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S o m s s i c h P á l . k é s ő b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 10lU odrakor. 

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

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

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

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

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

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

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

Ezen kérvények a kérvényi bizottsághoz uta
síttatnak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem a házat, méltóztassék e határozati 
javaslat kinyomását elrendelni, tárgyalását ak-
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korra halasztván, midőn az illető rovat szőnye
gen lesz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Harkányi Frigyes a VHI-dik osztályba fog 
soroztatni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV. H. KAPLÓ 18*1 VI. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Következik a mentelmi bizottságnak máso
dik jelentése. 

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

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

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

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

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

Következik a mentelmi bizottságnak harma
dik jelentése. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K.ÉPV. H. NAPLÓ 18\l V. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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