
99. országos ules 
1870. február 22-dikén 

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

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

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

As ülés kezdődik d. e. 101/i órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vényt az igazságügyi miniszterhez utasítani. (He
lyeslés.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem interpellátiómnak a belügyminiszter
rel való közöltetését. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérem ez interpellátiómat a belügyminiszter 
úrral közöltetni. 

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

Következik a napirenden levő tárgy folyta
tása. 

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

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

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

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

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

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

Nagyon rövid indokolásra fogok még néhány 
szót kérni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

használtathatnék-e fel ezen alapok országos ter
mészetére nézve? 

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

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

Elfogadom azt, a mit Mocsáry képviselő-tár
sam mondott, hogy a katholikusok ezen autonó
miára vonatkozólag a protestáns autonómiát is 
számba veszik. Egy részben igaz ; igen a kormány 
irányában a szabadság azon mértékét kívánják 
ők is, a mely szabadsággal birnak a protestán
sok ; de belső ügyeik rendezésére vonatkozólag, 
aligha fognák a protestánsok autonómiáját, an
nak összes fogyatkozásaival átvenni. {Halljuk!) 
Nem szükséges nekik, — mint ő jelezte, mert 
elszigetelve állanak a magyarországi katholiku
sok e törekvésökben, nem. szükséges nekik csu
pán csak a magyarországi protestánsoknak auto
nómiájára tekinteni; vannak a katholikus világ
ban hasonnemü intézmények, melyeket a létesí
tendő magyarországi autonómia testvéreiként fo
gad el, azokra tekint belső ügyei szervezésében. 
Ilyen az erdélyi, ilyen az irhoni, O'Con-
nel intézkedései folytán létre hozott, ilyen az 
Angolországban létrejött úgynevezett „angol in-
stitutum'% melyet már XVI-ik Gergely pápa ma-
gasztalólag is megerősített. (Fölkiáltások bal felől: 

9 * 
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No akkor jó lehet.) Ezt azon állitásnak helyre
igazítására, mintha e törekvés elszigetelve állna 
a katholikus világban. 

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

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

Elismeréssel fogadtam Kállay t. képviselő ur 
tegnap ismételten te t t azon nyilatkozatát, hogy 
ő katholikus. (Halljuk!) Szabad legyen azonban 
megjegyeznem, hogy a katholicismusnak van egy
úttal vallási codexe is, melynek, a ki határain 

február 22. 1870. . 

kivül áll, nem katholikus többé. (Derültség. Élénk 
ellenmondás hal felől. Elnök csenget. Halljuk!) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nézzük, t. ház, tovább a közoktatásügyi ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sohasem egyenjogú tá rsa , hanem mindig alá
rendelt. 

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

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

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

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

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

Ghyczy Kálmán t. képviselő ur aggodalmát 
fejezte ki a létesítendő autonómia iránt, ezen ag
godalmát, mondhatni bizalmatlanságát, azzal in
dokolván, hogy a magyarországi katholikus pol
gárok még mindig a hierarchialis befolyás alatt 
vannak. Erre nézve leszek bátor azon szerény 
észrevételt tenni, hogy létezett 1848-ban is hie
rarchialis befolyás, (Közbeszólás a bal oldalon : 
Most is létesik ! '• de ezen befolyás nem akadályoz
ta that ta azt, hogy az 1848-iki törvényhozás ki
mondja a vallásszabadság és jogegyenlőség elvét. 
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Igenis létezett ezen hierarchialis befolyás ezután 
is, sőt megengedem, létezik a mai napig; ez 
azonban, t. ház, nem zárhatja ki azt, miszerint a 
magyar haza katholikus felekezetű polgárai a 
szabadság és mindenekelőtt az önkormányzati jog 
alapelveitől ne volnának áthatva, mint minden 
más felekezetű polgárai e hazának; épen azért 
erős hitem és bizalmam van, hogy midőn a ka
tholikus önkormányzati rendszer megalkotása 
szóba fog jönni és e nagy fontosságú és valóban 
a magyar társadalomnak nagy horderejű kérdése 
megoldandó lesz, a magyar haza katholikus fe
lekezetű polgárai mindazt teljesíteni fogják, a 
mit e tekintetben tőlök a szabadság, a korszellem 
és mindenek fölött a haza alkotmányos érdeke 
és a magyar nemzet politikai alaperőinek neve
lése megkíván. Ezek előrebocsátása után nem 
marad számomra egyéb, mint kijelentenem, hogy 
a szőnyegen levő költségvetési előirányzatot a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadom. {Jobb felől 
helyeslés.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÉPV H. NAPLÓ 1854 VI. 

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

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

Arra nézve, — a mi jeleztetett, hogy a hie
rarchia soha sem fog beleegyezni, hogy az au
tonómia létrejőjön, distinguálni kell: mert qui 
bene distinguit, non semper bene docet, sed ta-
men docet. (Derültség.) Én tehát distinguálok. 
Különbséget kell tennem it t a protestáns auto
nómia és a létrejövendő katholikus autonómia 
közt. Oly értelemben, a mint méltóztatott je
lezni, hogy a protestáns autonómiát átültessük 
a kath. egyház terére, az teljes lehetetlenség, 
mert a hierarchia föntartja magának a jogot, 
in doctrina, in cultu; ellenben az autonómia 
azon formában, hogy csak más dolgokra terjed
jen, az autonómia in rebus circa sacra non in 
sacra, erős hitem szerint létre fog jönni, meg
győződésem, hogy ennek létre kell jönnie. Ezt 
csak jelezni akartam, miután itt a, hierarchia is 
említve volt. Én az autonómiát ugy fogom föl: 
vannak iskoláink, vannak, kormányzati szokása
ink, vannak patronatusi jogok, vannak alapítvá
nyok, vannak más, a belső kormányzathoz nem 
tartozó dolgok, olyanok, a melyek a lelkiisme
retet nem illetik, p. o. a választások stb., ezek 
körül fog forogni a kérdés. Egyébként van is e 
körben elég teendő,akár évtizedig, akár 50 évig, 

I és nagyon jó lesz, ha mi a kath. világiakkal 
I együtt belenyulunk, mert ennek az lesz eredmé-
| nye, hogy a papság kénytelen lesz vegyülni a 
| világiak közé, a papság kénytelen lesz azon 
I ügyekben, melyek eddig kizárólag az ő kezökbe 
| fektettettek, osztozkodni a világiakkal, és ebben 
í én legszebb és legüdvösebb eredményt látok és 

reménylek is. (Helyeslés.) Az autonómia, a mint 
Wahrmann igen t. képviselőtársam igen jól meg-

I magyarázta, az avrög vófiog-t, de van a.utokratia is, 
és a mi ezt illeti, ez a hit dolgaiban a hierar
chiát illeti, ellenben in rebus circa sacra a világi 

I urakat is illetheti. 
Az mondatott, hogy Róma az autonómia 

1 létrejöttének ellene állna, a mint Mocsáry kép-
11 
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viselő ur is jelezte. Kétséget sem szenved, hogy 
azon autonómiának, mely a protestánsoknál élet
ben van, Róma ellentáll és állani fog; de oly 
értelemben vett autonómiába, a mint világi ka-
tbolikus képviselőtársaim fölfogták a dolgot, 
— óvakodva ugyan, de reménylem, még is bele 
fog egyezni és bele egyeznie kellend. (FölMáttások: 
Hz már más!) 

Csodálkozom és sajnálom, hogy Ghyczy Kál
mán érdemes képviselőtársam oly sok aggályt 
táplál szivében a papok túlkapásai, a papok be
folyása miatt, és azt hiszi, hogy ezek miatt 
nem fog létrejönni az autonómia. 

Ha nekem szabad volna megfordítani a dol
got, azt mondhatnám, hogy ott, hol bizonyos 
testületben kétharmadrész világiakból áll, kik 
mellé bizonyosan az alsó papság némely töredéke 
is állhat, ott méltán a püspöki karban támad
hatna azon aggodalom, hogy netán túl fognak 
menni az autonómiában a kellő határon, és a 
hierarchia beléletét, sőt sarkalatos alapjait meg
rendítik. (Ugy van. jobb felől.) Bizonyossá tehe
tem a képviselőházat, hogy a püspöki kar nagy
lelkűen cselekedett, midőn mindezen aggályok 
mellett, melyek természetesen támadtak, elis
merte, miszerint kétharmad részben világiakból 
álljon az autonómia, és már csak azért is, mert 
a választásokat a legszélesebb alapra fektette, 
továbbá mert minden módot elkövetett, hogy az 
autonómia létre jöjjön, olyannak mutat ta magát, 
miszerint a püspöki kart nem lehet subsumálni 
arról, hogy magának akart föntartani minden 

befolyást. 
Autonómia: ez azon jelszó, melyet én is han

goztatok. 
Németh Albert t. képviselőtársam a mélyen 

t. eultusminiszter urat szólította föl, ajándékozza 
meg a papságot bizonyos keblek titkaival, (nagy 
derültség. Halljuk!) és meg akarja népesíteni a 
plébánosok és káplánok kertjeit bizonj'os csengő
zengő virágokkal. (Nagy nevelés. Halljuk!) Sajná
lom, hogy Németh Albert képviselőtársam oda 
fordult, honnan segítség nem jöhet. (Derültség. 
Igaz!) Ezt az autonómia fogja megadni, (ügy 
van!) sőt már megadta, már meg van: Ott van
nak a csengő-zengő virágok, ott, az iskolákban, 
és azon pap, ki az iskolát szereti, nem lesz kény
telen dohányfüsttel és egyéb dolgokkal tölteni 
idejét. (Helyeslés) Azért dicsérem én a protestán
sokat , hogy ott a papok- egyszersmind tanítók, 
nem azon értelemben, hogy vállástanitók, hanem 
hogy világi dolgokkal is foglalkoznak. Ha egy
szer az autonómia azt fogja létrehozni nálunk, 
hogy a papok mint rendes tanárok világi dol
gokkal is foglalkozzanak, akkor a papoknak a 
vallási dolgokon kívül lesz nemes — nem mon
dom foglalkozásuk, hanem mulatságok, mert mi 

nemesebb, mint az embert emberré képezni, a 
tudomány titkait, a világ történeteit, a hazai 
történetet vele megismertetni? Es én ettől vá-t 
rom a legtöbbet. Eddig a papok erre kötelezve 
nem voltak; és miért nem voltak kötelezve, és 
miért nem tet ték? Mert nem volt autonómiánk. 
Eddig a mi népünk, — valljuk be — sok te
kintetben elszegényűlt, bátramaradt, nem tanult 
biz saját lábán állni, nincs összetartás; miért1? 
mert nincs autonómia. Ha a t. ház azt nem 
akarja, hogy mi örökké csak hátráljunk, akarnia 
kell, hogy haladjunk; haladni pedig csak auto
nómiával lehet. (Helyeslés.) 

De eleget fárasztottam a t. házat, (Halljuk!) 
mert hiszen ezekről igen sokat lehetne mondani. 

Nem helyeslem azt, hogy a t. miniszter ur 
minden oldalról megtámadtatik és arról vádol
tatik, hogy semmit sem tett . Minden más ág
ban, minden más téren, vasútépítések, igazság
szolgáltatás körül erélyes eljárásssal, szigorú ren
deletek által hamar lehet eredményeket előmu
tatni ; ezen egy tér az, hol várni kell, hol ha a 
plántát mindjárt megingatjuk és folyvást a gyö
kere körül áskálunk, és mindjárt érett gyümöl
csöket akarunk, bizony semmire sem megyünk. 
('Élénk helyeslés jobb felől.) Eszembe jut, mit egy 
német mondott : „Die Ungarn, sobald sie ein 
Baumchen pflanzen, wollen sie gleich Früchte 
sehen, und wenn das Baumchen . . . 

C s e r n á t o n y l a j o s t Das Weibchen? 
(Nagy nevetés, derültség.) 

S z u p p a n z i g m o n d : Nem „Weibchen," 
hanem : „wenn das Baumchen nicht gleich 
Früchte bringt, wird es als eine unniitze Pflanze, 
zur Thüre hinausgeworfen." Ha mi mindjárt 
eredményt akarunk látni és ha ilyet nem látva, 
elítéljük a dolgot, nem jutunk soha ered
ményhez. 

Felhozattak a felekezeti iskolák. A feleke
zeti iskolákat ismerem, és habár azoü némely 
vidéken igen jók, nem mondhatni, hogy azok 
tekintetében semmi kívánni való nincsen hátra. 
Én azt látom, hogy a felekezeti iskolák közt 
az igen üdvös verseny nyittatott meg ; hag3^juk 
megérlelni ezen institutumot és meg fogja teremni 
gyümölcseit. Ha nem is látom még üdvös ered
ményét közoktatási miniszter iir eljárásának 
mindenben, bizton hiszem, hogy ez be fog kö
vetkezni. 

Most még egy körülményre vagyok bátor 
a t. ház figyelmét felkérni. Cicero pro domo 
sua nem jól hangzik. En vártam türelemmel, 
hogy valaki találkozni fog, valaki, ki a papság 
hirét, nevét védeni fogja. (Halljuk!) Én azon 
t. képviselő ur előadására semmi észrevételt nem 
tennék, melyben a papságot romlottsággal vádolta, 
ha pl. azt tetszett volna mondani, hogy a papok 
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kevés kivétellel ilyenek vagy olyanok, hogy a 
kor igényeinek nem felelnek mt-g, hogy a hala
dással nincsenek egy színvonalon, hogy ebben 
vagy amaz irányban nem tesznek eleget 
kötelességöknek, mondom, hogy ezekre 'észrevé
telt nem tennék, hanem a t. képviselő ur egy-
szerré az egész osztályt, az egész rendet mintegy 
elitéli, lenyakazza, és ezután azt kívánja, hogy 
uszályhordozói legyünk és vele járjunk. Szere
tem hinni, hogy e vádak nem az erkölcsi rom
lottságra vonatkoznak, hogy a képviselő ur nem 
ezekről szólott, és nem is akarom hinni, hogy 
coneret esetet kívánt volna fölhozni, és ezáltal 
a házat szennyes ruha tárlatává változtatni. Ezt 
megengedni nem lehet, mert akkor lesz ehro-
nique de nem lesz méltóság, lesznek pikáns dol
gok, de nem lesz komolyság, s megköszönnék 
utódaink, hogy az időt ilyenekkel töltjük. Sze
retem hinni, hogy ama kéjsviselö ur a politikai 
romlottságot értette (Bal felől •• Ed értette!), inert 
mindjárt indokolta is, hogy ezen oldal mellett 
agitálunk és agitáltunk a választásokkor. Ez 
tehát a mi vétkünk; ez a mi romlottságunk, 
hogy i t t a jobb oldalon ülünk, hogy a jobb ol
dalt támogassuk. Egész osztályt politikai rom
lottságról vádolni és elitélni merész dolog. A t. 
képviselő ur hivatkozik a történelemre: én is 
tudnék analóg eseteket a történelemből itt idézni, 
és ily fellépéseknek következményeit rajzolni; de 
nem, én is a történelemre hivatkozom és a 
képviselőház kegyes engedelmével emléket aka
rok emelni egy férfiúnak, ki hirszerint minde
nek előtt ismeretes volt. E férfiú az ötvenes 
években egész 66-ig menhelyet nyitott a magyar 
ifjúságnak, a magyar szokásnak, a magyar szel
lemnek, a magyar nyelvnek, és hogy e menhely 
jövendőjét biztosítsa, 200,000 ftnyi alapítványt 
t e t t ; e férfiú körül sereglett a hazafiak zöme; 
ezen férfiú volt az, ki azon időben, midőn mocz-
czani sem mertünk, bátran megállt a fejedelem 
előtt és a haza ügyét, a hogy tudta, védelmezte. 
E férfiú egy aggastyán főpap volt. 

Ez azon politikai romlottság, melyről főpap
jaink vádoltatnak, most, midőn a külföld elis
meréssel van irántok. 

Az élőkről a történelem fog Ítélni; de ha 
valamikor a történelem azon képviselő úrról, ki 
bennünket elitélt, említést fog tenni, bizonyára 
e képviselő ur mellett a jobboldalt, ünnepelt 
vezérét, magát a felvilágosodott ministereket és 
tán a főpapokat is meg fogja említeni. Párvo-
nalt fog akkor húzni és ítélni fog a történelem, 
és én ezen Ítélettől nem félek. (Helyeslés.) 

. Szenvedélyekről is vádol bennünket; van
nak még más szenvedélyek is, melyekről a római 
iró azt mondja: Populare decus laureasque et 

thymia thura quaerentes, quibus gratum monstra-
rier digito et dicier hic est. (Helyeslés, derültség.) 

Obscurant ismusról vádol bennüuket. Bizony 
nimia lux tenebrae; s a ki nagy világosságtól 
megvakul, azt sötétbe tesziii; (Derültség.) mert 
a nagy világosság csakúgy megvakít, mint az 
áthatlan sötétség. (Helyeslés.) 

Különben mint olvasott és tudományos férfi
tól vártam volna, hogy ne szorított volna ben
nünket oda, hol azután letörte a hidat előttünk, 
ugy hogy azután az egyezkedésnek helye sincs. 

Még egy észrevételem van. Egy oldalról 
hangoztatva volt, hogy mi az absurdumot azért 
hiszszük, mivel absurdum ; credo quia absurdum. 
(Derültség.) Én azt mondom : eredére ex motivis 
eredibilitatis, eredére, mert az ész, positiv kinyi
latkoztatás, a hagyomány, a közmegegyezés ugy 
hozzák: magokkal nem absurdum, hanem non 
eredére és nihil eredére : absurdissimum absurdum. 
(Élénk hosszas derültség.) 

Különben csak egy alázatos kérésem van a 
képviselőházhoz: méltóztassanak intézkedni, hogy 
senkinek vallásos érzülete i t t meg ne sértessék. 
(Helyeslés.) Midőn nemzetekről, midőn nemzetisé
gekről, midőn polgári felsőbb osztályokról, főpa
pokról van szó, azon okmányokat, melyeken 
multjok alapul, azon okmányokat it t nevetség 
tárgyává tenni, azt tartom, nem parlamentalis 
ildorn; (Helyeslés) annál kevésbé lehet oly eljá
rást helyeselni, melylyel a felekezetek századok, 
évezredek óta tiszteletben tartot t szent könyvei 
nevetségtárgyává tétetnek. Az izraeliták szintúgy 
mint a jjrotestánsok, a katholikusok az ó-szö
vetségi könyveket szenteknek vallják, és ezen ó 
szövetségi könyvek csupa mythosból állóknak raj
zoltattak s nem azon komolysággal tárgyáltatot t 
a dolog, melylyel kellett volna tárgyaltatnia, csali 
mint episod oda tétetett, mint játék tárgya 
oda állíttatott. Én részemről tisztelem a vallási 
meggyőződést. Akármelyik vallás szolgájával 
találkozom, megszorítom kezét, mert hiszem, hogy 
van létünkön túl még egy lét, és van minden 
észnél fenségesb, a legmagasabb ész, melyet ne
künk el kell ismernünk. Akármily vallást követ 
valaki, az az ő dolga; hanem hagyjon meg min
ket annál, a mi nekünk szent, hagyja meg a csa- -
ládokat tüzhelyöknél, hagyja meg a híveket tem
plomuknál, hacsak jobbat állitani nem képes. 

Én tehát mindent elmondtam, ami t elmon
danom kellett, miután nem találkozott senki, ki 
a papságot némikép védelmezte volna. 

Átalánosságban pártolom a! költségvetést. 
(Zajos helyeslés jobb felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r % T. ház! A pesti áru- és értéktőzsde 
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s a vidéki termény- s gabuacsarnokok különbiró-
ságainak visszaállításáról szóló törvény ő felsége 
által szentesittetvén, kérem azt kihirdettetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (fölolvassa a 
szentesitett törvényt.) 

E l n ö k : A t. ház tisztelettel fogadja a 
szentesitett törvényt és alkotmányos kihirdetés 
végett átküldi a méltóságos főrendeknek. 

Az ülés végződik d. u. 2XU órákor. 

128. országos illés 
1870. február 23-án. 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A pénztarnoki számadások vizsgálat alá bocsáttatnak. A vallás- és 
közoktatási minisztérium költségvetésének tárgyalása tovább foly s átalánossagban bevégződik. Popovics Zsigmond 
és társai határozati javaslatot nyujtanak be nem-magyar nyelvű iskolák ügyében. Határozat hozatik az egyházi 
alapok megvizsgálása iránt. 

A kormány részéről jelen van: Eötvös József 
b.; később Bedekovics Kálmán, Lónyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

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

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a feb
ruár hó 22-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 

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

Szabad kír. Arad város közönsége Szatmár-
Németi város közönségének a katona- tar tás és 
szállásolási teher könnyítése tárgyában fölter
jesztett föliratát pártolja. A kérvényi bizottság
hoz utasittatik. 

E ö r d ö g h F r i g y e s : T. ház! Pesti la
kos özv. Vidák Józsefbe még 1867-ben az iránt 
folyamodott az akkori országgyűlés elé, hogy az 
18d9-ben a cs. katonaság részére elfoglalt szíj
gyártó munka ára, mely közel 4000 frtot tesz, 
megtéríttessék. Ez azonban mindekkorig el nem 
intéztetett, holott az országgyűlés a kérvényt 
a pénzügyminiszterhez ajánlólag terjesztette fel. 
A nevezett özvegy megújítván kérvényét, azt 
azon kéréssel van szerencsém bemutatni, hogy 
az praeferens tárgyalás végett a kérvényi bizott
sághoz utasittasék. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz utasit
tat ik előzetes tárgyalás végett. 

Engedelmet kérek a t. háztól, hogy a napi
rend előtt én is egy figyelmeztetéssel járuljak a 

ház elé. A szabályok értelmében a számadások 
a képviselő ház pénztárnoka által vagy féléven-
kint vagy minden ülésszak bezártával a háznak 
beadatnak. A pénztárnok a számadásokat elké
szítvén, egy példányt benyújtott és miután e 
tárgyban Madocsányi Pál elnöklete alatt bizott
ság van kiküldve, kérném azt, méltóztassék a 
számadásokat revideálni. Rövid idő múlva má
sodik jelentés fog beérkezni, én pedig óhajta
nám, hogy addig az első rendbe hozassék. (He-
lyeslés.) 

Következik a napirendre tűzött t á rgy: a 
vallás- és közoktatási miniszter költségvetésének 
átalános tárgyalása. 

H o r v á t h S á n d o r : T. ház! Miután az 
igen tisztelt vallás- és közoktatási miniszter ur 
még e viták elején határozottan kijelentette azt, 
hogy a tudományok iránti lelkesültséget nem 
azáltal akarja bebizonyítani, hogy fényes palo
tákat emeljen a művészetnek és tudománynak, 
hanem azáltal, hogy megvesse a nemzeti műve
lődésnek alapját, hogy a népnevelést virágzásra 
jut tassa; méltányos és jogos, hogy az ő műkö
dését mindenek fölött e téren vegyük bírálat és 
vizsgálat alá. Különben is t. ház, midőn az 
igen tisztelt miniszter ur Schvarcz Gyula kép
viselő urnák azt válaszolta, hogy ő kormánya 
működésének legnagyobb részét, erejét épen a 
közoktatás terén öszpontositotta, — ezzel egy
szersmind kijelelte azon tért, melyen érdemei 
vagy hibái keresendők és fölmutatandók. 

Ebből a szempontból kiindulva akarok min-




