj bal 
felől) hanem ebből arra nézve, hogy az indít
vány most olvastassék föl, azt gondolom, követ
keztetést vonni nem lehet, és megmondom miért: 
En óhajtom, hogy az indítvány fölolvastassák, 
de a maga helyén, ott, a hol tárgyaltatik; óhaj
tom pedig elvi tekintetből azért: mert egy kü
lönálló indítványt nem lehet ez átalános vitába 
belekeverni és ott tárgyalni; másodszor azért: 
hogy a formát legalább akkor tartsuk meg, mi
dőn semmi ok sincs ellene, hogy megtartsuk; 
már pedig a forma abban áll, hogy midőn va
laki egy indítványt a ház elé terjeszt, azt indo
kolja, és mint olyan föl is tartja magának a 
jogot hozzászólani, az ellenkező oldalról pedig 
vagy el lehet fogadni, vagy elleninditványt tenni, 
erre következik a tárgyalás és végre a határo
zat. Ez a dolognak természetes menete. És mi
után egyátalában semmi ok nincs arra nézve, 
hogy ettől eltérjünk, az ellenkező nézetben levő 
t. képviselő urak irányában bátor vagyok azon 
érvet használni, mely az előbb ellenünk használ
tatott, hogy t. i. ugyan mit nyerünk az által, 
ha most olvastatnék föl a határozati javaslat? 
(Helyeslés jobb felől.) 

Arra nézve legyenek megnyugodva tökéle
tesen: hogy mi a tárgyalástól nem borzadunk, 
azt igen is óhajtjuk, de óhajtjuk, hogy ugy le
hessen a javaslatot tárgyalni, hogy azt moti
válni, fölötte tanácskozni és végre határozni 
lehessen. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m o n y i E r n ő : Tisztelt ház! 
I v á n k a I m r e Mint az indítvány be

adója : vagyok bátor néhány szót szólani. (Zaj.) 
E l n ö k : Csendet kérek. — Simonyi Ernő 

képviselő úron van a sor. 
S i m o n y i E r n ő : Ha egyedül azon for

malitásról volna szó, hogy most olvastassék-e 
föl vagy nem az indítványt megvallom, nem 
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ta.rtanám érdemesnek egy szót is rá vesztegetni; 
azonban én ugy vagyok meggyőződve, hogy ezen 
határozati javaslatot fölolvasni szükséges most, 
mert az átalános vita alkalmával megvitattat-
ván a t á rgy , mielőtt a ház a budget átalános 
elfogadására vagy el nem fogadására szavaz; 
egyszersmind szavaz ezen határozat el vagy el 
nem fogadása fölött is. (Ellenmondás jobb felől.) 
így jártunk el más költségvetésnek tárgyalásá
nál is. (Zaj. Halljuk!) Más költségek átalános 
tárgyalásánál is beadattak a tárgyalás folyama 
alatt indítványok, melyekre azután a vita befe
jeztével szavazás történt, és a ház azokat el 
vagy el nem fogadta. {FölkiáUás jobb felől: Be 
nem az átalános vita alkalmával!) 

T. ház! ha nem igy járunk el: valósággal 
kijátszuk a háznak azon határ jzatát , mely azt 
rendeli, hogy ezen indítvány a honvédelmi mi
nisztérium költségvetésével tárgyaltassék. (Fölki
áltás jobb felől: Nem ugy van1) A miniszterelnök 
ur ugyan azt mondta, hogy az az 5-ik ponthoz 
tartozik. (A miniszterelnök közbeszól: Vagy a vé
gén is tárgyalható!) Természeténél fogva némileg 
oda tartozik, nem tagadom, de a t. ház már 
elhatározta előre, hogy az 5-ik pontot i t t tár
gyalni nem fogja, hanem külön tárgyalást tűzött 
ki arra nézve; ha tehát az 5-ik pontot elejtjük, 
el van ejtve ezen indítvány tárgyalása is, (Köz
beszólás jobb felől: A végén!) én pedig azt el 
akarom kerülni. 

Miután pedig meggátolni nem lehet, hogy 
az indítvány szóba hozassák, és miután a fölött 
vita fog kifejlődni, én is azt óhajtom, mit a 
miniszterelnök ur, hogy történjék oly formában 
a tárgyalás, hogy lehessen fölötte határozni; de 
miután továbbá a háznak határozata e tekin
tetben az, hogy határozni kell a költségvetés 
tárgyalásánál, én annálfogva kívánom, hogy a 
határozati javaslat fölolvastassák, és a ház most 
határozzon fölötte. (Ellenmondás jobb felől. Helyes
lés bal felől.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Tiszt, ház! Egy 
indítvány forog i t t szóban, minden ember beszél 
ró la , és mégis nem akarják, hogy fölolvassuk. 
Azt mondják : ne olvassuk. 

Kerkápolyi tisztelt képviselő urnák szabad 
egy darabot fölolvasni belőle, s igy kérdem, 
miért ne szabadna a háznak fölolvasni; már 
pedig én csak akkor beszélhetek róla, ha isme
rem a ta r ta lmát ; és a szabályok értelmében is 
azt hiszem, csak akkor határozhatjuk meg, hogy 
az első vagy a negyedik ponthoz tartozik-e, ha 
fölolvassuk, és csak azután határozhatjuk meg, 
hogy hol tárgyaljuk; hanem valamit nem akarni 
fölolvasni ós arról beszélni, hogy mi van benne, 
ezt én nem tudom fölfogni. 

I v á n k a I m r e : (Föíkiáltások: Eláll!) 

Igen szívesen elállók, ha a t. háznak ugy tet
szik. (Föíkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : Tehát méltóztassék a t . ház sza
vazattöbbséggel eldönteni, hogy most kivánja-e 
fölolvastatni a határozati javaslatot, vagy a rész
letes tárgyalásnál 1 

A kik most kívánják fölolvastatni, méltóz
tassanak fölállani. (Megtörténik. A bál oldalon föl-
állanak.) 

A többség nem kívánja, tehát a részletes 
tárgyalás alkalmával fog a határozati javaslat 
fölolvastatni. (Helyeslés a jobb oldalon.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! A honvédelmi 
minisztérium költségvetését átalánosságban a 
részletes vita alapjául elfogadni kész vagyok, és 
nem is szándékozom most az átalános vita fo
lyama alatt ezen költségvetésben foglaltakba 
részletesen belebocsátkozni; csupán egynehány 
oly tárgyat említek föl a t. ház előtt, melyeket 
ezen költségvetésben hasztalan keresek. 

Egyik, t. ház, a Ludovicea akadémia. Meddő 
dolog volna a hazai törvényekre hivatkozni, 
kérve a t. kormányt, hogy valahára ezen tör
vények végre hajtassanak, hiszen e kívánság 
ezen házban már számtalanszor elhangzott. Az 
e tárgyban te t t több interpellátiókat, ezen in-
terpellátiókra adott nyilatkozatokat, részben ígé
reteket is szükségtelennek tartanám ismételni; 
mert hiszen ezen interpellátiók és részben Ígé
retek mindnyájunknak élénk emlékezetében van
nak még. 

Csupán egy körülményre kívánom a t . ház 
figyelmét fölhívni: Budán egy nagyszerű katonai 
kórház van épülőben, ezen kórházra a közös had
ügyminisztérium költségvetése szerint 1 235,600 
forint van előirányzatba téve 1870-re. Ezen kór
házra már 1867-ben 150,000 forint utalványoz-
tatott , de akkor ki nem adatott, 1869-ben a 
delegátió 1870-ik évre 200,000 forintot szava
zott meg. 

Ha az volna a szándék, tiszt, ház, hogy a 
Ludovicea akadémia akkor adassék át rendel
tetésének, midőn ezen katonai kórház Budán 
fölépül, mely a terv szerint 3 év alatt lesz föl
építendő, a hová aztán a Ludoviceumban levő 
kórház átszállítandó lenne, akkor a törvény vég
rehajtását s az interpellátiókra adott ígéretek 
beváltását illetőleg vajmi szomorú kilátásunk 
lehet. 

Én idővesztegetésnek tartanám, hogy akár 
a tisztelt kormány előtt, akár a tisztelt képvi
selők előtt bizonyítgassam, hogy két hadsereg 
közt, melyek egyenlően vannak fegyelmezve, be
gyakorolva , a melyeknél a jó fegyverzet a lel
kesedéssel mondhatni egyiránt versenyez és lé
pést tar t , hogy e két hadsereg közöl az fogja 
a másik fölött a diadalt kivívni, a mely értei-
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mesebb katonákkal, műveltebb tisztekkel és ge-
niálisabb hadvezérekkel rendelkezik. (Bal felSl: 
Igaz!) Azért egyszerűen kérem az igen tisztelt 
honvédelmi miniszter u ra t : adja vissza a Ludo-
vicea akadémiát mielőbb törvényes rendelte
tésének. (Bal felől helyeslés.) 

Es ezzel még egy másik kérést kapcsolok 
össze, miután az igen tisztelt honvédelmi mi
niszter ur költségvetésében az annak véglapján 
foglalt néhány sornyi magyarázat kivételével 
nincs jelentés, nincs részletes indokolás csatolva, 
és e kérés az: hogy adjon nekünk az igen tisz
telt honvédelmi miniszter ur a Ludovicea akadé
miai alapítványokról részletes fölvilágositásokat. 
Es i t t sajnálatomat kell kifejeznem a fölött, 
hogy az e részbeni adatokat kénytelen voltam 
a közös hadügyminisztérium 1870-iki költségve
téséből meríteni: habár ez adatok, is nagyon 
hiányosak. A közös hadügyminisztérium 1870-ki 
költségvetésének rendkívüli bevételében ez áll,: 
„A Ludoviceumi alapítványi növendékek részére 
31,506 forint." 

A 11 -ik lapon az indokolásban ez ál l : 
„II. A magyar Ludovieea-alap, mely 1808-

ban Magyarországnak az országgyűlésen egybe
gyűlt rendéi által, egy az országban fölállítandó 
katonai akadémia számára alapít tatot t . 

Az e czólra összegyűlt tőkék, és ezek ka
mataiból építtetett Pesten a Ludoviceum épü
lete , melynek katonai kórházzá fölhasználása 
alkalmával a Ludovicea-alapnak a kincstár ré 
széről egy a becsértéknek megfelelő 346,000 fo
rintnyi kártérítés adatott. 

Ezen alapnak jövedelmei ő felsége 1857-iki 
Julius 20-ról kelt legfelsőbb határozata következ
tében a magyar nemzetiségű ifjaknak a katonai 
képzőintézetekbeni neveltetésére fordíttatnak. 

A magyar Ludovieea-alappal előbb más ala
pok is voltak egyesítve, úgymint a Buttler, Szi
lágyi, Áldásy, gr. ÍFákó-Mandelli alapítványok, 
melyek jelenleg, és pedig a két előbb nevezett 
legfelsőbb elhatározás, a többi pedig az alapítók 
vagy azok örökösei jóváhagyásával mint külön 
alapítványok kezeltetnek." 

Ebből méltóztatik megérteni a tisztelt kép
viselőház , hogy a magyar Ludoviceum alapitvá
nyait a közös hadügyminiszter kezeli, és hogy 
az igen tisztelt honvédelmi miniszter ur legjobb 
akarata mellett is — melyet nem vonok két
ségbe — azok fölött nem intézkedhetik, mert 
különben nem mulasztotta volna el azt saját 
költségvetésében előirányzatba venni. 

Es mit határozott 1868-ban az első dele-
gatió? A tárgy megismerése érdekéből ezt szer
fölött szükséges tudnunk. Méltóztassanak meg
engedni, hogy e határozatot fölolvassam: „E té
teleknél az albizottság nem mellőzheti annak 

javaslatbahozását, jelentessék ki, hogy a magyar 
testőrsereg épülete s a Ludoviceumra te t t ala
pítványok nem közös értékek, s így a közös 
hadsereg szükségletei fedezésére nem is fordít
hatók ; nem mellőzheti el kifejezést adni azon, 
annak helyén és idején érvényesítendő jogos kí
vánatnak, állíttatnék mielőbb vissza azon ma
gyar királyi testőrsereg, melyet nemzetünknek 
drágává tőn az alapító királyné iránti hálaérzet 
és annyi kegyeletes emlék, s állíttatnék föl mi
előbb a Ludoviceum, azon magyar katonai inté
zet, melyre annyi előrelátással s oly gazdagon 
adakoztak derék elődeink, azon intézet, a mely
nek alapitói magyar katonai intézetet akartak 
teremteni, nem pedig tanít tatni más intézetek
ben. Magában érthető, hogy a Ludoviceum 'épü
letének C. szerint 346,000 frton lett beváltása 
érvényesnek nem tekinthető." 

Megjegyzem, hogy az albizottság javaslatát 
a magyar delegatió elfogadta. * 

Ebből arról méltóztatik a t. ház meggyő
ződni, hogy a közhadügyi minisztérium a dele
gatió határozataira nem sokat ad. 

A magyar királyi testőrsereget illetőleg, ha-
I sonlag óhajtottam volna a t . honvédelmi minisz

ter ur jelentéséből vagy költségvetéséből ismere
teket szerezni, azonban eziránt sem nyerhetvén 
az említett költségvetésből fölvilágositást, kény
telen voltam ismét a közöshadügyi minisztérium 
költségvetéséhez fordulni azon reményben, hogy 
ha a Ludoviceumra nézve a szomszédból kaptam 
adatokat, a magyar kir. testőrségre is nyerhetek 
ott felvilágosítást, azonban ezen felvilágosítások 
már ki nem elégitők, homályosak, mert a közös 
hagyügyminiszterium költségvetésében csupán a 

| testőrsereg kapitánya, mint lovassági tábornok, 
j a testőseregi főhadnagy mint altabornok és a 
| testőrségi hadnagynak mint tábornoknak pótfize

tése vétetik előirányzatba, a többit homály íödi 
(Andrássy hősbe szól: Semmi homály, a többi az 
udvartartás költségeihez tartozik!) Azt hiszem, t. 
honvédelmi miniszter ur, hogy nem szerénytelen 
azon kérésem, méltóztassék ezen ügy állására 
nézve bennünket felvilágosítani. A magyar kir. 
testőrsereg ő felsége által helyreálitatott, Ugy 
vélem, hogy nem volt túlzott, és nem túlzott je
lenleg abbeli várakozásunk, hogy a t. honvédelmi 
miniszter ur eziránt a t. háznak legalább jelentést 
te t t volna vagy tegyen, mer t a magyar kir. testőse-
reg nem csupán azon rendeltetéssel birt, ugy 
az alapításkor, mint különösen az 1848-at mege
lőzött évtizedekben, hogy a udvar fényét emel
je, hanem egyszersmind főtiszti katonai képző
intézetül szolgált. 

A testőrsereg újjászervezése alkalmával — 
ugy tudom, hogy ezen rendeltetés szem előtt tar-
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tá to t t és igy a nemzetnek érdekében áll tudni, 
mi történik azon katonai intézetben? 

Még néhány futó megjegyzést teszek azon 
benyomásról, melyet rám ezen költségvetés ál
talában tet t . Én a szervezést, a mennyiben azt 
a költségvetésből megítélni lehet, kisszerűnek, 
miategy katonásdi formájúnak tekintem. Az 
egész magyar honvédseregnek csak egy tábornoka 
vau (Andrássy Gyula gr. közbeszól: Majd lesz több 
is) és ezen tábornok sem bir több hatáskörrel, 
mint a többi kerületi parancsnokok, a kik ezre
desek, Ali pedig a honvédsereg 82 gyalog zász
lóaljból, és 32 huszár századból. Rögtön bekö-
vethezhető háború esetében a honvédsereg kény
szerítve volna arra, hogy vagy idegen, vagy le
galább nem honvédtábornokok által vezé-
nyeltessék. 

Ha a t. honvédelmi miniszter ur azon né
zetben van, hogy az ezredesek a nyert csaták 
után érdemeljék ki a tábornoki rangot, én ezen 
nézet helyességét elismerem, mert a mellettem 
ülő Gáspár honvédtábornok, (Éljenzés bal felölj 
mint hondvédezredes 3-szor verte meg Sehlieket, 
Fürstenberget és Liehtensteint, és ez által szer
zett érdemeket a tábornoki rangra. (Éljenzés.) 
Klapka tábornok 6 hétig tar to t ta (Élénk éljen-
ézsj túlnyomó ellenség ellenében a Tiszát, és 
ez idő alat t és a megelőzött időben Sehlick-et 
négyszer verte meg. így szerzett érdemeket a tá
bornoki rangra. Damjanich busz nyert csata 
után lett tábornokká (Éljenzés hal felől, derültség 
a jobb oldalon. Felkiáltások a ssélső balon: Emléke 
éljen!) 

Tehát, t. képviselő ház, az ösztön, a ka
tonai ambitio szempontjából igen helyesnek tar
tom a honvédelmi miniszter ur ez iránti nézetét; 
azonban engedje meg, ha nem fojthatom el aggo
dalmamat a szerves egjség szempontjából az 
i rán t , hogy az összes magyar honvédseregnek 
a főparancsnok kivételével egyetlen egy tábor
noka sincs, mert a ki van, az is csak kerületi 
parancsnok, mint a többi ezredes. 

A szerves egység szempontjából fel kell 
hivnom a t. ház figyelmét az 1868: 41 t. ez. 
7 ik §-ra. E szakasz szerint a honvédsereg ha t 
kerületre osztatott, a Dunán inneni és Dunán 
túli, Tiszán inneni és Tiszán túli, az erdélyi és 
a horvát-szlavón kerületre. . E törvény nemtar
ta to t t meg. 

Nem is említve azt, hogy a kormány a 
törvényben foglalt elnevezésektől eltért, mert a 
költségvetésben sem használta ezen elnevezése
ket, csak különösen azt említem föl, hogy a Ti
szán túli kerület a törvény világos rendelete el
len melőztetett. 

Azt mondhatná valaki, hogy ez csekély 
fontoságn dolog. Én pedig azt mondom, hogy ez 

rendkívül nagy fontosságú, először azért, mert a 
törvény a végrehajtás első stádiumában nem 
t a r t a to t t meg; másodszor azért, mert a legerő
sebb magyar vidék, a kerületi parancsnokság te
kintetében egészen mellőztetett. Van ugyanis 
nekünk Pesten, Budán, Pozsonyban,Kassán, Ko
lozsvárott és Zágrábban kerületi parancsnoksá
gunk; a Tiszán túli kerületben nincs. (Mozgás.) 
Ez igy áll. Az 1868: XLI. t. ez. 9 §- a azt 
rendeli, hogy a műszaki csapatokból, a tüzér
ségbői és az egészségügyi századokból a honvéd
séghez átlépő legénységről külön nyilvántartási 
jegyzékek fognak vezettetni. A törvénynek ezzel 
nem volt más intentiója, mint az, hogy annak 
idejében a magyar honvédsereg is ép ily műszaki 
csapatokkal és tüzérséggel láttassék el, mint a 
rendes hadsereg. A törvény intentiója világos; 
azonban én arra nézve az előkészületet, hogy a 
törvény ez irányban végrehajtassák, nem csak a va
lóságban, hanem a költségvetésében sem látom, 

Azt mondhatja valaki t . ház, hogy a ma
gyar hadseregnek sincsenek műszaki csapatai. Fáj
dalom, igaz : nincs; mert hisz nekünk magyar had
seregünk is csak az 1868. XII. t.-czikkben van, 
de a valóságban nincs, A magyar ezredek csak
úgy lassankint szállingóznak vissza az országba 
az ez iránt hozott határozatok, rendeletek, tör
vények eJlenére és részben nem szállingóznak. 
(Fölkiáltások a bal oldalon: Igaz ! 11 gy van!) Es 
ha elvégre ily bosszú procedúra után a magyar 
hadsereg igéje valaha megtestesül, akkorára lesz
nek talán műszaki csapataink is; de a magyar 
honvédsereg tényleg létezik, és igy a kormány 
elutasithatlan kötelessége ugy a törvény, mint 
a hadászat, valamint az ütköző képesség érdeké
ből, hogy ilyen műszaki csapatokkal a honvéd
séget ellássa és pedig haladék nélkül. (Helyeslés 
hat felöl.) 

Hiszen, t. ház, már Lotharingi Károly elis
merte annak szükségét, hogy a magyar hadse
regnek külön műszaki csapatokkal kell birnia, 
mennyivel égetőbb szükség ez napjainkban, mi
dőn a katonai gépezet, az úgynevezett „soldaces-
ca" helyébe, fokonkint nemzeti haderő áll, vagy 
legalább kell, hogy állíttassák. — Azt mondhat
ná erre valaki, hogy mind ez be fog következni 
fokonkint, annak idejében. — Én ezen ellenve
tés alaposságát államgazdászati szempontból elis
merem, magam is azt mondom r á : takarékoskod
nunk kell; sőt katonai szempontból is helyesnek 
tartanám, ha valaki biztosithatna bennünket ar
ról, hogy az első ütközete a magyar honvédse
regnek például 1873-vagy 74-ben egy szép tava
szi reggelen lesz és az is ősi szokás szerint né
hány héttel, vagy hónappal előre herold által fog 
nekünk ünnepélyesen bejelentetni. — Azonban t. 
ház, mi folyvást háborús viszonyok közt élünk; 
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a fegyverzés, a harczi terrorismus már nem is 
divatczikk többé, hanem mindennapi dolggá vált 
és némely kormányoknál úgyszólván kenyérke
resetté, modus vivendivé vált. Vagy mindenről 
le kell tehát mondanunk, csendesen, tétlenül meg
vonulnunk az ősi fészekben, és szabad folyást en
gednünk az események áradatának, bevárva, a mi 
történni fog, vagy pedig, miután ez nem lehet
séges, szerveznünk kell a magyar hadsereget 
a törvény és a hadászat igényeinek megfele-
lőleg. 

Ne legyen, t. ház, a magyar honvédsereg 
egy pária a közös hadsereg mellett, ne legyen 
olyan, melynek a felszerelés és felfegyverzés hi
ányai miatt a közös hadsereg gyámolitása, tá
mogatása nélkül, — ha most hírtelen háború 
ütne ki,—még egy csatát sem szabadna megnyei-
nie; sőt még azon reményt sem szabad táplálnia, 
hogy megvédhesse e haza földét és megvédhesse 
a trónt és királyt, ha ezeket veszély fenyegetné. 
Arra kérem a t. honvédelmi miniszter urat, has
son oda, hogy a magyar honvédsereg ugy a ha
dászat, mint az ütköző képesség, átalában pedig 
a törvény rendeletének megfelelőleg szerveztessék. 
(Helyeslés a bal oldalon.) 

A mi már most, tisztelt képviselőház, azon 
határozati javaslatot illeti, a melyet Ivánka Im
re, Clementis Gábor és többi elvtársainkkal az 
1848-49 önvédelmi harczban részt vett honvédek 
nyugdíjazása, özvegyeik, árváik gyámolitása ér
dekéből a t. ház elé terjeszteni szerencsénk volt, 
nem kívánom e tárgynál a hazafiúi érzelem húr
jait érinteni, mert azt hiszem, hogy e tekintet
ben közöttünk csak egy érzelem uralkodhatik; a 
capacitatio más eszközeihez sem kívánok nyúlni, 
mert azt hiszem, t. képviselőház, hogy nincs, vagy 
alig lehet valaki közöttünk, a ki ezen határozati 
javaslatban kifejezett kívánságunk jogosult
ságáról ép ugy ne volna meggyőződve, mint 
például én, —- vagy pedig azon határozati 
javaslatot aláirt többi társaim. Nincs s nem le
het közöttünk e tárgyban pártkülönbség, nincs, 
nem lehet elvi eltérés. Az eltérés csupán a mó
dozatokra nézve lehet és tán van is, és én csak
is ezen szempontból kívánok szólani, hogy a ház
ban e tárgyra nézve történteket néhány szóval 
megvilágítsam azok előtt, a kiknek emlékezeté
ben ezek talán elmosódtak volna. (Halljuk!j 

1867-ben márcziusban Markos István és több 
képviselőtársam egy törvényjavaslatot nyújtottak 
be a házhoz; azon évi június hóban Tisza Kál
mán t. barátom egy határozati javaslatot ter
jesztett a képviselőház elé. Mindkét javaslatnak 
czélja az volt, hogy az 1848— 9-diki önvédelmi 
harczban résztvett honvédség a ház hálás elis
merésében részesittessék, a rokkantak nyugdíjaz

tassanak, az özvegyek és árvák segélyeztes-
senek. 

Az azon évi június 21-én történt tárgyalás 
alkalmával mindkét javaslat elvettetett. A „pro 
et eontra" fölhozott érvekre nem kívánok visz-
szatérni, csak örömmel constatálom azt, hogy né
hány hóval későbben azon év november havá
ban a képviselőház által kimondatott, habár csak 
incidentaliter, de mégis kimondatott, hogy a 
48 — 49-ki honvédsereg érdemessé tet te magát a 
haza hálájára és gondoskodására. 

Az erkölcsi elismerés tehát, habár nem is 
az óhajtott módon, habár nem is az ügy szent
ségének megfelelő ünnepélyességgel, de mégis 
megtörtént, legalább részben, és ha ez egyáta-
lában nem történt volna is, én ezért nem fog
tam volna szót emelni, mert az erkölcsi elisme
rés jóval korábban és sokkal nagyobb mérvben 
megtörtént akkor, midőn a történelem a ténye
ket följegyezte, mely tények örökké élni fognak 
a népek emlékezetében. (Éljenzés.) 

Igaz, hogy nagy becset fogtam volna tulaj
donítani annak, ha a képviselőház ezen elisme
rése nem csupán jegyzőkönyveinkben, hanem egy
szersmind törvénykönyvünkben is helyt foglalt 
volna, és én nem mondok le azon reményről, 
hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. (Ugy van! 
bal felől.) 

Azonban engedje meg a t. képviselőház, 
hog}7 daczára azon mély tiszteletnek, melylyel a 
törvényhozás hatalma, a törvényhozás méltósága 
iránt viseltetem, hogy kimondjam, miszerint van 
előttem az ez utoni elismerésnél egy becsesebb, 
értem azon elismerést, melyet a történelem ír. 
azon emlékoszlopot, melyet a hálás elismerés ál
lit a népek millióinak szivében. Ezen elismerés, 
ezen emlékoszlop nemzedékről nemzedékre száll 
á t a hálás, kegyeletes utódok birtokába. Ezen 
történelem megmásithatlan, meghamisíthatlan; 
ezen emlékoszlop daczolni fog az idők viharaival. 
(Helyeslés.) 

A miért én fölszólalok, t. ház, az tisztán 
anyagi kérdés. Az 1848—49-ki önvédelmi harcz
ban rósztvett honvédek nyugdíjazásáról, özvegye
iknek és árváiknak segélyezéséről gondoskod
nunk kell. 

Ezen kötelességet, mely épen ugy em
berbaráti, mint honpolgári kötelesség, nem sza
bad magunktól elodáznunk, sőt, nézetem szerint, 
nem is lehet, mert e kötelesség, az adott ígére
tek nyomán, immár becsületivé is vált. A kér
dés, nézetem szerint, csupán a „miképen" körül 
foroghat, és ezen „mikéntre" az általunk bea
dott határozati javaslat tiszta feleletet ad. 

Ez alkalommal engedje meg nekem a t. 
ház, hogy az 1867-ki vita alkalmával a minisz
terelnök ur által mondott beszédből egy rövid 
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tételt fölolvassak, mely igy hangzik; „Nem he
lyeselhetem — monda a miniszter ur — ezen 
indítványt továbbá az időre nézve sem, mely
ben beadatott. Ha ezen indítvány akkor terjesz
tetik a ház elé, midőn világosan fogja mindenki 
tudni, vájjon elégséges-e azon alap, mely ő fől-
ségeik által a honvédek árvái, özvegyei és rok
kantjai fölsególésére nagylelküleg adatott : akkor 
megfoghattam volna azt, és abban csak ő fölsé-
gök szándékainak előmozdítását lá t tam volna; 
azonban most, midőn ezen időszak be nem vá
ratott , ezen indítványnak, — nem akarok a szö
vegnek más értelmét tulajdonítani, mint a mi 
abba helyeztetni szándékoltatott, — könnyen le
hetne azon szándékot tulajdonítani, hogy az ő 
felségeik tet te által előidézett hatásnak ellensú
lyozására van czélozva." 

A tőke, t. ház, melynek első és legfőbb alap
ját ő felségeik a király és királyné kegyes ado
mányaik képezték, — mely nagylelkű tény örök
ké élni fog a nemzet hálás emlékében — azon 
töke, mely a honpolgárok adakozásai által, mint
egy 800,000 frtra öregbedett, ezen tőke a köz
bejött segélyezések következtében — ha jól va
gyok értesülve — egy csekély tartalókösszeg 
kivételével kimerittetett. 

És most kérdem a t . házat, hogy a mi ha
tározati javaslatunk épen a t . miniszterelnök ur 
szavai szerint, nem épen időszerü-e? — nem idő-
szerü-e azt kívánnunk, hogy miután a segélyzési 
töke kimerittetett, immár a nemzet vegye kezé
be a további gondoskodást? 

Valóban, tisztelt ház, én ugy vagyok meg
győződve, hogy megsérteném a képviselők ön
érzetét, ha másodszor is merészelném önöket 
emlékeztetni arra, hogy váltsák be a nemzet 
igéretét; nem azon Ígéretet, a melyet a nem
zet 1848-ban tett , mert hiszen arról az idők 
viharai közben talán meg is lehetett feledkezni, 
hanem értem azon ígéretet, melyet a ház 1867-
ben tet t . Hallottam én, t. ház, 1867-ben az em
lített vita alkalmával és pedig a kormány részé
ről, és tán hallani fogom most is azon érvet, 
hogy ezen kívánság teljesítése a nemzetiségi po
litikába ütköznék, hogy az 1848 -49-ki honvé
dek, az árvák, özvegyek segélyezése nyugdíjazása 
sértené a nem magyar ajkúak érzületét. Én ezen 
tétel, ez állítás helyességét, alaposságát el nem 
ismerem. (Halljuk!) Nem a nemzetiségek közti 
harczok voltak az 1848 —49-ki harczok. Hiszen 
hadseregünknek egy jelentékeny része nem ma
gyar ajkú nemzetiségekből állott, sorainkban küz
döttek a tótok, szerbek, románok, oroszok, né
metek. Az én zászlóaljam pl. kileucztizedrészben 
máramarosi románok és oroszokból, nagyrészt ön
kéntesekből állott, és biztosithatom a t . házat, 
hogy ezen zászlóalj, mely legfőbb részben romá-
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nokból és oroszokból állott, lelkesedésben egy vo
nallal sem állott hátrább, mint akármelyik ma
gyar vidékről toborzott zászlóalj. [Igás!) 

Nem nemzetiségek harcza volt az, mert az 
általam előadott tényekkel szemben tudjuk, hogy 
magyar ajkú honpolgáraink közöl hányan küz
döttek az ellenfél táborában, (Felkiáltás a szélső 
bal oldalon: Árulók voltak!) s hányan voltak, kik 
idegen hadakat vezettek az országba. 

Ugy vagyok meggyőződve, t. ház, és e meg
győződésemben a t. honvédelmi miniszter ur is 
támogatni fog a kezénél levő statistikai adatok 
alapján, miszerint ha a ház nem fogadná el az 
általunk beadott határozati javaslatot, ez által 
leginkább a nem magyar ajkú rokkant honvé
dek, ezeknek özvegyei és árvái fognának legtöbb 
sérelmet szenvedni. A statistikai adatok meg 
fogják erről győzni a t. miniszterelnök és hon
védelmi miniszter urat. 

Nem a nemzetiségek közti harczok voltak 
a 48 — 49-ki harczok, hanem voltak, mint tud
juk : a szabadság harcza az absolutismus ellen, 
az önfentartás harcza a megsemmisítés ellen. 
És ha talán az izgalom hevében, a felkorbácsolt 
szenvedélyek közepette nem minden honpolgár 
volt velünk egyiránt tisztában a czél azonos 
s az érdek közös volta felől, azt hiszem, t. ház, 
hogy ez semmit sem von le azon tény becséből, 
hogy a küzdelem a 1848-ki törvények védelmeért 
történt, melyeknek áldásait, jótékonyságait a nem 
magyar ajkú honpolgárok egyiránt és együtt él
vezték velünk a múltban, és ha az egyetértés 
nemtője ugy akarja, egyiránt együtt és az eddi
ginél sokkal nagyobb mérvben, fogják élvezni a 
jövőben. 

A közös vívmány, a közös kincs birtokának 
tudatában fátyolt vetettünk a múltra, és „hanc 
veniam damus petimusque vicissim" szavakkal 
testvériesen kezet nyújtottunk egymásnak. 

Hiszen, ha állana az, hogy a 48. és 49-ki 
honvédek segélyezése sérti a nem magyar ajkú 
nemzetiségek érzelmeit, akkor kellene, hogy sért
sék ezen érzelmeket magok a 48-ki törvények, 
és sértsék mindazon institutiók, melyek a 48-ki 
törvények alapján keletkeztek és keletkezni fognak, 
és ezen felfogás ellen a nem magyar ajkú nem
zetiségek velem együtt hangosan tiltakozná
nak. Maga a tisztelt minisztérium azon alapon 
áll, azon alapon fizettetnek az állam hivatalno
kai, és fognak nyugdíjaztatni annak idejében, a 
mely alapon kérjük mi az 1848. és 49-diki hon
védek nyugdíjaztatását, az árvák ós özvegyek se
gélyezését ; törvény megtartása, tisz
teletben tartása, és az alkotmány megvédése 
alapján! Ha a tisztelt ház ezen határozati javas
latokat nem fogadná el, akkor mmden biztos 
alap elvonatnék lábaink alól, mert akkor a mos-
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tani honvédsereg sem lesz biztosítva árról, hogy 
nem jövend egykor olyan idő, (Ralijuk!) midőn 
a magyar törvényhozás nem fogja nekik a nyug
dijakat megszavazni; midőn nem fogja a csatá
ban elesett bajtársak özvegyeit s gyermekeit 
gyámolitni; pedig a magyar honvédsereg legfőbb 
hadura maga a koronás király. 

T. ház! A logika törvényei kérlelhetlenek; 
oly kérlelhetlenek, mint a tények, a történelem 
logikája. Nem szabad azt ignorálnunk; nem lehet 
előle kitérnünk, meg kell előtte hajolnunk, ha azt 
nem akarjuk, hogy eltiporjon bennünket. Meg 
kell hajolnunk a tények logikája előtt, mint 
meghajlott annak idejében Fülöp Lajos, a ki nem 
követte a Bourbonok példáját. A Bourbonok rész
ben mellőzték Napóleon legjelesebb tábornokait, 
és mi történt 1 Midőn Napóleon Elbából visszatért, 
a hadsereg a mellőzött tábornokokkal Napóleon 
körül sorakozott. Később azután a Bourbonok 
halálra ítéltek némely tábornokokat, de Fülöp 
Lajos nem követte az elődök példáját: az élet
ben maradt tábornokokat visszahelyezte rang
jukba, méltóságukba, nyugzsolddal lát ta el a ka
tonákat, mert—ugy mond — a császárság katonái 
nem Napóleonért harczoltak, hanem harczoltak 
Francziaországórt. És a magyar honvédsereg 1848-
és 49-ben nem egyesekért, nem a kormányért, 
nem a kormányzóért harczolt, hanem harczolt 
Magyarország életéért. Magyarország szabadsá
gáért. (Élénk helyeslés és éljenzés!) T. ház! Nem 
csupán a kötelesség érzete, nem csupán a bála 
szavai, nem csupán az Ígéret beváltásának ki-
kerülhetlen volta ösztönöznek bennünket arra, 
hogy a határozati javaslatot fogadjuk el, hanem 
parancsolja ezt t. ház mindenek fölött a legfőbb 
érdek: a haza érdeke; —és a haza érdeke azonos a 
király érdekével. (Élénk .helyeslés és éljenzés.) 

E s z t e r h á z y P á l g r . : Tisztelt képvi
selőház! Midőn bátor vagyok e tárgyhoz szól-
lani, engedjék meg azok, kik nézeteimben meggyő
ződésemben nem osztoznának, hogy a sűrű fá
tyolt, melylyel ők a honvéd múltját — épületes 
nagylelkűségből — oly gondosan beleplezik, 
engedjék mondom, hogy előttők egy perezre — 
rövid pillantásra öllebbentsem e fátyolt — a 
feledés sürü fátyolt — halotti leplét! 

A kereset-képtelen rokkant — a szegény 
sorsú özvegy és árvának ügye, minden honban, 
átalában véve, minden eivilisált nemzet előtt — 
de mit mondok — minden barbár nép előtt is, 
az irgalomnak ügye! 

Azonban, tisztelt ház, midőn az elesett — 
elvérzett honvéd özvegyéről és árváiról szólunk — 
illetőleg azon bajnokokról, kik honunk és szen
tesitett törvényeink hű és hősies védelmében el
estek, elvéreztek; (Felkiáltások bal felől. Igaz! 
Ugy van!) midőn azon bajnokokról szólunk, kik tör

vényesen megkoronázott — ekkor uralkodó ki
rályunk — legszentebb jogait védték de védték 
a pragmatica sanctiót legszorosabb értelmében 
— az abban megállapított örökösödési jogrend
szer teljes szellemében! (Igaz! Ugy van! bal 
felöl.) 

Midőn szólunk-, mondom, azon honfitársa
inkról, kik a legválságosabb, legrendkivüliebb 
időszak bonyodalmainak — keserves, végzetes 
ellentéteinek, — kegyetlen ármányainak áldozatul 
estek — kérdem népünk képviselőitől — kérdem 
a honatyáktól: nem lehetne itt az irgalom-kér
désből kegyelet és hálakérdés egj^szersmind ? 
nem látják, nem érzik-e uraim, hogy nehéz ál
mából felébredezve előttünk áll, ime élénkbe lép, 
kérlelhetlenül szigorú követeléseivel a hálá
nak szent ügye!!! (Élénk helyeslés bal felől,) 

Midőn az 1848-ki törvények teljes birto
kába lépünk, vagy léphetnénk, ha azok teker
vényes labyrinthjában — önnönmagunk hibá
jából — el nem tévedünk, lehet-e el nem ismer
nünk a sirból kivívott diadalt — a magyar 
véráldozat mai elégtételét ? (Helyeslés bal felől.) 

Midőn a parlamentalis visszaállított ma
gyar kormánynyal e csarnokban szemben állunk, 
felelős, független, — t. ház, engedelmet kérek, ha 
kénytelen vagyok ezen poetice vagy mythologice, 
de mindenesetre hibásan használt utóbbi szava
mat visszavonni, — mondom tehát, midőn a felelős 
s független magyar minisztereket padjaikon látjuk, 
lehet-e el nem ismernünk bajnoki halálbóli újjá
születésünket — a magyar vérrel hitelesített 
végrendelet mi reánk bizott — a nagy hazafi, 
Deák Ferencz lobogója és vezérlete alatt meg
indult, hűséges végrehajtását? 

Midőn végre, oly drága vérrel eláztatott, termé
kenyített alkotmányos földünk dús gyümölcseit 
bőségben aratnunk, szednünk, gyűjtenünk lehetne, 
ha rósz gazda létünkre gazdálkodni tudnánk, 
— ha oly sok, oly dus javakat hazánk és népei 
üdvére felhasználni tudnánk — én részemről, 
tisztelt ház, oly sok, oly jelentékeny, oly nagy 
horderejű eredményekkel szemben soha, de soha 
nem tudnók megfeledkezni arról, hogy ez, mind 
ez, nagy részben, oly nevezetes részben az 
1848-iki baka — a rongyban bujdosó — a ka-
putban travestiált honvédnek a müve — az el
vérzett bajnok hagyománya — hagyatéka!!! 
(Élénk helyeslés és zajos éljenzés bal felol.j 

0 felsége, legkegyelmesebb urunk, a volt 
honvéd javára és enyhítésére, már évek előtt 
irgalom- és kegyteljesen gondoskodott, mely nagy 
kegyességót, uraim, nem is tudnók eléggé elis
merni és meghálálni. 

Tisztelt ház! a mennyiben tőlünkg telik, kö
vessük urunk királyunk nagy példáját — foly
tassuk szép müvét — vegyük oltalmunkba 
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a rokkantat, az özvegyet, az árvát! engedje 
tehát a t. ház, hogy ily alkalommal én is a rok
kant, az özvegy, az árva, igénytelen, de buzgó, 
de forrón áthatott szószólója lehessek. (Élénk 
éljenzés.) De engedje meg az igen t. honvédelmi 
miniszter nr, kit dicső múltja és mai magas ál
lása a volt honvéd legelső, leghatályosabb szó-
szóllójává teve, engedje meg mondom, hogy az 
irgalom, a kegyelet, a hálának szent ügyét lel
kes, honfias, hathatós pártfogásába letehessem! 

Ivánka Imre és (Jlementis Gábor tisztelt 
képviselőtársaim s egykori bajtársaim indítványát 
szivemből pártolom. (Atalános élénk éljenzés.) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Élni fogok azon 
engedélylyel, melyet Pulszky Ferencz t. kép
viselő ur és a t. miniszter ur oly kegyesek vol
tak adni, hogy ime szabad beszélni a rokkant 
honvédek nyugdijáról is ; de köszönöm ezen nagy 
kegyet, nem szorultam rá, ugy is beszéltem vol
na erről. 

T. ház! Midőn 3 éve a minisztérium a kor
mányra lépett és baráti körben annak tevéket-
lenségéről volt szó, azt szoktam volt mondani, 
hogy vegyük figyelembe a kezdet nehézségeit és 
a sok elhárítandó akadályt; midőn 2 éve ismét 
nem született meg semmi sem, azt szoktam volt 
mondani: előkészülnek; és midőn a ielen tör
vényhozás megnyitása alkalmával hallottuk ő 
felségének trónbeszédét, kénytelen voltam azt 
mondani, hogy ez ugyan nem az én program-
mom, de utoljára a Deákpárt állását tekintve, 
helyes tételeket tartalmaz, és ezen az utón 
czélt lehet érni. Azonban vizsgáljuk, hogy ál
lunk most? Mindenki az országban elismeri, hogy 
ezen 3 év alatt igen kevés történt, bár minisztériu
munk oly többséggel rendelkezik, mint kevés más 
minisztérium alkotmányos országban. Miből kell ezt 
következtetni? Leginkább abból, hogy az igen t. 
minisztérium genialis tagjai és az államtitkárok 
ezen szakokkal előbb nem foglalkozván, minden 
rendszer nélkül folytatják müködésöket és azért 
zilált állapotban mennek a dolgok. Ugyanezt 
elmondhatni különösen a honvédelmi miniszté
riumról is. 

Midőn a képviselőház meghozta a véd- és 
honvédelmi törvényeket, a legkülönbözőbb véle
mények nyilatkoztak az országban. Voltam oly 
gyülekezetekben, melyekben határozott ellenszenv 
nyilatkozott ez intézmény ellen; találkoztam fé
lénkekkel, a kik ismét a 1848—49-ki események 
bekövetkezését jósolták; találkoztam olyanokkal, 
a kik örvendtek az intézménynek és hallottam 
egy ebédről, melynél az ömlengésig mentek az 
illetők. En tiszta örömmel üdvözöltem a hon
védség fölállítását. 23 éve állítom azt, hogy Ma
gyarország állami létét csak akkor lehet bizto
sítani, ha saját hadserege fölött az ország ren-

delkezik. En tehát örömmel üdvözölvén azt, nem 
látom semmi okát az ellenszenvnek, mert a ma
gyar nemzet jelleméből tudom azt, hogy az uj 
honvédségből nem fog lehetni fegyvert faragni a 
nemzet érdeke ellen; és nem látom okát a fó-
lénkségnek, mert azt is tudom, hogy a magyar 
nemzet loyalis mindazok iránt, a kik ő irányá
ban loyalis magatartást követnek; de az öm-
legésnek sem látom semmi okát sem, mert va
lóban a jelenlegi honvédség még igen messze 
áll attól, a mit én egy magyar hadsereg eszmé
nyének tartok. 

Ezeket előre bocsátva, t. ház, méltóztattak 
megérteni, hogy mindaz, mit én mondandó le
szek, inkább az intézmény iránti rokonszenv, 
mint ellenszenv által sugaltatik; és hogy mind-

mit mondandó leszek, figyelmeztetés akar 
lenni és ösztönzés, hogy azon mulasztások, me
lyeket még eddig tapasztalhatunk, pótolhassanak, 
és hogy az institutió mentül nagyobb tökélyre 
emeltessék. így mindenek előtt kötelességemnek 

• tartom figyelmeztetni a t. képviselőházat, hogy 
a védtörvény ugy, a mint azt annak egyes sza
kaszai parancsolják, a mai napig sincs végre
hajtva. A védtörvény 59-ik szakasza azt rendeli, 
hogy e törvény a közös hadügyminiszter és a 
honvédelmi miniszter által egyetértőleg hajtassák 
végre. Tudjuk azt, hogy az atalános védtörvény 
elfogadása igen nagy áldozatot szabott a nem
zetre, meghozta ezen áldozatot a nemzet a jobb 
jövő reményében, ós ha e remény nem teljesül, 
azért ez áldozat rajtunk marad. Ezen remények 
egyike, hogy a honvédség be fogja bizonyítani 
azt, miként rövid szolgálati idő alatt is lehet 
igen jó katonákat képezni, hogy e szervezési 
modor majd át fog menni a közös hadseregbe 
is, és ezen utón megtörténhetnek azon megta
karítások a közös hadseregnél, melyek nélkül 
az állam maga nem fogja föntarthatni magát, 
hanem idővel össze fog roskadni. Hogy pedig 
ez megtörténhessék, múlhatatlanul szükséges az, 
hogy minden században legyenek altisztek és 
oktatók, kellő számmal, kik az ujonczokat rö
vid idő alatt begyakorolják. — E tekintetben a 
védtörvény 38-ik szakasza azt mondja, hogy 
külön törvény fog intézkedni az iránt, hogy azon 
altisztek, kik 12 esztendeig ós ezek között 8 
esztendeig tényleg szolgáltak, az állam által lá
tassanak el. 

E törvényt még a, képviselőház asztalán 
senki sem látta, és azt hiszen, hogy azon ren
deletek, melyeket Kuhn hadügyminiszter ez ér
demben imitt-amott kiadott, Magyarországon 
semminemű törvényes kötelező erővel nem bír
nak, sem az illető hatóságokra, sem pedig azon 
társulatokra nézve, melyeknek ezen altiszteket 
alkalmazni, elhelyezni kell; már pedig, ha ezen. 
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rendeletre valamely intézménynek szüksége van, 
akkor szüksége van leginkább a honvédségnek. 
Tudjuk, hogy a honvédek jelenléte két hónapra 
van szabva. Ha már most az altisztek és okta
tók is esak njonezok lesznek, akkor a 2 hónap 
valóban rövid idő lesz az ujonczok kíképezteté-
sére annál inkább, mert a honvédtisztek alkalmazá
sára történt intézkedése a honvédelmi miniszté
riumnak oly sajátságos, hogy azon négy tiszt, a 
ki a jelen létszámban van, jóformán az egész 
esztendőn által húzza az igát, a mit lehetetlen 
huzamosan kiállani. Ha már az úgynevezett sza
badságolt állományba kinevezett tisztek a pol
gári állásból be is vétettek a honvédségbe, múl
hatatlanul szükségesnek látom, hogy azok előbb 
legalább is hat hónapig, mint altisztek és köz
vitézek szolgáljanak; sőt tovább megyek, és azt 
mondom, hogy azon tisztek, kik régente a had
seregben vagy a honvédségben szolgáltak, kel
lene, hogy ismét legalább hat hónapra behivas
sanak, s ugy könnyítsék az állandó szolgálatté
telre kinevezett tisztek munkáját; mert idővel 
változván a hadi gyakorlatok, mindenesetre el 
kell sajátítani azon fogásokat, melyeket könyv
ből megtanulni egyátalán nem lehet. 

A védtörvény 42-ik és 41-ik §§-ai azokról 
intézkednek, kik az ujonczozástól elmaradtak és 
büntetéseket szabnak ezekre; de eddig nem hal
lottam, hogy ezen büntetések nagy mérvben al
kalmaztattak volna, és egy részt igen helyesnek 
tartom a minisztérium azon tapintos eljárását, 
hogy nem akart Magyarországon is egy kis Dal-
matiát alkotni; hanem utoljára, ha ezen törvény 
§§-ainak határozatai szigorúságuk miatt nem 
alkalmazhatók, vagy a czélnak meg nem felelők: 
akkor azoknak módosítása válik szükségessé, 
mert hogy mindenesetre sújtani kell azokat, kik 
a törvény parancsolatát nem teljesitik , az ter
mészetes, és e tekintetben azon véleményben va
gyok, hogy mindazok, kik a hadkötelezettség 
teljesítésétől elmaradtak, anélkül, hogy a törvény 
által föl volnának mentve, kik elmulasztják a 
haza megvédésének kötelességét, nem lehetnek 
politikai jogok gyakorlására sem jogosítva: an
nálfogva azt indítványozom, hogy a törvény 
ezen szakaszát ekként módosítani méltóztas
sanak. 

A védtörvény 54-ik §-a a szabadságolt ál
lományban levő honvédségről és katonaságról 
szólván, azt rendeli, hogy azok a polgári ható
ság alá rendeltessenek. Régen várjuk e tekintet
ben a határozott szabványokat. Az igazságügy-
miniszter ur előterjesztését annak idején szük
ségesnek lát ta visszavonni; várva várjuk az 
ujat, azt már tovább halogatni nem lehet, a 
közérzület parancsolja igy. 

A védtörvény 56-ik §-a azt rendeli, hogy 
KÉPV. H. BAFLÓ 1 8 | 4 VI. 

azok, kik nem alkalmasak a hadi szolgálatra, 
rokkantak ellátására különös dijt fizessenek, és 
hogy az iránt külön törvény fog hozatni. Még 
ezen törvényt sem látjuk a ház asztalán, pedig 
a rokkant katonák ellátása igen szükséges, a 
mint azt ma Várady Gábor t. barátom kifej
tette és nekem is lesz alkalmam később elmon
dani. 

Az 57-ik szakasz szoros kapcsolatban 
áll a honvédségi törvény 't-ik szakaszának d. 
pontjával, és azt rendeli, hogy mindazok, kik 
32-ik evőket nem haladták meg, háború esetén, 
még akkor is, hogyha már sorozat alatt voltak 
is, de nem soroztattak be, kötelesek a sorkato
naságba, vagy a honvédségbe belépni. A tör
vénynek ezen értelme nem magyaráztatott meg 
kellőleg, és a közönség nem tudja, hogy azok, a 
kik még nem 30 évesek, háború esetén kényte
lenek a sorkatonaságba belépni és e mulasztás 
egyik oka annak, hogy a honvédség nem állítta
tot t ki oly számmal, a mint különben a viszo
nyokhoz képest kiáll í t tathatott volna. 

Mindezeket csak azért hoztam föl, hogy a 
minisztérium legyen szives az iránt fölvilágosí
tást adni, hogy miért nem hajtattak végre a 
védtörvény rendeletei és mely stádiumban van
nak ez ügyek jelenleg 1 

Áttérek a honvédségi törvényre, és pedig 
annak 4-ik szakaszára, melynek — e.) pontja legin
kább azért hozatott, hogy a törvényes kort 
meghaladt régi honvédek minél nagyobb szám
ban léphessenek be az uj honvédségbe. De tiszt, 
ház — ugy látszik, — a régi honvédség szel
leme a most uralkodó párt által nem tekintetik 
barátságosnak, hanem inkább ellenségesnek, leg
alább a tapasztalásból azt látjuk, hogy a tör
vény ezen rendelete igen gyéren alkalmaztatik, 
már pedig a 19-ik század közepén a véderőnek 
bármely részét, különösen most, miután az áta-
lános védkötelezettség mondatott ki, pártállások 
szerint csoportosítani akarni, valóban igen saját
ságos gondolat. És ez — mi nálunk — Ma
gyarországon — mégis igy van. Két interpella-
tiót intéztünk annak idejében a honvédelmi mi
niszter úrhoz, midőn a honvéd tisztikar kineve
zése kezdődött, hogy igaz-e az, a mit hallunk, 
hogy a honvédtisztek kinevezésénél a politikai 
árnyalat irányadói A miniszterelnök ur, mint 
igen messze látó politikus, igen jól tudja azt, 
hogy egy országot egy pártnak magának, külö
nösen külellenség ellen megvédeni, a lehetetlen
ségek közé tartozik, s mindakét alkalommal azon 
nyilatkozatot tette, hogy az nem való. 

Igen, de a miniszterelnök ur igen sok más
féle teendőkkel van elfoglalva, s íme, mit tehet 
róla, ha az előterjesztett lajstromok mégis olya
nok voltak, hogy, ha körülnézünk, azon meggyő-
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ződésre kell jutnunk, hogy a politikai pártállás 
a honvédtisztek kinevezésénél csakugyan irány
adó volt. (F'ölkiáUásoh : jobb felől. Nem áÜ. Bal/e-
161: TJgy van.) Ha ezt kétségbe méltóztatnak 
vonni, méltóztassanak körülnézni itt a képvise
lőházban. Az egész baloldalon egyetlen egy igen 
t. barátomon kivül más honvédet az uj honvéd
ségből, bizony hiában fognak keresni, miglen di
csekedve mondhatom, hogy oly nevekkel bővel
kedünk, kikről nem fog megfeledkezhetni az, ki 
a 1848—49-ki hadjáratok történetét meg fogja 
irni. Ellenben méltóztassanak körülnézni a má
sik oldalon, és igen számos honvédtisztet fognak 
saját soraikban találni. (Mozgás. FöIMáltások: 
Kik9 Mindössze héttőt!) 

A t. miniszterelnök ur meg fogja engedni, 
hogy nem a magam érdekében beszélek; mert 
én nem kívántam az activ honvédségnél alkal
mazásba lépni, — hanem igen is beszélek azon 
1848. és 1849-ki honvédtiszttársaimról: a kik 
szolgálni akartak, testi és lelki képességgel bír
nak, a kiknek erkölcsi magokviselete ellen sem
mi kifogást tenni nem lehet, — és még sem al
kalmaztattak, azért, mert nem a többségnek vé
leményét pártolják, vagy nem akartak elfogadni 
oly rangot, mely nem felel meg azon rangfoko
zatnak, amelyet 1848-ban nyertek, és pedig nem 
valami antichambrirozás következtében. Ezek t. 
ház, elvitázhatlan tények. 

Most pedig érintenem kell egy eljárást, 
mely engemet is illet, s melyet annak idejében 
zokon vettem én is, de a melyen ma már túl
tettem magamat. Ez az 1848—1849-ki honvéd
tisztek rangjának megtagadása. T. ház! Ez nem 
csak politikai hiba, nem csak igazságtalanság, 
hanem még ennél is több, mert még ügyetlen
ség is. 

Igen csodálom, hogyan lehetett ő felségé
nek, legkegyelmesebb urunk és királyunknak, ki 
oly számtalan jelét adta annak, hogy a 1848-ki 
honvédség iránt kegyes, ilyes tanácsot adni. Mert, 
uraim, bármit gondol és akár tetszik ez Kuhn 
miniszter urnák, akár nem; akár tetszik a Menns-
dorf ós Neipperg véleményen levő tábornokoknak 
és társaiknak, akár nem: azért a történelemben, 
a civilizált világ előtt, a magyar nép közérzüle
tében mégis tábornok fog maradni Klapka, Vet-
ter, Görgey, Perczel stb. stb. és pedig oly tá
bornokok, kiknek oly multjok van, a mely az 
összehasonlítást az osztrák tábornokok múltjával 
nagyon is kiállja. 

Előbb említettem, hogy ő felsége igen ke
gyes volt több alkalommal a 1848 —1849-ki 
honvédek iránt, de, fájdalom, ő felségének kegyes 
és magasztos intentióit azok, kik a végrehajtás
sal bízatnak meg, —ugy látszik,—vagy nem értik, 
vagy nem akarják megértem. így példának oká

ért már ma említette Várady Gábor barátom, 
hogy ő felségeik a koronázási adományt a hon
védek fölsegélyezésére szentelték. A helyett, hogy 
ezen összeg kikerekittetett volna kellő mérték
ben, részint az ország által, részint magánada
kozások utján, s azzal a valódilag rokkantak 
és szükséget szenvedők segélyeztettek volna, kap
tak belőle sokan olyanok, kik nem voltak meg
szorulva; és elmaradtak sokan, kiknek arra nagy 
szükségök lett volna, és így az elforgácsolt tőke 
nem szülte meg azon jótékony hatást, a mely 
azzal czéloztatott. A hiba tehát e tekintetben a 
rósz alkalmazásban, nem pedig a régi honvédek 
ügyében tett, s Várady Gábor t. barátom által 
fölemlített indítványunkban keresendő, mint ő 
azt bővebben kifejtette. Mi, mindig hálás elis
meréssel viseltetünk ő felségének ezen kegyes 
ténye iránt és nem egy megrögzött conspirator 
szeme könybe lábadt, a mikor olvasta ő felségé
nek ezen magasztos kegyelmi tényét, és azért, 
mert azok, kik annak kezelésével meg voltak 
bizva, elkontárkodták ő felsége akaratát, nem 
fog kihalni belőlük a hála őszinte érzete. Hason
lókép ő felsége kegyes volt megrendelni, 
hogy az 1848-ban a rendes hadseregből átlépett 
honvédtisztek nyugdijakkal láttassanak el. Ez az 
intentio nemes és igazságos. És mi lett belőle 
az alkalmazásban ? Tudok egy honvédtábornokot, 
kinek kapitányi penziót adtak, tudok egy hon
védalezredest, a ki sebei következtében kezére, 
lábára béna. annak főhadnagyi penziót adtak, ő 
fölségének ily intentiói bizonyosan nem voltak 
akkor, mikor ily nagylelküleg járt el. Ebből is
mét csak azt akarom kihozni, hogy igen sajnos, 
de az alkalmazásban a nagyszerű eszmék gyak
ran eltörpülnek. 

T. képviselőház! Megyek tovább, a honvéd
törvénynek azon §§-aihoz, a melyek szerintem 
nem alkalmaztattak, vagy nem léptek életbe ugy, 
a mint kellett volna. I t t van például a 10-ik 
§., a mely a fölszerelésről, s a készletek elhe
lyezéséről rendelkezik. Igen is elismerem, hogy a 
honvédelmi minisztérium a készletek és a föl
fegyverkezés beszerzésénél igen lelkiismeretesen, 
buzgón és takarékosan járt el, és e tekintetben 
távol van tőlem a legcsekélyebb homályt is vet
ni akarni a minisztérium eljárására. Meg vagyok 
győződve a tiszta szándokról és kezelésről, mit 
tehet az igen t. minisztérium arról, ha jó hi
sz emben a mit lealkudott egy vagy más tárgy
nál, a t. szomszédok által bélyegadó, vagy ille
tékadó révén ismét megvétetik. 

Hanem már a mi a fegyvergyár fölállítását 
illeti, azon — hogy is mondjam — kérkedés, 
a melylyel e hetekben találkoztunk a fegyver
gyár fölállítására nézve, azt már bocsássanak 
meg, t. képviselők, de nagyon sajátságosnak tar-
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tom, és emlékeztet ez az 1848-dik év tavaszá
nakkezdetén történt eseményekre. Történt ugyan
is, hogy 1848-ban, mikor Csehországból haza jöt
tem, Batthyány Lajos gróf miniszterelnök mellé 
a honvédségi és nemzetőri ügyekben titkárrá ne
veztetvén ki, ugyanaz nap találkoztam Martian 
cs. k. ezredes úrral, a ki azzal volt megbízva, 
hogy a honvédeket és a nemzetőröket fölfegyve
rezze, és midőn azon kérdést intéztem hozzá, 
hogy mi történt e tekintetben? azt válaszolá: 
hogy ő már megrendelt a diósgyőri uradalomban 
40,000 puska-ágyat, mert hiszen annak jó iából 
kell készülni, hogy azzal nagyot lehessen ütni 
— persze az ő fölfogása szerint, a puska csak 
arra való — a puskaágyakat a diósgyőri ura
dalomban kellett készíttetni, azért, hogy ezáltal 
a kameralis uradalomnak jövedelme növeltes
sék ; és azonkívül már megrendelte a rajzokat is 
a fegyvergyár épülete fölszerelésére, és minden
féle készülékre, sőt a gépezeti minták is elké
szültek már ; ezeket a készületeket it t kell mind 
csináltatni Magyarországon, mert hiszen a honi 
ipart emelni kell stb. stb. Utoljára azt mondám 
neki: Uram! ez mind badar beszéd, mert mi
korra az urnák fegyvergyára elkészül, akorra 
vége lesz a független magyar minisztérium kor
mányzásának. Ez történt az első magyar minisz
térium kormányzásának 4-ik hónapjában. 

Valóban most, a második magyar miniszté
rium kormányzatának 4-ik évében tovább va
gyunk-e, mint akkor voltunk a negyedik hónap
ban 1 (Ugy van! Bal felől. Jobb felől: Körülbelől.) 
Ott vagyunk uraim, hogy ha egy rögtönzött há
ború keletkezik, — a mi, hogy a lehetetlenségek 
közé nem tartozik, a legközelebb múltban volt 
alkalmunk tapasztalni, — és megveretik a közös 
hadsereg valahol Morvában, és az ellenség elő
nyomul Bécsig, akkor el leszünk zárva ismét a 
fegyvergyáraktól és ágyúöntödéktől, és épen ugy 
kell mindent előteremtenünk, mint 1848—49-ben. 
Csak egy nagy különbség van a dologban, s ez 
az, vajon fogja-e a lelkesedés a hiányt ugy pó
tolni, mint akkor, és épen ezt vagyok bátor két
ségbe vonni. (Helyeslés bal felől.) 

A 20-ik §.a rokkant honvédek ellátásáról szól, 
és erről utoljára leszek bátor szólani, most még az 
1870-re készített honvédelmi előirányzatra nézve 
teszek némely észrevételt és vagyok bátor megje
gyezni azt, hogy fölfogásom szerint az abban köve
tel t összegek a czél kellő kivitelére nem elegendők, 
és igy nem volt meg a szükséges előrelátás any-
nyit kérni, a mennyi a honvédség kiképzésének 
szükséges. Sem az ujonezok múlt évben kiállított 
nagy számát, sem a mostan beállitandókat nem 
lehet ezen összeggel, ha csak a legcsekélyebb 
akadály jön közbe, begyakorolni, arról pedig, mit 
Várady Gábor t. barátom emiitett, hogy az ille 

tő technikai osztályok különböző ágazatainak 
szükséges készlete megszereztessék ezen össze
gekből, arról álmodni sem lehet. Épen ugy já
runk ezen előirányzattal és hiányos előrelátás
sal, mint a múlt évben az ujonczállitással; ak
kor is hiányzott az előrelátás. A múlt évben az 
ujonczozásra kirendelt honvédtisztek „csakis 8— 
10" nappal előbb neveztettek k i ; nem látat tak 
el kellő utasítással és nem birták még helyesen 
fölfogni állásukat; én legalább ennek tulajdoní
tom azt, hogy 15—20 ezer ujonczczal kevesebb 
állíttatott ki, mint a mennyit reméltünk és igen 
fogok örvendeni, ha lehetséges lesz ezeket utólag 
besorozni. De ezen alkalommal, a honvédség szá
mának szaporítására nézve, még egy más mu
lasztásra is bátor vagyok figyelmeztetni a t. há
zat, mely nézetem szerint sokkal súlyosabb. 

Miután a honvédelmi törvény meghozatott, 
az 1848-49-iki honvédek — feledve mindent — 
fölajánlották szolgálatukat. 0 felsége kegyes 
volt küldöttségöket elfogadni és igen kegyes vá-
laszszal bocsátani el. Lássuk, hogy tudta a kor
mány fölhasználni ezen férfiak odaadását % Se
hogy sem. Nem hiszem, hogy félt volna fölfegy
verezni a régi honvédeket, ezt nem tehetem föl 
magyar miniszterről, de túlságosan bókolván 
azon férfiak előtt, kiket a magyar ügynek meg
nyerni soha, de soha nem lehet, elmulasztotta 
azt, hogy biztosítson a maga részére oly 60,000 
emberből álló támaszt, melyek mindegyike 10 — 
20, sőt több csatában ve t t részt, s melyre bizo
nyosan szükség lenne a magyar kormánynak 
akkor, midőn nem látni , kinek keze bonyolítja 
össze az ügyeket, csak i t t az ország határain 
belül is. Történt ezen elutasítás ugyanakkor, mi
dőn megtűrt a minisztérium Zágrábban mint 
hadparancsnokot egy oly férfiút, a kinek családi 
hagyományaihoz tartozik a muszka hatalom 
iránti rokonszenv. ÍFölMáltások: Ki az?) Menns-
dorf-Pouilly. (Fölkiáttások: Nincs már ott!) 

A budget 2-ik főhiánya, melyet Várady Gá
bor barátom szintén megemlített, az, hogy a 
honvédtisztek, — egyáltalán a magyar tisztek 
kiképezésére azon 4 hadtanár fölállításán kívül 
alig valami csekélységet, vagyis inkább semmit 
sem láttunk. A Ludovieeum fölállítására nézetei
met elmondotta előttem Várady Gábor, azért 
ebbe nem ereszkedem. De igen is meg keh em
lékeznem azon 4 hadtanár egyikéről, Tót Ágos
ton barátomról, kit annak idejében a miniszté
rium — első röptében — felküldött volt Bécs
be, hogy a „Militár geograíisehes Institut"-tól 
átvegye azon rajzokat és térképeket, melyek 
Magyarországhoz tartoznak, hogy igy valahára 
a nemzet birtokába jussanak. Erről most mélyen 
hallgat a krónika, és ha szüksége van valakinek 
a táborkar valamely térképére, azt Bécsben kell 
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keresni, épen ugy mint ezelőtt, és meglehet, 
hogy ugy járunk, mint az osztrákok Csehország
ban, hol tudvalevő dolog, hogy mig az osztrák 
hadsereg tisztei között alig lehetett látni a csa
ta-térnek egy jó térképét, a porosz tiszteknél és 
altiszteknél az volt bőségben; sőt többet mon
dok, azok az elrontott hidakat és vasutakat 
rögtön helyreállitották azért, mert, magokkal 
hozták azoknak rajzait, s oly tökéletesen birto
kában voltak a helyzet ismeretének, hogy tud
ták a hidak hosszát, sőt azok eonstructióját is. 
Hja! a porosz kormány igen előrelátó, mint be
bizonyította ezt Nagy Frigyes óta, és én igen 
szükségesnek látnám, ha mi is némileg előrelá
tóbbak lennénk. Tudvalevő dolog az, hogy a po
roszok az oroszokkal a legjobb entente cordiale-
ban élnek, s az is tudvalevő dolog, hogy mi a 
vasúti összeköttetéseket keressük Przemysl, Stry, 
Tarnow és Czernovitz felé, és hogy e vonalokon 
kutatások történnek,de arra, hogy vajon ki teszi 
ezen kutatásokat ? ugy látom, sem a honvédelmi, 
sem a közlekedési minisztériumban senki sem 
gondol, sőt azt hiszem, hogy a honvédelmi mi
nisztérium még az iránt sem gondoskodott, hogy 
az összegyűjtött adatok egy-egy példányát hoz
zá beterjeszszék. hogy azt archívumába letegye. 
Nem csodálkoznám, ha megtörténnék az, mit 
Fadijew megjósolt, hogy az oroszok sokkal jobban 
fogják ismerni a magyar szorosokat, mint mi 
magunk, sokkal inkább tudni fogják a helyi vi
szonyokat, mint a magyar honvédelmi miniszté
rium, melynél ily csekélységekkel — ugy látszik 

— senki sem foglalkozik. 
Az én meggyőződésem szerint, — mint már 

ismételve bátor voltam kifejezni, s el fogom 
mondani addig, mig csak teljesedni nem fog, — 
mert csak ily ismétlések után fogja a többség 
türelmét valahára elveszíteni és rendelkezni, 
— az én meggyőződésem szerint a várak és 
erődítések azon országnak elvitázhatlan tulajdona, 
melyben állanak, és nem tartoznak más alá, 
mint azon ország honvédelmi minisztériuma alá. 
Ezt nem lehet elég gyakran elmondani. Nem 
lehet elég gyakran elmondani, hogy Erdélyben 
és felső Magyarországban erődített fegyverhe
lyekre van szükségünk, mert meg fognak ben
nünket lepni az események; ezt is a honvédelmi 
minisztérium teendői közé sorozandónak vélem. 

Meggyőződésem szerint, a honvédelmi mi
nisztérium hatásköre alá tartozik a határőrvidék 
is, akár föloszlattassék az, akár nem, mert a 
sorhadtól teljesen eltérő, s a honvédelmi institu-
tióval ha nem is azonos, de mindenesetre rokon 
intézmény. En meg vagyok győződve, hogy min
den olyan kérdésben és követelésben, a melyet 
a kormány saját tekintélyének emelésére, vagy 
az ország integritására nézve bárki irányában in

tézni fog, az összes ország és az ellenzék támo
gatására is bizton számithat. 

Utoljára is, t . ház, ki kell mondanom, hogy 
a honvédelmi minisztériumnál a dolgok nem a 
legrendszeresebben mennek, vagy legalább nem 
ugy, a mint én azt helyesnek találom. (Fölkiál
tások : Az már más /) Igen nagy áldozatot hoztunk 
a honvédtörvényért; részt vettünk egy nagy 
adósságban, mely minket nem terhelt, részt ve
szünk a közös hadseregnek költségeiben, de a 
magyar állam államiságának biztosítására sze
rintem még igen kevés garantiát nyertünk. Va
lóban nem tudom magamnak teljesen megma
gyarázni, hogy ki viszi a dolgokat a honvédelmi 
minisztériumnál ? A miniszterelnök - honvédelmi 
miniszter ur —nem; mert hiszen ő, mint minisz
terelnök, egészen más, sokkal fontosabb dolgok
kal van elfoglalva; tudjuk, hogy már azzal is 
elég baja van, hogy rendbe hozza azt, hogy a 
reichenbergi képviselő minduntalan kirúg a hám
ból. (Derültség.) Tudjuk, hogy elég teendője van, 
visszautasítani azon nem jogosult beavatkozást, 
a melyet a szomszédminiszter urak a régi szo
kásból még Magyarországra gyakorolni kivannak. 
Mindebből az következik, hogy a miniszter ur
nák nem igen sok ideje van a honvédelmi mi
nisztérium teendőinek részleteivel foglalkozni. 
Viszi tehát a dolgokat, természetszerűleg az ál
lamtitkár. (Derültség. Halljuk \) Kerkápolyi Károly 
igen t. barátom igen értelmes, energicus ember. 
{Derültség.) Midőn az első delegátióhoz fölmen
tünk Bécsbe, Klapka György barátom ott nem 
igen kedvelt egyéniség levén, a többi katona-vi-
selt emberek pedig mind ellenzékiek voltak, ter
mészetes, hogy kellett valakit a referádára ke
resni, a kinek gyors fölfogása, fényes tehetsége, 
de mindenekelőtt bátorsága is legyen oly dol
gokra vállalkozni, melyekhez tulaj donképen mit 
sem ért. {Nagy derültség.) Ugy jár t ő majdnem 
egészen, a mint körülbelől én jár tam a vasutam-
mal. (Derültség.) Bécsbe fölmenve, összeállott a 
Kerkapoly-, Bethlen Farkas- és Schweinicz-féle 
trió és tar tot ták azon előadást, melyet a Würth 
főkriegs-commissárius elébök terjesztett Kuhn 
meghagyásából és elhitették magokkal, hogy az 
eredeti eompositio. (Derültség.) 

Midőn engem megválasztottak vasúti igaz
gatónak, azt ugyan tudtam, hogy mire való a 
vasú t . . . (Közbeszólás jobb felől: Járt is rajta!) 
igen is jár tam is rajta, és tudtam, hogy miből 
áll az körülbelől, de annak benső ügyei
ről igen laza fogalmam volt. Azóta tanul
tam, okoskodtam, gondolkoztam (Közbeszólás jobb 
felől: Még azt is!) és íme néha egy szó oly 
tág t é r t világított be előttem, mely azelőtt ho
mályba volt borítva. Ilyenkor — mint Henszl-
mann képviselő ur nem rég megjegyezte, midőn 
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a könyvtárak szükségességéről beszélt — köny-
nyen elhiteti magával az ember, hogy valami 
ujat talált föl, pedig dehogy, csak saját látköre 
tágult. T. barátom Kerkapolynál épen igy kel
lett történni a honvédelmi dolgokra nézve. Nem 
tudom, kinek tanácsát követi, de hogy mindaz, 
a mi ott történik, nem uj dolog, hanem hogy 
meg volt az régen, ilyen vagy más alakban, az 
bizonyos. (Zaj jobb felől.) Az én helyzetem csak 
annyiban kedvezőbb, hogy én két évig értem rá 
magamat tájékozni teendőim felől, mig az ón 
igen t barátomnak mindjárt működnie kellett, 
és ennek tulajdonítom azt, hogy a működés nem 
megy. 

A t. jobb oldal néhány tagja azt mondotta 
volt, hogy mérsékelt nézeteimmel inkább a Deák
párthoz, mint az ellenzékhez kellene tartoznom; 
(Fölkiáltások jobb felől: Nem mondta senki!) a t. 
szélsőbal néhány tagja pedig azt mondotta volt, 
hogy ha mi találnánk kormányra jutni, sokkal 
szigorúbbak és követelöbbek lennénk, mint a 
most uralkodó párt . (Igaz! jobb felől.) Mindkét 
nyilatkozat komoly férfiaktól jö t t és igy gondol
kozván fölötte, azon meggyőződésre jutottam, 
hogy nem lesz szükségem igen t. barátom Ke
mény Gábor tanácsát követni és átmenni a jobb 
oldalra, hogy onnan ide átvezessem őket. mert 
remélem, hogy átjönnek magoktól nem sokára. 
(Derültség.) Minden mérsékletem mellett vannak 
bizonyos kérdések, melyekben megnyugodni nem 
tudok. Igy például akárhányszor elmondottam 
már, hogy nem tudok megnyugodni a közös had
ügyminiszterben, a delegátióban, de annál ke-
vésbhé tudok megnyugodni abban, hogy a közös 
hadügyminiszter az ő fölötte rendelkező delegá-
tiót bevádolja az armádiánál; (Derültség hal fe
lől) nem tudok megnyugodni abban, hogy pél
dául a határőrvidék fölött nem a magyar mi
nisztérium, hanem a közös hadügyminiszter ren
delkezik ; (Közbeszólás jobb felöl: Nem soká ren
delkezik !) nem tudok megnyugodni abban, hogy 
Erdélynek külön kormányzója van és igy mintegy 
kérdésbe vonatik az unió, (Ugy van I bal felől; 
ellenmondás jobb felől); nem tudok például meg
nyugodni abban, hogy a háromegykirálysággal 
és Dalmátiával bújósdit játszanak. (Közbeszólás 
jobb felől: Hogy hogy \) Ugy — hogy Ígérgetik a 
háromegykirályság visszaállítását és nem teljesí
tik soha. — Ez a t. közbeszólónak legyen 
mondva. — Nem nyughatom meg ezekben s meg 
vagyok győződve, hogy igen közel be fog követ
kezni az idő, midőn mindezekben határozott ál
lást és nyilatkozatot kell tenni; és meg vagyok 
győződve épen a miniszter ur nyilatkozata után 
is, hogy azon alkalommal, midőn a magyar kor
mány tekintélye, midőn az ország integritása, 
midőn a nemzet érdekéről lesz szó, a jobboldal

nak is igen sok t. tagja velünk fog szavazni, 
(Mozgás a jobb oldalon) a szélső bal oldalról pedig 
kétségtelenül mindnyájan. (Derültség a jobb olda
lon.) S igy azt hiszem, hogy eltűrhetik azt, hogy 
azok, a kik követelöbbek kifelé, a rend és csend 
föntartása érdekében követelöbbek lesznek ide
benn is. 

Ezeket elmondva, t. ház, áttérek a védtör-
vény 20-ik §-ára, mely következőleg rendelke
zik : „A háborúban, vagy átalán tényleges szol
gálatban rokkanttá lett honvédtisztek és honvé
dek ugyanazon kedvezményekben részesülnek, a 
melyek a hadseregre nézve e tekintetben fenál-
lanak ; 

Ugyanezen kedvezmények kiterjednek az el
lenség előtt elesett, vagy sebeik következtében 
elhalt honvédtisztek özvegyeire és árváira is." 

A törvényczikknek ezen §-a tökéletesen he
lyesen mondja ki az egyedül igaz elvet, melyet 
alkalmazni kell mindenütt és mindenfelé. Nem 
akarom a t. házat untatni határozati javasla
tunk föl olvasásával. Fölfogásom szerint minden 
katona, a ki a fönálló kormány és a rendes 
politikai hatóság által állitatik ki, jogosítva van 
azon ellátást követelni, ha rokkanttá válik, mely 
szabályszerüleg meg van határozva. I t t nem az 
a kérdés, hogy mily alapon volt alkotva a kor
mány, hanem a kérdés egyszerűen az., vajon a 
fönálló kormány és rendes hatóság állitották-e 
ki a katonát, vagy nem? 

T. ház! Én igen szívesen megadom a had
sereg rokkantjainak a kiérdemelt nyugdijat, akár 
Olaszországban, akár Schleswig-Holsteinban, akár 
Csehországban lettek rokkantakká, akár a Ma
gyarország ellen folytatott harczban. Nem kér
dem, ki volt akkor a kormányon, Bach, Schmer-
ling vagy bárki más, hanem tekintem egyszerűen 
azt, hogy ezek a rendes hatóság által kiállított 
katonák, és követelik az ellátást. 

Nem kérek én semmit a guerillák és nem
zetőrök részére, hanem kérek a honvédség és 
magyar hadseregben fölállított rendes csapatok
ban szolgáltak és hadban rokkantakká váltak szá
mára, azok számára, kiket a kormány és rendes 
hatóság állított ki. 

Tudom a múlt évekről, hogy ebből mintegy 
nemzetiségi kérdést csinálnak, s igen helyesen 
mondotta Várady Gábor képviselőtársam, hogy 
ezen fölfogás nem helyes. Nem fogom indokait 
ismételni, hanem azt elmondom a t. jobb oldalnak, 
hogy egész működése ezen rövid szavakban van 
összefoglalva : „Vessünk fátyolt a múltra." Én 
ezt elfogadom azok irányában, a kik az 1848-iki 
eseményeket okozták. Annál nagyobb mérvben 
elfogadom a nemzetiségek irányában is, melyek 
épen ugy áldozatai voltak az intriguáknak, mint 
mi magunk. 
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Arra figyelmeztetem tehát a t. házat, hogy 
egy, az egész civilizált világ által elfogadott elv
nek alkalmazásáról van i t t szó, t. i. azon kato
nák ellátásáról, kik az akkor fenállott kormány 
és hatóságok által soroztattak be. 

Bátor vagyok feltenni e kérdést: kik az 
1848 — 49 évi honvédek? Ezek azon férfiak, 
a kik ismét magasra emelték Magyarország el
homályosult harczi dicsőségét! 

Ezeu férfiak készek voltak életöket feláldozni, 
hogy azon hibákat, melyeket a törvényhozás egy
részt, másrészt a kormány elkövet, helyrehozzák. 

Ezen férfiak követték a legsúlyosabb és leg
nehezebb viszonyok közt azon tábornokok paran
csait, kiknek siremlókéhez fog pietással zarán
dokolni a magyar, akár dicsőség, akár rabság 
legyen a jövő ti tka. 

0 felségeik nemes példával mentek elő, en
gesztelő kezet nyújtva a honvédek felé, és a ma
gyar nemzet képviselői nem tagadhatják meg az 
elismerést, a magyar nemzet dicső harezosaitól. 

Ezeket elmondva, a költségvetést a tárgya
lás alapjául elfogadom; határozati javaslatunkat 
kegyes pártfogásukba ajánlom, és arra kérem a 
t . minisztériumot, hogy póthitelt kérjen a tör
vényhozástól, mind a rokkant honvédek ellátá
sára, mind pedig azon hiányok fedezésére, me
lyekre az én felfogásom szerint nem kért eleget 
a budgetben. (Bal felől élénk helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Talán 5 perezre jó lenne 
az ülést felfüggeszteni. (Ellenmondások. Felkiáltá
sok: Folytassuk!) 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : T. ház! En a honvédek nyugdíjazására 
vonatkozó indítványhoz, mint már az előtt volt 
szerencsém kijelenteni, csak akkor fogok szólni, 
midőn ez indítvány a ház által tárgyaltatni fog. 
Most csak arra kivánok válaszolni, mit egy 
előttem szólott t. képviselő, Várady Gábor ur 
mondott, és igyekezni fogok arra nézve felvilá
gosítást adni. (Halljuk!) 

Azt mondta a képviselő ur, hogy a Ludoviceum 
kérdésében már nem is tartja szükségesnek újó
lag felszólítani a kormányt, mert hiszen ezt 
már azelőtt is te t te . 

Én megvallom egész őszinteséggel, hogy ak
kor, midőn e részben felszólítás először intézte
te t t hozzám, azon reményben voltam, hogy ma 
már e kérdés meg leszen oldva; azonban a kér
dés már magában bonyolódott. Egy részről álla
nak az egyesek által tet t alapítványok, más rész
ről a helyiség kérdése, és harmadik részről áll 
a tanítási rendszer megállapítása, melybe annyiban 
van beleszólása másoknak is, mennyiben e íünda-
tiók nem honvédségi iskolák, hanem a sereghez 
kiképzendő katonatisztek számára tótettek, (Fel

kiáltások "balfelől: Magyar tisrtek számára!) igen is 
magyar tisztek kiképzésére a hadsereg számára. 

Nem volt tehát czélirányos azt tenni, mit 
a minisztérium tehetett volna, t. i. követelni, 
hogy az évenkinti dotatio visszavonassák mind
addig, mig helyiségről intézkedve nincs, nehogy 
azon összegek tökéletesen eredmény nélkül elvesz-
szenek azokra nézve, kik most ezen összegek 
mellett t an í t t a tnak ; de korán sincs szándéka a 
minisztériumnak azt, mint a t. képviselő ur mon
dotta, három évre halasztani; a midőn majd azon 
építendő kórház vagy föl lesz épitve, vagy nem. 
En azt remélem, hogy ez iránt már előbb ered
ménynyel fog a minisztérium előállhatni és akkor 
talán képviselő ur is meg lesz nyugtatva. 

Egyébiránt addig is, mig ezea, — mint mon
dám,—kissé bonyolult kérdés végkép megoldatnék, 
gondoskodva van a minisztérium részéről arról, 
hogy az egyetemen megnyitott tanfolyamon kí
vül minden kerületben, ugy tisztképző intézetek, 
mint tiszti iskolák, és minden zászlóaljnál altiszti 
iskolák alakíttassanak ; Sz. Fehérvárott pedig már 
létezik egy lovastiszti és tisztképző iskola, egy
szersmind pedig felszólittatott ugy a cultusmi-
niszterium, valamint a horvát autonóm kormány, 
hogy minden kerületi parancsnokság a főiskolá
kon, egyszersmind katonai tanfolyamot nyithas
son a honvédelmi minisztérium tárczájának költ
ségein. 

Ez az, mit az első pontra válaszolni kívántam. 
Mi a második, t. i. a magyar királyi testőr

sereg kérdését illeti, erre nézve képviselő urnák 
bátor vagyok mindenek előtt azt válaszolni, hogy 
a minisztérium soha sem mondotta, — sőt ugy 
emlékszem, épen az ellenkezőt mondotta, — 
hogy a magyar testőrség ő felsége által vissza
állíttatván, most ismét azon czélnak volna szen
telve, mi azelőtt tulajdonképeni rendeltetése volt, 
t. i. tisztek képzése. Magától világos az, hogy 
udvari szolgálat és tiszti képzés a tudomány mai 
álláspontjával össze nem fér. (Ellenmondás a bal 
oldalról.) 

Az nincs kizárva, hogy azon tisztek, kik a 
hadseregből ott te t t szolgálatok után a testőrségbe 
lépnek, és onnan ismét a hadseregbe visszatérnek, 
— értem a magyar korona alá tartozó tiszte
ket —• ha akarják, magasabb kiképzést ne nyer
hessenek, és erről gondoskodva is van; hanem a 
testőrsóget katonai képző intézetnek tekintem, 
sem nem lehet, sem czélirányos nem volna. (He
lyeslés jobb felől.) 

Mi az összeget illeti: egyszer volt szeren
csém megemlíteni, — de nem merek most sem 
az általam idézendő minden tétel helyességéről 
jót állani, — hogy körülbelől 30 néhány ezer 
forint összeg az, mi a testőrsereg alapítványá
nak jövedelmét teszi; de ez az udvartartási költ-
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ségekből körülbelül 100 ezer forinttal pótoltatik. 
Ezt bátor voltam már egy izben kijelenteni, és 
akkor a ház azt megnyugvással vette. Termé
szetes tehát, hogy a testőrség költségvetése a 
honvédségi költségvetésben nem foglaltathatik. 

Mondotta az igen t. képviselő ur azt, hogy 
a magyar honvédségnek nincsenek műcsapatai, 
nincsenek technikai osztályai. Erre nézve vála
szom igen egyszerű. Mncsenek ; mert arról a 
törvény nem intézkedett, sőt nem tartotta szük
ségesnek intézkedni, és én azon nézetben vagyok, 
hogy, tekintve az ország anyagi viszonyait, vég
hetetlen káros volna oly nagy költséggel járó 
testületeket föntartani az egész idő alatt, me
lyeket háború esetében föl fogunk találni, és 
melyek együtt fognak működhetni, akkor, a mi
dőn szükség lesz reájok. (Mozgás a bal oldalon.) 
A műszatd csapatok kiképzése azonban nincs ki
zárva, a mennyiben az magáben a honvédségben 
is megtörténhetik, és majd ha nagyobb gyakor
latok lesznek: ki fog tűnni, hogy lehet-e ezt 
magában a honvédségben nagyobb költség nél
kül realizálni, vagy pedig nem 1 Megengedem, 
hogy a honvédségnek tüzérsége nincs, és nincse
nek egyéb műszaki csapatai. De bocsásson meg 
nekem a t. képviselő nr, ha azon indokolást te
kintve, melylyel ma ismételve méltóztatott élni, 
azt válaszolom: hogy én meg vagyok arról győ
ződve, hogy ha azon utón mentünk volna, me
lyet a t. képviselő ur és elvtársai most és más 
alkalommal kijelöltek, nem csak műszaki csapa
taink nem volnának, de nem volna ma egyetlen 
egy honvédünk sem. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

Méltóztattak mondani: hogy kisszerű az 
eredmény, melyet egyátalában a honvédelmi mi
nisztérium fölmutathat. Legyen szabad erre szá
raz adatokkal felelni. A honvédség jelen állomá
nya tesz 68,980 főt, melyből 906 tiszt. Ezen 
összeg a folyamatban levő sorozás után meg 
fogja haladni a rendszeresített hadi létszámot, 
vagyis a 90 ezret. Az idei őszi gyakorlatok ide
jéig körülbelől 70,000 főre fog szaporodni a be
oktatott honvédség létszáma, és a gyakorlatok 
végzésével be lesz hívható a most besorozott le
génység is, és akkor az év végéig vagy a jövő 
év kezdetéig 110,000 ember lesz betanítva. 
Ezek — azt gondolom — mégis oly eredmények, 
melyekről nem lehet ugy átalában kimondani, 
a mint azt állítani méltóztattak: hogy kissze
rűek. Egyébiránt mi már keményebb kritikát is 
megszoktunk, és azért ezen kritikát is oly köny-
nyen veszszük be, mint a szentelt vizet. {Derült
ség a jobb oldalon.) Azok után, a miket nem rég 
hallottunk, akkor t. i., midőn a véderőről szóló 
törvény tárgyaltatott, az mondatott a t, urak 
részéről az ellenfélen : hogy a honvédségről szóló 
törvény csak azért inditványoztatik, hogy annál 
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könnyebben lehessen a másikat, mely a nem
zetre nagy terheket ró, keresztülvinni. Később 
azt méltóztattak mondani : hogy igen is, meg 
van a törvény, jó, elfogadjuk azt ugy, a mint 
van; de soha sem volt komoly szándék annak 
életbeléptetésére, meg fog az maradni a papí
ron, holott az átalános kötelezettség a hadsere
get illetőleg életbe fog léptetni egész szigorral. 
{Fölkiáltások jobb felől.: Ugy volt!) De még nincs 
hat hónapja, hogy egy általam igen t. és most 
jelen nem levő képviselőtársunk Ghyczy Kálmán 
ur, midőn t. barátom és collegám Lónyay pénz
ügyminiszter ur arra hivatkozott, hogy nem lé
teznek azon utalványok, a melyeknek kibocsátá
sára a honvédség érdekében föl volt hatalmazva, 
azzal válaszolt, hogy ő nem lát utalványt, igaz, 
de nem lát honvédséget sem. Most már, ha itt 
volna, megkérdezném őt, most lát-e már hon
védséget ? (Derültség.) 

A velem szemben ülő t. barátom, Ivánka 
képviselő ur megnyugtatott engem azon tekin
tetben, hogy igen is már látja a honvédséget, 
de ha már kénytelen azt látni, legalább azt te
szi hozzá, hogy abban csak politikai vélemény 
szerint neveztetnek ki, a mennyiben abban nem 
lát elegendőt saját pártjából. 

E nyilatkozat mindenesetre teljes bizonyí
téka annak, hogy a honvédséget látja, (Derült
ség) egy nehézsége van csak, s ez az, hogy a 
kinevezettek egy párthoz tartoznak és nem lát 
eleget a másik oldalról a honvédek sorában, és 
ezzel azt állította, — a mit én tagadok, — 
hogy a honvédségnél a kinevezések kizárólag 
vagy irányadólag csupán pártszempontból tör
ténnek. (Fölkiáltások a balon: Igás Ugy van! 
Jobb felől: Nem igás: Nem ugy van!) Megezá-
folja ezt ugyanazon lajstrom, a melyre hivat
kozni méltóztatott, ha azt az egész országot 
illetőleg átnézni méltóztatik. 

Igaz, hogy fönáll az a másik körülmény, 
melyet előadni méltóztatott, hogy nincsenek ott 
mindazok. a kik oda mehetnének; de erre vá
laszom igen egyszerű: Krisztus urunk csinált 
csak oly csodát egyszer, hogy egynehány ke
nyérrel egyszerre ezreket tudott kielégíteni, de 
az ő példáját azóta nem tudta senki utánozni. 
{Tetszés.) 

Én meg vagyok győződve arról, hogy van
nak igen tiszteletre méltó, igen érdemdús fér
fiak, a kik a honvédség létszámában nincsenek 
alkalmazva, de ez nem az én hibám. 

A mi egyébiránt a kinevezést illeti, a mint 
nyíltan és határozottan kimondtam azt, hogy a 
pártszinezet nem volt irányadó, és nem erre 
volt kizárólag a tekintet, ugy most is épen oly 
nyíltan és határozottan kimondom: hogy e te
kintetben a felelősséget magamra vállalom. 
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Hogy történik a kinevezés ? A törvény azt 
mondja: ő felsége nevezi ki. Mily fokig ajánl a 
minisztérium? azt ismét a törvény mondja meg, 
Azon magasabb fokokat illetőleg, melyekre nézve 
a minisztérium meghallgattatik , miként jár tam 
el ? arra azt felelem: ajánlottam mindent, össze
véve azokat, a kiket eléggé ismertem olyano
kul, hogy saját komoly felelősségem alat t min
den tekintetben ajánlani merjem. Ez nem zárja 
ki egy cseppet sem, hogy kimaradhattak oly 
egyének, a kik a kinevezésre érdemesek lettek 
volna, de ezeket vagy én nem ismertem, vagy 
azok nem ismerték, kiknek tanácsával e tekin
tetben éltem, annyira, hogy őket ily mérvben 
és ily módon ajánlhattam volna. {Helyeslés jobb 
felölj 

Várady Gábor igen t. képviselő ur előhozta 
itt a Bourbonok példáját, és azt mondta, hogy 
ők azon hibát követték el, miszerint a Napóleon 
hadában szolgált tábornokokat nem vették át. 
Méltóztassék megengedni a képviselő ur, hogy 
én ezen históriai hibát reetificáljam. Ok átvet
ték, mind átvették igen is; de egy agyonlöve
te t t azért, mert azon gyanúba esett, hogy előbbi 
urához inkább ragaszkodott, mint az akkori 
kormányhoz. Ez csak a históriai példa helyre
igazítására szolgál. 

Engedje meg nekem a t. képviselő ur, hogy 
ezen tábornokok és ezen példa következtében én 
idézzek egy másikat, s ez az amerikai táborno
kok példája. Ott nem rég láttunk óriás harczot, 
a melyhez strategicai és coneeptiói tekintetben 
a mi harczunk úgyszólván csak gyermekjáték 
volt, eldöntve oly tábornokok által, a kik a 
harcz után szerényen visszavonultak polgári ál
lásukba és most más téren működnek és hasz
nálnak hazájoknak. (Ugy vcm\) Kérem tehát a 
képviselő urakat, ne méltóztassanak ugy nyilat
kozni, hogy valaki kint vagy bent azt hihesse, 
hogy nálunk nincsenek ily egyének, kik ennyi 
önmegtagadással bírnának?, (Ügy van! jobb felől) 
én azt hiszem, hogy igen is vannak. 

Idézte továbbá t. képviselő ur az én beszé
demet, a honvéd-nyugdijak kérdésében 1867-ből. 
T. ház! Nem tartom magamat szónoknak, ha
nem egy szerencsém van, hogy ha beszédeimet 
idézik, azt mindig szívesen fogadom, mert — 
miután mindig meggyőződésem sugallja az t , a 
mit mondok, — attól nem félek, hogy ottan 
egykönnyen ellenmondás találtassék. Én nem 
idéztem volna azt, a mit akkor mondtam, ha
nem a t. képviselő ur idézi annak egy részét, 
és ennélfogva meg fogia engedni, hogy én is 
idézzem, miután azt bizonyosan nem akarja 
reám alkalmazni, hogy egy levélből 3 sort ki
vegyen, azzal engem bepereljen és elitéltessen, 
mint Fouque Thionville mondotta, hogy — mon

dom - ón is folytassam és kiegészítsem azt , a 
mit fölolvasni méltóztatott. (Halljuk!) Idézi t. i. 
a t . képviselő ur beszédemnek ezen részét, an
nak bebizonyítására, hogy ón magam mintegy 
kijelöltem már 1867-ben, hogy a kérdés mos
tani stádiumában, igen is természetesnek találom 
azt, hogy a képviselőház, a honvédek rokkantjai 
és árvái javára intézkedjék. E passus, a melyet 
méltóztatott idézni — szóról szóra olvasom föl 
— igy hangzik: „Nem helyeselhetem továbbá 
ezen indítványt az időre nézve sem, melyben 
beadatott. Ha ezen indítvány akkor terjesztetik 
a ház elé, midőn világosan fogja mindenki tudni, 
vajon elégséges-e azon alap, mely ő felségök ál
tal a honvédek árvái, özvegyei és rokkantjai 
főlsegélésére nagylelküleg adato t t : akkor meg
foghattam volna azt" stb. stb. Ezt igen is mondtam, 
de mondtam azután a következőket: „Nem fo
gadhatom el ezen indítványt harmadszor azért 
sem, mert a benne rejlő elvet nem tudom elfő 
gadni: és it t van közöttünk a legnagyobb kü
lönbség. Az mondatik ugyanis, hogy a mit a 
törvényhozás egyik fele t e t t , a másik azt bát
ran utánozhatja, hogy ő felségök nagylelkű tet
teinek csak pótlása, csak ismétlése volna az, ha 
a ház az indítványt elfogadná. Ez egyátalában 
nem áll. Egészen különböző az, ha ő felsége 
gondoskodik azokról, kik meggyőződósök szerint, 
és a mint tapasztalásból tudom, csak az alkot
mányért és annak föntartásaért akartak küz
deni, de tettleg ő felsége seregeivel szembe szál
lottak, és az, ha az országgyűlés segélyezi azo
kat, kik ő felsége seregei ellen küzdöttek." 

Mondtam továbbá: „Nézzünk vissza, uraim, 
a történtekre. Az 1861-iki fölirat egy szóval 
sem emiitette azt, s az illető képviselő urak 
magok is kijelentették egyenkint és ismételten, 
hogy fátyolt kívánnak a múltra borítani. Azt 
hiszem, hogy ez az ország, a többség határo
zata, ez az, miben az ország megnyugodott; és 
ha ez akkor becsületbeli kötelességei között nem 
foglalt helyet, ugy most sem hozathatik föl: 
mint olyan. Sőt veszedelmes volna vitatni, hogy 
az most becsületbeli kérdéssé vál t , mi akkor 
nem volt az : mert ez esetben — méltóztassa
nak meggondolni — a t. urak átellenben azok
nak adnának igazat, kik a fejedelmeknek azt 
szokták mondani, hogy a királyok engedményei 
mindig csak ujabb követelésekre szolgáltatnak 
alkalmat; hogy a fejedelmek jószívűsége a né
pek által gyöngeségnek tartatik mindig; hogy a. 
népek szivét megnyerni nem lehet; hogy a ki
rályoknak csak egy támaszok van, a fegyveres 
erő, másban bizniok nem lehet. En érzem, hogy 
a szabadelvű alkotmányos kormánynak nem le
het föladata ezen elméleteket szentesíteni. Ves
sen magával számot az ellenzék, mely magát 
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liberálisabbnak tar t ja , mint a kormány, és 
mondja meg, vajon föladatai közé tartozik-e ezen 
tanácsadóknak igazat adni?" 

Ez egész összegében az , a mit akkor mon
dottam, és mit most is hiszek, és erre nézve 
el fogom mondani nézetemet akkor, midőn az 
indítvány tüzetesen fog tárgyalás alá kerülni. 
{Helyeslés a jobb oldalon.) Most még csak annyit 
vagyok bátor megjegyezni, hogy néha a pártok 
közti béke kedveért kénytelen egyik vagy másik 
párt nem nézni igen közel a logikára, de azon 
logikát, melyet a t. képviselő urak mintegy az 
indítvány tárgyalását előkészitőleg itt fölállítot
tak, t. i. hogy a ház akkor, midőu azokat, kik 
ő felsége zászlói ellen küzdöttek, országos alap
ból kívánja segélyezni, ugyanazon térre lép, 
melyen ő felsége áll, ki azokat segélyezi, kik 
ellene küzdöttek, ezen logika, mondom, megha
ladja azon határt , melyet e tekintetben várni 
lehetne. 

Ezeket akartam most elmondani, a többire 
elmondom nézetemet, midőn az indítvány sző
nyegre kerül. {Helyeslés jobb felől.) 

E r n u s z t K e l e m e n : Engedje meg a t. 
ház, hogy a budgetvita alkalmával már annyira 
igénybe vett türelmüket néhány megjegyzéssel 
én is igénybe vegyem. Fölbátorít ezen kérésre 
ezen költségvetésnek fontossága, mely igazolja 
azt, hogy a nemzet annyi évek hosszú során 
mindig a honvédelemre fordította törekvését; 
igazolja továbbá az, hogy az önvédelem mind 
az egyeseknél, mind egész nemzeteknél első és 
nélkülözhetlen föltétele a létnek. 

Előttem szóló Várady Gábor tisztelt képvi
selő ur, meleg érzelemmel és igen szép szavak- i 
kai ecsetelte e részbeni óhajainkat. Megvallom, 
hogy szavai viszhangra találtak nálam, de hí- j 
vatkozva épen az általa idézett tételre, melyben j 
elmondja, hogy meg kell hódolni a történelem j 
kérlelhetetlen logikája előtt, én is hivatkozom 
arra, hogy az életnek törhetlen logikája arra 
tanit, hogy az érzelem által sugalt nézeteket 
ne mindig kívánjam elérni, hanem inkább csak 
a lehetőnek elérésére szorítkozzam; mert a legneme
sebb forrásból, a legjobb szándékból kiindult eljárás 
olykor elhamarkodások és túlkapások által nem 
csak az ügynek fejlődését tart ja fel és gátolja 
menetét, de a kiindulási alapot is koczkázfcatja. 

Az igen t. képviselő ur csekélylőleg mél
tóztatott nyilatkozni az előttünk fekvő egész 
honvédelmi költségvetésről. Bocsássa meg, hogy 
éu ellenkezőleg méltányló elismerésemer nyilvá
nítsam a honvédelmi minisztérium iránt. Nem tit
kolhatom el, kiindulva erre nézve a következő állás
pontból,miszerint: az előttünk fekvő költségvetésben 
mindenek előtt azt tapasztaltam, hogy a ma
gyar kormány határozottan szakított azon ha- > 
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gyományos eszmékkel, melyeknek bilincsei alat t 
nagyobb részben minden szárazföldi seregek kötve 
vannak, s azon szervezettel, mely évszázadok so
rán a nemzeteknek nem csak pénzügyi forrásait 
kimerítette, hanem a nemzettől a legvirágzóbb 
fizikai erőket is elvonván, azt a nemzetgazdá-
szati terén elszegényítetté, egy meddő, hasznot 
nem hajtó intézmény túlságos pártolása által. 
Igen természetes: minden uj rendszert óvatos
sággal kell életbe léptetni annyival inkább, mi-

I dőn a szomszéd hatalmasságoknál csak igen gyé-
1 ren mutatkoznak kísérletek a régi rendszerből 
| való kibontakozásra. Ez uj szervezés egyike ér-
j deme abban is áll, hogy ide haza a takarékos

ság szellemét, mi nem épen nemzeti tulajdonsá
gunk, meghonosítja. A milice-rendszernek két 
főérdeme van, egyik, hogy a takarékosságot ná
lunk meghonosítja, mely takarékosságot én a 
budgetben még mindenhol kiemelve láttam. Ha
sonlókép látom, hogy a nemzetgazdászatra kellő 
figyelem volt fordítva, s ez nem csak a szerve
zésnél vétetett figyelembe, de az is meghatároz-
tatot t . hogy az áJJandó századok sürgős munkák 
idejekor szabadságalása által a nemzetgazdászat 
minden tekintetben előmozdittassék. Figyelembe 
veendő az is, hogy a budgetben a laktanya-rend
szerről van szó. 

Hallottam e házban panaszokat azon teher 
felett, mely a katonabeszállásolás által a népre 
nehezül; hallottam javasoltatni, hogy a kormány 
kisértse meg e bajon a laktanyarendszer által 
segíteni. Ha jól emlékszem, Ürményi barátom 
e szellemben interpellatiót is intézett a kor
mányhoz. Honvédelmi minisztériumunk kellő 
figyelemmel volt e tekintetre, mert a laktanyai 
rendszer, mint a költségvetésből látható, beho
zatott. 

Megvallom, t . ház, hogy szilárd, igazságos 
ítéletet a honvédelmi költségvetés irányában csak 
akkor hozhatunk, mikor ez év leforgása után 
annak minden hát rányai és előnyei előttünk 
tudva lesznek, és azért megvallom, nem merem 
azon felelősséget magamra vállalni, hogy együt
tes s egyhangú eljárását a kormánynak meg
zavarjam, mert hiszen őket illeti az egész nem
zet előtt ugy az érdem, ha, ez czélszerüleg, a 
nemzet igényeinek megfelelőleg keresztül vite
tik, valamint őket fogja sújtani, őket fogja el
itélni a nemzet Ítélőszéke, ha a nemzet igényei
nek azok meg nem felelnek. 

Várady Gábor képviselőtársam helyesen em
iitette, hogy nem elég egy sereget felállítani, ha
nem annak további fejlesztéséről is kell gondos
kodni. Minden seregnek fő kiegészítő részét ké
pezi egy kiképzett, szakavatott tisztikar. Erre 
egyik kellék az, hogy a kellő képző intézetek
ben az illető tisztek kiképeztessenek. E részben 
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a Ludovieeum volt megemlítve. Ennek bon-
czolgatásába nem akarok bocsátkozni; ezt előt
tem szólott miniszterelnök ur épen az imént te t te . 
Másik kellék az, hogy fiatalságunknak, mely a 
képző-intézetekben felserdül, alkalom nyújtassák 
a hadi tudományok megszerzésére. Ennek a t . 
kormány eleget igyekezett tenni a hadtanárok 
felállítása által. Én magam is annak fontossá
gától áthatva igyekeztem magamnak tudomást 
szerezni és láttam, hogy azon tanrendszer által, 
mely épen a honvédtanuloknál van alkalmazás
ban, minden igényeknek lehetőleg elég van téve. 

Továbbá Várady Gábor képviselő ur ki
csinylőleg méltóztatott nyilatkozni: mivel csak 
egyetlen egy tábornok van a hadseregben. Tá
vol legyen tőlem, hogy ezen dolog politikai 
horderejót érintsem, nem is az a hivatása a 
költségvetés tárgyalásának, a hol pénzkérdésről 
van szó, hanem aa utóbbi tekintetből akarom 
megkísérteni ez állításának megvilágítását. Meg
vallom, hogy a közös hadsereg egyik legkirívóbb 
sebe épen az, hogy a magasrangu tisztek túlsá
gos számmal vannak, ugy annyira, hogy — 
mert ez ennek természetes következése — a ren
des hadsereg tiszti állomása mellett, majdnem 
ugyanannyi költséget igénylő pensionatus sereg 
létezik. 

Az én elvem az, hogy oly állomást, melyet 
kevésbbé magas állású egyénnel betölteni képes 
vagyok, nemzetgazdászati tekintetből magasabb 
ranguakkal be ne töltsem. Ez volt némileg in
doka, hogy a költségvetésben eleinte még azon 
is megütköztem, hogy nem találtam a honvéd
seregnél felállított ezredes-állomások számát kellő 
arányban a többi törzstisztekéivel; de meggyő
zött ennek helyeségéről egy a pénzügyi bizott
ságban előhozott érv, az t . L, hogy csak így le
hetet t már kipróbált, kitűnő nemzeti honvéd-
eróket félhasználni, a nélkül, hogy az illetők 
előbbi rangjokból vesztettek volna. Megvallom, 
eltekintve a méltányosság és czélszerüségtől, 
egyedül gyakorlati szempontból kiindulva, meg 
vagyok győződve, hogy csakis azon kipróbált 
erők megnyerése által lehetett elérni, hogy a 
honvédseregbe a hadsereg előbbi szellemétől 
egészen eltérő uj szellem vonuljon be, mert csak
is jó erő és jó szellem által lehetett elérni azt, 
hogy a legtöbb haduri fejedelem iránti köteles
ség s hódoló tiszteletet a hazafisággal összeegyez
tessük, és lehetett elérni azt, hogy a legtöbb 
hadseregben létező kastrendszert a polgári néze
tekkel kiegyenlítsük. 

Nézetem szerint pedig mindaddig nem fog
ja föl magasztos hivatását a katona, mig nem 
lengi á t azon érzelem, hogy ő is mindenek előtt 
honpolgár. (Ugy van!) Ez volt az ezredesek na

gyobb számban megállapításának egyedüli ezél-
ja. csak ez által találom én is igazoltnak, miért 
is csak mint ideiglenes, nem pedig mint állandó 
számot fogadhatom el. Még Ivánka képviselő ur 
figyelmeztette a kormányt különféle térképek 
stb. szükségére. Én nem vagyok hivatva erre 
felelni, de meg vagyok győződve, hogy kellő és 
bizonyosan igen czélszerü fölvilágosítást fogunk 
hallani e tekintetben, mert nem kételkedhetünk, 
hogy azon kormány, a mely a költségvetésben 
mindenütt a kezdeményezésnél legfőbb és leg
szükségesebb elveket szem előtt tar tot ta , nem 
fog megfeledkezni arról sem, hogy a honvédelem 
egyik fő és leghatalmasabb ereje az, hogy csak kellő 
tanulmányozása által minden viszonyoknak, különö
sen a helyszinezetnek is, lehet csak fölemelni gyenge 
sereget azon álláspontra, hogy hatalmas s túl
súlyban levő ellenség támadásával szembeszál-
hasson és miután az egész költségvetésben — a 
mint kijelentettem — mind azt, mit a kezdemé
nyezés, a viszonyok és a törvények megenged
tek: a kormány pontosan és híven teljesítette, 
legnagyobb bizalommal viseltetem irányában, hogy 
i t t sem mulasztand el semmit ; és ezen indokból 
az egész költségvetést a részletes tárgyalás alap
jául elfogadom (Élénk helyeslés jobb felől.) 

C l e m e n t i s z G á b o r : T. ház ! A parla
mentalis gyakorlat kötelességemmé tevén az 
előttem szólott képviselőtársam beszédjére refle-
ctálni, bátorságot veszek magamnak az igen t. 
miniszterelnök beszédére, valamint igen t. Er-
nuszt Kelemen előadására is néhány megjegyzést 
tenni. (Halljuk!) 

Igen t. miniszterelnök ur azon ellenvetések
re, melyek ezen oldalról a műszaki csapatokra 
vonatkozólag hozzá intéztettek, azon fölvilágosí
tás t adta, miszerint a műszaki csapatok megal
kotására a kellő lépéseket eddigelé meg nem te
hette, mert az ülető törvény azokra nézve nem 
intézkedett En megvallom, hogyha az így áll, 
akkor az okot mindenesetre a törvény hiányos
ságában kell ugyan keresnem, de nem hihetem 
el, hogy a műszaki csapatok alkotását, mi pe
dig a hadsereg lényegét, söt úgyszólván szelle
mét képezi, ily okból mellőzni kellett volna. Én 
azt tartom, hogy e ház igen nagy örömmel és 
tetszéssel fogadta volna a miniszter urnák ab
beli jelentését, hogy ezen műszaki csapatok az 
illető törvény rendelkezése daczára is életbe van
nak léptetve. A miniszterelnök ur ezen mulasz
tásnak némi indokolásául a költségeket említi 
föl. Kétségtelen, hogy a költségekre nézve ház
tartásunknak a legszigorúbb takarékosságot kell 
követni ; azonban ismét csak az előbbenire térek 
vissza és azt mondom, hogy még e költségek 
sem vették volna ki a házat szokott jó kedvé
ből, ha tudta volna, hogy ezen költségek igen 
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is a műszaki csapatok alkotására fordíttattak. 
(TJgy van! bal felől.) 

Az eredményre vonatkozólag, mi az igen t. 
miniszterelnök ur előadásának úgyszólván lénye
gét képezte, a miniszterelnök ur puszta számok
kal lép elő. Én elhiszem, hogy a számoknak két
ségkívül igen fontos szerepök van számtani 
tekintetben, hanem azok engem még sem nyug
tatnak meg. En azt óhajtottam volna, hogy a 
miniszterelnök ur ezen intézménjmek tökéletes 
szervezésével lépett volna elő, {TJgy van! hal fe
lől.) és ezen szervezésnek tökéletes miségét állí
tot ta volna bíráló szemünk elé, mert akkor lát
tuk volna : hogy az eredmény nem oly meglepő, 
mint az előtüntetve volt. 

Végre a háznak némi derültsége közt hívta 
föl figyelmünket arra, hogy ime már honvédeink 
vannak; hála az égnek ! többeket van szeren
csénk tisztelni a házban jelenleg, hanem bármi 
tetszetős alakban tűnjenek is azok elő, én óhaj
tanám, hogy ez irányban velők a közhondvédség 
is lépést tartana, (Helyeslés bal felől.) mert tud
va van t. ház, hogy a közhonvédség nem csak 
öltönyök, és más kellékek: mint elhelyezés, el
szállásolás, de sok más tekintetben is a közép
szerűségen igen, • igen alul áll. (TJgy van! bal 
felől) A mi végre azon tárgyat illeti, miről szin
tén némi elkeseredettséggel volt szó, t. i., hogy 
a tiszti kinevezéseknél szigorú vizsgálat ta r ta t ik 
arra nézve, vajon bizonyos kellékeknek megfelel
nek-e? vajon politikai hitvallásuk megegyez-e a 
kormány által vallott elvekkel? ezek nem épen 
kellemes dolgok, de mihelyt arról van szó, hogy 
a valóság kiderittessék, hogy a ház tudja magát 
bizonyos kérdésekben tájékozni, akkor fájdalom
mal kell megvallanunk, hogy ez csakugyan el-
vítázhatlan tény; tömérdek adatokkal szolgálha
tunk, különösen — hogy csak egyet említsek — 
arra nézve, hogy a főispánok, iskolatanácsosok 
és egyéb egyének e tekintetben relatiókkal tar
toztak és nyújtottak be a miniszter ur fölszóli-
tására. (Fölkiáltások ssélsö bal felől: Nagyon ssép!) 

Ernuszt Kelemen igen t . képviselőtársam igen 
szép dolgokról beszélt, gyönyörű elméleti eon-
templatiókba bocsátkozott, de melyekben a kér
dés magvát általunk láttatni talán épen ezért 
elmulasztotta, beérvén bizonyos szellemi viziók 
előadásával. A többi között azt is emiitette, 
hogy a kormány szakított ama hagyományos 
szellemmel, mely az osztrák hadseregben oly dí
szesen virított, s melynek nyomai már a mi hon
védségünkben is mutatkoztak. 

Én óhajtom, hogy a kormány szakítson azon 
szellemmel, mely minden fejlődést gátol. Nem 
szükség ez irányban hosszas tárgyalásba bocsát
kozni, úgyszólván mindnyájunk előtt ismeretes, 
úgyszólván szemünk előtt játszatott le azon szo

morú dráma, mely valóban csupán csak azon ve
szélyteljes szellemnek volt következménye. Taka
rékosságról szól, takarékosságra inti a házat ; 
és ő is ugyanazon hibába esik, hogy a takaré
kosság kedvéért elveszti szeme elől a dolog lé
nyegét. Egyébként a takarékosság sem oly rend
kívüli, mint azt élőnkbe állítja. Hiszen tudjuk, 
hogy a napi sajtó naponkint adatokat hoz, hogy 
mely hiányok fordulnak elő a honvédség fölsze
relésére és fölruházására nézve. Ha az volna a 
kívánság : rendet, pontosságot behozni, és erre 
valamivel több pénz kellene i s ; azt a ház szíve
sen meg fogja szavazni, mert az ily esetben be
jött jobb anyag stb. tökéletesen meg is fogna a 
czélnak felelni; ha ez meg fogna történni, ak
kor indokolva lesz azon szép eulogium, melyet 
t . képviselőtársam a jelen kormánynak hozni 
méltóztatott. 

Ezen megjegyzések után, mielőtt a szőnye
gen levő költségvetés átalános tárgyalásába bo
csátkoznám, engedje meg nekem a t. ház, hogy 
azon határozati javaslatra nézve, melynek elő
terjesztője voltam, igénytelen nézeteimet néhány 
szóba foglalhassam. 

Midőn szerencsém vnlt azon határozati ja
vaslatot a t. ház asztalára letenni, nem mulasz
tot tam el annak indokolása alkalmával kifejezést 
adni azon benső megnyugvásomnak, melyre az 
akkoron indokul fölhozott érvek döntő ereje ál
tal némileg jogosítva éreztem magamat. Hivat
koztam ugyanis az 1848-49-ki országgyűlés 
amaz ismert határozatára, mely elismervén a 
48-49-ki honvédség valóban mérhetlen becsű és 
a nemzet egész jövőjére áldásosán kiható szolgá
latait, annak jövő sorsát a nemzet becsületsza--
vának pajzsa alá helyezte^ illetőleg a nemzetet, me
lyet törvényesen képviselt, becsületileg kötelezte 
annak jövőjéről gondoskodni. Utaltam továbbá 
méltányosság szempontjából, azon kétségbe nem 
vonható körülményre, miszerint e honvédség ren-
dithetlen hazaszeretete s önfeláldozó hősisége ál
tal ezen országgyűlési intézkedésre magát tel
jesen méltónak igazolta. — Végre ecsetelni tö
rekedtem azon valóban szomorú sorsot, mely e 
honvédség annyi nemes törekvéseinek, oly dics-
teljes győzelmeinek mintegy jutalma lett, és 
nem véltem szükségesnek ez irányban tovább 
terjeszkedni, mert bensőíeg meg voltam győ
ződve, hogy e honvédség ügye nyilt kebel 
előtt sem ékes dialecticára, sem különösen gon
dozott érvelésre nem szorul. Ez órában is, mi
dőn a t. ház arra lesz hivatva, hogy a 48-iki 
országgyűlés imént jelzett kegyeletes intézkedé
sének végrehajtása fölött határozatot hozzon, en
gedje meg a t. ház, hogy ez órában is ugyan
azon meggyőződésemet fejezzem ki, miszerint bi
zonyára senki sincs e teremben, k i velem egyet 
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ne értene abban, hogy e honvédség teljesen ér
demesnek igazolta magát az emiitett országgyű
lés azon gondoskodására, melyet annak előrelátó 
szelleme törvénybe iktatni czélszerünek látott, 
valamint abban is, hogy i t t az ideje immár, 
hogy azon csonka, béna, aggság által képtelenné 
vált embertársaink, testvéreink, kik a jog és 
szabadság érdekében e hazának másfél század 
óta kétségkívül a legnagyobb szolgálatot tették, 
midőn annak védelmére ezerenkint sorakoztak a 
legszentebb harcz zászlaja alá, és midőn verők
kel öntözték azon magasztos eszmék csiráit, me
lyek megfogamzása óta a tisztább jogérzet, s ez
zel kapcsolatban az emberiség erkölcsi értékének 
illő méltánylása egy szebb időszakot számit, hogy 
azok, mondom, kiemeltessenek végre azon vég
hetetlen nyomorból, melybe a kor, a viszonyok 
viszontagsága folytán süly esztettek. (Helyeslés.) 

Nincs mivelt nemzet a földön, t. ház! mely 
méltó elismerés helyett dicstelen közönynyel súj
taná rokkant bajnokait, ős idők óta kiváló tisz
telet és kegyelet tárgyai ők minden nemzetnél. 
Francziaország világhírű palotát épített számuk
ra, hová történelmi emlékű eseményed évnapjain 
a népek megszámithatlan sokasága szokta meg
hozni kegyeleti adóját. Anglia egy nagylelkű 
királynéja saját fényes palotáját ajándékozá oda 
örök időkre, hogy a La Hogue előt t győztes 
hajóraj sérült tengerészei gondos ápolást, állandó 
lakhelyet és szinte a fényűzésig terjedő ellátást 
nyerjenek. Csak a szegény magyar honvéd le
gyen-e hát azon fájdalmas sorsra kárhoztatva, 
hogy embertársai könyörületéhez legyen kényte
len íolyamodni, ha éhen halni nem tud ; a ma
gyar honvéd legyen-e bát kényszerítve a lelke
sebbek filléreit koldulni össze, hogy végelnyomo-
rodására legalább menhelyet alkosson magának ; 
csak a magyar honvéd bolyongjon-e továbbra 
is elhagyatottként e hazában s midőn alamizs
náért kopogtatna a dúsak ajtaján, azon tű
nődjék : vajon szent hazafiúi kötelességét teljesí
tette-e, midőn a haza függetlensége és szabad
ságának megtámad ói ellen annyi győztes csatát 
vívott? vagy forradalmár volt, forradalmár azon 
gúnyos értelemben, melyet a szűkkeblűség szeret 
e kifejezésnek tulajdonítani? Csak a magyar hon
véd esdekeljen-e továbbra is, és esdekeljen mind 
hasztalan, szolgálatainak erkölcsi elismeréseiért 1 
(Tetszés a balon.) 

T. ház! Ezen, mindén elfogulatlan kebelben 
mély megilletődést keltő állapot súlyos vádként 
emelkedik föl előttünk. Siessünk e vádat elosz
latni, mielőtt káros viszhangra találna a külföl
dön ; saját becsületünk kívánja ezt egy részről, 
mert, mint egy előttem szóló elvtársam megem
lítette, a ránk rótt kötelmek pontos teljesítése 
mindig erkölcsi értékünk gyarapítására szolgál; 

másrészt tanúságot teendünk arról, hogy immár 
mivelt nemzetek színvonalára emelkedünk, mi
dőn elődeink kegyeletes hagyománya iránt tisztele
tet tanúsítunk, és a nemzet szine előtt s a nem
zet nevében te t t fogadalmunkat hiven teljesítve, 
megadjuk a hazafiúi erénynek megérdemlett ju
talmát. 

Már is a mulasztás hibájába estünk ! Sies
sünk ezen mulasztást mihamarabb jóvá tenni, és 
ne engedjük, hogy egy indokolhatlan gyengeség 
tovább is akadályozzon minket e mulasztás pót
lásában. Gondoskodjunk az előterjesztett határozati 
javaslat szellemében azokról, kiktől ezen gondos
kodást megtagadnunk nem is lehet, hacsak az 
utókor méltó vádját önmagunk ellen fölidézni 
nem akarnók. 

Valóban nem tudok semmit fölemlíteni, mi 
e tekintetbeni munkálkodásunk elé lényeges aka
dályokat gördíteni képes volna, sőt a kérdés fi-

| nanczialis oldala is, csak azok előtt látszik ne
hézségekbe ütközni, kik a kérdéssel tüzetesen nem 
ismeretesek. Engedje meg t. ház, hogy ezen ag
godalmakat is eloszlathassam azon kijelentéssel, 
hogy az általunk gyüjCtt, és megvallom, még tü-
zetesb szigorlatot megengedő adatok folytán a 
1848-49-iki honvédrokkantak nyugdíjazási czimén 
igénybe veendő összeg nem fog 200 ezer í r t ra 
emelkedni, mi tekintve az ügy magasztosságát 
és rendkívüli fontosságát, kétségkívül oly jelen
téktelen kiadás, hogy annak fedezése, — hitem sze
rint, — minden komoly nehézség nélkül leszen 
eszközölhető. 

Nem kívánom én, t. ház, hogy ezen fedezet 
megkönnyítése tekintetéből levonások tétessenek 
a költségvetésnek még nem tárgyalt azon téte
lein, melyek az általunk szorgalmazott ellátással 

1 drastieus ellentétben állanak, és melyek nagy 
részére háztartásunk jogilag tán nem is kötelez
tethetik ; és ha ezélravezetőbb mód hiányában 
azon felettébb kellemetlen föladat esnék osztály
részemül, hogy e czimen a közadó fölemelése 
mellett kellene sorompóba lépnem, szívesen ten
ném azt is t. ház ; tenném pedig azon benső 
meggyőződés által ösztönöztetve, miszerint ha 

. agy kívántatnék, valamint e ház minden tagja 
pártkülönbség nélkül, ugy a nemzet legszeré
nyebb közpolgára is bizonyára a legkészségesebb 
jóakarattal fogna megtakarított filléreivel ezen 
kiválóan hazafias ezél megközelítéséhez járulni. 

Én nem kétlem, t. ház, sőt erős hitem, hogy 
azon átalános érdekeltség, mely az építendő hon
védmenház iránt az ország minden vidékén és a 
nemzet minden rétegeiben egyiránt nyilvánul, a 
benyújtott határozati javaslat iránt a t. ház 
minden tagját is rokonszenves indulatra, s ebből 
folyólag, az általunk kért ellátás megszavazásá
r a fogja buzdítani. Ezen ellátás nem foglalván 
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politikai elvet magában, pártkérdés tárgyát, né
zetem szerint, egyátalában nem képezheti. Még 
kevésbbé áll azon itt-ott fölmerült nézet, mintha 
a szőnyegen levő kérdés kedvező megoldása oly 
bonyodalmakat vonhatna maga után, melyek, 
mikép állittatik, a kiegyezkedés által létrehozott 
csendet és békét megzavarhatnák. Ezen állitás 
merőben alaptalan, sőt ellenkezik magával a do
log természetével. Nem képzelhető ugyanis, hogy 
valamely kérdésnek a közóhajjal találkozó meg
oldása komoly bonyodalmakat idézhetne elő, de 
igen is képzelhető ennek ellentéte, képzelhető az, 
hogy a 48-ki honvédség jogos, méltányos ós igaz
ságos kérelmének visszautasítása által az egész 
nemzet kebelében inkább fájdalmas érzés fogna 
ébresztetni, mit azonban a politikai ildomosság 
óvatosan kerülnünk parancsol. Ismétlem, misze
rint az általunk kért ellátás tisztán kegyeleti 
cselekvény, és mint ilyet tekintve, óhajtom, hogy 
a többször említett határozat foganatosítását a 
t. ház oly szellemben méltóztassék eszközölni, 
mely azt átlengi, és hogy annak jótékonysága 
egyaránt ós rendszeresen kiterjesztessék mind
azokra, kik arra, fájdalom, hivatva vannak. Jó-

akarat-sugalta adomány legyen ezen ellátás, s 
annak élvezetét keserűvé tenni semmi föltétel és 
semmi körülmény se legyen képes. 

Ezek után bátor vagyok az általam előter
jesztett határozati javaslatot a t. ház figyelmébe 
ajánlani azon tiszteletteljes kérelemmel, méltóz
tassék az igen t. honvédelmi miniszteri iinot oda-
utasitani: hogy, haladék nélkül megtétetvén a 
megkívántató előmunkálatokat, az 1848-4 9-ki 
rokkant honvédek nyugdíjazására, továbbá ezek 
özvegyeinek és árváinak ellátására vonatkozó ha
tározati javaslatát minél előbb terjeszsze a ház 
elébe. Föntartván magamnak a jogot a költség
vetéshez ugy átalánosságban, valamint annak 
részleteihez is később hozzászólhatni, ismételve 
kérem a t . házat, méltóztassék ezen közérdekű 
és rendkívüli horderejű határozati javaslatot be
cses pártfogásába venni. (Elfogadjuk! bal felöl.) 

E l n ö k : T. ház! Miután még több szónok 
van fölírva: a vita holnap 10 órakor fog foiy-
tat ta tni . 

Az ülés végződik d. u. ,2V4 órakor. 

14®. országos ülés 
1870. márczius 9-én 

S o m s s i c h P á l e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai : Kérvények bemutatása. Deák Ferencz a pesti házadó iránt interpellálja a kormányt. A felső 
ház az elvben elfogadott államszámvevőszéki törvényjavaslaton tett módosításairól szóló tárgyalási jegyzőkönyvé 
közli. A belügyminiszter válaszol Henszlmann Imre képviselőnek a kolozsvári Magyar- és Hid-kapu lerontása tár 
gyában tett intézkedéseiről. A honvédelmi minisztérium költségvetésének tárgyalása befejeztetiK. 

A kormány részéről jelen vannak: Bajner 
Pál. Később: Andrásy Gyula gr., Bedekovics Kál
mán, Gorove István, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik 101iá órakor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a már
czius 8-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincsen észrevétel, a jegyző
könyv hitelesítve van. 

Buda szabad kir. főváros közönsége az or-
| szagos műegyetemet az általa felajánlott telken 

fölállittatni kéri. 
Temesvár szabad kir. város közönsége az 

mcompatibilitás tárgyában és az országgyűlés 
mindkét háznak újra szervezése iránt törvényt 
alkottatni kér. 

Győr megyei Eagy-Bajcsi község közönsége 
a győri püspökség által fegyverpénz, utóbb fegy
verpénz és halászat, most pedig vadászat és ha
lászat ezim alatt évenkint behajtott 34 frt 2 
kr. terhek alól magát felmentetni kéri. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
utasíttatnak. 

D e á k F e r e n c z : T. ház! Egy inter-
pellatiót kívánok a t. pénzügyminiszter úrhoz 
intézni a házadómentességre nézve, melyet az 
1868. évi XII. törvény, különösen a 23-ik §. 
megad. 

A törvény így szól: , ,23. §. Tiz évi adó
mentességnek van helye, ha olyan helyen, a hol 
előbb épület nem létezett, uj ház építtetik, vagy 
ha valamely fönáüó épület előbb beépítve még 
nem volt területén eszközlött építkezéssel, vagy 
toldással, vagy előbb nem létezett emelet fel
építésével olyan gyarapodást nyer, hogy ez által 
uj adótárgy keletkezik — ezen utóbbi esetben 
azon ujonan keletkezett adótárgyra való szo
rítással. Nyolez évi adószabadság adatik akkor, 
ha előbb fönállott, de a földszineig lebontott 
épület helyébe ó-falak, vagy falrészek felhasz
nálása nélkül uj épület állíttatik." 

,,24. §. Buda-Pesten ily esetbeu az adó
mentesség uj épületeknél és toldalék-építéseknél 
tizenöt, lerombolt házak újból felépítésénél ti 
zenkét évre terjed. 

„25. §. A 23. és 24-ik §§-han adott kedvez
mény a jelen év elejétől már építtetni kezdett, 
és építendő házakra alkalmazandó." 

A pénzügyminisztérium azonban az adóki
vetésnél az ezen törvény által kimondott adó-
mentessépet 70%-re szorította, 30°/0-et pedig 
úrbéri kárpótlás czime alatt az emiitett törvény 
szerint házadómentes épületekre is kivetet te: 
holott a törvény e részben különbséget nem 
tesz, hanem átalában rendeli a házadóra néz
ve az adómentességet. 

Ez iránt fölterjesztést is te t t a város a mi
nisztériumhoz, de ezen fölterjesztésnek sikere 
nem volt. Nézetem szerint a törvény igen vilá
gos; nem mondja, hogy adatik 'IO'VO adómen
tesség, hanem azt mondja, hogy adómentesség 
adatik. A régi gyakorlatra való hivatkozás meg 
épen alaptalan, mert a régi gyakorlatot ugyan
ezen törvény változtatta meg, és nem is regre-
deált a múltra, hanem azt mondja, hogy ezen 
kedvezmény áll azon házakra is, melyeket 1868. 
év elejétől fogva kezdtek építtetni. 

r 

En tehát interpellálom a t. miniszter urat, 
hogy minő alapon tér el e részben a törvény-
tő! ? és minő jogon vetett terhet tőrvény ellenére 
azon háztulajdonosokra, a kik ezen uj építéseket 
eszközölték % 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Deák 
Ferencz interpcllatióját:) 

„Interpellálom a miniszter urat az i r án t : 
hogy minő alapon lett az arlókivetésnél ezen a 
törvénytől eltérő megkülönböztetés s az illetők

nek ezen nem jogos megterheltetése általa elha
tározva 1" 

E l n ö k : Az illető miniszter úrral közöl
tetni íog. 

Mielőtt a napirendre átmennénk, a főrendi
ház jegyzőjének van izenete. 

Nyáry Gyula b., a főrendiház 
j e g y z ő j e : Méltóságos elnök ur! T. képviselő
ház! Kiküldetésemnél fogva tiszteletteljesen je
lentem, hogy az államíőszámvevőszék fölállítá
sáról szóló törvényjavaslat a felsőházban érdem
leges tárgyalás alá vétetvén, a főrendek ez al
kalommal a t . képviselőháznak végzéséhez elvileg 
hozzájárultak, a módositványokat illetőleg pedig 
kérik a t . háznak szíves hozzájárulását. Vouat-
kozva van szerencsém még az illető jegyzőkönyvi 
kivonatot és a kiigazított szöveget a tárgyalás 
tekintetéből tiszteletteljesen a t. képviselőház 
asztalára letenni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a fő
rendiházi jegyzőkönyvi kivonatot.) 

E l n ö k : Ki íog nyomatni s a dolog sür
gősségénél fogva a t. ház beleegyezésével az 
osztályokhoz ntasit tat ik. (Helyeslés.) 

R a j n e r P á l b e l ü g y m i n i s z t e r : T, 
ház! Irányi Dániel képviselő urnák két rendbeli 
interpellatiójára akartam válaszolni, de miután 
jelen nincs, (Fölkiáltások szélső bal felől: Beteg!) 
ha a napirend megkezdése előtt sem érkeznék 
meg, kijelentem, hogy interpellatiójára a holnapi 
ülésben fogok válaszolni. {Fölkiáltások: De beteg!) 

Henszlmann Imre mohácsi képviselő ur inter-
pellatiót intézett hozzám Kolosvár városában 
levő Híd- és Magyar-kapu lerombolásának meg
akadályozása iránt. 

Érre nézve van szerencsém jelenteni, hogy 
még 1868. november 5-én a pesti magyar tör
ténelmi társulat Kolosvár városát megkereste, 
miután tudomására esett, hogy ezen régészeti és 
történészeti szempontból igen nevezetes, s a régi 
kor dicsőségére emlékeztető két tornyot lerom
bolni szándékozik, hogy ezen szándékától elállni, 
és ezen tornyokat az utókor számára fentartani 
szíveskedjék. 

A város deczember 9-kén ta r to t t üléséből 
ötös bizottságot küldött ki azon utasítással, hogy 
ezen ügyet mind szépészeti, mind gazdasági szem
pontból tanulmányozás alá vegye, és az ottani 
történelmi társulat bizottságával egyetértőleg 
jelentést tegyen a képviselőtestület elé. Mielőtt 
azonban ezen ötös bizottság beadta volna jelen
tését, 1869. május 1-sején 189 kolosvári polgár 
és háztulajdonos részéről ellenkérvény adatot t 
be, melyben kiemeltetvén az, hogy először is 
ezen tornyok egyikének fentartása valósággal 
életveszélyes, s annak kitatarozása nagyon sok 
költséget okozna, azonkívül az ujabb kor kőzle-
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kedési igényeinek tágabb tér nyitandó, ez pedig 
csak nagyobb mérvű kisajátítások és költségek 
által lenne eszközölhető. Azon 189 házbirtokos 
és polgár kérte a várost, hogy azon Magyar
kapu minél előbb bontassák szét, anyaga pedig 
más városi czélokra íbrdittassék. Az ötös bizott
ság egyetórtőleg a történészeti osztály vélemé
nyével, május 10-én beadta jelentését, mely abban 
őszpontosul: hogy a Bethlen-bástya, mely kérdés 
alá nem vonatik és mely teljes jókarban van, 
minden esetre tartassák fen az utókornak, és ez 
által a régi emléknek is elég tétessék. Henszlmann 
képviselő interpellatiójában foglalt két kapura, 
nézve azonban azon szempontoknál fogva, melyek 
az emiitett háztulajdonosok kérvényében kiemel
tettek, t. i. hogy kitatarozás nélkül fen nem 
tarthatók, másrészt pedig a közlekedést gátolják, 
csak akkor lehetne segiteni, ha egy Tauner-féle 
ház és az a mellett levő Máriássy-féle háztelek 
kisajátittatnék, mi nagy költségbe kerülne, s a 
mit a város pénzügyi viszonyai meg nem enged
nek: 1869. juniuj 19-én a város azt határozta, 
hogy a Bethlen-bástya az utókornak fentartas-
sék, az emiitett két kapu azonban minél előbb 
lebontassák. Ezen stádiumban volt az ügy, a 
midőn a t. képviselő ur megtette interpellatió-
ját . Én nem késtem közvetlenül a városhoz for
dulni, és mindazon tekinteteket, melyek történé
szeti és régészeti szempontból fölhozhatok, a vá
rosnak ujabban fölemlíteni. A város azonban 
február 18-ki ülésében kijelentette, hogy előbbi 
véleményéhez ragaszkodik, igen éleden emelvén 
ki azt. hogy csupán autonóm joga körében mű
ködött és igen zokon venné, ha autonóm műkö
dése, mely különben is a kor igényei által iga
zolható, változás alá vonatnék. 

így állván az ügy, bár egyrészt azon 
indokot , melyet a város fölhozott , hogy 
t. i. ezen tornyoknak fentartása történé
szeti szempontból nem igen fontos, én a 
magam részéről nem fogadhatom el, és e tekin
tetben véleményemet az e téren sokkal hivatot-
tabb történelmi társulatnak, és Henszlmann kép
viselő ur véleményének alárendelem; másrészt 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azon okokat, 
melyeket a város fölhozott, hogy a végzés tel
jesen jogérvényesen és a város autonóm hatás
köréhez tartozólag hozatot t , valamint hogy a 
takarékossági tekintet, és különösen Kolosvár 
városának anyagi helyzete ily áldozatot nem en
gednek meg, végre azon tekintetet, hogy a kor
mány nincs azon helyzetben, hogy ezen anyagi 
áldozatot a maga tárczájából pótolhatná, el kell 
fogadnom és igy nem tekintem magamat jogo
sultnak arra, hogy Kolosvár városának jogérvé
nyesen hozott végzését megváltoztassam. (He
lyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Köszönöm a mi 
niszter urnák ez ügyben tanúsított eljárását, 
hanem ugy látom, hogy ezen bajokon segítve 
máskép nem lesz, mint oly törvény által, minő
nek javaslatát volt szerencsém a t. háznak múlt 
évi deczember 16-án beadni. Mig e tekintetben 
országos felügyeletünk nem lesz, melyhez folya
modhatunk, hogy annak hiteles jelentésére tá
maszkodva, határozottan megmondhatjuk, hogy 
minő emlékek érdemesek arra : hogy fentartassa-
nak? addig ugy látom, ezen nehézségen segiteni 
nem lehet. Felkérem tehát a t. házat, hogy 
ezen törvényjavaslatot mielőbb fölvenni ós az 
osztályokhoz utasítani méltóztassék. A t. háznak 
figyelmét ez annál sürgősebben igényli, mert 
félni lehet, hogy történelmi emlékeink egymás
után elpusztulnak. 

Ajánlom tehát kérésemet a t. ház figyelmébe. 
E l n ö k ; Első kérdés az, hogy a miniszter 

ur felelete tudomásul vétetik-e 1 (Igen!) Tehát 
tudomásul vétetik. A mi Henszlmann képviselő ur 
törvényjavaslatát illeti, a költségvetés tárgyalá
sának befejezése után lesz szerencsém előterjesz
tést tenni a tisztelt háznak azon 14—15 tör
vényjavaslatra nézve, melyeket sürgősen kell az 
osztályokhoz utasítani. Azon alkalommal Henszl
mann ur is előadhatja kérését, és a ház, ha jónak 
látandja, a képviselő ur törvényjavaslatát szintén 
az osztályokhoz fogja utasítani. 

M e d n y á n s z k y S á n d o r : T. ház! Oly 
nemzetnél, hol a legfőbb polgári erény: az ön
feláldozás, a haza megvédésében koldusbottal vagy 
legfeljebb alamizsnával jutalmaztatik meg, a köz
szellem, a közerkölcsiség kétség kivül hanyatlás
nak indult. E tekintetben Clementisz Gábor kép
viselőtársam határozati javaslata a 1848. ós 49-iki 
honvédeink ügyében, méltó illustratiója tulajdon 
hazánk közerkölcsi állapotának. 

Mert, a mint tudva van, Magyarország Be-
! lizárja, a honvéd, még mindig az országház ka-
. púja előtt kéregeti obolusát és türelemmel várja, 
i nem hazafias érdemeinek megjutal mázasát, mert. 

hiszen halhatlan hőstetteket megjutalmazni nem 
lehet, hanem várja csupán igazságos, törvényes 
igényeinek elismerését. (Ugy van! bal felől.) 

Azon fátyol, melyet a lefolyt országgyűlés 
oly nagylelküleg borított Ausztriának ellenünk 
elkövetett ezer és egy bűneire, nem takar ta be 
Belizárunk sebeit és rongyait, nem fedte el a 
húsz évi nyomor és üldözés sérveit; ott künn az 
élet viharában áll még mai nap is a nagy és 
dicső alak, mint élő, intő emléke a magyar nem
zet szószegésének és hálátlanságának {Igaz! balon.) 

Es én kérdem, t. ház, meddig fogjuk még 
; e szószegés, e hálátlanság bélyegét eltűrni a ma-
! gyár néven t Talán addig akarunk várni, mig 
; nem marad honvéd, ki tanúságot tegyen ellenünk 
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menthetlen engedékenységünkért Bécsnek irányá
ban, de akkor is fenmarad, mint Baaquo szel
leme, a közvélemény, fenmarad a történelem, s 
e kérlelhetlen bírótól, nincs menekvés sem népek, 
sem fejedelmek számára. (Élénk helyeslés a szélső 
balon.) 

Bár mily forradalmon ment keresztül egy 
nemzet, és én hiszem, a 17-dik század óta alig 
van ország Európában, mely nem lett volna 
kénytelen e tűzi próbát kiállani, és bár miként 
fordult is a népek sorsa e forradalmakban, azért 
azok fegyveres erejét és fenálló hadseregét min 
den egymásra következő kormány tisztelte és 
használta; mivel a katona, sajátszerű helyzeténél 
fogva, rendesen elismer és szolgál minden de 
facto kormányt, és ha Magyarország bírt ujabb 
időkben de facto nemzeti kormánynyal, az volt 
1848. és 49-ben. 

Igaz, Ausztria is követte ezen elvet és fel
használta hazánk hadi erejét, de az ő szokott 
brutális modorában. Mig idegen nemzetek egy
mással vetélkedtek, hogy elismerjék â  magyar 
honvéd jogfolytonosságát es megtiszteljék harczi 
képzettségét alkalmazással és kitüntetéssel, addig 
Ausztria elhalmozta a honvédet meggy alázassál, 
letépte babérjait halántékáról, megfosztotta őt 
a csatatéren nyert rangjától és érdemeitől, és 
büntetésül besorozta öt tutajdon seregébe. iOgy 
szóval : kigúnyolt, megsértett, letiprott bennünk 
minden nemzeti és egyéni érzületet, jogot és be
csületet. 

És ezen politikából annyi legalább átszivár
gott a kiegyezkedésbe is, a mennyire a 48- és 
49-iki honvédek nem csak folyvást megfosztva 
tar ta tnak illetékes nyugdijaiktól, hanem még 
mindekkoráig rangiok sincs hivatalosan elismerve. 

Még azon esetben is, ha a kormány a költ
ségek túlterheltségével mentene magát, sürget
ném a nemzet elzálogitott becsületszava beváltá
sát honvódeink iránt: kerülne az bármily áldo
zatokba is. 

De mi, hála Istennek, áldozatokra nem szo
rulunk. Könnyen kikerülhet ott a szükségelt ösz-
szeg évi nyugdíjazására,, a hol mindenre van 
pénz, a mit eg3r önző kabínetpolitika tőlünk 
követel, a hol van pénz még az ország nagy ós 
apró vampyrjai megjutalmazására is az adózó 
nép véres verejtékéből. 

Alig ismerek esetet, t. ház, melyben a nép 
nagyobb jogosultsággal tagadhatná meg erszénye 
felnyitását, mint ezen szégyen- és véradó fizeté
sénél. (Élénk hdyeslés a szélső hal oldalon.) 

Es ha a magyar mégis türelemmel látszik 
elviselni e megaláztatást, ne bigyje a kormány, 
hogy e türelemnek nem szakadhat vege. Az ily 
eljárás annyit tesz, mint gúnyt üzui a. szegény 
ember erkölcsi meggyőződésével', és hazafias és 

alkotmányos öntudatával, annál is inkább, mivel 
más részről jól lá t ta a nép, miként küzd tulajdon 
csontja és vére, a honvéd, miként küzdenek an
nak árvái és özvegyei a mindennapi nélkülözés
sel és éhhal állal. 

Meglehet azonban, a kormány akként véle
kedik, miszerint most már legfeljebb egy csomó 
koldus maradt még- fen szabadságharczunk hő
seiből, a kik többé számba sem jöhetnek. 

Ha ez igy van, akkor ez nagy tévedés, t. 
ház! Azon férfiakat, kik hőstetteikkel örök dicső
séget hoztak a magyar névre, nem tulajdon hi-
bájok vagy hajlamuk tet te koldussá, hanem az 
élethalál-harcz nemzeti és állami létünkért és 
mindenek felett az osztrák üldözés, az osztrák 
börtön, melynek az indítványozó, Clementisz Gá
bor tisztelt barátom, maga is áldozatul esett egész
ségében. 

Az elhanyagolt honvéd, épen mert koldus, 
a leghathatósabb krónikája és apostola tulajdon, 
valamint a nép sérelmeinek, ki faluról falura, 
házról házra járván, mindenütt elhinti a jogosalt 
elégületlenség sárkányfogait. (JJgy van! bal 
felől) 

Midőn tehát Clementisz Gábor képviselőtár
sam határozati javaslatához járulok, noha azt 
nem tartom részemről egészen kielégítőnek, azon 
reményt merem táplálni, miszerint mi magyarok 
nem fogunk kevesebbet tenni honvédemkért, mint 
tettek az idegenek, hogy mi honvédeinket nem 
fogjuk alamizsnával elküldeni -ajtónktól, hanem 
mint a magyar nemzeti hadsereg sarkkövét, őket 
mielőbb rangjok használatára és egyenruhájuk 
viseletére feljogosítván, épen ugy fogjuk ellátni 
őket nyugdíjjal, mint ellátjuk a volt osztrák 
tiszteket, kik sorainkban szabadságunkért har-
czoltak Ausztria ellen; mert remélem, mindenki 
el fogja e házban ismerni, miszerint másfólévi 
önfeláldozó szolgálat érdemei a hazáért felérnek 
legalább is egy 25 évi őrségi élet érdemeivel és 
eredményeivel. (Ugy van! bal felől.) 

A mi pedig a honvédelmi minisztérium be
terjesztett költségvetését illeti, arra röviden csak 
azt jegyzem meg, miszerint, noha uj honvódeink 
egyéni, hon- és szabadságszeretetét legkevesebb 
okom sincs kétségbe vonni, és a honvédség szük
ségességet senki sem ismeri el inkább, mint én, de 
mivel ez jelen szervezetében nem önálló, hanem 
az osztrák hadsereg kiegészítő része, és így bár
mikor is a nemzet híre és tudta nélkül oly szol
gálatok végrehajtására késztethetnék, mely ha
zánk vagy a szomszéd tartományok szabadságát 
veszélyeztethetné, én a honvédelem költségvetését 
csak akkor fogom a részletes vita alapjául elfo
gadni, midőn a honvédség a független Magyaror
szágnak önálló nemzeti hadseregévé fog átalakít
tatni, (lilénk helyeslés a szélső bal oldalon.) 
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T é r e y P á l : T. ház! Előre is bocsána
to t kell kérnem, hogy a t . ház figyelmét, bár 
nem vagyok szónok, igénybe veszem. Nem is 
éltem volna vissza a ház türelmével, ha a túlsó 
és a szélső oldalon ülő t. képviselőtársaink oly 
nyilatkozatokat nem hallattak volna, melyeket 
megjegyzés nélkül hagynom sem mint képviselő
nek, sem mint honvédnek nem lehet. (Fölkiáltások 
a bal oldalon : Itt csak képviselő ül! Jobb felől : 
Mednyánszky is mint honvéd beszélt!) 

Nem is érintve magát a vita tárg^ át, ma, 
tegnap és annak előtte is számtalan izben oly 
hivatkozást hallottam a régi honvédekre, még 
pedig oly insinuatiók kíséretében, melyekből azt 
lehet kimagyarázni, hogy ezen régi honvédek 
tulajdonképen az igazi honvédek, (Fölkiáltások a bal 
oldalon: Hát ki más?!) mig azok, kiket az 
1868-ki XLI-ik törvényezikk fölállított és szer
vezett, azok tán nem is honvédek, (Fölkiáltás a 
hal oldalon : Nem mondta seuki' Zaj.) nem oly 
derék legények, mint voltak az 1849-ki honvé
dek, (Zaj. Mnök csönget) mondom, mint voltak 
az 1848/9-ki dicső csaták harczosai. Bocsánatot 
kérek, t. ház, de én mind a két fölfogás ellen 
tiltakozom (Halljuk!) és tiltakozom pedig már 
csak azért is, mert én akár — ha ugy tetszik — 
mint az 1848-ki, akár mint ujabban szervezett 
honvédség tagja szólalhatok föl. Ezt csak azért 
jelzem, hogy a t. ház előtt fölszólalásom jogo
sultságát ez irányban is igazoljam. 

E tiltakozásom előrebocsátása után, melyet 
csakis a t. bal oldali szónokok tegnapi ós mai 
megjegyzései folytán voltam kénytelen tenni, 
magam is csatlakozom Várady és Ivánka igen 
tisztelt barátaimnak tegnap nyilvánított kérel
mükhöz, s én is viszont kérem őket, hogy a ve-
szélylyel szemközt, melyet jeleztek, a politikai 
hullámzások amúgy is elég tág keretéből zárnók 
ki talán a honvédelem ügyét, s félretéve min
den mást, még a politikai érdekeket is, sora
kozzunk ezen valóban nemzeti intézményt, füg
getlenségünk ez időszerint legértékesebb zálogát 
vállvetve, közös akarattal megerősíteni. Magyar
ország képviselőtestületének ülésteremében most 
először látjuk a ház asztalán a honvédelmi mi
nisztérium költségvetését. Ennek kutatnók hiá
nyait, ebben módositványokat ajánlanánk, midőn 
e fölött tanácskoznánk, akkor a rendszerbe, a 
rendszernek taglalásába belemélyedünk, s e köz
ben eljutunk oda, t . i. az 1868-ik XLI-ki tőr
vényhez, azon törvényhez, melyen a egész rend
szer, s azt hiszem, a jelenleg a ház asztalán 
fekvő budget is nyugosznak. 

Mielőtt és miután ezen három törvény szen
tesítést nyert, mindannyiszor minden előforduló 
alkalommal erős birálat, kemény támadás intéz
tetet t ellenünk a t. baloldal által. 

KBPV. n. SAFLÓ 18f | VI. 

Az 1870-ki ujonczozási törvény meghozata
lánál ugyanazon érvek használtattak, melyek 
már előbb az 1869-ki ujonczozási törvény meg
hozatalánál fölhordattak, s ma ismét ugyanazon 
fegyverek, majdnem ugyanazon szavak hasz
náltatnak a kormánypárt alapos érveinek ellené
ben. Sőt a t. ellenzéki képviselők — ugy látszik 
— még állásukat sem látták szükségesnek meg
változtatni, miből azután szabad legyen nekem 
azt következtetnem, miszerint hiányzik talán 
önöknél valami, (A bal oldalon: Micsoda!) ha nem 
csalódom, talán épen a legfőbb kellék a győze
lemhez. (A bal oldalon: A többség!) t. i. a komoly 
akarat ; mert annyi szívósságot pártunk részéről 
mégis föltehet mindenesetre a t . ellenzék, hogy
ha két-három izben sikerült támadásaikat ezen 
téren már kerékvágásukba visszaterelni, az ma, 
a mai körülmények közt, annál inkább fog sike
rülni, minthogy már ezen folytonosan ostromait 
törvény többé nem holt betűkben, hanem — 
mint a miniszterelnök ur tegnapi beszédében is 
kijelentette — egy életképes, jelenleg már 70,000 
főnyi nemzeti seregben találja kifejezését. 

És valóban bámulatos, hogy ezen szervezés 
körül ezen rövid idő leforgása alatt mi minden 
történt. Hogy önök ebben semmi bámulatra mél
tót nem látnak, különösen Ivánka barátom nyi
latkozata szerint, sőt a lassú szervezkedés fölött 
panaszkodnak, mint Clementisz képviselő ur teg
napi beszédében állitá, hogy „takarékosság ked
véért a minisztérium elhagyta veszni a dolog 
lényegét,* mindezt, ha nem is helyeslem, de 
minden esetre az önök szempontjából megenged
hetőnek találom ; mert ha gyorsittatott volna a 
szervezkedés, akkor több költséget igényelt vol
na, de akkor önök a praecipitált eljárás és több 
költség miatt panaszkodtak volna; ma az óva
tosság és takarékosságot támadják meg. A tá
madás ily szempontból kormányunkra nézve min
denesetre előnyösebb. De hogy csakugyan nem 
volt semmi szükség elhamarkodott eljárásra, az 
bizonyításra nem is szorul, minthogy a szervezés 
megmutatta azt, hogy a miniszterelnök ur szá
mítása bizonyult be helyesnek, azon számítás, 
mely a külviszonyokat, a külpolitika helyzetét is 
számításába belevonta, mielőtt a honvédsereg 
szervezéséhez hozzáfogott. 

Ivánka t. barátom tegnapi beszédében igy 
fejezte ki magát : „A. honvédelmi minisztérium
ban minden rendszer nélkül kezeli az államtitkár 
az ügyeket." Beszéde további folyamában pedig 
azt állította, hogy a szervezés körül három év 
alatt igen kevés történt . Az első vádra feleljen 
maga a t. államtitkár ur, a másikra pedig, hogy 
t. i. bárom óv alatt mi sem történt vagy na
gyon kevés történt, szabad legyen nekem egy 
észrevételt koczkáztatnom. Nem volt ugyan sze-
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rencsém az 1868. országgyűlés tagja lenni, (Bal 
felől: Kár!) de az akkor alkotott törvényeket 
elolvastam s tanulmányoztam a véderőről s a 
honvédelemről szóló XL—XLII. törvényjavaslatot, 
melyek hajói emlékszem, 1868-ik év derekán terjesz
tettek a ház elé. E törvények 1868. évben deezem-
ber 5-én szentesittettek és hirdettettek ki a kép
viselőházban, 6-án pedig a felsőházban. Ezek sze
rint a honvédség szervezéséhez nem három, ha
nem csakis egy év, sőt alig egy év maradt. T. 
ház! Ha az Andrásy-miniszterium a koronázási 
cselekvény óta a közjogi s többi reformok terén 
semmi más vívmányt föl nem mutathatna is, már 
maga a honvédségről szóló törvény megalkotása és 
annak királyi szentesítéssel történt ellátása Ma
gyarország történetében egy oly fontos momen
tumot képez, hogy én ezen egy vívmányért a 
teljes absolutoriumot jó lélekkel megszavaznám. 
(Bal felől: Elhiszszük!) Hogy pedig a törvény 
minden részleteiben alig egy év alatt végre is 
hajtatott , abban látom én épen a kormány valódi 
hazafias politikájának legméltóbb kifejezését. És 
ha a törvény a tökély minden kellékével nem 
bír, annak bizonyára nem a kormány, nem az 
incriminált jobb oldal az oka, hanem erre épen 
az ellenzék egy részének eddigi magatartása szol
gáltatott okot, (Bal-felől: Hogy hogy;?) és jövő
ben is az fog okul szolgálni. (Fölkiáltások bal 
felől: Hogy hogy.'f) Mindaddig, mig a reeriminá-
tiók, a tagadások és a minden ároni ellenzékes-
kedés, vagy, a mi egyre megy, a minden ároni 
reformálás teréről (Ugy van: jobb felől) a paria-
mentális kormányzat keretébe inkább illő föl
felé és lefelé egyiránt bizalmat gerjesztő politika 
terére nem lép. 

Sajnálom, t. ház! hogy én azon nézeteket, 
melyeket igen t. Ivánka Imre barátom és kép
viselőtársam határozati javaslatának támogatá
sára csak ugy mellékesen felhozott, egészen nem 
oszthatom. Megmondom az okot miért? 

Igaz, hogy a nemzet saját véreiért, a sza
badság előharezosaiért, és a vértanuk emlékei
ér t még igen keveset te t t , igen keveset áldozott; 
ez igaz, és kormányunknak e részbeni mulasztá
sai valóban nagyszerűeknek tűnnének fel, ha a 
hasonlatot Francziaország vagy az Egyesült Ál
lamok történetében keresnők. De, uraim, ne feled
jük el azt, ne feledjük legalább mi, a törvény
hozó testület tagjai, miszerint a most hivatolt 
országokban a szabadság harczait, a megváltó
zott alkotmányos forrnák5 al az államfők bukása 
is követte és i t t különbözik lényegesen a mi 
helyzetünk más független és szabad nemzetek 
helyzetétől és állami életétől. Es itt, uraim, el
értünk azon alkotmányos zárfalhoz, hogy igy 
fejezzem ki magamat, melyen áthatolni, vagy 
melyet elkerülni alig lehet ma a nemzetnek ér-
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de kében, és ha azt mégis némelyek megkisór-
le nék. az az illoyalitás vádja nélkül alig képzel
hető. T. ház! Ezen átalános észrevételem után, 
legyen szsabad még néhány szót azon megtáma
dásokra szólani, melyek a szervezés kérdésénél 
felmerültek (Halljuk!) 

Ismét Ivánka Imre t. barátomra hivatkozom. 
0 tegnap azt állította, miszerint a honvédtisz
tek kinevezésénél a politikai nézet volt irányadó; 
továbbá, hogy az uj honvédségtől a ház bal ol
dalán egyen kivül többet nem lát. Ez utóbbira 
nézve megjegyzem, hogy igenis a ház ezen ol
dalán talán 4-5-el többet láthat, mint a ház 
túlsó oldalán, de ezen kinevezések szabadságolt 
állományban történtek, és semmi beneficiumokkal 
nem járnak. Csak ezt kívántam Ivánka t. bará
tomnak megjegyezni. A többire nézve a minisz
terelnök ur tegnapi beszédében válaszolt s én 
csak annyit akarok hozzáadni, miszerint a tiszti 
helyek betöltésénél régibb tiszttársaink „közöl 
többen nem azért melőztettek, mintha talán 
Andrásy gróf kormánya nem szívesen nyújtott 
volna segédkezet a haza szolgálatábani részvé
telre, hanem csakis azért, mert — a mint t. 
miniszterelnök ur tegnap megjegyezte — az uj 
szervezet természete, tekintettel az állam jöve
delmei és pénzviszonyaira is, nem engedte meg 
mindnyájok alkalmazását. 

Hogy pedig az ujabb nemzedék, a frisebb 
erők az öregebbekkel vegyesen találnak alkal
mazást : azt tartom, hogy ezen igen átgondolt 
eljárás indokolásra ép oly kevéssé szorul, mint 
azon másik tény, hogy t. i. a tisztek kinevezé
sénél minden politikai pártérdeket félretéve, 
csakis az jött tekintet alá, a ki alkalmas a 
helynek betöltésére-—és a mire én az organisati-
ónál legfőbb súlyt fektettem — hogy t. i. a 
honvédelmi minisztérium keblében magában a 
polgári elem a túlsúlyt képezze, ez megtörtént. 
Én csakis ezen elvnek szigorú föntartására va
gyok bátor kérni a miniszterelnök urat. A so
rozásnál előfordult meg nem engedhetőségek és 
visszaélések, melyek a törvény kijátszását czél-
lozták, tudtommal a kormány erélyes fellépése 
következtében a rendes kerékvágásba vissza
vezettettek. Az ily esetek elharapódzása, megen
gedem, nem csekély zavarba hozhatta volna a 
kormányt, mig az országra nézve tagadhatlanul 
káros következményűéit lettek volna. I t t is a 
helyzet fontosságát felismerte a minisztérium és 
ha to t t magára a népre, tudva azt, hogy kevés 
iskolai képzettsége mellett népünk sok termé
szetes észszel bir. mindent lát, mi vele és körülötte 
történik, mindent átérez, mindent megjegyez és 
főleg megjegyez egy oly megszégyenítő tanácsot, 
mi által a néptöli félelem vagy pedig a nép 
kijátszása ezélcztatik. (Mozgás bal felől.) 

140. országos iliéi 
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Szabad legyen végül még néhány tényt 
fölemlítenem. A honvédparanesnokságok, a ke
rületi parancsnokságok, zászlóaljak, a lovas száza
dok, lovas ós gyalogsági iskolák felállítása, a lo
vasság felszerelése, szerszám, fegyver sat. be
szerzése, fegyvergyár ós az élelmezés elrendezése 
sat., mindezek és számtalan egyéb a felszere
léssel egybekötött intézkedések keresztülvitele, 
alig egy évi időköz alatt valóban nem oly cse
kély eredmények, melyeket csak ugy gondolomra, 
pirulás nélkül gánesolni lehetne. 

Ugyanazért én a szervezés körül egy év alatt 
elért — ismételve mondom — bámulatos ered
ménynyel szemközt, a honvédelmi minisztérium 
költségvetését 1870-ik évre a pénzügyi bizottság 
javaslatának alapján tárgyalás alá vétetni óhaj
tom; óhajtom azért is, mert az én meggyőződésem 
e részben ugyanaz, mi a t . miniszterelnök uré, 
ki azt mondotta tegnapi beszédében, hogy ha 
azon az utón haladtunk volna, melyet a t. el
lenzék számunkra kijelölt, akkor ma még egy 
honvédünk sem volna. (Helyeslés a jobb oldalon! Zajos 
ellenmondás bal felől.) 

M a k r a y László: Tiszt, képviselőház! 
Százszor hallottam föiemlittetni — ha jól em
lékszem, a miniszteri padokról is hirdetni — 
hogy az önkényből az alkotmányos életbe bizo
nyos szabálytalanság föntartása nélkül átmenni 
nem lehet. Gondolom, hogy tegnap épen e sza
bálytalanság föntartásának szükségéből határoz-
tatot t el, hogy azon határozati javaslat, mely 
általunk a ház asztalára letétetett, föl ne olvas
tassák; épen e tekintetből szükségesnek találom 
megjegyezni, hogy — habár gondolatommal csak 
átalánosságokat kívánok megérinteni — legin
kább mégis a határozati javaslatot választom 
előadásom súlypontjául. [Helyeslés bal felől.) Ne
kem az a meggyőződésem, hogy a honvédelmi 
miniszter ur, ha a magyar minisztérium alaku
lása kezdetén teljesítette volna kötelességét, ak
kor a rokkant honvédek, munkaképtelen özve
gyeik és azok kiskorú árváinak gyámolitása ér
dekében az első költségvetésben már egy tete
mes összeget fölvett volna nyugdijaik fedezésére, 
és ezt annál inkább megtehette volna a honvé
delmi miniszter ur, miután az 1811 — 12-iki or
szággyűlésen a nemzet az alapról már gondos
kodott, (Hol van f jobb felől) az úgynevezett in-
surrectionális alap által, azt rendelvén azon 
honvédek részére alapul, kik megsebesültek, va
lamint az elesettek özvegyeinek és árváinak 
számára. 

Ezzel a mivelettel fontos biztosítékot nyúj
to t t volna a miniszter ur a nemzetnek arról, 
hogy a felséges király szivéig elhatott az a 
meggyőződés, hogy miután akkor sem, midőn a 
nemzet és annak erős karja: a honvédsereg, hő

siesen küzdött a nemzeti életnek és állami létnek 
föntarbasáért, még akkor sem igyekezett keblé
ből kitépni a dynastia iránti tiszteletet, ő felsége 
iránti hűséget s igy a szent frigy a multak felej
tésével király és nemzet között helyreállt. Más fe
lől pedig alkalmat nyújtott volna a nemzetnek, 
hogy e tekintetben te t t igéretét beváltsa; de 
mindezt a miniszter ur elmulasztá, és most, ha 
akarná, most ezt jóvá akként tehetné, ha az 
általunk beterjesztett határozati javaslatot ala
pul elfogadná. 

T. ház! Tegnap Várady Gábor és Eszter
házy képviselőtársaink kimutatták a z t , hogy 
a honvédség eszméje nagy elvet képvisel. En 
szerintem a honvédség nem csak akkor teljesí
tet te kötelességét, mikor az ég haragos képét 
mutat ta a magyar nemzetnek, és nemzetünk életé
ben a vihart jelző titkos napóra legnagyobb vészt 
mutatott , midőn Magyarország fölött a sors vil
lamos mennydörgésekben tört ki, hanem teljesí
tet te kötelességét akkor is, midőn A hazafiság 
bűnös cselekedet volt, a szabad gondolat el volt 
tiltva. Teljesítette pedig akként, hogy a honvéd 
ajkain akkor sem némultak el egy jobb jövő 
iránti remény nyilvánulásai. És igy a honvéd 
magatartásának is kell fölróni, hogy az ab-
solutimus vas markából a szabadság szelleme ki
siklott, hogy Magyarország újból létezik. 

T. ház! Mondatott az, hogy a honvéd nagy 
eszmét képvisel. Én is egy pár észrevétellel kí
vánom ezt illustrálni. 

A honvédet egyenkint tekintve is, én egy 
nagy elv élő betűinek tekintem, melyek nélkül a 
nagy elveket leolvasni nem lehet. A honvédek 
összevéve óvása a nemzetnek, valamint óvása 
és tiltakozása volt a franczia nemzetnek a gárda 
által kimondott azon szavak: hogy a gárda 
meghal, de magát meg nem adja. Ezen esz
mének adott kifejezést egy nem illatos, se 
nem ízes szóban Cambroime, az utolsó gárdá
nak akkori vezére Waterloonál. Ez Franczia-
országnak óvása azon tekintetben, hogy habár 
elhullottak fiai a hadseregben, azért Franczia-
ország él, és mint phoenix föl fog támadni 
halottaiból, valamint föl is támadott . 

Hasonló óvása a magyar nemzetnek az : 
hogy bármely idegen hatalmasság tegyen bár 
mit Magyarország jogai ellen, föl fog támadni, 
el fog jönni az idő, midőn Magyarország alkot
mányos élete vissza fog állíttatni. Ezen eszmét 
semmisíti meg a t. ház akkor, midőn a rokkant 
honvédekről nem gondoskodik, azon betűket kí
vánja széttörni, melyek ezen eszmének kifejezést 
adnak. 

Annálfogva kívánom, hogy szivére vegye a 
tiszt, ház ezen ügyet és gondolja meg, hogy a 
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honvéd volt az, ki a szabadság eszméjét 20 évig 
az absolutismus korszakában ápolta. 

Ajánlom a határozati javaslat elfogadását, 
addig pedig a honvédelmi minisztérium költség
vetését az átalános tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Éljenzés hal felSl.) 

P a p p Lajos: Tiszt, ház! Röviden kije
lentem, hogy én az Ivánka Imre és több elvba
rátom által beterjesztett határozati javaslatot 
pártolom. Miután ehhez többen akarnak még 
szólni, áttérek a szőnyegen levő honvédelmi mi
nisztérium költségvetésének átalános tárgyalá
sára. 

Én a honvédség eddigi szervezetének bírá
la tába nem bocsátkozom, mert én még azt be
fejezetlennek tekintem, melyből válhatik ép ugy 
a legüdvösebb intézmény, mint lesülyedhet egy 
eltévesztett experimentumig, a szerint, mint azt 
tovább fejlesztik vagy nem. Annyit határozottan 
mondhatok, hogy ha az első czél felé töreke
dünk, az eddig fölállított honvédség számára 
kért összeget nem sokallom, hanem inkább ke
veslem; ellenben pedig, ha itt a kezdetnél meg 
akarunk állni, a költségnek legalább is 70%-át 
kidobott pénznek tekintem. Azonban, föltéve a 
jobbat, én nagy megelégedéssel és megnyugvás- | 
sal szemléltem a kinevezett honvéd-vezértisztek 
sorában sok régi derék bajtársaim nevét, kiknek 
ezen tüzpróbát kiállott , rendithetlen hazafiúi 
szeretete, szerzett gazdag tapasztalataik és ta
núsított szakképzettségűk , magok nagy garantiát 
nyújtanak arra nézve, hogy az ifjú honvédek 
adandó viszonyokban méltó utódai lesznek a régi 
dicső honvédeknek. Azonban i t t is sajnálattal 
tapasztaltam, hogy a kormány fél-uton megál
lott. Midőn még az életben levő honvédtáborno
kok közöl egyet sem alkalmazott és oly erőket 
mellőzött, melyeket nem pótolhat semmi; a mi 
mia t t lelkem előtt örökös kétely fog állaai az 
uj honvédség jövője fölött. A miniszterelnök ur 
erre nézve szives volt Amerika példájára hivat
kozni és előadta,, hogy egy páratlan nagyszerű 
harcz bevégzése után a dicső tábornokok, kik a 
harczot bevégezték, polgári foglalkozásukhoz visz-
szatértek. És ehhez hozzátette, hogy ne nyilat
kozzunk itt ugy, hogy valaki kint vagy bent 
azt hihesse, mikép nálunk nincsenek oly egyé
nek, kik ennyi megtagadással bírnának. Nem 
hiszem, hogy valaki e házon kívül vagy e ház
ban beszélt volna vagy beszélhetne ugy, hogy 
valaki azt hihetné, mikép Dalunk ezen polgári 
önmegtagadás nem léteznék. Hiszen épen nálunk 
is az az eset, hogy derék tábornokaink nem egy 
pár éve, hanem 21 év óta polgári foglalkozá
saikhoz visszatértek, vagy a száműzés földjén 
éltek. Engedje meg a miniszterelnök ur, hogy 
példáját tovább főzzem, és kérdjem : vajon ha 

Amerikában egy ujabb hadsereget akarnának 
kiállítani, jutna-e eszébe valakinek a tábornoko
kat , kik a múlt harczban oly kitűnően érvénye
sítették képességöket, mebőzni akarni, mint ez 
nálunk történt? Ezen kívül — ámbár már föl
hozatott — nem tehetem, hogy ne ismételjem, 
miszennt az igen t. kormány átalában a tisz
tek kinevezésénél nem jár t el kellő alaposság
gal, és bármennyire kívánja a t. miniszter ur 
e tekintetben a felelősség színét érvényesíteni: 
én viszont csak azt vagyok bátor fölhozni, hogy 
még a legabsolutabb kormány is a hivatalok és 
tisztek kinevezéseinél bizonyos rendszert és igaz
ságot követ, mert a leghatalmasabb kormánynak 
sem árt semmi annyira, mint az, ha a kineve
zéseknél nem jár el igazságosan és tapintatosan. 
Én, t. ház, azon szilárd meggyőződéstől vagyok vezé
relve, hogy összes haderőnk csak akkor, és csak 
ugy lesz rendeltetésének, a kor és saját igé
nyeinknek megfelelő, ha az az átalános fegyver
viselés elvére lesz fektetve, és az ennek egye
dül megfelelő honvédrendszerre lesz teljesen és 
tökéletesen átidomitva. 

Természetesen én ezen föltevésben fogadtam 
el a jelen csonka honvédségi intézmény eszmé
jét azon hitben s reményben, hogy ez termé
szetszerűleg is ki fogja magát nőni jövendőbeli 
haderőnkké. Azonban, t. ház, a legtermékenyebb 
mag is gyümölcstelen marad, ha fejlődésének 
föltételeit megvonjuk tőle, s a honvédség is egy 
meddő, élettelen sereg marad, ha az csupán gya
logságra és lovasságra lesz szorítva, és nem ál
l í t tat ik föl a tüzérség, nem láttat ik el a mű
szaki csapatok minden nemeivel, és nem állíttat
nak föl a szükséges magasabb katonai képezdék. 
E tekintetben is hiába keresek bár csak egy lé
pést vagy jelt is, mely arra mutatna, hogy t. 
kormányunk a honvédség ezen létföltételeit meg
szerezni kívánná; pedig hogy ez nem lehetetlen, 
azt a miniszterelnök ur is beismeri, midőn ily
nemű észrevételre azt méltóztatott mondani, 
hogy nincsenek ily csapataink, mert a törvény 
azokról nem intézkedik. 

De továbbá azt mondja: „a műszaki csapa
tok kiképzése nincs kizárva, a mennyiben az 
magában a honvédségben is megtörténhetik." 

Tehát maga a miniszterelnök ur is ugyan
akkor azt mondja : hogy a törvény nem intéz
kedett a műszaki csapatokról, mégis megengedi, 
hogy ez később lehetővé lesz. En tehát arra ké
rem a t. miniszterelnök u r a t : törekedjék oda, 
hogy ez minél előbb meg legyen. 

Továbbá, t. ház, nem titkolhatom az uj 
honvédségre nézve azon sajnos tapasztalást, hogy 
— daczára a törvényben biztosított teljes paritás
nak a közös hadsereggel — igen gyakran és sok 
tekintetben azzal szemben háttérbe szorittatik. 
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Ugyanis — hogy többet ne említsek, — mig a 
rendes hadsereg országszerte majdnem mindenütt 
csaknem palotákban van elhelyezve, addig sze
gény uj honvédségünk legtöbbnyire barakkok
ba , nyomorult viskókba szorittatik. Sőt tudok 
esetet, hogy több helyeken, hol számos czéi szerű 
középületek — melyek különben is a nemzeté 
volnának — egy pár közösügyes katona által 
v annak elfoglalva, vagy pláne a közös hadügy
miniszter által magán-embereknek bérbe kiadatva, 
mig honvédségünk igen ezélszerütlen , rósz álla-
potban levő házakba kénytelen drága bérfizetés 
mellett megvonulni. Pedig, t. ház, honvédségünk
nek még a jelen, vagyis épen a jelen csonka 
alakjában akkor volna némileg praktikus haszna 
és értelme, ha a közösügyes helyőrségek jelen
legi létszáma azon mértékben kevesbittetnék, a 
mely számban ott honvédség állíttatik föl. De 
ez, t. ház, nem törtónt sehol, legalább tudtom
mal ott, hol ismerős vagyok, nem tör tónt ; 
mintha a honvédség számbavehető sem volna, 
vagy pedig mintha a nemzetnek értésére kí
vánnák adni, hogy költsünk bár milliókat a 
honvédségre, az által a közösügyes budget egy 
garassal sem fog lejebb szállíttatni. 

A közös hadügyminiszter ur még oly he
lyekről sem vonta vissza a helyőrséget, a hol 
azóta sokkal nagyobb számban honvédség állít
ta tot t föl. A közös hadügyminiszter urnák ez 
eljárása annál megfoghatlanabb és különösebb, 
mivel katonai szempontból is mindig káros, bé
kében majdnem ugy, mint háború idejében, a had
erőt igen apró csapatokra szétforgácsolni; béké
ben káros azért, mert az ily elszigetelt apró 
csapatoknál lehetlenné tétetik a tökéletes taktikai 
kiművelés, gyengittetik a katonai összetartás, 
nem fejlesztethetik ki a katonai önérzet, a kato
nai közszellem, sőt lazittatik a szorosabban vett 
katonai fegyelem is, a mellett az úgyis költ
séges közösügyes hadi budget tetemesen szapo
rodik. Még megfoghatlanabb lesz a közös had
ügyminiszter urnák ezen eljárása akkor, ha figye
lembe veszszük, hogy az érintett helyeken ezen 
igen csekély számú helyőrséggel olyan középü
leteket ta r t elfoglalva, a melyeket ő felsége 
kegyteljesen ugyan, de kellő jogczimen a nem
zetnek már 14 hónap előtt visszaadott, és ez 
által minden helyes ok nélkül gátolja, hogy 
egy részről ifjú honvédségünk jól és olcsón szál-
lásoltassék e l , más részről gátolja főkép azt, 
hogy a nemzet által már évtizedek óta sovárgva 
várt tanodái intézetek fölállittathassanak. 

Megérhetjük még azt i s , t. ház, hogy a 
közös hadügyminiszter ur kereken kimondja, 
hogy azon félreeső helyeken okvetlen szükséges 
e csekély számú kőzösügyes helyőrséget állan
dóan f'őntartani, mely valóban semmi szin a la t t 

nem indokolható caprice által hangzatos sza
vakkal a Dislocations-Entwurf-nak nevezve a 
nemzet érdekein mélyen beható sebeket ejt. 

Midőn tehát azt látom és tapasztalom, hogy 
a közös hadügyérnek katonai szempontból ugyan, 
de más érdekekbe is bevágó korlátlan rendelke
zési hatalma van hazánk területén, midőn azt 
látom, hogy a közös hadügyér ur ezen hatalmat 
még a közös ügyeknek sem előnyére, de kivá
lóan hazánk érdekeit sértőleg gyakorolja, akkor 
a t. ház meg fog bocsátani, de azt hiszem, hogy 
át fogja látni azon óhajtásomnak helyességét, 
hogy épen ezen oknál fogva is honvédségünket 
fejleszteni kell egész odáig, mig az összes had
erő ezen intézményben lesz öszpontosulva. Ez 
által valahára ki lesz zárva azon káros külbe-
folyás Bécsből, a melyet bármennyire nevezzünk 
ma közösnek, bármennyire áldozzuk is érte föl 
vérünk és pénzünk javá t , mostoha marad az 
mindig e haza érdekei irányában. 

Ezen okoknál fogva, miután azt hiszem, 
hogy sokkal könnyebb egy óhajtott épületet 
fölépiteni, ha ahhoz bármi kevés, de mégis bí
runk egy alapot, én abban a hitben és remény
ben , hogy megkezdett honvédségünk ki fogja 
magát nőni olyanná, a milyen hogy legyen, min
den honfi kebelnek óhajtani kell, — én a jelen
leg beterjesztett költségvetést részletes tárgya
lás alapjául elfogadom. (Élénk helyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
követni szándékozom az igen t. miniszterelnök 
ur példáját amryiban, a mennyiben a honvéd
rokkantak, özvegyek és árvák érdekében beadott 

i határozati javaslathoz mostan tüzetesen szólani 
; nem kívánok. Elmondandóm igen röviden néze-
[ temet a honvédelmi budgetre vonatnozólag áta-
| lánosságban és az érintett határozati javasla-
j tot illetőleg csak annyiban és annyit fogok szó-
í lani, a mennyiben és a mennyit a miniszterel-
' nök ur által te t t megjegyzések szükségessé 

tesznek. 
A pénzügyi bizottságnak jelentése, mely 

tegnapi napon föl is olvastatott, tárgyalja a 
tiszti fizetések kérdését a honvédeknél és a ren-
des hadseregnél. En a pénzügyi bizottsággal tö
kéletesen egyetértek abban, hogy miután a 
védtörvény és a honvédelmi törvény határozot
tan mondja, hogy a tiszti fizetések a két testü
letben egyformák kell. hogy legyenek; lehetet
lenség is mást tennünk, mint megszavazni a 
honvédtisztek fizetését ép oly mérvben, mint a 
minőben az a közös hadsereg tisztjeinél megál-
lapittatott . 

Azonban nem tehe tem, hogy ez alkalom
mal is ne figyelmeztessem a t. házat ezen itten 
nyilvánuló ujabb jelére annak, mennyire vesze^ 

I delmes intézmény az a delegatió, mert íme i t t 
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van egy eset, a hol a honvédségről kell hatá- j 
roznunk, mi pedig a törvényeknek értelmében • 
a delegatió hatásköréhez nem tartozik, mi fö- I 
lötti határozat hozatalának joga az országgyü- \ 
lést illeti; és mégis a dolgok erejénél fogva j 
oda vagyunk kényszerítve, hogy nem tehetjük 
azt, a mit akarunk, de kénytelenek vagyunk 
követni azt, a mit a delegatió elhatározott. (He
lyeslés bal felől.) 

Hiába,-ha egyszer egy ártalmas intézmény 
valamely alkotmányba beültettetik, nem lehet j 
annak ártalmát azon korlátok között megtartani, j 
a melyek annak számára eredetileg tervezve 
voltak, átkos hatása túlterjeszkedik azokon, és 
lenyűgözi a nemzet megmaradt jogait is. (He
lyeslés bal felől.) 

A Ludeviceumot illetőleg, hasonlag nem na
gyon vigasztaló azon tapasztalat, a melyet ez 
alkalommal ismét teszünk. 

Tapasztaljuk ugyanis, hogy több mint há
rom évvel a ki egyezkedés után és majd három 
évvel azután, midőn e teremben a t. miniszter
elnök ur hangoztatta, hogy e nemzetnek mindén 
vágya teljesült. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . (Közbeszól): Azt 
soha sem mondtam. (Fölkiáltások a balon, de igen, 
de mondta.) Föl fogom olvasni, mit mondtam 
akkor. 

T i s z a K á l m á n : 1867. Julius 21-én 
ülésében a képviselőháznak méltóztatott mon
dani. (Andrásy Gyula gr. miniszterelnök közbeszól ; 
soha sem mondtam! Fölkiáltások bal felől, de mond
ta!) Három évvel azután mondom, hogy a mi
niszterelnök ur azt méltóztatott mondani ; még 
most is látjuk, hogy egy oly intézmény, mely 
valósággal magyar intézmény, melynek minden 
törvény szerint a magyar kormány alat t kel
lene állania, még most is a közös hadügy minisz- , 
ter rendelkezése alabt áll. Es e tekintetben va
lóban igen kevés vigasztalást meríthetünk a mi
niszterelnök ur azon nyilatkozatából, mely sze
rint ő reméli: hogy nem fog eltelni három év, 
hanem annál elébb is rendbe fog hozatni e kér
dés. Kevés reményt meríthetünk, mert hiszen, 
mint maga is tegnap monda, akkor, midőn e 
kérdés a múlt alkalommal szóba hozatott, azt 
remélte, hogy már a tegnapi napig rendbe hozatik 
az, és ime a dolog tegnap is ugy állott, mint állott 
azon napon, melyen az először fölhozatott; most 
ismét azt reméli, hogy három évnél rövidebb 
idő alatt czélhoz fog juthatni. De ki biztosithat 
arról, hogy e reményében nem fog-e ismét csa
latkozni ? és három év múlva nem leszünk-e is
mét és ismét kénytelenek a reménynyel meg
elégedni a helyett, hogy rendelkezhetnénk jog 
és törvény szerint. (Helyeslés bal felől.) 

Falóban alig lehetne valami, a mi az egész 

kiegyezésre és az azóta történtekre homályosabb 
világot vetne, mint az, hogy i t t egy oly ki-
egyezkedés jött létre, melyben mindaz, a mi a? 
egyik félre nézve terhelő, mi az egyik féljre 
nézve áldozat: az első percztől kezdve élefcbe 
lépett ; mig annak igen tetemes része, a mi a 
másik félnek — az az nekünk — volna előnyős, 
még három év múlva is csak a remények — 
adja isten, hogy ne a pium desideriumok — 
közé tartozzék. (Helyeslés bal felől.) 

A testőrségre nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni: igaza lehet abban a t. miniszter
elnök urnák, hogy a katonai kiképeztetés és az 
udvari szolgálat nem volna czélszerüen együtt 
eszközölhető. Azonban i t t is meg kell jegyez
nem, hogy meggyőződésem szerint, midőn a 
testőrségre szánt alap rendeltetése megváltoztat
tatott , nem lehetett volna annak sem a ház 
tudta nélkül történnie. És meg kell jegyeznem 
továbbá, hogy ha az áll, a mit a t. miniszter
elnök ur mondott, hogy t. i. a testőrség költ
ségeinek tetemes része az udvari háztartásból 
fedeztetik , igen természetes, hogy ezen rész az 
ő költségvetésében elé nem fordulhat. De igen 
természetes mindamellett az is, hogy a költsé
geknek azon másik része, mely az alapítványok
ból fedeztetik ós magoknak az alapítványoknak 
miképen állása, a költségvetésben előterjesztendő 
lett volna s nézetem szerint annak elő is kell 
terjesztetnie. 

A miket a miniszterelnök ur technikai csa
patokra és tüzéri osztályokra nézve mondott, 
azokra nézve én mindamellett , hogy mégis 
mintegy délibábon át csillámlani hagyta annak 
lehetőségét, hogy a honvédségben ily csapatok 
is szerveztessenek; e tekintetben mégis hatá
rozott visszalépést látok részéről, mert igen jól 
tudom ugyan, hogy midőn a honvédelmi tör
vény alkottatott, az, hogy ilyen csapatok is legye
nek, bele nem ikta t ta tot t — hiszen vita is volt 
e fölött, — de benne van a törvényben az, hogy 
azok, kik a honvédséghez ezen műszaki csapatok
ból lépnek át, külön nyilvántartásban kezeltesse
nek ; és nem csak hogy, mint Várady t. képvi
selőtársam tegnap helyesen megjegyzé, ez nem 
történt, de az igen t. miniszterelnök ur még azt 
is méltóztatott mondani, hogy már csak finan-
cziális szempontokból sem volna helyes a honvéd
ségnél ily csapatokat szervezni, és azt méltózta
tot t mondani, — minek fizessük azokat béke
idején, mikor háborúban, mikor szükség lehet 
reájok, ugy is megleljük azokat a közős had
seregben. 

Azt hiszem, hogy ebben a t. miniszterelnök 
urnák aligha van igaza. Ő, ki akkor, midőn még 
igen messze állott a t tó l , hogy Magyarország 
honvédelmi minisztere legyen, a katonai tudó-
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mányokkal tüzetesen foglalkozott, bizonyosan 
sokkal jobban mint én, tudni fogja azt, hogy 
minden helyesen szervezett hadseregnél a külön
böző hadcsapatoknak, a technikai osztályoknak 
és tüzérségnek kellő arányban kell állani egy
mással. Már most vagy nem áll az, hogy a 
közös hadseregből a honvédség szükség esetén 
dy osztályokkal elláttathatik, mert hiszen kü
lönben a közös hadsereg fosztatnék meg attól, 
mire szüksége van, vagy ha elláttathatik, akkor 
az nem tesz egyebet, minthogy a közös hadse
regnél kell ezen osztályokat nagyobb szám
ban tartani , mint a hog}T magának a közös had
seregnek létszáma kívánja. (Élénk helyeslés bal 
felől) 

Igaz, mutatkozhatnék némi költségkimé-
lés, a mennyiben, ha e csapatokat a honvéd
ségnél állitanók föl, akkor azoknak költségeit 
egészen mi fognók viselni; mig ellenben, ha e 
közös hadseregnél tar ta tnak azok föl, csak a 
quota, szerint járulunk azok költségeihez. 

De az én szememben egyfelől ezen még nem 
oly nagy költségkímélés nagyon drágán volna 
megvásárolva, akkor, midőn azon bár kevesebb 
költséget fizetjük a közös minisztérium és nem 
saját minisztériumunk rendelkezésére (Helyeslés 
hal felől), nagyon drágán volna megvásárolva, 
midőn azon áron veszszük meg a költségkímé
lést, hogy saját — fájdalom egyetlen nemzeti 
erőnk, a honvédség, nélkülözze azon osztályokat, 
melyek nélkül működni háború idejében egy lé
pést sem lehet; (Helyeslés bal felől) — de más 
felől nem akarom és nem tar tom helyesnek azért 
sem, mert csak azon áron kímélhetjük meg ezen 
csekélyebb összeget, hogy az helyettünk Ausz
tria népeinek nyakára rovatik, mert én valamint 
nem akarok és nem szeretek egy fillért sem fi
zetni olyat, mi őket illeti, épen ugy egyátalában 
nem akarom és nem szeretem azt, hogy ők egy 
fillért is fizessenek abból, a mi minket illet. 
(Élénk helyeslés 'hal felől.) 

Azt mondta a t. miniszterelnök ur, hogy 
igaz, nincsen technikai osztály és tüzérség, de 
ha azon utón haladt volna az ország, melyet 
Várady Gábor t, barátom és elvtársai helyesnek 
tartanak, akkor honvédség sem volna. — Oly 
kérdés ez t. ház, mely fölött pro és contra igen 
sokat lehetne vitatkozni, mert mathematikai biz
tosság ily kérdésekben teljes lehetetlen. De ne
kem legalább erős meggyőződésem, hogy nem 
csak lenne honvédség, de sokkal jobban volna 
szervezve, s egyátalában az ország helyzete sok
kal kedvezőbb lenne. (Helyeslés bal felől. Ellen
mondás jobb felől.) Átalánosan ismert dolog az, 
hogy a politikában fordulnak elő egyes momen
tumok, midőn az, ki ezen momentumokat helye
sen fölhasználni tudja, igen sokat elérhet olyant, 

mit ha ezen momentumokat elszalasztottá, évti
zedek sem hoznak vissza; (Föllááltasok jobb fe
lől: Nagyon igazi Ugy van!) tökéletesen igaz az 
is, — és ez még jobban fog a t. túlsó oldal
nak tetszeni, (Halljuk \) hogy igen gyakran az 
által, hogy az ember nagyon és sokat akar, el
veszti azt, a mit különben megnyerhetett volna 
(Ugy van. jobb felől), de igaz az az is, (Halljuk!) 
a mi félek, hogy már nem fog épen annyira 
tetszeni a t. jobb oldalnak, — (Derültség. Hall
juk !) hogy midőn ezen momentum elérkezik, igen 
sokszor nem nyeri meg a nemzet azt, a mi le
hető volna, az által, hogy ahhoz a kevéshez, 
mit először nyújtanak neki, igen mohón hozzá
nyúl. (Bal felől: Igaz! Ugy van\) Én részemről 
épen azon mohóságban, a melylyel a nem ki
elégítő engedményekhez az akkori ház többsége 
és a t . minisztérium hozzákapott, látom okát 
annak, hogy még ma is csak ott vagyunk, a hol 
vagyunk. — (Helyeslés bal felől.) 

Az igen t. miniszter ur méltóztatott mint 
eredményre hivatkozni a r r a : hogy most már 
— ha jól emlékszem 65 ezer, őszszel 70 ezer, 
jövő tavaszszal alkalmasint 110 ezer begyakor
lott honvéd lesz. — Én részemről ezt igen nagy 
örömmel veszem tudomásul. De meg kell, hogy 
jegyezzek egyet, és ez egy az, hogy ezen 60 ezer 
70 és 110 ezer honvéd egyes, bizonyosan nagy 
becsű lánczszemeket fog képezni az ő csapatai
ban, de melyeket, miután az összefüggés köztök 
hiányzik, miután nincs gondoskodva arról, hogy 
szerves egészet képezhessenek , háború esetén 
czélszerüen használni, ha csak nem segítünk rajta, 
aligha lehet; (Helyeslés bal felől) és ez az, a mi 
az eredmény fölötti örömömet nekem legalább 
nagyon csökkenti, és i t t megjegyzem mellesleg,hogy 
Várady barátomnak nem az volt kifogása: hogy mi
ért nincs több tábornok? hanem voltkifogása aziránt, 
hogy a zászlóaljon túl nincs meg az összeköttetés 
a honvédség közt. És én biztosithatom mind 
a t. miniszterelnök urat, mind a t. i. jobb ol
dalt, hogy Várady t. barátom, és vele mi mind
nyájan, ép oly szívesen fogjuk látni, ha egész 
divisiót, vagy hadtestest ezredes fog vezérelni, 
— mintha tábornok vezérelné; mert nem a 
czim az, a mit keresünk, hanem a lényeg. (Élénk 
helyeslés bal felől.) Különben a miniszterelnök ur 
szemünkre méltóztatott vetni, hogy eleinte azt 
mondtuk, hogy a honvédségi törvény csak ugy 
igértetik, mint csalétek, a végből, hogy a véd-
törvényt annál inkább elfogadjuk. Azután azt 
méltóztatott állítani, hogy mi azt mondottuk 
volna, miszerint: „igen is papíron van a hon
védsereg, de sohasem lesz az meg a valóság
ban." Engedje meg a miniszterelnök ur, nem 
csak én, de az ellenzék azon tagjai is, a kiket 
szorosan véve elvbarátaimnak nevezek, ezt soha, 
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egy alkalommal sem mondták, sőt remélve, hogy 
a honvédség nem ugy fog tekintetni, mint jelen 
alakjában már befejezett egész, de mint egy jó 
csira, melyből jövendőben fogja magát kinőni 
a magyar haderő : már első percztől fogva még 
hibás alakjában is pártoltuk a házban és pár
tol tuk a házon kivül, és csak akkor szólaltunk 
föl — de nem honvédség ellen, hanem az ellen, 
a mint a honvédségről szóló törvény végrehaj
ta to t t — a midőn hónapot hónap után látunk 
eltelni, a nélkül, hogy lát tuk volna a törvény
nek Következményét, midőn láttunk egy s más 
oly intézkedést, a melyet rosznak, helytelennek 
kellett tartanunk; és midőn Ghyczy Kálmán t. 
barátom azt mondotta, ezelőtt, ha jól emlék
szem, nem 6, de több hónappal, hogy ha nem lá
tot t kincstári jegyeket, épen ugy nem látott hon
védséget sem, még azon időben tökéletesen igaz
sága volt, mert a honvédelmi törvény végrehaj
tásának — oly végrehajtásnak, mely a kincstári 
jegyek kibocsátását igazolhatta volna — való
ban nem lehetett tekinteni egy-két kinevezett 
honvédtisztet és egynehány kiszolgált -rósz mon-
tourban lézengő szerencsétlen honvédet. (Igaz 
bal felől: Zaj jobb felől. Fölkiáltás jobb felől: De 
még most sem láthatni kincstári utalványt!) Hála 
istennek, hogy e tekintetben ma már tovább 
vagyunk. 

A kinevezéseket illetőleg az igen t. minisz
ter-elnök ur tagadta azt, hogy a kinevezéseknél 
a politikai hitvallás bármily tekintetben is irány
adó lett volna. En nem kívánom it t ez alka
lommal e kérdést bővebben szellőztetni; min
denki szerezhet magának biztos tudomást, ha 
megnézi a kinevezettek lajstromát. De a minisz
ter-elnök ur mint honvédelmi miniszter, miután 
mindenkit személyesen nem ismerhet, a kineve
zéseket tette bizonyára igen nagy részbeu — mi
ként egyébiránt ezt a hivatal megnevezése nél
kül maga is monda — de miként azt mind
nyájan tudjuk, a főispánok előterjesztésére (Igaz! 
bal felől. Zaj jobb felől), azok hal lgat tat tak meg 
és az ő általok beküldött jelentések vétettek a 
minisztériumban tekintetbe- (Igaz! bal felől.) Igaz, 
hogy ma divatba jött azt mondani — mert hi
szen olvastuk az összes minisztérium által ki
adott rendeletben is — hogy ezen szerencsétlen 
hazában, hol mindenkit csak pártszenvedély és 
pártrészrehajlás vezet, mégis vannak bizonyos 
emberek, kik részrehajlatíanok és minden pár
ton fölül állanak, és ezek a főispánok. (Derült
ség bal felől.) Azonban nem tehetek róla, de bár 
olvastam egy miniszteri rendeletben és bár hal
lottam a ház keblében; de én a fölött kétkedem. 
És kételkedik a fölött saját tapasztalatából szé
les ez országban, jobb oldal ós bal oldal egyi ránt ; 
mert egyik előnyére és a másik kárára, igen 

i jól tudjuk, hogy bármily derék emberek legye
nek is különben a főispánok, ők is épen csak 
emberek és ők még ezenkivül kormánytól kine
vezett és a kormánytól bármikor elbocsátható 
hivatalnak ok, és igy, miként ezt a legközelebbi 
választási mozgalmak is igazolták, — pedig törté
netesen épen azok előtt, alatt és közvetlenül 
utánok folyt legnagyobb mérvben a honvédek 
kinevezése, a kormánynak buzgó kortesei voltak. 
{Igaz! bal felöl. Ellenmondás jobb felől.) Külön
ben bármiként legyen is a dolog, egyről legyen 
meggyőződve az igen tisztelt miniszterelnök ur 
és ez egy az : hogy ha mi látnók , hogy 
mindazok, kik a múltban szerzett érdemeik és a 
közvélemény szerint arra, hogy az uj honvéd
séget tekintélyessé tegyék, különbség nélkül leg
első helyen vaunak hivatva, hogy közülök csak 
a legkitűnőbbek és pártkülönbség nélkül lettek 
alkalmazvamem a kin evezések miatt fognánk panaszt 
emelni; de épen abban rejlik a panasznak, az 
elégedetlenségnek oka : hog3r bármi derék férfiak le
gyenek azok, kik az uj honvédséghez tisztekül 
kineveztettek, mégis a nemzetnek nélkülözni kell 
ott olyanokat, a kiket a legelső helyen tar tot t 
volna oda kinevezendőknek. (Egy hang jobb felől: 
Ivánka! Bal felől : as is!) 

Arra nézve, hogy az igen t. miniszterelnök 
ur kétségbe vonta a Bourbonokról felhozott pél
dát, csak egyet vagyok bátor megjegyezni, mit 
nehezen fog kétségbe -?onni, s ez az, hogy min
den esetre tagadhatlan, hogy a Bourbonok elked
vetlenítették rósz bánásmód által azon tábornoko
kat, ha szintén első perczben legnagyobb rész
ben alkalmazták is, és hogy ezen elkedvetlenités 
minden történetíró bizonysága szerint egyike volt 
azon legelső okoknak, melyek őket megingatták. 
Különben nem vitatkozva e fölött hosszasabban, 
áttérek én is pár szóval arra, a mit Ameriká
ról a t. miniszter ur fölhozni méltóztatott. 0 
azt mondotta, hogy nézzünk Amerikába, ott a 
lezajlott és a miénknél sokkal nagyszerűbb há
ború után a tábornokok visszatértek polgári 
foglalkozásukhoz s nem jutott eszébe egyiknek 
sem jutalmat követelni; azt is mondotta, hogy 
azok, a mik ezen oldalról követeltetnek, arra 
a nézetre indíthatnának valakit — künn vagy 
benn — hogy i t t e hazában nincsenek ily önzet
len hazafiak. 

Kénytelen vagyok figyelmeztetni a t. miniszter
elnök urat, hogy a határozati javaslat egyáta-
lában nem szól sem tábornokoknak, sem tisztek
nek nyugdíjazásáról; szól egyedül rokkantakról, 
szegény özvegyek ós árvákról, a kikről pedig, 
hogy Amerikában ne gondoskodtak volna, ugy 
gondolom, a miniszterelnök ur maga sem hiszi. 

Hiába, ezen argumentatio is csak annak 
jele, hogy mily nehéz helyzetben érzi magát,. 
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midőn azon álláspontot, hogy a 48—49-ki hon
védeknek nem megjutalmazása, de rokkantakról, 
Özvegyekről és árvákról való gondoskodás meg
tagadtassák, kell védelmeznie, mert, ha nem 
érezné a helyzet nehéz voltát, ismerve fényes 
tehetségeit, meg vagyok róla győződve, nem 
fogott volna 1867-ben épugy mint ma, csakhogy 
valami tetszetősét mondhasson, oly argumenta-
tióhoz folyamodni, mely hogy nem áll, maga 
legjobban tudja. 

1867-ben ugyanis azon beszédében, a mely
ből maga méltóztatott tegnap idézeteket tenni, 
azt mondta a miniszterelnök ur, hogy nem he
lyeselheti az akkor általam előterjesztett indít
ványt az időre nézve sem, mert azt lehetne 
gondolni, hogy nem volt az indítványnak más 
czélja, minthogy ö fölségeik nagyszerű kegy
adományának hatását megsemmisítse. 

Ezen argumentatióhoz volt kénytelen folya
modni, pedig igen jól tudta, hogy az indítvány 
a kegyadománynak adása előtt legalább 10 nap
pal szándékoltatott megtétetni, s általam elvba
rátaim megbízásából vele közöltetvén, az ő ké
résére tőrtént annak elnapolása; tehát tudta, 
hogy akkor szándékoltatott előterjesztetni, mi
kor a kegyadományról még csak sejtelmünk 
sem lehetett, és így nem foroghatott fon azon 
szándék: azon kegyadomány hatását elzsibbasz
tani, de nem birván más érvvel, ehhez is kény
telen volt folyamodni. (Tetszés bál felől.) 

Ép ugy van most. A t. miniszterelnök ur, 
— kiről nem szabad föltennem, hogy a határo
zati javaslatot ne olvasta volna, mielőtt hozzá
szólt, — ép oly jól tudja, mint mi, hogy abban 
nincs tábornokok ós tisztek jutalmazásáról ós 
nyugdíjazásáról szó, és mégis más argumentum
nak hiányában kénytelen volt ahhoz folyamodni, 
hogy megintsen bennünket, hogy ha mi jutal
makat és nyugdijat kérünk : akkor ezt vagy 
amazt fogják rólunk gondolni. 

Különben, miután a t. miniszter ur 1867-
ben tartot t beszédének egy igen fontos és tete
mes részét a tegnapi napon fölolvasta és ismé
telten kinyilatkoztatta, hogy azon nézeteket ma 
is magáénak vallja, (Andrásy közbeszól: Igaz!) 
följogosítva érzem magamat, hogy azok iránt is 
tegyek néhány észrevételt. (Halljuk!) Mellőzve 
azt, a mit az imént érintettem, az igen t. mi
niszterelnök ur azt mondotta: hogy nagy kü
lönbség van a közt, ha ő felségeik adnak a volt 
honvédek rokkantjai, árvái és özvegyei részére, 
és nagy különbség van abban, ha ezt az ország
gyűlés teszi. Azt monda továbbá, hogy akkor 
fog az országgyűlés emelkedhetni azon magas
latra, a melyen ő felségeik állnak, ha azokról 
fog gondoskodni, kik azon szomorú napokban 
Magyarország ellen küzdöttek. Továbbá tagadta 
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azt, hogy i t t a nemzeti becsület kérdése forog
na szóban, és fölhozta annak bizonyítékául, hogy 
az 1861-ki föliratban e kérdés nem is említte
tik ; nem lehet tehát, hogy ez a nemzeti becsü
let kérdése legyen, és végül figyelmeztetett ben
nünket arra, — és miután a tegnapi napon is 
magáévá tette akkori nézetét — azt hiszem — 
figyelmeztetni akart bennünket most is, hogy 
vigyázzunk, mert majd azon tan hirdetőivé vál
hatunk önkénytelenül is, mely azt tanítja, hogy 
a népekeket kiengesztelni,népek sziveit megnyer
ni nem lehet és hogy a trónnak egyetlen egy 
oszlopa van: a fegyveres hatalom. 

A legelsőre nézve, miszerint egészen más 
az, ha ő felségeik tesznek valamit a volt hon
védekért, és egészen más, ha az országgyűlés ^tesz, 
tökéletesen igaza van. Elismerem, hogy ő felsé
geik részéről e tény eclatans, fényes jele volt an
nak, hogy felülemelkedve a legtermészetesebb 
emberi gyengeségen, tettleg be akarták bizonyí
tani azt, hogy kiegyenlittettek a múltnak bajai, 
komolyan veszik; de midőn ez az ő részökről ily 
nagyszerű tény volt, a különbség az ő tényök 
és az országgyűlésé közt az, hogy ez az ország
gyűlés részéről egyszerű kötelesség. (Bal felől 
helyeslés.) Különben azt illetőleg, hogy ha azon 
magaslatra akarunk emelkedni, melyen ő felsé
geik akkor álltak, minekünk azokról kell gon
doskodnunk, kik ama gyászos napokban ellenünk 
küzdöttek. Hivatkozom magára a miniszterelnök 
ú r r a : hiszen 3 év óta mit teszünk inkább, mint 
épen azt: vajon nem fizetjük-e mi nem csak 
kegyadományait, de nyugdijait is azoknak, kik 
akkor ellenünk harczoltak? vajon nem elvállal
tuk-e tetemes részét azon államadósságoknak, 
melyeknek legnagyobb része azért csináltatott, 
hogy bennünket elayomjanak. (Élénk helyeslés bal 
felől.) 

Már az kétségtelen dolog, t. ház, hogy e 
tekintetben mi hátra egyátalán nem maradtunk, 
és ha akkor, midőn azok számára, kik ellenünk 
harczoltak, nyugdijt fizetünk, azok részére, kik 
mellettünk harczoltak, nem nyugdijt, hanem 
csak azt kérjükt hogy nyomorultjaik, özvegyeik 
és árváik láttassanak el, (Bal felől helyeslés.) ak
kor valóban nem a szerénytelenség vagy túlkö-
vetelésnek adjuk jelét, hanem adjuk a magyar 
nemzet egy régi ismeretes, a politikában nem 
nagyon hasznos, sőt gyakran nevetségessé vált 
tulajdonának : a nagylelkűségnek. (Élénk helyeslés 
bal felől.) Mi azon kérdést illeti, becsületbeli kér
dés-e ez, vagy nem ? azon argumentummal fele
lek, hogy nem lehet becsületbeli kérdés, mert ez 
az 1861-ki föliratban nem mondatott, — legfő-
íebb csodálkoznom lehet. Én az 1861. föliratot, 
bár nem egyez is mindenben meg nézeteimmel, 
igen szép, remek és nagybecsű műnek tartom, 

4.9 
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de nem hiszem, hogy föladata lett volna, hogy 
magába felölelje mindazt, mit a nemzetnek, ha 
egyszer a kiegyezés sikerül, a jövendőben ten
nie kell. Ily átalános értelmet, hogy a mi ab
ban nincs, azt tenni nem lehet, ama fölíratnak 
tulajdonítani képtelenség. De különben, hogy mit 
kelljen tennünk, benn van azon fölírat egyik 
passnsában, benn van ott, hol azt mondja, hogy 
készek vagyunk fátyolt vetni a multakra, mert 
én legalább tagadom, hogy akár az indítványozó, 
akár a képviselőház a multakra való fátyolve
tést is ugy értette volna, hogy mi megfeled
kezve minden bántalmakról, készek vagyunk ál
dozatot hozni azok javára, kik ellenünk voltak, 
azokat pedig, kik mellettünk voltak, eltaszítjuk. 
(Élénk tetszés bal felől.) Ily értelemben azt az 
1861 -ki országgyűlés nem vette, ily értelemben 
azt a nemzet nem vette és nem vehette, mert 
ha ily értelemben vette volna, szégyenfoltot 
sütött volna homlokára. (Tetszés a bal oldalon.') 

Különben nagyon veszedelmesnek tartom 
azon tant, melyet miniszterelnök ur tegnap is
mét hirdetett, s melyből az folyik, hogy azok, 
kik a bekövetkezett kiegyezés után azt akarják, 
hogy a legkevesebb lehető is megtörténjék azok 
iránt is, kik a haza érdekei mellett küzdöttek 
azon időben, a fejedelmet arról fogják meggyőz
ni, hogy nem lehet a népek szivét megnyerni, 
mert ha ez állna, ez azt jelentené, hogy a nem
zetnek legszerényebb óhajtása is, mely azokra 
vonatkozik, kik mellette küzdöttek, hogy a nem
zetnek legkisebb loyalitása azok irányában, kik 
érte szenvedtek és küzdöttek, megsértése a lo-
yalitásnak a fejedelem irányában, vagy is azt 
tenné, minél átkosabb tan aligha lehet monar
chiában, hogy a nemzet érdekének és becsületé
nek kérdése ellentétben áll a fejedelem iránti 
loyalitással, {Igaz! bal felől,) és ez ellen én mind 
a nemzet, mind a monarchikus elv nevében ha
tározottan tiltakozom. (Tetszés bal felől. Fölkiáltá
sok: Mindnyájan!) 

Különben t. ház, miután — miként elmon
dottam — beszédem elején én a határozati ja
vaslatot részletesen és tüzetesen most tárgyalni 
nem akarom, (Derültség a jobb oldalon) ezen, a 
miniszterelnök ur észrevételeire tett ellenészre
vételeim elmondása után igen röviden egy pár 
szóval be fogom zárni beszédemet. (Halljuk!] 

Én, t. ház, tudok magamnak képzelni ese
tet, — bár azt tartom, hogy mi azon esetben 
nem vagyunk — midőn egy nemzet politikai 
okoknál, politikai kényszerűségnél fogva azt > 
mondhatja az ő érte érdemeket szerzett fiainak, 
hogy hiszen ti ezt hazafiságból tettétek, — hely
zetem most nem engedi, hogy most rajtatok se
gítsek, tűrjétek el, hogy most nem jutalmazlak 
benneteket. 

Én értem még azt is, hogy tovább men
jek, — bár ismétlem, hogy a mi helyzetünket 
nem ismerem el olyannak, - - hogy mondhassa 
egy nemzet, mint nemzet azoknak, kik a nem
zetért tett szolgálatok - folytán szenvednek és sül
lődnek, a nyomorultaknak, özvegyeiknek ós ár
váiknak, hogy én ti rajtatok, mint nemzet nem 
segíthetek, hanem kopogtassatok az egyes hon
fiak ajtaján: és ha ily helyzetben lennénk, ré
szemről magam is kész volnék arra, hiszen ugy 
is naponta fogy azok száma, kik e segélyt igény
be vehetik. 

De uraim, itt nem csak arról, hanem másról 
is van szó. Szó van a nemzet adott szaváról, 
szó van arról, hogy a nemzet tett ígérete meg-
tartassék-e, vagy nem ? (Ugy van! Élénk helyes
lés bal felől.) 

Ezzel szemben nincsen politikai tekintet, 
ezzel szemben nincsen opportunitás szempontja, 
mely megállhatna. — Es én igen kérem, mél
tóztassanak megkímélni Magyarország történel
mét azon szennyfolttól, hogy bele legyen irva, 
hogy Magyarországnak volt felelős magyar kor
mánya, és Magyarországon volt egy párt, mely 
megengedé, hogy a nemzet által adott szó szent
sége megsemmisíttessék. (Zajos és hosszan tartó él
jenzés bal felől.) 

S z a l a y S á n d o r : Elállók. 
P . S z a t h m á r y K á r o l y : Elállók a 

szótól. 
S i m o n y i E r n ő : T. ház! (Hosszan tartó 

zaj.) Miután a tegnapi napon a t. ház elhatá
rozta, hogy a honvéd rokkantak ellátásáról szóló 
határozati javaslat a költségvetés 5. pontjá
nál fog tárgyaltatni, én minden erre vonatkozó 
észrevételeimet azon időre tartom főn. (Helyes
lés jobb felől) és most csak néhány rövid meg
jegyzést teszek azokra, a mik a költségvetésre 
vonatkozólag fölhozattak. 

Mindenek előtt egy pár megjegyzést aka
rok még tenni azokra nézve, a mik a testőrség
ről mondattak. Én már tegnap is, és előbbi al
kalommal is azt találtam, hogy a miniszterel
nök urnák már előbbi alkalommal egy, e tárgy
ban hozzá intézett interpellátióra adott fölvilá-
gositásából az tűnik ki, hogy ő a testőrséget 
ugy tekinti, mint a mely királyi adomány által 
alapíttatván, egyedül a fejedelem akaratától 
függ azt továbbra is föntartani, vagy azt aka
rata szerint változtatni. Ez, nézetem szerint, 
hiba: mert a testörségi intézmény törvény által 
van megállapítva, föltételei, hivatása törvény
ben van meghatározva és ezen törvényes hatá
rozattól csak törvény által lehet eltérni. A test
őrség törvénybe czikkelyeztetett először 1765-
ben a Vl-ik törvenyczikkben, midőn annak léte
zése elfogadtatott, és a testőrség kapitánya az 
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ország bárói közé soroztatni rendeltetett; de ké
sőbben, 1827-ben a XXXVI-ik t. ez. által már 
több történt. Akkor ugyanis kiderülvén az, hogy 
a testőrségre adott eredeti alapítvány nem ele
gendő annak föntartására, de különben is ezen 
alapítvány beczikkelyezve levén, az országgyű
lésre összegyűlt Karok és Rendek a 36-ik t . ez.-
ben megszavaztak minden arany után 2 ezüst 
forintot, mely az alapítványi tőkéhez csatolandó 
azon föltételek alatt, melyek a törvényczikkben 
elősoroltatnak. Ezen föltételek egyike azt mond
ja, hogy a testőrségnek minden tisztje, mindeu 
tagja a magyar nyelvet bírja, hogy annak szá
madásai magyar nyelven vitessenek, és a hely
tartótanács által vizsgáltassanak meg; miután 
pedig mindazon teendők, melyek előbb a hely
tartótanácsra tartoztak, most a felelős miniszté
riumra szálltak át, ugy ezen, mint más alapít
ványokról is ugyanazon törvénynek XXXVI-dik 
t. cz.-nél fogva a miniszterelnök ur tartozik 
számadást adni, valamint a vallás- és közokta
tási miniszter ur a nevelés- és vallásra te t t al-
pitványokról. Azonkívül ezen 1828. XXXVI. t. 
czikkben egyenesen ki van mondva, hogy ezen 
testőrségnek czélja az: miszerint a fiatalság mű
veltségben részesüljön; ki van mondva benne az, 
hogy csak azok vétessenek föl a testőrségbe, a 
kik az illető törvényhatóságok által ajánl-
tatnak. Az ujonan fölállított testőrség alkalmá
val ettől tökéletesen eltértek. Először a törvény
hatóságoknak ajánlati joga figyelembe nem véte
tet t , másodszor nem fiatal emberek, a kik most 
kezdik katonai pályáikat, hanem a hadseregben 
szolgált és századosi rangot elért katonák vé
tettek föl. Ha tehát az eredeti alapítványtól és 
tőrvénytől ily nevezetes eltérés történik, annak 
máskép történni szabad nem volna, mint tőr
vényhozás utján. Ezeket akartam a testőrsógre 
nézve megjegyezni. 

A miniszter elnök ur által fölhozott több 
tételekre megfelelt az előttem szólott Debreczen 
város érdemes képviselője, én még egyre, kettő
re bátor leszek pár észrevételt tenni. Az első az, 
midőn a miniszterelnök ur azt mondja, hogy 
ha ő azon utat követte volna, a mit az ellenzék 
kijelölt, most nem volnának nem csak műszaki 
csapataink, de nem volna még egyetlen egy 
honvédünk sem. En megvallom, t. ház, hogy ezen 
nyilatkozatok, a melyeket gyakrabban hallunk, és 
különösen a miniszterelnök úrtól, reám mindig 
igen aggasztólag hatnak. Én kénytelen vagyok 
kijelenteai, hogy éa az ilyeu nyilatkozatokat az 
alkotmányossággal egyátalában megtérhetőkaek 
nem tartom. 

Igen, a miniszterelnök ur azt mondotta ne
künk : ha a korminy, mely természetesen saját 
maga pártjára támaszkodik és a maga pártjának 

, támogatásától függ létele, elfogadja azt, a mit 
az ellenzék akar, és igy tehát az összes ország
gyűlésnek mondhatni, az összes nemzetnek aka
ra tá t teljesiti, akkor ezen akarat teljesülni nem 
fog. — Kérdem ón, ki lesz az, a ki meg aka
dályoztatja ezen nemzeti akaratnak teljesülését? 
mert azt vagy a fejedelem akadályoztatja meg, 
vagy valamely más erő, a mely az ország- és 
magának a fejedelemnek is ellen őrségén kivül 
áll. — Mindkét eset, bármelyik legyen is, igen 

j szomorú szinbe állítja alkotmányos lételünket. — 
| En nem szeretem és nem óhajtom azt, hogy a 
i fejedelem, kinek személyéről a törvény kimondja 
[ azt, hogy szent és sérthetlen. minduntalan a ta-
! nacskozásokba hozassék. 

A képviselőnek kötelessége bárhonnan jöjjön 
| is valami ; a mit hazájára és alkotmányára nézve 

károsnak tart , azt erős kritika alá venni és ar
ra nézve véleményét minden tartózkodás nélkül 
kimondani; és én azt hiszem, hogy a kormány 
igen jól tenné, ha nem hozná a képviselőket 
azon helyzetbe, hogy minduntalan kritikát legye
nek kénytelenek mondani a fejedelem interven-
tiói vagy cselekedetei fölött. (Helyeslés hal felől.) 

Azt mondta azután a miniszter ur, hogy 
hát annyira megszokták már a kritikát, hogy a 
még sokkal keményebb kritikát is ugy veszik be, 
mint a szentelt vizet. — Ezt tapasztaljuk. (De
rültség.) 

Azt tapasztaljuk, hogy a kritikával nem so
kat gondolnak; nem sokat gondolnak azzal, hogy 
az itt felhozott érvek megczáfoltassanak, hanem 
hát a mint a miniszter ur mondja, beveszik azt, 
mint a szentelt vizet, — azután hátranéznek 
és azt mondják szavazzunk. — En részemről kí
vánom, egészségökre váljék. (Derültség.) 

Azt mondta a miniszter ur, hogy a. kine
vezéseknél, különösen a magasabb rangú kineve
zéseknél ő egyedül azokat nevezi ki, a kiket is
mer ós a kikre nézve következésképen a felelős
séget magára vállalja. 

En elismerem azt, hogy a kinevezéseknél 
a felelősség a minisztert illeti és hogy annál 
fogva neki óvatosan kell eljárni, hanem mert 
egy miniszter sem ismerheti az egész országban 
azon embereket, kik bizonyos helyre alkalmato
suk, és azt hiszem, hogy ilyen szűk láthatárból 
kiindulni mégis igazságtalanság, mert a minisz
ter nem ismerheti mindazon egyéneket, a kik 
épen ezen helyek betöltésére lennének a legal-

I kalmatosabbak, azért én azt hiszem, hogy a mi
niszter sokkal jobban tenne, igazságosabban járna 
el azok iránt, a kik ilyen alkalmazásokat óhaj
tanak, ha más megbízható személyek ajánlatát 
és bizonyítványait is tekintetbe venné és nem 
csak saját maga ismeretsége után indulna. 

Azonban a miniszterelnök ur az imént, mi-
49* 
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dőn Debreczen városának t. képviselője beszélt 
és azt mondotta, hogy a miniszterelnök ur 1867-
ben azt mondotta volna, hogy a nemzetnek 
minden kívánsága teljesült, azt kiáltotta közbe, 
hogy ezt sohasem mondta. Ha jól emlékszem 
a szavak, melyeket mondott, ezek. . . 

A n d r á s y G y u l a g r . m i n i s z t e r 
e l n ö k : Én ezt sohasem mondtam. I t t a napló, 
szívesen átadom a képviselő urnák, méltóztassék 
felolvasni. (Halljuk! Halljuk!) Én 1867-ben a kö
vetkező szavakat mondtam. (Halljuk! Halljuk! 
Olvassa:) 

„Elmondta az 1861-ki országgyűlés, hogy 
az alkotmány a törvényhatóságok visszaállítását 
kívánja, hogy a minisztérium kineveztetését, az 
elkobzott javak visszaadatását, és a törvénytelen 
ítéletek vagy vádak következtében az országon 
kívül tartózkodók szabadon hazabocsáttatását kí
vánja. Uraim, az országnak mindezen kíván
sága teljesült." (Élénk helyeslés jobb felől.) Kér
dem teljesültek-e az országnak ezen kívánsá
gai ? Igen-e vagy nem ? (Jobbról: Igen: Igen!) Es 
méltóztassanak megengedni elmondanom, hogy 
ha én három évig engedtem azt, hogy az ellen
zék lapjai és szónokai ezen rágódjanak, ennek 
csak azon oka lehetett, mert azt hívem, hogy 
oly passiv téren állanak, hol az ily táplálékra 
szükség van. (Derültség, élénk helyeslés a jobb ol
dalon.) 

S i m o n y i E r n ő : Én természetesen elfo
gadom a hivatalos lapban loglalt versióját ezen 
mondatnak, mely az én távollétemben, akkor 
t. i., midőn még nem volt szerencsém e ház 
tagja lehetni, de lényegére nézve a dolgon nem 
sokat változtat. (Élénk ellenmondások: Hogy ne 
változtatna!: jobb felől.) Engedelmet kérek, az igaz, 
hogy más dolog, hogy az országnak m i n d e n 
kívánsága és az, hogy az országnak m i n d e z e n 
kívánságai teljesültek, (Helyeslés jobbfelől) én azt 
elismerem ; azonban az ott felszámlált kívánal
mak teljesítésére nézve is, meg kell vallanom, 
hogy azok csak részben és csak kis részben 
teljesültek ; (Helyeslés bal felől. Ellenmondás jobb 
felől.) mert az ország törvényhatóságai visszaál
l í t ta t tak ugyan, de nem ugy, mint kellett volna 
az 1848-ki törvények szerint. (Helyeslés bal felől.) 

Egyébiránt, t. ház, felhozattak tegnap a hon
védelmi minisztérium költségvetésével kapcsolat
ban némely tárgyak, melyekre a miniszterelnök 
ur nem felelt, és melyek mégis sokkal lényege
sebbek, sem hogy azokat nézetem szerint felelet 
nélkül hagyni lehetett volna. Ilyen a határőr
vidék kérdése. Már hogy a határőrvidék kato
nai szervezetét megtartsa-e vagy nem, az oly 
kérdés, melyet én-most sem vitatni, sem érin
teni nem akarok. En azt óhajtom, hogy ezen 
határőrvidék és az illetékesek, t. i. a horvát 

országgyűlés meghallgatásával és egyetértésével 
intéztessék el, hanem akár legyen a határőrvi
déknek szervezete katonai, akár polgári, azt 
óhajtom, hogy ezen terület minden esetre mint 
a magyar szent korona területéhez tartozó or
szágrész a magyar korona és egyedül és kizá
rólag a magyar kormányhatóságok alatt álljon. 
Hogy e részben még eddig nem történt semmi, 
vagy semmi, a mi eredményt mutatna fel, az 
kétséget nem szenved. Hallom, hogy 2 ezred 
fog polgárosittatni. Kezdet ez is a polgárosí
tásra nézve. De én a jurisdictió kérdését ve
szem it t szemügyre. En azt állítom, — s az 
kétségtelenül áll. — hogy a határőrvidék, akár
milyen legyen organisatiója, más kormány, mint 
a magyar kormány alá törvény szerint nem tar-
tozhatik. Semmi esetre nem tartozhatik pe
dig a közös hadügyminiszter alá, mert a közös 
hadügyminiszternek biztosítva van a hadsereg 
parancsnoksága a kiegyezési törvény által, ám
bár , miután abban közös hadügyminiszterről szó 
sincs, ez sincs neki biztosítva, de sem a had
ügyminiszternek, sem a hadsereg főparancsnoká
nak föld felett parancsolnia nem lehet. Az pa
rancsolhat a katonaság felett, de föld felett soha, 
és akármilyen országrésznek kormányozása ha
tásköréhez nem tartozhatik. Bármi legyen bel-
organisatióra nézve a határőrvidéknek sorsa, kí
vánom, e sors saját kívánsága szerint intéztes
sék el, de kormányzata egyenesen és határozot
tan a magyar kormányt illeti. 

Ide tartoznak az országban levő várak is, 
hozzáteszem, az országban levő katonai lakta
nyák is. Hogy ez országban legyen oly ház, 
vár, vagy város, melyben nem a magyar kor
mány parancsol, az sem az alkotmányossággal, 
sem a parlamentarismussal meg nem egyezik. 

Mindig azt mondják a municipalis alkot
mány ellenségei, hogyan vállalja magára a kor
mány a felelősséget, mikor a megye felett sem
mi hatalmat nem gyakorolhat 1 Hát hogyan 
vállalhatja magára a felelősséget, midőn a ha
tárőrvidéken, a várakban, és laktanyákban nem 
rendelkezik? Ezen oly nagy hiány eszembe jut
tatja, hogy a muít nyáron egy angol parlamenti 
tag volt itten, kivel szerte jár tam a városban, 
s többi közt meglátogattuk az ő régi ismerőjét, 
Pulszky képviselő urat Mikor aztán onnan el
mentünk, azt kérdezte tőlem, tehát micsoda kü
lönbség van Pulszky és ön között, miben nem 
egyeznek meg önök ? En megijedtem a feladat 
nagyságától, mert igen sokat kellett volna neki 
elmondanom, hanem történetesen épen a Károly-
kaszárnya mellett mentünk, s én azt mondám 
neki: „lássa ön, ezen óriási katonai laktanyában 
az összes magyar mini zteriumnak annyi hatás
köre sincsen, mint annak az ott ácsorgó káplár-
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nak. Pulszky azt mondja, hogy ez ugy helyén 
van, én pedig azt mondom, hogy ez helytelen." 

Az angol azt mondta, hogy „most már ér
tem." 

Csak ezekre nézve akartam észrevételeimet 
előadni, fentartván. hogy a honvédek rokkant
jaira vonatkozó határozat iránti észrevételeimet, 
akkor, mikor az tárgyalás alatt lesz, elmond
hassam. Most egyéb mondani valóm nincsen. 
(Helyeslés bal oldalon.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : (Zaj) Miután az 
igen t. többség méltóztatott azt mondani, hogy 
az Ivánka képviselőtársam által beadott indít
ványt most nem tárgyalja, én a szótól elállók. (He
lyeslés.) Elálltam volna minden megjegyzés nélkül, 
ha az igen t. miniszterelnök ur előttünk te t t kije
lentése és illetőleg incidentaliter az ellenzék szemébe 
vágott állítása nem kényszerítene, hogy arra saját 
személyem érdekében, saját nevemben mint ellen
zéki tag válaszoljak. (Halljuk!) Az igen t. mi
niszterelnök ur azt monda, hogy habár három 
évig folytonosan hangoztatott az ellenzék részé
ről a sajtóban oly állítás, a melyet ö nem mon
dott és bebizonyította, hogy nem mondotta, 
ő engedte , hogy az ellenzéki sajtó vagy 
maga az ellenzék rágódjék 3 évig azon, hogy ha 
jól hallottam szavait : — konezon melyre passiv 
politikájának terén 9züksége van. (Ellenmondás 
jobb felől. Fölkiáltások: Táplálékot mondott!) Igen 
nehéz volt a zaj közben, melyet e szavak elő
idéztek, tisztán megérteni, s igy én megkérdez
tem a közelállóktól, kik szintén igy hallották; 
különben szívesen veszem a helyreigazítást. Azt 
mondta tehát a t. miniszterelnök ur egy részről, 
hogy rágódni, másrészről : mert szüksége volt 
táplálékra. 

Én, t. ház. azt hiszem, hogy habár a mi
niszterelnök ur szájából jött ezen mondás, ez 
nem volt egészen parlamentáris. Ez legalább 
egyéni meggyőződésem. Én ily kifejezést talán 
sem mint képviselő, sem mint miniszter soha 
nem használtam volna. (Derültség johb felől.) 
Azonban, t. ház, én el nem fojthatom magam
ban a vágyat, hogy a miniszterelnök urnák ma
gyarázatot ne adjak arról, hogy miért történik 
az, hogy oly állitások fölött, mint ez — habár 
a jelen állítás nem egészen correcten volt föl
használva az ellenzék által — és egyéb hasonló 
állitások fölött, a melyekre ujjal rámutatni bá
tor leszek, évekig tud rágódni mind az ellenzéki 
sajtó, mind maga a párt. 

T. ház! A parlamentális fegyverek közé 
szokták sorozni a gúnyt és pedig nagy sikerrel. 
Mert a gúny nevetségessé tevése, nevetséges 
szinbeni föltüntetése oly dolgoknak, a melyek 
komolyan már százszor megvitattak és kimerit-
te t tek , tapasztalás szerint igen sokszor használ 

és különösen használ azoknál, kik a komoly 
fegyver előtt nem akarnak meghajolni. 

Én, t. ház, ugy tapasztaltam, hogy olyan 
állitások felé, mint a minő a szóban forgó — és 
hogy idézzek egy, most már történeti nevezetes
ségű anekdotái állítást, az úgynevezett „zempléni 
verebeket" (Derültség) — igenis hatalmasan ki
terjeszti kezét és karját, ugy az ellenzéki sajtó, 
mint a képviselők, mert tudják azt, hogy az 
ilyen állításoknak gúnyos modorban való föl
használása az alkalmas eszköz, hogy a kormány 
politikájának igen sok tekintetben nevetséges 
oldalait bizonyítsa és tüntesse föl, s a napnál 
fényesebbé tegye. Ily eszközül használta föl az 
ellenzéki sajtó a zempléni verebeket, melyek 
még évtized múlva is föl fognak használtatni (Jobb
ról : Éljen!) és ily eszközül akarta az ellenzék 
fölhasználni a miniszterelnök ur azon mondását 
is, noha, a mint a miniszter ur kifejtette, nem 
egészen eorrect módon. Nem tehát azért, hogy 
rágódjék az ellenzék olyan dolgon, a mely ma
gában véve csekély, hanem hogy a gúny fegy
verével ostorozza azokat, kiket komoly fegyver
rel meg nem lehet támadni, hozza föl az ilyen 
állításokat. (Zaj.) 

B e r z e n c z e y L á s z l ó s T. ház! Bátor 
leszek legelőbb államtitkár úrhoz, a honvédelmi 
titkár, Kolos érdemes képviselője, pesti tanár, ál
lamtitkárhoz egy kérdést intézni. (Halljuk!) A 
miniszterelnök ur azt mondta, midőn a vitát 
megkezdtük, hogy az államtitkár ur fog fölvilá
gosítást adni : (Fölkiáltás bal felől: Még eddig 
nem sokat hallottunk!) Hanem ugy látszik, az a 
taktika, hogy megvárják, míg az ellenzék kipus
kázza, kiágyuzza magát és aztán ők foglalják 
el a csatatért. (Derültség.) Azonban vannak oly 
nagy emberek, kivált mióta a Kerkapoly-cultus 
oly nagyrahágott Magyarországban, (F'ólHáltás: 
Erdélyben!) hogy nincsen minisztérium, nincs oly 
cathedra, hivatal, melyet be ne tölthetnének 
vele, s igy van Kerkapoly úrral. (Derültség.) 
Azonban én nem azt mondom, hogy nagy bátor
sága van, hanem hogy szeret ugy beszélni, hogy 
senki sem felelhessen neki. (Fölkiáltások jobb fe
lől: Eláll!) Ugy látszik, nem igen akar kiállani a 
térre, hanem szeretne akkor beszélni, midőn nem 
lesz többé, ki feleljen rá. 

En nem tarzom azok közé, kik erősen 
hangsúlyozva — azt mondják, hogy az 1848-ki 
hondvód oda van, mert én azt hiszem ós vallom, 
hogy a mig magyar nemzet lesz, honvéd is lesz. 
(Igaz! Ugy van! bal felől.) Hanem olyanok ho
zattak i t t föl, melyeket, ha mi elhallgatunk, azt 
mondják, hogy valóban ezen emberek nagyon 
együgyűek. {Derültség). Igy például iegniább mi
niszterelnök ur kegyes volt Amerikát fölhozni és 
például hozta föl Amerika nagy harczát, mely-
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hez képest a többi, a mienk mind csak kóficz. 
Fölhozta, mondom, azon nagy háborút, melyről 
az osztrák tábornokok és a delegatióban való
ban Kulin miniszter ur azt mondta, hogy nem 
volt háború, csak barbarismus és hogy azon 
háborúból az oda való tisztek visszatértek. 
Biztosítom önöket uraim, hogy ha győztünk 
volna, Mag}rarországon a honvéd rokkantak nem 
kérnének segélyt, és hogy ez csak 20 évi meg-
gyaláztatás és aláztatás után történhetett . (Zaj 

jobb felöl.) 
Amerikában különben a rokkantak és sérül

tek kaptak segélyt az államtól csakis, nem rang 
szerint és mi láttunk az amerikai háborúból 
visszatértek közöl később nagy embereket. Ott 
van Grant, az Egyesült Államok elnöke lett. 
Nem borzasztó gondolat volna-e az nekünk, hogy 
egy honvéd-tábornok lehessen államtitkár a hon
védelemnél!? (Tetszés bal felől.) Amerikáról be
szélni különben i t t igen á propos. Hát hol be
csülték meg a magyar honvédet jobban, mint 
épen Amerikában és a 48-ik kormányzónak, hol 
tettek biborszéket a senátusban, épen Ameri
kában ? (Éljenzés a szélső balon.) 

Kár hogy Pulszky ur nincs itt, mert együtt 
lát tuk ezen biborszéket, és a kormányzó azt 
mondta, midőn elfoglalta azt : elfoglalom, de 
nem a magam nevében, hanem azoknak nevében, 
kiknek vérét a széken látom. 

A miniszter urak vigyázzanak azokra a bibor 
székekre, mert nem nagy poésis kell azt gon
dolni, hogy a hovéd vére azokon is látszik. 

Midőn Várady Gábor képviselőtársam oly 
lelkesen beszélt, a miniszterelnök ur szives volt 
felelni, mert ő sokszor kegyes megalázni magát, 
és a vitatkozás közben is ad fölvilágosítást, hit
tem szentül, hogy utána mindjárt Kerkapoly 
következik, hittem, hogy a tanár ur fog fölál-
lani és előadást tartani tanitváay ainak. 

Tisztelem a fiatalságot, a virágokat, hanem 
engedje meg egy kicsit, Ernuszt képviselő ur, 
ha nem hiszem, hogy ők saját tapasztalásból 
tudják a negyvennyolczadiki dolgokat és midőn 
azt mondja, hogy minő absurdum az : hogy mi 
tábornokot követelünk, holott elég van Ausztriá
ban. Ha ez azt teszi, hogy mivel ott igen sok 
van, i t t egy sem kell, akkor legjobb lesz, hogy 
az ember, a ki megterheli a gyomrát, ne egyék 
semmit. Tanácsolom, hogy az ember annyit egyék, 
a mennyit megbir. 

Nem szóltunk volna a honvédrokkantakról 
egész életünkben, ha minduntalan elő nem hoz
t ák volna. De látjuk, hogy az ellenség már most 
nem ellenség — mert most közös hadseregnek 
neveztetik, az az. hiszszük barátaink, az az hin
nünk kell, a ki nem hiszi, az illoyális, — jól 

van, elismerem, nem akarom magamra venni az 
anathemát, hanem egyet el nem ismerek, azt, 
hogy a mint Ernuszt képviselő ur is mondta, — 
el fog jönni az idő, midőn a katona magát pol
gárnak vallja, de ha ezen intézkedéstől azt re
mélni lehetne, akkor én is üdvözlöm azt, mert 
a honvédség mégis közelebb áll a polgárokhoz. 
Valóban ha végig nézünk történelmünkön, az az 
ha volna történelmünk, mert a mohácsi vész óta 
nincs, ha végig nézünk azon hadsereg történe
tén, akkor nem volt sem magyar, sem osztrák 
nemzeti hadsereg, — hanem volt egy nagy né
metországi hadsereg, melyben a tisztek, és épen 
a főtisztek, mind idegenek voltak, az elszegé
nyedett német aristokratiából, holott Angliában 
katona sem lehet senki, ki nem honfi, és mi teli 
vagyunk 500 pensionált generálissal: idegenek
kel. Hogy mit tesz ez, azt csak azok tudják, a 
kik a hazáért küzdöttek. Térey képviselő ur elő
állott és azt mondja, (Fölkiáltások bal felől: De
hogy mondta! Olvasta!) majd rátérek arra is, 
(Derültség) hogy először nagy tapasztalatokat 
gyűjtött, mint régi honvéd, nagy tapasztalato
kat gyűjtött mint uj honvéd, és ezen tapaszta
lata annyi, hogy azt Írásból volt kénytelen el
olvasni, én megengedem, hogy Miletics vagy 
Stratimirovics olvassák beszédeiket, elnézem, ha 
nem tudnak magyarul, hanem hogy ő Írásba 
jegyezze föl tapasztalatait és a ház szabályai 
ellenére onnan elolvassa, ezt nem tar tom elné-
zendőnek. Azt mondta, hogy mi folytonosan 
reeriminatiókkal élünk és ő egész receptjét ol
vasta föl a recriminatióknak. (Derültség.) 

Fölhívom a miniszterelnök urat, én azt hi
szem, ha mi azt mondjuk honvédeinknek, halja
nak meg újra, talán még azt is megteszik, hi
szen egyszer már elpusztultak. De béküljünk ki, 
és én azt mondom, hogy mi föladjuk a rokkant 
honvédeket, adják föl ők a beamtereket penziós
tul. Fort mit Schaden! (Atalános hosszas nevetés.) 

Ha önök megígérik, hogy azok számára nem 
követelnek semmit, ám akkor honvédeink is elég 
hazafiasak lesznek, hogy nem követelnek sem
mit. Hanem addig, a mig egy csonka nyomorult 
honvéd koldul s előtte a penzionális beamter 
glacé kesztyűben sétálgat, {Élénk helyeslés a ba
lon) nagyon félek, hogy a magyarban a lelkese
dés ez utón demoralizáltatni fog, s ez ellentét a 
legnagyobb vád a kormány ellen, bármit beszél
jenek is itt . (Helyeslés bal felől.) Hogy ez meg
szűnjék, hogy ne kiáltsanak és ne ríjanak a hon
védek, ez a mi követelésünk. De ha önök ezen 
politikát folytatják, akkor a demoralizátió elér
kezik nem sokára, és nem lesz szükség többé 
sem „Esti Lap"-ra, sem „Borsszem Jankó"-ra, 
(Zaj jobb felől) hanem annyira reformálták a köz
véleményt, hogy — akár mint nevetnek is — 
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de honvédserege ugy sem lesz többé Magyar
országnak. 

P o d m a n i c z k y E r i g y e s b . T. ház! 
Megvallom, nem ta r to t tam volna szükségesnek 
épen e kérdésben fölszólalni, ha esetleg egyik 
igen t. elvbarátom által e kérdésben pártunk 
részéről mint valami fehér veréb oda nem állít
t a t tam volna, mint ki egyetlen egy a maga ne
mében ; miután én előadását ugy értettem, hogy 
a honvédelmi miniszter nem akar kinevezni bal
oldali embert a honvédségbe, és csak engemet 
nevezett ki, ebből más következtetést nem von
hattam, mint azt, hogy ki baloldali, ha ki akar 
neveztetni honvédnek, vagy meggyőződését kel
lett megtagadni, vagy antiehambreirozni. (Föl-
Máltások bal felől; Nem mondta senki!) Megenge
dem, hogy nem igy volt értve, de más felől meg
engedi t. barátom, ha én mint honvéd köteles
ségemnek tartom ez irán}?ban fölszólalni. 

Kötelességemnek tar tom nyíltan kimondani, 
hogy én nem antiehambreiroztam; kötelességem
nek tar tom kimondani, hogy kívánom, vajha 
minden képviselő ur oly keveset antichambrei-
rozna valaha a minisztériumnál, mint ón. (Él
jenzés és taps a jobb oldalon.) 

T. ház! Én a honvédség kérdését nem te
kintem pártkérdésnek. (Zajos helyeslés.) Nem fo
gom megengedni az ón meggyőződésemnél fogva 
soha, hogy e kérdés pártkérdésnek tekintessék. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) Pártunk ezt kimondotta 
1868-ban, s ón épen azért, mert akkor oly he
lyesen kimondotta ezt, most e kérdéshez egy
szerűen ugy szólók, mint képviselő, a kinek kö
telessége e kérdésben minden pártszemponttól 
eltekintve, elmondani tiszta meggyőződését. He
lyeslés!) Miután én nem olvasom le tapasztala
taimat, mert azok hála Istennek igen mélyen 
be vannak vésve emlékezetembe, egészen egy
szerűen fátyolt borítva a múltra, (Egy hang a 
szélső bal oldalról: Pokrócsot!) melyre nézve igen 
sokat pro és eontra lehetne fölhozni, egyszerűen 
elmondom, hogy mióta a honvédség eszméje most 
legutóbb fölmerült, mit tapasztaltam? s mi által 
vezéreltettem? (Halljuk!) Én, midőn az 1867-ki 
évben ő felségeik azon kegyadománynyal lepték 
meg a honvédséget, megvallom az igazat, én nem 
tudtam azon pillanatban, mit kell éreznem; ón 
örültem, rendkívül örültem; nem okoskodtam, 
nem azt néztem, vajon: hogy lesz ez kezelve? 
hanem azon gondolkodtam, hogy ime elértem 
egyik vágyam tetőpontját, elértem azt, hogy ezen 
adomány nyomán egy valóban nemzeti institutió 
fog támadni, melynek jövedelmeiből az elaggott, 
a megesonkult honvédek főn fognak t a r t a tn i ; 
mert t. ház, azon katonára nézve, ki a hazáért 
vérzett, sokkal értékesebb azon adomány, me
lyet a tiszta meggyőződés tesz a haza oltárára, 

mint az, melyet tisztán és egyszerűen megsza
vaznak. (Zajos helyeslés és éljenzés jobb felől.) A 
haza adományához az járul, kinek meggyőződése 
azt sugallja, (Mozgás a baloldalon, éljenzés jobb fe
lől) az adót pedig kivetik mindenkire, bármi le
gyen meggyőződése. (Helyeslés jobb felől.) Ez az 
én meggyőződésem. (Halljuk!) 

De mi történt azután? 
En akkor sokat hallottam beszélni, sokat 

olvastam, de utoljára a főczól elérésére, nem 
akarom mondani ki hibája! által, de tapasztal
tam, hogy nem történt semmi. Néhányan kezd
tünk adakozni, ez megakadt, később agitatió tá
madt ellene, s ennek következtében azon szép 
fundus elosztatott és azon szép magasztos czél 
egy pár hónap alatt délibábként eltűnt. (Ivánka 
Imre közbeszól: Ki csinálta 9) 

Hogy ki csinálta, azt nem tudom, de hogy 
elmondhatjuk mindnyájunk a „peceavi^-t, hogy 

| volt benne mindnyájunknak részünk, azt tudom. 
(Derültség.) 

Azután következett a honvédség második 
stádiuma. Ez volt 1868-ban őszkor, midőn a 
honvédségről szóló törvényjavaslat a véderőröl 
szóló törvényjavaslattal együtt benyujtatott. 

Miután én különösen e törvényjavaslatot oly 
fő-fő értékűnek tartom, s mert igazságtalan nem 
szeretek lenni, lehetetlen, hogy e helyen ki ne 
nyilvánítsam, miszerint azt, hogy ezen törvény
javaslat akkor tárgyalás alá kerülhetett, csak a 
miniszterelnöknek mint honvédelmi miniszter fá-

I radozásainak köszönhetjük. Mert legyünk méltá
nyosak és igazságosak magunk iránt is, bizony 
akkor nagyon sokan közölünk jobban szerettek 
volna haza menni, mintsem it t még azon nehéz 
napokat leélni, melyekre mindnyájan emlék
szünk még. 

Reám nézve azon törvényjavaslat tárgyalása 
a házban a legemlékezetesebb és legélvezetesebb 
perczek emlékét rejti, mert tiszta hazafiságot, 
önzéstelen meggyőződést lát tam kinyomva min
den egyes szóban, mely akár jobbról, akár bal
ról a törvényjavaslatra nézve mondatott. 

Ezután szétmentünk. Méltóztassanak meg
hinni, hogy figyelemmel kisértem azonnal, a mint 
a honvédség szervezése megkezdődött, a vélemé
nyek alakulását. Nem a közvéleményt, mert az 
nem közvélemény. Igen sok ember ugyanis, mi
kor négyszem közt beszéltem vele a honvédség
ről , oly gyönyörűnek találta azt, oly ömlengés
sel beszélt róla, és ha vele 8 szemközt beszél
tem, nem ismertem reá. (Tetszés a jobb oldalon.) 
En figyelemmel kisértem az egészet, nagy sza
vak nélkül iparkodtam az emberekre hatni, és 
meglehet, hogy hibás, de legbensőbb meggyőző
désem, hogy honvédség nélkül a véderőt refor
málni nem lehet. A ki tehát azt mondja : Eu a 
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honvédség legtökéletesebb szervezéséhez nem já
rulok, az azt mondja, hogy a hadsereget refor
málni nem akarja. Figyelemmel kisértem a dol
got, de azt láttam, hogy az emberek félnek, az 
emberek bizonyos nyomás alatt vannak, az em
berek nem tudják mit, higyenek. 

Én akkor egy levelet irtam a miniszterel
nök urnák és megkértem őt, legyen szives en
gem főhadnagynak kinevezni. Főhadnagynak pe
dig azért, mert átolvastam a törvényt, és mert 
tudtam, hogy mint kapitány nem tehetek szol
gálatokat, akkor t. i., mivel falun laktam. Azon
ban kaptam a miniszterelnök úrtól egy igen 
szívélyes választ, melyben fölkér, hogy álljak el 
szándékomtól, ós engedjem meg, hogy kapitány
nak nevezzen ki. Elfogadtam az ajánlatot, mert 
ismertem okát. Időközben t. i. saját társaim jöt
tek hozzám és panaszkodtak irányomban. És 
miért panaszkodtak? azért, hogy én főhadnagy
ságot kértem, és hogy én a rangot rontom. 

Valóban elbámultam. Hát ide jutottunk, 
hogy mikor arról van szó, hogy szolgálatot te
gyünk a hazának, akkor rangról beszélünk ? 
(Helyeslés jobb felől, nyugtalanság a bal oldalon.) 
Megvallom, ez reám nagyon szomorú hatással 
volt, szomorú hatással egyrészt azért, mert a 
rangkórságot gyűlölöm, részint azért, mert ez 
azt mutatja, hogy számtalanok nem olvasták el 
a törvényt, és tulaj donkép ne ni ismerik a tör
vény alapját; mert különben természetesen azt 
mondották volna, hogy hiszen ő a lovasságnál 
csak mint főhadnagy tehet szolgálatot a szabad
ságos állományban. 

En ezeket, tisztelt ház, föl akartam hozni 
mentségül magam iránt, de mentségül egyszers
mind azok irányban is, kik azzal vádoltat
nak, hogy baloldali meggyőződéssel biró embere
ket nem neveztek ki (FölkiáUás balon: Igazi) 
Megeshetett, de kérem ily viszonyok között, — pe
dig higyék meg nekem, a mit mondok, tiszta 
egyszerű igazság, ily viszonyok között — ugyan hol 
akadt volna baloldali ember oly nagy számmal, 
a kik szívesen mentek volna a honvédségbe, bi
zony nem akadt, hanem igen sok, ki akart men
ni, ellett ijesztve attól, hogy a szabadságolt ál
lományba lépjen. 

Egyébiránt a mi a kinevezéseket illeti, el
hiszem, tudom, hogy igen sok hiba történt, de 
kérem, mi nem vagyunk mai honvédek, mi meg-
kopaszodtunk ezen szolgálatban, gondoljanak visz-
sza: hát ez előtt 22 évvel nem tőrtént-e szám
talan hiba és ha akkor azon hibák miatt nem 
tettük volna meg kötelességünket, a mit teljesít
hettünk azon hibák daczára is? bizony akkor kö
telességünk nem teljesítésének szomorú követ
kezményei lettek volna ; de e hibák mind ele

nyésztek szemeink előtt, mert felfogtuk fontos fel
adatunkat. 

En részemről igen szerencsés voltam, mert 
öt baloldali embert ajánlottam és mind az öt 
ki lett nevezve, mind az öt igen szép állást fog
lal el, és díszére válik a honvédségnek. (Tartós 
éljenzés.) En megengedem, hogy lehetnek körül
mények, esetek, a mikor a politikai véleményre 
némi súlyt fektetnek; de más részről, mikor oly 
intézményről van szó, melyet nem lehet párt
kérdésnek tekintenünk, melyet az ország kérdé
sének kell tekintenünk, mikor oly intézmény 
életbeléptetéséről van szó, megvallom, nem res-
tellek még szemtelenkedni sem, akkor már iga
zán antichambrirozok, nem hagyok békét az il
letőknek mind addig, mig be nem látják, hogy 
hibáznának, ha nem járnak ugy el, mint én kí
vánom. 

Ezek után bocsánatot kérek, hogy ily hosz-
szasan beszéltem nem a dologhoz; (Halljuk!) 
hanem engedjék meg még. hogy csak igen rövi
den azt nyilvánítsam, hogy a honvédelmi mi
nisztérium költségvetését részletes tárgyalás alap
jául elfogadom, de következtetve természetesen 
azokból, miket előbb mondtam, csak azt sajná
lom, hogy Ivánka t. barátom határozati javas
lata már rég nem teljesült; és miután azon az 
utón ez teljesedésbe nem mehetett, melyet én ré
szemről — csekély meggyőződésem szerint — 
leginkább óhajtottam volna, két kézzel ragadom 
meg az alkalmat, hogy most ráadjam szavazato
mat azon kéréssel, méltóztassék azt a t. ház 
elfogadni, mert egyike legszentebb kötelességét 
rója le az által; ha e kötelességünket lerójuk, 
akkor a történelem is, akkor a haza is bizo
nyára inkább elnézi, egyikünk vagy mási
kunknak, ha egy kevéssé botlik is. (Helyeslés bal 
felől) 

I v á n k a I m r e : T. ház! Csak egy pár 
szót akarok mondani. (Folkiáltások: Miért f Sze
mélyes kérdésben?) Szólni akarok szavaim félre
magyarázása miatt. Igen röviden bátor vagyok 
kijelenteni, hogy nem volt eszem ágában sem 
t. barátom Podmaniczky Frigyes képviselő urat 
oly módon ide állítani, mint ő maga mondta. 
En egyszerűen őt mint unicumot mutattam föl, 
épen ugy, miut például a birák kinevezése al
kalmával Bónis volt képviselőtársunkat szintén 
mint unicumot állítottam föl, a kiről pedig, hogy 
baloldali, senki kétségbe nem vonja. 

Kerkapo ly Káro ly államtitkár: 
T. képviselőház! Engedje meg a t. képviselőház, 
hogy azokra, mik a honvédelmi tárcza költségelő
irányzatának tárgyalása alkalmából eddigelé el
mondattak, csak annyiban tehessek néhány 
észrevételt, a mennyiben remélhetem, hogy 
felszólalásom megnyugtatására szolgál a szólót- -
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toknak azok iránt, a miket némi aggálylyal te
kintettek annálfogva, mert látták a dolgot, a 
mint azt előadásukban tolmácsolták. 

Igen sokra, a miket hallók, nem szándéko
kozom kiterjeszkedni. Előadásom határai épen 
abban lelhetők, a mit most mondottam. 

Mindjárt az első szónok, Várady Gábor t. 
képviselő ur, neheztelte azt, hogy nem látja a 
megfelelő intézkedéseket a törvény azon inten-
tiójának valósítására, a melyet ő azon gondos
kodásában vélt fölismerhetni, hogy a tartalékból 
átvett azon kiszolgált katonák, a kik a hadse
regnél az úgynevezett műszaki csapatoknál szol
gáltak, a honvédséghez áthelyeztetésök alkalmá
val külön vezettessenek nyilvántartásba. Mint 
monda, a törvény ezen intézkedésénél más inten-
tió nem lehetett, mint az, hogy annak idejében 
ezekre is tekintettel, és ezeknek is segélyével a 
műszaki csapatokat a honvédségnél megalkotni 
lehessen. 

Én, t. képviselőház, a törvény intentiójának 
sem átalában, sem ezen törvény tekintetében 
különösen taglalgatásába bocsátkozni, vagy a t. 
képviselő úrral vitázni nem szándékozom. Egyet 
bizonyosan vélek tudhatni és merek állítani, t. 
i., hogy bármi lett legyen a törvény intentiója, 
ha a törvény rendeletének az utolsó vonásig elég 
tétetik, akkor azon törvény intentiójának érde
kében megtörtént az, a minek megtörténni kel
lett. Ám a törvény mit kivan? Itt azt, hogy a 
tartalékból átlépő ilyetén katonák külön vezet
tessenek nyilvántartásba. 

Ha a t. képviselő ur azt mondotta volna, 
hogy ez meg nem történt, s ezért nélkülözné 
azon intézkedéseket, melyek a törvény intentiója 
irányába esnek, igazat adnék neki. Ámde ez 
megtörtént, egyebet pedig a törvény nem kivan. 

Véleményem szerint a kormány föladat a atör-
vónyeket végrehajtani ugy, a mint ő is kívánta 
azt, egészen annak rendelete szerint. S mikor 
hajtatnak azok végre egészen annak rendeletei 
szerint? Meggyőződésem szerint csak akkor, ha 
a végrehajtás a törvény igényein innen nem 
marad, de azon túl sem megy. 

Egyik a törvénynek teljesítetlenül hagyása, 
másik azon túlkapás lenne és ezért — vélemé
nyem szerint — egyátalában nem lehet a kor
mányt kárhoztatni a miatt, hogy nem mutatta 
és tettel nem bizonyította sajátjául azon fölfo
gást, a melynek alapján például Clementisz Gábor 
képviselő ur biztositá vala a miniszterelnök urat, 
hogyha daczára annak, hogy a törvények az 
iránt nem intézkednek, a műszaki csapatokat 
mégis megteremtette volna, ezen tette a ház 
tetszésével találkozott volna; ismétlem, a törvény 
végrehajtása közben a megvont határokon sem 
innen . maradni, sem azon túl nem menni 
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> a kormány föladata. Az ellenkező elv hirdetése 
ha nem csak egyik, de a másik irányt és lehe
tőséget is szem előtt tartjuk, ugyanis meggondo
landó. 

A mi egyébiránt azt illeti, hogy Várady 
Gábor igen t. barátom nélk ülözi az előintézkedé-
seket, melyek mégis azt muta tnák, hogy a kor
mány a törvény többször emiitett intentióját 

1 nem tévesztette szem elől, legyen szabad meg
jegyeznem, hogy ezen intézkedések nem marad
tak el. A miniszterelnök ur már megjegyezte, 
hogy a mennyiben anyagi körülményeinkre s a 
törvény rendeletére való tekintettel magában a 
honvédségen belő] ezen intentióknak szolgálni 
lehet, annak semmisem áll útjában. Es ez meg 
is történt. A miniszter ur megemlítette, hogy a 
katonai kiképzés érdekében azou tanfolyamon 
kívül, mely az egyetemen nyittatott, minden 
kerületben egy-egy tiszti-képző és tiszti-iskola 
működik; megemlítette, hogy a zászlóaljaknál 
ezeken kívül altiszti iskolázások folynak az egész 

j télen át. Én ezekhez hozzáadom még azt, hogy 
j azon tiszti és tisztképző iskolákban épen ugy, 
I mint itt az egyetemi katonai tanfolyamon is 
| kellő figyelem van fordítva azon ismeretágakra, 

melyek épen a különleges fegyvernemeknek, mint 
az utászoknak és mérnököknek czéljaira szüksé
gesek. 

Ez az egyik, mit mondani akartam; másod
szor még azt kell kifejeznem, hogy minden ma
gyar honvédszázadnál van rendszeresítve 26 — 26 
utász, az ő föleége által jóváhagyott szabályok 
értelmében. Ezen 26 főnyi utász-szakaszok min
denike 50 emberre való szereléseket hord magá
val, ugy hogy azok háború vagy mozgalom ese
tében, midőn a zászlóaljak nagyobb tömegekben 
találkoznak, a századokból kiemelhetők és töme-
gesithetők. Ilyként lehetséges, hogy a honvédség
nél 20 és fél század, vagyis 5 zászlóalj utász le
gyen formálható, tehát 6 százaléka az összes 
létszámnak, oly szám és oly arány, melynél na
gyobbat a t. képviselő ur egyetlenegy fönálló 
rendes hadseregnél sem tud fölmutatni. (Fölkiál
tások balról: Utászok?) Igenis utászok. (Halljuk! 
Zaj.) 

A tüzérségre nézve meg kell említenem, 
hogy azon fegyvernemet illetőleg hason könnyű 
móddal, az anyagi erőknek oly aránylag kis ter-
heltetésóvel előmunkálni teljes lehetetlen. Ide 
járul egy másik s igen lényeges körülmény, t. 
i., hogy az illető erők egyelőre teljes mérvben 
igénybe vétetnek, a rendes hadseregnél alig egy 
évvel előbb megmagyarositott három tüzérezred 
szolgálatára. Mindnyájunk előtt nyilt titok, ugyan
is hogy ezek Magyarországon igen uj datumúak, 
következőleg, hogy a megfelelő erőkre ott van 

I szükség, ha azt akarjuk, hogy azon ezredek va-
50 
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lóban, igazán magyarok legyenek, s ne csak a 
papiron. 

Más észrevételt is hallottam, nem ugyan 
Várady képviselő úrtól, mert hisz ö ismeri a 
magyar honvédsereg szervezését, de Clementisz 
képviselő úrtól, ki azt monda, hogy azon szám
adatok helyett, melyeket a miniszter ur elő
adott, inkább szerette volna a honvédsereg szer
vezését i t t fölmutatva látni. 

Ha nem tévedek, minden költségvetési elő
irányzat pénzügyi tükörképe a megfelelő szolgá
lat szervezésének, egy pénzügyi tükörkép, mely 
fölmutat minden egyes kiadási czimet, minden 
egyes hivatalos állást. Fölfogásom szerint csak 
e körülmény te t te lehetővé Várady Gábor kép
viselő urnák, hogy ne csak ismerje, de ítéletet 
is mondjon a honvédség szervezése fölött, mond
ván, hogy azt kisszerűnek, katonásdi játékhoz 
hasonlónak találja. Én — megvallom — ez Íté
letre megdöbbentem, de megütődésem mindjárt 
elenyészett, mihelyest a t. képviselő ur ítéleté
nek okát is megmondta. 0 t. i. azért találja 
kisszerűnek a honvédség szervezését, mert abban 
csak egy tábornokot lát. Ha csak ez az oka, a mi
ér t katonásdinak tartja azt, (Több hang bal felől: 
Több is van!) akkor — ha jól vagyok értesülve 
— a svájezi militiával egy sorsban osztozunk. 
A svájezi militiának ugyanis, mely pedig már 
komoly alkalommal megmutatta, hogy valamivel 
más katonásdi játéknál — ha informatióm nem 
csal — szintén csak egy tábornoka van. (Élénk 
helyeslés jobb felöl.) 

Azt is méltóztatott mondani a t. képviselő 
urnák, hogy az az egy tábornok is csak kerü
leti parancsnok, tehát csak azon hatásköre van, 
mint a többi kerületi parancsnoknak, a kik pe
dig csupán ezredesek. Legyen szabad legalább 
is ugyanannyi joggal meglbrditani a tételt, s 
azt mondani, hogy miután azon egy tábornok 
kerületi parancsnok, a többi öt kerületi parancs
nok, habár csak ezredes, ugyanazon jogkörrel 
van fölruházva, mint azon egy tábornok. Sőt 
igy tán több joggal is lehet állítni a dolgot, s 
akkor a dolognak egész más szine lesz; több 
joggal, mert azon honvédségi alapszabályokban, 
melyeket a t. képviselő ur, mielőtt ítéletét ki
mondotta róla, bizonynyal megismert, nyiltan 
meg van irva, hogy azon ezredes kerületi pa
rancsnokok osztály tábornoki jogkörrel vannak 
fölruházva. Tehát, ha az identifícátió terére lé
pünk, mondjuk azt, hogy van egy tábornokunk, 
s van öt osztálytábornoki hatáskörrel biró ezre
desünk. Ez aztán teljesen meg fog egyezni a 
honvédség alapszabályaival, melyeket a fölség 
hagyott helyben. 

Már Debreczen város t. képviselője oda mó
dosította e fölfogást, hogyha az ezredesek teszik 

a tábornoki teendőket, akkor nincs semmi baj. 
Az alapszabályokra hivatkozással, bátor vagyok 
föltétlen formában kérni ezen elismerést; miután 
azon ítélet indokolására, hogy a honvédség szer
vezete kisszerű és gyermekes, egyéb motivátiót 
nem hallottam. Miután olyant, minek némi fölvilágo-
sitásával megnyugvást vélnék eszközölhetni nem 
csak a házban, de a honvédségi institutió iránt érdek
lődő tgész nagy közönségnél, még csak Papp 
Lajos képviselőtársamtól hallottam, csakis erre 
szorítkozom a következőkben. 

A képviselő ur nehezteli, hogy a honvédség 
elhelyeztetése szegényes, mig a hadsereg fényes 
épületekben tanyázik. Ez egy részben igaz; ha
nem ne felejtsük, hogy azon fényes épületek sem 
egy év müvei, hanem századok kellettek, mig 
fölemeltethettek. S még ennyi idő óta sincs a 
hadsereg csak úgyis elhelyezve, hogy nagy ré
szének a polgárokhoz ne kellene beszállásoltatni. 

En részemről megelégedéssel mondhatom azt, 
hogy az első év végével alig egynehány honvéd
zászlóalj van, a melynek ne volna biztosítva lak
tanya, a rendszeresített béke-állomány idejéig. 
S az egésznek alig 5-6 % kamata marad kaszár-
nyázás nélkül. Igaz. hogy azok még nem épül
tek fel mind; de azoknak a nyáron felépítését 
biztosították azon jóakaratú községek, melyek a 
honvédséget nagy előzékenységgel és t á r t karokkal 
várták, oly előzékenységgel, hogy ennek itt e helyen 
nyilvános elismerését részemről tartozásnak vélem. 
Midőn a honvédségnek alig 5—6 % kamatánál nem 
vagyunk azon helyzetben, hogy szállásolása iránt 
egész íormaszerüséggel biztosítva ne lennénk : akkor 
részemről a hiányos elhelyezés feletti panaszko-
dásokra magamat jogosítva nem érezhetném. 

A mi a t. képviselő ur azon állítását illeti, 
hogy a közös hadsereg mi helyiséget sem bocsá
to t t a honvédsereg rendelkezésére, tartozom a t . 
képviselő urnák azon elismeréssel, hogy ezt csak
is az ő tudomása szerint monda. Ez lelkiisme
retességre mutat, s azért mondám, hogy elisme
réssel tartozom érette. (Derültség.) De az én tu
domásom szerint igen is bocsátott. Példáért nem 
kell messze menni, Budán is találunk. Hol a kö
zös hadügyi kormány, tekintettel saját szükségle
tére tehette, ott teljes készséggel segített a hon
védség elhelyezésében. Ezt nem csak egy város
ban tette. De természetes, hogy ugy az egyik, 
mint a másik sereg elhelyezése közszükség, s csak 
hol egyik megszűnt, ott nyílt tér és alkalom a 
másik fede hetesére ; a hol az egyik sem szűnt 
meg. ott természetesen sem kívánni, sem várni 
nem lehet, hogy az egyik fedezetlenül hagyja 
saját szükségét a másik kedvéért. Ezek után 
még csak Ivánka Imre képviselő ur előadására 
van némi mondani valóm. 0 azt monda, hogy 
barátja az intézménynek, fejlődését szivéből ki-
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vánja, s azért nem vádképen, csak figyelmezteté
sül hozott fel némely hiányokat; óhajtva, hogy 
figyelmeztetése azon hiányok elenyésztetésére, 
megszüntetésére vezessen. Én teljes elismeréssel 
ós köszönettel vagyok érte. Nem is fejtegetem 
ezen hiányok fenforgásának okait. Egész tár
gyilagosan annyit akarok mondani; hogyha ő hi
vatkozik arra, miszerint a honvédelmi törvény 
a hosszasan szolgált altisztek ellátására vonat
kozó speciális tőrvényt helyez kilátásba, s hogy 
az még eddig bemutatva nincsen, annak már 
maga megmondta az okát. Mert hivatkozott ezen 
törvényünk vógszakaszára, az 59-ikre, mely mondja, 
hogy azon törvény a közös hadügyminiszter és 
a honvédelmi miniszter által lesz végrehajtandó. 
E stipulatió magában mutatja, hogy szükség volt 
a törvényjavaslatnak a két miniszter közti meg
beszélésére, e nélkül a törvény értelmében nem 
lehetett volna határozni. A dolog természeté
ből foly, hogyha valamely ügynél két miniszter
nek egyet kell érteni, az egyetértést biztosítani 
kell, és ez időt kivan. De most már mond
hatom, hogy a dolog be van fejezve, s a kérdé
ses törvényjavaslat az illető minisztériumok közt 
megállapittatott s szövegezve is van, s mi se áll 
útjában, hogy a költségvetés tárgyalása után a 
ház asztalára tétessék. (Átalános helyeslés.) 

A másik törvény, melyet képviselő ur fel
említett, a katonasági dijra vonatkozik, melyet 
azok fizetnek, kik bármi oknál fogva a hadseregbe 
be nem soroztattak, noha előállíttattak. Ez a 
tőrvényjavaslat is munkában van. De meg fogja 
engedni a t. képviselő ur, hogy épen azért, mert 
itt az adózók ujabbi terheltetéséről van szó, azon 
adózókéról, a kiknek tulterheltetéséről már annyi
szor volt alkalmuük panaszokat hallani, nagyon 
is meggondolást érdemel, hogy akkép legyen 
összeállítva a törvény, hogy mind a czélnak meg
feleljen, mind pedig—mennyire csak lehet — az 
adózó nép erej'éhez kellőképen arányosittassék. 

Egyébiránt a dolog e tekintetben főleg 
annyiban fontos, a benyújtás ideje, és annak van 
súlya, hogy a javaslatot legalább a közelebb tör
ténendő ujonczozásfc megelőzőleg törvénynyé lehes
sen emelni, akkor állván be alkalmazhatásának 
ideje. Azon kellemes helyzetben vagyok, hogy is
mét biztosithatom t. képviselő urat , hogy mi 
rajtunk nem fog múlni ezen törvényjavaslatnak 
oly időben való beterjesztése, hogy az a jövő 
ujonezozás alkalmával már foganatositható legyen. 
A mi más, nem a tőrvényhozás, hanem a kor
mányzás terén általa felmutatott egyes hézago
kat, hibákat és mulasztásokat illeti, ezekre nézve 
legyen szabad megjegyeznem, hogy nem a nyil
ván látható tényekre vonatkoznak azok, a mik
ről azt mondta, hogy helytelenek, hanem inkább 
a mulasztásokra, oly dolgokra, melyekről azt 

mondta, hogy elmellőztettek, vagy elfelejtettek. 
Azért engedjen meg nekem a képviselő ur, ha 
megjegyzem, hogy ezek iránt nehezen lehet biz
tos értesülése, mert a mit a hivatal a maga czéi-
jaiból, a maga benső hasznára tesz, vagy nem 
tesz, arról hivatalon kivül, legalább kérdés nél
kül nem oly könnyen lehető a biztos értesülés. 

Bocsánatot kérek, ha e közben őt nem kö
vetem oda, hogy elmondjam, hogy én mit tudok 
és mit nem tudok, és hogy ő mit tud, meg mit 
nem tud, s csak azt jegyezzem meg, hogy ő egy 
kicsit sokat is vélt tudni. Azt hitte, hogy ő azt 
is tudja, hogy én mit gondolok, és hogy mi mit 
csinálunk és mit nem csinálunk, ott a hivatal
ban ő például tudni vélte, mintha intézkedéseink
ről azt hinnném, hogy azok égi csodák, me
lyekre ember még soha nem gondolt. 

Mi alapon véli ezt tudhatni ? nem képzelhe
tem el, miután exclusiv pátenst nem kértem 
azokra, de engedelmével, minden tudatlanságom 
mellett is tudom azt, hogy hason intézkedések 
másutt is történtek, s épen ennek tudása kö
vetkeztén nálunk is oly intézkedések tör
téntek, és nem valami szem nem látott, íüí nem 
hallott csoda eredetiségek. ÍTetszés jobb felől.) Más
részt meg azt is tudni véli a képviselő ur, mit 
nem csinálunk mi, például: hogy nekünk eszünk 
ágába sem jutot t arra gondolni, hogy jó lenne 
például meynyerni hazánk azon táborkari térké
pét, melyet a hadügyi kormány készíttetett. De
hogy nem gondolunk, gondoltunk bizony mi. 
Azon térkép két külön nagyságban van meg, az 
egyik mindenki által megszerezhető, a másiknak 
meg csak az a baj, hogy bár az igen nagy és 
jól használható, igen nagyon drága. Ha jól em
lékszem, a ház előtt már fönforgott e kérdés a 
közlekedési miniszter által behozatva. A meg
szerzés gondolata igen nagyon tetszett, hanem 
azt találta a t. ház, hogy 40—50 ezer forint 
nagy összeg, és azon megbízást adta a kormány
nak : gondoskodjék, hogyan lehessen olcsóbban 
hozzájutni ahhoz. Ezen gondoskodás a honvé
delmi minisztériumnak közreműködésével meg
történt, s véleményünk a közlekedési miniszter
hez jutott , ki majd megteszi a továbbiakat. 

Többet mondok, a honvédelmi minisztérium 
e rövid egy éves életében í 10 lap térképet ké
szíttetett a maga emberségéből. Azok közt van 
egy igen-igen megnézhető darab. Dicsekvés nél
kül mondhatom ezt, ámbár diesekvésről is hal
lottam itt szónokolni a képviselő urat, miután 
abban semmi részem sem volt; azt a katonai osz
tály működésének buzgalmának és ügyszereteté
nek kell köszönni. Ez egy igen megnézhető me
net-térkép, birtokába jöhet a t. képviselő ur is, 
miután vagy 400 példányban nyomatott. E tér
képen az összes utak, az azokon levő hidak, a 
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természeti akadályok stb. stb. nem csak mappirozás-
sal megjelelvék, de egy mellékelt leírásban is 
ismertet vék; sőt többet mondok, a mű még Ma
gyarország szomszédos tartományaira is kiter
jeszkedett. (Nagyon, helyes! bal felől.) 

Én mindezeket nem mondtam volna el, 
mert magunkról és viselt dolgunkról szólani nem 
szeretek; de miután a t. képviselő ur beszédé
ből, ha észrevétel nélkül hagyom, a közönség azt 
hihetné, hogy ügye gondatlan kezekben van, s 
ennek folytán méltán elszomorodhatnék, azért 
kötelességemnek tartottam megmondani, hogy a 
dolog nem egészen ugy áll, mint a hogy elmon
datott. Ezek oly egyes részletek, miknek min
den dicsekvés nélküli elmondására a t. képviselő , 
ur indított, oly fölvilagositasok, minőket minden ' 
részletnél is adni kötelességemnek fogom tekin
teni, leplezetlenül beismervén azt is, a mit 
eddig eszközölnünk talán nem sikerült volna, lett 
legyen annak oka akár az idő rövidsége, akár 
a mi gyarlóságunk és erőtlenségünk. (Élénk he
lyeslés és éljenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : T. ház! Szólásra nincs senki föl
írva, az átalános vitát következőleg berekesztett-
nek nyilváníthatom és föltehetem a kérdést, 
(Halljuk!) Elfogadja-e a t. ház a honvédelmi mi
nisztérium 1870-ik évi költségvetését a pénzügyi 
bizottság javaslata szerint átalánosságban a rész
letes vita alapjául? (Elfogadjuk!) A kik elfogad
ják : méltóztassanak fölállani. (A jobb és középbal 
oldalon fölállanak.) 

A többség elfogadja, s igy következik a rész
letes tárgyalás. 

Mielőtt a részletes tárgyalásba belebocsát

koznánk, egy elvi kérdés volna eldöntendő, me
lyet előterjeszt a pénzügyi bizottság előadója, 
méltóztassanak meghallgatni. (Halljuk!) 

Bitto I s tván előadó: T. ház! Mél
tóztatnak emlékezni, hogy a pénzügyi bizottság 
jelentésében fölhija a t. házat egy elvi kérdés 
eldöntésére, a mely még a részletes vita meg
kezdése előtt szükséges, mert kihat több czimek-
re. Bátor leszek még egyszer fölolvasni: (Olvassa 
a pénzügyi bizottság jelentését:) A pénzügyi bizott
ság azonban a maga részéről súlyt fektetve arra, 
hogy a törvény abbeli rendelete, miszerint a hon
védség javadalmazás tekintetében teljesen egyen
lő lábra helyezendő a hadsereggel, az illetékekre 
nézve időközben történt változtatások után is 
épségben maradjon, helyesli a minisztérium elő
irányzatát a tiszti fizetéseknek itt is alkalma
zásba vett íölebb emelésére nézve ; ellenben a 
teljes egyenlőség szempontjából a hadseregben 
létező mérvekre leszállittatni javasolja a lóillet-
mónyeket. Itt következnek a részletek; nem tu
dom, a t. ház méltóztatik-e elfogadni azt, 
hogy a honvédség tisztjeire nézve ugyanazon ja
vadalmazás állapíttassák meg, mely a közös had
sereg tisztjeire az 1870-iki költségvetésben a de-
legatio által megállapittatott. (Elfogadjuk \) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház. tehát a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint, hogy teljes 
egyenlőségbe állíttassanak a hadsereggel a hon
védek. (Elfogadjuk!) Tehát elfogadtatik! 

A részletes tárgyalást holnap fogjuk meg
kezdeni. 

(Az ülés végződik d. u. 2*u órakor.) 



NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
A kövér nyomatú számok az üléseket jelölik, melyekben az illető személyek működnek, vagy az illető ügyek előfordulnak, 

a többi szám jelöli a lapokat, hol az illetők felszólalásai vagy beszédei kezdődnek, vagy szóiisi szándokuk van kifejezve. 

Adóügyben Deák Ferencz interpellatiója 1 4 0 . 
Állami (1867. évi) bevételek és kiadások kimutatása 1 3 5 . 
Allamszámvevőszéki törvényjavaslatról a főrendiház mó-

dositványát közli 1 4 0 . 
Almássy Sándor 218. 
Andrásy Gyula 3U5. 
Andrásy Gyula gr. 349—351, 353, 366, 388. 
Angolországgal kötött pótszerződés kihirdetése 1 3 3 . 

Babes Vincze 126, 187, 192, 195, 223, 245. 
Bay Ferencz mint előadó 1 3 8 . 
Bánó József 57. 
Benedek Gyula 75, 189, 202, 308, 309. 
Benedek Gyula interpellál ineompatibilitás iránt 1 3 7 . 
Berzenczey László 23, 130, 172, 184, 195, 202, 204, 

222, 261, 354, 389. 
Berzenczey László fenyítő perbe foghatása iránt 1 3 6 . 
Bethlen János gr. 40. 
Bittó István 308. 
Bittó István mint elnök 1 3 6 , 1 3 5 . 
Bittó István mint előadó 1 3 9 , 1 4 0 . 
Bocca di cattaroi fölkelés költségei iránti interpellatió 

1 3 9 . 
Bogdán Vincze 162. 
Bogdanovics Vilibald véglegesen igazoltatik 1 3 1 . 
Bohus Zsigmond 26 
Borlea Zsigmond 196, 197, 223, 247. 
Brogyányi Vincze 26, 214, 216. 
Bujanovics Sándor 266. 
Bujanovics Sándor mint jegyző 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 6 — 1 3 8 . 
Buttyán László 61, 228. 
Buttyán László interpellál gör. kath. ügyben IS 1 ? . 

Clementis Gábor 370. 
Csanády Sándor 187, 201, 256. 
Csernatony Lajos 132, 174, 200, 219, 240, 248, 353. 
Csiky Sándor 42, 53, 182, 220, 230, 231, 308, 309. 
Csiky Sándor határozati javaslata 1 3 4 , interpellatiója 

1 3 * . 

Dániel Pál 280 
Deák Ferencz 333, 343, 374. 
Deák Ferencz interpellatiója a pesti házadó iránt 1 4 0 . 
Deáky Lajos 334. 
Dobsa Lajos 44, 111, 348. 

Egyházi alapok megvizsgálása tárgyában határozat 1 3 8 . 
Eördögh Frigyes 84. 
Eötvös József b. 13, 44, 83, 96, 107, 115, 124, 126, 

133, 134, 145, 148, 155, 162, 170, 174, 176, 183, 
KSPV. H. NAPLÓ 18f g VI. 

185, 189, 191, 194, 198, 200, 203, 204, 208, 213, 
217, 218, 220, 226, 227, 232, 233, 238, 240, 242, 
248, 251, 254, 257. 

Ernuszt Kelemen 369. 
Eszterházy Pál gr. 359. 

Fazekas Alajos 205. 
Fehér Miklós 61. 

Gajzágó Salamon 28, 41. 
Gajzágó Salamon mint elnök 1 3 3 , 1 3 9 . 
Gaál Endre 61. 
Ghyczy Ignácz 206, 2 2 1 , 259, 281 , 282, 302, 306, 

335 351. 
Ghyczy Kálmán 10, 101, 144, 171 , 174, 195, 198, 

199, 276, 278, 292, 300, 339. 
Ghyczy Kálmán határozati javaslata a kath. alapok iránt 

1 3 4 . 
Gonda László 4, 63, 125, 141, 272. 
Gorove István 227. 
Grueszku Lázár halála bejelentetik 1 3 9 . 
Gyógyszerárak iránt interpellatió 1 3 9 . 

Halász Boldizsár 41, 60, 129, 164, 191, 278, 293, 320. 
Hajdú Ignácz mint előadó 1 3 5 , 1 3 8 . 
Halmossy Endre 302. 
Halmossy Endre mint előadó 1 3 5 , 1 3 8 . 
Harkányi Frigyes igazoltatik 1 3 6 . 
Határozatok (el nem intézett) jegyzéke 1 3 3 . 
Henszlmann Imre 43, 117, 147,' 169—172, 174, 238, 

240, 256, 259, 348, 375. 
Henszlmann Imre interpellatiója 1 3 9 . 
Hodossiu József 186, 192, 194, 195, 203, 216, 222, 

227, 240. 
Hodossy Imre 254, 276, 310. 
Hoffmann Pál 40, 107, 121, 132, 145, 185, 315. 
Hoffmann Pál mint előadó 1 3 6 . 
Hoffmann Pál és társai határozati javaslata vallás- és 

közoktatási alajiok iránt 1 3 6 . 
Honvédelmi minisztérium költségvetése tárgyaltatik 1 3 9 , 

1 4 0 . 
Horvát országgyűlés 1861/5. és 1868/9. évi naplói meg

küldetnek 1 3 7 . 
Horvát Boldizsár 277, 278, 282, 284, 289, 291, 294, 

298, 302, 305, 309, 325. 
Horváth Döme 21, 44. 
Horváth Mihály 8, 101. 
Horváth Mihály határozati javaslata a kath. alapok iránt 

124 
Horváth Sándor 84. 
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Hrabár Manó 59, 135, 253. 
Huszár Imre 181, 218. 

Igazság-ügyi minisztérium költségvetésének tárgyalása 
135—13*. 

Interpellatiók, határozatok, törvényjavaslatok (el nem in
tézettek) jegyzéke 1 3 3 . 

Interpellatióra kormány válasza 1 4 0 . 
Irányi Dániel 39, 63, 183, 188, 190, 204, 206, 224, 

226, 263, 303, 313 
Irányi Dániel interpellatiója iskolaügyben 1 3 6 * munkás

izgató befogatása iránt 1 2 * . 
Ivacskovics György 347. 
Ivánka Imre 3, 29, 41, 132, 170, 174, 180, 183, 189, 

247, 305, 353, 360, 392. 
Ivánka Zsigmond 43. 
Izraeliták memoranduma 1 3 9 . 

Jankovics Antal 215. 
Jámbor Pál 3, 210. 
Jámbor Pál mint jegyző 1 2 9 , 1 3 3 — 1 3 5 , 1 3 * , 1 3 9 . 
Joannovics György 222. 
Jókai Mór 11, 246, 307, 308. 
Justh József 4 

Kapp Gusztáv 184. 
Karzati ügy 1 2 * . 
Kath. alapok iránt határozati javaslat 1 2 4 . 
Kautz Gyula 159. 
Kautz Gyula mint előadó 12®, 1 3 2 . " 
Kállay Ödön 58, 205, 206, 216. 
Kemény Gábor b. 248, 289. 
Kerkapoly .Károly 351, 392. 
Kérvények bemutatása 1 3 3 — 1 4 0 . 
Kérvények elintézése 1 3 5 , 13®. 
Királyi Pál 167, 334. 
Kiss János 181, 275. 
Kiss Lajos 345. 
Kolozsvári hidkapu iránti interpellatióra a kormány vá

lasza 1 4 0 . 
Kormány válasza interpellatióra 1 3 5 , 1 4 0 . 
Kovách László 62, 135, 164. 
Körmendy Sándor 68, 139, 263, 280. 
Körmendy Sándor interpellatiója a Mühlborn alapítvány 

iránt 1 3 8 . 
Közoktatási minisztérium költségvetése tárgyaltatik 1 2 # , 

1 3 5 . 
Kraljevich Benő 229. 
Kuk Jenő halála bejelentetik 13®. 
Kvassay László 252. 

Hiatinovics Vincze 38, 273. 
Latinovics Vincze interpellatiója 1 3 © . 
László Imre 255, 279. 
Lindner Gusztáv 262. 
Lónyay Menyhért 339. 
Ludvigh János 76, 169. 

Madarász József 3, 26, 27, 31, 41, 61, 62, 335, 351. 
Madarász József interpellatiója 1 3 4 , reá válasz 1 2 5 . 
Madarász József interpellál a ház körüli fegyvereserő 

iránt 1 3 * . 
Madarász József interpellálja az elnököt karzati ügyben 

1 3 * . 
Majláth István mint jegyző 1 3 4 , 12®, 1 3 3 , 1 3 3 , 

138 , 1 4 0 . 
Majláth István mint előadó 1 3 2 . 
Majoros István 143, 309. 

Majthényi Dezső 217. 
Makray László 379. 
Máttyus Arisztid 42, 219, 240, 207, 272, 289.. 
Mednyánszky Sándor 375. 
Mihályi Péter 200. 
Mihályi Péter mint jegyző 1 2 5 - 1 3 6 . 
Mikó Imre gr. 26, 28. 
Mikó Mihály fejérmegyei kir. biztos ügyében interpella

tió 1 3 * . 
Miletics Szvetozár 130, 190, 222, 237, 246, 348, 349. 
Miletics Szvetozár sajtóperbe fogatása 1 3 6 , 1 3 6 . 
Miletits Szvetozár interpellatiója 1 3 9 . 
Mocsáry Lajos 5, 30, 128. 
Mocsonyi Sándor 131, 187, 190. 
Móricz Pál 78. 
Munkások petitionalis szándéka 1 2 6 . 
Mühlborn-alapitvány iránt interpellatió 1 3 6 . 

Nagy János 228, 318. 
Németh Albert 16, 40. 
Németh Albert petitionáló munkások iránt kérdi az el

nököt 1 2 6 . 
Nyáry Gyula b. mint a főrendiház jegyzőié 1 4 0 . 
Nyáry Pál 122, 191, 196, 214, 219, 255, 341, 352. 

Olgyay Zsigmond 220. 
Ordódy Pál mint előadó 1 3 5 . 

Paczolay János 34, 198. 
Papp József 190 
Papp Lajos 110, 380. 
Papp Zsigmond 188, 192, 224, 233. 
Patay István 28, 41, 42, 185, 215, 252. 
Patrubány Gergely 165, 191. 
Paulini-Tóth Vilmos 5, 249. 253. 
Pénztárnoki számadás vizsgálata 12®. 
Perczel Béla 271. 
Pesti házadó iránt interpellatió 1 4 0 . 
Podmaniczky Frigyes b. 167, 391. 
Popovics Zsigmond 95, 188. 
Popovics Zsigmond határozati javaslata I S ® . 
Prick József 167, 169, 342. 
Prileszky Tádé 51, 352. 
Pulszky Ferencz 209, 234, 239, 240, 258. 

Ragályi Gyula 348. 
Rajner Pál 374, válaszol interpellatióra 1 4 Ö . 
Rákóczy János fenyítő perbe fogatása iránt 1 2 6 . 
Rannicher Jakab 201. 
Rónay Jáczint 72. 
Rónay Lajos 110. 
Rónay Lajos mint előadó 1 2 6 . 
Rudnay István 41. 

Salamon Lajos 57, 73, 163, 198, 199. 
Samassa József 65. 
Schwarcz Gyula 100, 113, 134, 150, 177, 192. 
Simay Gergely 124, 304, C32, interpellál 13®. 
Simonyi Ernő 88, 119, 133, 200, 212, 218, 234, 244, 

258, 286, 288, 294, 309, 321, 353, 386, 388 
Simonyi Lajos b. 142. 
Somssich Pál mint elnök 1 2 4 — 1 4 0 . 
Szabó József 159 186. 
Szabó Miklós 306. 
Szakácsy Dániel 321. 
Szalay Sándor 190, 315. 
Szaplonczay József 333. 
Szathmáry (P.) Károly 111, 154, 173, 204, 237, 260. 
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Szentiványi Károly 26. 
Szentpály Jenő 176, 180, 184. 
Széll Kálmán mint jegyző 1 * 6 , 1 9 ? , 1 2 9 , 1 3 2 , 1 3 5 , 

1 4 0 . 
Széll Kálmán mint előadó 1 3 3 — 1 3 5 . 
.Szilády Áron 136. 
Szilágyi Lajos 302. 
Szilágyi Virgil 38. 
Szlávy József 122, 126, 200, 220, 347. 
Szontagh Pál (csanádi) 121, 345. 
Szőcs Sándor lemondása 1 9 6 . 
Szögyény László 228. 
Sztaneszku Imre véglegesen igazoltatik 1 3 1 . 
Szuppan Zsigmond 80. 

Tanárky Gedeon 118, 186, 195, 212, 219. 
Térey Pál 377. 
Tisza Kálmán 42, 44, 90, 120, 131, 152, 174, 178, 

187, 190, 197, 199, 211, 239, 243, 278, 283, 292, 
297, 330, 351, 381. 

Tisza László 164, 303. 
Tóth Kálmán 218. 
Török Sándor (sopronyi) 30, 182. 
Tőzsdebirósági törvény kihirdettetik 1 2 7 . 
'ITklarik János 254. 
Ülések hosszabbításáról vitatkozás 1 9 6 . 

Urményl Miksa 111, 157, 169. 
TJrményi Miksa mint előadó 1 9 5 , 1 3 8 . 

Vajda János 26. 
Vallás- és közoktatási minisztérium költségvetése tárgyal

tatik 1 9 4 , 135. 
Várady Gábor 41, 161, 194, 19H, 201, 212, 231—238, 

354. 
Vasúti bizottság jelentése 1 3 9 . 
Vidacs János 111. 
Vidliczkay József 329. 
Vukovics Sebő 45, 221, 283, 323. 

Wakrmann Mór 228. 
Wahrmann Mór interpellatiója biint. keresk. és csődtör

vény iránt 1 3 4 . 
Wachter Frigyes 202. 

Zahornáczky Bálint 307. 
Zalay István 26. 
Zárszámadásokról (1868. évi) bizottsági jelentés 1 9 5 . 
Zárt ülés 1 9 5 . 
Ifj. Zichy József gr. mint előadó 1 3 6 , 1 3 7 . 
Zichy Nándor gr. 77, 199, 305, 319. 
Zmeskál Zoltán 251. 
Zsedényi Ede 14, 164, 180, 259, 278, 279, 307, 334,352. 
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