
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. 

február 18. 1870. \ l 

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, 
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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 
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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 
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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 

3 
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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 

3* 
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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-
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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 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 ; 
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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. 
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