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s a vidéki termény- s gabuacsarnokok különbiró-
ságainak visszaállításáról szóló törvény ő felsége 
által szentesittetvén, kérem azt kihirdettetni. 

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

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

Az ülés végződik d. u. 2XU órákor. 

128. országos illés 
1870. február 23-án. 

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

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

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

Az ülés kezdődik d. e. 101U órakor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ebből a szempontból kiindulva akarok min-
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denekelőtt néhány megjegyzést teűni a jelen 
bndget tárgyalásánál. 14 hónap folyt le azóta 
t . ház, mióta a közoktatási törvény szentesítve 
van. Kétségkívül igen rövid idő arra, hogy ily 
tartalomdús törvény mind egészben, mind rész
leteiben végrehajtva legyen; rövid volna még 
akkor is, ha a t. vallás- ós közoktatásügyi mi
niszter urnák semmi akadálylyal sem kellett 
volna küzdeni: mert a nemzeti művelődést meg
alapítani, a népnevelést felvirágoztatni, nagy 
munka, nagy feladat; épen oly nagy, mint a 
milyen dicső, és kétszerte nehéz az hazánkban a 
mi viszonyaink, a mi körülményeink között. 

Mily nehéz ezen feladat a mi körülményeink 
között, be fogja látni az, ki — mint a t. val
lás- és közoktatási miniszter ur is, — ismeri 
azon körülményt, miszerint nálunk a közérde
keltség , a közszellem e tekintetben hiányzik; 
be fogja ismerni azj ki közölünk valaha foglal
kozott a népnevelés magasztos ügyével; be fogja 
ismerni az, ki tapasztalta népünk egy részének 
ama kétségbeejtő meggyőződését, hogy az apák 
tudománya elég az unokáknak; be fogja ismerni 
az, ki hallotta valaha még intelligens magyar 
emberek ajkáról is azon szót: addig boldog a 
nép, mig tudatlan. 

Ellenben, t. ház, mennyivel könnyebb a nem
zeti miveltség alapját megvetni oly körülmények 
közt, milyenek például Éjszak-Amerikában van
nak, azon államban, melynek népe a mint az 
őserdőkben kiterjeszkedik, elejétől kezdve azon 
ösztönt viszi magával, hogy az uj telepben leg
először is uj iskolát építsen ; oly államban, mely
nek mivelt férfiai mintegy szenvedélyt táplálják 
szivükben a tudomány, a nevelés iránti szerete
t e t ; oly államban, melynek egy kitűnő férfia, — 
mint néhány év előtt olvastuk a hírlapokban, 
— a nagy szabadságharcz alatt a népiskolában 
tanítva, kapta meg a fővezérré történt kinevez-
tetéséről szóló okmányt. 

T. ház! A közszellem ezen hiányát lehetet
len bármivel is egészen pótolni; némileg azon
ban pótolható volna az által, ha nagyobb ösz-
szegek irányoztatnának elő a budgetben a nép
nevelés ügyére; mert nekem valóban feltűnő az, 
hogy midőn a t . vallás- és közoktatási miniszter 
ur kijelenti, miszerint minisztériuma működé
sének nagyobb erejét épen a népnevelés terére 
öszpontositja: ugyanakkor a népiskolák és a 
néptanítók segélyezésére csupán 290,000 frtot 
irányoz elő, és az összes népnevelésre körülbelül 
450,000 frtot kér. Valóban kétségbeejtőleg ki
csiny összeg ez, t. ház, a 190 millió államki
adással összehasonlítva. Mindazáltal ez nem az 
ö hibája, ez azon politikai rendszer hibája, mely
nek dicsőségében igen sokan osztoznak vele. 

Nem is akarom e miatt az igen t. vallás-
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és közoktatási miniszter urat okozni, hanem in
kább áttérek azon akadályokra, melyeket ön
maga és közegei teremtettek a nevelésügy terén. 

Mindenekelőtt nagy akadályt gördített sa
já t útjába a miniszter ur az által, hogy a mint 
a törvényt végre kezdte hajtani, habozott; ma
guk a tanfelügyelő urak, kiknek e tekintetben 
jól kellett volna értesülve lenniök, különféle 
irányban működtek. Némelyek közülök a köz
ségi iskolák mellett léptek föl, mások ellenkező
leg a felekezeti iskolák mellett buzgólkodtak. A 
közvélemény zavarba jöt t és zavarban van még 
mai napig is, és ennek következménye az lett, 
hogy a népiskolai törvény a mai napon sokkal 
kevesebb tiszteletben' részesül a hazában, mint a 
mennyiben bármely törvénynek, de különösen a 
népnevelési törvénynek részesülni kellene. Azt 
hiszem, t. ház, nem kell ezt hosszasan bizonyíta
nom ; elég legyen fölemlítenem, hogy ujabban 
engem és néhány képviselőtársamat egy vidéki fér
fiú felszólított arra, hogy a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat interpelláljuk és az egész 
képviselőházban indítványozzuk azt, miszerint tö-
rültessék el a népiskolai törvény és szüntettes-
senek meg a közös iskolák, azon közös iskola, 
mely, ugy mond, nem egyéb, mint az ördög 
konyháján kavart boszorkánypép. (Halljuk! El
lenmondások.) T. ház! Képzelhetni, miként beszél
het az ily kenetteljes ajkú férfiú ezen közoktatási 
tör vényről magán körében, képzelhetni t. ház, minő 
hatása lehet az ő szavainak, az ő működésének 
azon népre, melyre befolyása van. T. ház! nagy 
akadályokat teremtett magának az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur a tanfelügyelő 
urak kinevezésénél is. Nem mondom t. ház, hogy 
nincsenek jeles férfiak a tanfelügyelő urak kö
zött, kik előtt tisztelettel kell meghajolni; sőt 
igen is vannak, kik részint múlt érdemeiknél 
fogva, részint tehetségöknél fogva megérdemelték 
azon hivatalt, melyre őket a vallás- és közokta
tási miniszter ur bizalma emelte. Ámde azt sem 
lehet tagadni, hogy vannak azok között igen so
kan, kik sokkal többet fognak ártani a népne
velés ügyének, mint használni. Azt hiszem, e te
kintetben sem kivan tőlem senki bővebb felvilá
gosítást. Voltak már egyes képviselő urak, kik 
e tekintetben hoztak fel szembetűnő példákat, 
egyébiránt utalom a hírlapirodalomra mindazo
kat, kik ismerni akarják a t. vallás- és közokta
tásügyi miniszter urnák e tekintetben elkövetett 
hibáit. Legyen szabad csak annyit fölemlítenem, 
hogy a hírlapirodalom mutatot t föl oly tanfel
ügyelő urat is, a ki nevét le tudta ugyan he
lyesen irni, de hivatalát, azt, hogy tanfelügyelő, 
már nem tudta neve után helyesen irni. Az 
ilyen tanfelügyelőről azután el lehet mondani, 
„ignotos fallit, notis est derisui;" mert, ha majd 
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elmegy ezen tanfelügj^elő a néptanítókhoz, azok, 
kik nálánál együgyüebbek, el fogják hinni mind 
azt, a mit mond és igy olyanokra fogja őket ta
nítani, a mik tulajdonképen nem is existálnak. 
Ellenben ha eljön egy íölvilágosult, képzett ta
nítóhoz, ez legfölebb mosolyogni fog azon észjá
rás fölött, melylyel ez előtte beszél. Ámde, t. 
ház, azt hiszi az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter, hogy a tudományt, az érdemet pó
tolni fogja majd a nagyságos királyi tanácsosi 
ezim, a melylyel a népnevelés apostolait szerte 
bocsátotta a miniszter ur a nagy magyar hazá
ban. Valóban csalódott a miniszter u r ! Mit 
akart ezzel elérni ? Tán azt, hogy a nép na
gyobb tisztelettel legyen azon tanitó urak iránt, 
kikhez ily nagyságos királyi tanácsos urak jár
nak, hogy őket meglátogassák ? Nagyon csaló
dott, ha azt hit te, mert annál kisebbnek fog 
föltűnni majd a szegény tanitó a maga egysze
rűségében, minél nagyobb lesz a nagyságos ki
rályi tanácsos ur mellette! Egyébiránt e nagy
ságos czimneb már is mutatkoznak rósz hatásai. 
En a hírlapokat e tekintetben figyelemmel ki
sértem a múlt tavasz óta, s azt vettem észre, 
hogy az epithetonok pazar fényével rajzolják az 
ily tanfelügyelők utazásait a vidéki tanítók. 
Körülbelül ekkéj) írnak: „A mai napon örömün
nepünk volt, nagyságos Y. királyi tanácsos és 
tanfelügyelő ur méltóztatott szerencséltetni ben
nünket látogatásával. 0 nagysága, nagyságos T. 
földbirtokos urnái szállott le. (Föíkiáltások: A 
dologra!) A kik nem hiszik uraim, azokat utalom 
a múlt évi hírlapirodalomra. {A dologra! Nagy 
mj.) 

E l n ö k : Csendet kérek! 
H o r v á t h S á n d o r : „Méltóztatott ő 

nagysága az iskolát is meglátogatni, azután a 
nevezett földbirtokos urnái nagy társas ebéd 
volt, hol nem hiányoztak a felköszöntések a 
nagyságos kir. tanácsos és tanfölügyelő úrra, 
és ő nagyméltósága a vallás- ós közoktatási mi
niszter úrra." (Derültség a baloldalon. A dologra! 
jobb felől! Föíkiáltások: Hát ez ide való?!) Ide 
való, nagyon is ide való. Sokkal jobban szeret
ném, ha azon vidéki tanitó urak igy írnának: 
„A mai napon tanfelügyelő ur véletlenül, várat
lanul meglepte iskolánkat. (Helyeslés bal felől.) Szí
ves volt 3 órán keresztül figyelemmel kisérni 
a tanítást, iskolai idő után pedig szives volt 
nálam szerény ebédben résztvenni, és étkezés 
közben sok szép eszmét pendített meg, melyek 
utóhangja soha sem fog szivemből kihalni." 
(Helyeslés bal felől. Ez is phrasis! jobb felől) 

Csináltak hibákat magok a tanfelügyelő urak 
i s ; nem tudom nyertek-e utasítást e tekintet
ben a miniszter úrtól, és azért nem is állítom, 
hogy nyertek volna; de az tény, hogy azok igen 

magas hangban ta r to t t körleveleket bocsátottak 
az egyes egyházi és iskolai hatóságokhoz. Igy 
ir tak (Olvastam saját magam): Ezen meg ezen 
gyülekezetnek vagy iskolahatóságnak ezennel 
meghagyom, hogy a törvény értelmében tegye 
ezt meg ezt, s ha meg nem teszi, rövid idő 
múlva elmegyek s jelentést teszek róla a vallás
ügyi miniszter urnák, s ekkor, ha nem felel meg 
az iskola az igényeknek és a törvénynek, be fo
gom csukatni." (Helyeslés jobb felől.) Igen he
lyes! megtette ez hatását első jdllanathan, de 
miután többször is igy i r t volna a tanfelügyelő 
ur, és végre sohasem jött , kezdtek nem hinni, 
s most már épen nem hisznek ily leveleknek. 
(Derültség.) És ez alkalommal legyen szabad 
megkérnem vallás- és közoktatási miniszter urat, 
méltóztassék azon tanfelügj^elő uraknak, kiknek 
télen nagyon hideg van, nyáron pedig nagyon 
meleg utazni, megírni, a mit* már mint haliam, 
tudtára is adott egy ízben egy tanlelügyélőnek; 
midőn ugyanis egyik tanfelügyelő tankerüle
tében utazván, nem tudta magát tájékozni, hol 
vegye rendes lakását, fölirt a miniszter úrhoz s 
tőle kérdezte, hol legyen rendes lakása, mire 
az igen tisztelt miniszter ur, — legalább én igy 
hallottam — azt válaszolta ama tanfelügyelő 
urnák, hogy állandó lakását vegye a kocsin. 
(Derültség a bal felől.) 

Ha-van tér, melyen fáradhatlanul és lelke
sedéssel kell működni és küzdeni mindnyájunk
nak, ugy ez a néjmevelés tere. Nem mondom 
én, hogy a vallás- és közoktatási miniszter ur 
semmit sem tett , sőt elismerem, hogy e tekin
tetben már eddig is sokat munkálkodott, és hi
szem azt, hogy jövőben is lankadatlan szorga
lommal fog működni e téren. De, t. ház, ha mi 
azt akarjuk, hogy számunkra mentve legyen a 
jövő, hogy azon nagy hivatásnak, melyet euró
pai helyzetünk elénk szab, eleget tehessünk : ak
kor nem szabad a népnevelés és oktatás terén 
tanulnunk meg a nemzeti fukarkodást, vagy ta
karékoskodást, mert minden fillér, minden ösz-
szeg, melyet e czélra kiad a nemzet, oly tőke 
leend, melynek kamatja Magyarország nagysága 
lesz. (Helyeslés.) 

Legyen szabad most már, t. ház, néhány 
megjegyzést tennem az autonómia és a szabad 
egyházra vonatkozólag. 

Mindenek előtt kimondom, hogy fájdalom
mal, igazán mély fájdalommal hallottam Hor
váth Mihály igen t. képviselő úrtól azon vádat, 
mintha mi protestánsok a katholikus egyház 
igazi jogainak praejudicálni akarnánk. En leg
alább részeimről ezen vádat elutasítom magam
tól. (FölUáltások bal felől: Mindnyájan elutasítjuk.) 
De tudom azt is, t . képviselő ház, ha a t. kép
viselő urnák szabad volt saját egyháza ügyében, 
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tehát pro domo sua beszélni, nekünk, mint az 
ország képviselőinek nem csak szabad, de szent 
kötelességünk a haza, a nemzet jogait bármely 
egyház ellenében is megvédeni. (Helyeslés lal felöl.) 
I t t van a kérdés lényege, és ehhez hozzászól
hat mindenki, legyen akár protestáns, akár iz
raelita, vagy ha épen volna köztünk, nazarenus 
is. (Derültség. Felkiáltások: Van!) Egyébiránt, t-
ház, én részemről hiszem, hogy mi mindnyájan, 
midőn ezen csarnok küszöbét átléptük, e házon 
kivül hagytuk vallási credónkat, és egyedül po
litikai credónkat hoztuk be ide, mely nem egyéb, 
mint a haza nagysága és dicsősége. 

Sokat szóltak i t t t. képviselőtársaim az au-
itonomia felől és az igen t. vallás- és közokta
tásügyi miniszter urnák az izraeliták autonómiá
jába való beavatkozásáról, mely autonómiánál ő 
mint valami deus es machina működött. Az a 
viszály, az a szakadás, mely történt az izraelita 
hitfelekezet kebelében, mutatja, hogy az igazi 
autonómiának mindig az egyház, vagy az illető tes
tület belső szerves életéből kell kifejlődnie, s hogy 
soha sem igazi autonómia az, melyet ugy octro-
yálnak bármely testületre, bármely egyházra. 
Tanulhatta és hiszem, hogy tudta is ezt az igen 
t. miniszter ur a protestáns pátens történetéből. 
1859-ben nekünk is adtak egy uj egyházi szer
vezetet, minket is akartak boldogítani ugy. a 
hogy magunk egyátalán nem akartunk boldo
gulni. Mi lett vége ? Szakadás történt a protes
táns egyházban, és végre is azok, a kik becsül
ni s szeretni tudták az egyház igazi autonómiá
ját, a kik nem feledtéli el apáiknak szenvedé
seit, készek voltak inkább a börtön mélyére 
menni, mintsem, hogy föladják az egyház függet
lenségét. Á mi, t. ház ! hiba volt egy absolutis-
ticus minisztertől, az, — nem tudom, minek 
nevezzem, de legalább is hiba egy alkotmányos 
minisztertől is. 

Egyébiránt, t. ház, nem tagadom, hogy az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
sok szép igazságot mondott ; a többek közt eze
ke t : ,,En az autonómia megállapításában egy 
UJ, ós erős támaszát látom, nem a hierarchiá
nak, hanem, hazánk alkotmányos létének és sza
badságának." Én — úgymond egy másik helyen 
— az autonómia megalapítását nemcsak szük
ségesnek tartom, hanem benne látom alkotmá
nyunk ujabb garantiáját." Oly igazságok ezek 
t. ház, melyeket a népek, a nemzetek története 
bebizonyított, oly igazságok, melyeket a józan 
emberi elme soha meg nem tagadhat, csak a 
kérdés, hogy az autonómiát igazi értelmében 
vegyük. Háromszáz éves történelmünket, t. 
ház, ha jellemezni akarnám, azt mondanám, hogy 
ezen három század alatt az egyházi reactió a 
politikai reactióval solidaritásban állott, és hogy 

ketten összemüködve akarták a vallási és poli
tikai liberalismust megsemmisíteni. {Igaz ! Ugy 
van! Bal felől.) Igen természetes tehát, hogy 
itt ismét nem érthetek egyet igen t. Horváth 
Mihály képviselő úrral, ki panaszos hangon újra 
meg újra azt mondja: „mily nehéz volt azon 
gyámság, mely a katholikus egyházra százado
kon keresztül nehezedett!" Oh! ha oly nehéz lett 
volna, könnyű lett volna bármikor is megszaba
dulni at tól! De nem is gyámság volt az, hanem 
szövetkezés az állami és egyházi hatalom között; 
szövetkezés, mely ellen óriási önföladozással küz
dött a politikai és vallási liberalismus; szövetke
zés, mely megengedem, hogy a vallás lényegére, 
a benső hitre ártalmasán hatott , de tagadom, hogy 
az egyháznak, — a külegyházat, a látható egyházat 
értem, — hatalmat és fényt ne kölcsönzött volna; és 
tagadom azt is, hogy lett volna valaha egy oly 
érdekelt is, ki ezen hatalmat és fényt szerette 
volna föladni, vagy legalább mondotta volna, 
hogy azt szeretné letenni. (Helyeslés lal felől.) 

Mindehhez hozzáteszem, hogy ezen meg
győződésemet hazánk nagy történetirója, Horváth 
Mihály történetéből merítettem. (Halljuk!) Nem 
tudom, helyesen tanultam és olvastam-e azon 
könyvet, de ezen történetkönyv volt az, mely
ből gyermekkoromban és azóta is szeretettel 
és örömmel olvasom hazám múltját, történetét. 

Még egy téves fölfogást hallottam, t. ház. 
A „szabadegyház a .szabad államról." Magyaráz
ták itt jobb és bal felől, mi az értelme e sza
vaknak. Mindazáltal ugy látom, hogy vannak 
mégis némelyek, kik azt hiszik, hogy mindnyá
jan egyetértünk a szavak értelmezésében, pedig 
ez távolról wem áll. Szabad állam nem azt te
szi csupán, hogy az állam szabad legyen az 
egyháztól, ne függjön az egyháztól, hanem any-
nyit tesz, hogy az állam önmagában, belső szer
vezetében minden tekintetben szabad legyen. A 
szabad egyház szintén nem azt teszi csupán, 
hogy az egyház szabad legyen ez államtól, hogy 
ne függjön a hatalomtól. Nem! hanem azt te
szi, hogy az egyház önmagában is szabad le
gyen. Ez az értelme azon jelszónak : „Szabad 
egyház szabad államban,, 

Hogy pedig a túloldalon nem minden szó
nok értette igy, hogy nem igy értették Samassa 
és Szuppan képviselőtársaim, arról tegnap meg
győződött mindenki. Szuppan képviselő ur ki is 
mondotta egyenesen azt, hogy a katholikus au
tonómiát nem ugy kell érteni, mintha a hierar
chia végképen föladná hatalmát. Abba nem sze
retne ő beleegyezni, hogy a katholikusok egye
teme birja azon souverain egyházi hatalmat, 
melyet kell, hog3? birjon minden autonomikus 
testület, az az annak egyes tagjai összevéve. 

Az ily értelemben vett autonómia, t. ház, 
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alig ha fogja szülni azon szép eredményeket, 
melyekről a fönidezett szavakban szólt az igen 
t, cuitusminiszter u r : mert az ily autonómia 
mindig illetéktelen jogokkal és hatalommal fog 
birni és az ilyen egyház hierarchiája mindig 
igyekezni fog szövetkezni az állami reactióval, 
a mi hazánk jövőjére nézve kétségkívül inkább 
üdvtelen lenne, mint üdvös. Egyébiránt engem 
táplál azon remény, t. ház, hogy a XlX-dik szá
zad korszelleme győzedelmeskedni fog a rea-
ctió minden erőlködésein; hiszem, hogy az egy
házi és politikai reactió szövetkezését meg fogja 
semmisíteni a szabadság géniusza, hiszem, hogy 
a régi gyűlölség, hiszem, hogy a régi sötétség 
kísértetei, melyek most még föl-föltünnek előt
tünk, el fognak végkép pusztulni körünkből, ha 
feljön a népnevelés által a közfelvilágosodás nap
pala, mit szivemből kívánok. 

Szavazok Ghyczy Kálmán indítványára. (Él
jenzés a íal oldalon.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Igyekezni fo
gok röviden elmondani azt, mit már most az 
átalános vita alkalmával elmondani szükséges
nek ta r tok; föntartván többi észrevételeimet a 
részletes vitára. 

A vita folytán, — mely meg kell vallani, 
elég hosszú volt , — gyakran fölmerült azon 
vád, hogy elvonatik az idő a szükséges refor
moktól, — hogy ez meddő vita, hogy valósá
gos idővesztegetés. Én, t. ház, nem vagyok 
ezen nézeten. Minden nagyobb kérdésnek bővebb 
megvitatását, és többszöri megvitatását az or
szággyűlésen szükségesnek tar tom, mielőtt az 
törvénybe iktattatnék. Azt mondják: elvonjuk az 
időt a reformoktól. Ugyan, tisztelt ház, ha ma 
megszűnik a költségvetés fölötti vita, minő nagy 
reformok feküsznek előttünk készen arra, hogy 
azokat tárgyalás alá vehessük ? Tán az ipartör
vényjavaslat, a mely még a szegény mesterem
bernek házi dolgaiba is be akar avatkozni és 
mindent miniszteri engedélytől tesz függővé vagy 
tán azon vadászati törvényjavaslat, melyet a 
Junkerthum nagyobb dicsőségére előterjesztett 
az igazságügyi miniszter, vagy végre azon nem 
régibben a belügyminiszter ur által titokban szült 
(Derültség) egyesülési és gyülekezési törvényjavas
lat? Ha ezek mindnyáját azon szellemben ke-
resztülviszszük, melyben azok szerkesztve van
nak, valóban ugy fogjuk rendezni Magyarorszá
got, hogy i t t még arra is miniszteri engedély 
vagy legalább valami hivatalos utalvány fog 
kelleni, ha valaki feleségét megakarja ölelni. 
(Derültség.) 

Ha nagy, szerves reformokról van szó, ca-
lamitásnak tartoznám azt, és tiltakoznám az 
ellen mindenkor, hogy ily törvényjavaslatok má

ról holnapra hozassanak a törvényhozás elé, tár
gyaltassanak és igtattassanak a törvénykönyvbe. 

Igen is nagy reformok várnak reánk; ilyen 
a törvényhatóságok rendezése; de hogy ezen 
törvényjavaslat tárgyalás alá vétessék, mielőtt 
legalább is 6 hónapig közkézen forgott, mielőtt 
a megyék, a városok és a nagy közönség ez 
iránt véleményét nyilváníthatták volna, én való
ságos ealamitásnak tartanám, ha azt a ház, az 
országgyűlés törvénybe akarná iktatni. (Igaz!) 

En tehát, t. ház, nem látom, mily refor
moktól vontuk meg az időt; de nem is veszte
gettük az időt. Hiszen mi képezi itt több napon 
á t a vita tárgyát? főleg két kérdés, a katholi-
kus autonómia és a népnevelés. 

A katholikus autonómia, mely hazánknak 
8—9 millió polgártársait legközelebbről, közvet
lenül pedig az egész hazát fölötte érdekli, oly 
fontos kérdés, mely megérdemli, hogy megvitat-
tassék ; megérdemli annál inkább is, hogy meg-
vitattassék, mert előttünk van példája annak, 
hogy ily autonomicus kísérletek nem mindig si
kerültek a lehető legjobban. Épen az előttem 
szóló t. képviselő ur hozta föl, hogy 1790-ben 
a protestáns autonómiát akarták rendezni, és 
az eredmény az volt, hogy a protestánsok közt 
szakadást idéztek elő. Szerencsére ezen rendezés 
életbe nem lépett. I t t van előttünk a példa, 
hogy a szerb-görög egyház autonómiáját tör-
vényvbe iktattuk. Csak nem régiben hallottuk 
itt a panaszokat, hogy azon törvény ugy van 
alkotva, hogy ott egy pártnak biztosítja az ural
mat s hogyha a metropolita nem akarja össze
hívni a congressust, akkor nincs hatalom, mely 
őt rá kényszerithetné. (Ugy van! bal felől.) E sze
rint a szerb-görög hitfelekezet közt scissiót idé
zett elő. — I t t van a zsidó autonómia j)éldája. 
mely még ugyan törvény által elismerve nincs, 
de a melynek ugyanazon eredménj^e lett, hogy 
— még pedig a mint értesülve vagyok, — az 
országban nagy többségben levő párt mindenféle 
mesterkélt manőverek által kijátszatott a kisebb
ség által, most pedig elégületlenséget és ketté
szakadást idézett elő a vallásfelekezetben. Ez 
mind igen szomorú előzmény és szomorú azért, 
mert ugyanazon fajú, ugyanazon hitű honpolgá
rok közt viszályt, egyenetlenséget idéztek elő. 
De ezen viszály annál veszedelmesebb, és az or
szágra nézve annál károsabb, minél nagyobb szá
múak közt történik ezen vallásfelekezeti egye
netlenség. Ha méltóztatnak figyelembe venni, 
hogy i t t 8 — 9 millió katholikusnak ügye forog 
kérdésben, és hogyha ezen 8 — 9 millió közt d 
millió más négy millió ellen fog állani, akkor ez 
az elégületlenek nagy számánál fogva veszedelem
mel fenyegeti magát a hazának békéjét. Azért 
igen szükséges, hogy minden oldalról megvitas-
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jsuk ezen kérdést, mielőtt még késő lesz. Igaz, 
hogy ez még most szőnyegen nincs; mi határozni 
a fölött nem fogunk, hanem én azt állitom: 
midőn ezen autonómia, mely most készülőben 
van, egysaer valóságosan be lesz fejezve, ós ak
kor a miniszter a törvényhozás elébe törvény
javaslatot hoz, hogy a törvényhozás ezen auto
nómiának alapján mentse föl a katholikus egy
házat azon kötelességektől, melyekre törvény 
által van lekötve, hogy az, a mi a kath. egyhá
zat törvényszerüleg megilleti, ezen autonómiának 
adja át az országgyűlés, akkor uraim későn lesz,mert 
akkor már készen lesz a dolog és ha ezen kész dolog 
nem jó lesz, azt a törvényhozás megjavítani 
nem fogja, (Helyeslés) mert a törvényhozásnak 
nem föladata az autonómia belső ügyeit rendez
ni, hanem föladata azt mondani, hogy igen is, 
ezen autonómiának ugy, a mint szervezve van, 
átadjuk azon jogokat, azon jószágokat, melyek 
őt megilletik, fölmentjük azon kötelességektől, 
melyekre a törvény által van kötelezve, szóval 
elismerjük annak független szabad állását; vagy 
pedig azt mondja a törvényhozás, hogy nem 
teszszük azt. Ha a katholikus egyház híveinek 
nagy része vagy talán nagyobb része is elége
detlen lenne azon rendezéssel, melyet végrehaj
tani szándékoznak, akkor igen is helyesen cse
lekednék a törvényhozás, ha azt mondaná : nem 
engedjük, hogy ezen autonómiának adassanak át 
ezen jogok és jószágok; mert az által, hogy ezen 
autonómiának adjuk át azokat, az országnak 
8—9 milliónyi lakossága közt viszályt, gyűlöle
tet, talán vallási üldözést fognánk előidézni. (He
lyeslés.) Szükséges volt tehát, hogy minden oldal
ról megvitattassék ezen kérdés, hogy lássák azok, 
kik most intézik a katholikus autonómia létre
hozását, mily nézetben vannak ezen háznak kü
lönféle oldalán, akár a katholikusok, akár más 
vallásbeliek az iránt, a mi történik; veszve az 
idő csak akkor lenne, hogyha azok, kik ezen 
katholikus autonómia ügyét intézik, süketek ma
radnának a méltányosság, igazság, és józan ész 
szavára. (Élénk helyeslés.) Én óhajtom, hogy a 
katholikus autonómia létrejőjőn, hanem óhajtom 
ugy, hogy az összes katholikus egyetemnek müve 
legyen (Élénk helyeslés); óhajtom ugy, hogy az, 
mennyire lehetséges, az összes katholikus egyhá
zat kielégítse, (Élénk helyeslés) nem pedig ugy, 
hogy abban pártok és szakadások idéztessenek 
elő (Helyeslés); óhajtom, hogy a katholikus egy
ház saját egyháza ügyeit ugy intézze, miként 
neki tetszik; ha aztán a katholikus egyháznak 
tetszik a concordatum szerint, vagy pedig akár
mely szabály szerint intézni, a mig az a köz-
törvénybe nem ütközik, abba senkinek se legyen 
beleszólása, (Élénk helyeslés) hanem azt kiván-
n&m, hogy azt ne oetroyálja reá a hierarchia 
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vagy egy párt, hanem legyen az az összes ka
tholikusok müve. (Élénk helyeslés.) 

Sokszor hangoztatott a viták alatt azon 
phrázis, — mert nem egyéb mit phrázis, leg
alább Európában — „szabad egyház szabad ál
lamban*. Óhajtom, hogy létrejőjőn, hanem Eu
rópában még eddig sehol sincs. (Közbeszólás jobb 
felől: Van Svájcában!) Sehol sincs szabad egyház 
szabad államban még eddig Európában, Svájcz-
ban sincs, hanem igen is van Amerikában, de 
Európában még eddig sehol sincs; nincs pedig 
azért, mert nem tudunk szakítani azon régi 
traditiókkal, melyek szerint beavatkozni akarunk 
mindenbe és mindenütt. (Ugy van!) Óhajtom, 
hogy létrejőjőn ezen szabad egyház a szabad ál
lamban. Mindig az volt meggyőződésem, hogy 
az állam a vallás dolgába ne avatkozzék. (He
lyeslés.) A vallás sem jogokat, sem szabadalma
kat nem ad, annál kevésbé foszthat meg vala
kit azoktól. (Ugy van!) A vallás a maga szer
tartásait, a maga belső ügyeit illetőleg legyen 
tökéletesen független, de ugy, hogy sem köztör
vénybe ne ütközzék, sem az egyes vallásfeleke
zetek szabadságát semmi tekintetben sem kor
látozza. Tehát óhajtom, hogy a mint az állam 
nem avatkozik az egyházba, a vallásba semmi 
tekintetben, hogy az egyháznak semminemű ren
deletei polgári kötelességeire a híveknek befo
lyással ne legyenek. Ha e vallásszabadságot elér
jük, mit meg kell vallani, hogy nagy lépést fog
tunk volna tenni feléje, ha elfogadtuk volna a 
nem régibben előttünk tárgyalás alatt volt val
lásszabadsági törvényjavaslatot, vagy ha egy ily 
szellemben szerkesztett törvényjavaslatot a tör
vényhozás elé terjesztene a kormány, nagy mérv
ben fognánk azt elősegíteni. 

Én tehát, — mint mondom, — miután tökéletes 
vallásszabadságot óhajtok, óhajtom azt, hogy a 
katholikus autonómia is ily korlátlan szabadság 
alapján rendezze magát saját tetszése és belátása 
szerint, föltéve mindig, hogy a köztörvényeket 
tiszteletben tartsa, s tiszteletben tartsa más 
vallásfelekezetek, más honpolgároknak hasonló 
jogát. 

Amint e részben azon nézetben vagyok, 
hogy korlátlan szabadságot, korlátolva, csak a 
köztörvények által kell engedni a vallás dolgában 
mindenkinek ós mindenütt, ugy nem vagyok 
azon nézetben, hogy a nevelésügy szintén ezeh 
kategória alá esik. 

A nevelésre nézve nézetem szerint az állam
nak vannak kötelességei, melyek alól magát ki 
nem vonhatja ; a mint az állam a honpolgárokra 
jogokat és kötelességeket ruház, ugy kötelessége 
arról is gondoskodni, hogy ezen jogaik élvezetére, 
kötelességeik teljesítésére képesítve legyenek, ké
pesítve legyenek arra, hogy anyagi s szellemi fejlődé-
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süket előmozdíthassák, s ezen jogokat és ezen 
kötelességeket az állam sem a felekezeteknek 
alá nem rendelheti, sem azoktól függővé nem 
teheti . A mint tehát elismerem, hogy a vallásra 
az -államnak semini beavatkozási joga nincs, ugy 
el nem ismerhetem azt, hogy az államnak a 
nevelésre sem legyen beavatkozási joga. Azt 
óhajtanám, hogy a nevelés egészen az állam 
kezébe jöjön. Tudom, hogy ez ellen igen sok 
előítélet van i t t nem csupán a katholikusok, 
hanem a protestánsok közt is. En, kivéve azon 
nevelési alapot, mely egyenesen a vallás tanítá
sára van kijelölve, a többit mind az állani ré
szére foglalnám el, s az állam által állíttatnék 
mindenütt és mindenki számára iskolákat, de 
oly iskolákat, melyekben a vallás nem tanítta
tik, és kötelezném az ország minden lakosát, hogy 
magának legalább is az állami ismereteket megsze
rezze, kötelezném arra, hogy azt megtegye magára 
nézve megtegye gyermekeire nézve, amennyiben ma
ga már nem tehetné; de egyszersmind alkalmat nyúj
tanék neki arra, hogy a közép és magasabb ta
nodákat látogathassa, ha azt életmódja megengedi. 
Ezen iskolákban azonban én vallást nem tanít
tatnék, a vallástanítás nem az állam dolga, a 
vallást tanítsa minden felekezet külön, saját 
tetszése és akarata szerint. 

Ezen szempontokat veszem én irányadóul 
a nevelés dolgában, és ezért nem egyezhetem 
meg azon nézetben, mely itt több oldalról nieg-
pendittetett, hogy a fönálló középtanodák, a 
fönálló királyi gymnásiumok, a fönálló akadé
miák, az egyetem, hogy ezek mind ugy tekin
tessenek, mint katholikus nevelőintézetek, ezek 
is az ország nevelő intézetei voltak. — Vannak 
köztük olyanok, a melyeket szabadelvű, a me
lyeket bőkezű püspökök alapítottak, vagy más 
katholikusok kath, ezélokra alapítottak; ezek két
ségkívül a katholikusokat illetik és a katholikus 
autonómiának átadandók ; hanem mindazon 
intézetek, melyeket az ország fejedelmei nem 
kizárólag katholikusok számára alapítottak, hogy 
ezek is olyanoknak tekintessenek, mint kizárólag 
a katholikusokat illetők, ezt én részemről nem 
ismerem el, — nem ismerem el azért, mert in
tézetek az ország feje, az ország királya által 
alapít tat tak az ország törvényes kormánya, az 
az a helytartótanács és azután a felelős minisz
ter által kezeltettek, tehát ugy kezeltettek, mint 
országos nem mint felekezeti intézetek. Tudtom
mal ezen iskolákból más vallásfelekezetüek soha 
nem voltak kizárva és én velem legalább jár tak 
zsidók, protestánsok, görögök. Ha tehát a tör
vénybensemmi nincs, a mi a más vallásfelekezetüe 
ket kizárná ezen iskolákból, vagy ami ez iskolákat 
egyenesen és kizárólagosan a katholikusoknak ren
delné, ha az alapitványlevelekben semmi nincs, a 

mi ezen iskolákat kizárólagosan katholikusok szá
mára rendelné, akkor én tagadom, hogy joga 
volna bármely felekezetnek ezen intézeteket ki
zárólag a maga részére sequestrákii. Azt mond
ják : hagyjuk csak, majd megindul a szabad ver
seny a felekezeti, az állam- és a magániskolák 
közt. Ez igen szép volna, ha azon állapotban 
lennénk, hogy minden helységben három ily is
kolát állithatnánk, akkor igen helyes lenne e 
verseny; de miután Magyarországban 5000 köz
ség van, melynek még egy iskolája sincs, hogy 
hagyjunk háromféle iskolát versenyezni? Ez phrá-
zisnak jó, de valóságnak ehimaera. 

Különben én mint mondám, mint katholikus 
beszélek ezen tárgyban, de nem mint elfogult 
katholikus. Es én azt mondom: a katholikus 
egyház mostanáig kezelte ezen tanintézeteket, 
az ő keze alatt voltak az ország gymnasiumai, 
az ország akadémiái , az ő kezében volt 
az egész népnevelés és az iskolaügy , és 
ugj^an kérdem; miképen feleltek meg tehát 
ezen megbízatásnak azon tömérdek vagyon
nal , mely a katholikus egyháznak rendel
kezésére áll, mely hasonlíthatatlanul túlhalad
ja mindazt , mivel más hitfelekezetek hason 
czélra rendelkezhetnek. Hová jutott a katholikus 
nevelés országszerte 1 Méltóztassanak megnézni: 
van-e 10 katholikus, kik közül csak 1 is tudna 
írni vagy olvasni, nézzék meg a protestáns fe
lekezeteket, melyek aránylag rövid idő alatt, 
alig három század alatt újra gjnrjtötték nevelés 
és iskolai alapjaikat. Es mégis nézzünk szét or
szágszerte, hány oly protestáns községet fogunk 
találni, bármely felekezethez tartozzon is az, 
melynek nincs iskolája. Nem kívánhatnak tehát 
most. a katholikusok e téren bizalmat, azért, 
mert azt eddig jól kezelték. En tagadom, hogy 
jól kezelték volna. Nézzenek szét az országban: 
nincs is telekezet, kivéve talán az erdélyi olá
hokat, — kiknek ezt alig lehet saját bűnül föl
róni, — melynél a népnevelés, az elemi tanítás 
alantabb fokon állna, mint épen a katholikusok-
nál. Ha tehát évszázadok, majdnem egy évez
red óta kezelik e nagy vagyont, gyakorolják e 
nagy tekintélyt, e nagy hatalmat és még is oly 
keveset tet tek a nevelés terén: méltóztassanak 
megengedni, ha én ezentulra sem viseltethetem 
ezen kezelés iránt különös bizalommal. (Helyeslés.) 

Nem fogom a tiszt, ház türelmét tovább 
fárasztani, (Halljuk!) hanem föntartva azon ész
revételeimet, melyeket a budget egyes tételeire 
akarok tenni, a részletes tárgyalásra: jelenleg 
pártolom Ghyczy Kálmán képviselőtársam hatá
rozati javaslatát. (Helyeslés bal oldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. ház! mindenek
előtt azt óhajtanám tudni és e tekintetben föl
világosítást kérek a tisztelt elnökségtől : a tár-
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gyalással miként vagyunk és miként tetszik a 
jelen tárgyalást tekinteni? mert ha ezt ugy te
kintik, mint a budget fölötti átalános tárgya
lást, melynek befejeztével Ghyczy Kálmán, Hor
váth Mihály és Hoffmann Pál képviselő urak 
határozati javaslatai fölött ujabb tárgyalás lesz: 
akkor ez alkalommal szólni nem kívánok; ellen
kező esetben, ha ugy méltóztatnak tekinteni — 
mi ellen egyébiránt én nem teszek észrevételt, 
csak tisztában akarok lenni — hogy most már 
lefolyt a tárgyalás a határozati javaslatok fölött 
is ugy, hogy ezután az indítványozókat kivéve, 
másnak szólni nem lehet ; magam is óhajtanám 
nézeteimet elmondani. (Halljuk!) 

E l n ö k : Én azt hiszem, tisztelt ház, az 
eddigi gyakorlat szerint is a budget tárgyalása 
alatt fölmerült indítványok azzal együtt tár
gyaltattak s most is a discussio legnagyobb 
részben nem a budget, hanem azon indítványok
ban megpendített eszmék körül foly; tehát gon
dolom, a tisztelt képviselő ur is méltóztassék 
azokhoz szólni. {Helyeslés. Halljuk!) 

T i s z a K á l m á n : Tisztelt ház ! Midőn 
Ghyczy Kálmán tisztelt barátom ta r to t t a beszé
dét, melyből a jelen befejezéséhez közeledő nagy 
mérvű discussio kifejlett, nem gondoltam, hogy 
annyifelé fog ezen discussio ágazni. 0 ugyanis 
beszédében néhány alkotmányos elvet állított 
föl és indokolta azon elveket, de ezen elvek 
határán tul indítványt sem nem jelzett, sem 
nem tett . Szoba hozta azon alkotmányos elvet, 
miszerint mindazon alapokról , melyeket egy 
nemzet kormánya kezel, azon kormány az or
szággyűlésnek kell. hogy számot adjon és felelős 
legyen; kimondotta , hogy mindazon alapok 
iránt, melyeket a nemzet kormánya kezel, a 
budgetben a ház elé előterjesztést kell tennie; 
kimondotta, hogy miután különböző természe
tűek az alapok, melyek a cultusminiszteriumban 
kezeltetnek, ezen alapokat elkülöníteni okvetle
nül szükséges, és kifejezte azon meggyőződését, 
hogy ha az alapokat különböző természeténél fogva 
egyik vagy másiknak át kell is adatni ; a kath. 
felekezetnél ez nem történhetik máskép, mint 
a törvényhozásnak tudtával és hozzájárulásával. 
A mit ezenkívül mondott, az indokolása volt az 
általa kitűzött czélnak. Jelesen : fölhozta az 
autonómia kérdését azon szempontból, hogy 
jelezve az ez iránt fönálló határozatokat, 
a minisztériumnak ezekkel szemben elfoglalt 
álláspontjának fölvilágositása után kimutassa, 
hogy igen is, szükség óvakodni, hogy az ellen, 
hogy az alapítványok bármely része is, sőt maga 
a katholikusokat helyes jogalapon megillető ré
sze is másként, mint az országgyűlés hozzájáru
lásával adattassák ki. 

És mi történt? Azonnal átvitetett a dis

cussio egészen más térre. Az igen t. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur védelme alá vette 
Ghyczy Kálmán t . barátom ellenében a tansza
badságot, a melyet pedig Ghyczy Kálmán egy-
átalában meg nem támadott , mert nem hiszem, 
hogy a tanszabadság megtámadása volna az, a 
mit ő mondott : hogy nem akarja, hogy a kath. 
ifjúság nevelése kizárólag a clerus befolyása alá 
helyeztessék. 

Ennek ellenkezője lehetne a tanszabadság meg
támadása, de ez bizonynyal nem az. Igaz, hogy az 
igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
igen sok szép dolgot elmondott, és kénytelen va
gyok bevallani, hogy a tanszabadságot illetőleg 
vele és nem a közvetlenül előttem szóló t. ba
rátommal tartok, mert meggyőződésem az, hogy 
— a mint Simonyi Ernő t. képviselőtársam is 
helyesen monda — az állaimnak igen is joga, 
sőt kötelessége gondoskodni nevelésről, köteles
sége a nép nevelést egyfelől kötelezővé, másfelől 
mindenki számára elérhetővé tenni, de ezen tul 
odáig menni, hogy az összes oktatást az állam 
kezébe concentráijuk, azt én helyesnek nem tar
tom és azt a tapasztalat is alig igazolhatja. 
Ily módon oly túlsúly, oly tulhatalom adatik 
mindenkor a kormány kezébe, a mely a szabad
ságnak bizonyára nem tesz jó szolgálatot. Nem 
kívánom a fönálló kormány kezében eoncentrálni az 
egész nevelésügyet azért sem, mert ez által az 
ország egyes generatiojára egy egyoldalú irány 
mintegy rányomatik , melytől az megszabadulni 
nem bir. (Helyeslés bal felől.) 

Nem akarok, t. ház, senkit megsérteni, de 
gondoljuk meg a helyzetet és többet mondok: 
kérdezzük meg azoknak javát és jobbjait, kik 
azon időben nevekedtek, mikor a nevelés az 
állam, a kormány kezében concentrálva volt s ők 
bizonyára meg fogják mondani, hogy évekig kel
lett küzdeniök, mig azon egyoldalúságtól, a mely 
reájok nyomatott, megszabadultak. (Ugy van!) 
En ilyenektől akarom minden viszonyok közt 
megmenteni a magyar nemzet fejlődését. 

Ezt csak mellékesen jegyeztem meg, most 
tovább megyek ; védelmök alá vették az alapít
ványokat Ghyczy Kálmán t. barátom ellenében és 
azt mondják, hogy a katholikus egyház alapitványai 
elvenni nem szabad, pedig Ghyczy Kálmán bará
tom épen azt mondta, hogy azokat elvenni nem 
szabad, hanem el kell azokat egymástól különi-
teni és a maga törvényes utján azokat, melyek 
a kath. egyházat illetik, annak ki kell adni. 
Ismét mások rimánkodtak maga a kath. egyház 
nevében, hogy az ne nyomassák el tovább is 
mint elnyomatott századokon keresztül, pedig is
mét senkinek sem jutot t eszébe elnyomni akarni, 
és gondolom, hogy senki sem is lehet olyan ke
vés józan észszel megáldva, hogy csak fel is 
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tehesse azt, hogy ha akarná is valaki, Magyar
országon a kath. egyházat elnyomni. 

En azonban, midőn ezeket megjegyzem, tel
jes őszinteséggel megvallom, hogy a t. jobb ol
dali szónokok részéről azt, hogy a vitát igy más 
térre vitték át, igen helyes és ügyes parlamenti 
taktikának tartom. Ugyanis arra, mit Ghyczy 
Kálmán vitatott, nem volt felelet; elismerni, hogy 
igazsága volt, nem volt szándék, mit lehetett 
tehát tenni, mint indokolásának egyes tételeibe 
belekötni, azokat roszul értelmezni s azután 
megtámadni? (Helyeslés hal felől.) 

Hogy részünkről ezzel szemben a vita a 
rendes mederbe visszatér éltessék, megvallom, na
gyon óhajtottam volna ; azonban azt is megval
lom, hogy mindamellett nem sajnálom, bogy az 
nem történt, mert abban igaza van Simonyi 
képviselő urnák, hogy sok oly eszme vitat tatot t i t t 
meg, mely ha ma megoldásra nem kerülhet is, bi
zonyára nem árt , hogy a közvélemény előtt fel-
emlittetett, hogy érlelődjék azon ideig, midőn a 
megoldás pereze elkövetkezik. Részemről magá
hoz a tárgyhoz ugy a mint azt felfogásom sze
rint Ghyczy t . barátom fölállította, csak annyit 
mondhatok, hogy én azokat, miket ő mondott, tö
kéletesen helyeslem, ós hogy a beterjesztett ha
tározati javaslatok közül az övét fogadom el. 

Horváth Mihály t. képviselő ur indítványa 
már előre, midőn a vizsgáló bizottságot kiküldi, 
kimondani látszik, hogy azon alapítványok mily 
természetűek, "minek — meggyőződésemhez—képest 
nincs helye; mert ha én valamely tárgynak 
megvizsgálására valamely bizottságot kiküldök, 
épen azért küldöm azt ki, hogy azután határoz
zam meg: minő természetűek azok, a melyeket 
neki meg kell vizsgálni, nem pedig azért küldöm 
ki, hogy a mit én előre kimondtam, ugyanazt 
kijelentse. 

Hoffmann képviselő ur indítványa e tekin
tetben tökéletesen correct, mert ő mellőzi az 
előzetes kitűzését az iránynak, azonban hiányzik 
belőle Ghyczy Kálmán indítványának különösen 
második pontja, mely kimondja azt is, hogy mig 
az elkülönítés megtörténik, mig az alapítványok 
a minisztérium által kezeltetnek, azok az előter
jesztésbe fölveendők, mit pedig részemről is ok
vetlenül szükségesnek tartok. 

Azért a három indítvány közül okvetlenül 
határozottan ezt, és csakis ezt pártolom. 

Engedje meg a t. ház, hogy midőn ezt el
mondtam, igen röviden én is reflektáljak néme
lyekre, mik mint igen fontos eszmék a ház 
keblében elmondattak, (Halljuk!) 

Legelőször is azon kezdem, hogy Pulszky 
Ferencz képviselő úrral egy tekintetben tökéle
tesen egyetértek, s ezen tekintet az, hogy én is 
óhajtom, hogy a vallások és felekezetek és az 

állam közti viszony nálunk is oly módon ren
deztessék, mint az Amerikában van. Ha kételyem 
let t volna a felől, hogy mennyire kívánatos ez, 
meggyőzött volna a most lezajlott vita, mert 
csak ha ezt kell valaha elérni s elértük, csak akkor 
fogunk odajuthatni, hogy többé i t t vallásos és 
hitfelekezeti kérdések ne vitattassanak, mit pedig 
ón részemről véghetetlen szükségesnek tartok, 
mert valóban, nincs nekünk magyaroknak arra 
szükségünk, hogy mint némelyek tevék, sok 
egyéb különbségeken kivül most katholikus, pro
testáns és zsidó képviselőkre oszszuk magunkat. 
Van köztünk baj és kellemetlenség, mely a múlt 
időkből reánk szállott, elég; ne óbreszszük föl 
még azon vallási viszályt is, melyet apáink böl-
csesége évtizedek előtt már eloszlatott. (He
lyeslés.) 

Pulszky képviselő úrral e tekintetben egyet
értek ; de kénytelen vagyok bevallani azt is, hogy 
ettől mi ma még véghetetlenül messzire vagyunk, 
mert nézetem szerint, hogy a viszony olyan legyen, 
a minő Amerikában, annak két határozott fel
tétele van, a többieket nem is említve ; egyik 
az, hogy minden egyház hiveinek adakozásaiból 
tartja fön magá t ; a másik pedig az, hogy az 
egyház ne követeljen magának szemben az állam
mal más helyzetet, mint a minőt szabad pol
gároknak bármely egyesülete vagy társulata kö
vetelhet. Mig ez meg nem történik, azt mondom, 
hogy ámbár Magyarországon még vannak oly 
egyházak, melyek kisebb vagy nagyobb mérték
ben státust képeznek a statusban, melyeknek egy 
némelyike még kiváltságos helyzetben van, mind 
a mellett az állam mondja azt, hogy én ezen 
irányomban egészen más helyzetben levő egyhá
zakkal szemben azon állást akarom elfoglalni, 
melyet az amerikai Egyesült Államok elfoglalnak, 
azt én legalább az állam szempontjából nem kí
vánom, és azt tartom, senki, ki a magyar állam 
fönállását akarja, nem kívánhatja. Mert az állam 
nem engedheti meg azt, hogy ily nemű testűle
tek előjogokkal és hatalommal kezükben, az ő 
felügyeletének nélkülözésével álljanak fön, annál 
kevésbé pedig akkor, midőn ezeknek épen leg-
hatalmasbbika tőrvényeit az ország határain kí
vülről egy idegen souveramtöl veszi. 

Az mondatik, hogy az egyenlőség azt kí
vánja, hogy vagy minden egyháznak egyforma 
autonómiája* legyen, vagy ne legyen egyiknek 
sem, és ebből az következnék, hogy ha eléretik 
is az, hogy az egyház szabad polgárok szabad 
egyesülete és társulata legyen, minden ily egye
sületek és társulatok irányában, bármily külön
bözők legyenek is azok viszonyai és összekötte
tései, az államnak ugyanazon egy helyzetben kell 
lenni : azt tartom, ez az egyenlőség fogalmának 
ép oly félremagyarázása, mint a mily félrema-
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gyarázása volna azt mondani, hogy az egyenlő
ség abban áll, hogy minden ember ugyanazon 
mennyiségű adót fizessen, a helyett, hogy abban, 
a miben állania kell, hogy mindenki birtoka 
aránya szerint fizessen adót; mert ha a társu
latok eszméjét veszszük föl, én legalább minden 
társulatra nézve, — legyen az egyházi vagy nem 
egyházi, — a melynek bölcsője s végső határa 
ez országban, és kizárólagosan ez országban van, 
a kormány, az állam befolyását a minimumra 
akarom leszállítani. De viszont az állam érdeke 
nem engedi: hogy annyira a minimumra szállit-
tassék le a felügyelet oly társulatokra, s ezen 
társulatoknak oly viszonyaira nézve, a melyekre 
nézve ők egy külső hatalomtól függnek. Mert én 
legalább nem hiszem és nem képzelem, hogy bár
mennyire is a szabadéivüségből induljunk ki ; le
hessen ember Magyarországon, ki azt kívánhassa, 
hogy a magyar államnak ne legyen ellenőrködése 
ott, hol egy kebelében levő egyház, illetőleg val
lásos társulatnak tőrvényhozója, egyiké Eómában, 
a másiké Pétervárban van. (Ellenmondás.) Én 
t. ház, ugy tudom, az óhitű egyháznak világi feje 
az orosz czár. (Felkiáltások: Nem áll!) Akár áll, 
akár nem áll, a helyzeten ez nem változtat, egy 
példa van, vagy kettő, vagy tiz : a helyzetre nézve 
az mindegy. 

Már most, ha az egyenlőség ugy magyar áz
tatnék, mint Paczolay képviselő ur mondotta, 
hogy mindegyikre nézve tökéletesen egyformán 
kell intézkedni, mi következnék belőle ? 

Azért, mert egyik ily társulatnak van egy 
külföldi hatalomtól függő helyzete, melyre nézve 
az államhatalom ellenőrködése szükséges, vagy 
meg kellene valamennyinek szabadságát ok nél
kül szorítani, meg még azon egyét magáét más 
viszonyaira nézve is, vagy ha ezt nem akarjuk, 
ezen ellenőrködést, melyre ezen viszonyok szem
pontjából az államnak és az államkormánynak 
okvetlenül szüksége van, megszüntetni. Megvallom, 
nem ezt tartom az egyenlőségből kifolyónak, de 
igenis azt, hogy állapíttassanak meg az elvek oly 
társulatok irányában átalánosságban, és oly vi
szonyok irányában, melyek hazánkon kívüli tes
tületektől, vagy uralkodóktól nem függnek, és álla
pitassanak meg az elvek azon viszonyokra nézve, 
melyek ilyen, a haza határán kívüliektől függenek 
és azután bármily egylet vagy társulatra, mely 
az egyik — vagy a másik viszonyban van, alkal
maztassanak mindegyikre egyformán azon elvek, 
az az mindegyikre egyenlő helyzetben egyenlő 
eljárás ; mert ebben fekszik az egyenlőség, nem 
pedig abban, hogy különböző helyzetben egyenlő 
eljárás alkalmaztassák. 

Különben meglehet, erre azt méltóztatnak 
mondani, és én magam is elismerem, hogy ez 
lizony egy kissé „Zukunfts-Pohtik", mert azon 

idő, midőn az egyházak minálunk oly helyzetbe 
lépnek egymás közt és az állammal szemben, 
mint vannak Amerikában, sajnálom, de azt hi
szem, az még nagyon meszsze van. Csak azt 
kívánom mindenesetre az i t t hallott igen szép 
szavakra, a szabadságnak hangvitatására, a „sza
bad egyház a szabad államban" minduntalani 
emlegetésére megjegyezni , hogy tagadhatlan, 
hogy a szabadság eszméje ma már oly hatal
mat ért el, hála istennek, hogy épen ezen ha
talmánál fogva óvakodnunk kell sokszor olyanok
tól, melyek a szabadság neve és zászlója alatt 
akarnak behozatni. Legnagyobb jele és mondha
tom, örvendetes jele a szabadság eszméje hatal
mának az, hogy ma már, a ki a szabadsággal 
ellenkezőt akar is, kéaj telen ezen szabadság 
neve alá rejtőzni; de épen azért, mivel megvan 
ezen hatalom, nem szabad mindent szem behunyva 
elfogadni, a mi a szabadságnak és szabadelvü-
ségnek neve alá rejtőzik. Ne feledjük el, hogy 
alig lehet szabadelvűbb eszme az átalános sza
vazási jognál és III. Napóleon ennek alapján 
zsarnokoskodik két évtized óta. (Helyeslés.) 

Sokat hangoztat tatot t i t t az autonómia, 
fejtegették körét, lehetségeit és jótékonyságát. 

Természetesen nekem sem itt , sem másutt 
nem lehet föladatom fejtegetni azt, minő az 
autonómia, melylyel a kath. egyház bírhat, ez 
magokat azon egyháznak tagjait illeti; átalános
ságban azonban engedjék meg, hogy elmondjam, 
mi az autonómiának kelléke, mely nélkül az 
csak szemfényvesztés s játék és minő viszonyok 
közt fejlődött az ki a világon. 

Az első illetőleg, az egyházi autonómiá
nak kelléke az, hogy ne legyen ott egy szentek 
szentje, mely a hivők előtt elzárva van, hanem 
hogy minden, a mi az egyházban történik, ne 
lehessen másnak, mint a hivek összeségének aka
rata. (Helyeslés.) Ott, hol ez nincs meg, ott va
lóságos autonómia nem lehet. (Helyeslés.) 

A másik az, hogy az autonómia nincs köt
ve hitfelekezethez, mert nézzünk szét a protestáns 
felekezetek közt Európában, hol találunk auto
nómiát, igazi, valóságos autonómiát ? Sem Angliá
ban, sem Poroszországban, s átalában sehol, hol 
az államhatalom maga vette kezébe a vallás 
fejlesztésének ügyét. Angliában épen hierarchia 
van; Poroszországban, ha nincs is hierarchia, 
de autonómia sincs, hanem a világi hatalom s 
az általa teremtet t bureaucratia uralma. Igazi 
autonómia nincs másut t , csak ott, hol fönálló 
hatalommal kellett az egyháznak a maga létez-
hetését megállapítani, kiküzdeni. Van Magyaror
szágon, van Skócziában, van a presbyterianusok-
nál Angliában, de nincs sehol, hol a hatalom 
eszközölte a reformálást, vagy az egyházi rend
szer megállapítását, és hogy közelebbi példát 
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hozzak föl, az erdélyi egyház, mely a fejedelmek 
oltalma alatt lett egyházzá, lett hatalommá, 
sokkal kevésbbé élvezi a mostani viszonyoknak 
megfelelő autonómiát, mint élvezi a magyaror
szági, mely folytonos küzdelemben élt a hatalom
mal. (Helyeslés.) A kormánynyal szemben, ha 
veszszük az autonómiát, az igaz, hogy az erdélyi 
egyház erősebben áll még mint mi ; de ez csak 
egyik része az autonómiának; a másik azon 
belautonomia, az egyház kebelébeni belszabad-
ságszer, ez az, a mit sehol sem fogunk látni ott, 
hol az egyház a hatalom pártfogása alatt fej
lődik. 

Hogy mi lesz a kath. autonómiából, a jövő 
fogja megmutatni. Én csak azt kívánom, hogy 
az valóságos, teljes és igazi autonómia legyen. 
(Helyeslés.) 

Most még egy pár megjegyzést kívánok 
tenni. 

A zsidó-congressusról beszéltek többen és 
előttem szóló képviselő ur is kifejezte eziránt 
nézetét, ennél tehát hosszasan időzni nem fogok. 

Nem tehetem azonban, hogy föl ne említsem 
a lezajlott viták egyik legfurcsább momentumát, 
midőn egy t. képviselő ur azt monda, hogy a 
katholikusoknak kétszeresen kell szeretni a hazát. 
mert nekik e hazán kívül nincs helyök. * Megval
lom, eddig még soha sem hallottam azt, hogy a 
hazaszeretet dolgában felekezetek szerint legyen 
osztályozás és reménylem, hogy ezen osztályozás, 
ha csodakóp megtermett is, a képviselő ur fejé
ben, sem e házban, sem azon kivül nem fog 
viszhangra és hitelre találni. (Helyeslés.) Ezt nem 
csak helytelennek, hanem furcsának is kell ne
veznem : mert ha már lehető volna a hitfeleke
zetek közt hazafiságra nézve különbséget tenni, 
valóban ezen esetben sem azon hitfelekezet mond
hatná, hogy kétszeresen kell szeretnie a hazát, 
melynek feje, törvényhozója e hazán kivül lé
tezik, (Helyeslés) hanem mondhatná az, melynek 
e haza határain kivül sehol senkije nincs. (He
lyeslés.) Mondom azonban, t. ház, hogy ez okos
kodás olyan, mely remélhetőleg sehol sem fog 
viszhangra találni. 

Mondott még egyet s ezt örömmel jegyez
ném föl, ha a legközelebb múlt tények meg nem 
czáfolnák. Jelesen mondotta azt, hogy törvény
telen eseményeket és cselekményeket az ország
gyűlésnek nincs joga törvényesíteni; de, t. ház, 
nem is bocsátkozom az elvi vitatkozásokba, 
van-e joga, vagy nincs, bár igen veszedelmes 
lehetne azt állítani, hogy nincs — de ugyan 
kérdem, t. ház, három óv óta mit cseleked
tünk legtöbbet? a törvénytelen cselekedeteket 
és törvénytelen dolgokat törvónyesittettük és 
hogy épen az, a ki mindannyiszor mindezekre reá 
szavazott, kétségbe vonja, hogy az országgyűlés

nek erre joga van, ez valóban előttem nagyon 
furcsa. (Derültség.) 

Belemenve a t. képviselő ur a kath. ala
pítványok kérdésébe, azt, hogy a miniszter által 
kezelt alapítványok az ő hite szerint kizáróla
gosan katholikus alapítványok, azzal is igyeke
zett bebizonyítani, hogy az 1791-ik XH-ki tör
vény a protestánsok alapítványára nézve is ki
terjesztette ő felségének főfelügyeleti jogát. 

Alig hiszem, hogy ennél szerencsétlenebb 
érvet találhatott volna. Mert épen abban, 
hogy a hitfelekezeti alapítványokra nézve a fő-
felügyeleti jogot veszi a törvény szerint ő felsé
ge igénybe, míg más alapítványokat a kormány 
kezel, fekszik az alapítványok közti különbség 
legpregnánsabb kifejezése. (Élénk helyeslés bal fe
lől.) Nem akarok ebből most következtetést 
vonni, mert hiszem és remélem, hogy bővebb 
vizsgálat utján fogunk e fölött határozhatni, de 
az alapítványok természetére más világot vető 
következtetés ellen határozottan tiltakoznom kell, 
mint a mely magából az okoskodásból eredő 
következéssel is ellenkezik. Hogy kivel akarja 
azon képviselő ur a kérdést megoldatni és kivel 
akarják azok. kik az országgyűlés jogosultságát 
e tekintetben tagadják, megoldatni, én részemről 
nem tudom. Meglehet, hogy valamely módot fog
nak találni, melyhez én is hozzá fogok járulni, 
de azon módhoz, részemről, hogy azt, felteszem, 
mit a múltban volt rá eset, a fejedelem és a 
kormány gyakorolják az országgyűlés kizártával, 
azt hiszem, mai alkotmányos helyzetünkben el
fogadni nem lehet. 

Horváth Mihály t. képviselő urnák feleltek 
már többen, különösen igen t, barátom Vukovics 
igen szépen és helyesen, s igy csak igen kevés 
mondandóm van. 0 azt mondja, feleljen a mi
niszter, adjon számot, de adja azt a majd szer
vezendő kath. autonómiai testületnek. En egyfe
lől nem tudom, ha ezen szervezendő kath. auto
nómiai testület nem egyhamar találna létrejönni, 
vagy legalább nem oly alakban, mint ő maga is 
mondta, hogy a kath. egyház összes tagjai sza
bad választásainak legyen eredménye, hogy ak
kor azután mivé lesz azon számadás, mert utol
jára is év-év után eltelhetik, az ő hite szerint az 
országgjaüésnek nem számolhat a miniszter, más 
testület nem létezik s igy kezeltetnek az ország 
ily nagy tőkei minden számadás nélkül, a mit 
hiszem, hogy a jelenleg hivatalban levő minisz
ter ur is magától vissza fogna utasí tani; de 
máskülönben is valóban végtelen furcsának tar
tom azon követelést, hogy a nemzet kormánya 
számoljon más valakinek e világon, mint a nem
zetnek és fejedelemnek. Még ilyet nem hiszem, 
hogy valahol péld. Európában föl lehetne mutatni! 
(Derültség.) En részemről ezt nem akarom, ént 
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azt kivánom, mit Ghyczy Kálmán barátom ki
van és egyetértek vele abban, hogy választassa
nak külön az alapok, s a mi az országé, kezelje 
az ország kormánya és feleljen róla az ország
nak, a mi a felekezeté, kezelje a felekezet és fe
leljen maga magának, (Élénk helyeslés.) de, hogy 
kezelje az ország kormánya a felekezetét, és szá
mot adjon róla nem az országnak, hanem egy 
felekezetnek, ezt teljes képtelenségnek tartom. 

Mondott a t. képviselő ur még más dolgot 
is. (Halljuk '.) Mondta, hogy Magyarországon r a 
katholikusok voltak az állam által nyomva. En 
első perczben tőle mint historikustól hallván ezt, 
elbámultam, azonban bővebb okoskodás után 
meggondoltam, hogy talán a t. képviselő ur 
folytonosan gyakorlott hisztoriai búvárkodása 
közepette uj adatokra akadt. (Derültség bal felől.) 
Jelesen tudjuk azt. hogy egy egyház benső ere
jének és életének legnagyobb ellensége, ha azt 
túlságos vagyonnal, világi fénynyel és jóléttel 
elárasztják. Tehát azon kutatásaiban adatokra 
akadt gondoltam, melyekből kitűnt, hogy Ma
gyarországon a fejedelmek, kik a kath. egyházat 
adományokkal, fénynyel, czimekkel elhalmozták, 
azt a sátán sugallatából az egyház kárára tet
ték. (Derültség bal felől.) Ha ily adatai vannak, 
jó lesz, ha közli velünk, mert addig kénytele
nek leszünk alaptalannak tar tani állítását. 

Abban azonban, hogy a katholikusok legke
vésbé szabadok az országban, valójában igaz
sága van, csakhogy nem a katholikus egyház, ugy 
a mint ma szemben áll az állammal, hanem a katho
likusok saját egyházuk keblében, szemben a hie
rarchiával. (Élénk helyeslés.) Ez az, miu segíteni 
az autonómia utján kell, és szükséges, és it t van 
az, mire figyelni kell, hogy ne csináljunk páriá
kat, hanem hogy felszabadítsuk a páriákat — 
mert egy felvilágosult tudományos kath. ember 
helyzete saját egyházában hasonlít valóban a 
pária helyzetéhez, mert semmivel sem bír több 
joggal szemben a hierarchiával, mint a pária 
Indiában, szemben zsarnokával. 

P r i l e s z k y T á d é : Ugy van, ezt mond
tam én is. 

T i s z a K á l m á n : Zichy Nándor gr. kép
viselő ur elmondta, hogy mi foly a parlamentá
ris elvekből és.elmondta, hogy helytelen követelés 
az, hogy a kormány az országgyűléshez járuljon, 
mert hiszen, a kormánynak intézkedni kell és 
azért aztán utólag vonható feleletre. Én beszé
déből e pontig, megvallom,' azt hittem, ő is is
mét oly valamit mond, mi nem egészen vág ösz-
sze az alkotmányosság fogalmaival; azonban vég 
phrásisa, melyben hozzátette : ..kivévén a törvény
hozás terére tartozó dolgokat" e tekintetben, 
megnyugtatott; csakhogy midőn ezt hozzátette, 
engedjen meg, de bebizonyította, hogy nem mon

dott semmit, mert senki sem követelte, hogy 
más dolgokban folyamodjék az országgyűléshez,-
mindazokban, melyek a törvényhozás elé tar
toznak. 

Végül, fölhívott bennünket, hogy a vallás, 
hit és lelkiismeret dolgába ne avatkozzunk. Bé-
szemről teljes készséggel járulok éhez ; kötelessége 
is mindenkinek, ma már nem avatkozni senkinek 
vallás, hit és lelkiismeret dolgába. Ha az em
beriség oly szerencsés lehetett volna, hogy e 
nézpontot fogadja el századok előtt, milliók ki-
méltettek volna meg talán a leggyászosabb elve
széstől; (Ugy van!) de engedjen meg: beszélni az 
egyházaknak az államhozi viszonyáról, ez nem 
annyi, mint beszélni a lelkiismeretnek és hitnek 
dolgáról; a lelkiismeretnek és hitnek dolgai szen
tek tartoznak lenni mindenki előtt, arról senki 
sem felelős senkinek, csak istennek és magának. 
De a hol az egyháznak viszonyai az államéval 
érintkeznek, ott az államnak jogait még ezen az 
alapon is megtagadni lehetetlen. 

Egyébiránt, a mint előbb mondám, csatla
kozom Ghyczy Kálmán t. képviselőtársam hatá
rozati javaslatához. (Helyeslés bal oldalon.) 

P o p o v i c s Z s i g m o n d ; T. ház! A dis-
cussiónak ily előrehaladott stádiumában nem 
akarom a t. ház türelmét igénybe venni, és 
eg3redül arra szorítkozom, hogy magam és több 
képviselőtársam részéről egy határozati javasla
to t nyújtsak be; kérném kinyomatását elrendelni, 
bővebb indokolását fentartván magamnak a 
költségvetés 4-dik czimének tárgyalása alkal
mára. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Po
povics Zsigmond és társai határozati javaslatát:) 
„Tekintettel arra, hogy az 1868. XLIV. t. ez. 
17. §-aszerint a közoktatási miniszter köteles az 
állami tanintézetekben gondoskodni arról, hogy 
a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegek
ben együtt élő polgárai az áltatok lakott vidék 
közelében magokat anyanyelvükön képezhessék 
egészen addig, hol a magasabb akadémiai képe
zés kezdődik ; 

„tekintettel arra, hogy ily állam-tanintéze
tek leginkább azon vidékeken hiányzanak, a hol 
az idézett törvényrendelet értelmében a hon nem 
magyar nemzetiségit polgárai magukat anya
nyelvükön képezhetnék; 

„tekintettél arra. hogy az érdeklett vidé
keken jelenleg fenálló nem állami tanintézetek
ben a fentidézett törvényrendeletnek már a 
szükséges pénzalap hiányában sem tétethetnék 
elég; de arra az illető tanintézetek nem is kö
telezhetők ; 

„ tekintettel arra, hogy a közoktatási mi
niszter eddig nem te t t valami intézkedést a nem 
magyar nemzetiségű honpolgárok anyanyel-
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vükön leendő képeztetése iránt, sőt az 1870. évi 
államköltségvetésben ily czimen költséget meg
szavaztatni nem javasol; 

„végre tekintettel arra, kogy a közoktatás 
sikere; — a mi a közmivelődés szempontjából 
az állam legfőbb czéljai közé tartozik — legin
kább az által érhető el, hogyha mód és alkalom 
nyujtatik, a hon minden polgára a szük
séges tanismeretekben saját anyanyelvén képez
tessék : 

„mindezeknél fogva mondja ki határozati -
lag a képviselőház: hogy a közoktatási minisz
ter utasittatik, miszerint az 1868. XLIV. t. ez. 
17. §-ban foglalt azon intézkedésnek megfelelő-
leg: hogy az állami tanintézetekben minden hon
polgár saját anya-nyelvén is képeztessék, hívjon 
egybe mielőbb az illető vidékek nemzetiségeiből 
alakuló szakértői bizottságot, melynek vélemé
nyét kivévén arra nézve, hogy mely helyeken és 
mily tanintézetek lennének feíállitandók a kü
lönböző nemzetiségű honpolgárok érdekében, — 
e tekintetben a szükséges intézkedéseket még ez 
év folyama alatt megtegye. 

„A közoktatásnak ez irányban előmozdítása 
czéljábóí a képviselőház késznek nyilatkozik a 
jövő évi költségvetésig is a szükséges költsége
ket póthitel által megajánlani. 

Pesten, 1870. évi február hó 16-án, beadja 
Popovics Zsigmond; pártolják: Kuk Jenő, Ma
niu Aurél, Mihályi Péter, Bogdán Vincze, Joa-
nescu Lázár, Staneseu Imre, Hódosiu József, 
Borlea Zsigmond, Buttyán László, Mocsonyi An
tal, Mocsonyi Sándor, Mocsonyi György, Babesiu 
Vincze, Mocsonyi Jenő, Jonescu Döme." 

E l n ö k : Ki fog nyomatni és a költségve
tés 4-ik cziménél, hol az iskolákról lesz szó, 
tárgyalás alá fog vétetni. 

Eötvös József b. közoktatásügyi 
m i n i s z t e r : T. képviselőház! A t. ház nem 
várja tőlem, hogy a tanácskozások ezen stádiu
mában azon egyes állitások czáfolatába eresz
kedjem, melyeket a tárgyalás folyama alatt több 
t. szónok előadott, bármennyire érezzem azok
nak fontosságát, épen azért, mert fontosságukról 
meg vagyok győződve, valamint arról is, hogy 
ezen észrevételek a budgetnek részletes tárgya
lása alkalmával ismét szőnyegre fognak kerülni 
és akkor alkalmam lesz azokra felelni. Jelen föl-
szólalásomnak oka csak az, hogy — miután 
több t. szónok kiemelte azt, hogy Komárom vá
ros t. képviselőjének beszédében előadottak egy 
részére nem válaszoltam, s miután több oldal
ról az a kívánat fejeztetett ki, hogy arra is vá
laszoljak, teljesíteni akarom e kivánatot, annyi
val inkább, mert többször olvasva ezen t. kép
viselő urnák beszédét, magam is meggyőződtem, 

hogy annak épen azon részét válasz nélkül hagy
nom nem lehet. {Halljuk! Halljuk!) 

A t. képviselő ur főkép két okból roszalja 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium eljárá
sát : először azon állásnál fogva, melyet e mi
nisztérium a kath. autonómia kérdésében elfog
lal; másodszor azért, mert a vallás- és közokta
tási minisztérium több, — magokban véve igen fon
tos — tárgyra nézve rendelkezett a nélkül, hogy 
azokra nézve előbb a háznak, s törvényhozásnak 
beleegyezését kikérte volna. 

Megengedi a t. ház, hogy mind e két tárgy
ra nézve a lehetőségig röviden, de előre enge
delmet kérve, ha nagyon rövid nem lehetek — 
válaszoljak? (Halljuk! Halljuk!) 

A mi először a katholikus autonómiában 
követett eljárást illeti, mindenekelőtt helyessé
gének megítélésére kettő szükséges: először tisz
tába kell jönni a tényállásra nézve; másodszor 
tisztába kell jönni a jogi kérdéssel. 

Mi a tényállás? 
A katholikusok látva az autonómiának hasz

nait más vallásfelekezeteknél, látva, hogy, mi
után a katholikus egyház uralkodó egyház lenni 
megszűnt, helyzete megváltozott: szintén auto
nóm szervezet alakítását tartották kívánatosnak 
és szükségesnek. E felett tanácskozásokat tar
tottak, tanácskozásokat, melyeknél e haza ka-
tholikusainak igen tisztelt férfiai összegyülekez
tek. E tanácskozások eredménye az volt, hogy a 
tanácskozás kimondá, hogy ő magamagát arra, 
hogy bármit végezzen, e kérdésben competensnek 
nem érezheti, hogy e célból, az az: az autonó
miai szervezet megállapítására, az ország minden 
katholikusaiból egy nagy gyülekezetet a képvi
seleti rendszer alapján kell összehívni. Ezt hatá
rozván el, kidolgozta a választási szabályokat 
és ezen választási szabályokat ő felségének, mint 
a katholikus egyház főpatronusának helybenha
gyás végett előterjesztette. 0 felsége ezen szabá
lyokat helybenhagyta, és én azokat contrasig-
náltam. 

Ez a tényállás. 
A jogi kérdés megítélése ismét három kér

déstől függ: Először, sérti-e a törvényt az, hogy 
az ország katholikusai saját egyházi szerkezetők
nek az autonómia alapján való rendezését tűz
ték ki czélul? másodszor, vajon az által, hogy 
a választási szabályokat ő felsége elébe terjesz
tették, sértették-e a törvényt ? és harmadszor 
foglaltatik-e ezen helybenhagyott választási sza
bályokban valami, mi a törvénynyel összeütközés
ben volna ? 

A mi az első kérdést illeti: ugy hiszem, nincs 
senki e házban, ki e haza katholikusainak azon 
jogát kétségbe vonná, hogy saját ügyeiknek mi-

I kénti rendezéséről magok között tanácskozhassa-
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nak. Ez minden alkotmányos szabadság első ter
mészetes következése; ez Magyarországban még 
valóságos törvényen is alapszik, mert miután az 
1848-ki törvény minden bevett vallásfelekezet
nek tökéletes egyenlőségét és viszonosságát ki
mondotta, a katholikusoktól, kik már 1848 előtt 
is az ország bevett felekezetei közé tartoztak, 
kétség kivül senki azon jogot meg nem tagad
hatja, hogy azon joggal éljenek, melylyel e ha
zának más bevett vallásfelekezetekhez tartozó 
polgárai szintén élnek. Végre a mi még Magyar
ország katolikusainak ezen jogát még inkább 
igazolja, az a múlt története; mert ha Ludwigh 
János t. barátom azt mondja, hogy keresi a ka-
tholikus autonómiát, de azt nem találja sehol 
széles e világon, sem Rómában, sem máshol, még 
Amerikában sem: egyetértek vele; csak egyet 
sajnálok: hogy t. barátom messze körültekint
vén, nem nézett valamivel közelebbre, mert ha 
közelebb nézett volna, feltalálta volna a kath. 
autonómiát, mely századokig Magyarország egy 
részében, az az Erdélyországban létezett; létezett 
akkor, midőn a kath. egyház Erdélyben az ural
kodó egyház nem volt és azért szabadságának 
és jogainak támaszát épen abban kereste, a mi
ben azt a protestánsok Magyarországban felta
lálták, így tehát a katholikusok akkor, midőn 
egy autonóm szervezetnek alkotására összegyűl
tek, törvénytelenséget nem követtek el és az ál
tal, hogy a választási szabályokat ő felsége elé, 
mint a legfőbb patrónus elé terjesztették, szintén 
nem követtek el törvénytelenséget és hogy ezen 
szabályokban szintén semmi törvénytelenség nem 
foglaltatik, az magában világos, ós igy meg va
gyok győződve, hogy a vallás- és közök, minisz
ter a kath. autonómia kérdésében nem csak 
semmi különös állást nem foglalt el, hanem hogy 
t. barátom Vukovics Sebő, kinek alkotmányos 
érzelmeit ismerem, igen különösnek fogta volna 
találni, ha akár a cultusminiszter, akár az ösz-
szes minisztérium a katholikusok ily gyülekeze
tét megakadályozni akarta volna, vagy a szabá
lyok helybenhagyására nézve legkisebb aka
dályt gördített volna az útba. (Helyeslés johb-
felől.) Ebből a dolgok természete szerint nem kö
vetkezik az, hogy bármiként" alakuljon azon au
tonómia, bármit határozzon, az akár a kor
mányt , akár bárki mást följogosíthatna arra, 
hogy valamit, a mit a törvény meghatározott, 
megváltoztasson és igy, hogy a kormány azon 
alapítványokat, melyek reá törvény értelmében 
bízattak, előbb adja ki bárkinek, mielőtt erről 
uj törvény rendelkezik, mely neki ezt meghagyja. 
(Helyeslés!) 

Ennyit az első, az az: az autonómia kér
déséről. 

A második kérdés azt illeti, a mit a vallás-
KÉPV, H. NAPLÓ 1854 vi. 

és közök, minisztérium tet t a nélkül, hogy a 
törvényhozásnak helybenhagyását előre kikérte 
volna. (Ralijuk!) 

I t t is szükséges, hogy mindenekelőtt a tény
állást constatáljuk. 

Tény az, hogy a vallás- és közök, minisz
térium a nevelés körében, a középnevelés köré
ben tetemes, nagyfontosságú rendeléseket tet t , 
melyekre nézve a t. háznak és a törvényhozás
nak beleegyezését előre nem kérte ki. Fölem
lítette Komárom város igen érdemes képviselője 
a győri jog akadémiát, fölemiitette az aradi ly-
eeumot, fölemlítette a tanárok fizetésének eme
lését, fölemlítette a tanrendszerben történt bizo
nyos módosításokat; végre egy pár dolgot még 
elfelejtett, melyeket azért hozok fel, nehogy hall
gatásomból később épen ugy alkotmányos követ
kezések vonassanak, mint pl. abból, hogj^ a ma
gyar egyetemet Pázmán Péter által tet t alapít
ványnak neveztem, vagy abból, hogy a vallás
alapot III. Ferdinánd által történt alapítvány
nak neveztem és nem említem, hogy alapításá
hoz mások is járultak, nagyfontosságú követke
zések vonattak. Megemlítem tehát azt is, a mit 
a t. képviselő ur elfelejtett, (Halljuk!) és ez az, 
hogy 6 négy osztályú gymnasium hat osztályú 
gjonnásiummá emeltetett, hogy Trsztinában uj 
gymnasium áll í t tatott fel, hogy az ösztöndijak 
száma 16 9-el megszaporittatott. A t. ház mindenre 
nézve, a mit bármely miniszter kezel, fölvilágo-
sitásokat kívánhat, és miután a minisztérium el
járásának jogosultsága ezen ügyekben kétségbe 
vonatott, kötelességemnek érzem az egyes pon
tokra a ház előtt számot adni. (Halljuk!) 

A mi először a győri jogakadémiát, illeti, 
melyre nézve megvallom, igen nagyon bámulom, 
hogy Komárom városa t. képviselője annak vi
szonyait közelebbről nem ismeri, erre nézve elő
adásom rövid lesz. A győri jogakadémia Dallos, 
Sennyei, Draskovics. Zichy püspökök és a győri 
káptalan által alapíttatott . A mint valameny-
nyien tudjuk és kétségkívül Komárom városa t . 
képviselője figyelmét sem kerülte ki, a győri 
akadémia 1849-ben megszüntettetett, és az ez
után következett egész idő alatt bezárva ma
radt, daczára annak, hogy az egész vidék e jog
akadémiának fölállítását szorgalmazta, kívánta, 
sürgette. A jogakadémiát megillető külön alapít
ványok a tanulmányi alaphoz csatoltattak. Mi
után minisztériumomat átvettem, ugyanazon vi
dék s különösön Győr városa azon kérelemmel 
járult ő felségéhez, hogy e jogakadémia, mely
nek alapitványai megvannak, ismét állíttassák 
helyre; és én kötelességemnek tar tot tam ezen 
kérvényt támogatni ő felségénél, s kötelessé
gemnek tar to t tam akkor, midőn az akadémia 
helyreállítása ő felsége által elhatároztatott, az 
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akadémiának helyreállításában eljárni, (Helyes
lés!) és azon alapítványokat, melyek külön spe
ciális czélra tétettek, azon czélra használni, mely 
ezélra ez alapítványok tétettek. (Helyeslés!) 

Ez eljárásom a győri akadémiára nézve. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Az aradi lyceumra nézve a tárgy talán ke-
vésbbé ismeretes. Erre nézve tehát el kell mon
danom, hogy még a múlt században, e honnak 
egy lelkes leánya, Dómján Margit, Bibies Jakab
nak özvegye, 177 4-ben deczember 31-ikén te t t 
végrendelete által összes vagyonát egy Sz.-An-
nán, Arad mellett, fölállitandó convietusra szen
telte, meghagyván, hogy azok, a kik a convictusba 
járnak, egyszersmind a sz.-annai gymnasiumban 
taníttassanak, mely gymnasiumot 1750-ben az ő 
boldogult férje alapított, de csak négy osztály -
lyal, s mely gymnasiumot ő maga külön alapít
ványából emelt ugy, hogy belőle felső hat osz-
lyu gymnasinm alakult. Bibies Margit végrende
letének 10-ik pontjában világosan kimondja, hogy 
(Halljuk!) azon esetre, ha háború, közinség vagy 
más okoknál fogva a sz.-annai iskola megszűn
nék, és így az ö alapítványának ottan haszon
nal való kezelése lehetetlenné válnék, az alapít
vány kezeltessék nevelési czélokra ott, hol az 
ország érdeke azt leginkább kívánja, fentartván 
minden esetre azt, hogy az alapítványnak főké
pen Arad, Csanád és Csongrád vármegyék lakói 
legyenek élvezői. Sz.-Anna helysége, mint azok, 
kik a vidéken ismeretesebbek, tudják, elvesztette 
előbbi fontosságát. Az ottani gymnasium meg
szűnt, később Temesvárra tétetet t át, majd Bi
bies Margitnak egész alapítványa convictus he
lyett ösztöndijakra, melyek egyes ösztöndijazot-
taknak fizettettek, fordíttatott. Végre hosszú 
időig az ösztöndijak sem fizettettek ki. De nem 
akarom az egész történet elmondásával untatni 
a t . házat, melyet tán már az eddigiekkel is 
untat tam. (Halljuk! Halljuk!) Mondom, egy ideig 
nem fizettettek ki az ösztöndijak, aztán egyesit-
te te t t ezen alapítvány a nagy-váradi Alapi-féle 
alapitványnyal. így sem használtatván az ala
pítvány tökéletesen, ekként történt, hogy az 
alapítvány, mely kezdetben csak 200,000 forintra 
ment, most tetemesen meghaladja a 600,000 frtot. 
Erre Arad megye, mely a végrendeletnek végre
hajtója, és mely a végrendelet szerint azokat is 
kijelölte, kik a convictusba fölveendők, valamint 
később azokat is, kiknek az ösztöndijak fizettet
tek, folyamodott ő felségéhez, hogy miután az 
alapítók szándéka az volt, hogy középtanoda 
állittassék föl, miután kivánata az volt, hogy 
abban fiatal emberek neveltessenek és pedig olya
nok, kik főleg Arad, Csanád és Csongrád me
gyékbe valók: engedje meg ő felsége az alapnak 
olyszerü módosítását, hogy miután a sz.-annai 

gymnasium megszűnt, Aradon, mint Sz.-Annához 
legközelebb eső és folyton gyarapodó helyen ál
littassék föl egy jó középtanoda; hogy pedig az 
alapitónak még azon szándéka is valósuljon, mi
szerint szegény fiatal emberek segélyeztessenek, 
ő felsége negyven fiatal embernek ösztöndiját 
200 forintjával, melyet élvezhetnek, hagyja meg 
és ezek azután az aradi gymnasiumban neveltes
senek. En részemről Arad megyének ebbeli kivá-
natá t oly tökéletesen megegyezőnek találtam és 
találom az alapitónak szándokával, főkép, miután 
az alapítványnak 10-ik §-ában világosan kimon-
datik az, hogy azon esetre, ha Sz.-Annáu a con
victus megszűnnék és ott az alapítvány haszon
nal alkalmazható nem lenne, tétessék át ez oly 
helyre, melyen az ország és kivált Arad, Cson
grád és Csanád lakóinak leginkább használhat, 
hogy Arad megyének e kivánatát ő felségénél 
szintén támogattam, és miután ő felsége azt el
fogadta, a rendeletet, melynek következtében ez 
történt, ellenjegyeztem. (Helyeslés.) 

A harmadik volt a fizetések fölebbemelése. 
En ugy vagyok meggyőződve, hogy az álláspont, 
melyet — fölfogásom szerint — e tárgyban el 
kell foglalnom, nem lehet más, mint mit 
az 1791 : XXIII. törvényczikk világosan kimond, 
t. i. hogy a különböző alapítványokat ő felsége 
az egyes alapítók szándéka szerint fogja kezel
tetni. Mi tör tént az 1848-ki törvény következ
tében 1 Az, hogy' ő felsége ezen alapítványokat 
nem kezeltetheti máskép, mint felelős minisztere 
által és épen azért e háznak jogában, sőt bizo
nyos pontig kötelességében áll, nem csak föl
ügyelni arra, hogy ezen alapítványok becsülete
sen kezeltessenek, hanem fölügyelni arra is, vajon 
ezen alapítványok az alapítók szándékának meg-
felelőleg kezeltetnek-e? és épen azért tar tot tam 
szükségesnek ily bőven előadni a kérdésben levő 
egyes alapítványok történetét. 

A mi a stipendiumok kérdését illeti, midőn 
minisztériumomat átvettem, természetesen köteles
ségem volt tájékozni magamat az iránt, a mi ezekre 
nézve eddig történt és figyelembe venni a dol
gok jelenlegi állását. Midőn ezt tettem, annak 
nyomára jöttem, hogy a stipendiális alapok közt 
alig van egy, melyben nem volna tetemes ösz-
szegü megtakarítás, oly nagy megtakarítás, hogy 
az évi jövedelmek megtakarításának egész ösz-
szege 29,450 frtra megy. Ez így levén, részem
ről kötelességemnek tartot tam, minden egyes ala
pítványnál ujabb stipendiumokat állítani föl, mert 
teljes meggyőződésem szerint ezen stipendiumok 
nem arra alapitattak, hogy tőkésittessenek, ha
nem hogy adassanak oly szegény fiatal emberek
nek, kik a haza jövőjének biztosítására a külön
böző tanintézetekben nevelkednek. (Élénk helyes
lés.) Ezért harminczkét 800 forintos, harminez-
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hat 210 frtos, harminezhárom .150 frtos, negy
venhárom 120 frtos, tizenhét 100 frtos és nyolcz 
60 frtos uj stipendiumot alapítottam. Az utóbbi 
60 frtos stipendiumok azért alapíttattak, mert a 
dolog természeténél fogva minden stipendiumnak 
külön ezólja levén, az egyes stipendiumokat, ám
bár együtt kezeltettek az egyes stipendiális fun-
dusok, külön kellett osztani ugy, hogy minden 
egyes alapító nevére annyi stipendium alapíttas
sák, a mennyi az általa alapított tőkéből megta-
karit tatott . (Helyeslés.) 

A tanulmányi alap jogi természetéről a tör
vényhozás, látva az okmányokat, bölcseségében 
és igazságszeretetében itélni fog; azon kérdésnek 
eldöntése azonban, hogy kié a tanulmányi alap, 
hová tartozik, illethet mindenkit, de a eultus-
minisztert semmi esetre sem. (Helyeslés.) A közok
tatási miniszternek kötelessége az, hogy miután 
az 1848-iki törvény ez alapítványok kezelését 
reá bízta, ő ezen alapokat azon ezélokra kezelje, 
melyekre azok eddig kezeltettek. (Helyeslés.) To
vább és másra a miniszternek ebbeli kötelessége 
semmi esetre sem terjedhet. Látva, hogy ezen 
alapnak jövedelmei a kezelés módja következté
ben növekedtek, kötelességemnek ta r to t tam elő
ször ott, hol a különböző vidékek igényei azt 
kívánták, egyes intézeteket, melyek eddig négy 
osztályú gynmasiumok voltak, hat osztályuakká 
emelni, mert a négy osztályú gynmasiumok, ugy 
a mint eddigelé alakitva voltak, oly nevelést nem 
adhatnak az egyes vidékek gyermekeinek, hogy 
azokból kilépve, valami életpályát kezdhetnének. 
Trsztenán gymnasiumot állítottam föl. melyet 
azon egész vidék régen óhajtott, mert három 
megyében nincs gymnasium. (Helyeslés.) — És 
végre kötelességemnek tar tot tam emelni a taná
rok fizetéseit. (Helyeslés.) Kötelességemnek tar
tottam ezt azért, mert először senki e hazában 
nem csak az elismerést, de a jutalmat is, inkább 
nem érdemli, mint azok, a kik a neveléssel fog
lalkoznak; (Atalános helyeslés) és másodszor, mert 
mindezen intézetek tanárai ugy voltak fizetve, 
hogy átalában nem is élhettek meg, és meg le
hetünk győződve, hogy ha ama fizetések megtar
tatnak, azok, kiknek csak ut nyilik, el fognak 
menni. 

T. ház! Miután a minisztérium eljárása 
ezen egyes tárgyakra nézve szóba hozatott; mi
után — meggyőződésem szerint — a törvény 
értelmében a minisztérium a háznak számolni 
tartozik arról, hogy a reá bizott alapítványokat 
az alapítók szándéka szerint kezeli-e? kötelessé
gemnek tar tot tam ezeket fölemlíteni azért, hogy 
megmutassam, hogy eljárásomban semmi sincs, mi 
az alkotmányt legkevésbbé sértené. 

De nem is ebben találja Komárom városa 
t. képviselője a törvénysértést. (Ugy van ! bal fe-
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ÍM.) Találja abban, mert a miniszter mindezeket 
a háznak megegyezése, megkérdezése nélkül tette 
és így ő ez ellen fölszólal. „Nem az egyes in
tézkedések ellen — ugy mond — én csak azon 
omnipotentia ellen akarok fölszólalni, melylyel 
miniszter ur mindezeket — meglehet ő felsége 
megegyezésével és hozzájárulásával — de az or
szággyűlés tudta, beleegyezése és megkérdezése 
nélkül tette." 

Ezt mondván a t . képviselő ur, azon elvből 
kellé kiindulnia, hogy a miniszter még azon 
esetben is, ha törvény szerint saját körében jár 
el. de valamely fontosabb dolgot végez, a nélkül, 
hogy a házat erről előre tudósította volna, a nél
kül, hogy a háznak beleegyezését előre kikérte 
volna, törvénytelenséget követ el és oly omni-

j potentiát gyakorol, melynek következtében az 
alkotmány veszélyeztetve van. (Ugy van! bal 
felől) ? 

En részemről ezeq elvnek ellenmondok. Ellen
mondok ezen elvnek azért, mert a miniszteri 
felelősséget áthelyezi a házra, (Ugy van! jobb 
felől) mert lehetetlenné tesz minden administra-
tiót, (Élénk helyeslés jobb felől) mert lehetetlenné 
tesz minden törvényhozást, mert az ismert világ 
minden országaiban, hol parlamentális kormány 
és parlamentális állam létezik, ezen elv seholsem 
fogadtatik el, (Uyy van: jobb felől) s mert végre 
ezen elv magával a parlamentális kormánynak 
és a parlamentális alkotmánynak alapelvével ellen
kezik. (Hosszas élénk helyeslés jobb felől.) 

M ó r i c z P á l : Csak pénzt nem szabad 
kiadni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r : T. ház! Én a 
parlamentális kormányformát tartom a legtöké
letesebbnek, a melyet eddig emberi bölcseség föl
talált, tartom azon egyetlenegy lehető kormány
formának, mely szerint nagy nemzetek a szabad
ságot élvezhetik s nagy országokban a törvény
hozás jogai fentartathatnak, a nélkül, hogy a 
közigazgatás és administratió a rend és a szük
séges pontosság kellékeit elvesztené. (Ugy van! 
jobb felől) Az alapelvek, melyeken minden par
lamentális kormány nyugszik, először a népkép
viselet elve, másodszor a felelősség; a népképvi
selet elve azért, mert általa válik lehetővé, hogy 
egy nagy országnak milliói tökéletes egyenlőség
gel gyakorolják azon befolyásukat az államra, 
mely másként gyakorolhatlan volna ; a felelősség 
elve azért, mert ha felelősség nem léteznék, az 

a kormánynak minden eljárása a törvény
hozásnak ítélőszéke elé nem vonathatnék a kép
viselet által, egyenesen kellene következni vagy 
annak, hogy a kormány szabadon rendelkezhetik, 
mint neki tetszik, és akkor veszélyeztetve lenne 
a szabadság, vagy pedig annak, hogy maga a 
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képviselőtestület, maga a törvényhozás kormá
nyozzon, hogy maga legyen végrehajtó, hogy 
maga " administráljon. (Fölkiáltások jobb felől: 
Igaz! Ugy van!) Már pedig, t . ház, én ez utób
bit nem tar tom lehetségesnek, nem tartom ki
vihetőnek. (Helyeslés jobb felől.) Semmi sines, sem
misem lehet, a mit a miniszter tesz, hogy róla a 
képviselőháznak felelettel nem tartoznék; de 
a mely perczben a t . ház vagy a törvényhozás 
kimondja, hogy a minisztérium nem járhat el 
semmiben a nélkül, hogy a háznak beleegyezését 
előre kikérje, azon perczben a minisztérium exe-
quál, de nem administrál többé; (Élénk helyeslés 
jobb felől) az administratió tisztán a ház köteles
ségévé válik; azon arányban pedig, a melyben az 
admininistratió a ház által kezeltetik, nem képes 
teljesíteni a ház azon nagyobb, sokkal fontosabb 
kötelességeit, melyek abban állanak, hogy átalá-
nos szabályokat állítson föl, törvényeket alkos
son, melyekhez minden egyes miniszternek magát 
tar tania kell, hogy végre ne csak egy, hanem 
valamennyi miniszter eljárása fölött folyvást őr
ködjék, vajon teljesitik- és követik-e a törvéuyt 
azon értelemben, melyben hozatott? (Élénk he
lyeslés jobb felől.) 

T. ház! Látszólag azon elv, melyet Ghyczy 
Kálmán képviselőtársunk fölállitott, növeli a 
képviselőház hatalmát és befolyását, és ezáltal 
növeli a nép szabadságának legfőbb garantiáját; 
de csak látszólag, mert a mely arányban a kép
viselőház administrativ kérdésekkel elfoglaltatik, 
azon arányban kizáratik és elvétetik tőle az idő 
törvényhozási teendőinek teljesítésére. {Élénk he
lyeslés jobb felől.) így oda jutnánk, hogy épen 
mert mindent akarunk tenni, azt nem teszszük, 
mi a törvényhozási hatalomnak legfőbb föladata. 
(Felkiáltások jobb felől! Nagyon igaz!) Ennek pedig 
— teljes meggyőződésem szerint — senkisem 
örülhetne inkább, mint azok, kik átalán véve 
ellenségei a parlamenti rendszernek és kik azon 
tant állítják föl, hogy a parlamentáris rendszer 
mellett reformálni nem lehet. Örömére szolgálna 
ez azoknak, a kik, miután haladásunk elé akadályo
kat gördíteni nem képesek, örülnek annak, ha 
magunk teszünk akadályokat, (Helyeslés jobb fe
lől) örömére szolgálna azoknak, kik nem kíván
nak mást tőlünk, minthogy csak beszéljünk mi
nél többet, de tegyünk minél kevesebbet. (Zajos 
fölkiáltások jobb felől: Ugy van! Igaz!) Mert ha a 
világtörténetben van egy példa arra, hogy vala
mely nagy munka azért nem fejeztethetett be, 
mert a munkások egymással nem beszélhettek 
— a Bábel tornyánál — igen sok példája van 
annak, hogy sok, nagy, hasznos munka azért 
nem fejeztethetett be, mert a munkások igen 
sokat beszéltek. (Hosszasan tartó élénk helyeslés és j 
éljenzés a jobb oldalon.) 

E l n ö k : Az átalános vitához senki többé 
följegyezve nem levén, tehát szólani senkinek 
nem lehet, ha csak most nem jelentkezik valaki. 
(Senkisem jelentkezik.) Tehát az átalános vitatko
zás be van fejezve. Szót kérhetnek azonban még 
azok, kiket a szabályok erre föfjogositanak, t . i. 
az indítványozók, a miniszter és az előadó. Az 
indítványozók a következők: Schvarcz Gyula, 
Ghyczy Kálmán, Horváth Mihály, Hoffmann Pál, 
végre Németh Albert; ez azonban nem kérhet 
szót, mert csak maga adta, be az indítványt. 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Mielőtt in
dítványomhoz hozzászólanék, bátor vagyok kije
lenteni, hogy az átalános vita alkalmával sza
vaim több oldalról félremagyaráztalak és így 
kétszeresen illet a szólási jog. Tehát bátor va
gyok mindennekelőtt elferdített szavaim helyre
igazítására néhány megjegyzést tenni. (Nagy zaj. 
Nem szabad!) 

E l n ö k : Bocsásson meg a t. képviselő ur, 
csak mint indítványozónak adnak a szabályok 
szót; méltóztatott volna szólani az elferditósre 
nézve, mielőtt az átalános vitát befejezettnek 
kijelentettem ; most mint indítványozónak adha
tom meg képviselő urnák a szót. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Midőn föl
szólalok, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az 
átalános vita folyama alatt némely szavaim 
félremagyaráztattak, ezeket akarom tehát mind
ennekelőtt helyreigazítani. (Nagy zaj. Fölkiáltásők 
jobb felől: Nem szabad! Csak mint indítványozó 
szólhat!) Midőn fölszólalok, ezt kettős jogczimen 
teszem. (Jobb felől ellenmondások.) En megmon
dani, hogy szavaim félremagyaráztattak, és kény
telen vagyok azokat helyreigazítani. 

E l n ö k (fölállva:) Felhívom a t .házat, nem 
kérdeztem-e, van-e még valaki, ki az átalános vi
tához szólni akaródé senkisem felelt. Akkor volt 
volna joga a képviselőnek szavainak félremagya
rázása végett fölszólalni. Kérdésemre senkisem 
jelentkezvén, berekesztettem az általános vitát, és 
kijelentettem, hogy szólni csak azoknak van 
joguk, kiknek arra a házszabályok jogot adnak. 
Schvarcz képviselő urnák tehát csak ugy adha
tok szót, mint indítványozónak. (Helyeslés jobb 
felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház! Helyzetem, 
mind indítványozóé, nem nehéz; nem nehéz pedig 
azért, mert egyenesen az indítvány ellen senki 
nem szólt, habár mellette néhányan ezen ol
dalról nyilatkoztak is. Tudom, ez miért törtónt? 
azért : mert a vita súlypontja áthelyezkedett 
mindjárt ennek elején egy másik nagy tárgyra, 
az alapok és alapitványok kérdésére; közben-köz-
ben azonban mondattak el olyasmik, mikre lehe
tetlen, hogy megjegyzést ne tegyek. Teszem 
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pedig ezt azért, mert azok ugy hozathatnának 
fel, mint indokolás indítványom ellenében. 

A t. közoktatási miniszterhez intéztem több 
kérdést, melyekre ő, ha tárgyilag felel, tisztába 
van hozva az, vajon indítványom átalában az ő 
részéről megczáfoltatott-e vagy nem? De nem 
ez történt. Én legelőször is fölhoztam neki, 
hogy mihelyt tárezáját átvette, azonnal kellett 
volna leltárt a közoktatásügyi állapotokról fel
vennie, kellett volna pedig ezt tennie annyival 
inkább, mert az eddigi kormányok nálunk ezt 
tenni mind elmulasztatták, kellett volna neki 
ezt annyival inkább tennie, mert az elemi köz
oktatásügyről, mint mondám, csak 1864-65-ről 
fekszenek előttünk hivatalos adatok. Ezt ő nem 
tette. "A közoktatásügyi minisztériumnak nem 
lett volna szabad elmulasztania azon rendsza
bályokat, melyek arra szolgálandottak, hogy az 
elemi oktatásügyi törvény végrehajtását végre-

, valahára megkezdeni lehessen. Es midőn én neki 
ezen szemrehányást tettem, nekem ő erre azt 
feleié, hogy sem Porosz-, sem Francziaorszagban 
nincs végrehajtva a népoktatástigyi törvény 
még egészen. S midőn azt mondám, miért nem 
ment el Privigyére, 0-Budára, Székes-Fehérvárra, 
hogy igyekezett volna a népoktatási törvény végre
hajtásának tiszteletet szerezni az izgatások ellené
ben : ekkor még nekem II. Katalin czárnőnek az ő 
kedvenez-miniszterével tar tot t doux entertienseiről, 
pásztor-óráiról beszélt. Midőn én a tanfelügye
lőkről és átalában véve közoktatásunk hiányairól, 
az előterjesztett költségvetési előirányzat részei
ről szólottam, és felhívtam a t. ház figyelmét 
arra, hogy átalában véve annak megszavazásá
hoz ne járuljon addig, mig a miniszter ur az 
1864/65-ki adatok helyett ujabbakat elő nem 
terjeszt: akkor ő nekem azt mondja, hogy én 
luxust akarok, palotákat akarok, de el akarom 
hanyagolni a legfőbbet, a népoktatást. 

Maga az indítvány, t. ház, — részemről 
legalább azt hiszem — ily érvekkel invalidálva 
nincs, és én most is, miként akkor tettem, azon 
óhajtásomat fejezem ki, hogy a t. ház a költ
ségvetési előirányzatot addig ne tárgyalja, mig 
alaposan és hitelesen nem vagyunk értesülve 
azok felől, mikről értesülnünk kell, ha a budge-
tet alaposan tárgyalni akarjuk. Föntartom indít
ványomat. (Mélyedés a szélső bal oldalon.) 

E l n ö k : Horváth Mihály képviselő ur ki-
ván-e szólani? 

H o r v á t h M i h á l y : T. ház! (Halljuk!) 
Miután Hoffmann Pál képviselőtársam indítványa 
lényegesen ugyanaz, mint az enyém, csak némi
leg más szavakkal van szövegezve, pártom pedig 
inkább megnyugszik a másik szövegezésben : én 
indítványomat visszavonom. (Helyeslés jobb felől.) 

E l n ö k : Következik Ghyczy Kálmán ur. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Nem lehet 
föladatom megújítani azon hosszas vitát, mely az 
indítványommal közelebb vagy távolabb össze
köttetésben levő kérdések felett e házban foly-
ta t ta to t t . Nem is volt szándékom egyéb, mint 
az, hogy egyszerűen kijelentsem véleményemet 
egynémely i t t e házban fölmerült alapelvek fe
lett, és áttérjek azután indokolására azon indít
ványnak, melyet a ház asztalára letettem. Nem 
lehet azonban, hogy mielőtt azt tenném, néhány 
szóval ne válaszoljak azokra, miket a t. vallás
os közoktatásügyi miniszter ur épen most ter
jesztett a ház elé. 

Nekem rendszerint az a szerencsétlenségem 
van, hogy midőn a t . miniszter urnák válaszol
nom kell, arra kell őt figyelmeztetnem, hogy 
többnyire oly kérdésekre feleit, melyeket hozzá 
nem intéztem. (Igaz ' bal felől.) Most is így tör
tént válaszának egy igen nevezetes részével. 

0 azt monda, hogy én megtámadtam őt azon 
állásnál fogva, melyet a katholikus autonómia 
ügyében elfoglalt és ezen állításának indokolására 
elősorolta mindazon tényeket, melyek a katholi
kus autonómia ügyében azon időtől fogva történ
tek, midőn a püspöki kar által elkészíttetett a 
katholikus egyház autonóm szerkezetének azon 
alaptervezete, mely 1868-ban egy conferentia elé 
terjesztetett. Az ezután azon conferentia után 
történt tényekről én egy szót sem mondtam, s 
kijelentem, hogy ezen tényeknek törvényessége 
ellen észrevételt nem teszek és csupán azt tar
tom fen magamnak, hogy a ki tudja miként 
alakulandó katholikus autonóm testület által ho
zandó határozatokra nézve, a mennyiben azok a 
vallási és egyházi körön túlmenve, a polgári ha
tóság, a törvényhozás körébe is vágnának, a 
háznak határozatát annak idejében felhívjam 
[Helyeslés bal felől.) A mire én észrevételt tettem, 
az egészen más. Emlékezni méltóztatnak, hogy 
bátor voltam fölhívni a kath. autonómia szer
vezetére nézve a püspöki kar által megállapított 
szabályok iránt figyelműket, különösen azon szem
pontból, hogy ezen szabályok egyik pontjában az 
foglaltatik, hogy ezen szabályok ő felségének szen
tesítése után, tehát az országgyűlés minden meg
kérdezése nélkül, azonnal érvényesek, és azon né
zetet voltam bátor kifejezni, hogy köztudomású, 
miszerint ezen alapszervezet miniszter úrral is 
közölve levén, az általa — a mint állíttatik — 
helyeseltetett. 

E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó c u l t u s z m i -
n i s z t e r : Ki által? 

G h y c z y K á l m á n : Azt mondottam, 
hogy ez mindaddig, mig miniszter ur ezt tagadni 
nem fogja, bebizonyitottnak lesz tekintendő, erre 
eddigi előterjesztésében legalább feleletet nem 
kaptam. 
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A másik, a mit miniszter ur megérintett, az 
volt, hogy én fenakadtam azon, hogy az igen 
t. vallás- és közoktatási miniszter ur a tanügyet 
illetőleg több fontos tárgyakban a ház tudta 
nélkül intézkedett. 

Miniszter ur maga előszámlálta itt a ház 
előtt ugyanazon tényeket, melyeket bátor voltam 
fölemlíteni, és a mennyiben többeket is számlált 
elő azoknál, melyeket én fölemlítettem, ö engem 
azon tekintetben ró meg, hogy azokat elfelejtet
tem fölemlíteni. Megvallom őszintén, hogy nem 
felemlíteni elfelejtettem, de nem tudtam azon té
nyeket, azon egyszerű oknál fogva, mivel mi
niszter ur mindezen dolgokat saját hivatalos kö
rében ugy szokta kezelni, hogy azok — kivéve 
tán azokat, kik speciális tanulmányuk tárgyául 
teszik e tárgyakat — köztudomásra nem jutnak. 

Bátor vagyok egyébiránt a t. házat figyel
meztetni, hogy első fölszolalásomban is kiemel
tem, hogy én a tények ellen, magok azon intéz
kedések ellen, melyeket a miniszter ur tett, nem 
kívántam szólani és nem is szólottam fel, sőt 
helyeslem, hogy szaporittattak a tanintézetek, 
javíttatott a tanárok fizetése, és öregbittetett a 
tanárok száma. 

Mindazok tehát, miket miniszter ur az ál
tala e tekintetben tett intézkedéseknek bővebb 
indokolására előhozott, nézetem szerint igen he
lyesen elmondathattak volna épen ugy előleg, i 
mint most utólag a ház előtt, és bizonyosan nem 
találkozott volna e házban senki, ki ezen igen I 
is indokolt intézkedések ellen fölszólalt volna. 

Annyival inkább csodálkozom pedig azon, 
hogy miniszter ur ezt előleg nem tette, mivel 
hisz ő maga is kijelentette, hogy e háznak joga 
van felügyelni arra, hogy a minisztérium által 
kezelt alapok saját czéljaikra fordittatnak-e ? és 
a minisztérium ezekről a háznak számolni tar
tozik. 

Ha többet nem mondott volna miniszter ur 
ennél, akkor e kérdésre nézve is azt lennék kény
telen felelni, hogy nem arra felelt, mit kérdez
tem ; itt azonban be kell vallanom, hogy a mi
niszter ur egyenesen felelt a kérdésre, melyet 
hozzá intéztem: arra t. i., hogy mi joggal véli 
miniszter ur mindezen intézkedéseket, meglehet, 
ő felsége megegyezésének hozzájárulásával, de 
mégis az országgyűlés tudta és beleegyezése nél
kül tehetni. 

Ő erre azt válaszolta, hogy a minisztérium 
akkor, ha törvény szerint jár el, bár a ház tudta 
és beleegyezésének előleges kikérése nélkül, ez 
által alkotmányt nem sért, és ha semmit sem 
tehetne a miniszter a nélkül, hogy a háznak ezt 
előre be ne jelentse, akkor a minisztérium fele
lőssége a házra ruháztatnék át, lehetetlenné tó- | 
tetnék a kormányzás, sőt maga a törvényhozás ! 
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is, és hogy ez ellenkeznék a parlamenti kormány
rendszer alapelvével. 

En, t. ház, nem emlékszem, hogy akár ma
gam mondtam volna, akár valaki valaha itt a 
házban mondta volna azt, hogy a minisztérium 
semmit sem tehet administrativ téren a nélküls 
hogy ez iránt a háznak előleges jelentést tegyen. 
Én részemről csak azt állítottam, hogy mindaz, 
a mi az ország pénztárának, az ország jövedel
meinek terhére hárul, mindaz, mi pénzkérdés, 
az országgyűlés előleges tárgyalása alá tartozik. 
(Helyeslés.) Es ha ez állitásom tagadtatik, akkor 
bátor vagyok kérdezni a t. háztól, mért tárgyalja 
a t, ház a budgetet (Ugy vem! bal felől); a bud-
get minden egyes pontjának tárgyalása magában 
administrativ kérdést foglal, de a mennyiben 
pénzkérdés, e pénzkérdés előleges megoldása e 
ház elé tartozik. (Élénk helyeslés bal felől.) 

A miniszteri felelősség elvét annyira kiter-
feszteni akarni, hogy mivel a miniszter tetteiért 
felelős, azért tehet mindent, mit jónak vél, és 
teheti azt is, hogy az országgyűlés elébe azután 
már fait aecomplie állittassék, melyet többé semmi 
emberi hatalomnak megváltoztatni nem lehet5 
akkor a miniszteri felelősség elve annyira ter
jesztetik ki, hogy általa a miniszteri felelős kor
mány absolutismussá válik. (Élénk helyeslés bal 
felől) 

Egyébiránt, hogy tovább e téren ne tartóz
kodjam, nem tudom, köszönetemet vagy csodál
kozásomat kell-e kijelentenem a vallás- és köz
oktatásügyi miniszter urnák azon kijelentésére 
nézve, melyben — ha jól fogtam fel •— a tör
vényhozás tanácskozásait némileg a Bábel tor
nyához hasonlította. Engedje azonban megjegyez
nem, hogy ha a törvényhozás munkásai sokat 
szólnak, többet szólnak, mint a miniszter ur he
lyesli, az nagyrészt onnan van, hogy a munka
vezetők, a kormány tagjai sok olyat tesznek, 
vagy sok olyat mulasztanak el, mi szükségessé 
teszi, hogy sokat szóljanak a munkások. (Igaz! 
Élénk helyeslés bal felől.) 

Engedje meg már most a t. ház kifejezhet
nem véleményemet e házban vitatott egy alap
elv fölött, melyhez mint említem, még nem szól
tam s mivel legjobb szándékom mellett is e rész
ben ismétléseket alig fogok kikerülhetni, ügye-
kezni fogok rövid lenni; de mégis azt hiszem,. 
tartozom magamnak azzal, hogy kifejezzem véle
ményemet egy igen fontos kérdésre nézve, mely
hez azon oknál fogva, melyet Tisza Kálmán t. 
barátom helyesen kifejtett, első felszólalásom al
kalmával szólni alkalmam nem volt. 

Szabad egyház szabad államban, az egyház
nak, a vallásnak tökéletes elválasztása az állam
tól, az egyháznak tökéletes felszabadítása as 
államtól, ez azon nagy elv, melynek érvéüyesi-



128. országos ülés 

tése minden oldalról követeltetik. Fogok ehhez 
szólani mind vallási és egyházi szempontból, mind 
a közoktatás szempontjából. 

Vallási és egyházi szempontból részemről 
elismerem, hogy az egyháznak tökéletes elválasz
tása az államtól azon czél, melynek elesésére 
minden szabad és alkotmányos államban töre
kedni kell; de ezen czél eléréséhez egy elenged-
betlen feltétel van kötve, és ez a teljes és tö
kéletes vallásszabadság, oly vallásszabadság, mely
nél fogva az állampolgár akkor, mikor akar, ki
léphessen bármely egyház kebeléből, és átléphes
sen más egyházba, vagy pedig ne léphessen 
egyikbe sem, hanem keblének vallásos érzelmeit 
saját belátása szerint követhesse; mert minden 
emberi dolgokban, a vallás és egyházak intézmé
nyeiben is, mig emberek által kezeltetnek, té
vedések lehetségesek. Megtörténhetik minden 
egyházban, hogy az egyházi hatalom kezelői ha
tóságuk körén túllépvén, nem csak az állam 
érdekei ellen intézkednek, hanem erőszakolják 
hitsorsosaik vallásos meggyőződését is, illetékte
len adózásokat akarnak kivetni reájok, vagy 
máskép korlátolják azokat állami és polgári jo
gaikban. 

Ezen viszszaélések ellen tökéletes correcti-
vum a teljes vallásszabadság, melynél fogva min
den egyes polgár szabad akaratától függ meg
maradni azon egyház kebelében, vagy elválni 
azon egyháztól, melynek tanait és intézkedéseit 
meggyőződésével összegyeztethetőnek nem tartja. 

Ezen correctivum azonban hiányzik oly álla
mokban, melyekben törvényesen bevett vallások 
vannak, melyek között az illető polgár választhat 
ugyan, de a melyek egyikébe magát, ha állami 
és polgári jogaiban érzékeny csorbát szemvedni 
nem akar, okvetlenül bekeblezni tartozik. 

Ily államokban nincs egy, de több állam
vallás, mi a dolog lényegét nem változtatja. Ily 
állapotban vagyunk mi, s azon államok, melyek 
törvény által kötelezik polgáraikat arra, hogy a 
törvény által bevett vallások egyikéhez okvetle
nül tartozzanak, kötelesek más részről alkalmat 
nyújtani polgáraiknak mindazon visszaélések és 
sérelmek ellen, melyek a törvény ezen rendelete 
folytán reájok háramolhatnak. 

Az állam közérdekének megőrzésén kivül, ez 
is egy indoka azon fölügyeletnek, melyet oly or
szágokban, hol államvallás van, az államnak 
gyakorolnia kell az egyházak fölött. Oly ország
ban, hol törvényesen bevett vallások vannak, és 
ily államokban a vallásnak az államtól való tö
kéletes elválasztása, az egyházaknak tökéletes 
szabadsága az én véleményem szerint minden kö
vetkezményeivel nem érvényesíthető. 

Igaza van Tisza Kálmán t. barátomnak, 
hogy ezen hátrányok kevésbbé érezhetők oly egy- | 
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házakban, melyeknek világi tagjai egyformán 
folynak be az egyháziakkal a vallási s egyházi 
ügyek minden nemeinek elintézésére; de in
kább érezhetők azok oly egyházakban, melyek
ben — mint a kath. egyházban, — minden 
vallási és egyházi ügyek elintézésének joga az 
egyházi rendnek, a hierarchiának, a püspöki kar
nak kezében van, a világi hitsorsosoknak osz
tályrészül pedig csak a feltétlen engedelmesség 
szerepe jutot t . 

Engedje meg azért nekem a t. vallás- ós 
közoktatási miniszter ur, én nem azt mondom, 
hogy az ország kath. polgárai nem képesek val
lási és egyházi ügyeikre nézve a szabadság él
vezetére ; nem azt mondom, hogy az ország 
kath. polgárai nem tudnának ép oly jól élni az 
autonómiával, mint azok, kik e jogot már szá
zadok óta élvezik, hanem azt mondom, hogy az 
ország kath. polgárainak vallási és egyházi ügye
ikre nézve nincsen terök, melyen a szabadságot 
érvényesíthetnék, nincsenek jogaik, a miket e 
téren gyakorolhatnának: és miután a t. vallás
os közoktatási miniszter ur, mint látom, e né
zetemben nem osztozik, bátorkodom hivatkozni 
azokra, a miket tegnap itt Samassa és Szuppan 
képviselőtársaim előadtak, kimondani azon meg
győződésemet i s , hogy a vallási és egyházi 
ügyekre való határozó befolyást az ország világi 
katholikusai, ha csak elválni nem akarnak az 
egyetemes kath. egyház kötelékéből, kivívhatni 
azon utón, melyen megindultak, az autonómia 
szervezése által nem fogják. (Ugy van! bal felől.) 

Igaza van tovább a miniszter urnák abban, 
hogy nem helyes, ha egy alkotmányos országban 
a polgároknak egy része vallási és egyházi ügyek
ben teljes szabadságot élvez, másik része pedig 
nem. De ne felejtse el, hogy ezen különbség nem 
a törvényhozásnak, nem az állam rendszerének, 
hanem az illető vallások elveinek, az illető egy
házak rendszerének következménye; nem az or
szág törvénye, nem az ország alkotmánya, hanem 
a kath. vallás elvei, a kath. egyház rendszere 
tagadják meg az ország kath. polgáraitól azon 
jogot és szabadságot, hogy vallási és egyházi 
ügyeik rendezésére határozólag befolyhassanak. 
(Helyeslésj. 

Á mi az egyház viszonyait a közoktatáshoz 
illeti, erre nézve a kérdés az, hogy vajon a köz
oktatás az egyházak egyházi autonóm jogaihoz 
tartozik-e 1 Én részemről kénytelen vagyok to
vább is' azon nézetem mellett maradni, hogy a 
közoktatás ügye, a vallás tanítását kivéve, nem 
egyházi, hanem polgári, állami ügy. 

Tudom, hogy nem kath. polgártársaink azon 
időben, midőn az uralkodó vallásnak keze rajok 
és átalában a tudomány fejlődésére súlyosan ne
hezedett, kénytelenek voltak ifjúságuknak az 
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egyházi gyülekezetek által vezérelendő közokta
tási ügyét saját kezökbe venni; tudom, hogy e 
jog nekik törvény által biztosítva van, és e jo
gukról igen sok alapos oknál fogva nem szívesen 
és nem egyhamar mondanak le. Ez azonban az 
imént kimondott nézetemet épen ugy nem czá-
folja meg, a mint nem czáíolja meg az, hogy a 
t. vallás- és közoktatási miniszter ur oly állítást 
fogott rám, melyet én soha nem mondtam. 

A t. vallás- és közoktatási miniszter ur azt 
mondta , mikép én és egész biztossággal azon 
elvet állítottam fel, hogy hazánkban a felsőbb 
tanintézeteknél a szabadság elve ne alkalmaz-
tassék, hogy minden felsőbb tanintézetek, isko
lák s akadémiák, melyek eddig a felekezetek 
vezetése alatt álltak, szüntettessenek meg, és tisz
tán és kizárólag állami iskolák állíttassanak föl; 
erre nézve igen helyesen jegyezte meg, hogy ez 
a tanszabadsággal ellenkeznék, hogy ez a tan
ügyben az állam-monopoliumot állítaná fel. 

Én azonban, t. ház, ezeket nem mondtam, 
én csak azt állítottam, hogy a közoktatás és 
nevelés ngje nem vallási, nem egyházi, hanem 
polgári és állami ügy; s hogj7 a vagyon, mely e 
czélra van rendelve, nem egyházi, hanem állami 
tulajdon. 

Ebből nem következik, hogy az egyházak, 
ugy azok, melyek eddig ezen jogot gyakorolták, 
mint az ujonan szervezendő kath. egyház, saját 
erejöbből ne állithassanak, ne tarthassanak tön 
saját erejökből alsó, felsőbb és középiskolákat, 
és azoknak rendszerét és szabályait felekezeti 
szempontból ne állapithassák meg; de ezt nem 
teszik egyházi joggal, hanem azon joggal, mely-
lyel a mint ezt az 1868. XLIV. t. ez. világosan 
és határozottan kimondja, a honnak minden egyes 
polgára is szintúgy, mint a községek, egyházak 
és egyházközségek, saját erejökből vagy társulás 
utján alsó, közép és felsőbb tanintézeteket, és 
pedig az ország közoktatási törvényeinek meg
tartása mellett az állam hasonnemü intézeteivel 
egyenjogú tanintézeteket állithatnak föl. 

Hog}7 az áll, a mit mondék, kitetszik onnan 
is, hogy senki sem találkozott e teremben, ki a 
közoktatás terén a vallásfelekezeteknek azon füg
getlenségét az államtól követelte volna, melyet 
igen sokan és méltán követeltek vallási és egy
házi ügyekben, és pártkülönbség nélkül kiki elis
merte, hogy közoktatási ügyekben a vallásfele
kezetek magukat az ország közoktatási törvé
nyeinek alárendelni tartoznak. (Helyeslés.) 

De igenis, t. ház, azokból, melyeket mon
dottam, következik az, hogy az állam saját va
gyonából más tanintézeteket, mint felekezet-nél
külieket, nem állíthat föl. (Helyeslés.) Es én nem 
késem kimondani azon meggyőződésem, hogy 
mindaddig, mig az elemi iskolák föntartása tör

vény által községi kötelességül nem lesz kijelent
ve, oly kötelességül, melynek költségeit a közsé
gek nem egyenes adojoknak" némely e czélra 
elégtelen százalékával, hanem az e czélra a kö
rülmények szerint fordítható összes erejökkel fe
dezni és költségvetésökbe ugy, mint más községi 
köitségeket évenkint felvenni tartoznak; mindad
dig, mig a vallásfelekezetek által föntartott fe
lekezeti , közép és felsőbb iskoláknak nem he
lyette, hanem azok mellé az állam hasonnemü 
nem felekezeti intézeteket nem állit föl, és ekké-
pen nem ellensúlyozza azon monopóliumot, melyet 
a miniszter ur terve szerint a vallásfelekezetek 
fognak a közoktatás ezen terén gyakorolni: ha
zánkban a közoktatás ügye fölvirágozni nem fog. 
(Helyeslés.) Es midőn e nézetemet kifejezem, nem 
támadom meg a tanszabadságot, sőt ellenkezőleg 
csodálkoznom kell azon, hogy a cultusminiszter 
ur a tanszabadság védelmezője gyanánt léphet 
fel, midőn azt, legalább a mennyire tervezetét 
eddig ismerni lehet, néhány vallásfelekezet kizá
rólagos monopóliumává akarja tenni. (Helyeslés 
bal felől.) 

Némely képviselő urak megróttak engem 
azért, hogy e tárgyban fölszólaltam. Engedje meg 
a t. ház, hogy e tekintetben is néhány szót 
mondjak. 

Nézeteim lehetnek tévesek, de meggyőződé
seim ! meggyőződéseinkkel nem vagyunk ugy,, 
mint a kesztyűkkel, melyeket tetszés szerint vál
toztathatunk, és meggyőződéseinket e helyen ki
mondani nyilván még akkor is, ha ezáltal sok 
érdeket sértünk , ha saját érdekeinket sértjük: 
tisztünk, kötelességünk, feladatunk. (Élénk helyes
lés bal felől.) 

Arról, hogy nem tudok vérmes reményeket 
táplálni arra nézve, hogy a kath. egyház auto
nóm szervezete oly jól fog sikerülni és létesülni, 
mint azt több képviselőtársam hiszi, arról, hogy 
ehhez Szuppan és Samassa t. képviselő urak teg
napi beszédei után még kevesebb reményem van, 
(Derültség) nem tehetek, s egyházi ügyekkel egész 
életemben soha sem foglalkozván, e téren sze
mélyes szolgálatokat az ügynek tenni képes nem 
vagyok: de mind emellett, a mint első fölszóla-
lásomban is kijelentem, a kath. egyház autonóm 
szervezetének jogosultságát kétségbe nem vonom. 
Elismerem jogosultságát igen sok vallás és egy
házi ügyre nézve, elismerem, hogy a szervezendő 
egyházi tanácsok jogosan intézkedésök és kezelé
sűk alá vonhatják a templomok, egyházközségek 
vagjronát és átalában mindazon magánalapítvá
nyokat, melyek egyházi, vallási vagy kath. köz
nevelési czélokra tétettek, és ezek alapján fele
kezeti tanintézeteket is állithatnak fel 

A mit én óhajtok, csak az, hogy az ország 
kath. ifjúságának összes közoktatása ós nevelte-
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tése az egyház kezébe ne tétessék, (Élénk helyes
lés bal felől) és kérem a t. házat, hogy engem e 
nézetem indokolásainak bővebb fejtegetésétől fel
menteni méltóztassék. 

A mit továbbá óhajtok, az, hogy a szerve
zendő,—és ki tudja még mikép szervezendő — egy
házi tanácsoknak intézkedése alá ne bocsáttassa
nak és pedig felekezeti czélokra leendő kihasz
nálás végett ne bocsáttassanak oly vagyonok és 
alapok, melyekre nézve ez idő szerint legalább 
még semmi esetre constatálva nincs, hogy azok 
az állam kezelése alól elvonhatok, és melyek az 
állam kezelése alatt megtartva a nemzeti neve
lés jelentékeny alapját képeznék. Én, miután 
azon tényekből, melyeket első felszólalásomban 
előadtam, és azokból is, melyeket itt e házban 
később hallottunk, azon meggyőződésre jutottam, 
hogy ily szándók, ily terv létezik, s mint most 
már be kell vallanom, létezik oly módon, hogy 
a kérdéses alapok az országgyűlés megegyezésé
vel bocsáttassanak a szervezendő kath. autonóm 
testület intézkedése alá, ha nem akar tam, hogy 
most már oly előzmények, oly faits accompliek 
létesüljenek, melyek utóbb ezen tervek végre
hajtásának meggátlását lehetetlenné teendik, fel
szólalásomat továbbra nem halaszthattam, s bár
mikép vélekedjenek sokan e házban, részemről 
meg vagyok arról győződve, hogy e részben a 
hazának és a kath. egyház világi tagjainak ér
dekében cselekedtem, kiknek ifjúságuk nevelésé
nek tökéletesítését szivökön nem viselni lehetet
len ; sőt inkább cselekedtem talán magának a 
kath. egyháznak érdekében is mint azok, kik a 
kath. egyház részére oly jogokat követelnek, me
lyek ez egyházat nem illetik, és az által az egy
házat a haza érdekeivel, a kor követelményeivel 
és felvilágosult híveknek nagy tömegével egyenes 
ellentétbe hozzák. (Igaz! Ugy van! hal felől.) 

Áttérek már most — bocsánat, hogy már 
is oly soká fárasztottam a t. ház türelmét — 
(Halljuk!) áttérek indítványom indokolására. 

Három fekszik a ház asztalán. Ezen indít
ványok mindnyájan összeegyeznek abban, de bi-
nyosan különböző okokból, hogy először nem fog
lalnak semmit az iránt magokban, hogy a kér
déses alapok és alapítványok a minisztérium 
kezelése alatt maradjanak a háznak további in
tézkedéséig; megegyeznek abban, hogy nem fog
lalnak semmit magokban arra nézve, hogy a 
kérdéses alapokból fentartott tanintézetek igaz
gatása jövőben mikép folytattassék. 

En e két tárgyat részemről azért hallgat
tam el, mert a vallás- ós közoktatási miniszter 
ur kijelentette a házban, hogy neki ezen alapok 
kezelése törvény által levén átadva, ő sem ma
gát, sem bármely minisztériumot arra felhatal
mazottnak nem véli, hogy ujabb törvény nélkül j 
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bármely alap kezelését másnak adja át s e nyi
latkozatban tökéletes megnyugvást találok; hall
gattam azért is, mert a vallás- és közoktatási 
miniszter ur szíves volt miuapi beszédében kije
lenteni azt is, hogy a felsőbb tanintézetek ren
dezésére nézve rövid idő alatt különben is tör
vényjavaslatot fog a ház asztalára letenni, 

Összeegyezők még ezen határozati javaslatok 
abban is, hogy mindenik azon szempontból indul 
ki, hogy az országgyűlés nincs még tökéletesen 
tájékozva a minisztérium által előterjesztett ada
tokból a kérdéses alapoknak misége i rán t , ós 
mivel ez. ugy látszik, az egész háznak véleménye 
is, valamint időelőttinek tar tanám tovább is vi
tatni azon állításomat, hogy ez alapok, pl. a ta
nulmányi alap, állami javak legyenek, úgyszintén 
fölöslegesnek tartanám válaszolni azon érvekre, 
melyekkel az ellenkező állítás támogat ta to t t : de 
miután ,t. ház, néhány év óta folytonosan positiv 
állításként hangsulyoztatik, csaknem az ország 
minden részében az. hogy a kérdéses alapok, és 
köztök különösen a tanulmányi alap is a kath. 
egyháznak kétségtelen tulajdonát képezik, ezen 
positiv állítás ellenében határozott negatiót állí
tani fel mindamellett, hogy a végleges elintézés 
a további vizsgálat eredményétől függ, részemről 
sem fölöslegesnek, sem idő előttinek nem tartot
tam. (Helyeslés bal felől.) 

Különböznek egyébiránt ezen határozati ja
vaslatok egymástól először abban, hogy mind 
Horváth, mind Hoffmann képviselő urak a kér
déses alapok jogi természetének megvizsgálására 
minden további utasítás nélkül bizottságot ki
vannak kiküldetni, En részemről pedig azt va
gyok bátor a t. háznak ajánlani, hogy ugyan
azon módon, mint azt maga a miniszter ur a 
pesti egyetem alapjára nézve teljesítette, mind
azon okiratok, melyekből a kérdéses alapoknak 
eredete, története, czélja és rendeltetése kitűnik, 
tétessenek le a ház asztalára, és azután küldes
sék ki azok megvizsgálására egy bizottság. (He
lyeslés bal felől.) 

Tettem ezen javaslatot azért, mivel számta
lanok a hazában azok, kiket e kérdés elintézése 
a legélénkebben érdekel, az ügynek fontossága 
pedig megkívánja, hogy az minden illetőknek le
hető megnyugtatásával intéztessék el. E meg
nyugtatás nem érhető el tökéletes nyilvánosság 
nélkül. Tudja, lássa, ismerje mindenki azon ok
mányokat, melyeknek alapján a kiküldendő bi
zottság véleményt fog adni. Ha a t. ház nem 
ezen utat, hanem a Hoffmann Pál képviselő ur 
által ajánlott u ta t fogja követni, én részemről 
azt hiszem, járjon el bár a kiküldendő bizottság 
a legrészrehajlatlanabbul, — és hiszem, igy fog 
eljárni, — de azon gyanú soha sem lesz kiirt
ható polgártársaink kebléből, hogy ezen bizott-
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ság nem vette, mindazt figyelembe, mit figye
lembe kellett volna vennie, és mellőzött sokat, 
mit mellőznie nem lett volna szabad. 

Hoffmann Pál képviselő ur — mert Horváth 
Mihály t . képviselő urnák javaslatát vissza vett-
nek tekinthetem — bizottságot kivan kiküldetni 
a kérdéses alapok és alapítványok jogi természe
tének megvizsgálására. Én részemről ezen alapok 
és alapítványok eredetének, czéljának és rendelte
tésének megvizsgálását látom első sorban szüksé
gesnek ; egy részről azért, mert ezen adatokból az 
alapítványok jogi viszonyai is ki fognak tűnni, 
de más részről azért is, mert én a helyzetet kö
vetkezőképen fogom fel. Az állam ezen alapok 
kezelésének törvényes ususában, gyakorlatában, 
birtokában van, és igy már ezen birtokban lé
ténél fogva ez alapok és alapítványok mi mó-
doni kezelése iránt jogosan intézkedhetik , és 
megtudván, felismervén ezen alapoknak eredetét, 
czélját és rendeltetését, kielégitöleg és öntudato
san is fog intézkedhetni. Ha lesz, a ki a tör
vényhozás ez iránti intézkedésével meg nem elég
szik ; ha lesz, ki a tulajdonjog eziménél fogva 
ezen alapok és alapítványok kezelését magának 
kívánja átadatni, e tulajdonjog czimét felvilá
gosítani, birtokon kívül érvényesíteni; a követe
lőt, nem pedig az államot illeti. Ennél fogva én 
ezen. kérdéses alapok és alapítványok jogi ter
mészete megvizsgálásának első sorba való he
lyezését idő előtti, és olyan intézkedésnek tar
tom, melyről a tapasztalás be fogja bizonyítani, 
hogy mennyi félreértésre fog okot szolgáltatni. 

Ellenkezik határozati javaslatom Hoffmann 
Pál képviselő ur javaslatával abban is, hogy 
Hoffmann Pál képviselő ur javaslata megáll azon 
pontnál, hogy a kérdéses alapok jogi természe
tének megvizsgálására bizottság küldessék ki; én 
pedig ennél tovább megyek és tekintetbe vévén 
azt, hogy a bizottság jelentésének tárgyalása, a 
törvényhozás intézkedése a tárgynak ily nagy 
fontossága mellett hosszabb időt vehet igénybe, 
és sok akadálylyal találkozhatik, szükségesnek 
látnám azon időközről is intézkedni, mely le fog 
folyni addig, míg ezen alapok kezelése iránt végleges 
intézkedés tétetik, ezért ajánlom én azon intézke
dést, mely határozati javaslatom 2. pontjában 
foglaltatik, és bátor vagyok magamnak azon re
ménynyel hízelkedni, hogy ezen intézkedés ellen 
a vallás- és közoktatási miniszter urnák legke-
vésbbélesz ellenvetése, mert miután a vallás- és 
közoktatási miniszter ur beismerte azt, hogy az 
ő kezébe ezen alapoknak és alapítványoknak ke
zelését a törvény adta, lehetetlen be nem ismer
nie azt is, hogy ez alapokat és alapítványokat 
máskép nem kezelheti, mint a hogy a törvény 
minden ügyet, minden pénzt kezeltetni rendel, 
melynek kezelését a miniszter kezébe teszi le. 

Annál jogosultabb pedig az, a mit javaslok, hogy 
t. i. a kérdéses alapok jövedelmeiről, bevételeiről 
és kiadásairól előirányzat terjesztessék a ház elé, 
mivel ezt legkevésbbé lehet kétségbe vonni oly 
alapokra és alapítványokra nézve, melyek az ál
lam segélyét veszik igénybe, mert az állam se
gélye csak indokoltan, tehát csak a segély szük
sége, a segélykérés jogosultságának fölismerése 
u tán adathatik meg, ez pedig a kezelés ellenőr
zése, az illető előirányzatnak és számadásnak 
megvizsgálása nélkül nem lehetséges. A főalapok 
pedig, melyek a miniszter ur által kezeltetnek, 
államsegélyben részesülnek. Az egyetemi alapok
ról nem is kell szólanom, mert maga a költ
ségvetés világosan tanúsítja, hogy annak részére 
államsegély igényeltetik. A vallási alap se
gély eztetik azon 90,000 írttal, mely a görög-
katholikusok részére a költségvetésben kívánta
tik. A tanulmányi alap segélyeztetik a gymna-
siumi tanárok részére az egyetemnél felállítandó 
képezdénél, a budai és kassai főreáltanodánál, a 
kolozsvár-szebeni akadémiánál és más intézetek
nek az állam költségén föntartásával és a többi 
közt a jogi akadémiák tanárjelöltjei számára 
rendelt ösztöndijak által is. Azon intézetek, azon 
alapok pedig, melyek az államsegélyt igénybe 
veszik, nem menthetők fel azon kötelesség alól, 
hogy viszont ők is bevételeiket és kiadásaikat az 
állam, a törvényhozás elé terjeszszék. (Helyeslés.) 

Három főellenvetós té tetet t javaslatom má
sodik pontja ellen. 

Először az mondatott, hogy ellenkezésbe jö
vök önmagammal, midőn magam is azt indítvá
nyozom, hogy küldessék ki egy bizottság a kér
déses alapok és alapítványok viszonyainak meg
vizsgálására, más részről pedig már intézkedni 
akarok az alapok kezeléséről, mert ez praejudi-
cálna a hozandó határozatnak, és igy idő előtti 
lenne. Elismerem, ha arról lenne szó, hogy a ház 
most véglegesen határozzon a kérdéses alapok 
kezeléséről, ez csakugyan praejudicálna a vizs
gálat eredménye után hozandó határozatnak, de 
az ideiglenes határozat a végelhatározásnak nem 
praejudicálhat, és miután ez abapok most is foly
vást naponkint kezelendők, az időközi kezelésről 
intézkedni nem időelőtti, sőt szükséges. 

Samassa képviselő ur tegnap felhozta elle
nem az 1848-ik évi IH-ik t. ez. 37-ik szakaszát. 
Ha elfogadnám is azon hermeneutikát, mely sze
rint Samassa képviselő ur a kérdéses t.-czikket 
értelmezte, akkor is azt kellene mondanom, hogy 
a kérdéses alapoknak mind előirányzatai, mind 
számadásai az országgyűlés elé terjesztendők, mert 
e 37-ik szakasz azt mondja, hogy a minisztérium 
nem csak az ország jövedelmeinek, hanem az or
szág szükségeinek kimutatását is az országgyűlés 
elé terjeszteni tartozik, a tanintézetek pedig bi-
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zonyára az ország szükségletei sorába tartoznak: 
de továbbá nem azt mondja az emiitett törvény-
czikk, hogy csak az állam, az ország * jövedel
meiről tartozik a minisztérium számot adni, ha
nem azt mondja, hogy a múltra nézve az általa 
kezelt jövedelmekről tartozik számot adni, tehát 
számot adni tartozik minden jövedelemről, mit 
kezel, és igy az általa kezelt kérdéses alapok és 
alapítványokról is. 

De az érv súlyát nem ezen állításra helye
zem, hanem azon véleményben vagyok, hogy Sa-
massa képviselőtársam oly argumentummal élt, 
melyetigy szoktunk nevezni: „filius an tepa t rem." 
Végig néztem a zárszámadásokban és az azokhoz tar
tozó rovatos kimutatásban foglalt sorrendét a kérdé
ses alapok és alapítványoknak : van azok között ma
gyar kir. tanulmányi alap, van magyar kir. val
lási alap, van magyar kir. egyetemi alap, vannak 
átalán közalapítványi alapok, de azok között csak 
egy alapítványt sem találtam, mely katholikus 
alapítvány neve alatt kezelte tnék; és ha nem 
szabad praejudicálni a későbbi határozatnak azon 
irányban, hogy valamely alap már most állami 
tulajdonnak mondassák ki, ugy viszont nem sza
bad praejudicálni azon irányban sem, hogy va
lamely alap már most a vizsgálat eredményének 
bevárása előtt kath. alapítványnak neveztessék. 
(Helyeslés bal felől.) Katholikus alapítvány a mi
nisztérium kezelése a la t t ez idő szerint nincs; 
lesz jövőben, midőn ez iránt az országgyűlés fog 
határozni. Addig ezen alapítványok oly állami 
jövedelmek, melyek bizonyos határozott czélokra 
vannak rendelve, de azért, mert bizonyos hatá
rozott czélokra vannak rendelve, állami jövedel
mek lenni meg nem szűntek, épen ugy, mint 
például a földtelermentesitési járulék, mely kizár 
rólag a földtehermentesitési alap szükségeinek 
fedezésére van rendelve, e miatt állami előirány
zat, és számadás alá tartozó állami jövedelem 
lenni meg nem szűnt. (Élénk helyeslés bal felől.) 

Végre az mondatott, hogy nem lehet ezen 
ügyet az országgyűlés elé terjeszteni, mert tag
jai nem mind kathobkusok. Bőven meg volt ezen 
érv már czáfolva; én részemről azokhoz, kik ezen 
argumentummal éltek, csak egy kérést vagyok 
bátor intézni: ne legyenek elericusabbak a ma
gyar, legalább a hajdani magj'ar clerusnál. 

Az 1790: LXVII. t. ez. által számos orszá
gos bizottságok küldettek ki, melyeknek külön
féle törvényjavaslatoknak a törvényhozás számára 
leendő kidolgozása té te te t t kötelességökké. Igy 
küldetett ki egy küldöttség in re litteraria, kinek 
kötelességévé tétetett, hogy átvizsgálja a létező 
tanrendszert, s a tanintézetek, az alsó, közép 
és felső tanintézetek, valamint az egyetem ren
dezése iránt kimerítő törvényjavaslatot terjeszszen 
az országgyűlés elé, törvényhozás utján leendő 
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elhatározás végett; kö íe Í |g í^ |^pcé te te t t továbbá, 
hogy véleményt adjon á--JöaÍTfetusok, fundatiók, 
és stipendiumok visszaállítása iránt. Ezen küldött
ség tagja volt két püspök, tagja volt egy Prónay, 
egy Podmaniczky, egy Vay, és több más ; és 
hogy azok, kiket neveztem, nem voltak a kath. 
egyház tagjai, azt hiszem, közönségesen tudva van, 
és mégis sem az 1790-iki országgyűlés, sem az 
általam említett országos küldöttség, sem az ab
ban ülő főpapok nem akadtak fön azon, hogy 
ezen nem kath. férfiak szintén részt vehessenek 
azon tanácskozásokban, melyek azon állítólag ka
tholikus tanintézetek rendezése tervének az ország
gyűlés elé leendő terjesztéséről folytak. (Élénk 
helyeslés a bal oldalon.) Volt egy másik küldöttség 
is in ecclesiasticis, ennek föladata volt a szerzetes 
rendnek, az ájtatos fundatióknak kívánt vissza
állítása iránt véleményt adni. — Különösen pe
dig a görög és római kath. plébániák rendezése 
iránt törv. javaslatot dolgozni ki. Ezen küldött
ségnek elnöke volt az ország prímása, tagjai vol
tak a kalocsai érsek, zágrábi püspök, és több más 
világi és egyházi férfi. Es mégis ezen főméltósá
gok nem ütköztek meg azon, hogy ily vélemény 
és törvényjavaslat kidolgozására, és a tőrvény
hozás számára, előkészítésére küldettek ki, sőt 
e kiküldetésük elfogadása által elismerték azt, 
hogy még „oly tárgyak is, melyeket emiitettem, 
tárgyalhatók az országgyűlésen, daczára annak, 
hogy ott nem csupán a kath. egyház tagjai fog
lalnak helyet. 1827-ben tovább hasonló ország
gyűlési küldöttség küldetett ki és akkor is a 
dolog ugyanily módon történt mint 1790-ben. 

Én részemről nem tartom lehetőnek, hogy 
a népképviseleti alapon álló parlamenttől meg
tagadni lehessen oly jogot, melyet már a hajdani 
országgyűlések is kétségkívül gyakoroltak. (Élénk 
helyeslés.) S azért bátor vagyok határozati javas
latom elfogadását a t. háznak ajánlani. (Élénk 
sajos éjenzés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f o . v a l l á s - é s k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : Csak egy pár szót 
kívánok szólani. (Halljuk!) Előttem szólott kép
viselő ur félreértvén szavaimat, ugy magyarázta, 
mintha én a Bábel tornyát összeköttetésbe hoztam 
volna ezen tanácskozással. Hivatkozom e tekin
tetben gyorsírói jegyzetekre, melyek különben is 
meg fognak jelenni, és kinyilatkoztatom mint 
tényt, hogy sokkal jobban ismerem azon tiszte
letet, a melylyel e háznak tartozom, mintsem ilyes
mit mondhattam volna. (Helyeslés.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! (Halljuk! 
Nagy zaj.) Szemmel tar tva a mai ülés idejének 
előrehaladott voltát, a már nagyon hosszura 
nyúlt átalános tárgyalást, lehető röviden fogok in
dítványomnak indokolása czéljából nyilatkozni. 

A mi Horváth Mihály képviselő ur indit-
14* 
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ványát illeti, erre nézve észrevételeimet megtenni 
fölöslegessé vált, minek utána Horváth Mihály 
képviselő ur indítványát visszavonta, nincs tehát 
szükség azon indokaimat előadni, melyeknél fogva 
indítványát el nem fogadtam volna. 

Ellenben egy más iránj^ban, t. i. a Ghyczy 
Kálmán képviselő ur indítványával szemben az 
én indítványomat indokolni, illetőleg védelmezni 
kénytelen vagyok. Ezt pedig nem fogom azon 
irányban tenni, mint az előttem szóló igen t. 
képviselő ur tet te , t. i. nem fogom az ellenin-
ditványt ezáfolni, hanem igyekezni fogok kimu
tatni, hogy az én határozati javaslatom érdemi
leg véve, ugyanazt tartalmazza, a mit Ghyczy 
Kálmán képviselő uré, (Fotkiáltásdk bal felől : 
Hát fogadja el!) és a mennyiben különbség van 
a kettő között, illetőleg a mennyiben Ghyczy 
képviselő ur javaslata többet tartalmaz az én 
javaslatomnál, az nézetem szerint legalább is 
fölösleges. (Halljuk!) 

Ezek után megjegyzem, miszerint azon két 
alapeszmét, melyet Ghyczy képviselő ur hangoz
ta to t t , a mennyiben én tudom, e házban senki 
kétségbe nem voná; hogy t. i. először a vallás-
és közoktatási minisztérium mindazon alapokról, 
melyeket kezel, a háznak felelős ; másodszor, hogy 
a mennyiben e javak iránt akárminemü intéz
kedés szándékoltatnék, ez intézkedés csak a ház 
beleegyezésével tehető. Miután mindnyájan azon 
nézetben vagyunk és az általam beterjesztett 
határozati javaslatot is ezen két sarkalatos fő-
elvnek nem csak épen tar tását , hanem némileg 
érvényesítését is foglalja magában, én részemről 
nem találom, hogy érdemleges különbség volna 
e két javaslat közt. 

Maga, előttem szólott Ghyczy képviselőtár
sam is, midőn javaslatom ellen polemizált, két 
ellenvetést hozott föl indítványom ellen. 

Az egyik az vol t : hogy javaslatom utasítás 
nélkül küldi a választandó küldöttséget föladata 
elé, holott az ő javaslatában a minisztérium 
eleve utasittatik aziránt: hogy a választandó 
bizottság számára az anyagot elkészítse. Én, t. 
ház, nem gondolom, hogy ezen ellenvetés alapos 
volna: mert a ház által kiküldendő bizottságnak 
mindenesetre köteleztetik a minisztérium mindazon 
adatokat kezéhez szolgáltatni, melyek megkíván
tatnak, hogy ama kiküldendő bizottság föladatá
ban eljárjon, mit nem tehetne a bizottság, ha 
az adatokat nem a minisztériumtól kapná, mint
hogy csakis ettől nyerheti azon különböző ok
mányokat, melyek épen föladata megoldásának 
alapját képezik. 

A másik ellenvetés, mely javaslatom ellen 
fölhozatott, az volt: hogy azon bizottság, melyet 
én kívánok, csak a javak, alapok és alapítvá

nyok „jogi természetét" és nem azok „eredetét'' 
kimutatni, van kiküldve. 

m 

Megvallom, nem hiszem, hogy a mélyen tisztelt 
képviselő ur, ki méltán jeles polgárnak tartatik, 
ebbeli ellenvetését komolyan tette volna. Miután 
jogokról, alapítványok természetéről és azok 
kimutatásáról van szó, kénytelen vagyok meg
jegyezni, hogy jogokat nem lehet mutogatni, 
mint phisikai dolgokat, mert azok szellemiek; 
mer t nem vagyunk képesek soha valamely jogot 
egyenesen demonstrálni, hanem csak annak ke
letkezését vagyunk képesek kimutatni. Midőn te
hát azt mondom határozati javaslatomban, hogy 
az illető alapok jogi természetének megvizsgálá
sára küldessék ki egy bizottság, akkor minden 
jogász előtt érthetőleg azt is mondtam, hogy a 
bizottság azon okokat is mutassa ki, melyek 
azon alapítványok eredetét maguk után vonták. 
(Helyeslés jobb oldalon.) En tehát nem tartom 
komolynak azon ellenvetést, melyet Ghyczy kép
viselő ur fölhozni méltóztatott. 

Hanem igenis azon utolsó ellenvetésről, 
mely javaslatom ellen fölhozatott , valamivel 
hosszabban kell szólanom, s ez az, miszerint 
javaslatomban nincs gondoskodás az iránt, hogy 
miként kezeltessenek ezen alapok addig is, mig 
az országgyűlés, a törvényhozás e tárgyban ha
tározni fog; holott Ghyczy képviselő ur legalább 
részben biztosítja azok kezelését. En őszintén 
megvallom, hogy nem tar tanám szerencsétlen
ségnek, ha Ghyczy képviselő ur ebbeli elve elfo
gadtatnék, hanem bocsánatot kérek, ha viszont 
azon loyalitást és méltányosságot kívánom, hogy 
a túlsó félről is szintoly őszintén nyilatkozzanak 
arról, .mit most mondani fogok. (Halljuk!) 

Azt, ugy hiszem, kétségbe vonni senki sem 
fogja, hogy ezen alapok és alapítványok közt 
egy részről, és az állam egyéb vagyona közt 
más részéről, mégis van egy különbség; (Halljuk!) 
az államvagyon közvetlenül államczélokra fordit
ta tik. még pedig ugy, miként azt a törvényho
zás elrendeli. Kérdem, ugy vagyunk-e ezen 
alapokkal is? Lebet-e állítani, hogy ezen alapok
ra nézve oly értelemben lehet a törvényho
zásnak intézkedni, mint péld. azon uradalmakról, 
melyek az állam sajátját képezik, vagy pedig 
azon adókról, a melyek kivettetnek? Mindezen 
alapoknak meghatározott rendeltetése van, mely 
rendeltetés azok hovaforditását megszabja. Bocsá
natot kérek, én azt hiszem, mégis van különb
ség azon befolyás között, melyet a ház egyrészt 
ezen alapokra és másrészt a többi állami jöve
delmekre gyakorol. Mig emezeknél meghatározza 
a ház a jövedelmet és a kiadást, amazoknál az 
állam teendője csak az, hogy a nélküle támadt 
jövedelmeknek szintén nélküle meghatározott 
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ezélra való fordítása iránt a minisztert ellenőrizze. 
(Helyeslés a jobb oldalon.) 

Miután pedig azt hiszem, hogy ezen befo
lyását a ház gyakorolhatja nem akkor, mikor a 
minisztérium az államkőltségbe veszi föl e költ
ségeket, hanem akkor, a mikor azokról megszá
mol, és azok iránt a háznak a minisztérium 
előterjesztést tesz, miként tet te azt a számadá
soknál is, és miután minden egyes tagnak joga 
van a minisztérium eljárását bírálat alá venni 
és a bírálat eredményéhez képest a parlamentá-
lis életnek mindennemű eszközeivel föllépni, azt 
hiszem, nincs okunk ezen átmeneti intézkedésre 
nézve nehézségeket tenni, és pedig annál kevésbbé, 
mivel ezen alapok jogi természete még nincs 
megállapítva: ezek következtében, azt hiszem, 
az én javaslatom az elérendő czél szempontjából 
semmmivel sem roszabb, mint az, melyet Ghyczy 
Kálmán t. képviselő ur beadott. 

Még csak két megjegyzést akarok tenni, 
melyek azonban már nem polemizálok, előttem 
szólott irányában, hanem ellenkezőleg, vele való 
egyetértésemet fejezem ki. 

Teljesen egyetértek Ghyczy Kálmán t. kép
viselő úrral arra nézve, miszerint a cultusmi-
niszterium felügyelete alat t álló alapok és ala
pítványok a fönálló jog szerint a kormány, te
há t az állam egyik közegének felügyelete alá 
tartoznak. Teljesen osztozom abban is, hogy az 
azok fölötti rendelkezés a törvényhozás beleegye
zése nélkül nem történhetik meg, és épen mert 
ezen nézetben voltam, nem fogadtam el Horváth 
Mihály t. képviselő ur indítványát, ki a tárgyak 
természetét megfordítván, a dolgot oly irányba 
terelte, hogy nem az állam határozta volna el, 
hogy mi az egyházé, hanem az egyház határozta 
volna el azt, hogy mi az államé; és épen mi
vel a dolgot természetes rendjébe akartam hozni, 
láttam szükségesnek indítványomat beterjeszteni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

Végül legyen szabad az autonómiára nézve 
rövid megjegyzést tennem. En tökéletesen egyet
értek azzal, hogy kétféle autonómia van. Egyik 
az, mely kifelé is befelé is autonómiai szabadsá
got ad, és a másik az, mely csak kifelé ad au
tonómiát, de befelé szabadságot nem eredményez. 
Én is azt mondom, a mit előttem szólott t. 
képviselő ur mondott ; én is csak az oly autonó
miát tartom czélszerünek, mely nem csak a val
lásfelekezetet teszi függetlenné az állam irányá
ban, de a mely megadja a szabadságot a hívek
nek magában az egyház kebelében is. És én részem
ről azzal végzem szavaimat, hogy oly egyházat, 
mely az államtól nyert szabadságát nem arra 
használja föl, hogy saját híveinek szabadságot 
adjon, hanem e szabadságot csak azok elnyomásá

nak eszközéül használja, senki közölünk nem ki
van. (Élénk helyeslés minden oldalon.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Ép 
oly nehéz, mint szerénytelen szerepre vállalkoz
nám, ha a vita jelen stádiumában a discussiót 
tovább nyújtani akarnám, de nem is tehetném ezt, 
mert a pénzügyi bizottság legnagyobb részével 
azon kérdéseknek, melyekre i t t jobbról és balról 
fősuly fektettetett, tulajdonkép nem foglalko
zott, de nem is foglalkozhatott, és azért eziránt 
sem indítványt, sem véleményt a ház asztalára 
nem tet t le. De talán kötelességemnek teszek 
eleget, ha i t t egyszerűen constatálom a tényt, 
hogy a cultusminiszterium költségvetésének, azon 
alakban, a mint a pénzügyi bizottság azt előter-
jesztetette, átalános tárgyalás alapjául való elfoga
dása ellen legalább, a mennyire figyelemmel kö
vethettem a diseussio folyamát, lényeges és ér
demleges kifogások nem té te t tek; és épen azért 
nem marad egyéb hátra, mint kérnem a t. há
zat, méltóztassék a napirenden levő s e tárgy
hoz tartozó különféle inditvánj^ok fölötti hatá
rozata után e költségvetés részletes tárgyalá
sára átmenni s az egyes tételekre megjegyzése
ket tenni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E költségvetés fölött az átalános 
tárgyalás be levén fejezve, nincs egyéb hátra, 
mint a szavazás és pedig az első kérdés az, 
vajon a pénzügyi bizottság jelentése alapján el
fogadja-e a ház átalánosságban és a részletes 
tárgyalás alapjául a cultusminiszterium költ
ségvetését , vagy nem % Ennek ellenében áll 
Sehwarcz Gyula képviselő ur indítványa, mely 
föl fog olvastatni. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (fölolvassa 
Schvarcz Gyula indítványát.) 

E l n ö k : A kérdés ez : 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa) .* El

fogadja-e a a képviselőház a cultusminiszterium-
nak 1870-ik évre szóló költségvetését átalános
ságban a részletes tárgyalás alajívjául vagy nem ? 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
felállni. (Megtörténik.) A többség elfogadja. Ezál
tal Schvarcz Gyula képviselő ur indítványa 
elesik. 

Következik sor szerint Ghyczy Kálmán ur 
indítványa. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Ghy
czy Kálmán határozati javaslat.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő i A kérdés ez 
lesz : „Elfogadja-e a ház a Ghyczy Kálmán által 
beadott határozati javaslatot a közoktatási és 
vallásügyi miniszter felügyelete alatt álló ala
pokra és alapítványokra vonatkozólag ?a 

E l n ö k : Mielőtt a t. ház szavazna, figyel
meztetem a t. horvát képviselő urakat, hogy e 

j kérdésben nem szavaznak. Méltóztassanak azok 
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fölállani, kik az indítványt elfogadják. (Megtör
ténik.) Most méltóztassanak fölállnni azok, kik 
nem fogadják el. (Megtörtének.) En ugy látom, 
hogy a többség nem fogadja el. (Ellenmondások 
bal felől.) Méltóztassanak a megszámlálást kí
vánni. (Fölkiáltások bal felől : Meg kell számlálni !) 
Méltóztassanak tehát állva maradni, hogy a 
jegyző urak összeszámlálhassák. (Megtörténik.) 
Méltóztassanak most fölállani, a kik elfogadják. 
(Megtörténik s a jegyzők ezeket is megszámlálják.) 
Az indítvány ellen 124, mellette 115-en szavaz
tak és így a többség nem fogadta el Ghyczy 
Kálmán ur indítványát. 

Következik Hoffmann képviselő ur indít
ványa. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Hoff
mann Pál határozati javaslatát.) 

E l n ö k ; Elfogadja-e a t. ház ezen indít
ványt? (Elfogadjuk!) Méltóztassanak azok, kik 
elfogadják, fölkelni. (Megtörténik.) A többség el
fogadja. 

Ezzel az ülés be van fejezve. 
Holnap következik a vallás- és közoktatási 

minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása.. 

Az ülés végződik d. u. 2l/2 órakor. 

1*0. országos illés 
1870. február 24-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. A vallás- és közoktatási miniszter költségvetésének részletes tárgya
lása megkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., később Bedekovics Kálmán. 

Az ülés kezdődik d. e. 10'/4 órakor. 

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

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

E l n ö k : Nincs észrevétel? (Szünet múlva) 
A jegyzőkönyv hitelesítve van. 

Az elnökség bemutatja Eperjes város közön
ságének kérvényét a katonai elszállásolásnál fel
merülő aránytalanságok megszüntetése iránt. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

Egyéb előterjesztése az elnökségnek nincs. 
R ó n a y L a j o s : T. ház! Torontál megyei 

TJj-Szentivány község lakosainak kérvényét van 
szerencsém a t. háznak benyújtani. A folyamo
dók kérelme oda terjed, méltóztassék a t . ház 
a pénzügyminisztériumot oda utasítani, hogy a 
szőregi kincstári uradalomhoz tartozó, valamint 
átalában minden álladalmi javak haszonbérbe 
adásánál jövőre a minisztérium eltérve az eddigi 

gyakorlattól, ezen javakat ne egészben, vagy 
nagy parcellákban, hanem mindenkor nyilvános 
árverés utján apróbb részletekben adja ki, hogy 
ezáltal a csekélyebb tehetségű földmivelők is 
haszonbérhez juthassanak és megszabadulhassa
nak a nagyban bérlők nyomásától és uzsorásko-
dásától egyrészt, másrészt pedig keresetmód nyúj
ta tván nekik, az adófizetésre képesekké tétesse
nek, és könnyebben teljesíthessék mindennemű 
tartozásaikat. Én részemről kérem a t. házat : 
méltóztassék ezen jogos s sok tekintetben mél
tányos kívánságot és kérelmet tartalmazó folya
modványt szabályszerű ellátás végett a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
P a p p L a j o s : T. ház! Van szerencsém 

Tóth István kézdi-vásárhelyi szeszgyáros kérvé
nyét a szebeni kir. pénzügyi hatóság és a pénzü
gyi minisztériumnak okadatolást megtagadó vég
zései ellen az 1866. évből követelésbe te t t fo
gyasztási adó megfizetésétől! fölmentetése végett 
benyújtani. Kérem ezen kérvényt a kérvóuyi bi
zottsághoz utasittani. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 




