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giak nem tudnak megegyezni; ki segit rajtunk, 
ha ezen országgyűlés nem? ki fog majd se
gíteni, ha szükséges lesz, ki fogja a kérdése
ket elintézni ? (Közbeszólások: A római pápa!) A 
miniszter és ő fölsége patronatusi jogánál fogva 
bizonyosan nem! 

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

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

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

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

Az ülés végződik d. ti. 2 órakor-

25. országos ules 
1870. február 19-dikén 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

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

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

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

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

KÉPV. H. 8APLÓ 1 8 4 * VI. 

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

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

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

végre Győr megye közönségének föliratát 
az Eszterházy-képtárnak országos költségen le
endő megvétele tárgyában. 
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Mindezen kérvények a kérvényi bizottság
hoz tétetnek át. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Törvényszékek fölállítása tárgyában van 

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

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

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

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

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

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

I tétetnek át 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Óhajtottam volna, hogy az 1848-ki törvé
nyek III. ezikke, melyben ez van : „a vallás és 
közoktatás" már törvény utján módosíttatott 
volna, változtattatott volna ugy, miként óhaj
tot tam vala: óhajtottam volna, hogy az 1848-ki 
XXX-ik törvényczikk helyet t , mely törvényesen 
bevett vallásokról szól, egy törvényczikk jött 
volna, mely nem mondana mást, mint „minden 
vallás szabad." Óhajtanám, hogy minél inkább 
szabatosan maradhatnék a tárgynál, és ne len
nék kénytelen Ádámtól kezdve a mostani időig 
mindent előhozni; de mivel máig is törvényeink-



32 125. országos ülés február 19. 1870. 

ben ott áll, ós még ma sincs e törvény megvál
toztatásáról szó, mivel ott áll a vallásdolgokban 
a XXX-ik törvényczikk, nem ugyanezen törvény-
czikk mikénti megváltoztatásáról, de némileg 
mégis arra vonatkozólag vagyok kénytelen nyíl-
vánitani véleményemet: mikép tévednek azok, 
kik az ellenzék szabadelvüségét az által óhajt
ják megtámadni, hogy létező törvényt, midőn 
még változtatásáról nincs szó, akként óhajtják 
az átalános tárgyalásnál tanácskozásuk alapjául 
venni, hogy ama törvény szellemének feleljen 
meg a miniszter költségvetésében; ez okból én 
is a miniszter ur kötelességének tartom, hogy 
mindazokra nézve, melyek kezelése alatt van
nak, mig a törvény meg nem változtatta tik, az 
országgyűlés előtt számoljon. 

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

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

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

Wahrmann képviselő ur főlszólalásával je

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



36 125. országos ülés február 19. 1870. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A szőnyegen levő tárgy hétfőn reggel 10 
órakor fog folytattatni. 

Az ülés végződik d. u. 12lU órakor. 




