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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-
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dékozik-e ezen tanfelügyelői székek betöltését 
mielőbb eszközölni? vagy ha nem, mondaná meg 
okát, miért maradt el az ekkorig? Mert vagy 
van szükség e tanfelügyelőaégekre, vagy nincs. 
Ha van, akkor ezeknek be nem töltése mulhat-
lanul a tanügy hátrányára történik; ha pedig 
nincs rá szükség, akkor fölösleges a reá előirány
zott költség megszavazása. 

S z i l á d y Á r o n : T. ház! Nem tudom, 
vannak-e üresedésben ily tanfelügyelői helyek, még 
kevésbbé vagyok kíváncsi egyelőre arra, vajon szán
dékozik-e azokat betölteni a t. miniszter ur. Nem 
is azért szólalok fel, hogy vádoljam a tanfelü
gyelőket, nem is azért, hogy védjem őket; mint 
tanfelügyelőket hivatalos állásukban, annak elfo
gadásaért védi őket a törvény, mely rendszere
sítette állomásukat, melyekre kineveztettek. Vá
dolni, ha van ok a vádra, vádolja őket a tör
vény, melynek szakaszait végre nem hajtották. 

Tömkelegét azon akadályoknak, melyeket a 
miniszter ur tegnap fölemiitett, hogy útjában 
állnak hazai nevelésügyünk kifejlődésének, szin
tén nem akarom a tanfelügyelők személyében 
akár egyenkint, akár összesen látni; mert ily 
roppant vádnak elviselésére nem tartom őket 
elég nagy számú testületnek és kisebb számuk
hoz mérve nem oly hatalmasaknak, hogy legyőz-
hetlen akadályokat gördíthetnének az ügy kifej
lődése elé. Azok után, a miket itt e házon belül, 
és e házon kívül hallottunk, valóban nem nehéz 
dolog nevetségessé tenni egyik vagy másik tan
felügyelőt; azok után mikről nekem is tudomá
som van, természetesen kisebb részéről a kine
vezett tanfelügyelőknek ismét azt vagyok kény
telen mondani, hogy vannak kőztök olyanok, kik
nek mind ügybuzgósága, mind képessége iránt 
kellő elismeréssel kell viseltetnünk. 

Egy kérdést azonban eldöntetlenül kellett 
hagynom magam előtt mindeddig: nevezetesen 
azt, vajon jobban tesz-e a cultusminiszter ur, 
ha több oly szakértőt, minőt egynehányat tiszte
lünk a tanfelügyelők sorában, ha több ilyet nevez 
ki, elvéve őket azon intézetektől, a melyek virág
zására oly nagy befolyásuk volt? vagy jobban 
tette volna, ha ott hagyja őket, habár kényte
len nagy részben gyakorlatlan egyéneket alkal
mazni? Eldöntetlen voltam kénytelen hagyni e 
kérdést azért, mert megvallom, a tanfelügyelők 
eddigi működésének nem látom oly sikerét, oly 
eredményét, mely csak azon néhány jeles szak
képzett egyénnek, azon másik térre való áthe
lyezése által amonnan elvonását igazolná, és nem 
látom biztosítva, tisztázva a tért előre arra 
nézve, hogy ha eddig nem is, de ezentúl többet 
fognak tehetni. A cultusminiszter ur maga sem 
keresett az illető tanfelügyelőkben akadályokat 
melyek egész tömkelegéről emlékezett, melyeket, 

összefoglalva egy nagy gyűjtő név alatt az idő
ben fejezett ki. 

Igaz, hogy az időben benne van a tanfel
ügyelő ugy mint az egész nemzet, az egész or
szág, a korszellem iránya; a közérdekeletlenség, 
melynek ellenkezőjét a cultusminiszter ur con-
ditio sinequa nonjának mondotta a nevelésügy 
előrehaladásának. Hogy azonban az idők olyanok, 
a milyenek, hogy az idők, vagy egyénítve az idő 
fogalmát, a közérdekeltség tán mégis sokkal kor
szerűbb fogalmával, hogy azon közérdekeltség, 
vagy érdektelenség annyiban függ az időben is 
tőlünk magunktól, az sem oly kérdés, melyet az 
akadályok elemzése körül figyelmen kivül hagy
hatnánk. Mellőzöm tehát az időt mint oly tág, 
szóles fogalmat, melyben igen-igen sokat beszél
hetünk és gondolhatunk, minduntalan kikerül-
hetnők egymást, pedig azt hiszem, itt leginkább 
szükségünk van, hogy fogalmaink találkozzanak, 
hogy nézeteink egymással érintkezésbe jöjjenek, 
egymással azokat kicserélve szüljék azon üdvös 
eredményt, a mire nem egyénileg, nem pártkü
lönbség szerint, hanem mindnyájunknak szüksége 
van. Hiányzik a közérdekeltség az oktatásügy 
iránt. 

Nem tudnám megmondani, t. ház, hol kezd
jem első okát megemlíteni a közérdekeltség hiá
nyának : mert hogy nem hiányzott nálunk a köz
érdekeltség, azt hiszem, az iránt nincs nézetkü
lönbség a t. ház tagjai között. Hogy nem hiány
zott érdekeltség a nevelésügy iránt az elnyoma
tás időszakában, hogy nem hiányzott még az azt 
megelőzött időben, hogy nem hiányzott az uj 
aera beállása után, azt, hiszem, mindannyian tud
juk. Mikor kezdett tehát* hiányozni a közórde-
keltség? Akkor sem még, mikor a népoktatási 
törvény létrehozásában fáradozott a t. ház. Lét
rehozása után később állott elő az érdekletlen-
ség. Első sorban mi volt ennek oka? Megengedi 
cultusminiszter ur, hogy őszintén — mint ren
desen szoktam — nyilatkozom e tárgyban is. 

Távol levén tőlem minden vádaskodási szán
dék és hajlam, kénytelen vagyok kimondani, hogy 
ha a közérdekletlenség csakugyan átalános a nép
oktatás ügyét illetőleg s a népoktatási törvény 
végrehajtása iránt, mint a milyennek azt cul-
tuszminiszter ur jelzetté, annak első sorban a 
t. kormánypárt közlönyei az oka. (Felkiáltások: 
Hogy-liogy?) Méltóztassék visszaemlékezni azon 
szerencsétlen időkre, midőn nem ugy mint ma 
már, hanem kivétel nélkül a kormánypárt lapjai 
mindent, a mit csak lehetett, az ellenzékre igye
keztek ráfogni, annak nópszerütlenitése végett. 
(Igás! bal felől.) Méltóztassék visszaemlékezni, 
hányszor, de hányszor volt kivétel nélkül minden 
lapjában a t. ellenpártnak felhordva a népokta
tási törvénynek az ellenzék által ilyen életre 
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nem való, ilyen tökéletlen alakban létrehozása. 
Önök azt hitték, hogy az ellenzéknek fognak ár
tani akkor, mikor ártottak magának az országos 
ügynek. Emlékezzenek vissza, mikor kénytelen 
volt felszólalni még a t. ellenfélnek is egyik ér
demes tagja azon méltatlankodások ellenében, 
melyekkel az ellenzékkel összefogva őt illette a 
sajtó. 

A „Pesti Napló" mai számában ismét foly
tatását látom az efféléknek, ügy látszik, t. ház, 
valakinek fáj, hogy azon törvényjavaslat, mely 
a cultusminiszter ur által ide benyujtatott, nem 
azon változatlan alakban került ki, és került 
szentesítés alá, a mint, a milyenben az ide jött; 
különösen fájlalni látszik valaki a polgári isko
láknak a népoktatási törvénybe beillesztését, épen 
ez ellen is van egy inveetiva a mai, emiitett 
ezikkben vagy levélben felhozva, hogy felsőbb 
népiskoláink vannak, mig polgári iskolák máig 
sincsenek, azon a hangon, a melyen a törvény 
szentesítése óta rendesen szokott beszélni a„Pesti 
Naplónak" illető levelezője. 

Ily s ehhez hasonló czikkek által elértük azt, 
hogy a közérdekeltséget végre kiirtottuk szivé
ből azoknak, a kik oly lelkesedéssel rajongtak 
az ügyért. 

De koránsem akarom oly fontosnak tulaj
donítani az illető sajtónak e tekintetben elkövetett 
—szerintem helytelen — eljárását. Koránsem aka
rom oly fontosnak tüntetni fel, hogy talán egye
dül ez szülte volna ezen érdekeletlenséget, hogy 
a létezőt ez ölte volna meg. Koránsem. Az a 
fogalomzavar, melyet az illető lapok előidézhet
tek e téren, csekély ahhoz képest, a mely ural
kodik szélesebb körben nálunk. Az a fogalom
zavar, mely a koreszméket megérti, igaz, fel
fogja, de a legeslegjobb esetben az egymásután 
felől nincs mindig tisztában, melyik következzék 
a másik után; azt hiszszük, hogy emlegetése 
által megoldottuk a bajt, meggyógyítottuk a 
sebet s midőn megunva a beszédet, elhallgatunk, 
azt hiszszük, eláll a seb sajgása is. 

Nem térve vissza azokra, melyek a múlt 
napokban mondattak, csak arra vagyok bátor 
felhívni a t. ház figyelmét. 

Ilyen koreszme az iskolának az egyháztól 
való elkülönítése, ilyen az egyháznak az állam
tól való elválasztása, függetlenítése, ilyennek sze
retném egy harmadikul feltüntetni, — mert szoros 
összeköttetésben van ezekkel, —a vallás fogalmának 
a pap fogalmától való külön választását. Ez azon 
fogalomzavar, mely nem enged bennünket kiemel
kedni azon hínárból, melybe belevitt bennünket 
a fogalmak tisztázását nem óhajtó érdekek irá
nya. Ha hozzászoknunk az egyik vagy másik 
kérdéshez, akár az egyháznak az államtól való 
elválasztatása, függetlenitéséhez, akár az iskolá-

KÉPV. H. NAPLÓ. 18ff VI. 

nak az egyháztól való elkülönítéséhez, vallás, 
hit elveibe, vallás dolgaiba ütközünk némelyek 
vélekedése és állítása szerint. 

Én, t. ház, azt hiszem, a legeslegelső, az 
egyháznak az államtól való elválasztatása. Mig 
ezen át nem estünk, ne ámítsuk magunkat, hogy a 
népnevelést újra felvirágoztathatjuk. Az egyház
nak az államtól való elválasztatására tegnap 
tette meg a t. ház az első lépést; de azt hiszem, 
ez oly csekély lépés, mely után még igen-igen 
sok ily lépésnek kell következni, hogy valahára 
végre elérjük azt, a mi után hiába sóvárogtunk ed
dig. Akkor hiszem, önként fog következni, ma
gától fog megoldatni az iskolának az egyháztól 
való elválasztatása is. 

De mind a két czél csak akkor lesz elér
hető, ha hajlandók leszünk elfogadni a különb
séget a vallás és pap fogalma közt. 

Csodálatos, t. ház, hogy nem akarjuk meg
érteni a megértettnek állított korszellem szavát; 
teljességgel nem értem azokat, kik azért, mert 
egy vagy más rétegéhez tartoznak a társadalom
nak, az önfentartás oly kétségbeesett eszközeivel 
küzdenek a magok érdekében, a mit nem iga
zolhat az~ ügy, melynek supponálják törekvé
seiket. Azt hiszem, minden intézmény elavul idő
vel, elavult intézményre nincs szüksége a világ
nak. Be fog következni minden egyesre, minden 
egyes osztályra nézve, minden professióra nézve 
előbb-utóbb az, hogy mint hasznavehetlen kerék, 
az államgépezetből ki kell esnie. Ha ilyen a pap
ság, s az ilyen papságra nincs szüksége az em
beriségnek, nem látom át, mily okból követel
jük mi azt. hogy tartassék fel ezen alakban a 
papság, a mint jelenben van. Ha nincs szüksége 
papra a világnak, az emberiségnek, miért igye
kezünk mi magunk saját érdekünkért, elhitetni a 
világgal, az emberiséggel: „de igen, mi akaratod 
ellen boldogítani akarunk téged." Ha a papokat 
saját érdekök elfogultakká nem teszi, akkor, hi
szem, nem fogják irántok való kénytelen tiszte
letből összezavarni a pap és világ fogalmát az 
emberiség s így az oktatás ügye kárára még a 
vakbuzgók sem. Nem látjuk minduntalan és nem 
fogjuk látni a buzgólkodást összeütközésbe jönni 
a vallás hitelveivel akkor, midőn tulajdonképen 
a papok érdekei ellen kell szólnunk s tennünk. 

Bocsásson meg a t. ház, hogy annyira ki
tértem, de ezek után röviden foglalhatom össze 
azokat, miket az akadályokra nézve még mon
dandó vagyok, melyeket valaki csekélyeknek 
tarthat, de én azt hiszem, főokai annak, hogy 
népoktatási ügyünk előre nem halad, hogy a 
népoktatási törvény életbe nem lép; ugy látom, 
hogy mások figyelmét sem kerülte el egy körül
mény, de nem akarták kimondani, nem tudom, 
ki iránt tanúsított figyelemből. 

18 
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Bátor leszek kimondani, t. ház, hogy val
láskülönbség nélkül a vallástanítás módja az oka 
az oktatásügy előre nem haladhatásának. A 
XXXVHI. t. ez. 52-ik §-a, melyben a tanórák 
számának minimuma és maximuma a tanulókra 
nézve azon világos kijelentéssel van meghatározva, 
hogy beleértetik abba a hit- és erkölcstan is : 
nem vonatkozik eléggé a íelekezeti iskolákról 
szóló §§-ra. Az 57-ik §. mondja: „A községi ele
mi népiskolákba minden bitfelekezet gyermekei 
járhatván, hiveik hit- és erkölcstani oktatásáról 
az illető hitfelekezetek tartoznak gondoskodni. 

E vallásoktatásnak a közös iskolai órákon 
kivül és szintén nyilvánosan kell tartatni ." 

Ha visszatekintünk oktatásügyünk eddigi ál
lására, azt látjuk, hogy legnagyobb részben ki
vétel nélkül minden felekezet szorítkozott a vallás 
és azzal szoros összefüggésben levő tantárgyakra, 
majdnem minden idejét azok vették eddig igény
be. Egyetlen felekezet részéről sem értesültem 
oly indítványról, mely e részben bármely üdvös 
intézkedést vett volna ezélba; pedig ez nem üt
köznék dogmába, hanem csak vonatkoznék az 
elavult, irályilag is elavult előadásra s legfeljebb 
szükségtelenül áradozó előadásra, mely tanköny
veknek reformálása minden felekezetnek saját 
maga iránt is főkötelessége, mert ha érdektelen
ség uralkodik a népoktatás iránt, azt hiszem, ezen 
érdektelenséget, sőt közönyt hozzám hasonló pályán 
levő képviselőtársaim tapasztalhatták épen a 
vallásos téren is, a mi pedig az ily tankönyvek
nek tulaj donitható. Ha az e téreni reformálástól 
továbbra is tartózkodnak a felekezetek, a meny
nyiben a törvény által szabályozott tanrend
del jönnek összeütközésbe: utoljára vagy kény-
szeritett reformra lesznek utalva, vagy azt idé
zik elő, hogy a törvényhozás által ki fog mon
datni, miszerint a községi iskolában a vallás
tanítás nem kötelezett tantárgy, mint ez épen 
most Angliában van szőnyegen. 

En tehát nem kívánom azt, mit nem kí
vánhatok a közoktatási miniszter úrtól, hogy 
ezen baj orvoslását gyökeresen talán saját be
avatkozása által, mire jogosítva nincs, vigye ke
resztül ; én csak annyit kérek a miniszter úrtól, 
méltóztassék a törvénynek ezen 52-dik §-ára oly 
figyelemmel lenni, a milyet, hiszem, különös kö
telességévé tesz a törvény utolsó §-a, mely a 
tőrvény végrehajtásával bizza meg s az állam 
érdeke. A lélek ám maradjon a hitfelekezeteké, 
azt hiszem, a test az államé. Ha egyéb szem
pontból nem, orthopaediaiból méltóztassék az óra
szám megtartására ügyeltetni, mert nem csak 
tanult, de testileg is ép nemzedékre van szük
sége a hazának. 

Nem akarok paedagogiai értekezést tartani, 
csupán e szempontra is kívánom felhívni minisz

ter ur figyelmét, mely a cultur-államokban, me
lyekre r ugy szeretünk hivatkozni, épen napirenden 
van. Es én azt hiszem, nálunk, a hol még ezen 
egyenes főczél mellett egy más nagy czél is el
érhető, meg fogja érdemelni a t . miniszter ur 
figyelmét; s akkor a 25 órából, melyből most 
néhol a 15—20 órát igénybe vevő vallás előadása 
korlátoztatnék, azért elegendő idő maradna, mely 
alatt értelmesen a vallást is elő lehetne adni ; 
hiszem, sok akadály el lesz ez által hárítva, me
lyeknek fejtegetésétől gondolom, fölment a t. 
miniszter ur és a t. ház. E tekintetben szeret
ném, ha a tanfelügyelők lelkiismeretesek lenné
nek a jövőre, a mennyiben tőlök telik, ellen
őriznék ezen iskolai óraszám felhasználását. Én 
hiszem, hogy ezen az utón mindenüvé bevihető 
azon tanterv, mely ellen senkinek sem volt ki
fogása, s ezen terv bevitele rövid időn emelni 
fogja a tanügyet. 

T. ház! miután látom, hogy ezen dolog fej
tegetése nem olyan, mely egyátalában mulatsá
gos volna : szívesen befejezem tehát, és szívesen 
elhagyom, a mit még szerettem volna elmondani; 
elhagyom, mert eddig is érintettem talán olya
nokat, melyek kellemetlenül hatottak némelyekre 
s kénytelen volnék még olyanokat mondani ezen
túl, a melyek még kellemetlenebbül érintenének 
némelyeket s csak egy megjegyzésre veszek ma
gamnak bátorságot. Eészemröl a legszomoritóbb 
bizonyos adat valóságát többre becsülöm, a talán 
végnélkül boldogító bizonytalanságnál. De akkor, 
mikor t. barátom Sehwarcz Gyula lelkiismeretes 
utánjárással kiderített egy adatot, nevezetesen 
azt, hogy még Magyarországban 5000 község 
volna, melyben nincs semmiféle népiskola s utána 
zengte azt az egész ország, elfogadta a minisz
ter, elfogadta mindenki, s keresztüljárta még a 
külföldi sajtót i s : nem tar that tam s most sem 
tarthatom ily bizonyosnak. Fontoljuk meg ezen 
állitásnak valóságát. Megengedem, hogy 5000 
községnek vagy falunak nincs Magj^arországon 
semmiféle iskolája, de bocsásson meg nekem mind 
t. barátom, mind mindenki, a ki ezen számot 
kifogás-nélkülinek találja, hogy kétségbe vonom 
ezen ily módon felállított statistikai adatot azért, 
mert ezt az 5000 számot akkor fogadnám el 
csak. hogyha nevelésügyünk legfejlettebb korá
ban ezen 5000 helységre ugyanannyi iskolát 
számithatnék. Azt hiszem, t. ház, hogy e véle
ményben i t t köztünk senki sincs, mert ezen 
helységeknek nevezett legtöbbször majorságok s 
puszták egymáshozi közelségöknél fogva akkor is 
négyen-öten fognak egy iskolát fentartani, addig 
bármi borzasztónak tessék, bármi borzasztóan 
gyönyörű is az ily adatnak hatása, én magun
kat sem ijeszteni, sem állapotunkat siralmasab
ban rajzolni, mint a milyen az valóban, sem 
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szükségesnek, sem kívánatosnak nem tartom. 
(Jobb felől fölkiáltások: Eláll!) T. ház! szívesen el
állók, csak azt vagyok bátor kérni, ha én elál
lók, és ha senki rajtam kivül nem érinti vagy 
nem meri érinteni akár tiszteletből, akár félénk
ségből, akár a reformok iránti borzadály miatt 
(Zaj. Halljuk!) azokat a dolgokat, melyek, meg
engedem, hogy szorosan ide nem tartoznak, de 
melyek lényegesen összefüggnek ezen szorosan 
ide tartozó dologgal, ha ezt érinteni nem mél
tóztatik, legalább méltóztassanak rágondolni, 
azt hiszem, hogy e gondolkozásnak senki kárát 
nem fogja vallani, és akkor a közérdekeltség 
hiányának meg fogják találni azon forrásait, 
melyeket miniszter ur még nem terjesztett elő 
elkésett jelentésében. Csupán arra vagyok bátor 
megjegyzést tenni, hogy a közérdekeltsóg hiányát 
oly átalánosságban nem fogadhatom el, a mint 
a miniszter ur monda. A közérdekeltség megvan 
én szerintem az autonomieus hitfelekezetekben és 
mert megvolt és jelenleg is megvan: nem esem 
kétségbe az oktatásügy jövőjéről, mert utoljára, ha 
nem lesz más mód, ezek fogják azt a másutt pusz
tító érdektelenség s erélytelenség daczára is meg
menteni. Különben ha része van azon látszólagos 
érdekeíetlenségben az autonóm felekezeteknek is, 
bocsásson meg miniszter ur, őszintén kimondom 
ismét, hogy az ő ingadozásának, határozatlansá
gának következménye : mert egyetlenegy hazai 
autonóm felekezet sem nyilatkozott sem a tör
vény ellen, sem a törvény értelmében teendő in
tézkedések ellen addig, míg azt nem gondolhatta, , 
hogy e törvény nem fog ugy végrehaitatni, a 
mint azt egy szentesitett törvényről hinni lehe
te t t volna. A. hitfelekezetek a létező tanintézete
ket áldozták volna fel a bizonytalan jövőnek, s 
tar that tak attól, hogy a mit annyi időn keresz
tül oly gonddal ápoltak, a legrövidebb idő alatt 
utasítva lesznek ismét újból előlkezdeni a ha
zai népoktatás felszámithatlan kárával. Bocsás
son meg: ha azt állítom, hogy ezen közérdekelt
ség szűk körre szorítkozva bár, megvan azon 
felekezetekben. Azt a közérdekeltséget nem lesz 
lehetetlen átalánossá tenni a minsizter urnák, 
csak akarja. 

Ezt egyedül a vallásszabadságról szóló tör
vény teheti. 

Sokat hallottam e tőrvényjavaslat állapotá
ról, én azt hiszem, mindenki hallotta azon el
szomorító hírt, a mi ezen törvény mindeddig 
idekerülésének akadálya, gátolója volt. Ha ez 
igaz volna, igazán kétségbeejtő jövő várakoznék 
nem csak a vallásszabadság ügyére, hanem ma
gára az oktatásügy jövőjére nézve. Ha csak
ugyan a minisztérium kebelében akadt volna meg 
azon törvényjavaslat, ha a minisztertanácsban 
volna oly párt, mely azon törvényjavaslatnak a 

ház elé jutását akadályozza s ily tőrvény hozását 
feleslegesnek ta r t ja : akkor, t. ház, azt hiszem, 
hogy hiába beszélünk a szabad egyház s szabad 
államról, hiába szavazzuk meg a költségeket az 
oktatásügyre, mert annak útjában folyvást ott 
hever azon akadály, melyet csak kerülgetünk, de 
elhárítására az egyedüli ezélszerü eszközt hasz
nálni nem akarjuk. Ha nem ugy van, méltóz
tassék erre nézve nyilatkozni miniszter ur, hi
szen nem csak a házat, hanem megnyugtatná a 
házon kivül az egész nemzetet is. 

Igen sajnálom, hogy e pontnál még t. mi
niszter urnák egy tegnapi kifejezése ju to t t eszem
be, mely vonatkozik azokra, miket előbb mon
dottam. Tegnap a megszavazott vallási segélyek
nél említette a t, miniszter ur — szeretem hinni, 
hogy rögtönzött kifejezéssel — azon érvet, hogy 
azért is kell a vallásoknak segélyt adni, mert 
vannak oly helységek, hol a papok egyedüli 
repraesentánsai nem csak a vallásnak, hanem a 
culturának is. Ezen repraesentatiótól félek én, t. 
ház, és ezen repraesentatiót, dogmaticus érte
lemben véve, tekintem én a legnagyobb akadály
nak a népoktatásügy fejlődésére nézve. Míg ezen 
repraesentatió áll útban, addig mindenütt össze 
lesz zavarva a vallás fogalma a papság fogal
mával, és míg a papok állanak útjában a nép
oktatásnak, addig az nem fog nálunk fölvirá
gozni. 

Az illető tételek megszavazása ellen semmi 
kifogásom sincs, legfelebb szólhatnék azon 41 
szolga fizetéséről, kikből talán sallangos, sujtásos 
huszárokat akarnak csinálni a királyi tanácsos 
urak rangjának feldíszítésére; de ezek ár tani hi
szem, nem ártanak, használni, gondolom, szintén 
nem használnak: ha a többségnek tetszik, ne
kem nincs ellene kifogásom. (Helyeslés bal felől.) 

E l n ö k : Mielőtt a következő szónok szó
lana, a házszabályok 160-dik §-a világos rende
lete értelmében, mely szerint az elnök köteles
sége a tanácskozást a szabályok értelmében ve
zetni, figyelmeztetem a t. házat, hogy most az 
egyes tételek részletes tárgyalása van szőnye
gen, méltóztassanak tehá t arra szorítkozni, mert 
minden discussió, mely átalánosságokra terjed, a 
szabályok ellen van. (Atalános élénk helyeslés.) 

K ö r m e n d y S á n d o r : T. ház! A tan
felügyelők czimén kiadásba vett 163,540 frtra, 
s még inkább a tárgy lényegére vonatkozólag 
van némi észrevételem. 

Midőn a t. közoktatási miniszter ur az 
1868. évi XXXVIII. t. ez. keretébe a tanfel
ügyelőséget befoglalta, nézetem szerint a szegnek 
fejére czélzott, mert rend a lelke mindennek s 
felügyelet a rendnek. Felügy elet nélkül bizonyára 
soha sem lesz képes azon agyfnontosságn tör
vényt életbe léptetni; még kevésbbé fentartani 
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őt kifejleszteni azon jelentőségre, a mint szük-
éges., 

Erezték t. ház, a tanügy körül a felügyelet 
lényegesen szükséges voltát mindazok, kik a tan
ügy körül foglalkoztak. 

A prot. egyház, mely századok óta keze 
között tartja a tanügyet, jól tudva ezt, gondos
kodott már régi idők óta arról, hogy a tanügy 
körül tanfelügyelök is legyenek. Kalok a lelkész, 
ki nem csupán a lelkiekben, de a lelkiek körül, 
tehát a közművelődés dolgaiban is mintegy hiva-
talilag kötelezve van gondoskodni, rendes fel
ügyelője annak az iskolának, a mely gyülekeze
tének körében van. Ezen kivül a nép köréből is 
voltak választva tanfelügyelők, kik az illető 
gyülekezet iskoláira, mint folytonosan jelen levők, 
folytonosan és rendesen felügyelhessenek. De 
ezen kivül felügyelt az egyes egyházat képviselő 
egyházmegye akként, hogy öt, hat, nyolcz és tiz 
iskola számára egy-egy külön tanfelügyelőt állí
tott , a kinek tisztévé té tetet t az iskulákat nem
csak megtekinteni, hanem a tanügy lényegére 
befolyólag minél többször látogatni. Sőt ezzel 
sem elégedett meg a tanügy körül magát min
dig mélyen érdekelt prot. egyház, hanem az 
úgynevezett eanonica visitatiónál is kötelessége 
volt a felügyelet, sőt az egyes superintendenti-
ákból alakult prot. egyház egyeteme oly nagy 
mérvű intézkedéseket te t t , különösen közelebbi 
időkben, melyeket csak szükségesnek tar tot t a 
tanügy körül. És mi volt ezen eljárásnak ered
ménye, t. házi A.z, hogy a tanügy, az ujabb idők
ben kiválóan nagy lépésekkel, jelentékeny mérvben 
haladt előre. Azonban, t. ház, mindezen intézkedés, 
fájdalom, nem vala teljesen elégséges. Miért? Mert 
mindazon felügyelők, kik a tanügy köré állíttat
tak, nem találtak egy köztörvényt, a melyre 
támaszkodhattak volna intézkedesökben, s a vég
rehajtás szüksége esetén a tanügy legnagyobb 
hiányait s akadályait nem voltak képesek elhá
rítani azért, mert igen tudjuk, hogy ily dolgok
ban puszta erkölcsi erő azok ellen , kiknél épen 
az erkölcsi erő hiányzik, nem elégséges. Meg
történt aztán, hogy igen sokszor világi hatóság 
gyámolitásához kellett folyamodniuk, kik által 
ha nagy ritkán, nagy későn gyámolittattak is, az 
ily gyámolitásnak is igen kevés volt sikere, sok
szor csak annyi, hogy az illetőknek eleven sze
net gyűjtött fejökre. 

Nagyon helyesen gondolkozott tehát a köz
oktatásügyi miniszter ur, a mikor független 
egyéneket állított a tanfelügyelőség élére. De 
nézetem szerint a t . miniszter ur, midőn a szeg 
fejére czélzott, nem találta el a szeg fejét: mert 
minden felügyelet szerintem s bizonyára minden 
gondolkozó szerint is csak ugy ér valamit, ha 
az alapos lehet s folytonos. 

Elemezzük egy kissé a dolgot. Azon tanfel
ügyelőség, mely a XXXVIII. t. ezikkben felál
lítva van, vajon alapos-e, s vajon lehet-e az 
folytonos ? nézzük, illustráljuk egy gyakorlati 
példával a dolgot, és szabad legyen a t. házat 
figyelmeztetnem, hogy a miket mondani akarok, 
szerintem nagyon is a dolog lényegéhez valók; 
ennél fogva némi figyelemre legalább a t. minisz
ter u r tán méltathatná a dolgot. Ulustrálni kí
vánom, mondom, némi példával a tanfelügyeleti 
rendszer helyzetét, hogy felismerhessük aztán 
hiányait. 

A törvény szerint pl. oly megyében, mint 
Somogy, vagy egy-egy oly megyében, mint Fehér 
és Veszprém, egy tanfelügyelőség alapittatik. 
Egy ily tanfelügyelő tisztei következők: levén 
négy-öt száz iskola egy-egy tankerületben, köte
lessége ezen iskolákat évenkint megtekinteni, 
azon kivül irodai foglalkozásukban, levelezések
kel a községekkel, tanügyi hatóságokkal, egyhá
zakkal, a minisztériummal, s statistikai adatok 
összegyűjtésével foglalkozni. Most már kérdem a 
t. házat, illetőleg a t. miniszter urat, hogy ha 
tekintetbe veszszük azt, hogy egy éven át lega
lább négy nyári hónapon keresztül magának az 
általam már sokszor idézett törvénynek értelme 
szerint nincs iskola, négy hónapofr'kivéve, a mint
egy 300 munka-napból, mely egy évre esik, mi 
marad fen rendelkezésére Marad csupán 180 nap. 
Most méltóztassék abból leszámítani legalább egy-
egy hónapot, mit az őszi s tavaszi járkatlan utak 
levonnak, tehát 60 napot, marad csupán 120 
nap; e 120 napon át, ha a tanfelügyelő beteg
ség vagy más körülmények által nem akadályoz
tatnék is, vajon képes volna-e a maga teendőit 
alaposan, az az behatólag képes volna-e folytono
san ugy elvégezni, mint egy fejlődő tanügy ér
deke azt kívánja 1 Legfeljebb is a legkedvezőbb 
esetben 4—5 iskolát lehetvén megtekinteni na
ponkint, s miután azon 4—5 iskola egymástól 
legtöbb esetben 1 — 1 órai távolságra van, mit 
tehet? Hogy a törvény betűinek megfeleljen: 
betekint az iskolába, de ott nem foglalkozhatik, 
és csakugyan, a mint a tudósításokat veszszük, a 
mint halljuk s tapasztaljuk, a tanfelügyelet akként 
történik, hogy a tanfelügyelő legfölebb 4—5 
perczet tölt egy iskolában. A kik pedig hivata
luknak legfölebb csak nagyságos oldalát tekintik, 
tudván, hogy ugy sem tehetnek semmi lényeges 
szolgálatot, talán be sem tekintenek az iskolák
ba, ki sem indulnak tiszteik teljesítésére, a mint 
ezt olvassuk a lapokban és halljuk azon vidé
kekről , melyek tanfelügyelőiket reclamálják és 
currentálják. 

Már most bátor vagyok a t. miniszter urat 
kérdezni, vajon ily tanfelügyelet, melynek hiánya 
már magában a szervezetben van, megfelelhet-e 
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azon nagy czélnak, a melyre a tanfelügyelőség 
felállítva van? Ha még, t . ház, szakembereket 
hivott volna föl a t. miniszter ur ezen nagyfon
tosságú czélra, bizonyára sokkal inkább eléretett 
volna a ezél, mert szakember egy tekintetre 
meglátja a hiányt és meglátván, képes is azt or
vosolni; ellenben ismeretes a példabeszéd : ki 
minek nem mestere, gyilkosa az annak. 

Tudom, a t. ház tagjai is igen jól tudják, 
bizonyosan hallotta maga a miniszter ur is, hogy 
micsoda nagy botlásokat követnek el aztán a 
szakismeret nélküli tanfelügyelők. Én csupán egy 
eclatans példát akarok ezúttal felhozni. (Halljuk!) 
Van tul a Dunán egy jelentékeny város, mely
nek közönsége iskoláit községiekké akarván tenni 
vagy tevén, hogy iskoláit teljesen berendezhesse, 
fölszólította azon város polgármestere a tanfel
ügyelő urat , vajon hány osztályúnak kell lenni 
egy elemi iskolának ? És a tanfelügyelő ezen na
gyon is elemi dolgot nem volt képes megmondani. 

Az igaz, ezen hiányokon majd segítenek ők 
jó jelentésekkel, hogy legalább jó fizetéseiket ez 
oldalról megérdemeljék. De én nagyon kérem a 
t. miniszter urat, igen kötve higyen azon jelen
téseknek, mert a dolog természetében fekszik, 
hogy ily berendezés mellett, hogy t. i. egy tan
felügyelő egy-egy megyében felügyeljen a. tanügy 
rendbehozására és annak czélszerü kifejlesztésére, 
jó felügyelet és igy eredmény tökéletesen lehe
tetlen, mert phisice képtelen. Azért bátor volnék 
a t. miniszter urnák ajánlani, hogy rendezze a 
tanfelügyelőség ügyét ugy, mint a tárgy fontos
sága megkívánja, az az intézkedjék akként, hogy 
30, legfeljebb 40 — 50 iskolának legyen egy-egy 
oly tanfelügyelője, ki mint szakértő fel tudja 
ismerni a hiányt, és azt felismervén, képes le
gyen orvosolni is; kinek 30—40 vagy tán 50 
iskolának látogatásához legyen ideje akként, 
hogy azon látogatást egy évben ne csupán egy
szer teljesítse, hanem teljesíthesse azt minél 
többször, mert a felügyelet csak ugy ér valamit, 
ha mint mondám, nemcsak alapos, de folyto
nos is. • 

Én csupán azért szólaltam fel, t. ház, hogy 
ezen fontos ügyet, — ón, ki a népiskolai élettel 
két évtizeden át ismeretségben vagyok, — a t. 
miniszter ur figyelmébe ajánljam. Ezen intézke
dés nélkül bátor vagyok kimondani, hogy azon 
163,000 írt valóságos sárba dobott pénz, pedig 
bizonyára t . ház, hazánknak nincs egy garas 
kidobni valója. Azért ajánlanám javaslatomat a 
t miniszter ur figyelmébe, mely ha elfogadtatik, 
a tanügynek nagy szolgálatot fog tenni. Azt hi
szem, midőn felszólaltam, ezt nem ok nélkül, 
nem szükségtelenül tet tem, hanem teljes meg
győződésem szerint azért, mert meg vagyok győ
ződve, ez a rendszer sokáig fön nem állhat, s 

minél tovább, annál több időt vesztünk; merfc 
egy nagy ügynek használni akartam, s midőn ez 
ügyben felszólaltam, egyszersmind, ugy hiszem, a 
tárgyhoz is szólottam. (Helyeslés bal felől.) 

G o n d a l á s z l ó : A megyei tanfelügyelő
ségek intézményét átalában igen fontosnak tar t ja 
mindenki, kitünőleg fontosnak tar tom én is, s 
azért nem mulaszthatom el ez alkalmat, hogy 
elő ne hozzam észrevételeimet, melyek a neve
zett tanfelügyelőségekre vonatkoznak: 

Első helyen ki kell fejeznem azon óhajtás J~ 
mat, miszerint a szerzett tapasztalatok nyomán 
én azon számot — 41 főtanfelügyelő, 16 másod
tanfelügyelő — megfordittatni kívánnám. Miért? 
Mert azt találom az eddigiekben igazolva, hogy 
sokféle utasítás van, nagyon sok betű, még több 
drága eszme van szétszórva, elhintve a közönség 
körében, de a lélek még folyvást hiányzik, mely 
elevenít, munkál, teremt, hogy legyen azután 
mit fentartani, kormányozni. 

A főtanfelügyelőségek ellen közelebbről saját 
kerületemben van legelsőbb is azon kifogásom, 
hogy még a kormányzás munkáját is elhanya
golja, nem hogy a teremtésről gondoskodnék; és 
miután okom van azt hinni, hogy azon rang és 
méltóság , melybe helyeztetett, szolgál abban 
némi akadályul, azért kívánnám, hogy kevesebb 
méltósági igénynyel, nagyobb szakértelemmel, 
több hivatottsággal inkább a másod-tanfelügye
lők vennék kezökbe ezen dolgokat. Mert hogy 
példákra hivatkozzam, kerületem, melyről szólok, 
eddigelé több mint 600 holdra terjedő alapít
ványt te t t köznevelési czélokra, még annak is 
kijelölésével, hogy a helyi viszonyoknak megfe-
lelőleg különösen földmivelési és iparos szaktani-
tást kíván. Ez alapítvány tétetett oly időben, a 
mikor még az állam és vagyis országos törvény 
által nem volt felkarolva a tanügy, tehát akkor 
nagyon természetesen egyházi, hitfelekezeti kézbe 
jutot t ezen alapítvány vezetése. 

Hogy kiemeljem a dolog állását: a legköze
lebbi statistikai adatok azt mutatják, hogy meg
közelíti a 4000-et évenkint a tankötelesek száma 
és ha csak a rendes iskolaköteleseket, 6-tól 12 
évig veszszük is, ez a lakosságnak több mint 
14%-át adja ki, sőt az ismétlő-iskolára kötelezet
tekkel majdnem 21°/0-ot, miből nem több mint 
8—4310° °'/0 iskoláztatik ténylegesen. 

Ezen adatok uncialis betűkkel vannak ná
lam felírva; ezek a magyar hazai közművelő
désre igen nagy horderővel birnak. Ezek azon 
nagyszerű adatok, melyeket észrevenni nem birt 
egy évi működése alatt a méltóságba helyzefct 
tanfelügyelő u r ; ő utasításának mindazon pont
já t tudtára hozta ugyan a közönségnek hivata
los levelezéseiben és látogatásaiban, a melyeket 
megtartani kellett és melyeket sikeresitni okvet-
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len kötelessége; azonban eddig még egyetlen 
egy lépést sem te t t arra nézve sem az anyagi 
kérdés tisztázása körül, sem a szellemi berende
zésnél ; egy szóval maga az intézmény, mint bi
zonyítja a történelem, tökéletesen életképtelen
nek, hasznavebetlennek mutatkozik eddigelé és 
semmi sem hiányzik nagyobb mérvben, mint az 
átalános vitában fölpanaszoltam, hogy nincs ke
zünknél a hivatalos jelentés, a melylyel össze 
lehetne vetni és megczáfolhatatlanul bebizonyí
tani azon adatok valódiságát. En tehát ezekkel 
csak röviden kivántam kimutatni azt, miszerint 
ha a magyar tanügyet annak országos fontossá
gához illően kívánja gyámolítani a nemzet, és a 
törvényhozás a megalkotott törvénynek végre
hajtására illő figyelmet szentelni kivan, az ilyen 
részletek előadása soha sem fölösleges, a szám
adás mindenkor okvetetlenül megkívántatik, sőt, 
mint felszólalásom kezdetén kifejeztem, óhajtandó 
volna a már eddig szerzett tapasztalatok nyo
mán, hogy ne az absolut és az ideiglenes rend
szerből másolt nagyságos felügyelőkkel lássuk el 
a magyar tanügyet, hanem talán legközelebb 
nemzetünk életszükségének megfelelően a magyar 
géniuszból kifejlett saját eredeti rendszert alkos
sunk, oly egyénekkel töltve be ez állomásokat, a 
kik tudnak, akarnak munkálkodni, sőt arra szi
gorúan kötelezvék is. 

En tehát, ez idő szerint igy levén előttem 
az adatok, azoknak megváltoztatására, tudom, 
nem tehetek semmit, csak figyelmeztetésül ki
vántam előhozni, miszerint, bár egy kis változ
tatás jöjjön közbe, több figyelmet fordítván a 
törvény megtartására, mint a hivatali méltósá
gok berendezésére. 

S i m o n y i I a j o s b . : T. ház! Midőn oly 
intézmény föntartásáról van szó, mely már életbe 
lépett, midőn ezen intézmény föntartásához szük
séges költségek megajánlásáról van szó, nézetem 
szerint első föladatunk az, hogy vizsgáljuk m e g : 
vajon ez intézmény eredménye megfelel-e azon 
költségnek, mely ezen intézményre fordittatik 1 
És ha e tekintetből vizsgáljuk meg ezen költség
vetés tételeinek jelen részét, egyelőre ki kell mon
danom, hogy azon csekély eredmény után, mely 
e téren eléretett, csakugyan nem érzek magam
ban semmi hajlamot, hogy ezen 274,000 frtot 
megszavazzam. Az igen t. miniszter ur azt mond
hatja e tekintetben,, hogy miután minden kez
det nehéz, neki is e téren sok nehézségekkel 
kellett megküzdenie. De nézetem az. hogy ám
bár minden kezdet nehéz, hogy ha ezen kezdet 
nem czélszerűen intéztetik, akkor az eredmény 
vagy későn, vagy sohasem érecik el. A mi ez 
intézkedéseket illeti, e tekintetben meg kell valla
nom, hogy azokat, melyeket az igen t. minisz
te r ur e téren tett , nem tartom czélszerűknek. 

Ha bizonyos nagy czélt el akarunk érni, 
akkor minden mellék-tekintetet félre kell vetni, 
s egyedül csak azon nagy ezél elérésére kell tö
rekedni. Ha ezen nagy és igen fontos hivatalok 
betöltésénél politikai jutalmazás, vagy más tekin
tetek jönnek figyelembe, akkor sohasem fogjuk 
elérni azt, hogy oly testület léptettessék életbe, 
mely hivatásának kellőleg megfelelni képes legyen. 
Tudom, a t. miniszter urnák joga az illető egyé
niségeket kinevezni, és nincs szándékom e tekin
tetben talán ezen jogát kétségbe vonni; hanem 
midőn ezt elismerem, mégis bátor vagyok az igen 
t. miniszter urat megkérdezni az iránt, vajon 
biztos tudomása van-e arról, hogy a kinevezett 
tanfelügyelők mindegyike tud-e olvasni és irni, 
(Derültség),mert olvasni meglehet, tud, hanem hogy 
irni nem tud, arról nekem positiv tudomásom 
van, mert tudtommal egy oly tanfelügyelőnek 
aláírása létezik, mely akármelyik külvárosi ház
mesteréhez illenék. 

Ha e tekintetben a protestáns iskolákon 
végig tekintünk, megvallom, egy részt örömmel, 
más részt sajnálkozással telhetünk el; örömmel 
azért, mert láthatjuk azt, hogy ezen iskolákban, 
ámbár oly csekély pénz erővel rendelkeznek, 
mégis igen nagy előmenetel mutatkozik: mert 
az egyiknek hiányát pótolja a másik tényező, t. i. 
az, hogy ott az egyes tagok a legnagyobb tevé
kenységet, a legnagyobb szorgalmat, a legnagyobb 
buzgóságot fejtik ki, és épen azért ennek tulaj
donítható azon nagy eredmény, melyet ezen is
kolák felmutathatnak. Sajnálattal tölt el bennün
ket, ha ezen iskolákon végig tekintünk, mert 
látjuk, hogy az máshol nincs igy, különösen 
nem lehet igy az államiskolákban, mert nem 
tapasztaljuk azon buzgóságot, azon tevékenységet, 
mely egyedül vezethet eredményre, és hogy még 
igen nagy pénzbeli áldozatra lesz szükségünk, 
hogy azon hiányokat pótolhassuk, melyek e te
kintetben, a czélszerütlen kezdeményezés követ
keztében fölmerülnek. 

Az igen t. miniszter ur midőn ez ügyben 
intézkedett, egyszersmind figyelmes volt arra, 
hogy e hiányt némileg eltakarja, és pedig az ál
tal, hogy a kinevezett egyéniségeknek nagyobb 
tekintélyűk legyen, és azért többeket, nem tu
dom hányat, czimekkel látott el. E czim nem 
lehet jutalmazás, mert ezen egyének akkor kap
ták, midőn alig léptek hivatalba ; más ezélja te
hát nem lehetett, mint csak az, hogy nagyobb 
tekintélyben részesüljenek. Az üres tekintély és 
üres czim iránt a tisztelet végkép megszűnt, és 
higye el a t. miniszter ur, hogy az egyszerű nép
tanítóból lett tanfelügyelő, ha közbizalomban 
részesül, ha tudják, hogy buzgósággal viseltetik 
az iskola ügye iránt, ha tudják, hogy kellő 
képzettséggel bir, mindenesetre sokkal nagyobb 
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tiszteletben, sokkal nagyobb bizalomban fog 
részesülni, mint igen sokan azon tanfelügyelők 
közül, kik jelenleg alkalmazásban vannak. 

Ez intézkedések után, megvallom, igen cse
kély reményem van, hogy most egyhamarjában, 
e nagy összegnek üdvös eredménye lehessen, de 
miután mégis azt hiszem egyrészről, hogy a tör
vénynek eleget kell tenni, másrészről pedig, hogy 
épen az élet és gyakorlat fogja bebizonyitani 
azt, hogy a jelenlegi u t nem helyes, nem jó, 
egyszersmind, lia azt fogja látni mindenki, hogy 
a tanfelügyelői testület oly férfiú által egészítte
tik ki, a ki a kellő képességgel bir, tartozzék 
az bár a szélső jobbhoz, akár a szélső balhoz, 
és csakugyan bármelyül néptanító is várhatja, 
hogy ezen előmenetelt megnyerheti, ha erre al
kalmas, akkor ezen ezélokat elérhetjük, és ez 
esetben, azt hiszem, nagyon szívesen fogjuk meg
adni ezen költséget, mely a szükséghez képest, 
és czélszerüleg haszr áltatik a tanügy érdekében, 
az üdvös eredmény el sem maradhat. 

Ezen mielőbbi más útra térése reményében 
részemről a szükséges összeget megszavazom. 

M a j o r o s I s t v á n : Szólni nem akartam, 
de miután a részletes vitában épen azon pontnál 
vagyunk, hol a tanfelügyelők fölött kell ítéletet 
mondani, igen is rendén és helyén látom, a t. 
miniszter úrnak Bács megyében történt e tekin- j 
tetbeli eljárását földeríteni; kérve őt, hogyha le
hetséges, az orvoslást sokára nem halasztani. 
Szükséges, hogy a népnevelésnél, miután tör
vények által is szabályozva van, a törvény ren
deletei szerint a képzettségre is kiterjedjen a fi
gyelem, legfőként ott, hol a nép által a községi 
iskolák fogadtattak el, annál inkább szükséges, 
hogy a megalkotott iskolai tanács fölött őrköd
jék a főfölügyelő, vagy az illető kerületi tanfölü
gyelő. Szomorúan kell azonban jelentenem, hogy 
midőn Bács megyében a tanfelügyelők, egy fő-
és egy alfelügyelő kineveztettek; mi egyiket sem 
ismertük, és különösen az alsó kerületben egy 
annyira képzetlen és állomását betölteni egyáta-
lán nem képes egyén neveztetett ki, ki még leg
első teendőjét, legelső körútját sem tet te meg. 
TJgy látszik, hogy a t. miniszter ur azon férfiú
ban sem tekintette a szakképzettséget, hanem 
csak azt, hogy egy hajdani Bach-huszárnak ke- i 
nyeret adjon, ki különben a múlt országgyűlés 
alatt, mint jobboldali képv. s országgyűlési jegyző 
volt, de újólag meg nem választatott. 

A másik fölügyelő birt ugyan szakképzett- ! 
seggel, de hivataláról még deczember havában j 
leköszönt, ós állomása azóta nincs betöltve. Ennél- : 

fogva kérem a t. miniszter urat , legyen részre- : 

hajlatban figyelemmel a tanügy iránt ; mi annyi- j 
val szükségesebb, különösen nálunk a különböző j 
hitfelekezetü községekben, miután ott egy némely 

iskola rendkívül el van hanyagolva. De megér
demlik ama községek a figyelmet különösen azért 
is, mert a közös iskolákat elfogadták. 

E tekintetből indulva ki, csak arra kérem 
a t. miniszter urat , hogy a másod tanfölügyelői 
állomás betöltésénél lenne szives egy, még január 
hóban irt kézlevelemben kitett kérésre egy kis figye
lemmel lenni. Ott ajánlottam volt egy szakfér
fiút, kinek képzettsége s tudománya páratlan 
volt az egész megyében. Nagyon szeretném, ha 
az ügybuzgóság, mely a községi iskolák fölállí
tásával lábra kapott , nem lohasztatnék a tan
fölügyelők h a ^ a g s á g a miatt. Még csak njra kér
ném a t. miniszter urat, legyen szives a költ
ség megszavazása után, nem a pártkérdést tar
tani szem előtt, hanem párttekintet nélkül szak
férfiakat választani s azokkal tölteni be a he
lyeket. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen czim alatt 
a pénzügyi bizottság által 1870-re megszavazan-
dónak indítványozott 128,840 ir tot? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 8-ik 
és 9-ik rovatot, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 10-díket) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság ezen 10-ik rovatnál azon nézetből in
dult ki, hogy fognak az illető iskolai tanács 
tagjai kőzött oly férfiak találkozni, a kik ezen 
hivatalt valódi nobile officiumként fogják tekin
teni ós tisztjüket dij nélkül teljesitendik s ennek 
következtében, de másrészt tekintettel arra is, 
hogy lesznek oly kevésbbé tehetséges férfiak is, 
a kik, mert hivataluk uti- és egyéb költségekkel 
járó, állomás-működésökért a tiszteletdijat elfo
gadni kényszerülnek, ennek következtében a 80 
ezer forintból felét, az az 40,000 frtot vél meg-
szavazandónak a pénzügyi bizottság. 

E l n ö k ; Elfogadja a t. ház ezen összeget 
a pénzügyi bizottság véleménye szerint 1 (Elfo
gadjuk !) A ház elfogadja, és lesz csak 40,000 
forint. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 11. 
és 12-ik rovatot.) 

E l n ö k : E z e k r e a pénzügyi bizottságnak 
nincs észrevétele. Elfogadja a t. ház? (Elfogad
juk!) E czim alatt tehát a tisztelt ház összesen 
234,000 forintot megszavazott. 

Következik a IV-iki czim : a tanintézetekről. 
T. ház! Ízen czimnek több igen fontos ré

sze van, melyek mint rovatok és tételek fordul
nak elő; mivel pedig ezen czimhez már több 
indítvány és határozati javaslat nyújtatott be, 
és valószínűleg még több fog benyujtatni és ezen 
czimnek több rovata van, tehát ajánlanám, hogy 
mindenki a maga észrevételét és indítványát 
azon rovatnál, illetőleg tételnél tegye meg, a 
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melyre vonatkozik, különben zavar állna. be. A 
rovatok egyenkint föl fognak olvastatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a IV-ik 
czim 1-ső rovatát az egyetemről.) 

K a u t z G y u l a e l ő a d ó : T. ház! Min
denekelőtt a pénzügyi bizottságnak ezen pontra 
vonatkozó átalános megjegyzéseit leszek bátor 
előadni. (Olvassa): „A. IV-ik czim alá foglalt s 
887,460 forintra menő tételeket illetőleg itt az 
I-ső számú rovat alatt a magyar királyi tudo
mányos egyetemre vonatkozó előirányzat a költ
ségvetésben most jelenik meg részletezve először. 
Ezen czimet egyébiránt a bizottság a következő 
észrevételekkel kisérve ajánlja a t. ház figyel
mébe : 

Baa) Az összehasonlítás a jelen és a múlt 
évi előirányzati összegek közt némileg meg van 
nehezítve; jelesül az által, hogy a szükségleti 
tételek csoportosítása a jelenleg előterjesztett 
költségvetésben eltérő a tavalyitól. 

Bbb) Az első rovat alá foglalt tudomány
egyetemi szükségletet illetőleg, a bizottság a 
minisztert az egyetemi alapok kimutatására hi-
ván föl, a miniszter azon nyilatkozatot teve, 
miszerint az egyetem alapjainak kimutatását, 
valamint az annak rendezése ós szükségleteire 
vonatkozó törvényjavaslatot legközelebb a kép
viselőháznak beterjeszteni szándékozik. Ezek után 
a bizottság tekintettel az előirányzott tételek 
indokolt voltára, az egyetem czéljaira igényelt 
89,006 forintot megszavazandónak véli." 

Kérem tisztelettel a képviselőházat, a 84 
ezer forint helyett , mely csak sajtóhibából jött 
bele, 89 ezer forintot tenni. 

G h y c z y K á l m á n s Indítványom , me
lyet bátor leszek a t. ház elébe terjeszteni, vo
natkozik az egyetemnek összes vagyonára, en
nélfogva azt vélem, átalános tárgyalásánál az 
egyetemi czimnél hozom azt legilletékeseb-
ben elő. 

Tudni méltóztatik a t. háznak, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter ur még az 
1868-ik évi országgyűlés alkalmával hozott ha
tározat által föl volt szólítva az iránt: hogy az 
egyetemi alapokról fölvilágosító kimutatást ter-
jeszszen elő. Ez a pénzügyi bizottságban szóba 
jővén, a miniszter ur kijelentette, hogy e kimu
ta tás t legközelebb az országgyűlés elé fogja ter
jeszteni, és miután a képviselőház határozata is 
ugy szól, hogy e jelentés az országgyűlés elé 
terjesztessék, a pénzügyi bizottságban e tárgy
ban további lépés nem tétethetett . Később az
után a miniszter ur a ház tagjai közt kioszta
to t t egy előterjesztést a magyar kir. egyetem 
evayonáról, a hozzá tartozó okmánytárral együtt, 
ezeg jelentés azonban a háznak magának — 
Ignalább tudtommal — még bemutatva nincs, 

i és így még a ház jegyzőkönyvében sincs beje
gyezve és a ház levéltárába ennélfogva még 
szintén be nem tétethetett . Szabad legyen azon
ban remélnem, hogy a miniszter ur, a mit eddig 
nem tett, ez alkalommal tenni fogja, és az ő 
nyilatkozata folytán előterjesztésének beadása 
ez alkalommal a ház jegyzőkönyvébe bejegyez
tethetik, és ez előterjesztés az okmánytárral 
együtt e szerint már nem csak az egyes képvi
selőknek magán-tulajdona lesz, hanem a ház le
véltárába is betétetik. 

E föltevés alatt vagyok bátor tenni indít
ványomat. 

Azon határozata a képviselőháznak, melyet 
emiitettem, 1868. évi november 13-án hozatott; 
ezen határozatában kimondja a képviselőház, 
1. hogy a magyar kir. pesti egyetemet állam
intézetnek tekinti ; fölhívja továbbá a miniszter 
urat a r ra , hogy az 1848-ik évi XIX. törvény-
czikk értelmében különösen a tan-rendszerre 
nézve tegyen előterjesztést a háznak. A minisz
ter ur ezen előterjesztést ugyan még nem tette 
meg, hanem ismételve kinyilatkoztatta, hogy rö
vid idő alatt a ház asztalára le fogja tenni. 

Föl volt továbbá híva a miniszter ur arra 
is, hogy az egyetem jövedelmeit födözetül a 
költségvetésbe vegye föl. Ezt talán kelleténél 
nagyobb átalánossággal ugyan, de miniszter ur 
teljesítette, a mint a költségvetés bizonyítja, 
hol az egyetem jövedelmei az egyetem költségei 
fedezéséül kimutatva és fölvéve vannak. 

Végre ugyanazon határozat által arra volt 
fölszólítva a miniszter ur, hogy részletes kimu
tatást terjeszszen elő a magyar kir. egyetem ál
lapotáról, fejtse ki vagyoni állását és értekez
vén e czélból a kath. egyházzal, hozza tisztába, 
melyek azon jövedelmek, javak és alapítványok, 
melyek az egyetem jelen vagyonából mint tisz
tán római kath. czélokra te t t alapítványok a 
római kath. egyházat illetik, melyek azon javak, 
melyek annak, mint államintézetnek tulajdona 
gyanánt tekinthetők, és melyek a netán kétsé
gesek. Miniszter urnák azon előterjesztésében, 
melyet szíves volt a ház tagjai közt kiosztatni, 
erre nézve én részemről fölvilágosítást nem ta
lálok; e helyett azonban miniszter ur előterjesz
tése mellé két kötet okmánytárt csatolt, melyek 
egyike magában foglalja az egyetem vagyoni 
állásának igen részletes kimutatását az arra vo
natkozó zárszámadásokkal együtt, az okmánytár 
másik kötete pedig magában foglalja azon szá
mos okmányokat, melyek fölvilágosítják azt, hogy 
az egyetem vagyonának egyes részei mikor, mi-
kép, ki által és mily módon kerültek az egye
tem birtokába. Fölvilágosítják ezen okiratok az 
egyetemi alap eredetét, történetét és az egyes 
alapok és alapítványok czélját és rendeltetését. 
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Miért nem terjesztette elő miniszter ur azt, 
mire, mint emlitém, a ház határozata által föl-
hiva volt: arról tudomásom nincs; azt hiszem 
azonban, hogy azon irományok, melyek az ok
mánytárban foglaltatnak, bő adatokat szolgál
tatnak arra, hogy azok alapján azon kérdések, 
melyeket a ház emiitett határozatában, meg kí
vánt oldatni, nézetem szerint teljes megnyug
vással megoldathassanak. Akár legyenek azon
ban ezen kérdések az okmánytárban foglalt iro
mányokból megoldhatók, akár nem: annyi bizo
nyos, hogy ennyi okmányt a képviselőház maga 
teljességgel nem combinálhat, hanem szükséges, 
hogy ezen eombinatiót valamely bizottságra 
bizza, mely azután a tapasztalandókról jelentést 
tegyen. 

Annálfogva következő határozati javaslatot 
vagyok bátor a t . ház elé terjeszteni. (Halljuk 
Olvassa:) „Válaszszon a ház hét tagú bizottságot, 
mely a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
magyar király tudományos egyetem vagyonának 
kimutatása tárgyában te t t előterjesztését^ az ah
hoz tartozó okmánytárral együtt a képviselőház 
1868. november 13-án 2776. szám alatt hozott 
határozatában kifejtett elvek alapján vizsgálat 
alá vévén, ennek eredményéről véleményes jelen
tést tegyen." 

Bátor vagyok ezen indítványomat a t. ház 
figyelmébe ajánlani. (Helyeslés.) 

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

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! Én azt hiszem, ezen 
tárgy sokszoros összefüggésben áll a házuak előbbi 
határozatával. A ház elhatározta, hogy az egye
tem vagyonát és alapját illető minden okmányt 
a ház asztalára tegyem le, miért? hogy a ház ma-
magának kellő ismeretet szerezhessen a vagyon 
egyes részeinek jogi természetéről. Miután az 
okmánytár nagy, a ház maga azt vizsgálat alá 
nem veheti: én tehát igen czélszerunek tar ta
nám, ha ezen indítványt el méltóztatnék fogadni 
és ily hót tagú bizottságot kiküldeni. 

H o f f m a n n P á l : T. ház! Nem szándé
kozom az egyetem számára beterjesztett költ 
ségvetésnek egyes tételeiről szólni; azokat sem 
öregbíteni, sem leszállítani nem óhajtom; leszál
lítani nem, mert a dolog természeténél fogva 
azt nézetem szerint sem most, sem később nem 
lehet; öregbíteni pedig azért nem, mert ez szerves 
intézkedéseket tételez föl, melyek előtt a költ
ségvetés öregbítése alig használna. 

Az egyetemi vagyonra vonatkozólag sem 
szándékoztam szólani, de miután az előttem szó
lott képviselő ur az iránt határozati javaslatot 
terjesztett be, én azt részemről szintén pártolom, 
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de egy megjegyzést is koezkáztatok ez alkalom
mal. (Halljuk!' 

Korántsem akarok praejudicálni azon bizott
ságnak, a mely kiküldetik, de ón a kérdést igen 
egyszerűnek tartom, és azt mondom, hogy az 
egyetemi vagyon csak az eg3retemé lehet ; jogi
lag egyedül ezen nézetet tar tom lehetőnek. Az 
egyetem jogi személy természetével bírván, azon 

. különböző javak, melyek annak successive adat-
' tak, nem lehetnek máséi, mint azon jogi sze

mélyéi, melyet egyetem neve alatt értünk. Azon 
kérdéssel, mi az egyetem1? azon kérdés, kié az 
egyetemi vagyon ? el van döntve. Mihelyest te
hát kimondottuk, hogy azon egyetem nem ka-
tholikus, hanem állami intézet, nézetem szerint 
az egyetemi vagyon sorsa is el van döntve. Né
zetem szerint tehát , t . ház, a kiküldendö bizott-

! ság föladata igen egyszerű; a mit egyébként 
I csak mellesleg kívántam megjegyezni, mert az, 

mi indítványoztatott, szintén nem vezethet más 
eredményre. 

A mit tulajdonkép mondani akarok, az az 
egyetem szervezetére vonatkozik. 

Ez a harmadik budget, tisztelt ház, mely
nek tárgyalásában szerencsés vagyok e ház
ban részt venni. Két alkalommal, immár meg
vallom, meglehetős erőlködéssel nyomtam el ma
gamban a fölszólalás kívánságát; jelenleg a kö
telesség érzete kész azt el nem halasztani, ha
nem elmondani nézetemet, szemben azon tudva
levő tánykörülmónynyel is, hogy a t . vallás- és 

j közoktatási miniszter ur már legközelebb szán
dékozik az egyetemre vonatkozólag egy szerves 
törvényjavaslatot előterjeszteni; mondom, köte
lességemnek tartom ezzel szemben is fölszólalni, 
mert az eshetőség talán ugy fordulhat, hogy 
még a jövő költségvetés előterjesztése alkalmával 
sem fognánk ezen még csak beterjesztendő tör
vényjavaslat törvénynyé emeléséhez, és illetőleg 
annak áldásaihoz jutni ; és azért is, mert ma
gára ezen még csak előterjesztendő javaslatra, 
mely az egyetem újjászervezését tárgyazza, né
zeteimet elmondani óhajtom. (Halljuk!) 

Az egyetem állapota i ránt , tisztelt ház, az 
1848-ki XIX. törvényczikk intézkedik, kimond
ván azt, mit oly rövid idő alatt , akkor, midőn 
e törvények készültek, egyátalában törvényileg 
kimondani lehetett, t . i. az irányelvet, melyet 
alkalmaztatni kivan; és ezen irányelv, mely 
életrevalóbb ma mint volt akkor, a tanszabad
ság elvének alkalmazása. Törvényhozásunk nem 
volt azon helyzetben, hogy véghez vihette volna 
ez elv alkalmazását, az uj szervezet létesítését. 
Véghez vitte egyetemünkre nézve ez elvnek bi
zonyos tekintetben alkalmazását azon kormány, 
mely az ötvenes években hazánk ügyeit is in
tézte ; be lett hozva az ötvene.s években egy 

iy 
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neme a tanszabadságnak, melytől e nevezetet 
megtagadni ugyan nem lehet, de hozzá kell 
tenni, hogy annak tetemes korlátolásával is jár t . 
Nem akarom ennek daczára tagadni, hogy e 
rendszer hatása üdvös volt; az egyetem min
denesetre összehasonlítva azon állapottal, mely
ben az 1848. előtti időszakban volt, tetemes ha
ladást t e t t ; de üdvös hatást teljesen még sem 
gyakorolhatott két okból; először, mert a tan
szabadság elve nem volt egész kiterjedésében 
keresztülvive, némileg korlátolással j á r t ; és má
sodszor, mert azon kormány a tudományt ak
kor nem tekintette önczólnak, hanem azt hete
rogén functiókra használta föl, a mi a tudomány 
természetes hatását csökkenté, 

így érték egyetemünket a hatvanas évek; 
az októberi diploma után egyetemünkön annyi
ban történt változás, a mennyiben tannyelvül a 
magyar lőn behozva; minden más tekintetben 
nem történt semmi. (Igazi Ugy van! bal felöl.) 
Mncs szándékom vádat emelni azon kormányok 
ellen, melyek 60 — 67-ig egyetemünk ügyeit is 
kezelték; azoktól, kik csak az úgynevezett köz
jogi, kérdésekkel foglalkoztak, csakugyan nem 
lehetett várni, hogy belreformokhoz fogjanak; 
de szükséges, mint tényt constatálnom, hogy 
60—67-ig e téren semmi sem történt. 

Igen nagy baj volt ez, különösen egy irány
ban, t. i. a tanerők dolgában. T. ház! akárhogy 
ítélünk mi azon tanerőkről, melyek az ötvenes 
években egyetemünkön alkalmaztattak, s bár 
mennyire kárhoztassam én is azon heterogén 
funetiót, melyet minden egyes tanár buzgalom
mal akart végezni, t. i. a germanisatiót, azt 
megtagadni nem lehet, hogy voltak köztök egyé
nek, kik a tudomány szempontjából csakugyan 
üdvösen működtek. Mi e tanerőket akkor elvesz
tettük, helyökben pótlás nem tör tént ; pótlás 
történt-e minőségileg, arról nem ki fanok szó
lani, hanem nem történt mennyiségileg sem, a 
mi igen nagy baj az egyetem állására nézve, 
midőn a tanerők száma oly tetemesen megcsök
kent. Ez csak egyike azon bajoknak, csak egyik 
oka azon hanyatlásnak, melynek egyetemünk a 
hatvanas években indult. 

Midőn 1867-ben a magyar kormány átvette 
ez ügyek kezelését, megvallom, én azon biztos 
meggyőződésben voltam, hogy a hanyatlás, mely
ben az egyetem nyilván van 1860. óta, gyorsan 
föl fog tar ta tni és ugyanoly gyorsan és határo
zottan az emelkedés ösvényére fog léptetni. 

En, tiszt, ház, egész őszinteséggel, melylyel 
képviselői állásomnál fogva tartozom, kijelentem, 
hogy ebbeli reményem nem teljesült. 

A mélyen tiszt, cultusminiszter ur ugyanis, 
midőn az ügyek vezetését átvette, miként a la
pok akkor közölték, egy reményteljes nyilatko

zatot tőn, t . i. azt, hogy valamint a fölkelő nap 
először is a hegyek csúcsait fogja megvilágítani, 
akként a magyar kormány is, illetőleg a közok
tatási ügyet vezető kormány először is a neve
lés és oktatás legfőbb csúcsaira fog sütni. Meg
vallom, t. ház, ezen üdvözítő világosságnak ez 
ideig még nyomát nem láttam. Egyetemünk az
óta még gyorsabban indult azon hanyatlásnak, 
melyben 1860-1867- ig volt. (Igaz! hal felől 
Nyugtalanság.) 

Tartoztam ezt kimondani azért, mert két 
alkalommal a bizalom, a remény, hogy javulni 
fog a helyzet, — elnyomta szavaimat. Most 
harmadszor állunk a budget megszavazása előtt, 
és én képviselői kötelességemmel nem tartom 
összeférhetőnek tovább hallgatni. 

Az egyetem, t. ház, gyorsan szervezendő, 
gyorsan, mert nagy érdekek forognak koczkán. 
(Tetszés.) Az egyetem 2000 magyar ifjút foglal 
magában, a nemzetnek virága van o t t , és ez 
eltörpül a rendszer hiánya miatt . (Élénk helyeslés 
bal felől.) Mint azon intézetnek egyik igénytelen 
tagja, -nem tartózkodom kijelenteni, hogy mióta 
ezen intézetben vagyok, vérző szívvel járok oda 
napról napra, lá tván, miként kénytelen ezen 
minden jóra képes ifjúság, egyedül az egyetem 
szervezetének rósz állapota miatt eltörpülni. 
(Tetszés a bal oldalon.) 

Akarunk erre nézve bizonylatot ? Méltóztas
sanak megnézni az orvosi ka r t , hol az ifjúság
nak fele három év óta tényleg odahagyta az 
egyetemet és elment Bécsbe. Nem tartom ezt 
valami nagy kárnak; vissza fognak ők térni 
megrakodva tudománynyal, de jelzi ezen körül
mény azt, hogy az ifjúság maga azon meggyő
ződésre jutot t , hogy ezen intézet tudományos ki-
müvelésökre elégtelen. 

Ott van a jogi kar. Ezen karnak az ötve
nes években 250 hallgatója volt, 1860. óta 
1000 —1200 hallgatója van, és méltóztassanak 
figyelembe venni csak egyet. A német kormány, 
mely pedig a bécsi egyetem vonzerejét fokozni 
akar ta a végett, hogy a germanisatió jobban 
terjedjen, és valóban az ötvenes években Bécs
ben velem együtt 500 magyar ifjú hallgatta a 
jogi tudományokat; mondom, a bécsi kormány 
250 magyar jogásznak 15—16 tanárt t a r to t t ; 
186 0-ban leszállittatott a tanárok száma 8-ra, 
nem ugyan elvileg, hanem tényleg; és azon ano
máliába jutottunk, hogy mig egy idegen kor
mány 250 hallgató számára 16 tanár t tar tot t , 
a magyar kormány 1000—1200 hallgató szá
mára t a r t 8 tanárt . Hogy nyolcz tanár a tudo
mányok azon nagy terjedelmét, melyet a jog-
és államtudományok magukban foglalnak, nem 
képes előadni, azt minden szakértő velem beis
meri. (Élénk helyeslés bal felől.) 



130. országot Ülés február 25. 1870. 147 

Ott van a tanrendszer ugyanazon módon, 
miként azt a Thun-miniszterium fölállította. Én 
részemről nyiltan kimondom, nem hi t tem, hogy 
a jelenlegi cultusminiszter ur csak négy hétig 
is tűrni fogja ezen állapotot; hanem azt vár
tam, hogy egy tollvonással fogja elsöpörni ezen 
rendszert és életbe léptetni az uj szervezetet. 

Az 1848. XlX-ik törvónyczikk őt egyenesen 
és határozottan fölhatalmazta arra, hogy az ok
tatás ós tanszabadság elve szerint maga szer
vezze az egyetemet. Nem volt tehát itt szüksé-
séges a törvényhozás beleegyezését bevárni, mi
után azon törvény 8. §-a ezeket mondja: „Ezen 
elvnek az egyetemnéli alkalmazása a közoktatási 
miniszterre bizatik, tudósításait ez és egyéb e 
részben teendők iránt a legközelebbi országgyű
lésnek benyújtván." Vajon a tisztelet késztette-e 
a fönálló tanrendszer vagy eredete iránt három 
évig várni? (Tetszés a bal oldalon.) 

Midőn szükségesnek láttam ezt constatálni, 
csak röviden akarok még néhány megjegyzést 
tenni arra vonatkozólag, hogy a miniszter ur e 
tárgyban javaslatot szándékozik a ház elé ter
jeszteni. (Halljuk! bal felöl.) 

Mindenek előtt óhajtom, hogy ez minél előbb 
történjék: mert méltóztassanak megfontolni, hogy 
négy év alatt nyolcz ezer ifjú hallgatja, mint 
mondám, az egyetemet. Minden óra, mely el
vész, kár a nemzetre. A minek történni kell, 
kívánatos, hogy gyorsan történjék, kivált miután 
már 3 év telt el és az egyetem még szervezve 
nincs. 

A másik, a mit meg akarok jegyezni, azon 
óhaj, hogy a behozandó tanrendszer, a mennyi
ben azt a XlX-ik t. ez. értelmében a miniszter 
ur fogná netalán kibocsátani, és e háznak csak 
tudósításul nyújtaná be, ne mint meglepetés jöj
jön e háznak tudomására, ne készen adassék be 
e háznak, hanem a mennyiben e házban nem 
lehet azt megvitatni, méltóztassék a közvélemény 
szavát az iránt meghallgatni. (Élénk helyeslés bal 
felől.) Még ez idő szerint tudtommal nem érte
sülhetett senki ezen állitélag már kész törvény
javaslat szervezetének tartalmáról. 

Én az egyetem szervezésének munkáját nem 
csak fontosnak, hanem nehéznek ta r tom, és 
óhajtom, hogy™ahhoz alkalma legyen hozzászólni 
mindenkinek, a kik hivatást éreznek magokban 
ahhoz hozzászólani; (Helyeslés bal felől) és ez 
annyival szükségesebb, mert a mint a hir mondja, 
a miniszter ur csak a íőelveket szándékozik be
terjeszteni, a részleteket pedig, a miket már 
fölemiit az 1848-ki tözvényhozás, e háznak teljes 
alakjában akarja bemutatni. 

Az elvek ismerete azonban, tiszt, ház, nem 
elegendő, mert az elvnek sokféle alkalmazása 
lehet. (Helyeslés bal felől.) Ott van a most főn

álló tanrendszer élén a szabadság elve, és kér
dem, hova törpült e szabadság elve részleteiben ? 
(Helyeslés a bal oldalon.) Az elvekből a részletek 
nem folynak mindig szükségkép, főkép, ha te
kintetbe akarjuk venni az egyes viszonyokat, 
melyekre azok alkalmazandók, A részleteknek 
tudomásával kell tehát bírnunk, és ehhez a köz
véleménynek joga van hozzászólni, annyival in
kább, mert a tapasztalás bizonyítja, hogy az 
ily behozott rendszabályokat később felettébb ne
héz megváltoztatni. Méltóztassék figyelembe venni, 
hogy a Thun-féle rendszer nagyrészt még most 
is érvényben van a változtatásnak nehézségei 
miat t ; mennyivel nehezebb lesz megváltoztatni 
oly rendszert, mely alkotmányos utón jövend 
létre. (Helyeslés bal felől.) 

Felszólalásom czélja csak az volt, kérni a 
t. cultusminiszter urat , hogy az általa már állí
tólag egészen elkészített reform-tervet mielőbb 
benyújtaná, tekintetbe véve azon valóban létező 
sanyarúságot, a melyben, a mint ezt nem átal
lom kimondani, az egyetem jelenleg van; és te
kintve a nagy érdekeket, melyek i t t fenforognak, 
reménylem, hogy az egyetem ügye nem azon 
ügyek közé tartozik, melyekről a cultusminisz
ter ur azt monda a minap, hogy a luxus tárgyai, 
mert meg vagyok győződve, hogy az igen t. cul
tusminiszter ur az egyetemet a luxus tárgyai 
közé sorozni nem akarja, hunem azon tárgyak 
közé, a melyek iránt ép oly gyorsan mint a 
népnevelés iránt intézkedni szándékozik. (Élénk 
helyeslés bal felől.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Az egye
temi tanárok fizetéseihez átalában akarok né
hány szót szólani. T. ház! A hol az intézmény és a 
személy együtt működik, ott rendesen az eleven 
személy szokott nagyobb hatással lenni és nagyobb 
eredménynyel működik, mint a holt intézkedés. Ezt 
megjegyzem arra, a mit az előttem szóló t. kép
viselő ur mondott, és várva várván a cultusmi
niszter úrtól a tanrendszer előterjesztését, most 
személyekről és ezek fizetéseiről akarok szólani; 
mert ha fizetéseik emeltetnek, nekik mint sze
mélyeknek nagyobb ösztönük lesz hatást gyako
rolni az egész intézetre, s igy segíteni, hol hiány 
van az intézkedésben. 

A költségvetésben azt találom, hogy a böl
csészeti karban van 6 tanár, mindegyik ezer fo
rinttal, tehát összesen 6000 forint. A jogi kar
ban az első tanár fizetése 2100 forint, a bölcsé
szeti karnak egy tanára nem bír tehát az első 
jogi tanárnak fele fizetésével sem. 

Más nevezetes különbségek fordulnak elő 
még több helyen is. A költségvetés más olda
lán, t. i. a 15. lapon 13. sz. a. ezt olvasom ^Egye
temi tanárok fizetésének ideiglenes fölemelésére 
16,000 írt.u(Halljuk!) Én , hogy ne legyek kény-
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telén ezen 16,000 frtot valami rendelkezési alap
nak tartani, utána jártam és az illetőknél kér
dezősködtem, mikép kell ezt érteni, mivel a t 
miniszter ur maga nem volt szives e 16,000 
forintot az egyes tanárokra elosztva, előadni. 
Azon feleletet kaptam, hogy a t. miniszter ur 
tekintetbe veszi a taupénz mennyiségét, a sze
rint, a mint egyik vagy másik tanár több vagy 
kevesebb tanpénzt vesz be, a szerint kap többet 
vagy kevesebbet ezen 16,000 forintból, hogy igy 
mégis egészben némi egyenlőség elérethessék. 

Én, uraim, a tanpénzek mellett nem vagyok; 
hiszem, hogy nálunk az ingyen-tanítás sokkal 
szükségesebb mint a tanpénzek. Egyébiránt, ha 
a tanpénzekre van tekintet, azt hiszem, a tan
pénzt ugy kell venni, mint valóban megérdemlett 
magán-jövedelmet és e szerint nem pártolom az 
ily kiegyenlítéseket, hanem egyátalában azt hi
szem, hogy az egyetemi tanárnak fizetését kell 
emelnünk oly mérvben, hogy állásához, tudomá
nyához fizetése kellőleg aranyozva legyen. 

Minap bátor voltam kijelenteni, hogy én az 
egyetemi tanár t nagyobbra beesülöm egy főis
pánnál. Elvtársaim akkor 3000 frtra akarták 
határozni egy főispán fizetését, igy tehát azt 
hiszem, legalább 3000 í r t ra kellene tenni követ
kezetesen az egyetemi tanár fizetését; s ez inkább 
kevés mint sok; mert rendesen a jövedelemnek 
hatodát szokták szálláspénzre engedni; de ha lát
juk, hogy 800 frton alul egy egyetemi tanár, 
ki családos ember, alig kap nálunk szállást, ezen 
800 írtnak hatszoros sommája 4800 frtra, tehát 
sokkal kevesebb a 3000 frttos minimumnál. Azt 
is kell tekintetbe venni, hogy intézményeink na
gyon szomorúan vannak dotálva, eszközökkel és 
anyagokkal ellátva, például az egyetemi könyv
tár , phisikai, vegytani, s egyéb intézeteink igen 
is szegények ; ha tehát a tanár lépést akar tar
tani a tudomány előmenetelével a külföldön, 
csaknem minden tudományos eszköszt saját zsebé
ből kell megszereznie. Sokat kell tehát költenie, 
nem mondok tehát sokat azzal, ha 3000 frt. mini
mumra akarom az egyetemi tanár fizetését meg-
állapitatni. 

Ellenvethetnék, hogy nem minden tanár 
családos ; egyes emberek, a katholikus papok, kik 
nálunk gyakran mint egyetemi tanárok alkal
maztatnak. Azonban tudjuk, bog}7 nálunk a pap 
bár egyes ember, nem elégszik meg csekély jö
vedelemmel, hanem szeret minél többet költeni. 
Nem tehették tehát takarékosságból, midőn a sok 
papot tanárnak kinevezték. Egyébiránt semmiké
pen sem ellenzem a papnak egyetemi tanársá
gát ; i t t semmi különbséget nem teszek az osz
tályok közt ; csak azt kívánom, ne járjon el a 
pap azon elv szerint, melyet minap e bázban 
hallottunk hangoztatni, e szavakkal: „non ere

dére est absurdnm absurdissimum" — mert épen a 
skepsisből merítette a mai tudomány erejét, és 
csak a mióta a skepsis kapott lábra, csak azóta 
lett a tudomány valóságos hatalommá. Ha te
hát ezen papirendből származó tanárok a nem 
vakon hinni elvét követik,akkor a mint mondám, 
épen nem ellenzem alkalmazásukat; hanen egy 
kis különbséget mégis szeretnék tenni, ez pedig 
abban áll, hogy e szabály alól kivétetni akarnám 
a hi t tanikar tanárait, mert a mióta az egyetem 
a ház által államintézetnek nyilváníttatott, azó
ta hitfelekezetinek nem ismerhetjük el, és igy a 
hittani kar tanárai egészen más eategoria alá 
jönnek. 

Ezekhez képest van szerencsém a következő 
indítványt a ház elé terjeszteni és elfogadásul 
ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (Olvassa 
Hensdmann Imre indítványát): „Kendszeresittessék 
az egyetemi tanárok fizetése akkép, hogy a leg
csekélyebb .évi fizetés 3000 oszt. ért. forintnál 
kisebb ne legyen, és hogy ezen összeg minden 
10 esztendői szolgálat után 500 frttal emeltes
sék. E szabály alól kivételt képeznek a hittani 
kar tanárai, kik a vallásalapból fizetendők." 

E ö t v ö s J ó z s e f k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház ! Magvallom, meg voltam lépet
ve Hoffmann képviselő urnák mai fölszólalása ál
tal , nem azért, hogy a budget — tárgyalások al
kalmával ezen kérdésről is szólott, mert hiszen 
a mint már mondám, budgetem tárgyalása al
kalmával mindenről lehet szólani, de hogy épen 
ő ily fontos tárgyról épen csak igy mellékesen, 
oly módon szólott, hogy fölszólalásának valami 
formulázott alakot, mely határozatnak alapját 
képezhetné, nem adott. 

Kegyes volt a t. képviselő ur föltenni, hogy 
én a fényűzésről szólva, az egyetemet a fényű
zési czikkek közé nem számítom. Köszönöm, hogy 
ezt méltóztatott föltenni: de miután az, hogy 
mainapi beszédemre refiectált, mégis oda látszik 
mutatni , hogy a mit a minap a tudománynak 
bizonyos fényűzési czikkeiröl mondottam, néme
lyek által talán az egyetemre is vonható volna, 
újra kinyilatkoztatom, hog}7 én akkor sem mond
tam és most sem mondok mást, mint azt, hogy 
én mindenek közt bármennyire tisztelem a ma
gasabb tudományokat, bármennyire meg legyek 
győződve arról, hogy magasabb népmüvelődés 
lehetetlen oly országban, hol tudomány nem léte
zik, most is azt mondom, fő és első teendő a 
népnevelés : (Élénk helyeslés.) mert teljes meggyő
ződésem, hogy a magasabb tudomány kifejlődése 
csak ott lehetséges, hol ezen magasabb tudomány 
egy művelt népnek egészséges talaján nyugszik. 
(Helyeslés.) Nem akarom, hogy a tudomány 
Magyarországon mint egj karácsonyfa állittassék 
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föl, fölékesítve mindenféle csecsebecsékkel, külön
ben pedig arra teremtve, hogy elszáradjon, én 
azt akarom, hogy a fa gyökereket verjen a ha
zában, (Helyeslés jobb felől) erre nézve minde
nek előtt szükséges, hogy a talaj legyen előké
szítve. (Helyeslés jobb felől.) Én tehát a mit 
akkor mondottam, ismétlem most : Első és leg
főbb kötelességemnek tar tot tam mindenekelőtt a 
népnevelésre fordítani figyelmemet, (Helyeslés jobb 

felől.) először azért, mert legszükségesebbnek és 
legsürgősebbnek tar tot tam ; de másodszor azért is, 
mert a népnevelés oly tér, a melyen ke zd étben is 
már bizonyos eredményeket lehet elérni. lg tör
vény vagy egyes szabályok, melyek a népnevelés 
körében kiadatnak, egyszerre az országban a 
népnevelést megjavítani nem fogják; de minden 
szabály, minden törvény, mely czélszerü, már a 
kezdetben is, az ország egyes kisebb köreiben, 
egyes kisebb községeiben a népnevelésre nézve, 
nem mondom — átalánosan, hanem egyes he
lyeket tekintve, már annyi előkészületet terem
tett , hogy itt eredményt lehet fölmutatni. 

A mi az egyetemet illeti, e részben meg
vallom, bámulatomat kell kifejeznem előttem 
szólott t. képviselő ur nyilatkozata fölött. 

Az egyetemnek reformját, mint a t. képvi
selő is jól fogja tudni, megalkotni, nem oly 
mű, melyet egy pár nap alatt, vagy egy két 
év alatt véghez lehetne vinni; (Zaj és fölkiáltá
sok a bal oldalon: Nem csak arról van szó, hanem 
hogy a tervezet a közvélemény bírálata elé jőjön!) 
egy egyetemnek re organisálása igen soktól függ, 
azt hamar senki nem reorganisálhatja inkább, 
mint maguk az egyes tanárok, mert a hol egyes 
kitűnő tanárok vannak, ott van hires, kitűnő 
egyetem is. (Élénk helyeslés jobb felől.) 

A t. képviselő ur egy kis számadási téve
dést is tet t , még saját facultására nézve, a jogi
karra nézve is, azt mondva, hogy ott 8 tanár 
van. Engedelmet kérek, a jogi karban most is 
11 tanár van a budgetbe fölvéve. 

Azonkívül egyetem létezésének és annak, 
hogy egyetem a mai időben ezéljainak megfelel
jen, kellékét utóvégre is nem a czélszerü minisz
teri rendelet adja meg, mert, ámbár a miniszteri 
omnipotentiát sokszor hallottam említtetni, ugy 
hiszem, mégis senki, a ki a miniszteriális omni-
potentiától fél, bizony nem teszi föl azt, hogy ez a 
miniszteri omnipotentia annyira terjedjen, misze
rint kitűnő egyetemet alkothasson. (Helyeslés jobb 
oldalon.) Kitűnő egyetem alkotására a szükséges 
tanerőkön kivül, melyekre nézve mi magyarok 
sokkal szűkebb körre vagyunk szorítva, mint 
bárki más: mert a külföldről kitűnő férfiakat 
nem hozhatunk be, s igy csak azokat alkalmazhat
juk, a kik az egyes tudományos szakokra ma
gukat hazánkban vetették, tudjuk pedig, hogy 

az utolsó 20 év folyamában nem látván a magyar 
fiatal ember kilátást a tudományos téren, szoro
san tudományos szakra igen kevesen képezték 
magokat, — a tanerőkön kivül vannak még anya
gi kellékei is minden egyetem létezésének és an
nak, hogy az egyetem ezéljainak a mai időben 
megfeleljen. 

Nem is szólok most a természettudományi, 
sem az orvosi karról, mely, mint minden ember 
tudja, a mai időben nem áll azon állásponton, 
mint valaha, midőn a chemiai tanár vag}r más 
természettudós nem szorult másra, mint egy fe
kete táblára és krétára, azzal fölírván formuláit 
és megelégedvén azzal, hogy azokat tanitváuyai 
megtanulták; mai időben nem csak auditóriumra, 
de laboratóriumra is van szükség. Mai időben 
a természettudományok, melyek minden egyetem 
főágát képezik, nem művelhetők bizonyos helyi 
ségek, készletek és tanszerek nélkül. (Helyeslés.) 
De mondom, nem szólok a természettudományokról, 
sem az orvosi karról, csak a jogi karról szólok, 
és i t t ismét bámulom képviselőtársamat, a ki 
sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy annyi ki
tűnőbb fiatal ember kénytelen volt a külföldre 
menni, és ott folytatni tanulmányait, és hogy 
sajnálkozásának ezen okát az összes jogi karnak 
hiányaiban kereste. Ezt, fölfogásom szerint, csak 
az mondhatná, a ki soha egyetemi épületünkben 
nem volt, a ki nem tudja, hogy egyetemünk jogi
karának egyik legnagyobb hiánya az, hogy tan
termei akkor készültek, midőn az egyetem fre-
quentiája 900 — legfölebb 1000 fiatal ember
ből állott, mely azonban azóta 2100-ra emelke
dett, és hogy épen a jogi kar tud 1100 hallga
tót fölmutatni — ugy, hogy lehető, hogy még 
azon esetben is, ha a legkitűnőbb tanerők, Euró
pa legelső tanárai ülnének az egyetem tanszékei
ben, egy része a magyar fiatal embereknek még
is kénytelen volna elvándorolni, azon egyszerű 
oknál fogva, mert nem fér meg az auditóriumban. 
(Bal felől ellenmondások.) 

Hogy az egyetem állapotainak javítására 
nem történt annyi, a mennyit a t. ké|3viselő ur 
óhajtott, és félig sem annyi, a mennyit én óhaj
tot tam volna, ez nem szenved semmi kétséget; 
de fölfogásam szerint igazságtalanság azt mon
dani, hogy az egyetem jelen állapotának javí
tására legalább annyiban, a mennyiben a loealis 
körülmények, a helyiség és a phisikai lehetőség 
azt engedték, mégis tetemes történt : igy pél
dául a belgyógyászati intézetben egy czélszerü 
auditórium készíttetett el, a honnan a növendé
kek a beteget láthatják ; a belkóroda 10 ágygyal 
szaporittatott, egy sebészeti kórtanoda szintén 
10 ágygyal, physiologiai intézet, egy kórboneztani 
intézet, egy összehasonlító boneztani laboratóri
um állíttatott föl, a tanársegédek száma szapo-
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rittatott négygyei; végre a rigorosumra nézve 
uj rendszer hozatott be, mi szintén nagyfontos
ságú dolog. Hogy pedig oly nagy hátrány nem 
lehet, annak egyik bizonyítványa az, hogy épen 
november 30-án 1869-ben ismertetett el a pesti 
egyetem orvosi diplomáinak egyenjogúsága a 
bécsivel. Ha a hanyatlás oly nagy lett volna, 
akkor ezen elismerés bizonyára nem következik 
be most, hanem bekövetkezette volna a prosperi
tás azon korában, a melyre a t. képviselő em
lékeztetett. 

E tárgy sokkal fontosabb, hogy sem azt 
igy mellékesen lehetne vitatni. 

Az egyetem reorganisatiója teljes meggyő
ződésem szerint a törvényhozás gondoskodását 
kettős irányban igényli: először törvény alkotása 
által, mely az egyetem jövőjét szabályozni fogja; 
másodszor az által, hogy az egyetem helyiségei
nek fölépítésére, helyreállitá tetemes pénz
összegek lesznek szükségesek, melyek a budget-
ben — mint én hiszem — kölcsön utján lesznek 
a ház által megszavazandók. Erre nézve a bud-
get-tárgyalás befejeztével szintén bátor leszek a 
ház elé inditványt terjeszteni. 

Most bocsánatot kérek, hogy fölszólaltam és 
egy ideig elfoglaltam figyelmöket; de azt hiszem, 
az egyetem forogván szóban, még sem hagyhat
tam szó nélkül. (Helyeslés jobb felől.) 

S c h v a r c z G y u l a : T. ház ! (Zaj.) Kí
vánok szólni Henszimann Imre kevpiselőtársam 
indítványához ós kívánok szólni azokhoz, a mi
ket t. vallás- ós közoktatásügyi miniszter ur 
mondott. (Zaj. Halljuk!) Remélem, ily fontos 
ügyben, mint az egyetem, meg fognak hallgatni. 
(Zaj. Elnök csenget.) T. ház! Az egyetemi taná
rok fizetését ugy mint előirányozva van, elégte
lennek találom, és lelkem egész mélyéből párto
lom azon inditványt, melyet én is aláirtam, s 
melyet Henszimann Imre barátom benyújtott. 
Nem lehet a lelett kétség, hogy Buda-Pesten 
2000 frtból sőt 2400 frtból oly élet-kényelmet 
családos ember, sőt még nőtlen ember sem sze
rezhet, a milyen életkényelem megillet, okvetle
nül megillet egy tanulmányozó búvárt, ki egy
út ta l tanár is. A mi a tanárok fizetését illeti, 
azon a 16,000 frtnyi pótösszeg úgyszólván na
gyon csekélyét változtat; nagyon keveset változ
t a t pedig azért, mert a kiegészítés csak 2000 
frtig rug fel ós 2000 írttal különösen azon tan
férfiak, kik a philosophiai facultás tanszékein a 
természettudományokat, de még inkább a mattié
in athicát, vagy a régészeti és a nyelvészeti tu
dományokat előadják, valóban nem remélhetik 
azt, hogy magoknak a kellő segédeszközöket mind 

•megszerezhessék; nem remélhetik, hogy miként 
külföldön történik, tudós buvárlataik eredménye 
ntán az irodalom utján magoknak más segéd

forrásokat nyissanak. Henszimann t. barátom 
utalt arra, hogy külföldön a könyvtárak, mu
zeumok mennyivel czélszerübben berendezvék. I t t 
ez nincs meg, i t t a tanároknak, ha a kor hala
dásával lépést akarnak tartani, saját zsebökből 
kell könyveket, folyóiratokat tartamok. Azonban 
a mi lényegessé teszi a különbséget az itteni ta
nárok anyagi ellátása és a külföldiek helyzete 
közt, az azon körülmény, hogy mig a német, 
belga, franczia vagy más mivelt államban az 
illető tanár irodalmi munkássága által, ha nem 
is fényes, de minden esetre kényelmes életmódot 
szerezhet, addig a t. ház fogja tudni, leginkább 
a közoktatásügyi miniszter ur, hogy a mi tudó
saink nem támaszkodhatnak arra, hogy magok
nak irodalmi termékeik által vagyont vagy csak 
kis jóllétet is szerezhessenek. 

De mi áll annak útjában, t. ház, hogy az 
i t t szóban forgó és előirányzatba hozott tanári 
fizetés 3000 frtra emeltessék? Hisz az erre szük
séges összeg azon clausula nélkül is, hogy a 
theologiai tanárok mint nem annyira a földiekre 
mint az égiekre utalt férfiak e fizetéi-felemelés-
ben ne részesittessenek, nagyon kevésre rúgna, 
és ezen összeget minden esetre megnyerhetnők 
az ügynek a nélkül, hogy az adót azért maga
sabbra kellene emelni ? 

Igaz, hogy a közoktatásügyi minisztérium 
budgetjének tárgyalása majdnem a legutolsó 
helyre lett utasítva, igaz, hogy a belügyi és 
pénzügyi minisztériumok irányzatainak vitatása 
alkalmával nem tehettünk megtakarításokat; de 
hátra van még az udvartartás budgetje és itt 
szabadjon őszintének lennem és kijelentenem, hogy 
ha Victor Emánuel király 4.000,000 lirát kész 
volt civillistájából a népnek elengedni, nem lá
tom át, hogy a mi 3.650,000 frt civillistánkból 
nem lehetne némi megtakarításokat eszközölni. 
(Ellenmondás jobb felől.) Ez az egyetemi tanárok 
fizetésére vonatkozik. 

Különösen meghatott mindez, mondom, és 
ez nem is annyira a jogi és orvosi, mint sem 
inkább az úgynevezett philosophiai, mint a ma
gasabb abstractabb tudományok tanárainak fize
téseit illetőleg. Mindig azt emiitették a túlolda
lon is, hogy hazánkban nincsenek a most emfi-
te t t tudományok kellőleg mivelve, hogy azok 
felvirágoztatására misem tétetik. Ugy hiszem, 
ez alkalommal pótolhatjuk e tekintetben a hiá
nyokat, és hogy van bennünk annyi akarat, 
mennyi elég, hogy érvényesítsük ezen nézeteket. 

Oly nyomorteljes ezen helyzet, a melyben magát 
a magyar ifjú a gyakorlati és még helyesebben 
a gondolkodó életre alig szentelheti. Ha akar
juk, hogy a mostani generatió azon tudomány
ágak mivelesére adhassa magát, melyeket most 
mint független búvár nem művelhet, azt hiszem , 
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ogyh mostan i t t van az alkalom, hogy ugy a 
t. ház, mint a közoktatásügyi miniszter ur meg
mutassák, miszerint e bajon annyival is inkább 
segíteni óhajtanak, miután ez ellen nyomatékos 
ellenvetést fölhozni nem lehet, — Ne szolgáljon 
okul netalán csak az, hogy az az ellenzék pad
jairól hozatott íöl; nagyon szomorúnak látnám 
helyzetünket, ha ez lényeges ok lehetne. 

Egyébiránt az egyetemi tanárok fizetésének 
kérdése szoros összeköttetésben áll egy másik 
kérdéssel, a tandijak, a tanpénzek eltörlésének 
kérdésével. (Helyeslés bal felől.) Magyarország if
júságának virága, miként azt Hoffmann képvi
selő ur mondotta, kinek férfias föllépése, azt hi
szem, igen jótékonyan hatott e padokra, kinek 
felszólalása, azt hiszem, némi reményt enged az 
iránt, hogy a kormány kinevezésétől függő egyé
nek mégis mernek lelkiismeretesek lenni ott, a 
hol kell, (Helyeslés bal felől) ón, mondom, a kép
viselő urnák e kifejezését, — hogy az egyetem 
a magyar iíjuság virágának tanyája, helyeslem, 
ós okvetlenül szükségesnek tartom, hogy egy 
pillanatig sem várjunk tovább, hanem eltöröljük, 
ha lehet, még ma a tanpénzeket. En egyátalá-
ban nem látom át, mért ne lehessen e csekély 
összeget megszavazni, minek megszavazása az 
ifjúságnak a tanpénz fizetését fölöslegessé tenné ; 
mert én nem akarom hinni, hogy az ifjúság 
csak azért fizeti a tanpénzt, mert e tanpénz fi
zetése divatos, szokásos más államokban is ; nem 
hiszem uraim, hogy ez csak azért volna igy, 
mert azon szerencsétlen conservativ állam-böl-
csészetből mint eorollarium folynék ki, mely böl
csészet azt mondja, hogy ne engedjük mód nél
kül fölszaporodni a tudományos müveltségüek szá
mát az államban, mert szerencsétlenné teszszüb 
őket; nem akarom hinni, hogy a „Reform" irója, b. 
Eötvös József ezen conservativ állambölcsészek elvét 
osztaná, fölteszem, hogy nem tartja szerencsétle
neknek azokat, kik a tudományokkal foglalkozhat
nak, hanem inkább azt hiszem, hogy ő csak azért 
nem akarta eddig eltörölni a tanpénzeket, mert 
különben nem tudta volna a tanárokat még 
csak a mostani fizetéssel sem díjazni. De gondol
ják meg, uraim, hogy azon közel 2000 ifjú, kik 
a magyar egyetemen magasabb képeztetésöket 
nyerik, mily nagy küzdelmeknek vannak kitéve 
a tanpénzek miat t ! Avagy tán nem tudja-e va
laki e házban, — én nem hiszem, hogy ne tudná, — 
hogy minden egyes ifjú, ki csak a tanpénz fize
tésétől fölmentve nincs, 40—50 frtot fizet éven-
kint tandíj fejében? Vegyük hozzá a nagy drá
gaságot Pesten, negyük hozzá, hogy a tanköny
veket saját zsebéből kell megfizetnie, és minden 
eszközt saját zsebéből kell megvásárolnia, mely 
önképzésére szolgál! Fölhívok mindenkit, ki a 
tiszta demokratiának és a közművelődésnek ba

rátja, és kérdem, számot vetett-e magával e 
részben, meggondolta-e, mennyi ragyogó tehetségű, 
mennyi ernyedetlen buzgalmu fiatal erő löketik 
az által vissza a haza szolgálatától, hányakat 
gátol meg ez óvenkint attól, hogy a hazát, mint 
annak jövő oszlopai szolgálják annak idejében, 
és taszit vissza tán a nyomorba egy egészen 
más térre, hol a hazának nem csak hogy fényes 
szolgálatokat nem tehetnek, de melyen annak 
egyenesen kárára válhatnak? 

Részemről nem találok semmit, mit emiitett 
inditvány ellen fölhozni lehetne, s midőn ez in
dítványt részemről pártolom, hozzáadom még 
ez indítványhoz azon határozott föltételt, hogy 
az egyetemen a tandijak és a szigorlati dijak 
töröltessenek el. 

A mi még a t. eultusminiszter ur felszóla
lását illeti, arra nézve van egy megjegyzésem. 
Nagyoa sajnálom, hogy fiatal parlamentalismu-
sunkban a nevelésügyi miniszter, midőn érveket, 
objectiv érveket hoznak föl ellene, igen ritkán sze-
rencsólti a házat azzal, hogy azokra szintén ob
jectiv ellenérveket hozna föl, hanem sokszor 
áradozik el szép szólamokban, melyek igazságáról 
nem kételkedik senki s legkevésbé az ellenzék, 
de a mely szólamok, hogy ne mondjam, szóvirá
gok, habár tesznek is az ő költői lelkületéről 
bizonyságot, én azt hiszem, fölvilágositólag nem 
hatnak s a nehézségeket el nem oszlatják. (He
lyeslés bal felől.) En kétségbe vonom, hogy köz
művelődési politikusnak szabad legyen mondani, 
hogy az első mindenek előtt az elemi oktatás. 
Kétségbe vonom azt, uraim, hogy szabad legyen 
ezt oly értelemben mondani, mintha ezen első
ség kizárólagosságot vindicálhatna magának a 
magasabb tanfolyamok fölött. Uraim ! azt hiszem, 
egy bölcsésznek, ki az életet tanulmányozta, a 
mint tanulmányozta b. Eötvös József, nem csak 
tudnia kell, de tudja is azt, hogy az élet vég
hetetlen változatosságu, ezer oldalú, s annak 
szükségletei nem szoríthatók egyetlen egy me
derbe. En azt hiszem, ilyesmit törvényhozó ma 
ki nem mondhat, hanem én vallom azon elvet, 
hogy egyszerre, együttesen, kellő részarányosság
ban kell emelni s támogatni mind az elemi, 
mind a - másodlagos, mind a magas tanfolyamo
kat. (Helyeslés bal felől.) 

A mi a t. miniszter ur eljárását illeti, va
lóban nagyon különös taktikát látok abban, 
(Halljuk!) hogy midőn arról van szó, miért nem 
te t t többet, mint a mennyit te t t az elemi ok
tatás ügyében, akkor előáll mindenféle okokkal: 
azért nem, mert mással is kell foglalkoznia, azért 
nem, mert nem egyedül az elemi oktatásügy, 
hanem más nagy föladatok is állanak előttünk, 
melyeket megoldani kell, hogy az idő nem al
kalmas még arra, hogy a közszellemet ébresz-
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teni kell: pedig még csak arra sem felelt, miért 
nem tar to t ta meg azt, a mit a törvény határo
zott, és törvényes kötelességévé tett , hogy mi
ért nem kezdett annak idejében statisztikai ada
tok gyűjtéséhez, sőt hogy miért nem vett föl 
le l tár t akkor, mikor tárczáját átvette a közok
tatási ügy állapotáról? És midőn arról van szó, 
hogy miután az utóbbi évben, sőt az utóbbi há
rom év alatt semmi és legjobb esetben nagyon 
kevés történt, miért nem tet t valamit a ma
gasabb tanfolyamok ügyében? akkor meg azzal 
áll elő a közoktatási miniszter ur, hogy első 
föladat a népnevelés előmozdítása minden áron. 
Belátom, hogy az ő helyzete nem könnyű; de 
nagyon kérem, — legyen kegyes, már csak azért 
is, hogy a fiatalabb generatiót a parlamentalis-
musban nevelhesse, mint ez a nevelési miniszter
nek kötelessége; — legyen szabad fölkérnem, 
kegyeskedjék magához a tárgyhoz szólani, és 
oszlassa el nehézségeinket, és ne beszéljen he
gyekről, melyek csúcsait a fölkelő nap megara
nyozza, de ha azon hegyeket számon kérjük, azt 
mondja, hogy ő azokat csecsebecsének tartja a 
karácsonyfa tetején. Kérem, fordítson beható fi
gyelmet, mint az a szerves élet bármely ágá
ban szükséges, az elemi, közép és a magasabb 
tanfolyamokra egyúttal. 

Végül kijelentem, hogy határozottan pár to
lom Henszlmann barátom indítványát azon hoz
záadással, hogy a tanpénzek és a szigorlati di
jak rögtön eltöröltessenek ugy az egyetemen, 
mint a jogakadémiákon és a műegyetemen is, 
a mint erről annak idejében szólani fogok. (He
lyeslés bal felől.) 

T i s z a K á l m á n ; T. ház ! Egyenesen 
és szorosan csak a budgetnek, még pedig az 
egyetemi budgetnek tisztán anyagi oldalához kí
vánok szólni. Mielőtt azonban ezt megtenném, 
kénytelen vagyok azon nyomon, melyet maga 
a t. cultusminiszter ur jelölt ki. az egyetem 
ügjéről más irányban is beszélni, mert lehetet
len, miután némely dolgok szóba hozattak, azokat 
érintetlenül hagyni. 

A t. cultusminiszter ur meglepetését fejezte 
ki a fölött, hogy itt az egyetem reformjának 
kérdése mellékesen szóba hozatott. Én magam is 
sokkal jobban szerettem volna, hogy az egyetem 
reformjáról tüzetesen tanácskozzunk. Azonban, 
hogy ez nem lehetet t ; hogy nem volt más mód 
mint mellékesen szóba hozni e tárgyat, megen
gedjen a t. cultusminiszter ur, de annak az az 
oka, hogy az 1868. novemberi végzésnek, sőt 
jobban visszamenve az 1848-ikiXIX. törvényczikk 
ellenére, még mind e mai napig is nem adott 
alkalmat arra, hogy e tárgy fölött tüzetesen 
tanácskozhassunk. Már pedig, ha ily fontos tárgyak 
felett tüzetesen tanácskoznunk nem lehet, azért, 

mert az illető miniszter nem adta meg az alkalmat 
javaslata beterjesztésével, nem következik az, 
mikép elüttessék a ház attól, hogy a felett mel
lékesen bár, tanácskozzék. 

A mi azt illeti, hogy melyik fontosabb, a 
népnevelés-e vagy az egyetemi nevelés ? én őszintén 
azt tartom, hogy e választás igen nehéz és talán nem 
is szabadé között választani. A népnevelés véghet-
len fontosságáról nem beszélek, mert csak ismételhet
ném azokat, a miket mások és maga az igen t. cultus
miniszter ur is előadott; de annak, hogy a 
népnevelés tekintetében ugy haladhassunk, a mint 
cultusminiszter maga is óhajtja és mindnyájan 
óhajtjuk, mi egyik legnagyobb akadálya? Egyik 
legynagyobb akadálya a t. miniszter ur saját 
szavai szerint is a kellő tanerők hiánya. Már 
most hogy néptanítók legyenek, arra kell prae-
parandia, hogy praeparandiák lehessenek, arra 
kellenek praeparandiai tanárok és igy kapcsola
tosan mindig feljebb kell haladnunk, és akár 
alul akár felül hanyagoljuk el a tanügyet, meg
bünteti az magát alulról és felülről is. Én tehát 
részemről osztályozni a nevelés ügyét nem akarom, 
nem akarom pedig osztályozni azért sem, mert 
abban már nem volt tökéletes igaza a miniszter 
urnák , hogy a népnevelésnél, már levén valami 
ott, hamarább kell tenni, mert hamarább érezhető 
a siker; mert hiszen az egyetem terén is van 
valami, tehát nem újnak teremtéséről, hanem 
a létezőnek reformjáról van szó, és meg vagyok 
győződve, hogy e téren ép ugy, mint alul, igen 
gyorsan és hamar lehet nem tökéletes sikert 
elérni; igen, de előhaladást, javulást előidézni, 
és ezzel szemben megengedjen a t. miniszter ur, 
hogy csodálkozom a fölött, hogy egyik főakadá-
lyul az épületek, a tantermek hiányát emiitette föl. 

Ha szólt volna a miniszter ur a tanerők 
hiányáról, az az: azt mondta volna,, hogy mi ne
vezetesebb kitűnőbb tanerők tekintetében szű
kebb körre vagyunk szorítva, ezt kénytelen let
tem volna némi érvül elismerni, és elismerni 
érvül, ha nem arról volna szó, hogy derék, jóra
való tanárok legyenek az egyetemen, hanem 
hogy európai hirü tanárok legyenek; mert ter
mészetesen ily utóbbiakat nálunk sokkal nehe
zebb az egyetem számára szerezni, mint bárhol 
másutt, hol nyelvi akadályok nem léteznek; 
de hogy az épület gátolhasson abban, hogy azért 
legyenek kénytelenek az ifjak elmenni Pestről, 
mert nem elég nagyok a tantermek: engedelmet 
kérek, ezt három év múlva mentségül el nem 
fogadom; (Ugy van! hal felől.) Két mód van ezen 
segíteni. Egyik a tantermek megnagyitása, a 
másik és hitem szerint czélszerübb, mert nagyon 
nagy tantermek és nagyon nagy hallgatóság nem 
czélszerü a nevelésre nézve, a másik párhuza
mos osztályok fölállítása, vagyis azon szakokra 
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nézve, a melyeknek tanulói száma tán a 3 — 4 
század megközelíti, nem egy nagy tantermet te
remteni, a hol mind a 400 elférjen, hanem igen
is gondoskodni arról, hogy két külön tanár két 
külön tanteremben taníthassa ugyanazon tudo
mányokat, és ha ezen módon méltóztatik segí
teni, mint pedig lehet rajta segíteni, nem fog 
az épület szüksége okot szolgáltatni arra, hogy 
ifjaink az ország határain kivül neveltessenek 
és bigye meg t. miniszter ur, ha igy nevezete
sebb szakokra egynél több, tehát fölteszem két 
tanár alkalmaztatik, meglátja, hogy a siker nem 
fog elmaradni; ha oly módon fog gondoskodni 
arról, az az megforditom, ha nem oly módon fog 
gondoskodni arról, mint most egy tárgyra nézve, 
a politikai tudományokra nézve az egyetemen 
tette, hol kinevezett igaz egy második tanárt , 
de az minthogy államtitkár, tanári minőségében 
nem működik. {Igás! bal felöl. Fölkiáltások, ki az? 
Kerkápolyi!), mert igy természetesen, vagy tiz 
tanár kinevezése sem fog segíteni. 

A t. miniszter ur annak bizonyságául, hogy 
az egyetem nem sülyedt, hanem emelkedett föl
hozta azon körülményt, hogy épen a múlt év
ben ismertetett el a pesti egyetem orvosi diplo
máinak a bécsi orvosi diplomákkal egyenjogú 
volta. Ennek őszintén őrülök; de őszintén meg 
kell vallanom azt is, hogy sem az iránt, hogy 
sülyedt volna, sem az iránt, hogy emelkedett 
volna az egyetem: bizonyítékot ebben nem látok. 
I t t mindenesetre helyes intézkedést látok, a m ely-
ért a miniszter ur elismerésünket érdemli, és 
ez az, hogy a pesti egyetemet e tekintetben 
kivette azon alárendeltségi helyzetéből, a mely
ben az előtt a bécsi egyetemmel szemben állott. 
Ez bizonyítja azt, hogy politikailag helyesen jár t 
el a mmiszter u r ; de nem bizonyít az egyetem
nek, mint ilyennek emelkedése mellett sem
mit sem. 

A t. miniszter ur végül megígérte, leg
alább ugy vettem ki, hogy a budgetvita befeje
zése után fogja előterjesztését tenni az egyetem 
reorganisatiöjára nézve, ép ugy szellemi tekintet
ben, mint anyagi tekintetben a szükségletekre 
nézve, a melyek ezentúl fedezendők leendnek 
rendes budget vagy hite szerint kölcsön utján. 
Azt gondolom, hogy ezek szerint, az egyetem 
dolgainak részletezését legjobb lesz azon pilla
natra hagyni, és meg kell jegyeznem azt is, 
hogy a mi a tanári fizetések emeléséről szóba 
vagy indítványba hozatott, én ugyan ahhoz, 
hogy elvileg kimondassák, miszerint óhajtjuk, 
hogy a magy. kir. egyetem tanárai oly dijazta-
tásban részesüljenek, miszerint méltán lehessen 
reményleni, hogy a legjobb erőket az egyetem 
számára megnyerhessük; hogy ez kimondassák, 
azt helyeslem, de ezt utasításul adva, a fizetés 
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nagyságának meghatározását okvetlen miniszteri 
javaslattól tenném függővé, és tekintettel az 
összes országbeli fizetések és átalában a hely
zetre, óhajtanám az összeget meghatározni. (Élénk 
helyeslés.) 

A mi a tanpónzek eltörlésére nézve fölho
zatott, ennek tüzetes megvitatása is — szerin
tem — akkor lesz helyén, midőn az egyetem 
helyzetéről átalánosan, tüzetesen fogunk vitat
kozni. Miután azonban Schwarcz Gyula t. képvi
selő ur, kinek ma elmondott nézeteihez egyéb
iránt legnagyobb részben csatlakozom, a tiszta 
democratia és szabadelvüségre hivatkozván, ha
tározottan kívánta eltöröltetni a tandijakat, en
gedje meg a t. ház, hogy figyelmeztessem egy 
körülményre s e körülmény az, hogy épen ná
lunk a legfelső nevelés, mint főleg van az egye
temnél, inkább mint másutt, nem csak szegé
nyekre, de gazdagokra is kiterjed, s igy nem 
tudom, hogy épen a democratia szempontjából 
és épen a nép terheire való figyelemből, mi a 
helyesebb eljárás: az-e, azt mondani, hogy a ki 
szegény, annak engedtessék el a tandíj, de a ki 
gazdag, az fizessen? vagy pedig eltörölni a gaz
dagra nézve is, hogy azután azon költséget, 
melyet a gazdag az élvezett jótéteményért viselt 
volna, fizesse a népi Ezt azonban csak melléke
sen jegyzem meg, tüzetes megvitatását akkorra 
hagyom, midőn az egyetemről átalánosan és 
tüzetesen fogunk szólani. 

És most engedje meg a t. ház, hogy mi
után 89,000 frt megszavazásáról van szó, mely 
összeget én részemről, miután a t . miniszter ur 
megígérte a tervek előterjesztését, s miután el
fogadtam Grhyczy Kálmán t. barátom indítvá
nyát, hogy a helyzet tisztáztassék, részemről 
megszavazni kész vagyok, (Helyeslés) tekintettel 
ez összegre mind azért, mert mégis, a mennyi
ben ez a legszentebb czélok veszélyeztetése 
nélkül lehet, kötelesség az államkincstárt is meg
kímélni, mind pedig azért, mert még 89,000 fo
rintnál is sokat lehetne az egyetem emelésére 
elkölteni; engedje meg a t. miniszter ur, hogy 
figyelmeztessem valamire, a mi az egyetemi ja
vak kezeléséről beadott jelentésből kitűnt. Nem 
teszek e tekintetben indítványt, csak az igen t. 
miniszter ur és a t. képviselőház figyelmébe 
ajánlom az ügyet. Az ő kimutatása szerint az 
egyetem fekvőségei az azokhoz csatolt regálé-
jogokkal, szóval: mindennel együtt, ugy a mint 
vannak, 76,215 frtot jövedelmeznek, abból a 
regálé tesz 2*7,749 frtot. Marad tehát tiszta jö
vedelem 48,706 frt, vagyis 1200 ü holdnál hol-
donkint 1 frt 26 kr. Az eredmény nem nagy, 
de e tekintetben föl kell említeni azt, hogy e 
birtokok igen tetemes része áll oly erdőségekből, 
melyek hazánkban igen keveset jövedelmeznek. 

20 
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Azonban, ha már most ezt összehasonlítom 
azzal, a mit ismét maga a t. miniszter ur ki
mutatot t , hogy az egyetemnek összes ingatlan 
birtoka mennyit ér, jelesen ér az emiitettem 
regáléval együtt 2,362,500 irtot, akkor ezen 
tőkének összes jövedelme kerekszámban ő°/0 mel
lett lenne 118,125 frt, a mi hasonlítva a ma
jorsági kezelés eredményével, mely, oda számítva 
a regálét is, 77,456 firtot tesz, tisztán kitűnik, 
hogy abból, hogy az egyetemnek uradalmai van
nak és azok kormányilag kezeltetnek, minden 
esztendőben 41,670 frt évi veszteség háramlik 
az ország pénztárára. Én ezen körűim ényt, melyből 
nem azt akarom kihozni, mintha a kezelést hiá
nyosnak vagy rendszeretlennek tar tanám, hanem 
ismét csak azt akarom kihozni, a mit mindenütt 
lehet tapasztalni, hogy az államnak nem szerepe 
a gazdálkodás; ezen körülményt a t. miniszter 
ur figyelmébe ajánlom, mert ha pl. ezen tétel
nél ezen 41,000 forint megtakarittatik, vagy az 
államkincstárnak marad, vagy az egyetemre le
hetne fordítani, az eddig kért összegen fölül 
bizonyosan roppant eredményt lehetne fölmu
tatni. 

Ajánlom ezt a t . miniszter ur figyelmébe; 
különben részemről Ghyczy Kálmán képviselő ur 
indítványát elfogadom. 

E l n ö k : T. ház! A most befejezett vitá
ból két indítvány és egy módositvány merülvén 
föl, méltóztassanak azokat meghallgatni, hogy 
azután szavazni lehessen. 

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

E l n ö k : Méltóztatik a t. ház ezen hatá
rozati javaslatot előbb kinyomatni1? (Nem kell 
kinyomatni! Elfogadjuk!) Tehát elfogadja a t. ház 
ezen határozati javaslatot? (Átalános fölkiáltás: 
Elfogadjuk!) Tehát ezen határozati javaslat a 
ház határozatává válik. 

Következik Henszlmann Imre ur határozati 
javaslata. 

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

E l n ö k : Ezen határozati javaslathoz van 
egy módositvány. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Schwarcz Gyula módositványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a határozati | 
javaslatot ezen módositványuyal egyetemben ? A j 
kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Meg-
történik.) A többség nem fogadja el. 

Most az egész első rovat egyes tételeire j 
megyünk át . 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa): ,,A 
pesti kir. egyetem. Rendes szükséglet. Tanárok I 
és hivatalnokok fizetései. I. té te l : Hittani kar ! 

10.763 frt. | 

E l n ö k ; Elfogadja a t . ház az I. tételt 
10,763 í r tban? (Elfogadjuk 1) Tehát az első tétel 
10.763 ír tban megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a II. 
tételt:) Jogi kar 17,325 írt . 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a II . tételt 
17.325 í r tban? (Elfogadjuk) Tehát a II. tétel 
17,325 írtban megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a III. 
tételt.) Orvosi kar 26,750 frt. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. ház! A 
mint emlékezni méltóztatik, ezelőtt néhány nap
pal indítványt terjesztettem be a végett, hogy 
a pesti m. kir. egyetemen a homoeopathia vagy 
hasonszenvi gyógymódnak rendes tanszék állít
tassák. Jól jegyezte meg azt a mélyen tisztelt 
közoktatási miniszter ur egyik közelebbi beszé
dében, hogy az ő tárczája legtöbb és legkülön
bözőbb megtámadásnak van kitéve; pl. csak én, 
ki tegnap megtámadtam őt, hogy a népnevelés 
ügyében homoeopathicus adagokkal él, és azt kí
vántam volna, hogy ott allopathicus legyen; most 
arra kérem, hogy az egyetemnél nyisson u ta t a 
homoeopathiának. 

En magam sem homoeopatha nem vagyok, 
sem hasonszenvi gyógykezelésben nem részesül
tem soha; ennél fogva sem hála, sem más érdek 
nem indított indítványom megtételére, azért ón 
semmi tudományos vitába, semmi magából a 
homoeopathiai gyógykezelés vagy tudományából 
merített okokkal nem fogok élni; hanem egy
szerűen azon ellenvetések megezáfolására szorít
kozom, melyek itt fölmerülhetnek. 

Az első ellenvetés, mi a homoeopathiának 
egyetemünkön rendes tanszéke fölállítása ellen 
fölhozható, az, hogy Európában más egyeteme
ken sincs rendes tanszéke. Elismerem, de a vi
lágnak egyik felével szemben a világnak másik 
felét, teszem Európával szemben Amerikát. El
ismerem, bár csak részben, mert Európának csak
nem minden egyetemein állnak a doeenturák, te
hát nyitva az u t a homoeojoathiának mint tudo
mánynak érvényesítésére; sőt ugy tudom, Orosz
országban már rendes tanszék fölállítására is 
történtek intézkedések. Egyébiránt megvallom, 
hogy magyarok részéről ezen ellenvetést elégnek 
nem tartom. Szükséges-e, hogy mi mindig az 
egész nyugati Európának példája után indulva, 
legutolsók legyünk; szükséges-e, hogy ott is, hol 
a tudomány szabadságáról és annak érvényesíté
séről van szó, piruljunk elsők lenni? Ezt én el 
nem ismerem. Azt tudom, hogy azon öltönyt, 
melyet levetett a magyar nemzet, gyakran föl
vett már az idegen, s mi újra visszavettük tőle; 
azt tudom, hogy a mi étkezési módunkat át
vette a franczia, mi most megtanuljuk újból 
tőlük. De hogy épen a tudomány szabadságánál 
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minden más müveit nemzetet bevárjunk, hogy mi 
legyünk az utolsók, azt az érvet el nem fogad
hatom. 

A másik érv, mely indítványom ellen föl
hozható, mintha egyetemünkön a doeentura 
meg lett volna nyitva. Ez első pillanatra plau-
sibilisnek látszik; de valóban nem az: mert 
tudva van mindenki előtt, hogy a magyar egye
temen ugyan ut nyittatott a docenturának, de 
csak azon föltétellel, ha az illető docens előbb 
eensurát tesz az allopatha tanárok és orvosok 
törvényszéke előtt, ez pedig hasonlít abhoz — 
akárki mit beszél — mintha a protestáns papi 
faeultálása jezsuitákra bízatnék. Mert az kétség
telen dolog, hogy ez két egymással szembe tett 
tanirány és azon tanférfiakra bizni az egyik fél 
faeultálását, kik tudományilag homlokegyenest 
szembe állnak egymással, ez valódi képtelenség. 
Olyan tanárok fognak és fognának vállalkozni a 
magyar egyetemen a homoeopathia tanítására, 
kik már végzett allopatha orvosok, következőkép 
mindazon tudományokból, melyekből mint do
censek meg lennének vizsgálandók, már letették 
egyszer a vizsgát. De nem is felel meg sem a 
czélszerüségnek, sem a tudomány méltóságának 
egy egyszerű doeentura; először azért nem, mert 
a doeentura mintegy föltételez egy rendes tan
széket és a mellett szokott alkalmaztatni ; má
sodszor valamely belgyógyászatnak pusztán elmé
leti tanítása nem vezethet ezélhoz, itt tehát 
kórházi osztályra is volna szükség, és igy az 
egyszerű doeentura, kivált ily megkötésekkel, oly 
ajándék, melyet a homoeopathia kétségen kívül 
el nem fogadhat sem hazánkban, sem másutt. 

A harmadik érv, melyet föl szoktak hozni, 
az, hogy a homoeopathia nem tudomány, tehát 
nem bir a tudomány azon méltóságával, a tu
domány azon magasságával, hogy az egyetemen 
tanszéket nyerhessen. Erre nézve a nélkül, hogy 
a tudomány mélységére ereszkedném, melyhez 
ugy sem értek, egyszerűen három föltételt te
szek : a homoeopathia vagy hasznos, vagy ártal
mas, vagy egyik sem, quartum non datur. Ha 
hasznos, ebben az esetben tanítani kell az egye
temen; ha ártalmas, ebben az esetben be kell 
tiltani a praxist; ha sem hasznos, sem ártal
mas, akkor tehát haszontalan, akkor mint ehar-
lataneriát, mely megfizetteti magát, be kell rend
őrileg tiltatni. Negyedik eset nem létezik. Mint
hogy pedig Magyarországon gyakorlatban van, 
a hol majdnem száz homoeopatha orvos van, hol 
jeles aliopata orvosok mentek át később a ho
moeopatha gyógykezelésére, hogy többet ne em
lítsek, csak dr. Baloghot említem, és hol egyet
len homoeopatha könyv 6000 példányban kelt 
•el: itt tisztán humán és statistikai kérdés forog 
szóban, az t. i.: hogy vajon ezer meg ezer 

polgár élete csak félig-meddig ahhoz értő gyógy
kezelő emberek kezébe essék-e, vagy pedig rend
szeresen tanított orvosok kezébe ? (Helyeslés.) 

Ezek azon szembetűnőbb érvek, a melyek 
fölhozhatok, és a melyekre — azt hiszem — 
megfeleltem. 

De megfelelt a magyar törvényhozás már 
korábban, megfelelt 1844-ben, midőn elrendelte 
a homoeopathia tanítását az egyetemen, megfe
lelt 1848-ban, midőn a tanszabadság elvét ki
mondatta, és megfelelt a legközelebbi országgyű
lés folyama alatt, midőn a kérvényi bizottság 
javaslatára ajánlólag- terjesztette a gömörme-
gyei természetvizsgálók e targybeli kérvényét a 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz. 

T. ház! En az ellenérveket igyekeztem meg-
czáfolni; sikerült-e ? nem tudom, hanem egy 
allegóriával rekesztem be beszédemet. (Halljuk!) 

A költő azt mondja, hogy midőn a világ 
földi javai fölosztásárál volt szó. legkésőbben ér
kezett a költészet és tudomány, és a földön semmi 
kiosztani való nem levén, isten által égbe hiva
tott. Ezen allegóriát én tovább viszem, és azt 
mondom, a tudomány csakugyan fölment az égbe 
és lehozta magával a szabadságot a földre és a 
tudomány méltán megkövetelheti azt, hogy azon 
adomány, melyei az emberiséget megajándékozta, 
részére is megadassák. Én a földön a tudomány
nak egyet kívánok, egyet követelek: a szabad
ságot, és azt hiszem, ezzel mindent adok neki, 
és nem fogom elhinni soha, hogy ezt azon fér
fiú, ki költészetével Magyarország földére a 
szabadságnak nagyon tetemes részét hozta, az 
valaha megtagadhassa. (Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Eötvös J ó z s e f b. val lás és köz
oktatási miniszter: A homoeopathia- és 
allopathiáról szólni (Derültség. Halljuk!) talán 
nem vagyunk illetékesek; de végre a kénytelen
ség ugy hozza magával, hogy erről is szóljunk. 
(Derültség.) 

Én részemről—azt hiszem,—kissé téves Szath-
máry Károly t. képviselőtársunk azon fölfogása, 
hogy a homoeopathiát és allopathiát az orvosi 
tudomány két külön álló rendszerének tekinti. 
Az orvosi tudomány esak egy. Az orvosi tudo
mány egy kis része maga a gyógyítás, s a gyógy
módra nézve különböznek egymástól az ugy 
nevezett homoeopathák és allopathák; egyéb
iránt egyik épen olyan orvos, mint a másik; 
tehát nem egészen ellenkező két tudomány a 
homoeopathia és allopathia, hanem a tudomány 
egyik ágának két külön rendszere. De még ezzel 
nincs eléggé praecizirozva a dolog. A homoeopa
thia bizonyos elvet állit föl, melyet a homoeo-
pathiának nagy megalkotója 60 év előtt kimon
dott, és ezen elvhez ragaszkodik: similia simili-
bus. Az allopathia — be kell valanom, elvtelen 
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tudomány, az allopathiának nincs elve; az allo-
pathia tudományának elvét, melyet a homoeo-
pathia, meggyőződése szerint, már megtalált, csak 
keresi , és ennek következtében azon arányban, 
melyben a természettudományok haladnak, nagy 
átalakulásokon ment keresztül épen az utolsó 
50 év alatt. Az allopathia mind inkább és inkább 
változtatta és mindig nagyobb sebességgel vál
toztatta rendszerét, ugy hogy, ha a rendszerhez 
való hű ragaszkodás és a rendszernek változta
tása képezi a nagyobb vagy kisebb bizalomnak 
fokát, a homoeopathia kétség kivül sokkal na
gyobb bizalmat érdemel, mert a maga rendsze
rénél megmaradt, mig az allopathia a szerint, 
mint a chemia vagy physika vagy physiologia 
terén uj tanulmányok tétettek, rendszerét és 
gyógymódját megváltoztatta. 

Ez levén tehát a különbség a két rendszer 
között, az állás, melyet a homoeopathia az or
vosi tudományban elfoglal — engedje meg t. 
képviselőtársam — nem olyan, mint uj, más 
tudományé, hanem bizonyos tudományban, bi
zonyos tudomány körében bizonyos rendszer. A 
homeopathia különbözik az allopathiától, mint 
pl. különbözik a eartesianus a hegeliánustól vagy 
kantianustól, mint egyik philosophiai rendszer a 
másiktól. Ez a különbség. Es ha ez áll, akkor 
ugyanezen jognál fogva, melynél fogva t. kép
viselőtársunk a homoeopathia számára külön 
tanszéket kívánt az egyetem körében, azon jognál 
fogva követelhetne külön tanszéket ahegelianus, 
kantianus vagy eartesianus és igy rendre az 
egyes philisophai iskolák hivei is. (Bal felől: Igás!) 

Más volna, ha az egyetemem a gyógyításra 
nézve akármily rendszer volna kitűzve, ha ki 
volna mondva, hogy ezen belgyógyászati kathed-
rának tanára ezen rendszer szerint fog taní tani ; 
de ez nem igy van. Kinevezetetik a tanár, és 
azon tanár taní that ugy,a mint akar, és a mint 
jónak látja. Ha a tanár ma megváltoztatja meg
győződését és homoeopathává válik, azon tanár t az 
egyetemen senkisem fogja akadályoztathatni, 
hogy ő a homoeopathiát tanítsa. De, hogy valaki 
csak azért neveztessék ki tanárnak, mert bi
zonyos rendszert követ, és nem azért, mert a 
tudományban bizonyos helyet foglal e l : azt a 
tudomány követelményeivel megegyeztetni nem 
tudom. (Részleges helyeslés.) 

Azt monda igen t. képviselőtársunk, hogy 
nem lehet a tudománytól megtagadni a szabad
ságot, hogy a tudomány a szabadság utján ha
lad. Tökéletesen áll, és ezen ok győző lenne, 
ha fel tudnám fogni, miként alkalmaztassuk a 
homoeotpathiát. Kérdem, hol akadályoztatik a 
a homoeopathia szabadsága ? Minden orvos, ki az 
orvosi tudomány körében képesnek muta t ta magát, 

az az orvosi diplomát szerzett, gyógyíthat homoeo-
pathice vagy allopathice, a mint neki tetszik. 

A magán-docenturára nézve pedig megjegyzem, 
hogy az egyetemem a magán-docentura a homoeopa-
thiának meg van nyi tva ; semmi más nem kíván
tatik, mint a vizsga, még pedig ki van mondva 
a habilitatiói szabályok közt, hogy a gyógymód
ról, magáról a gyógyításról a habilitátiónál, kér
dezősködni nem szabad, hanem kérdezősködni kell 
és szabad arról, mi a homoeopathák és az allo-
patháknál közös ? az az az összes természettudomá
nyokról, és az emberi test ismeretéről? Már 
hogy mindenkit mint magán-docenst lehessen az 
egyetemnél alkalmazni,ki e tudományokat harmincz 
év előtt tanulta és végezte, azért mert doctor, 
azt én nem foghatom föl. 

Azonkívül azt monda a t. képviselő ur, — 
ez pedig sillogismus cornutus, csakhogy három 
szarva van — {Derültség) hogy a homoeopathia 
vagy hasznos, vagy ártalmas, vagy sem hasznos, 
sem ártalmas. Ha hasznos, úgymond, tanítani 
kell — mert hiszen tanítani most is lehet — 
tanítani kell, az az kathedrát kell számára fölál
lítani az egyetemnél. Már ha t. képviselőtársunk 
mindenre, a mi hasznos, kathedrát akar fölállí
tani az egyetemnél, akkor nem hiszem, hogy a 
t. ház képes lesz őt bőkezűségében követni. (Za
jos derültség.) 

Másodszor azt mondja, ha ártalmas, akkor 
tiltassék el. Erre nézve egy véleményben va
gyunk. 

De hogy akkor is, ha sem hasznos, sem 
ártalmas, tiltassék el, ez ellenkezésben állana az 
alkotmányos elvvel: mert a mi sem hasznos, sem 
ártalmas, eltiltani nem szabad. (Helyeslés.) Ha 
t. képviselőtársunk azon elvet állítja föl, hogy 
oly gjrógyitási rendszert, mely sem hasznos, sem 
ártalmas, el kell tiltani, ennek logikája nem 
volna más, minthogy minden embernek gyógyít
tatnia kell magát, (Derültség) pedig végre is min
den embernek joga van, magát nem gyógyíttatni. 
Ha tehát valaki azt az elvet állítja föl, hogy 
azt, a mi sem hasznos, sem ártalmas, el kell 
t i l tani : akkor utoljára tovább kell menni egy 
lépéssel és azt kell mondani, polieialiter meg 
kell parancsolni mindenkinek, hogy gyógyíttassa 
magát és pedig bizonyos rendszer szerint. {De
rültség.) Én tehát részemről megvallom, azon 
okok, melyek engem arra bírnak, hogy homoeo-
pathai tanszék fölállítását szükségesnek ne tart
sam, t. képviselőtársunknak előadása által nem 
czáfoltattak meg. 

Megnyugtatására, a tudományok haladását 
illetőleg, csak azt mondhatom neki, hogy semmi 
nagy igazságnak, mely a tudomány bármely körében 
fölmerül, főkép ha annak oly szabadság engedtetik, 
mint a homoeopathiának hazánkban, az az, hogy 
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mindenütt fölléphet, mindenütt taníthat , min
dent kinyomathat, semmi nagy igazságnak — 
mondom — kathedrára szüksége nincs, hogy 
magát kivívja. Sehol Harley tana számára a vér-
circulatióról nem volt szükséges kathedrát állí
tani, hogy átlássa a világon mindenki, hogy az 
való és hogy nagy találmány. Es igy, ha a ho
moeopathia csakugyan oly tudomány, melynek 
jövője van, az kathedra fölállítása nélkül is ér
vényt fog magának szerezni. 

Másrészről, bocsánatot kérek, azt hiszem, 
ép oly jó hazafi vagyok, mint bárki más, és 
megbocsát nekem t képviselőtársam, ha oly 
tudománynál, mely ugyanezen kérelemmel min
denütt föllépett, föllépett 1865-ben Francziaor-
szágban, hol a bires Dumas ta r tá a senatusban 
eziránt a rapportot, föllépett Angliában, föllépett 
Németországban és föllépett mindenütt, azt lá
tom, hogy mindenütt épen azon férfiak, kik a 
természettudományok körében első sorban ál
lanak, a homoeopathák ezen kivánatát megta
gadják: ez, megvallom, előttem roppant nagy 
sulylyal bir, épen mert a természettudományról 
van szó, az az oly tudományról, melynek körében 
én magamat illetékes bírónak nem tartom. 

En tehát az indítványt nem fogadhatom el. 
(Élénk m helyeslés részleg.) 

Ü r m é n y i M i k s a ; A múlt napok vi
tája alatt több nem-kath. képviselő igen becses 
tanácsokat adott a kath. autonómiáról és sokan 
beszéltek a t. képviselők közül az izraelita feleke
zetek viszonyairól. Ugyanezen jogczinien talán 
szólhatok én is a hasonszenvészetról. Megvallom 
t. ház, hogy igen nehéz helyzetben vagyok, 
mert Szathmáry igen t. képviselő ur azon érvek 
legtöbbjét, melyeket fölhozhattam volna, már ki
merítette, és igy csak néhány rövid észrevételre 
kell szorítkoznom. 

Bátor leszek mindenek előtt előttem szó
lott igen t. cultusminiszter ur észrevételeire 
néhány szót válaszolni. 

A miniszter ur azt állította az allopathia 
védelmére, hogy az allopathák folyvást változ
tatják tanaikat, mert elvtelenek, a homoopathák 
ellenben sohasem változtatják a magokét. Először, 
bocsánatot kérek, én azt hiszem, a homoeo
pathák annyit ostromlott elve : simila similibus, 
magában véve még nincs egészen mindenhol 
kére ztülvíve. Nem minden betegségnél tudják 
bizonyosan, hogy ez vagy ama gyógyszer ennek 
hasonszenvi szere, és nem tehetem föl, hogy a 
homoeopatha orvosok lesznek épen azok, kik 
azt akarják, hogy tudományuk megkövüljön, 
és nem keresnek naponkint más és más szereket, 
mint az allopathák, ha látják, hogy ez nem 
használ. 

Legyen továbbá szabad kételyemet fejezni | 

ki a fölött, vajon oly nagyon szívesen és t á r t 
karokkal, mint miniszter ur monda, fogadnák-e 
i t t az egyetemem azt, ha egy kinevezett tanár ott 
nagy ünnepélyességgel egyszerre homoeopathikus 
tanokat hirdetne. A mint eddig ismeretesek az 
allopatha orvosok indulatai a homoeopathia 
irányában, erről kételkedem. 

Tagadom továbbá a miniszter ur azon ál
lítását is, hogy nagy igazságoknak sohasem 
szükséges kathedra. (Igás!) Igaz, hogy nagy igaz
ságok valahára elismertetnek; de i t t nem oly-
nemü igazságokról van szó, mint a minőt pl. 
Galilei hirdetett , hanem i t t gyakorlati, a min
dennapi életben alkalmazandó apró igazságokról 
van szó. Ilyeknek, ha hirdetőiktől az alkalmat 
megtagadjuk, tanításukra nehéz lesz u ta t törni 
magoknak az életben; és én nem tartom helyes
nek, hogy az állami segély ezektől egészen meg
vonás sék. 

A legerősebb érv előttem a homoeopathia 
mellett mindig az volt, hogy azon okokat, melyeket 
ellene eddig fölhozni hallottam, nem tudtam 
elég súlyosoknak elismerni. Egy pár ily okot 
előadott Szathmáry képviselő ur i s : méltóztas
sék megengedni, hogy megtoldjam még egygyel, 
a melyről bizonyosan elismerik, hogy használni 
szokták a homoeopathia ellen. Sokan állították, 
magam is sokszor hallottam, hogy azon betegek, 
kik homoeopathiával kigyógyittattak, vagy nem 
voltak igazán betegek, vagy amúgy is meggyó
gyultak volna. Ezen állítást én, t. ház! nem tar
tom egy csöppet sem komolyabbnak, mint azon 
második, e napokban a hírlapban olvasott nézetet, 
mely szerint egy homoeopathiai tanszék fölállítása 
ugyanannyit tenne, mint a boszorkánytant hir
detni. Nekem, t. ház, ily érveléshez semmi sza
vam, csak föltéve, hogy az illető itész ur ne 
akarja a homoeopathák ellen ugyanazon fegy
vereket alkalmazni, melyeket hajdan a boszorká
nyok ellen használtak. 

Külöüben, tisztelt ház ! én e kérdést 
főleg és első sorban statisztikai kérdésnek 
tar tom; szerintem it t előttünk nem az a kér
dés, mi tudományos értéke van a homoeopathi-
ának? hanem miután fölteszem, hogy e háznak 
minden tagja szereti a politikai szabadságot, me
legen óhajtja a vallások teljes szabadságát, de 
mindenek előtt és mindenek fölött meg van győ
ződve arról, hogy e kettőnek anyja, a tudo
mányok szabadsága, épenséggel nélkülőzhetlen: 
itt elvi kérdés nem foroghat fön, hanem csak 
statistikai, ez pedig az, vajon azok száma, kik 
ez országban e gyógymódot gyakorolják ós 
használják, elegendő-e arra, hogy az államnak i t t 
kikért gondoskodását igazolja. (Élénk helyeslés.) 
Bátor vagyok erre nézve feleletül néhány tényt 
fölemliteni. Első tény az, hogy a hasonszenvészet. 
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széles körben, egész Európában és minálunk is 
létezik; tény, hogy csak Pesten, az ország fővá
rosában, 27 orvos gyakorolja e gyógymódot, az 
egész országban közel 100; tény továbbá az, 
hogy igen számos magánosoktól, különösen pedig 
16 törvényhatóságtól, érkezett már folyamodás 
hasonló kérelemmel a házhoz. Ezekből következ
tetem, hogy elegendő nagy számmal kell lenni 
azoknak, a kik e tant az országban pártolják ; 
elég nagynak mindenesetre arra, hogy itt, hol a 
miniszter ur előirányzata szerint tizennégy tanár 
van praeliminálva, egy tizenötödik tanár alkal
mazását is igazolja. (Helyeslés.) 

Ezen okokból pártolom, t. ház, Szathmáry 
képviselő ur indítványát, azon módosítással, hogy 
ezen szó után: „tanszék", e szavak: „és idővel 
tankóroda" igtattassanak be. 

Mielőtt szavaimat befejezném, méltóztassa
nak megengedni, hogy azoknak, a kik talán az 
ily intézkedést nevetségesnek is tartanák — 
mert vannak olyanok is — fölolvasom utolsó 
szavait egy 1844. okt. 9-én az akkori pozsonyi 
országgyűlés mindkét táblája által ő felségéhez 
egyhangúlag elfogadott föliratnak, hogy leg
alább ismerjék hibáztatásuknak egyik tárgyát. E 
szavak következők: „Annál fogva kérjük felsé
gedet, hogy főleg a szenvedő emberiség érdeké
ből az orvosi tudomány a régivel egyaránt üd
vös ez ujabb nemét az egyetemi tanulványok 

sorába fölvétetni, s tanítására oktató széket a 
megkívántató gyakorlati eszközökkel együtt föl-
állittatni méltóztassék." A királyi válasz pedig 
1844. okt. 24-éről igy szól: „Objecto erigendae 
in regia scientiarum universitate Pestinensi ca-
tbedrae studii homoeopathiae — cujus intentu D. 
Status et Ordines subtraverant praesentationem 
— actu jam sub pertraetatione constituto, alte-
fatam suam Maj. sacr., quod ratio commodi, 
valetudinisque publice poseit, clementer dispo-
situram esse." 

Ezen előzmény után, t. ház, megvallom, azt 
vártam volna, hogy az igen t. vallás- és köz
oktatási miniszter ur ezen fölszólalásokat be sem 
várva, útját kezdte volna ezen országgyűlési ha
tározatnak egyengetni; de miután ezt nem tette, 
csatlakozom azokhoz, a kik teljes tisztelettel a 
miniszter urat ezen útra kényszeríteni akarják. 
(Élénk helyeslés.) 

V á r a d y G á b o r : T. ház! (Eláll! Elfo
gadjuk!) Ugy elállók. 

S z a b ó J ó z s e f ; T. ház! (Zajos felkiáltá
sok : Eláll! Holnap! Hosszas zaj.) 

E l n ö k (csenget s föláll): Még többen van
nak fölírva, kik e tárgyban szólni akarnak. Most 
tehát az ülést berekesztem. Holnap 10 órakor 
folytatjuk a tanácskozást. 

Az ülés végződik d. u. 2 órákor. 
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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. Bogdanovics Vilibald és Stanescu Imre végleg igazoltaknak nyilvánitat
nak. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen van : Eötvös József 
b.; később Bedekovics Kálmán, Festetics György gr. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/4 órakor. 

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

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassaa február 
25-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs a t. háznak észrevétele 
a jegyzőkönyvre, hitelesíttetik. 

Van szerencsém bemutatni Zólyom megye 
közönségének kérvényét, melyben kéri, hogy 
Korponán első folyamodásu bíróság állíttassák 
föl és ahhoz Hont megye felső része esatoltassék. 

Stanesku Imre és Bogdanovics Vilibald kép
viselők, eltelvén a szabályszerű 30 nap, végkép 




