
110 129. országos ülés február 24. 1870. 

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. 
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D o b s a L a j o s : T. ház! Van szerencsém 
benyújtani a makói önképző tanitóegylet folya
modását, aláirva Molnár Albert egyleti elnök és 
Perlusz Ede, egyleti jegyző által, melyben az egy
let esedezik, hogy a t. képviselőház a „bánsági 
tanitóegylétnek" a tanítók anyagi helyzetének 
javítását kérelmező emlékiratát tekintetbe venni 
méltóztassék. 

Egy más rendbeli kérvényt is van szeren
csém bemutatni: A makói orthodox izraeliták 
nevében Paskesz Jónás és Gombó Jakab által 
aláirva, melyben az oktatásügyi alapul ő felsége 
által adományozott alap feletti határozást a val
lásszabadság tekintetében hozandó törvény alkotá
sáig elhalasztani kérik. 

E l n ö k : Mindkét kérvény a kérvényi bi
zottsághoz utasittatik. 

V i d a c s J á n o s : T. ház! Junker János 
és érdektársai torontálmegyei nákófalvai lakosok 
kérvényét van szerencsém benyújtani, melyben 
a gyarmatosítást, mint országos ügyet a Mellyes-
féle telepítési javaslat szellemében a lakatlan 
puszták benépesítése czéljából mielőbb sikeresit-
tetni kérik. 

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

Ü r m é n y i M i k s a : T. ház ! Soprony me
gyébe kebelezett Csepreg mezőváros 224 lakosa 
azon reményben, hogy az úrbéri kötelékről szár
mazott tartozások iránt országos közvetítésekről 
nem sokára gondoskodva lesz, a t. házhoz folya
modnak ily nemű tartozási kötelezettségeiknek 
ideiglenes felfüggesztése iránt. Bátor vagyok a 
t. házat kérni, hogy ezen kérvényt a kérvényi 
bizottsághoz utasítani méltóztassék. 

E l n ö k : Oda fog utasíttatni. 
Következik a napirenden levő tárgy, a val

lás- és közoktatási minisztérium költségvetésének 
részletes tárgyalása. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a köz
ponti igazgatás rovatait.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság a cultusminiszterium budgetje ezen első 
czimére vonatkozólag következő észrevételeket 
terjeszt a ház elé: 

,,a) Az első ezim alatt foglalt központi igaz
gatásra 1870-re 244.757 forint van előirányozva; 
1869-re ellenben a törvényben 239.000 frt. volt 
megszavazva. A bizottság a 6000 frtra menő 
költségtöbbletet a ministeri indokolásban (1. en
nek 3 — 6-ik lapját) kifejtett okokra való tekin
tetből elfogadásul ajánlja: azonban valamint a 
múlt évben, ugy ez alkalommal is kimondandó-
nak véli, hogy a jelen ezim I-ső rovatában elő
forduló számfeletti hivatalnokok kevesbitése czélba 
lesz veendő, mit a vallás- és közoktatási minisz
ter olykép ígért foganatosítani, hogy ez állomá

sok, a mint üresedésbe jövendnek, többé betöltetni 
nem fognak. 

Az ugyanezen ezim alá foglalt segédhivatali 
személyzet fizetésében, a bizottság azon változta
tást hozza indítványba, hogy az ez állomásokkal 
járó fizetéseknek valamenyi ministeriumban való 
egyformositása tekintetéből a főigazgató rendes 
fizetése 1800 ft helyett 1500ra, a három igaz-
gató-é pedig 1400, 1300 és 1200 frtról 12, 11 
és illetőleg 10 száz forintra volna leszállítandó; 
ami által 9 száz forint e rovat alatt megtakarit-
tatnék. 

Ezek folytán a központi igazgatást magá
ban foglaló I. ezim alatt előiráayzott 244.757 
forint helyett a pénzügyi bizottság 243.857 frtot 
vél megszavazandónak. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő 
ház ! Azon arány, vagy helyesebben szólva, arány
talanság, mely a cultusminiszteri költségvetésnek 
a közigazgatásra szánt Összegei és az egész eul-
tusmiuiszteri budget közt vagyon, kényszerit en
gem felszólalásra. A többi ministeriumoknál is 
megvan az, mely olyanná teszi a költségveté
seket, mintha voltakép nem a minisztériumok 
lennének bizonyos ügyek eligazítására, hanem el
lenkezőleg maga az ügy lenne áldozatul hozva a 
miniszteri személyzetnek. I t t azonban ezen 
aránytalanság túlságos, el annyira, hogy maga 
a kivitel, maga a közigazgatás több helyen fél 
milliót tesz akkor, midőn az arra szánt összeg 
nem több, mint egy millió. 

Ezen aránytalanságot két körülmény igazol
hatja : vagy az, hogy oly mérvet öltött volna 
azon czél, és annak kivitele, hogy e hazában köz
művelődési ezélokra milliók fordíttatnának ; vagy 
hogy ha azon erőkkel, melyek léteznek, és azon 
összeggel, mely e ezélra fordíttatott, nagy müvek 
és nagy eredmények érettek volna el. Megvallom, 
én részemről azt találom, hogy azon kormány, 
mely annyira óvatos minden más ügyekben, it t 
legalább a bátorság politikáját követi; és azon 
miniszter, kit az egész ország lelkesedettnek ismer 
közművelődési ügyeinkért, nem fog fukarkodni 
milliókkal ott, hol a nemzet jövőjét kell szelle
mileg megalapítani. Azon meggyőződésben voltam, 
hogy ott, a hol lehet államkölesönt felvenni a 
nemzet anyagi jövőjének megalapítása czéljából, 
lehet fölvenni kölcsönt a nemzet szellemi jövőjé
nek megalapítására is. I t t lett volna ideje meg
mutatni azt, szemben azon nemzetiségekkel, me
lyek a mint közelebbről is történt magok, szá-

I mára társadalmi vívmányt követelnek, hogy igen 
is az állam azt nekik nem adhatja meg, azt 
szerezzék meg magok magoknak, de kötelezve 
érzi magát arra, hogy megadja azon első müve-

! lődési eszközöket, melyekből ezen vívmányok kö-
! vetkeznek. A másik, a mi igazolhatná, az, hogy-
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ha ezen összegekkel nagy ezélok érettek volna 
el. Ez igazolná azt, hogy miért van a eultusmi-
niszteriumnak oly nagy hivatali személyzete és 
hogy miért fordittatik ily tetemes összeg ma
gára a közigazgatásra. De ezen eredményekre 
nézve eddig semmi felvilágosításokat nem nyer
tünk. t— 

Átalában megvallom, hogy a mélyen t. 
cultusminiszter urnák ez ügyben elmondott be
szédében én egy különös ellentétet látok. A mélyen 
t. miniszter ur azt monda, hogy először a köz
szellemet kell felébreszteni, és csak miután ezen 
közszellem fel lesz ébresztve, ennek nyomáu te
het a minisztérium eleget a nemzet azon köz
óhajtásának, hogy a cultura és a köznevelés 
ügye hazánkban kellő magaslatra emeltessék: és 
mégis, már másik szavában azt mondja, hogy 
nem tehet eleget azon óhajtásnak, hogy bemu
tassa azon sikert, melyet a nemzetnek eddig e 
czélra fordított összegei létrehoztak. Kérdem, 
váljon van-e valami, a mi a közszellemet ezen 
irányban jobban felemelheti és jobban lelkesít
heti, mintha felmutattatik az eddigi siker. Én 
legalább csalódásnak tartom a t. miniszter ur 
részéről, ha azt hiszi, hogy az országgyűlés itt 
nagyszerű statistikai kimutatásokat vár. 

Az országgyűlés nem vár egyebet, mint 
azt, hogy kimutattassék, minő sikere lett bizo
nyos ezen czólokra fordított összegeknek. Ezen 
mérték, ennek aránya, adta volna meg kétségte
lenül a nagyobb áldozatkészséget a házban min
denkinek Átalában megjegyzendőnek tar tom 
azt, hogy kormányunk a megleptéseknek nagy 
barátja, az országgyűlés pedig nem meglepetése
ket, hanem a törvény végrehajtását követeli és 
részt kíván, — habár örömest teszi a miniszter 
ur halántékára az elismerés koszorúját, — ab
ban, hogy legalább tudja, mennyi fordíttatott 
azon bizonyos czélokra ama összegekből, melyek 
megszavaztattak. Én elismerem és szépnek, köl
tőinek tartom a miniszter ur azon mondását, 
hogy igen is a késő utókor fog hálás elismerés
sel viseltetni a miniszter ur a szegény tanítók 
érdekében te t t fáradozásaiért. De ez csak köl
tői, nem miniszteri; a miniszter szedje minden 
évben fáradozásai gyümölcseit, az elismerést s 
az országgyűlés megvárja, hogy ezen elismerésre 
vagy annak megtagadására alkalma legyen. 

Azt hiszem, abban is csalódott a tisztelt 
miniszter ur, mintha magában Magyarországban 
a közszellem fel nem ébredése miatt többet tenni 
nem lehetett volna. Azt hiszem, hogy milliókat 
lehetett volna befektetni, azt hiszem, a hol még 
ezrei vannak a helységeknek, melyekben még az 
iskola alapköve sincs letéve, azt hiszem, a hol 
nincs még elég tanítói erő a képezdókben, és 
elég képezde felállítva, a hol ezen tanítók ké

peztessenek : ez az alphája a kezdetnek, és a 
kezdetnek ezen alpháját okvetlenül meg kellett 
volna teremteni. Ugyanazon nézetben vagyok 
arra nézve, hogy a reál irányban mindazt meg 
kellett volna ez időszerint már tenni, a mi te
hető ; és sajátszerű, hogy ez intézkedéseknek ez 
irányban úgyszólván végrehajtását a miniszter 
ur kiadta kezéből, mire azonban mindjárt visz-
szatérek. 

íme, t. ház, ezek azok az okok, melyek en
gem a közigazgatási költségek tulsága ellen fel
szólalni késztetnek; de vannak még más érvek 
is, és én ismerem azokat. Egyik ok erre nézve, 
hogy csaknem minden osztályban több tanácsos, 
illetőleg több hivatalnok neveztetik ki, mint a 
mennyi szükséges. Ennek okául az állíttatott, hogy 
ez a nemzetiségek és vallások kiegyenlítése vé
gett szükséges. En összeszámítottam és ugy ta
láltam, hogy körülbelül 18 szám üZj cl mit a 
nemzetiségek és vallások kitesznek. Hogy ezen 
számoknak hány combinátiójok van, azt hirte
lenében nem tudom meghatározni, de nem is 
tartom szükségesnek; elég kimondanom, hogy 
ha minden hivatalnál mindezen combinátiókat 
ki akarjuk elégíteni, ez által teremtünk ugyan 
rettentő számú hivatalnokot, hanem a haza köz
ügyeit nem mozdítjuk elő, de nem mozdítjuk 
elő a nemzetiségekét sem. ED legalább nem hi
szem azt, sőt meg vagyok győződve arról, hogy 
a nemzetiségek nem az által vannak kielégítve, 
hogy bizonyos hivatalokban néhány embernek kö
zülök konczot dobnak, hanem azáltal, ha közmi-
velődési ügyeik mozdittatnak elő. 

A másik ok, melyet jelenleg okul elismerek, 
az, hogy a vallási alapok és alapítványok szin
tén ezen minisztérium által kezeltetnek. Ez mu
ta t azon rendezetlenségre, mely átalában köz
ügyeink tekintetében még ez ideig van, és egy, 
teszem fel, angol polgár előtt valóban nagyon 
felötlő volna az, hogy a selmeczi bányász-aka
démiát pl. a pénzügyminiszter kezén találja, az 
ipar és kereskedelmi elemi iskolákat a köz-
gazdászati miniszter kezén és végre egy csomó 
jószágot a cultus-és közoktatási miniszter kezén. 
Ez követeli azt, hogy ezen miniszteri hivatalok 
minél előbb rendeztessenek; de nincsenek — 
mondom — nem igazolják azon túlságos hiva
talszámot, melyet a közoktatási minisztérium köz
igazgatásánál találunk. 

I t t különösen utalok t. elvtársam Vukovics 
Sebő indítványára, a melyben épen ezen rendet
lenségre vonatkozólag a minisztériumnak részint 
a teendőket, részint a személyzetet illető megha
tározására nézve közelebbről benyújtott, és legfor-
róbban óhajtandónak tartom, hogy az mielőbb elfo-
gadtassék. Mindezen oknál fogva t. ház bátor va
gyok következő indítványt tenni. (Felolvassa:} 
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„Mondja ki jegyzőkönyvileg a t . képviselőház, 
hogy a vallás- és közoktatási minisztériumnak az 
1870-ik évi költségvetésében előirányzott központi 
igazgatás hivatal-személyzetét a minisztériumok 
végleges rendezésóig csak ideiglenesnek tekinti , 
és nyugdijkópesnek nem tartja. (Helyeslés a bal 
feffl.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra felol
vassa.) 

S c h w a r c z G y u l a : T. ház ! Helyeslem 
ezen indítványt, mely Szathmáry Károly t. kép
viselőtársam által t é te te t t ; azonkívül még né
hány megjegyzést ajánlok a tiszt, miniszter ur 
figyelmébe. 

Valóban nagyon szembeszökő a tiszti sze
mélyzet száma a középponti igazgatásnál. De nem 
csak a szám szembeszökő, hanem szembeszökő egy
út tal a qualificatiója is e központi igazgatásban levő 
tisztviselő urak legnagyobb részének; szembeszökő 
végre az egész minisztérium szervezeti beosztása, 
ugy mint én ezt látom a „Hivatalos statistikai 
közlemények" első évfolyamának I-ső füzetéből. 
A mi illeti a qualificatiót, erre nézve én nekem 
eszmén az: hogy átalában véve minden állam
nak nagyon hasznára válik, ha behozzák a vizs
garendszert, mikép az pl. Angliában és másutt 
fönáll; de különösen hasznára válnék, azt hiszem, 
a magyar kormánynak, mert ezen qualificatió-
nális rendszer behozatala mellett meg lennénk 
kímélve attól, hogy a nepotismus és egyéb párt
tekintetek nagyon tulcsapongjanak. 

A mi magam és elvtársaimnak ezen vizsga
rendszerre vonatkozó nézeteinket illeti, ezekre 
nézve a t. háznak más valaki fog pártom részé
ről annak idejében javaslatot beadni. En jelen
leg átmegyek a tiszti személyzet számára és 
összeállítására. 

Látjuk, hogy itt két államtitkár fordul elő, 
két miniszteri tanácsos, és 12 osztálytanácsos; 
11 osztálytanácsos, ugy látszik, mint osztály
vagy testvezető van beosztva, és egy osztálytanácsos 
mint elnöki titkár. Az elnöki t i tkár urnák személyes 
kitűnő tulajdonait ismerem, nagyon sajnálom 
azonban, hogy meg kell jegyeznem, hogy ő is 
nem valami test elé van beosztva, hanem mint 
elnöki t i tkár osztálytanácsoskodik. Nem látom, 
hogy miért kellene i t t a katonai hierarchia am-
bitióját követni, és a szervezésnek ad normám 
eampi mareschallorum történni, hogy t. i. egy 
tábornagynak nem lehet egy hadnagy az adju
tánsa; hanem legalább is egy ezredes, egy osztály
tábornoknak nem kevesebb mint egy őrnagy; 
mért ne lehetne miniszter urnák t i tkára is kisebb 
rangú ? 

Második megjegyzésem vonatkozik az állam
titkárokra. Nem látom be, hogy a vallások és nem
zetiségek iránti tekintet ki volna merítve ezen 
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rendelkezés által, hogy a kath. vallású miniszter 
mellett az egyik államtitkár protestáns, a másik 
görög keleti vallású. Nem tudom, hogy az egyik 
t. államtitkár ur ágostai-e vagy helvét hitval-
lásu-e ? hanem ugy gondolom, a kettő közöl 
bizonyosan csak az egyikhez tartozhatik (Derült
ség) s azon esetben, ha helvét hitvallású, nem 
lehetnek kielégítve cLZ ab gostaiak. Látok itt to
vábbá görög-katholikusokat, unitáriusokat és 
zsidókat: de e részben a szervezet nem elégit 
ki senkit. Én azt gondolom, hogy azon összeg, 
mely itten nézetem szerint nagyon fölesleges, a 
második államtitkár fizetésére megy, polgári is
kolák vagy elemi iskolák tanítói fizetésének eme
lésére jobban kamatozná magát. 

Ugyanazt kell mondanom a miniszteri és 
osztálytanácsosokra nézve ; én nem látom indo
kolva azt, hogy 14 miniszteri és osztálytanácsos 
legyen alkalmazva és különösen magára a szer
vezetre nézve, mely valóban nagyon complicált, 
nem hiszem, hogy azt maga a miniszter ur is 
végleg megállapítottnak ta r taná : annyira össze
vissza van benne dobálva valamennyi ágazata a 
vallási és közoktatásügyi kormányzatnak. Nem 
egyéb az, mint öröklött nyomorúsága a helytar
tótanács feudális, aristocratikus, nepotistikus, oli
garchikus és nem tudom miféle rendszertelen
ségének. 

Mindjárt az első osztályban vannak a katho-
likus egyházi kormányzatnak minden ügyei, ne
vezetesen : „az egyházmegyék belkormányzata, a 
clerus személyes ügyei, papi illetmények kiszol
gáltatása és pótlása a papnöveldék, deficientiák, 
szerzetek és zárdák; anyakönyvek, ünnep- és 
normanapok,vegyes házasságok és hitváltoztatások, 
vallási ezélokra szánt hagyományok körüli in
tézkedések." Az első rovatot felolvastam azért, 
hogy kimutassam, miszerént több rovatban van 
következetlenség. En azt hiszem, ha egyik osz
tály rovatául állíttatik fel a katholikus egyházi 
kormányzat minden ügye, ez ellen ellenvetés nem le
het. De nézzük a második osztályt, a katholikus 
egyházi vagyon minden ügyei czime fordul elő 
és a hetedik osztályban ismét előfordul: „világi 
és egyházi alapítványok ügye, templomépítés s. 
t . b. A második osztályban előfordulnak : kegyúri 
villongások és segedelmek engedélyezése, az egy
házi birtok nyilvántartása és előfordulnak : tanké-
pezdék, elemi iskolák, magán- fi és nőnöveldék és 
tanodák minden ügyei." Azután a negyedik osz
tály ismét igy hangzik: „a közép és elemi ta
nodák ügyei"; tehát az elemi tanodák ügye kü
lönböző osztályok között van össze visszadobva. 
Ugyan ilyesmi fordul elő a negyedik és hatodik 
osztály közt. A negyedik osztályban az monda
tik, hogy ide tartozik a zsidó ügy vallási, iskolai 
és alapítványi tekintetben és ismét a hatodik osz

ló 
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tályban meg az mondatik, hogy ide tartoznak a 
protestáns egyház és a zsidó vallás minden ügyei. 

Meg vagyok győződve, hogy ezen egész 
szerkezet hiányos és nem következhetik ebből az, 
hogy a minisztériumban tényleg csakugyan igy 
kezeltetnének ez ügyek, hogy t. i. az egyik osz
tálytanácsos urnák, kinek vezetése alatt áll a 
negyedik osztály alatt álló zsidó vallás-ügy|: ugyan
akkor a hatodik osztály alatt álló zsidó vallás-
ügygyel kellene foglalkoznia; és hogy az összes 
elemi iskolaügy egyszerre a második és negyedik 
osztályhoz is tartoznék; de azt mégis látom eb
ből, hogy már maga az, miszerint a természetes 
osztályozást nem követte a szervezet, arra szol
gál, hogy az egyik minisztérium szakosztálya a 
másik minisztériumhoz kénytelen igen sok ügy
ben futkozni, vagy át irni , és mint szokták 
mondani, Pontius-tól Pilátushoz küldeni az illető
ket, a helyett, hogy egyszerűen a dolog, termé
szetes rendjében intéztetnék el és kerülne a mi
niszter elé. De még ha ezen ziláltság nem is 
léteznék a szervezetben, akkor sem látnám in
dokolva sem a 12 osztálytanácsosi állomást, 
illetőleg 11, mert az egyik tanácsosról, a minisz
ter elnöki titkáráról már szólottam, sem a két mi
niszteri tanácsost. I t t 8 osztály van elősorolva mind 
össze; ós ón nem látom át eiőször azt, hogy 
ezen osztályokat ne lehetne a dolgok természe
tes tárgyilagosságában fekvő természetszerű osz
tályozás szerént legalább öt-hat osztályra redu-
cálni; ugy mint pl. először kath. egyház kor
mányzati külön osztályra ; azután: minden val
lási ügyek és alapítványok osztályára és az
után ugy, hogy az összes közoktatási ügy ter
mészetszerűen beosztva lenne; másodlagos (közép) 
és magas tanügyre lenne berovatolva. De még 
azt sem látom be, hogy ha addig, a mig ez fön-
áll, és 8 osztály van szervezve, miért szükséges 
a 8 osztály vezetésére 2 miniszteri és 11 osztály
tanácsos? A miniszteri tanácsosok és osztályta
nácsosok számának redukálásából annyi összeget 
nyernénk, hogy abból okvetlenül lényegesen le
hetne változtatni a gymnasiumi és reál-tanárok 
fizetésén; nem azt a fizetést értem, a melyet 
eddig húztak , azon koldusalamizsnát, hanem 
értem azon mondhatni örvendetes dolgokat jósló 
javaslatát a minisztériumnak, mely szerint péld. 
a pesti, kassai, pozsonyi stb. gymnasiumi és reál
tanodái tanár urak fizetése 1050 írtra emeltet
nék. Annak helyén meg fogom jegyezni, misze
rint a miniszter ur a fizetések fölemelésének ja
vaslatba hozatalánál csak azon határig megy, 
melynél mondhatni, a gymnasiumi és reáltanodái 
tanárok épen nem nyomorognak, de nem 
megy azon határig, hogy a philosophiai életet 
élő, tanulmányozó, tanítással foglalkozó ember 
élete az értelem szükségleteit föltételező bizonyos 

élet kényelmeibe helyeztessék. Másrészről pedig 
azt látom, hogy ha a miniszteri és osztálytaná
csosok állomásait redueálnók, és igy a fizetési 
összegeket apasztanók, ezen differentiából oly 
összeget nyernénk, melylyel annyira lehetne se
gíteni a középtanodai tanárok állásán, hogy azok 
valóban kényelmes életet élhetnének, ezt pedig 
tenni kellene már csak azért is, mert a t. mi
niszter ur azt mondotta, hogy a nevelés emelé
sének föltétele nem a budget, hanem a közszel
lem emelése és a tanerők gyarapítása, mert ál
talános a panasz , úgymond, mindenütt, hogy 
nincs elég tanerő. A kormányban megvan az 
akarat ós a házban is megvan, de hol veszik 
a tanerőt? Én azt hiszem t. ház, addig kellő 
számban erőket nem nyerünk, mig előttük nincs 
más kilátás, mint a mely most van, mig csak 
az a kilátásuk a tanároknak, hogy épen éhen 
ne haljanak meg, vagy uzsora vagy más szeren
csétlenségbe ne essenek, hanem nincs az a kilá
tásuk, a mely van Poroszországban vagy bár
mely más müveit államban Európában, sőt még 
,,Cislajthániában" is. En minden alkalmat meg 
szeretnék ragadni, a hol bármily csekély mértékben 
is lehet segíteni a tanárok anyagi helyzetén, 
mert ha ezt nem teszik jelenleg, azon nemzedék, 
mely most növelkedik, ép ugy idegenkedni fog a 
tanári pályától, a mint idegenkednek azok, kik 
eddig látják e pálya nyomorát. 

Én tehát bátor vagyok ezt a t. miniszter ur 
figyelmébe ajánlani; nem teszek indítványt, csak 
figyelmébe ajánlom azt, méltóztassék a követ
kező 1871. költségvetésre nézve megtenni a 
maga tanulmányait e részben és méltóztassék a 
közoktatási minisztérium szervezetét máskép be
osztani és mennyire csak lehet, a 11 osztályta
nácsosi, 2 államtitkári és 2 miniszteri titkári 
állomást leapasztani. 

Van még egy harmadik megjegyzésem, me
lyet ez alkalommal időszerűnek találok előhozni. 
Én is azok közé tartozom, t. ház, kik oly álla
mot óhajtanak, melyben a vallásügyi minisztéri
umra semmi szükség ne legyen, de belátom azt, 
hogy mindaddig, mig az autonómia a szó szoros 
értelmében méltólag az ügyhöz véglegesen bizto
sítva, megoldva nincs, addig átalában véve a 
vallási-ügyi minisztériumra szükség van. En 
óhajtom, hogy az autonómia minél előbb oldas
sák meg ugy, a hogy azt a nép milliói kívánják; 
de csakugyan nem látom igazolva ezen reményt, 
kivált az eddigi előzmények után, hogy az auto-
nonomia megoldása rövid idő alatt bekövetkez
nék. Es épen azért, mert tudom, hogy ez meg
történni nem fog, hanem a vallásügyi minisztérium 
fön fog maradni, nem tehetek mást, mint azt 
óhajtom, hogy ha fönmaradnék egy pár évig 
ezen minisztérium, addig se váljék egy más tár-
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ezával való combinatiója által kárára úgyszól
ván az egész ország közművelődésének, (Helyeslés 
szélső bal felől.) Én határozottan kijelentem, hogy 
óhajtom azt, hogy annak idején a vallásügyi 
minisztérium egészen eltöröltessék, addig ped-
dig, mig az megtörténik, óhajtom azt, hogy a 
vallásügyi minisztérium a közoktatási tárezától 
elkülönittessék. Nem azt óhajtom én, hogy külön 
tárcza organisáltassék és ez által a költség szapo-
rittassék, hanem óhajtom, miként más művelő
dési államban történik, a vallásügyi minisztérium 
más minisztériumhoz esatoltassék. (Helyeslés bal 
felől.) Én nem akarom kijelölni, hogy például az 
igazságügyi vagy a belügyi minisztériumhoz csa-
toltassék-e, hanem röviden felhozom, hogy Fran-
eziaországban szintén az igazságügyi minisztéri
umhoz van csatolva és szintúgy Portugalliában is ; 
nekem az mindegy, ha maga az eszme gyakor
lativá válhatik, annak idején a ház bölcsesége 
fog a felett határozni. De hogy maga ezen kü
lönválasztás szükséges, t. miniszter ur 
maga sem fogja kétségbe vonni. 

Szükségesnek tartom pedig azt először a 
munka felosztás átalános nagy elvénél fogva. A 
közoktatás minden országban, de különösen Ma
gyarországban, hol az átalakitás nagy müvével 
kell küzdeni, maga is elég nagy rovat arra, hogy 
még egy más roppant munka-halmazzal ne ter
heltessék azon miniszter, ki annak vezetésével 
megbízva vagyon. Szükséges tehát az elválasztás 
először a munkafelosztás elvénél fogva. 

Másodszor, megvallom, jelen időnkben szük
ségesnek tartom még egy más szempontnál fogva is. 

E l n ö k : Kénytelen vagyok figyelmeztetni 
a képviselő urat, hogy a részletes tárgyalás van 
a napirenden és igy arról, hogy a minisztériumok 
hogyan osztassanak fel, a mai napirenden tanács
kozni nem lehet. 

S c h w a r c z G y u l a : Épen e ezimen aján
lom a közoktatási miniszternek az 1871-ki költ
ségvetésre nézve a mikénti eljárást. 

Másodszor óhajtom azon szempontból, hogy 
az megtörténjék, a miniszter ur mennyire lehet, 
meg legyen óva azon befolyásoktól, melyek a 
magok körében, a magok jogkörében, a magok 
határai közt mindenesetre törvényesek lehetnek 
és nem is lehetnek kártékonyak, de a melyek egy 
vagy más combinatióban nézetem szerint mindig 
nagy hátrányokat okozhatnak. Azt hiszem, fölös
leges bővebben magamat e részben kifejeznem, érti 
mindenki, hogy arra ezélzok, hogy nem akarom, 
hogy a magyar közoktatási miniszter a clerus 
befolyásának áldozatául essék, nem akarom, hogy 
még nagyobb küzdelmei legyenek, mint különben 
talán volnának. Ezt akartam röviden kegyes 
figyelmébe ajánlani; és megjegyzem, hogy e rész
ben a vallásügyi minisztériumnak a közoktatási 

miniszteriumtóli elválasztására nézve, a párt, 
melyhez tartozni szerencsém van, törvényjavas
latot fog a ház asztalára letenni. (Helyeslés a szél
ső bal oldalon.) 

Eötvös József h. vallás- és köz
oktatási miniszter: T. ház! Azon igen 
csodálatos helyzetben vagyok, hogy tulajdonképen 
nem tudom, mire feleljek, mert az előttem szó
lott t. szónokok annyi különböző, és oly fontos tár
gyakat emiitettek föl és oly oldalról, hogy azokra 
nem felelni igen nehéz; ha pedig felelek, szük
ségkép vissza kell mennem az átalános tár
gyalásra. 

Én részemről egyszer mindenkorra kimon
dom, — hogy a mint már százszor kimondottam 
életemben — a magyar nemzet jövőjét tisztán 
culturakérdésnek tartom ; ennélfogva a nevelési 
ügyet, a közoktatási ügyet a nemzet legfonto
sabb ügyének tekintem; mindent, mit ez ügy 
előmozdítására tehetek, ugy tekintek, mint leg
fontosabb teendőt, melyet elmulasztva, a nem
zetnek jövőjét koczkáztatom. (Helyeslés.) 

Én tehát elismerem azon kötelességet, elkö
vetni mindent, hogy ezen ügyet nem csak sike
resen, hanem a lehetőségig rövid idő alatt elő
mozdítsam. S erre nézve meg vagyok győződve 
a t. ház támogatásáról, meg vagyok győződve, 
hogy a t. ház átalában mindabban, a mit a 
nemzet mivelődési czéljai kívánnak, nem fog fu
karkodni, mert hiszen végre a képviselőháznak 
feladata megtartani a hazát a jövőnek, a jövőt 
pedig más úton nem tartjuk meg. (Helyeslés 
jobb felöl.) 

Egyébiránt, t. ház, bármilyen lelkesedéssel 
induljunk, ezen ügynek vannak bizonyos akadá
lyai, melyek legyőzhetlenek, s ilyen az idő. Hogy 
mi, a mint itt vagyunk, a magyar nemzetet már 
most Európa legműveltebb nemzetei sorában 
akarnók látni, az természetes ; hogy mi készek 
vagyunk minden áldozatra e téren, az is termé
szetes de ne higyék azért, hogy bár mennyit 
áldozunk is, azt; mit a múlt elhanyagolt, egy 
év alatt helyrehozhatjuk. (Ugy van! jobb felől.) 

A nevelés előmozdításának lehet nagy aka
dálya a költségvetés, de hazánkban ezen akadályt 
nem ismerem, mert, a mint mondám, megvagyok 
győződve hogy a nemzet és a nemzet képviselői ké
szek minden áldozatra; de épen azért, mert ké
szek minden áldozatra, kötelessége a kormánynak 
és annak, ki a közoktatás ügyét vezeti, nem 
kívánni a nemzettől semmi áldozatot, melyről 
nincs meggyőződve előre, hogy azt haszonnal és 
fructificálva használhatja fel és épen ezért, vala
mint a nevelésben magában csak íőkonkint ha
ladhatunk elő, főkonkint fogunk haladni azon 
költségekben is, melyeket a népoktatásra for
dítunk. (Helyeslés.) 

15* 
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Említtetett , hogy a tanerők hiányának oka 
tisztán a tanárok rósz fizetésében rejlik, és. ab
ban, hogy épen mert a tanárok kellőleg jutal
mazva nincsenek, elég számú és képzett egyéni
ségek a tanári pályára magokat nem szánják. 
Ez tökéletesen áll, és épen azért kötelességemnek 
tar tot tam azon körben, melyben lehetséges volt, 
a tanárok fizetését bizonyos fokig növelni. 

Egyébiránt fölszólítom az igen t. Schwarez 
képviselő urat , ki valamint az egész ügyet ta
nulmányozta, ugy ismeri kétségkívül a középta
nodák tanárainak fizetését külföldön, és el fogja 
ismerni, hogy külföldön, jelesen Poroszországban 
a középtanodák tanárainak legnagyobb része 
egy cséppel sincs jobban fizetve, mint fognak 
nálunk fizettetni az uj rendszer szerint. 

S c h w a r c z G y u l a : Tagadom. 
E ö t v ö s J ó z s e f h. k ö z o k t a t á s i m i 

n i s z t e r : Majd kimutatásokkal szolgálok. 
En részemről ugy tekintem a dolgot, hogy 

tanerőket csak ugy nyerhetünk, ha a lehetősé
gig sok fiatal képzett embert küldünk ki a kül
földre ós müveitetjük őket, főképen azért, hogy 
itten a tanképezdék fölállítására szükséges erő
ket nyerjünk ; mert mielőtt tanképezdéket nem 
állithatunk kellő számmal, addig a népnevelést 
bizonyára nem emelhetjük a kellő fokra. A kik 
a tanügygyei foglalkoznak, tudják, hogy alig 
van az országnak olyan vidéke, a hol valameny-
nyi alkalmazott néptanító még csak azon középszerű 
készültséggel is birna, mely a most fönálló 
praeparandiákban nyerhető. 

Legyen meggyőződve a t. kép viselőház,hogy 
a mely arányban az uj költségek biztos haszon
nal való beruházását lehetségesnek fogom látni, 
azon arányban föl fogom szólitani a t. képvise
lőházat ezen szükséges költségek megszavazására. 
Most kezdetben nem haladhatunk sebesebben; az 
első lépések a dolgok természeténél fogva sok
kal kevósbbé vétetnek észre, épen azért, mert az 
első lépések a legnehezebbek. 

Egy pár szót. kell mondanom a Szathmáry 
Károly képviselő ur által te t t nyilatkozatra. 

Azt méltóztatott mondani, hogy én némi 
ellentétbeu vagyok magammal, mert egy részről 
azt állítom, hogy a népnevelésnek legnagyobb 
akadálya a kellő lelkesültségnek hiánya, (Hall
juk !) és hogy mégis adatokkal nem léptem elő, 
és nem buzdítom a nemzetet azon haladások
nak elősorolása által, melyeket már az utolsó 
időben is tet t . 

A mi az elsőt illeti, méltóztassék meggyő
ződve lenni arról, hogy a népnevelésnek nem
csak sine qua nonja a kellő érdekeltség, melylyel 
mindenki a népnevelés iránt viseltetik, de any-
nyira az, hogy részemről meg vagyok győződve, 
hogy azon perezben, melyben Magyarország mű

velt osztályai át lesznek hatva azon kötelesség
től, hogy azokat, a kik műveltségben még nem 
részesültek, magokhoz emeljék, azon perezben 
a népnevelés ügye haladni fog óriási lépésekkel, 
és minden polgári kötelességek között kétségki-
vűl minden műveltebb férfiúnak legmagasabb 
kötelessége kezet nyújtani azoknak, kik alatta 
állnak, hogy őket fölemelje oda, hogy az ország
nak valóban polgárai lehessenek. Mert mimden, 
mit 1848-ki törvényeink a népnek adtak, min
den, mit adhatunk, minden iparkodásaink és 
törekvéseink, hogy a szabadságot biztosítsuk, 
hogy a hazában a szabadságot, az egyenlőséget 
biztosítsuk, haszontalanok, ha azon egyenlőséget 
nem tudjuk előállítani, mely a műveltség egyen
lősége. (Atalános élénk helyeslés.) Az egyenlőség 
nem jog, hanem tény; az egyenlőség pedig tény 
ott, — hol az a műveltség egyenlősége. (He-
lyeslés.) 

Én tehát részemről azt hiszem, nem csalód
tam, midőn azt mondám, hogy a kellő lelkese
dés hiánya legnagyobb akadálya a népnevelés
nek ; és hogy ezen lelkesedós a jelen pillanat
ban még nem létezik, hogy azt a jelen pillana
tig előidézni képes nem voltam : arra nézve hi
vatkozom tényekre, hivatkozom arra, hog}7 meg 
levén győződve, (Halljuk!) hogy a népnevelés 
ügye oly nagyfontosságú ügyr és oly óriási mü, 
melyet sem a kormány, sem a törvényhozás 
maga nem teljesíthet, hanem hogy azt csak ma
ga az összes nemzet eszközölheti; alig vevém 
át tárezámat, elkövettem mindent, hogy. népne
velési egyleteket alapítsak, írva ezer meg ezer 
levelet, hivatkozva azon példákra, melyek kül
földön léteznek, azon országokban, melyek mos
tani állásukat a népnevelés terén tisztán az egy
leti működésnek köszönhetik, mint például Hol
landia. Es mi volt az eredmény? (Halljuk!) Alig 
van az országban néhány egylet, és alig isme
rek olyat, mely működnék. Ha tehát azt mon
dám, hogy a népnevelés haladásának legnagyobb 
akadálya a kellő lelkesültségnek, kellő érdeknek 
hiánya, akkor tényt mondottam. (Helyeslés.Többen 
bal felől: Á papság akadályozta!) 

Hogy pedig ezen meggyőződésem ellentét
ben nem áll azzal, a mit tettem, az az nem 
áll ellentétben azzal, hogy a t. ház előtt pa-
negyrissel nem léptem föl, azon roppant haladá
sokról, melyeket eddig tettünk, hogy lelkesítsem 
a népet, ezt azért nem tettem, mert, teljes 
meggyőződésem szerint, épen mert a népneve
lés ügye a legfontosabb, épen mert ezen ügynek 
előmozdítására fogom a t. ház figyelmét sokszor 
és bőkezűségét épen annyiszor fölkérni, épen 
azért szükségesnek tartom, hogy a tisztelt iiáz 
alaposan informálva legyen, ne egyes phrásisok 
által, (Helyeslés.) hogy: ennyi iskola-könyvet sze-
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reztem be, ennyi földabroszt osztottam szét, eny-
nyi glóbust vásároltam, és megigazíttattam 
ennyi iskola-ház födelét; hanem valóságos, és 
oly adatokkal, melyek nyomán a törvényhozás 
eljárhat; épen mert ezt akartam, és mert — tel 
nem emlitveaz akadályok nagy tömkelegét, me
lyek miatt kötelességemet eddig nem teljesíthet
tem, — mondom épen, mert oly kimerítő előter
jesztést akartam adni, mely statistikai táblázatokon 
alapul, épen azért nem adtam ily átalános ex-
positiót, hogy ennyi iskolát építettünk, ennyi 
iskolamester kapott magasb fizetést stb. hanem 
felfogok lépni valóságos, alapos kimutattásal, és 
meg vagyok győződve, hogy a mennyire én a 
nemzetet ismerem, tiszta, világos képe annak, 
hogy hol állunk a népnevelés tárgyában, sokkal 
nagyobb lelkesedésre fogja buzdítani, mintha én 
itt elmondom: mily roppant haladást tet tünk 
az utóbbi időben ? (Helyeslés.) 

Bocsánatot kérek, hogy e dolgok felhozat
ván, általam szó nélkül nem hagyathattak, habár 
nem tartoznak ide. 

A mi magát a tárgyat , mely tanácskozá
sunkat képezi, illeti, igen rövid leszek. (Halljuk!) 

Hogy a minisztériumnak személyzete nagy
nak tar tat ik, és lehet, hogy talán pár személy-
lyel nagyobb is. mint a legnagyobb szükség kí
vánja, azt megengedem; de méltóztassanak meg
gondolni az alakulás nehézségét, és ha a t. ház 
tekintetbe veszi csak a t. ház elé terjesztett 
zárszámadásomat, és a többi előterjesztésemet, 
á t fogják látni , hogy ahhoz képest, mit tőlem 
jövőre kívánnak, bizony tisztviselőim nem nyug
szanak rózsákon. Hogy midőn a minisztérium 
alakult : tekintettel kellett lenni a különböző 
vallásokra és különböző nemzetiségekre , azt 
egyesek tekinthetik hibának; és bár meg vagyok 
győződve, hogy a nemzetiségek közöl a legtöbb, 
sokkal nemesebben gondolkoznak és sokkal 
mélyebb belátásuak. semhogy a nemzetisé
gi kérdést, mint némelyek, csak épen egyes 
hivatalok betöltésében találnák; azonban az én 
tárezám — a mit már azért is szeretek hinni, 
hogy a t. ház annyi figyelmet fordit rá— (Derült
ség) kivételes tárcza; szükséges, hogy a lehető
ségig ne csak igazságosan járjunk el, helyesen 
és törvényesen, hanem hogy bizonyos pontig 
bizodalmat is gerjeszszek azokban, kik e minisz
tériumhoz fordulnak. Mert ne feledjük, vallási 
kérdésekről van szó és vallási kérdéseknél leg
alább az emberek nagy része, igen féltékeny 
szokott lenni. 

Én tehát azt, hogy a minisztérium első 
rendezésénél tekintet volt a különböző vallásokra, 
és tekintet volt a különböző nemzetiségekre, 
teljes meggyőződésem szerint, nem csak hibá-
aak nem tartom, hanem tartom olyannak, mit ha 

ma újra kellene kezdeni a dolgot, újra ismétel
nénk. (Helyeslés jobb felől.) 

Most a t. ház maga előtt látva a budgetet, 
csak számát látja a tisztviselőknek s a pár ezer 
forintot, melyet talán, de csak talán meg lehe
t e t t volna gazdálkodni; de mindazon követke
zéseket nem méltóztatnak látni, melyek akkor 
fordultak volna elő, ha e hazának különböző 
vallásfelekezei, különböző nemzetiségei egy oly 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumot láttak 
volna maguk előtt, melybea olyanok, a kik kép
viselnék, nincsenek, melyben tehát olyanok al-
Falmazva nincsenek, kikről fölteszik, hogy ügyei
ket kellően értik, s a kikről tudják, hogy leg
alább a nyelveket, melyeken az ő beadványaik 
történnek, tökéletesen ismerik. 

En tehát ezt hibának nem tartom. 
Az előbbi országgyűlés már 1868-ban az 

1869-iki budget tárgyalása alkalmával, kimond
ta, hogy 8 tanácsoson fölül a többi ideiglenes
nek tekintessék, s oly hivatalok, melyek ürese
désbe jönnek, ne töltessenek be. Ezen rendelet
hez tar tva magamat, megüresedvén egy taná
csosi és egy titkári állomás, ezen két állomás 
nem is töltetet t be és igy jelenleg egy taná
csossal és egy ti tkárral már ugy is kevesebb 
van, mint 69-ben volt. 

Ez válaszom s kérem méltóztassanak ezen 
czimet megszavazni. (Helyeslés jobb felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e T. ház! (Sokan 
elhagyják a termei.) 

E l n ö k : Méltóztassanak békeségben és csend
ben lenni, hogy a tanácskozást folytathassuk. 
(Halljuk!) 

H e n s z l m a n n I m r e : Az egyik kér
désre, melyet Schwarcz Gyula barátom tett, a 
cultusminiszter ur megfelelt; de a másik kér
désre, hogy t. i. miért nincs kellőleg rendszere
sítve a közigazgatás, nem adott feleletet Arra 
kérném tehát a cultusminiszter urat, lenne szí
ves ezen rendszert, t. i. a logikai rendszert is 
behozni. 

Ez az egyik. 
A másik pedig, a mire a cultusminiszter 

ur szintén nem felelt és a mit egy szóval el-
dönthetett volna: vajon hajlandó-e elválni mi
nisztériumának felétől, azon részétől, melyről 
mi azt hiszszük, hogy ressort-jával nem jár 
együtt 1 

A mi a harmadik kérdést illeti, melyről 
szólani lesz alkalmunk, erre nézve: Wiese 
„Ueber das höhere Schulwesen in Preussen", szóló 
müvében azt olvassuk, hogy egyik tanárnak van 
16—18 száz tallérja, az igazgatónak pedig 2000 
tallérja van. Ugy hiszem, nálunk egyetlen egy 
gymnasialis tanár vagy igazgató sincs, kinek 
ennyi fizetése volna. 
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T a n á r k y G e d e o n : T. képviselőház! 
(Halljuk!) Nem szándékom szólani a fönforgó 
kérdéshez s egyátalában nem akarom tagadni azon 
igazságot, hogy a képviselőház kívánhatja, mi
szerint mindazon közügyeket, melyeket a kor
mány vezet, a lehető legnagyobb erökiméléssel 
végezze eb 

Én tehát, t. ház, nemcsak annál fogva, mi
vel nem pro domo szólok — a mit azért emlí
tek meg, mert különben azt hihetné valaki, 
hogy saját érdekemben szólalok föl, — de azért 
is elismerem azt, mert elvem az és az volt min
dig is, hogy a hivatalokat és a hivatalnokok 
számát ok nélkül szaporítani és ez által az ál
lam terhét nevelni, valóban nem tartozik egy 
parlamentalis, egy szabad kormány föladatai közé. 
Én tehát azon kérdést védelmezni nem akarom, hogy 
i t t a cultusminiszteriumnál sok-e a hivatalnok és 
hogy ezen hivatalnokok megtartassanak ? A ház böl
csessége fog e fölött határozni vagy oly módon 
a mint Vukovics képviselő ur ezt beadott módo-
sitványában kívánja, hogy átalában az összes 
minisztériumra nézve megállapítandó a hivatal
nokoknak törvényes száma, vagy pedig most a 
cultusminiszterinm költségvetésének alkalmánál 
határoztassék meg a szám. 

Azok után, miket a miniszter ur előadott, 
én e részben fölszólalni nem akarok és azt hi
szem, hogy ha a miniszter ur által i t t fölho
zottak nem nyerték meg a házat, én bizonyára 
több okot ezen tárgyban fölhozni nem is volnék 
képes. Mindenesetre politikai, mindenesetre fele
kezeti okok voltak azok, melyek a cultusminisz-
ter urat arra indították, hogy minisztériumának 
azon szervezetet adja meg, melyben az most van. 

Mert, t . ház, hogyan találta a kormány és 
illetőleg a cultusminiszterium az ügyeket akkor, 
midőn a kormányzatot átvette? Nem akarok 
vádolni, hanem mégis kénytelen vagyok meg
jegyezni azt, hogy a volt kormányok mindegyi
ke, minden egyházi és iskolai ügyet katholikus 
szempontból tekintett és elintézte azokat katho
likus érdekből. Ez természetesen tovább így nem 
maradhatott . A minisztérium ugy gondolkozott, 
hogy a jogosult felekezetek érdekeit képviseljék 
felekezeti egyének és kezeljék azt, az illető fe
lekezet szempontjából az állam érdekében. Hi
szem, sőt reményiem is, hogy el fog jönni azon 
idő, mikor nem fogunk ily szűkkeblűieg föllépni 
ezen tárgyban, hanem igen is, minden felekezeti 
ügyet, ugy, a hogy kell, az állam szempontjából 
fogunk tekinteni. De még ezen időpont nem ér
kezett el, sőt merem állítani, hogy ezen szempont 
jelenleg nem csak nem tartozik még a lehetősé
gekhez , hanem még a tanácsolható dolgok 
közé sem. 

Arra akarok szorítkozni, miket Schwarcz 

Gyula és Henszlmann Imre képviselő urak elő
hoztak, kik t. i. azt óhajtották, hogy ezen mi
nisztériumnak beosztása bizonyos logikai rend
szerben történjék s mire nézve Schwarcz Gyula 
képviselő ur tervezetet is adott elő. Bátor va
gyok megjegyezni, hogy azon szervezet, melyet 
ő előterjesztett, kevés különbséggel épen az, a 
mely létezett addig, midőn a mostani kormány 
az ügyek kezelését átvette. Ámbár elismerem, 
hogy a jelenlegi rendszer nem olyan, minőnek 
talán lennie kell; de merem állítani, hogy a 
mostani beosztás sokkal logikaibb, mint volt az 
előbbeni. 

Most van egyetlen egy osztály, mely az 
összes katholikus ügyeket kezeli; van egy osz
tály, mely az összes felekezeti népoktatási ügye
ket kezeli. Ez utóbbi osztály két részre oszlik: 
egyik a dunai, másik a tiszai és az erdélyi me
gyék ügyeire vonatkozik. A harmadik osztály a 
főiskolák, a negyedik osztály a középiskolák, az 
ötödik a keleti egyház, a hatodik a protestáns, 
zsidók, nazarenus (Derültség) és minden más 
még ezután lehető felekezetek ügyei fölött őrkö
dik, a 7-ik osztály az alapítványi ügyeket viszi, 
a 8-ik, mely ismét két tanácsos közt van föl
osztva, a gazdasági ügyeket. 

Ezen nyolcz vagy is inkább kilencz osztály 
— mert a népnevelési osztály kétfelé van oszt
va — jóformán csak 3—3 egyén által van 
kezelve, és ha méltóztatnak bármikor az ügy
menetet megtekinteni, azt is méltóztatnak át
látni, hogy némely része most is tul van ter
helve; de épen az a szerencsétlensége ezen mi
nisztériumnak, a mi más minisztériumoknál nem 
fordul elő, t. i. hogy i t t egy osztálytanácsost 
más osztályban lehetetlen alkalmazni ; a ki pl. 
folytonosan a gazdászati ügyekkel foglalkozik, 
annak a miniszter nem mondhatja: Eredj, és 
vedd át az egyetemi osztályt; ép ugy a szerb 
osztálytanácsosnak nem lehet azt mondani: ve
gye át a protestáns osztályt. 

Ha tehát a t. képviselőház azt méltóztatik 
elrendelni, hogy az osztálytanácsosok száma ke-
vesbittessék, megtörténhetik, hogy a miniszter 
ur ennek legjobb akarata, minden intentiói mel
lett sem tehet eleget, mert pl. ha egy osztály
tanácsos helye megürül, egy másikkal nem pó
tolhatja, holott meglehet, hogy abban az osz
tályban egy tanácsos talán nélkülözhető lenne. 

Mindezeknél fogva, a mit a miniszter ur is 
méltóztatott mondani, átláthatja a t. képviselő
ház, hogy ezen minisztériumnak külön állása 
van, és egészen másforma helyzete, mint bár
mely más közigazgatási ágnak. A mi azt illeti, 
a mire azonban csak a miniszter ur fogna felel
hetni, vajon elválasztható-e , vagy pedig bele
egyezik-e abba, hogy a cultusminiszterium elvá-
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lasztassék a közoktatásétól? ón azt hiszem, erre 
nézve maga a t. indítványozó ur is meg fog 
helyesen felelni, hogy: mihelyt oda jutottunk, 
ós én azt hiszem, hosszú idő után, a törvény
hozásnak e téren teendő több előmunkála
tai után oda jutottunk, hogy a közoktatásügy 
el lesz választva a vallástól, és a felekezeties-
ségtől, — igenis azon perczben be fog állani az 
az idő, midőn, a közoktatási minisztérium el lesz 
választható a eultustoiniszteriumtól. 

De mig a felekezetek, és pedig mint olya
nok kezelik legnagyobb részét a közoktatási in
tézeteknek, — és még nagyon hosszú ideig fog
ják kezelni, — addig az én fölfogásom szerint, ha 
megtörténik is ezen elválasztás, az bizonyára 
nem egyszerűsíteni, hanem véleményem szerint 
még nehezíteni fogja ez irányban a közügyek
nek rendezését. 

Én tehát, a mint előre is bocsátottam, 
egyátalában még csak véleményt sem akarok 
mondani a Szathmáry Károly képviselő ur által 
előterjesztett indítványra, hogy kevesbittessék-e 
és mi módon kevesbittessék a hivatalnokok 
száma ? 

A' mi pedig indítványának másik részét il
leti, hogy t. i. azok, kik most alkalmazva van
nak, egész addig, mig az a törvény meg nern 
hozatik, a törvényhozás által, nyugdíj képesek
nek ne tekintessenek, azt hiszem, ez nem volna 
a méltányossággal megegyeztethető. Engem ré
szemről e kérdés nem érdekel személyesen, ugy 
sem tartok nyugdíjra igényt, nem vagyok nyug
díj képes ; és így én nem beszélek pro domo 
mea ; de azt hiszem, azon hivatalnokok, kik ott 
alkalmazva vannak és kik hivatásukat tehetsé-
gök szerint betöltik, hogy ezen hivatalnokok 
mondom azért, mert épen i t t vannak alkalmaz
va, a rendszernek netaláoi hiánya miatt sújtas
sanak, annak okát nem tudom fölfogni, 

En tehát ezen elvből indulva ki, részemről 
nem pártolhatom Szathmáry képviselő ur indít
ványát. (Helyeslés jobb felől.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! A 
szőnyegre került ellenvetésekre, a .miniszter és 
államtitkár urak a szakilletékes feleletet meg
adták, nekem csak két körülményre kell figyel 
meztetnem a t. házat. 

Először arra, hogy az egész vita tulaj don
képen a körül forog, hogy a központi igazgatás 
ezime alatt fölvett tétel, t. i. a 179,000 frt 
igen nagy. Erre vonatkozólag kötelességemnek 
tartom a pénzügyi bizottság részéről kiemelni, 
hogy ezen emiitett összegben az _ ujabb ügyke
zelési és ügyviteli íölosztás szerint a számvevő
ségnek összes körülbelől 70,000 ír tra menő szám
tótele, is benne van. Tehát a tulajdonképeni 

központi igazgatás költségére annyival, vagyis 
45°/o-kal kevesebb esik. 

A mi a pénzügyi bizottság nyilatkozatát 
illeti, bátor vagyok arra figyelmeztetni a t. há
zat, — és akkor tán Szathmáry képviselő ur 
indítványa magától elesik, — hogy világosan 
kiemelte a pénzügyi bizottság, hogy bár néhány 
tisztviselővel több van, mint a mennyi a szoros 
szükségletnek megfelel , — a mit különben 
a miniszter ur sem tagadott, de hogy másrészt 
erre vonatkozólag a miniszter ur azon ígéretét 
fejezte ki a pénzügyi bizottság előtt, hogy ezen 
szám fölötti hivatali állomásokat, ha megürül
nek, többé betölteni nem fogja. 

En azt tartom, ha ezen czirn elfogadását, ugy, 
a mint azt a pénzügyi bizottság elő terjesztette: 
a t . háznak ajánlom, mind a két kívánalomnak 
meg lesz felelve. (Helyeslés jobh felől.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én a beadott 
indítványt, megkell vallanom, nem pártolhatom, 
mert azt, hogy oly hivatalnokoknak, kik rendes 
viszonyok közt szegődtettek hivatalba, a ház 
egyszerre csak azt mondja, hogy nem nyugdíj-
képesek, — az igazsággal és méltányossággal 
összeférőnek nem tartom. (Helyeslés jobb felől.) 
De más részről nem értek egyet a vallás- és 
közoktatási miniszter urnák, valamint Tanárky 
államtitkár és képviselő urnák azon nyilatko
zatával sem, mely szerint a cultusminiszterium 
személyzete csak egy kettővel több a szükséges
nél. Én azt tartom, a személyzet igen sokkal 
nagyobb. 

Hibásnak tartom azon nézetet, hogy akár
mely minisztérium vallásfelekezeti és nemzetisé
gi szempontból szerveztessék. Mert ha ezt ál-
litanók föl elvül, akkor állítsunk föl mindjárt 
6 — 7 minisztériumot külön-külön minden feleke
zet és nemzetiség számára. Különben is, ha a 
nemzetiségi ás a vallási tekinteteket egy minisz
tériumnak figyelembe kellene venni, akkor kö
vetkezetesen valamennyi minisztériumnál is ugyau-
ily tekintetek merülhetnének föl, mert tudtomra 
legalább minden minisztérium hatásköre kiter
jed az ország valamennyi vallásfelekezete és va
lamennyi nemzetiségére. Ama tekintetet tehát 
elegendő indokolásnak egyátalában nem ismer
hetem el. Én azon elvből kívánok kiindulni, min
den minisztériumnak s minden országhivatalnak 
betöltésénél, hogy itt nyelvre vagy fajra, vagy 
vallásra semmi tekintet ne legyen, (Élénk helyes
lés) hanem a kik képesek, alkalmaztassanak azon 
helyre, melyet képesek betölteni. 

Hogy a volt kormány minden iskolai ügyeket 
katholikus szempontból intézett el, mint azt Ta
nárky képviselő ur mondta, kétségkívül hibás 
eljárásnak kell ta r tanánk; de tudjuk, hogy ez a 
régi rendszernek egyik kedvencz kiindulási pontja 
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volt. Hogy ezt az alkotmányos miniszter meg
szüntette , azt nézetem szerint igen helyesen 
tette, hanem a helyett azután más hibába esni 
és minden vallás számára a minisztériumban 
külön osztályt fölállítani, azt átalában szükséges
nek nem találom, mert a minisztériumban nem 
arról határozhatnak, hogy például az immaculata 
eoneeptio cultusa ily vagy oly módon vitetik helye
sen vagy rendeztetik-e vagy nem, hanem hatá
rozhat csupán azon ügyekben, hol a vallás érint
kezésbe jön a polgári hatósággal; erre nézve 
pedig nem szükséges, hogy minden vallásnak 
külön osztálya legyen. 

Hogy ezen sok osztálynak elegendő elfoglal-
ta tása nem is lehet, mutatja az is, hogy a mint 
Tanárky képviselő és államtitkár ur is mondta, 
az összes katholikus vallások ügye egy osztály
ban kezeltetik. De a katholikus vallás leginkább 
függ össze az állammal, azzal legtöbb teendője 
van a minisztériumnak. A katholikus vallás hí
vei több, mit felét képezik az ország lakosságá
nak ; ha tehát ezekre nézve elegendő egyetlen 
egy osztály, ha ezzel végezheti e terjedelmes ügye
ket, akkor kétségkívül a kevesebb számú vallás
felekezetekre kevesebb lett volna szükséges, mint 
egy- egy osztály. 

Hogy olyan minisztériumnál, a hol külön
böző vallásfelekezeti, különböző nevelési ügyek 
kerülnek elő , legyenek csakugyan képviselői 
minden vallásfelekezetnek, szóval minden színe
zetnek, azt igen helyesnek tekintem, hanem hogy 
minden külön vallásfelekezetnek külön osztálya, 
külön személyzete legyen, azt egyátalán szükséges
nek nem tartom. 

Nem említeném még végül a vallásminiszte-
rium elválasztását a közoktatási minisztérium
tól, mert nem tartom, hogy ez épen ezen czim 
tárgyalásához tartozik, csakis azért jelentem 
ki nézetemet egy pár szóval, mert Tanárky kép
viselő ur ezen tárgyra visszatért. Megvallom, a 
nélkül, hogy hosszas érvelésbe bocsátkoznám, én 
részemről szeretném, ha mind a teendők, mind 
a személyzetre nézve a vallás- és közoktatási 
minisztérium felétől megválnék. (Helyeslés.) 

Sajnálom, hogy a beterjesztett módosító indítványt 
nem pártolhatom; mert, a mint mondám, azt, hogy 
valakit a neki ígért nyugdijaktól megfoszszanak, 
nem tar tom az igazsággal és méltányossággal meg-
íérhetőnek. Azon utat sem tartom egészen kielégítő
nek, melyet a pénzügyi bizottság ajánlott, mert 
a személyzetnek csökkentését csak — ugy hiszem, 
— négy osztálytanácsosra szorította, pedig azt 
hiszem, az összes személyzetnek körülbelül felét 
igen könnyen meg lehetne takarítani, a nélkül, 
•hogy a hivatalos eljárás az által kárt és kése-
delmezést szenvedne, ide nem értem a szám
tiszteket, ámbár ezeknek száma is igen nagy; 

de tekintve a nevezetes alapítványokat és jószá
gokat, melyeknek kezelése szintén a eultusmi-
niszteriumhoz tartozik, nem vagyok e tekintet
ben eléggé tájékozva, hogy már most ezek szá
mának csökkentését is indítványba hozni mer
ném. Hogy azonban az osztálytanácsosok, minisz
tertanácsosok és titkároknak száma legalább is 
felére leszállittassék, azt egyátalán nem találom 
helyesnek és ha ez nem most mindjárt történik 
is, óhajtom, hogy a jövő budget alkalmával azon 
megszorítás — t. i., hogy az üresedésbe jött 
hivatalok be ne töltessenek, legalább az illető 
hivatalnokok felére terjesztessék ki. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Nem szándé
kom a kérdés alkalmával fölmerült tárgyak fö
lött e perczben vitatkozni, szándékom egyes egye
dül az, visszaállítani a Szathmáry képviselőtár
sam által te t t indítvány értelmét, mely hihető
leg a zaj miatt nem volt jól érthető, mennyiben 
azt mind az államtitkár ur, mind Simonyi Ernő 
képviselőtárf am határozottan félreértették. Jele
sen azon indítványnak nem czélja kimondani 
azt, hogy a kik a vallásügyi minisztériumban 
hivataloskodnak, ne legyenek nyugdijképesek, 
hanem czélja volt kimondani az t , hogy míg a 
ház asztalára már letett indítvány szerint vég
leges és törvényszerű határozat nem hozatik a 
minisztérium szervezése és a hivatalnokok szá
mára nézve, a kinevezések ideiglenesen tétesse
nek, az az kimondani az t , hogy ha ugy fogná 
a ház találni, hogy túlságosan nagy a hivatal
nokok száma, azon segíthessünk a nélkül, hogy 
az országnak budgetje ismét ujabb és ujabb 
nyugdíjjal terheltessék. (Élénk helyeslés bal felől.) 

En részemről így fogván föl az indítványt, 
helyesnek találom azt, és abban nem értek egyet 
Simonyi barátommal, hogy annak azou értelme 
lett volna, hogy ama hivatalnokok ne kapjanak 
semmi szin alatt nyugdijat, mert akkor igaza 
van, nem lett volna helyes. Tehát, mondom, 
azon indítványnak az az értelme, hogy a végle
ges szervezésig történjenek ideiglen a kineve
zések. 

Részemről nem tudom, hogy máskép hogyan 
fogjuk valaha elérni azt, hogy e tekintetben — a 
központban kivált — helyes gazdálkodás legyen, 
mert ha minden kinevezettnek egyúttal a nyug
díjhoz joga is lesz, helyes gazdálkodás soha el 
nem érhető, miután, ha később soknak találta
tik is a szám és elhatározza a ház, hogy, mint 
Simonyi barátom is monda, 12 helyett 6 elég 
lenne, az ugyan elérhető, hogy 6 legyen, de a 
másik hatot nyugdíjazni kellene. (Helyeslés hal 
felől.) 

Sok-e vagy nem a szám ? azt hiszem , igen 
nehéz lenne most elhatározni, azért én részem
ről épen ellenkezőleg az államtitkár úrral és a 
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mondottakkal ajánlom, hogy nem bocsátkozva 
most a szám meghatározásába, méltóztassék az 
indítványt elfogadni, melynek értelmében addig, 
mig tüzetesen és törvényhozásilag meg fog ha-
tároztatni a minisztérium szervezete, méltóztas
sanak kimondani, hogy a kinevezések ideiglene
sek, és ha majd szervezéskor fölöslegesnek ta
láltatnék egy vagy más állomás, nyugdíj ne 
terhelhesse az államot. 

Á mondottakat röviden összefoglalva, én 
kész vagyok most annak föntartásával, hogy 
ideiglen tétessenek a kinevezések, megszavazni 
a központi költségvetést, de ajánlom egyszersmind 
a Szathmáry képviselőtársam indítványát elfo
gadás végett. (Helyeslés bal felől.) 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Mindenekelőtt 
kijelentem, hogy nem érthetek egyet azon irány
nyal, mely a közoktatási minisztérium központi 
hivatalnokai számának leszállítását ezélba veszi. 
Én részemről elhibázottnak tartom azon törek
vést, mely mind Szathmáry képviselő ur, mind 
pedig Sehwarez Gyula indítványában rejlik. Eu 
megengedem, hogy van ok gondolkodni a eul-
tusminiszterium személyzete és száma fölött, ha
nem nem azon irányban, hogy leszállítsuk, ha
nem hogy megfontoljuk, vajon szükség-e ezen 
szám azon hatály kifejtésére, melyet a cultus-
miniszteriumtól joggal megkívánunk. Elismerem, 
és igen is tartózkodás nélkül kimondom, hogy 
tekintve a cultusminiszterium által eddig kifej
te t t actiót, a cultusminiszterium személyzeté
nek száma sok, hanem épen azért, mert elvá
rom, hogy jövőre a közélet ezen ágában, mely
től — a mint a t. közoktatási miniszter ur is 
kimondta, — hazánk jövője függ, nagyobb ac
tiót fog kifejteni, nem akarom a eultusminisz-
teriumtól elvonni azon erőket, melyekre nagy • 
mérvben szükség fog lenni. Én tehát tekintve a 
személyzet mennyiségét — mert minőségét nem 
ismerem, erről nem szólok — azt részemről sok
nak nem tar tom; de igen is kevésnek tartom 
azon hatást, melyet a minisztérium kifejtett ezen 
személyzettel; de épen azért, mert én részemről 
ezen nagyobb hatás kifejtését akarom, és a rész
letes vita alkalmával bizonyos pontra nézve ez 
irányban bővebben is fogok szólani, nem akarom 
a személyzetet leszállítani azon értelemben, mint 
több képviselőtársunk kívánja, hanem elfogadom 
a költségvetést a központi bizottság véleménye 
szerint. 

A nyugdijakra vonatkozólag, ugy hiszem, 
egy kis mystifieatió van; arra vonatkozólag kí
vánok válaszolni, mit Tisza Kálmán képviselő 
ur mondott. Igaz, a központi bizottság is akarja 
bizonyos mértékben csökkenteni a személyzetet, 
de azt mondja, hogy a csökkenés ugy történjék, 
hogy az állomások, a mint üresedésbe jövend- | 
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nek, többé be ne töltessenek. De Szathmáry 
Károly t. képviselő ur indítványának eszméje 
az, hogy a minisztériumnál alkalmazott egyének 
ne legyenek nyugdijképesek. Én ugy hiszem, 
nem az egyének forogtak a bizottság szeme 
előtt , hanem csak az volt czélja, hogy azon 
egyéniségek állomásai szüntettessenek meg. Ez 
a központi bizottság javaslata által tökéletesen 
eléretik, átalában a csökkenés meg fog történni 
és mégis az egyének irányában nem fog azon 
igazságtalan eljárás követtetni, miszerint ezen 
egyének megfosztassanak a.zon jogtól, melyet 
kineveztetésök által az állam irányában nyertek. 

Nem tartom alaposnak. a mit Tisza Kál
mán t. képviselő ur mondott, mert az ideiglenes 
hivatalnokoknak nincs joguk nyugdíjra s a nyug
díjra való igénynek csak azon pillanattól kezdve 
van helye, midőn az illető végleges alkalma
zásba lép, én tehát nem tar tom ez által elhárí
tottnak azon ellenvetést, melyet Simonyi Ernő 
t. képviselő ur tett , hanem tökéletesen igazat 
adok neki abban, hogy ha elfogadtatnék ezen 
határozati javaslat, ez által igazságtalanság tör
ténnék. 

Különben nem pártolom a leszállítást, mert 
a cultusmimszteriurntól nagyobb actiót várok. 
(Helyeslés jolb felől.) 

S z o n t a g h P á l {csanádij : T ház! Én nern 
is látom ezen bajnak orvoslását máskép lehető
nek, mint ha a Szathmáry Károly képviselő ur 
által beterjesztett indítvány elfogadtatik. A lo
gikai eszme, mely engem ezen zártételre vezet, 
az : hogy ha a minisztériumok által, nem csak a 
cultusminiszterium által, de átalában a minisz
tériumok által, már előlegesen kidolgoztatott és 
a házban előterjesztetett volna egy úgynevezett 
szolgálati pragmatica, hogy tudnók minő hivatal
nokból álljanak a minisztériumok, akkor ezen 
vita fölöslegessé vált volna, de ilyesmi előter
jesztve nincs. Azt innen is, túlról is ugy látszik, 
elismerik a kéjwiselők, hogy ezen, a centrális ve
zetésre szükséges hivatalnok-sereg sok, s hog}^ 
egyebet ne mondjak, soknak tűnik azon körül
ménynél fogva is, hogy a Lajthán túli tarto
mányokban, bár ott az oktatási és cultustárcza 
inkább centralisált állapotban v a n , tetemesen 
kevesebb; mennyivel kevesebb az idén, nem tudom, 
de hogy a múlt évben kevesebb volt, azt akkor, 
birtokában levén a lajtántuli előirányzatnak, 
azon alkalommal volt szerencsém kimutatni. Mind
addig tehát, mig ezen szolgálati pragmatica be
hozva és törvényesítve nincs, más részről pedig 
el van ismerve, hogy túlságosan tömvék a bu-
reauk hivatalnok-sereggel, nem látok más mó
dot e zsák-utczából való kimenekülésre, mint ha 
kimondjuk azt, hogy ezen szervezet ideiglenes ; 
mert ha ezt ki nem mondiuk : kiteszszűk magun-

16 
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kat annak — nem eoncret esetről mondom ezt 
— kiteszszük magunkat annak, hogy az egyik 
vagy a másik miniszter a kelleténél több, még 
fölös számú hivatalnokkal is tömi meg a maga 
bureauit, és ez által nagyon természetesen az 
államra az esetleges nyugdíjazás alkalmával uj 
és lehetőleg igen nagy mérvű teher rovatik. 

Valamint Tisza képviselő, ugy én sem te
szek észrevételt jelenleg a hivatalnokokra és a 
központi irodákra nézve, de mellőzhetlen corol-
lariumnak tartom azt, hogy az alkalmazott hi
vatalnokok ideiglenes volta mondassék ki, hogy 
midőn a szolgálati pragmatica be fog hozatni, 
akkor ne legyen már előzetesen elvállalva oly 
teher, mely sem nem hasznos, sem nem szük
séges. 

Pártolom Szathmáry Károly képviselőtársam 
indítványát. 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! Nem kívánok 
azon kérdés taglalásába ereszkedni, vajon a köz
oktatási minisztériumnál alkalmazott hivatalno
kok száma nagy-e va,gy kicsiny, én is átlátom, 
mennyire szükséges, mennyire kívánatos mind 
az országnak, mind magoknak a hivatalnokok
nak érdekében, hogy valahára sorsuk iránt, t. i. 
a nyugdíj kérdésére nézve biztosítva legyenek, s 
mert ezt kívánom, azt is remélem a miniszté
riumtól, hogy azon szolgálati pragmatica, melyet 
előttem szólott képviselő ur említett, mielőbb 
ki fog dolgoztatni és a ház elé terjesztetni és 
így a hivatalnokok végre-valahára a bizonytalan 
állásból, mely őket folytonos félelemben tartja, 
ki fognak emelkedni. Épen azért, mert ezt kívá
nom és reménylem: nem látom helyén a Szath
máry képviselő ur által beadott indítványt most 
mellékesen egy minisztériumnál tárgyalás alá 
venni; mert a mi a cultusminiszteriumra nézve 
áll, állhat a többi minisztériumra nézve is, és 
igy mellékesen kimondani egy minisztérium hi
vatalnokaira nézve, hogy azok csak ideiglenesek, 
mig ez a többinél nem mondatott ki, mert a 
többi minisztérium budgetje el van fogadva, ez 
szerintem sem a méltányosság, sem az igazság
gal meg nem fér. Különben e kérdést fölötte 
fontosnak tartom, mely megérdemli, hogy a ház 
tüzetesen tárgyalja. Meglehet, napokat fog rá 
szánni, én ezt mellékesen eldöntetni nem kívá
nom, azért az indítványt nem pártolom. 

E l n ö k : Méltóztassanak határozni a fölött, 
vajon a pénzügyi bizottság által beterjesztett 
javaslatot elfogadja-e a ház vagy nem ? E javas
lat abból áll, hogy az összeget elfogadja és egy
szersmind a központi bizottságnak az előadó ur 
által most ujabban fölolvasandó erre vonatkozó 
megjegyzését is magáévá teszi. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó (olvassa): „A 
szám fölötti hivatalnokok kevesbitése czélba lesz | 

veendő, mit a vallás- és közoktatási miniszter 
olykép igért foganatosítani, hogy ez állomások, 
a mint üresedésbe jövendnek, többé betöltetni 
nem fognak." 

E l n ö k : Első kérdés tehát: el méltóztat
nak-e ezt fogadni ? (Elfogadjuk !) A kik elfogad
ják, méltóztassanak íolállni. (Megtörténik.) A több
ség elfogadja. Ennélfogva az indítvány elesik. 

Ennek elhatározása folytán azon kérdést 
intézem a t. házhoz, vajon az első rovat alatt 
előirányzott 187,000 frtot megszavazza-e a tisz
telt ház? (Megszavazzuk! Tehát megszavaztatik. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa as I. 
czim 2-ik s következő rovatait végig, melyek egyen
kint észrevétel nélkül elfogadtatnak.) Tehát e czim 
alatt mindössze előirányozva van 244,757 forint. 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság indítványa szerint a központi igazga
tásnál az igazgatók fizetése mindenütt 100—100 
forinttal levén leszállítandó, a végeredmény nem 
244,757 frt, hanem 243,817 frfc lesz. 

E l n ö k : Megszavazza a tisztelt ház ezen 
243,817 forintot? (Meg!) Tehát meg van sza
vazva. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a Il-ik 
czimet: az egyházi czélokról.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság részéről ezen 2-ik czimre következő 
észrevételt kell előadnom: „A Il-ik czim alatt 
előirányzott 290,000 forintot, mely ugyanakkora 
összeg, mint a tavai e czélra előirányzott vala, 
a bizottság oly módozatban, a mint az a költ
ségvetésben fölvóve jelentkezik, elfogadásul ajánlja; 
azonban ismétli ez alkalommal, a mit e tekin
tetben a jelen minisztérium múlt évi költségve
tése jelentésében elmondott, hogy t. i. a pénz
ügyi bizottság az egyháznak az államtól való 
elválaszthatását és függetlenitését tartván czél-
szerilnek, nem helyeselheti elvileg az egyes egy
házfelekezeteknek az állampénztárból való segé
lyezését. Tekintve azonban jelen helyzetünket, 
a bizottság a minisztérium által e czélból indít
ványba hozott 290 ezer forint összeget a kö
vetkező évre megszavazandónak véleményezi. 

N y á r y P á l : T. ház! Azt hiszem, senki 
sincs közöttünk, ki épen ugy, mint én, ne öröm
mel nézne azon nap elé, melyen a magyar par
lamentben egyházi és vallási ügyek tárgyalása 
legutoljára kerül elő. De, t. ház, azt is hiszem, 
e magasztos czélhoz nem közeledünk, hanem at
tól még inkább távozunk akkor, midőn megen
gedjük, hogy az államköltségvetésben egyházi 
czélokra s különösen az állambudget rendes ki
adásai közé bizonyos összegek igtattassanak. Azt 
hiszem, abban mindnyájan egyetértünk, legalább 
a közel napokban pártkülönbség nélkül nyilvá
nítottuk, miszerint a vallásnak, az egyháznak 
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az állammal semmi köze; vagy legfölebb annyi 
köze lehet, mint minden egyes polgárnak és 
minden szabad associatió által keletkezett sza
bad egyesületnek, mely azon körön tul nem ter
jedhet , miszerint minden egyháznak, minden 
egyénnek, minden egyesületnek az állam ezéljai-
val nem ellenkező működése és szabadsága gya
korlatának biztositásá,ra a törvény ótalmát igénybe 
venni joga van. A kath. eklézsia, a kath. egy
ház, akkor, midőn a világi hatalommal szövetke
zett, a falódi vallási és egyházi független körből 
kilépett, és ugy látszik, nem nagy szerencse 
árad e miatt sem egyik, sem másik félre. Azóta 
folyvást viszályban élnek azok, és ugy látszik, 
hogy most már a házasfelek válni is akarnak; 
egy nagy baj van azonban, mint rendszerint a 
válópereknél, itt is az allaturae, a hozományi 
kérdések végtelenül fontosak. De szerencséjére 
az emberiségnek, amaz, a vallást és egyházat 
egyedül megillető körbe az európai keresztyén
ség egy része 3 század előtt visszalépett a re-
formátió utján. Ez kezdte meg a küzdelmet a 
lelkiismereti szabadság kivívásában, és ugy lát
szik, már azok is, kik eddig ellenségkép léptek 
föl ellene, nagyobb részt sorakozni kezdenek a 
szabadság táborában. De, t. ház, kérdem, hogy 
ha a ref. vallás, a ref. egyház az által kívánta 
volna magát szabaddá tenni, hogy a világi ha
talomhoz segélyül folyamodott volna, vajon el
érte volna magasztos ezéfját? Teljességgel nem, 
mert kétséget nem szenved, hogy a ki segélyt 
fogad el az államtól, az magát az állam befo
lyásától egészen nem teheti ment té ; s ez oka, 
hogy a magyar protestantismus helyesen fogva 
föl állását, akkor is, midőn Magyarországon ab-
solutismus uralkodott , midőn szabadon szólni 
tiltva volt, kötelességének tar to t ta fölszólalni a 
világi hatalomnak a vallás dolgaiba való avat
kozása ellen és visszautasította magától a hit
vány lencsét, melylyel szabadságának áráért meg
kínálta a világi hatalom, s visszautasította épen 
azon segélyezést, mely most a budgetben ben-
foglaltatik. Visszautasította azért, mert szabad 
akart lenni, mert hitte, hogy lételének egyedüli 
eleme a szabadság és függetlenség az államtól; 
és valóban csodálkoznom kell, hogy egy előttünk 
fekvő alkotmányos budget második czime a la t t : 
vallási czélokra épen azon 290,000 forint fordul 
elő, mely összeg az absolut kormány által aján 1-
tatot t . (Halljuk!) 

A t. miniszter ur előterjesztésében ezt in
dokolni kívánja; de én megvallom, az indokolá
sának — nézetem szerint — egyik pontja sem áll. 
(Halljuk!) Azt mondja miniszter ur. hogy ezen 
eljárása alapul az 1848: XX. t. ez. 3. §-án. Mint 
mond ezen 3. §.? ,Minden bevett vallásfelekeze
tek egyházi ós iskolai szükségei közálladalmi 

költségek által fedeztessenek, s ez elvnek rész
letes alkalmazásával a minisztérium az illető 
hitfelekezetek meghallgatásával a közelebbi tör
vényhozás elébe kimerítő törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni." Ezen érvelés, felfogásom szerint, 
nem helyes, mert ezen törvényben tisztán csak 
elv mondatik ki, az elvnek alkalmazása azonban 
későbbre, t. i. azon időre halasztatik, midőn a 
minisztérium tőrvényjavaslatot fog beterjeszteni. 
Az emberi felfogások mindig változnak, és hála 
istennek, jobbra változnak. 1848 óta e tekintet
ben igen sokat haladtunk. Én azt hiszem, ha 
most terjesztené elő a t. minisztérium ezen 
törvényjavaslatot, mi bizonyára nem fogadnók 
azt el. De annyi mégis bizonyos, hogy t. minisz
ter ur maga sem tulajdonított e törvénynek annyi 
érvényt, miből azt lehetne következtetni, hogy 
ezen törvény már valósággal létezik. Mert ha 
annyi érvényt akart volna e törvény rendele
tének tulajdonítani, akkor bizonyára nem 290,000 
forintot igtatott volna az államköltségbe, mert 
a bevett vallások egyházi és iskolai szükség
letei, azt hiszem, sokkal nagyobbak, hogy sem 
290,000 forinttal kielégíthetők lennének. Látszik 
tehát, hogy a t. miniszter ur e törvényt maga 
sem tartja érvényben lenni. 

Nézetem szerint a t. miniszter ur másik 
indoka sem áll. A miniszter ur ugyanis azt 
mondja : „Legnagyobb részben ő császári és 
apostoli kir. felsége által engedélyezett állandó 
segélyezésből alakult az, a mi itt a költségvetés
ben fölvétetett." En azt hiszem, nem szükséges 
hosszasan indokolnom azt, hogy az államköltség
vetésben nem annak kell bejönnie, a mit ő fel
sége rendelt, hanem annak, a mit a ház, a nem
zet képviselői ő felségével együtt rendelnek. 
Minthogy tehát a t. mmiszter ur maga sem 
állítja és nem is állithatja azt, hogy e részben 
törvény alkottatott, azt gondolom, érvelése ma
gában elenyészik. 

A harmadik, a mivel érvelni kívánta minisz
ter ur e tételt, az. hogy ezen összeg már az 
1868. és 1869-ki költségvetésekben is fölvéte
tett . Azt gondolom, mindenki emlékszik, és a t. 
miniszter ur bizonyára legjobban, hogy az 1868. 
és 1869-ki budget csak formailag, de lényegben 
nem tárgy altatott . Azok pusztán fölolvastattak, 
de nem tárgyaltat tak, és az átmeneti nehézsé
gek hozatván föl érvül, ezen két budgetre 
nézve a t. minisztériumnak — ha lehet ugy 
mondani — csak indemnity adatott . Ez az első 
alkalom, melyben rendesen először tárgyaljuk a 
budgetet, és mivel a nem rendesen tárgyalt bud-
getet t . miniszter ur már praecedensnek hasz
nálta fői, én épen ezért nem kívánnám, hogy 
mi ezen tételt meghagyjuk, és ott hagyjuk meg, 
hová azt a t. miniszter ur illesztette, mert a hol 
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van rendes tárgyalás után is meghagyatva, a 
praeeedensek legterhesebbikének tekintethetnék. 

Nem akarok, t. ház, e részben most na-
gyobbmérvü vitát inditni meg, mert azt hiszem, 
hogy az e fölötti vita majd akkor lesz helyén, 
midőn t. miniszter ur a vallásszabadságról szóló 
törvényjavaslatát beterjeszti, ós csupán azért, 
hogy megóvjam az elvet, megelégszem azzal, ha 
a t. ház elfogadja módositványomat. mely egy
szerűen ennyiből áll : „Módositvány. A vallás-
és közoktatási minisztérium költségvetésében, a 
rendes szükséglet Il-ik czime alatt egyházi ezé-
lokra előirányzott 290,000 frt a rendkívüli szük
ségletek közé soroztassék." 

Ha módositványomat elfogadja a t. ház, ez 
a jövendőnek nem fog praejudicálni s csak az 
elvet, melyet már annyiszor és oly fönnen han
goztattunk, az egyház függetlenségének nagy 
elvét mentjük meg általa. Ajánlom módositvá
nyomat a t. ház figyelmébe. (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölol
vassa Nyáry Pál módosüványát.) 

E ö t v ö s J ó z s e f h 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 : T. ház: Nagy részben 
helyeslem azon elveket, melyeket Nyáry Pál 
képviselő ur beszédében előadott; s részemről 
én is óhajtom, hogy mielőbb jőjön el az idő, mi
dőn a törvényhozás a vallási ügyekről és min
dennel, a mi a vallással összefügg, utolszor fog 
tanácskozni 

Tudja mindenki, hogy a különböző feleke
zetek s az állam közti viszony két alapon ren
dezhető : egyik azon alap, a mely szerint az ál
lam gondoskodik mindén felekezet szükségeiről, 
(Közbeszólások: Nem óhajtjuk ":) és ezen elvet akar ta 
az 1848-ki törvényhozás követni : a másik alap 
az, hogy az állam egyátalában nem ismer val
lásfelekezeteket, minden vallásfelekezet gondos
kodik önmagáról, mint Amerikában. Hogy én 
ezen két rendszer közül a másodikat sokkal tö
kéletesebbnek tartom, sőt csak azt tartom töké
letesnek : ezt már életemben sokszor elmondtam, 
és abban, reménylem, nem kételkedik senki, mert 
az első rendszer mellett a vallások szabadsága, 
az az, az autonómia teljesen lehetetlenné válik; 
és mert a szabad államnak egyátalában nincs 
érdekében, hogy az egyház férfiai az állam tiszt
viselőivé váljanak. En tehát kétségkívül az ame
rikai rendszert, az az, tökéletes ignorálását a 
vallási szükségleteknek tartom a legezélsze-
rübbnek. 

De méltóztassanak, épen, mert Amerikára 
hivatkoztunk, tekintetbe venni, nem csak az 
eredményeket és a törvényeket, hanem azokat a 
praemissákat is, melyek ezen törvényes állásnak 
létezését lehetségessé teszik. 

Azt nem fogja senki sem tagadói, hogy az 

egyes vallásfelekezetek, valóságos culturai mis
siót gyakorolnak; egyes helyeken, az egyház és 
vallásnak képviselője, a pap, az egyetem egy 5-de 
praesentánsa nem csak a vallásnak, hanem egy
szersmind a műveltségnek is, hogy oly ország
ban, amelynek népe a műveltségnek oly fokára 
emelkedett, hogy minden egyes vallásfelekezet
hez tartozó egyének, a maguk egyházi szüksé
geik tökéletes fedezésére képesek, hogy ott az 
állam az egyes egyházfelekezeteknek semmit 
sem ad, az nagyon természetes. 

De ép oly természetesnek tartom azt, hogy ha 
valamely országban egyes vallásfelekezetek létez
nek, a melyeknek hívei minden buzgóság és lelkese
dés mellett sem képesek a magok egyházi szükségei
ről gondoskodni, az állam az ilyféle egyházi szüksé
geknek pótlására, — nem egész viselésére, hanem 
pótlására valamit adjon, azt én természetesnek, sőt 
szükségesnek tartom. {Helyeslés.) Szükségesnek 
tartom tökéletesen elvonatkozva vallási érdekek
től, de szükségesnek tartom azért, mert ismét
lem, a vallásfelekezetek igen sok helyen még ha
zánkban a culturának missióját teljesitik maig-
lan i s : azért kérem a t. képviselőházat, méltóz
tassék ez összeget a rendes szükséglet rovatában 
benhagyni. (Helyeslés jobb felől.) 

S i m a y G e r g e l y ; T. képviselőház! Ha 
arról volna szó, hogy egy vagy más valódi or
szágos czélra bizonyos összegek az állampénztár
ból megszavaztassanak, egész készséggel és fel
tétlenül járulnék hozzá szavazatommal, mert tu
dom, hogy minden országos czélra fordított ki
adás productiv beruházást képez, a mely utó
végre is közvetve és végeredményében minden 
egyesnek jóllétét mozdítja elő. De midőn külön
álló, speciális czélok és érdekeknek az állam
pénztárból való támogatása forog főn, azt hi
szem, hogy ezeknek egészen más szempontok alá 
kell esni. 

Ezen utóbbi szempontból tekintem én a je
len költségvetés második fejezetében egyházi czé-
lokra előirányzott szükségletet is. Az állam, t. 
ház! miként már több oldalról jeleztetett, két
féle állást foglalhat el az egyházzal szemben: 
vagy a szabad egyház a szabad államban elv
hez következetesen, az egyház teljes elkülöníté
sét és függetlenitését decretálja az államtól — 
és ez esetben annak tagjait saját erejökre és tá
mogatásukra bízza czéljaik végrehajtásában; vagy 
pedig némi befolyás föntartása fejében a kü
lönböző egyházakat segélyezi az állampénztárból 
subventióval. A pénzügyi bizottság ugy a múlt 
évi, mint a folyó évi jelentésében az egyháznak 
az államtól elkülönítését tar tván czélszerűnek, 
nem helyesli, hogy az egyes egyházak az állam
pénztárból sególyeztessenek. 

Tekintve azonban jelen helyzetünket, a fo-
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lyó évre mégis megszavazandónak véli az elő
irányzott 290,000 frtnyi államsegélyt. 

Nem ezélom e helyen a pénzügyi bizottság 
által fölemiitett ezen elvnek érdemleges tárgya
lásába bocsátkozni, hozzá lehet majd szólani ak
kor, mikor ez tüzetesen fogna netán tárgy al
tatni. De aunyit mindenesetre bátor vagyok már 
most megjegyezni: hogy mindaddig, mig azon 
rendszer, mely nálunk fönáll, t . i. hogy egyes 
egyházak az állampénztárból segélyeztessenek, 
mindaddig lehetet] en oly egyházat, mely a tör
vények által segélyezendő egyházakkal egyenjo
gú vá van téve, ezen államsegélyből kizárni, ezt mon
dom, sem nem szabad, sem nem lehet. Ilyen 
egyház pedig az örmény szertartású katholikus 
egyház Erdélyben. 

Méltóztatik bölcsen visszaemlékezni a t. ház 
az 1868-ik év végén Magyarország és Erdély 
egyesítésének részletes szabályozásáról alkotott 
és ő felsége által szentesitett XLIII. t. cz.-re, 
melynek, ha nem csalódom, 14-ik szakaszában 
mindazon törvényeket, melyek az erdélyi ré
szekben, az egyházi önkormányzat és vallásgya
korlat szabadságát és jogegyenlőségét biztosít
ják, nem csak a görög szertartású katholika és 
görög-keleti egyházakra, hanem ezen kivül nyilt 
szavakkal az erdélyi örmény szertartású katho
likus egyházra is kiterjesztette. Egy ily törvény 
létezése mellett, megvallom, nem fojthatom visz-
sza csodálkozásomat a felett, miképen történhe
tik mégis, hogy a jelen költségvetésben a tör
vény által már egyenjogositott ezen egyház szá
mára sem a pénzügyi bizottság által sem az eredeti 
költségvetésben egy fillér sincs előirányozva és 
javaslatba téve; holott az általam fölemlített 
egyháznak tagjai is szint oly adófizető polgárok, 
mint a többiek. De többet mondok, kérkedés 
nélkül legyen mondva: épen ezek, az országnak 
legnehezebb napjaiban, ugyamultban, mint utóbb 
egészen napjainkig politikai resignatio és anyagi ál
dozatok tekintetében mindig előljártak. Honnan te-
;hát ezen mellőzés? összeegyeztethető-e ez a tör
vény, a jogegyenlőség és méltányosság elvével ? 
hiszem, teljességgel nem. 

Méltóztassék a t. ház különösen a költség
vetésben bizonyos alapot föntartani, bizonyos 
elvből kiindulni és akkor nem fognak sérelmek 
okoztatni; különben ilyen mellőzések mindig ke
serű érzelmeket fognak hátrahagyni. Mindezeknél 
fogva bátor vagyok következő módositványt tenni 
ezen czim 5-ik rovatára nézve, melyet a t. ház
nak ajánlok. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa Simay 
Gergely módositványát): „A vallás- és közoktatási 
minisztérium költségvetésének egyházi czélok 
szükségleteire vonatkozó 2. czim 5. rovatához 

igtatandó: 5. szám: Az erdélyi örmény szertar
tású katholika egyháznak 12,000 frt." 

G o n d a E á s z l ó : T. ház! A költségve-
vetésnek szóban forgó tételéhez csak rövid meg
jegyzéssel kivánok járulni. Előre is kijelentem, 
miszerint reám kellemesen hat azon inditvány, 
mely szerint a rendes költségvetési rovatból a 
rendkívülibe tétessék át ezen tétel. Igazolását ta
lálja ez abban, miszerint a miniszteri indokolás
ban az egész rovatra nézve ő felsége által en
gedélyezett segélyezés hozatik fel, az az olyan ke
gyelmi tény, melynek haszonvételét az alkotmá
nyos életben csak igen ritkán lehet ajánlani. A 
pénzügyi bizottság nyíltan bevallja, hogy ez el
vileg nem helyeselhető, mindazáltal a jövő 
évre megszavazandónak véli ezen összeget. Én 
tehát meggondolva azt is, mennyire talál ta el a 
valóságot a mélyen t. vallás- és közök, minisz
ter ur ezen tétel igazolásánál, midőn azt mondta, 
hogy azért vannak ide téve ezen összegek és 
azért kéri ezeknek ily módoni helybenhagyatá-
sát, mert a vallásfelekezetek hazánkban cultu-
rai missiót teljesítenek, a mihez ismét azt sze
retném hozzátenni, hogy én nem ugy fognám fel 
ama eulturai missiót, hogy a parochiában a 
lelkész által van egyedül képviselve, mint régeb
ben volt hazánkban a gyakorlat, hogy ha falun-
kint egy-egy okos ember volt, azt is papnak 
nevezték; én kívánnám, hogy ezen cultura a pa-
roehia szomszédságában az iskolába fészkelje be 
magát, hogy képviselje azt inkább a néptanító, 
akár együttesen a pappal, akár nélküle, — sőt 
ha kell ellenére is. Hanem, miután a költségve
tésnek kritikai szempontjai is vannak, az az olyan 
tételekre, a melyek igazoltattak ugyan a fön
tebbi években, midőn a költségvetés eg}^es téte
leinek ily részletes megvitatása nem volt, de az 
idén megint igazolandókká lettek, és a melyekre 
maga a pénzügyi bizottság elvileg nem helyeslé
sét fejezte k i : én ugy tartom, t. ház, mintha 
ily tételeknek vagy egyszer mindenkorra végleg 
igazoltatniuk kellene, vagy ha az nem lehet, tel
jességgel mellöztetniök, azért tartom én általában 
helyesnek az indítványt és pártolom azt, mely
nél fogva a rendkívüli rovatba tétetik át ezen 
egész fejezet. 

Hanem egy rövid észrevételt vagyok még 
bátor tenni. Ugyanazon elv szerint legyen még tö
kéletesebb ezen rovat. Nevezetesen kívánt assék a 
költségvetést ideterjesztő szak-miniszteriumtól, 
mutassa ki a ház előtt azon arányt, mely az 
illető hitfelekezetek népességi számához viszonyít
va igazolhatná ezen tételeket, sőt nem csak a 
népességi számarányhoz, hanem mutatná ki még 
a kath. egyház vallási alapjának mennyiségéhez 
szabott arányosítást és harmadszor azon arányt, 
mely a statisticai kimutatás szerint az egyes 
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hitfelekezetek, vallás- és egyházi szükségletére 
nézve fönforog; mert ezek nélkül nagyon könnyű 
elmondani, hogy mostanra megajánl tátik ennyi 
vagy annyi összeg, de ezt évről évre rendes szük
ségletül megajánlani csak a kért kimutatás alap
ján lehetne. 

További észrevételem még hozzá az, hogy 
igyekezzék a t. minisztérium tisztára deríteni azt 
ezen tételűéi, vajon törvény értelmében vétet
nek-e föl ezen összegek, mert a mint látom, az 
18é8-ki XX.-ik t. ez. 3-ik §-amégaz itt ajánlat
ba hozott összegeknek megszavazása által sincs 
végrehajtva, tehát tartozik a minisztérium fel-
világositással, törvényt akar-e itt végrehajtani, 
vagy folytonos kegyelmi tényeket akar-e, mert 
ennek eldöntésétől méltán függesztené fel meg-
szavazási készségét a képviselőház. 

Végezetül figyelmébe ajánlom t. miniszter 
urnák e rovatnál, miszerint ugyanazon törvény
hozás elé, mely általa felkéretik ezen segélyösz-
szegek megszavazására, iparkodjék minél elébb 
kimutatást terjesztem arról is, hogy vajon tartoz
nak-e az egyes hitfelekezetek számadással arról, 
mire, miként fordíttattak az állam által meg
ajánlott összegek. 

Ezen észrevételek mellett pártolom Nyáry 
Pál t. képviselőtársam indítványát. 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! A Simay Ger
gely t. képviselőtársam által benyújtott módo-
sitvány igazolja azt, mily sikamlós azon tér, me
lyen mozgunk és igazolják Nyáry Pál t. képvise
lőnek az előtt mondott szavai, t. i. sikamlós a 
tér, midőn az állam kezdi az egyházakat segé
lyezni, íme Simay Gergely ur az örmény hitfe-
lekezetüek számára 12,000 frtot követel. 

Ha végig tekintünk ezen rovaton, mely sze
rint az izraelita vallásnak 5000, az unitárius 
egyháznak 5000, a görög-keleti egyháznak 80,000, 
a helvét hitv. evang. egyháznak 65,000, az ágostai 
hitv. evang. egyháznak 36,000, a görögszertartásu 
kath. egyháznak 99,000 forint hozatik javas
latba, mindjárt fel fog tűnni az arány, mely
ben az egyes hitfelekezeteknek több vagy keve
sebb adatik. Semmi esetre nem szolgálhatott ala
pul az illető egyházak híveinek száma, és ha 
ezen számokat itt tekintetbe veszszük és a hí
veknek számát vennők alapul, akkor a 12 ezer 
frt nagyon is soknak mutatkoznék. Nem is le
het ezen segélyezésnek más indoka, mint a mit 
a t. cultuszminiszter ur méltóztatott mondani, 
t. i. tekintetbe vétetik a eulturai missió, melyet 
az egyes hitfelekezetnek papjai teljesítenek; és 
itt nem lehet mérvadó az egyes hitfelekezetekhez 
tartozóknak száma, hanem egyes egyedül a szük
ség. (Élénk helyeslés.) Ennél fogva itt igazságról 
alig lehet szó, hanem csak méltányosságról, mely-
lyel az egyes hitfelekezetek iránt az állam vi

seltetik. Azért, lehet p. o. hogy egyes hitfele
kezetek, a melyek szegényebbek, nagyobb össze
gekben részesülnek, mint mások, a melyek ma
gukéból is képesek hivatásukat teljesíteni. 

Készséggel elismerem azt, a mit Simay t. 
képviselő ur mondott, hogy a bazábán lakó ör
mények mindig hazafiságban és áldozatkészség
ben tündököltek. Igenis volt köztük ós vannak 
kitűnő férfiak, kik ugy a magyar irodalom te
rén, mint hazafiság tekintetében kitűntek, de az 
ő igyekezetüket és szorgalraokat az eredmény 
sikerrel is áldotta meg, mert a mint tudom, az 
örmény atyafiak e hazában nem épen a szegé
nyebb sorsuakhoz tartoznak és ennél fogva azt 
hiszem, talán nem találná maga a képviselő ur 
is méltányosnak, hogy azok közé soroztassék, a 
kik Erdélyben lakva, a vagyonosságra nézve 
nagyon messze állnak az örményektől. (Derültség.) 

Es miután, mint ez előtt volt szerencsém 
elmondani, itt egyedül az lehet az indok — a 
mit cultuszminiszter ur előadott — t. i. a eul
turai missió, melyet a papok teljesítenek és nem tel
jesíthetnének egyes egyházak szegénységük miatt: 
ennél fogva alig hiszem, hogy ily indokkal iga
zolható lehetne az örmény egyház segélyezése. 
De különben az előterjesztésben, melyet a cul-
tusminiszter a pénzügyi bizottság elé adott, 
minden egyes tétel igazolva van; ki van mutat
va: mire és miért kell ezen vagy azon összeg. 
Itt Simay t. képviselő ur átalában minden in
dokolás nélkül 12 ezer frtot kér az örmények
nek; ez összeg szükségét, ugy hiszem, alig le
hetne igazolni. Ennélfogva én t. Simay képvi' 
selő ur módositványát el nem fogadhatom; nem 
lenne egyébiránt semmi észrevételem az ellen, 
hogy ha Nyáry Pál t. képviselő ur indítványa 
elfogadtatnék, t. i. hogy ezen rovat a rendkí
vüli kiadások közé soroztassék. Nem lehet ellene 
ok az, hogy e rendkívüli összeg talán sok éven 
keresztül, lehet, hogy 10 —15 évig is fog 
kelleni; de én részemről nagyon helyeslem azon 
elvet, hogy tegyük ezt innen oda és a rendkí
vüliek között fog szerepelni mindaddig, mig tör
vényhozásunk oda jut, hogy az egyes vallásfele
kezetek között az egyenlőséget helyreállíthassa. 
(Helyeslés.) 

Eötvös József b. cultus minisz
t e r : T. ház! Nekem az indítvány ellen nincs 
kifogásom; és csak azért tettem a rendes ki
adások közé ezen összeget, mert valószínűleg 
igen soká lesz rá szükség, hogy ezen positio elő
forduljon a budgetben. Ha egyébiránt a rendkí
vüliek közé méltóztatnak sorozni az elv tekinte
téből, én beleegyezem. (Helyeslés.) 

B a b e s V i n c z e : T. ház! Talán nem is 
szükséges előre bocsátanom, hogy én is a vallás
szabadság mellett vagyok, talán inkább, mint-
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akárki más, mert olyan vallásfelekezethez tar
tozom, mely bizonyára leginkább volt elnyomva 
e hazában és csak 2—3 éve, hogy emanczipálva 
van; hanem én a vallásszabadságnak szintén 
több útját gondolom és tudom és ugy találom, 
hogy nem lesz kétség, miszerint az egyes val
lások autonómiája szintén csak vallásszabadságra 
vezet, legalább azon czélra törekszik. Ennél
fogva én előrebocsátva, hogy a hitfelekezetisé-
get vagyis a confessiót szintén ugy, mint akár
ki culturai közegnek tekintem; de épen azért, 
mivel culturai közegnek tekintem, és tudva, 
hogy az állam nem csak jogosult, de köteles is 
a culturát előmozdítani, következtetem, hogy az 
állam a hitfelekezeteket, a szabadságban való 
törekvésökben az autonómiában elősegíteni tar
tozik. 

Erre akarok egy szerény indítványt fek
tetni, de a melynek indokolását előrebocsátani 
szükségesnek tartom, — mert — habár nem 
tér is el azon nézetektől, a melyek itt előadat
tak, mégis egy lépéssel tovább megy. 

Indítványom a 4-ik tételre, t. i. a görög
keleti egyháznak szánt 80,000 forintra vonat
kozik. 

Én, tisztelt ház, a mennyiben lehetséges 
volt, törekedtem megtudni a czélokat, a melyekre 
ezen összeg fordittatik és azt találtam, hogy en
nek legnagyobb része, t. i. 50,000 frt. egészen 
az erdélyi érsekségnek adatik, 30,000 frt. pedig 
egyeseknek vagy községeknek adatván, különféle 
czélokra fordittatik. Az 50,000 frt. több nagy 
szükségletekre fordittatik; igen csekély részével 
megtoldatik az érsek csekély fizetése, mely iga
zán silány. Ezen toldalékkal együtt évenkint 
alig jut az érseknek 12,000 frt., kinek közel 
700,000 híve van és az alatta levő 7 püspök
ségben a hívek száma 1 millió. Nagy része for
dittatik a consistoriumra, mely ezen segély nél
kül lehetetlen lenne; a 3-ik, a legnagyobb rész 
fordittatik a seminariumra, mely e nélkül meg
szűnnék, miért ? mert az erdélyi görög - keleti 
egyház évszázadok óta oly állapotban volt, hogy 
lehetetlen volt alapokat szereznie; csak 20 éve, 
mióta létesült s alapjai már is oly nagyok, hogy 
megközelítik az egy milliót, s meg vagyok győ
ződve , hogy ezen segedelem mellett gyarapit-
tatni fog annyira, hogy talán 10 év múlva fö
löslegessé válik az államsegély. Meg vagyok 
győződve, hogy az előirányzatba hozott összeg 
jó helyre és sürgős szükségletekre fordittatik. 

De van Magyarországban két román püs
pökség, melynek a múltban szintén nem volt 
alkalma egy krajczárt szerezni, miért? mert lé
tele nem volt. Gyűjtettek alapok s mint, épen 
a tisztelt miniszter ur kimutatásában foglalta
tik, közel 3,000,000-ra felmentek, de ezen ala

pok nem a román egyházéi, hanem kérdésesek 
és maga a magyar törvényhozás azt határozta, 
miszerint azok egyelőre a szerb hierarhia birto
kában s élvezetében maradjanak addig, mig vagy 
barátságos utón kiegyezés nem történik, vagy 
per utján nem döntetik el a románok követe
lése, oly per utján, melynek eddigelé még com-
petens bírósága sincs. Van tehát mondom, két 
dioeeesis, a karansebesi és aradi; az aradi kö
zel 600,000, a karansebesi több mint 400,000 
lélekre megy; — és hogy vannak ezek ma ? A 
magyar tőrvény hozás az autonómiát kimondotta, 
ennek folytán congressus tartatott és szervezte-
tett az egész hierarchia. Ha arról volna most 
szó, hogy az autonómia életbe léptettessék, hogy 
a szervezet keresztülvitessék, az lehetetlen, 
miért ? mert hiányzik minden alap. Semmi, de 
legcsekélyebb összeg sincs erre. A püspököknek 
nincs bizonyos fizetésők, mindkét püspök azon 
jövedelemből él, mit conventio sytosiának nevez
nek. A conventio még a múlt századból szár
mazó bizonyos kötelezettség a község részéről, 
melyet igen nehezen lehet érvényesíteni, és me
lyet a szegényebb részek régóta nem fizetnek, 
például Bihar megyében; járulna ehhez a papok 
által fizetett bizonyos illeték. De a papok a 
maguk silány fizetéséből meg sem élhetnek, mert 
sok helyen majdnem semmi, és azok még fizes
senek a püspöknek ? Egy püspök fizetése 3 — 4000 
forintra sem megy. 

M a d a r á s z J ó z s e f : Az sok! 
B a b e s V i n c z e : Sok volna, ha roppant 

teendője és felelőssége nem volna. 
De hogy vannak a consistoriummal ? A con-

sistoriumnak még eddig igen nagy hatásköre 
van, de fizetett hivatalnokai nincsenek. 

I v á n k a I m r e : Épen az a nemes! 
B a b e s V i n c z e : Az iskolák felügyeletét 

is viszik; de hogyan viszik ? Ingyen, minden fize
tés nélkül. Ha a múltba tekintünk, azt látjuk, 
csupa visszaélésekből éltek; most a visszaélések
nek akadály tétetett az által, hogy a statútum 
organisatorium azokat lehetlenné tette, mert 
most már a nyilvánosság, a eontroll áll fön. 

Még roszabbul állnak a klerikális intézetek, 
melyek alig érdemlik meg ezen nevet. Van t. i, 
az aradi dioecesisnek úgynevezett klerikális inté
zete, melynek alig van három évi cursusra két 
tanára s egy-egy tanár fizetése 400 frt. Már 
most arról van szó, hogy leptettessenek életbe 
azon intézkedések és szervezkedések, melyeket a 
törvény alapján a congressus decretált és me
lyek ő felsége jóváhagyását is megnyerték. Eh
hez mindenesetre szükséges a pénz, mert a nél
kül lehetetlen keresztülvinni, és a nélkül mint 
mondám, az autonómia puszta szó. Ha tehát 
szükséges valahol ily ideiglenes segély, mert én 
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az egész rovatot csak ideiglenesnek ta r to t tam, 
ha mondom valahol, i t t merül fel a tadhat-
lan szükség, mert épen ezek azon egyházak, 
melyek a múltban semmit sem szereztek, s nem 
is szerezhettek, mert nem léteztek, mert az ál
lam csak épen most adta meg ezeknek létezé-
sök elismerését. 

Én tehát azt tartom, ha méltó, hogy a 
többi rovatok összegei meghagyatnak: it t az 
nem csak méltányos, hanem igazságos is, mert 
azon alapok is, melyek az egyházat illetnék, tör
vényhozás utján tétettek át. Erre nézve én a 
legcsekélyebb kiszámítás szerint azt találtam, 
hogy egy csekély összeggel lehetne segíteni; a 
javaslatba hozott 80,000 írtnak, mint mondám, 
csak ideiglenes megtoldásával igen nagy szolgá
latot tenne a t. ház és a kormány nem csak az 
egyház szabadságának, autonómiájának, hanem a 
haza ezéliainak is. Én azt tar tom, a t. minisz
térium azon különféle czélokra fordítandó 30,000 
írtból egy csekély összeget erre adhatna, és 
épen ezt figyelembe véve, ezen módosítványt va
gyok bátor előterjeszteni: , ,az egyházi czélok 
czime alatt 4 ik helyre a görög-keleti egyház 
részére előirányzott -80,000 fr'tnyi összeg emel
tessék 120,000 forintra. (Felkiáltások: Csak?!) Én 
semmit sem adtam hozzá, mert meg vagyok 
győződve, hogy az igen t. cultusminiszter ur ed
dig is meggyőződött, vagy legalább meg fog 
győződni ezentúl, hogy ez szükséges és hogy ugy 
fogja ez összeget fölhasználni, mint fölhasználta 
azon 50,000 frtot, mely több év óta az erdélyi 
főegyház vagy érsekség számára kiadatott. 

Ajánlom e módositványomat a t . háznak. 
S z é l l K á l m á n j e g y z ő : (újra felol

vassa Babes Vincze módositványát.) 
M o c s á r y l a j o s : T. ház! Miután Nyáry 

Pál t. képviselőtársunk indítványát érdemileg 
senki meg nem támadta, ugy látszik, hogy az 
általános viszhangra talál és azért e tárgy ér
demébe bocsátkozni nem is fogok. Csak rövid 
észrevételt vagyok bátor tenni azon indokolásra, 
melyet az igen t. miniszter ur előadott. 

0 t . i. azt méltóztatott mondani, hogy van
nak országok és ezek közé sorozható hazánk is, 
hol a vallásnak,hol a papnak nem csak egyházi, 
hanem culturai missiója is van. 

Erre nézve bátor vagyok megjegyezni, hogy 
a civilisatiónak azon stádiumában, melyben ha
zánk hála Istennek áll, én a eultura előmozdí
tására sokkal hathatósabb eszköznek tar tom az 
iskolát, mint a papot, sőt tapasztaltuk gyakran, 
hogy az egyház némely esetekbén talán nem is 
előmozdítója s barátja a valódi culturának. En 
megvallom, ezen segélyezésben nyilt elleutétét 
látom azon vallásszabadsági elveknek, melyek i t t 
az általános vita alkalmával előadattak, mert 

én azt hiszem, hogy csak az lehet elhatározó 
elv az állam és vallások közt való viszonyra 
nézve, mely Amerikában uralkodó, hogy a ki pa
pot akar tartani, fizesse ; a ki templomba akar 
járni, építsen magának saját pénzén. (Flénk he
lyeslés hal felől) Az állam semleges tér az egyhá
zakra nézve, e tekintetben minden felekezet irá
nyában magát tökéletesen semlegesen kell tar
tani. 

Én tehát azon elvet, mely ezen rovatban 
ki van mondva s meg van állapítva, hogy t. i, 
az állam hivatva van segélyezni az egyházakat, 
a „szabad egyház szabad államban" elvével el
lentétben lenni látom. De megvallom, azon kí
vül jelen viszonyaink közt aggályosnak tartom 
az ily segélyezést azon vallásfelekezetek szabad
ságára nézve, melyek az autonómiát már gya
korolják , mert kétségtelen, hogy ily segélyezé
sek utján megtörténhetik az, hogy az állam be
teszi a lábát az autonóm egyházak körébe. Már 
most is ugy vagyunk, hogy ámbár a protestán
sok mindig aggálylyal vannak eltelve ezen tö
rekvések irányában. — és erről tanúságot tehe
tek, mert befolyók ez ügyekbe, — mégis vala
hányszor az állami segélyezés kérdése fordul elő, 
nem tudják magokat elhatározni arra, hogy a 
segélyt visszautasítsák; mert tagadhatatlan jól 
esik az nekik szegénységök folytán. Annál ag
gályosabb ez az autonóm szabadságra nézve, mi
vel oly elveket hallottam fejtegetni az általános 
vitában a miniszter ur részéről, melyek ezen 
aggályokat táplálni képesek. 

. Bocsánatot kérek, hogy erre visszatérek, 
(Fölkiáltások: A részletes vitánál vagyunk!) 

A cultusminiszter ur azt méltóztatott mon
dani az átalános vita alkalmával tar tot t első 
beszédében: (Nem szabad! Nincs napi renden! 
Olvassa): „Az állam és egyház közti viszonynak 
meghatározásában csak két rendszert lehet kö
vetni alkotmányos országban, hol az egyenlőség 
elvéből kell kiindulni mindenben. Vagy azt> 
hogy az állam egyenlő befolyást gyakorol min
den felekezetre ; vagy azt, hogy minden feleke
zetek tökéletesen szabadok." Alább ismét ezeket 
mondja. (Olvassa): „Mertkérdem én, feltartható-e 
oly állapot, hogy egy alkotmányos országban a 
polgároknak nagy része egyházi dolgaikra nézve 
tökéletesen független legyen, egy felekezet pe
dig ezen szabadságot ne bírja?" E szerint tehát 
a t. miniszter ur alternatívát méltóztatott fel
állítani, t. i. hogy vagy legyen szabad vala
mennyi vallásfelekezet, vagy pedig egy sem le
gyen szabad. Igaz, hogy az alternatíva második 
részét méltóztatott hangsúlyozni, mondván, hogy 
igen is, legyen szabad minden vallásfelekezet. 
De bocsánatot kérek, ez alapjában ugyanazon 
nézet, mely i t t az absolut rendszer idejében, mi -
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dőn a protestáns pátenst akarták behozni, al
kalmaztatott. Akkor is ugyanazon alapból, t. 
i. a vallásfelekezetek egyenlőségének látszólag 
igen plausibilis, de itt veszélyes alapjából indul
tak ki. Veszélyes, mert ha ezen egyenlőséget tö
kéletesen keresztül kellene vinni, a különböző 
felekezeteknek az államhoz való viszonyára néz
ve, megtörténhetik az, hogy ha például bármi 
okból, mi igen könnyen megeshetik, nem fog 
egyhamar létre jönni a kath. autonómia: akkor 
ezen egyenlőség kifolyása az lenne, hogy tér
jünk vissza oly intézkedésekre, melyek visszave
zetnének bennünket ismét a Baehrendszer alatti 
protestáns pátens idejébe. 

Ezeknél fogva, megvallom, ón az egész ro
vatot ki szeretném törölni; miután azonban azt 
tapasztalom, hogy a t. ház egyátalában nem ki
van e tárgyakban most már gyökeres irányban 
intézkedni, és miután Nyáry Pál képviselő ur 
indítványában azon irány van kijelölve, melyet 
én is helyesnek tartok, részemről ahhoz járulok. 
(Helyeslés bal felől.) 

H a l á s z B o l d i z s á r : T. ház! (Fölkiál
tások: Eláll!) Engedje meg, t. ház, ha e] nem 
állok. 

T. ház! Itt csupán elvi különbség van 
Nyáry Pál képviselő ur indítványa ós a pénz
ügyi bizottság észrevétele közt. Ugyanis a pénz
ügyi bizottság is csak a jövő évre, illetőleg ez 
évre kívánta az egyházak segélyezését megsza
vaztatni. 

Én azt gondolom, az elv, t. i. az egyháznak 
az államtóli függetlenségének elve — mindenek 
fölött áll, és Nyáry Pál képviselőtársam csak 
ezen elvet akarja kimondatni, ugyanazt, a mit a 
pénzügyi bizottság is kimondott, t. i. hogy a 
vallás és az állam egymástól elkülönittessék; 
én tehát csak azért nem álltam el a szótól, mert 
én is ezen elvet kívánom megmenteni. 

A mit a miniszter ur a 48-ki törvényekre 
hivatkozással történt indokolása mondott, szerintem 
nem csak nem áll — hanem igen szerencsétlenül volt 
alkalmazva, a mennyiben az — mint már Nyáry 
Pál képviselőtársam kifejtette, a 48-ki törvény 
IH-ik törvényezikk 3-ik §-sa igen föltételes volt; 
ugyanis azt föltételezte, hogy minden egyházi 
javak az állam által elkoboztatván, még a pa
pok is, mint államhivatalnokok az állam által 
fizettessenek és ezen elvnek kivitelére utasította 
a minisztériumot,'hogy a vallásfelekezetek meg
hallgatásával törvényjavaslatot terjeszszen a kép
viselőház elé; igen helyesen monda tehát Nyáry 
képviselő, hogy e tekintetben 1848. óta halad-
tuuk annyiban, hogy ezt többé nem kívánjuk. 

Igaz, ón nem kívánom, hogy e szempontból 
terjesztessék elő törvényjavaslat, mert már azóta 
ezen politika elavult. Én, em hogy hivatalnokká 
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akarnám tenni a papot, hanem átalában szabaddá 
akarok tenni minden vallásfelekezetet. Ez volt 
egyedüli indoka Nyáry Pál képviselő ur indít
ványának is. 

A másik, a mit most méltóztatott a minisz
ter ur fölhozni és a mire Nyáry Pál képviselőtár
sam is megfelelt, t. i. hogy ezen segélyezések 
már 1868. és 1869-ben észrevétel nélkül meg 
lettek szavazva, mert ez, mint ő megjegyzé, az 
akkori költségvetéseknek rögtöni áthajtásában ta
lálja föl indokát. De mostani beszédében még 
ezeken fölül a t. miniszter ur egy uj és igen veszé
lyes indokot hozott fel, t. i. a vallásoknak cultu-
rai missióját, és itt már többen föl is karolták ezen 
elvet, hogy miután hát a vallásoknak eulturai 
missiójok van, adjanak ennek is 12 ezret, aman
nak meg pótlólag még 40 ezerét. Engedelmet 
kérek, ez nem áll. Nagy kérdés, uraim, vajon 
van-e a vallásoknak eulturai missiójok? és itt 
igen helyesen, de csak röviden emiitette Moesáry 
képviselőtársam, hogy nem vagyunk többé barbá
rok, hogy a vallások által jussunk a miveltség 
bizonyos fokozatához. 

Minden vallásfelekezetnek megvan a maga 
revelatión alapuló dogmája, erre nézve Jókai 
képviselőtársam igen helyesen jegyzetté meg pár 
nap előtt, hogy midőn e házban felszólal, félre
teszi a felekezeti érdekeket, de leküzdi magá
ban a philosophust is, a kinek pedig joga volna 
kutatni és határozni a dogmák értéke fölött is. 
En nyíltan kimondom, t. ház, hogy ón a val
lásoknak nem ismerhetem el eulturai missióját, 
azoknak más ez élj ok van, miket most fejte
getni nem akarok. Igen helyesen mondotta Mo
esáry képviselőtársam, hogy a eulturai czólokra 
egyedül az iskolák vannak rendelve, mert az 
csakugyan történelmi tény — hogy sokszor a val
lások papjai híveiket nem épen a kultúra utján 
akarják vezetni, hanem inkább vissza akarják terelni 
a közép századok homályába, illetőleg a bigottság
ból folyó föltétlen engedelmességre. Mit a pápai 
esalhatlanságnak épen e napokban czélba vett 
dogmára emelése igazol. 

En hajlandó vagyok elfogadni azt, a mit 
Nyáry képviselő ur indítványozott, t. i. hogy tar-
tassék fön még ez évben a régi gyakorlat. 
Mert szerintem—mi protestáns képviselők — azon 
veszélyes helyzetben vagyunk, hogy miután a 
vallásfelekezetek e tárgyban ugy, a mint a 48-ki 
törvény rendeli, kihallgatva nincsenek, mi ne-
vökben vissza nem utasíthatjuk azon Ezsau len
cséjét, melyet azok már két évben elfogadni jó
nak láttak, nem gondolva meg, hogy ez önkor
mányzatuk veszélyeztetését vonhatná talán jövő
ben maga után, ós csak azért merek rászavazni 
Nyáry Pál t. barátom módositványára, mert a 
vallásfelekezetek még kihallgatva nincsenek. 
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Erintette tegnap Horváth Sándor képviselő 
ur, hogy a protestáns pátens az úgynevezett 
Entwurf, mely szerinte az Ezsau lencséjét hozta a 
protestánsokna, különösen az evangélikusok között 
milyen veszedelmes scissióra adott alkalmat. 
Lettek ugyanis ennek következtében patentalis egy
házak és püspökök, és lettek alkotmányos és auto-
nomikusok. 

Én tehát, t. képviselőház, ezen indoknál 
fogva Nyáry Pál módositványát elfogadom. 

A mi a többieket illeti, i t t van Babes kép
viselő ur 40 ezer, i t t van Simay Gergely ur 1 2 ezer 
forint culturalis alapú követelésével. En vesze
delmesnek tar tanám, uraim, ezen sine qua non-on 
is túlmenve, még egyes felekezeteknek olyasmit 
megszavazni, melyre nézve, hogy multjok nincs, 
mint malum necessariumot megadni, de egy 
krajczárt sem többet, nem akarván szaporítani 
azon lovagok számát, kik az Ezsau lencséjeért 
készek fognának talán lenni az autonómiát 
mellőzve, jövőre is a subventio mellett maradni. 

B e r z e n c z e y l á s z l ó : T.ház! Igen rövid 
leszek,kettőre akarok véleményt mondani; elő
ször a Simay Gergely indítványára, azután a 
Babes Vinczéére. 

Ámbár az egészre nézve magam is azt kí
vánnám, hogy az ideiglenes legyen, mégis azt 
merem állítani, ha elfogadjuk azt, hogy az állam 
ju t t a t némely egyházaknak segélyt: akkor el kell 
fogadni annak a következményét is, és akkor 
kénytelen vagyok Simay Gergely véleményét és 
követelését logikai és következetesség! szempont
ból helyeselni, és azt mondom, ha egynek adunk, 
ép oly kötelességünk adni a másiknak is. 

Az mondatott itt, hogy a papok a cultúrá
nak vezetői. Valóban én azt látom, hogy a pa
pok nálunk épen a barbarismusnak vezetői, mert 
sajnosán tudjuk, hogy nálunk épen a papok ve
zetői az agitatióknak. 

Az örmény egyházra nézve röviden meg
jegyzem, hogy mellőzve egyes geschafteket, (De
rültség) az örmények ugy Magyarországon, mint 
akár hol politikailag magokat az országgal min
dig identificálták, és sohasem tartoztak azon nép
fajok közé, a kik habár szeretik a traditiókat 
föntartani, mégis társulnak azon nemzetiségekkel, 
a kik azon társadalom ellen, a melyben élnek 
és laknak, folytonosan conspirálnak Miután tehát 
az izraelitáknak és a többi felekezeteknek adunk, 
következetesnek tartom, hogy adjunk az örmé
nyeknek is. En tehát ezt pártolom, azonban 
megjegyzem, hogy azon összeget, melyet Simay 
Gergely képviselőtársam kér, soknak tartom, és 
azt hiszem, fele is elég. 

A mi a Babes Vincze képviselő ur indítvá
nyát illeti: ne tessék arról beszélni, mintha a 
román egyháznak Erdélyben és Magyarországon 

s február 24. 1870. 

kevesebb módja lett volna magát művelni, mint 
ott, hol uralkodó volt, péld. a Dunafejedelemsé
gekben; méltóztatnak ismerni azt , hogy a 
magyarországi és erdélyi román papság mindig 
műveltebb volt, mint a dunafejedelemségi; ne 
feledjék, hogy a legelső román bibliát Erdélyben 
irták és a román litteratura Erdélynek és Ma
gyarországnak köszöni létét. Ezt el kell ismer-
niök. Már, hogy ezen görög biblia a vulgátából 
volt fordítva, és fordítva egy más a görögből, 
az nem tartozik hozzánk, csak az, hogy a ro
mán papság miveltebb volt Erdélyben, és hogy 
még nem láttam román papot Erdélyben, ki 
mint Komániában, tartja a könyvet maga előtt 
és énekel, pedig egy betűt sem ismer azon könyv
ből, melyből énekel. (Derültség.) 

Bátor vagyok kérdezni, miért kívánja Babes 
ur azt az összeget? Én azt mondom, azon nagy 
nép, mely 4 milliót tesz Magyarországon — va
lóban csodálkozom, hogy 4 millió létére semmije 
sincs, mert hiszen a mai viszonyok szerint még 
a napszámból is lehetne néhány milliót behozni; 
de ezt nem azért mondom, mintha fukar volnék, 
hanem hát Babes ur azért kívánja autonómiájuk
nak rendezését, hogy pereiket saját clerusuk 
ellen kivihessék. De ha ez így van, akkor mi 
katholikusok is sokkal nagyobb összeget fogunk 
kérhetni, mert nekünk is lesz perünk a mi pap
ságunkkal, a mi derűsünk pedig sokkai hatal
masabb, nekünk több millióra lesz szükségünk. 
(Derültség.) Ennek az lesz a vége, hogy minden 
vallásfelekezet kérni fog egynehány milliót, hogy 
papjaival dolgát elintézze, ennélfogva nem sza
vazhatok rá. 

De az örményekkei egészen máskép áll a 
dolog. Ezek követeléseinek jogosságát az 1848-ki 
törvények is elismerték és annak megtagadását 
méltánytalannak tartom, az örmények loyalitását 
mindnyájan ismerjük, de ha Babes ur indítvá
nyából indulnánk ki, a követeléseknek soha sem 
1 nne vége. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : Több észrevételt 
volnék kénytelen a cultnsminiszter ur költség
vetése ellen tenni; de nem akarok praejudicálni 
a szerb nemzeti egyházi eongressus határoza
tainak és nem akarom provocálni a méltatlan 
praejudicálás vágyát ; azért szorítkozom csak a 
4-ik, a keleti egyházak segélyezéséről szóló 
pontra. Miután a -?zerb és román metropolia 
törvényesen el lettek választva*, óhajtandó lett 
volna, hogy a t. miniszter ur is ne együttesen, 
hanem különválva veszi vala föl a költségve
tésbe az illető tételeket. Elvárom : hogy azt jö
vőre tenni fogja, és kívánom, hogy a jelenlegi 
segélyezés is méltányos arányban osztassék el a 
két egyház közt. De miután az erdélyi archi-
dioecesis már 50,000 frttal participál, én azon 
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ezélból, hogy ezen arány létesíthető legyen, 
pártolom Babes Vincze t. barátom indítványát, 
miszerint a segélyezés 120,000 frttal emeltes
sék azon esetben, ha a t. ház a segélyezés elvét 
elfogadja. 

T i s z a K á l m á n : T. ház! Igen röviden 
szándékozom kifejteni azon nézetemet, hogy én 
azt, hogy az egyházi czélokra e költségvetésben 
foglalt összegek ugy, a mint Nyáry t. barátom 
előadta, a rendkívüli költségek közt megszavaz
tassanak, magam részéről is elfogadom. Elfoga
dom, mert belátom, hogy hazánkban még van
nak oly rendkívüli helyzetek s körülmények, 
melyek azt egy ideig igazolják, s igy helyeslem, 
hogy azok most megszavaztassanak, de helyes
lem azt is, hogy nem a rendes, hanem a rend
kívüli kiadások közt szavaztassanak meg. De 
nem tehetem, hogy két oldalról jött azon in
dítványok, miszerint ;egyes tételek emeltessenek 
töl , vagy hozzá esatoltassanak, bármelyikét is 
pártoljam. I t t engem legelőször is egy átalános 
elv és nézet vezet, mely abban áll, hogy nem 
volna helyes megkezdeni azt, hogy egyes képvi
selők indítványára egyes tételek meghatározott 
kerekszámokkal emeltessenek föl, mert akkor 
egyenlő joggal és egyformán hasonló tételföl
emelést követelhet magának minden érdekelt és 
utoljára a költségvetés minden számadáson fölüli 
nagyságra fog emelkedni és felelős senki sem 
lesz, mert utoljára is a ház nem felelős. (Ugy 
van! bal felől.) 

Az összegnek meghatározása, szerintem a 
kormány kötelessége, ő felelős azután azért, hogy 
azon általa kívánt összegekkel ugy lehessen kor
mányozni, a mint kormányozni szükséges. Ha 
mulasztást lát a ház, igen is lehet, sőt gyakran 
szükséges utasítani a minisztert, hogy egy vagy 
más pontra is terjeszsze ki figyelmét és tegyen 
javaslatot, de az összegnek még azon esetben is, 
meggyőződésem szerint, a miniszter által kell 
javasoltatni, és ez legalább azon eljárás, melyet 
kővettetni láttunk oly országokban, melyekben 
parlamentális kormány van és a költségvetés 
megszavazási módja és ezélszerüsége fölött már 
régóta tisztában vannak. 

A mi a dolgot illeti, azon átalános oknál 
fogva nem szavazhatom meg sem az egyik, sem 
a másik összeget; és meg kell jegyeznem külö
nösen arra, a mi itt az örményekre nézve el
mondatott; én nagyon tudom becsülni azon haza
fiúi szellemet, melyet el nem ismerni magyar
országi és erdélyi örményekre nézve nem lehet, 
de én legalább azt gondolom, hogy i t t nem 
nemzetiségi dotatióról, hanem hitfelekezeti do-
tatióról van szó; én ugy tudom, hogy az örmény 
vallás nem különálló vallás, hanem az örmények 
római katholikusok és igy, meggyőződésem sze

rint, külön szóba egyátalában nem jöhetnek. 
(Helyeslés.) 

'Engedje meg a t. ház, hogy még csak két 
megjegyzést tegyek. (Halljuk!) 

Az mondatott, hogy a vallásnak nincs eul-
tur hivatása. Engedelmet kérek, ezt én el nem 
fogadhatom, sőt ellenkezőleg, minden vallásnak 
jogosultsága csakis cultur-missiójában rejlik s 
a mely perczben egy vallás cultur-missióját el
vesztette, a mely perczben a cultura érdekeivel 
ellentétbe helyezte magát, azon vallás el fog 
enyészni (Átalános helyeslés) és helyébe fog lépni 
egy más vallás, mely cultur-missióját teljesí
teni képes. (Átalános élénk helyeslés.) Erről tanú
ságot tesz az ezredéves történet. 

A másik, mit meg akarok jegyezni figyel
meztetésül, az, hogy i t t tiz nap óta semmit sem 
hallunk annyiszor emlegettetni, mint az auto
nómiát. Én részemről természetesen tapaszta
lásból is annak föltétlen barátja vagyok, de 
engedelmet kérek mindenkitől, egy hanggal kö
vetelni az autonómiát ós egy másik hanggal a 
lelkészeknek az állam általi dotatióját, azt nem 
tartom helyesnek. Mi protestánsokul követeljük 
az autonómiát, de nem is jajdulunk föl a miatt, 
hogy fölteszem, a tiszántúli superintendentia fe
jének, püspökének mindössze 1000 frt fizetése 
van, mit az egyháziak magok adójából fizetnek. 
(Helyeslés.) 

M o c s o n y i S á n d o r : T. ház! Bocsánatot 
kérek, ha talán visszaélve már a t. ház becses tü
relmével, néhány rövid észrevételt leszek bátor 
tenni. 

A Babes Vincze képviselőtársam által beter
jesztett módositványnak két nézpontja, irányadó 
eszméje van, mely itt már föl is emlí t te tet t ; és 
pedig egyik a Szlávy igen t . képviselőtársam néz
pontja. a ki azt mondotta, hogy az ily egy
házi czélokra megszavazandó subventioknál nem 
mérvadó az igazság és méltányosság, t. i. nem 
mérvadó azon elv, hogy az egyes hitfelekezetek 
egyenkint és mindnyájan subventionáltassanak, 
hanem tekintettel kell lenni azon, az igen tisz
telt vallásügyi miniszter ur által is nyomatéko
san hangsúlyozott cultur-missiójára a felekezetek
nek. Ez az egyik nézpont. 

A másik, melyet igen tisztelt képviselőtár
sam Tisza Kálmán emiitett föl, az, hogy nem 
helyes az egyes tételeket emelni, midőn az 
egyes képviselők által az összegek meghatáro
zása inditványoztatik. 

Elfogadom ezt, és azt hiszem, Babes képvi
selőtársam ragaszkodik az általa indítványozott 
összeghez; de épen Tisza Kálmán t. képviselő
társam előadása folytán, midőn azt mondja, 
hogyha valahol fogyatkozás létezik, hivassék 
föl a kormány, hogy az iránt tegye meg javas-
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latát, pártolom ezen módositványt akként, hogy 
utasíttassák oda a vallásügyi miniszter ur, misze
rint meggyőződvén a subventio emelésének szük
ségességéről és azon arányról, melyben az esz-
közlendő lenne, annak idején póthitelt kérjen a 
háztól. (Helyeslés.) 

De nem fogadhatom el azt, mit Mocsáry 
képviselő ur felemlitettt: hogy a vallásszabad
sággal nem fór össze az egyes egyházaknak 
subventionáltatása az állam részéről, mert ezen 
argumentum csak is abstract alkalmazható; pe
dig hiszem, épen Mocsáry képviselő ur volt az, ha jól 
emlékszem, ki a lefolyt discussio alkalmával az
zal támadta meg Pulszkyt, hogy ő ily abstract 
elveket alkalmaz a concret tekintetek figyelembe 
vétele nélkül, holott az idealismusnak reális ér
téke nincs. 

Talán ezzel megfeleltem Tisza Kálmán kép
viselő ur azon észrevételére is, a ki nem tudja 
összeegyeztetni, hogy egy felől autonómiát hang
súlyozunk, más felől a lelkészek fizetését kérjük. 
Nem a lelkészek fizetéseiről van itt szó, hanem 
a consistoriumról van szó, és az autonómia szer
vezésére szükséges költségről, s ha e tekintetben 
a román egyház nem rendelkezhetik azon pénz
összegekről, melyek e czélra szükségesek, bizto
sithatom Berzenczey képviselő urat, hogy ennek 
egészen másban rejlik az oka, de nem a román 
nézet ekbem 

Egyébiránt pártolom ez indítványt. 
I v á n k a I m r e : Csak egy pár szót va

gyok bátor fölemlíteni. Itt a consistoriumok fize
tése említtetett. Ha valakinek az autonómiáról 
lehet beszélni, bizonyosan azon egyház tagjá
nak lehet, a mely, mint a történet is mutatja, 
legtöbbet szenvedett. Mi nem kérünk itt 
dotatiót, és szívesen lemondunk arról; nálunk és 
püspökeinknek is 6—800, vagy legfőlebb 1000— 
1200 frt. fizetésök van, mivel több költségök van, 
mint a rendes papoknak; a consistorium tag
jainak pedig egy krajczár fizetésök sincs, hanem 
az illető tagok az ügy érdekében ingyen szol
gálnak. Csak ezt tartottam szükségesnek el
mondani, és valóban az autonómiára minket 
tanítani senkisem fog. (Helyeslés.) 

C s e r n a t o n y l a j o s : Tisztelt ház ! 
Elismerem, hogy azon követelések, illetőleg 
kérések, melyek itten tétettek, a felelősség
nél fogva némileg indokolva vannak és az 
az illetők magokat följogosítottaknak tarthatják. 
Ennélfogva, mert ezt elismerem, s azt hiszem, 
hogy sokan elismerik: föl vagyunk egyszersmind 
arra hivatva, hogy indokoljuk azt, hogy miért 
nem teljesítjük mi mégis e kívánságot, mely a 
jogegyenlőségnél fogva méltányosnak, sőt jogo
sultnak látszik ? Én épen csak az iránti nézetem
nek kinyilatkoztatására vagyok bátor fölszólalni, 

miért óhajtjuk mi és miért proponálta igen 
tisztelt barátom Nyáry Pál, és méltóztatott 
a tisztelt miniszter ur is elfogadni azon pro-
positiót, hogy ne a rendes kiadások közétó-
t essék, hanem a rendkívüliek közé soroztassék 
az, mi a budgetben van? azért, mert azt az elvet 
valljuk, hogy ezeknek el kell töröltetni, és nem 
kell belefoglaltatnia, mihelyt lehet, sem a rendesek, 
sem a rendkívüliek között. Ha ez elvet most 
megállítjuk, akkor elismerjük, hogy e tétel egy 
malum necessarium, melyet még nem töröl
hetvén el rögtön, okvetlenül még most rend-
kivülileg föl kell vennünk a költségvetésbe. De 
ebből nem következik, hogy egy oly tételt, melyet 
eltörölni akarunk, ujabbaknak hozzáadásával nö
veljünk. En részemről nem szavazok azon kiadá
sok növelésére, melyeket el akarunk törleni. (He
lyeslés. Szavazzunk!) 

E l n ö k : Elfogadja a ház e tételt a pénz
ügyi bizottság módosítása szerint? (Fölkiáltások: 
Nem!) Tehát nincs elfogadva. 

Elfogadja-e a ház Nyáry Pál képviselő ur 
módosítását? (ElfogadjukI) E szerint a 290,000 
forint a rendkívüli költségek rovatába fog átté
tetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés 3-ik czimében, a tanulmányi ügyekről az 
első rovatot.) 

E l n ö k : Babes Vincze ur kívánja módosit-
ványát újra fölvétetni. (Fölkiáltások: Elesett!) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Babes Vincze inditványát.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
rovatot.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak a Ill-ik czim első rovatára nincs 
észrevétele. 

E l n ö k : Elfogadja a tisztelt ház? (Elfo
gadjuk !) 

H o f f m a n n P á l : Nekem a Ill-ik ezim-
nél egy kérdésem van a vallás- és közoktatási 
miniszter úrhoz, t. i. e rovatban tankerületi fel
ügyelők költsége foglaltatik, jelesül hat tankerü
leti felügyelő és azoknak hivatalaihoz tartozó 
személyek és egyéb hivatalos functiókra szolgáló 
költségek. Az én nézetem az, miszerint ezen tan
kerületi felügyelők fölöslegesek; (Helyeslés) fölös
legesek azért, mert ezen tankerületi felügyelő
ségek csakis az állam- és kath. iskolákra ügyel
nek fel, és igy igen speciális czélokra szolgálnak; 
fölöslegesnek tartom továbbá azért is, mivel ezen 
tanfelügyelők összes teendője csak az érettségi 
vizsgáknál az elnöklésre szorítkozik. Az összeg 
nem jelentékeny ugyan, 28,900 frt, (Közbeszólá
sok : Elég nagy biz az!) azonban fölösleges tárgyra 
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ennyit sem vagyok hajlandó megszavazni. (Rész
leges helyeslés.) Belátom egyrészt, hogy ezen in
tézményt rögtön eltörülni nem lehet, másrészt 
talán az érettségi vizsgáknál elnökösködósök még 
ez év folytán szükséges is; és ennél fogva, a 
mennyiben a miniszter úrtól oly kijelentést sze
rencsés lehetnék venni, hogy ő ezen tankerületi 
felügyelőségeket a jövő évre a budgetbe nem 
szándékozik fölvenni, ez esetben az erre vonat
kozó inditványtól elállnék. 

Eötvös József b. közoktatási mi
n i s z t e r : Megvallom, t. ház, (Halljuk'.) nagyon 
bámulom, hogy a t. képviselő ur, ki a tanügy 
jelen állapotát Magyarországon ismeri és ismeri 
a középtanodák szervezetét is, ezen kérdést in
tézte hozzám. 

Részemről azt hiszem, valamint a népneve
lés tekintetében sok hiány létezik, ugy kétsé
gen kivül senki a középtanodák jelen állapotával 
megelégedni nem fog. Valamint a népoktatásnál 
szükséges volt egy kimerítő törvény arra, hogy 
a népoktatás terén a haladás lehetségessé vál
jék, mert alkotmányos országban — fölfogásom 
szerint — első alapja minden reformnak egy 
tőrvény, mely az irányt kijelölje: ugy hasonló 
törvény alkotása szükséges a kőzéptanodákra és 
az egyetemre nézve is. Ezen törvényjavaslatomat 
bátor leszek a t. ház asztalára letenni, mely jö
vőben a középtanodákat, ide értve természetesen 
ugy azokat,melyek classicus neveléssel foglalkoznak, 
mint a reáliskolákat, szabályozza, és akkor a 
dolgok természeténél fogva azon felügyeleti rend
szer, mely e gymnasiumokra nézve most létezik, 
meg fog szűnni és a törvény valamint a gym-
nasiális uj szervezetet, ugy meg fogja határozni 
a felügyeleti módozatokat is, melyek arra szük
ségesek, hogy a törvény végrehajtassák. Hogy 
azonban addig, mig a jelen — bármily hiányos 
— rendszer főnáll, szintén valami fölügyeletre 
szükség van, hogy azon ötven és néhány közép
tanoda nem maradhat minden felügyelet nélkül, 
hogy addig pl., mig a vizsgálatokra nézve uj 
rendszer behozva nincs és pl. az érettségi vizsgá
latok helyett fölvételi vizsgák hozattak volna 
be, addig, mig az érettségi vizsgálatok léteznek, 
kell lenni valakinek, ki az állam részéről fel
ügyeljen, hogy ezen érettségi vizsgálatok kellőleg 
taitassanak meg: az előttem tökéletesen vilá
gos. Addig tehát, mig a közoktatási rendszer 
megváltoztatva nem lesz törvény által, addig, 
mig a, mostani rendszer minden kellékeivel léte
zik, iáe értve az érettségi vizsgákat is, addig — 
fölfogásom szerint — ezen felügyelőket föntar-
tani szükséges. 

Azon perczben, melyben a t. ház a közép
tanodákra nézve uj törvényt fog alkotni, azon 

perczben ezen hivatal, valamint az egész előbbi 
rendszer meg fog szűnni. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Én a tanke
rületi főfelügyelőket és azok lételét egyátalában 
indokolva nem látom, még azok után sem, miket 
most itt a t. vallás- és közoktatási miniszter ur 
mondott. A főérv, a melyet fölhozott, az, hogy 
mig érettségi vizsgák léteznek, addig kell, hogy 
legyen valaki, ki a vizsgálatokra az állam részé
ről felügyeljen. Ha szükséges egyátalában, hogy 
az állam külön felügyeletet gyakoroljon az érett
ségi vizsgákra, inkább mint más iskolai vizs
gákra, igen könnyen lehet segitni az által, hogy 
a minisztérium vagy az egyes tanodák igazga
tóit, vagy egyes jelesebb tanárait delegálja azon 
autoritással, hogy ott az államot képviseljék. 
Hanem, hogy azért szükséges legyen egy egész 
gépezet, mely 28,200 frtba kerülj annak szüksé
gét egyátalában nem látom át. Én egészben vé
ve tévesztettnek látom azon irányt, melyet a 
miniszter ur a nevelés előmozdítására behozni 
és követni látszik. (Halljuk!) Én nem az által 
tartanám a nevelésügyet előmozdithatónak, hogy 
az egyes bureaukratikus hivatalokat és szemé
lyeket szaporítsuk; minél több lesz a felügyelő, 
minél többet költünk e bureaukratikus intézke
désekre, annál kevesebb lesz a valódi haszon a 
nevelésből. Nem kell az iskolákba járó ifjúságnak 
más felügyelő, mint tanitójok ós iskola felügye
lőjük. Az igazgató fölé tegyünk tanfelügyelőt, e 
tanfelügyelő fölé főfelügyelőt, e főfelügyelő fölött 
áll a minisztériumban az osztálytanácsos, e 
fölött áll a miniszteri tanácsos, e fölött ismét a 
államtitkár, a ki fölött ismét a miniszter áll: 
ez rettenetes hierarchia! Ebben annyi gradatio 
van, mint a hadseregben a közlegénytől a gene
rálisig, mint az egyházban a káplántól a cardi-
nálisig. Én azt hiszem, a tanfelügyelők már bele 
vannak foglalva a törvénybe; ezt incidentaliter 
a budget tárgyalásánál eldönteni nem lehet; de 
a tankerületi főfelügyelők a törvényen nem ala
pulnak, ezeknek a törvényben sehol semmi nyo
muk nem levén s egyébiránt is én azokat fölös
legeseknek tartván, e tételt eltörlendőnek vélem. 

Sokkal inkább vélem én azt, hogy a tan
ügy is elő fog segittetni, ha azon pénz, a mi 
ezekre fordittatik, és pedig nem csupán csak 
ezen tanfőfelügyelőkre, hanem egyátalában az 
egész tan főfelügyelőségre, egyes iskolák fölállí
tására és föntartásári fog fordíttatni. Méltóz
tassanak egy kis bizalommal lenni a törvényha
tóságok iránt; ha a törvényhatóságok felügyelete 
alá fogják ez ügyet bízni és ha azon 274,000 
frtot a törvényhatóságoknak fogják átadni, azon 
meghagyással, hogy egyes helyeken, egyes köz
ségekben, hol iskolák nincsenek, 3—4 — 500 frt 
segítségével rábírják azokat, hogy iskolákat ala-
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pitsanak, hogy a törvényes 5%-át adójoknak az 
iskolák fölállítására fordítsák, s mennyiben az 
elegendő nem volna, abból segélyezzék azokat, 
akkor nem 41 tankerületi felügyelő lenne az 
országban, hanem 5 — 600 uj iskola, és azon 
5000 község, melynek iskolája nincs, ennyi száz
zal legalább kevesednek. 

De, mint mondom, a tanfelügyelők állását 
ez esetben megváltoztatni nem lehet, mert azok 
a törvény által meg vannak állapítva, a tanke
rületi főfelügyelők azonban nem; ez utóbbiakra 
nézve bátor vagyok következő indítványt ter
jeszteni elő: (Halljuk!) „A Ill-ik czim első rova
tában előirányzott 28,200 frt, a mennyiben a tan
kerületi főfelügyelőségek semmi törvényben nem 
alapulnak, de különben is fölöslegesek, eltöri en-
dők." (Helyeslés bal felől.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő indítványát.) 

S c h w a r c z G y u l a : T. ház! Hogy a tan
felügyelet szükséges, azt szakember nem fogja 
kétségbe vonni. A tanfelügyelet nem csak szük
séges a növendékek fölé, hanem szükséges a 
tanitószemélyzet fölé is s a tanfelügyelő ép oly 
szükséges a másodlagos tanfolyamokon, mint 
szükséges az elemieken. Azonban ebből nem az 
következik, hogy ezen rovatát a budgetnek ugy, 
a mint van, helyeseljem. Az igen t. miniszter ur 
azt mondta, hogy jövőre beadandó középtanodai 
törvényjavaslat által a dolgon módosítva lesz, s 
én remélem is, hogy módosítva lesz; mert belá
tom ugyanazt, a mit mondott, hogy az állam 
igazgatása alatt álló másodlagos tanodák minden 
felügyelet nélkül nem maradhatnak; ez természe
tes : mert hisz az államnak azok tanári személyzetet 
is kell ellenőrizni; hanem én azt látom, hogy ez 
intézmény ugy, a mint előttünk áll, nem egyéb, 
mint sajnos öröksége a múlt 1847-iki időszak
nak. Nekem nincs kifogásom az ellen, hogy a 
gymnasiumok és reáltanodák fölött tanfelügyelet 
gyakoroltassék, hanem az ellen van kifogásom, 
hogy megtartassék azon régi szokás, mely abból 
állott, hogy czimzetes apátok és prépostok, kik
nek valami kilátásuk volt magasabb állásra, a 
régi helytartótanácshoz becommandiroztattak és 
ezekre bízatott a közóptanodák fölügyeleti ve
zetése. 

Nem szólok a jelen tankerületi főtanfel
ügyelők személyes tulajdonairól, hanem tudom, 
hogy átalános indignátió uralkodik az ország 
szakértő köreiben a fölött, hogy a kerületi fő-
tanfelügyelők most is, mint a 47-es korban volt, 
papok és pedig kivétel nélkül papok. Én ennek 
nem látom szükségét, és igy, a hogy a dolog 
jelenleg áll, nem látok abban egyebet, mint foly
tatását a 47-es dicasterialismusnak. 

Már most az a kérdés, hogy midőn minisz

ter ur arról beszélt, hogy jövőre ez máskép lesz, 
mit értett ez alatt a „jövőre* szó alatt. Én. 
attól teszem függővé elhatározásomat, hogy mit 
értett az alatt a miniszter ur, hogy jövőre más
kép lesz? Most tárgyaljuk az 1870. évi költség
vetést, és pár -hónap múlva remélem, elő fog 
terjesztetni az 1871-iki. Az tehát már most a 
kérdés, mit értett ezen jövő alatt? Azt értette-e, 
hogy az ő középtanodai törvényjavaslata előbb 
be fog terjesztetni, mint az 1871-iki előirány
zat? és hogy az 1871-ik évi előirányzatban már 
nem lesz bajunk ezen dicasteriális intézmóny-
nyel ? Vagy pedig értett átalában véve valami 
vague időpontot, melyről nem tudjuk, mikor fog 
bekövetkezni? Ha a cultusminiszter ur igéretét 
fejezi ki az iránt, hogy az 1871-ik évi előirány
zat előterjesztése előtt fogja azon törvényjavas
latot beadni, azon esetben én részemről, miután 
tanfelügyeletnek létezni kell, sajnálatomat feje
zem ki ugyan a tanfelügyeletnek jelen színezete 
fölött; de egyátalában a tanfelügyeletet eltör-
lendőnek e helyütt nem tartom. De az eset
ben, ha ő az iránt ígéretet nem tesz és nem 
biztosit bennünket, hogy az 1871-iki előirányzat 
megszavazása előtt beterjesztendi a tanfelügye
letre is vonatkozó középtanodai reformjavaslatát, 
az esetben én a jelenlegi hagyományos intéz
ményt végtelen időkre prolongálva látom és el
lene szavazok: mert nem pár hónapról, hanem 
hosszabb időről, bizonytalan időhuzamról szólva, 
inkább nem akarok semmi tanfelügyeletet, mint 
a jelenlegi dicasteriális elavult tanfelügyeletet. 
(Helyeslés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b. c u l t u s m i n i s z 
t e r : Engedelmet kérek, t. ház, hogy szólhassak. 
Nem igen könnyen érzem magamat sértve; de 
azt hiszem, nincs senki följogosítva azt monda
ni: ha igéretemet teljesíteni fogom. Azon kétel
kedni, hogy igéretemet teljesítem — meggyőző
désem szerint — senkinek jogában nincs, és kö
vetelhetem mindenkitől, hogy szavaimnak hitelt 
adjon. (Élénk helyeslés a jobb oldalon.) 

S c h w a r c : G y u l a : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások: Másodszor szólni nem szabad!) 

E l n ö k : A képviselő ur jogában van sza
vai félreértését helyreigazítani. 

S c h w a r c z G y u l a : Nagyon csodálko
zom, hogy a t. cultusminiszter ur annyira féke
érthetett. Itc vannak szomszédaim, a kik haliot-
ták szavaimat. En nem azt mondtam, hogy. ha 
a miniszter ur igéretót teljesiti; hanem azt 
mondtam, hogy: ha a miniszter ur azon ígéretet 
teszi. Ne méltóztatott volna a miniszter ur con-
versalni, hanem hallgatni szavaimra, akkor e 
félreértés nem történik meg. (Zaj jobb jelöl. Ugy 
van! Igaz! a bal oldalon.) 
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H o f f m a n n P á l : T. ház! (Zaj.) vagy nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak föl-
E l n ö k (csengd): A vita be van rekesztve, állni. (Megtörténik!) A többség elfogadja. 

s ennél fogva Hoffmann Pál képviselő ur a Holnap 10 órakor ülés. 
tárgyhoz többé nem szólhat. 

Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizottság Az ülés végződik délután 2 órákor. 
véleménye szerint ezen tételt 28,200 forinttal 

130. országos ülés 
1870. február 25-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- s közoktatási miniszter költségvetésének részletes tárgyalása 
tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó- esem Jász-Kisér, Jász-Ladány, Jász-Alsó szt. 
zsef b., később Festetics György gr. j György, Ujszász, Jánoshida, Alattyán községek-

\ nek és Szászberek pusztának és az illető lako-
Az ülés kezdődik d. e. 101íi órakor. , soknak azon alázatos kérelmét benyújtani, mely

ben kérik, hogy az 1868-ik 49-ik törvényczikk 
E l n ö k : Méltóztassanak a múlt ülés jegy- j 1. §. e) pontja értelmében a hatvan-szolnoki va-

zökönyvét meghallgatni. j sut azon irányban vitessék ki, mint azt a 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa afebr. ! törvény rendeli, t. i. Jászberényen keresztül és 

24-kén tartott ülés jegyzőkönyvét.) ' hogy e községek érdekeinek megfelelő állomással 
E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv j építtessék ki. Kérem a kérvényi bizottsághoz át-

hitelesittetik. tétetni 
Somogy megye közönsége a megye területé- | E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz tété

től elszakasztott úgynevezett Ketel-Répás terű- j tik át. 
létnek a megyéhez leendő visszacsatoltatását j Következik a napirenden levő tárgy, t. i. a 
kéri. | cultuszminiszterium költségvetésének részletes tár-

Szintén Somogy megye közönsége az Esz- j gyalusa, és pedig a III. ezim 7-ik rovata: a 
terházy-képtárnak államköltségen leendő megvá- : népnevelési tanfelügyelőségekről. 
sárlását kéri. Mihályi Péter jegyző (olvassa a köti-

Temes megye közönsége Krassó megyétől : ségvetés III. czimének 7-ik rovatát) 
1783-ban elszakított karansebesi kerületnek az Kautz Gyula előadó: A pénzügyi 
utóbbihoz leendő visszacsatoltatását kéri. bizottságnak erre nézve nincs észrevétele. 

Szontagh Pál (csanádi) képviselő ur bemu- H r a b á r M a n ó : T. ház! Azt hiszem, 
tatja Balassa Gyarmaton lakó Roth Mózes kér- nem találok ellenmondásra e házban, ha azt 
vényét, melyben folyamodó az 1869-ik évi jőve- mondom, hogy minden uj intézmény mulhatlanul 
delmi adóbeli megrovatásáért orvoslást kér. ! föltételezi annak szükségességét is. Nem tar to-

Molnár Pál képviselő ur bemutatja Jakab- ; zom azok közé, kik a tanfelügyelőségek szüksé-
falva község lakóinak kérvényét, melyben pana- gét tagadni akarnák, de ép azért, mert belátom 
szólják, hogy legelőilletékök nem mint legelő, annak szükségét, szerintem nem hagyható egy 
hanem mint erdő van megadóztatva és ez iránt ; ily taníelügy el őszek sem üresedésben, s miután 
orvoslást kérnek. tudtommal Sáros vármegyében egy fő-, Márma-

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz rosban pedig egy altanfelügyelői szék mind e mai 
utasíttatnak. napig üresedésben van, egész tisztelettel fordu-

K o v á c h l á á s z l ó : T. ház! Van szeren- I lok a cultusminiszter úrhoz azon kérdéssel, szán-




