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bizottság a következő 22., 25 és 26-ik tételek étre 
az 515,000 frtot együtt kéri megszavaztatni, 
nem egyenkint azon tételek szerint, a mint i t t 
előirányozva vannak. 

M i h á l y P é t e r j e g y z ő (olvassa a 22., 
és 26-dik tételi.) 
M a j t h é n y i D e z s ő : T. ház ! (FölMáltá-
Holnap ! Halljuk! Nagy zaj.) 
E l n ö k : T. ház! A pénzügyi bizottságnak 

azon javaslata van, (Halljuk!) hogy a 22. 25. 
és 26-ik tételeket egybefoglalva méltóztassék 
tárgyalni, s egy ezim alatt, t . i. a tanitó-ké-
pezdék, községi, valamint népiskolák fölállítására 
vonatkozó tételeket. Következnék azután külön 
tárgyalásra a 23. és 24. tétel. 

25 

sok 

K á l l a y Ö d ö n : Én ugy látom. t. ház, 
hogy két óra van; méltóztassanak tehát mind
ezek tárgyalását holnapra halasztani. (Fölkiáltó-
sok: Holnap ! Zaj.) 

E l n ö k (Csenget): Holnap tiz órára kérem 
a t. ház tagjait megjelenni. Egyszersmind mél
tóztassanak arra nézve nyilatkozni, hogy miután 
az igazságminiszter ur már megjelenhetik a ház
ban, az ő budgetjét kivánják-e tárgyalni, vagy 
pedig a honvédelmi miniszter úrét ? (Fölkiáltások : 
Az igazságügyminiszterét!) Tehát a napirend kö
vetkező tárgyául az igazságügyminiszterium bud-
getje tűzetik ki. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 
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Tárgyai: Kérvények bemutatása. A februárban el nem intézett interpellátiók, határozatok és törvény
javaslatok jegyzéke bemutattatik. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása tovább 
foly. Az Angolországgal kötött kereskedelmi pótszerződésről szóló törvény szentesittetvén, kihirdettetiK. 

A kot mány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b., később Gorove István, Horvát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik d. e. lO1!^ órakor. 

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

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

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesítve van. Jókai Mór képviselő ur két kér
vényt nyújtott be; az egyiket a pápai izraelita 
hitközség részéről, melyben ez kéri, hogy mind
azon intézkedések, melyek a congressusi határoza
toknak kényszer utján keresztülvitelét czélozzák, 
megszüntessenek ; a másikat özv. Kovacsevich Ká-
rolyné asszony részéről, melyben az 1848/9. évi 
nemzeti kormány szolgálatában szenvedett 1311 
forintnyi kárának megtérítéséért esedezik. Mind
kettő a kérvényi bizottsághoz utasittatik. Van 
szerencsém a t. háznak bemutatni a február hó
napban beadott interpellátiók, indítványok, ha

tározati- és törvényjavaslatok jegyzékét, melye
ket szabály szerint, a 154-dik szakasz értel
mében föl kellene olvasni, azonban eddig az volt 
a szokás, hogy a t. ház kinyomatásukat elrendelte. 
Ha méltóztatnak parancsolni, most is ki fognak 
nyomatni, (helyeslés) Egyébiránt a kinyomatást 
illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az e részben 
fönálló anyagi nehézségek egyátalában nem fe
lelnek meg a ház kivánatának. ugy hogy még 
a pénzügyminisztérium által beadott törvényja
vaslatokat s más sürgős törvényjavaslatokat, va
lamint a zárszámadások iránt beadott jelentést 
sem voltam képes kinyomattatni, és a munka
szünetelés miatt a nyomda alig képes a kisebb 
nyomtatványokat is elkészíteni. Ezeket azért 
hoztam a t . háznak tudomására, hogy méltóz
tassék a közbejött akadályokat tekintetbe venní, 
és kis béketűréssel lenni, (Helyeslés.) Eeszemről 
fölszólítottam a nyomdákat, hogy a mint lehet
séges, tegyenek eleget a ház irányában elvállalt 
kötelezettségeiknek. 

E a z e k a s A l a j o s : Van szerencsém a t . 

*) Ezen üléstői kezdve a napló szerkesztését Nagy Iván vette át. 
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háznak bemutatni Félegyháza városa 621 lako
sának kérvényét, melyben kérik, hogy Félegyháza 
városa a törvénykezési szervezet alkalmával föl
állítandó kir. járási bíróságok és törvényszékek 
egyikének székhelyéül, országos törvény által 
kimondassék. Kérem, méltóztassék e kérvényt a 
kérvényi bizottsághoz áttenni. 

E l n ö k : : Oda utasittatik. 
G h y c z y I g n á c z : Van szerencsém 3 

rendbeli kérvényt benyújtani. (Halljuk!) AJL egyik 
Komárom megyei Gyermel falu 53 lakosának fo
lyamodványa, melyben 2724 frt 55 kr p. p. ma
gyar bankjegynek beváltásáért esedeznek. 

Á másik ugyancsak Komárom vármegyei 
gyermeli lakos Bederna János özvegyéé, kinek 
férje 18 48/9-ik évben gj^ermeli közgyám volt, s 
kinek az árvapénztárban talált magyar bankó
kat 322 frt 30 kr összegben a komáromi állami 
pénztárba be kellett szolgáltatni, mely összeget 
azután kénytelen volt az árva-pénztárba saját
jából befizetni. Folyamodó ez összeg megtérítésé
ért esedezik. 

A harmadik kérvényt Komárom megyei 
gyermeli lakos Kelepecz János adja be, ki mint 
nemzetőr 1849-ben elfogatván, lovától, nyereg
szerszámától és fegyverétől megfosztatván, 265 
p. frtnyi kárának megtérítéséért folyamodik. 

Kérem a t. házat, méltóztassék e kérvé
nyeket szabályszerű tárgyalás végett a kérvényi 
bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda fognak utasít tatni. 
Van szerencsém jelenteni, hogy Kautz Gyula 

előadó urnák családi viszonyai miatt elkerülhet-
len szükséges volt elutazni, és hogy Széll Kál
mán ur fogja őt helyettesíteni. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T ház! Min 
denekelőtt bátorkodom megjegyezni, hogy a pénz
ügyi bizottság véleménye szerint ezen czimnek 
22., 25. és 26-ik rovata egybe volna foglalandó, 
és hogy ezen rovat alatt összesen, tanitó-képez-
dék, községi, valamint népiskolák fölállítására és 
fölsegélyezésére czimek alatt 515,000 frt volna 
megszavazandó. (Közbeszólások: Már a múlt ülés
ben ki volt mondva') 

K á l l a y Ö d ö n : T. ház! Lehet, hogy 
szónoki reputatióm előnyére esnék, ha itt a t. 
ház előtt újból felhoznám azokat, miket a nép
nevelés szükségessége körül mondani lehet; ez 
előnyt ad cubum emelhetném, ha hogy oly dol
gokat kevernék beszédembe, melyek egyátalában 
ide nem tartoznak és azokat végtelen bővítések
kel és változtatásokkai oly hosszura nyújtanám, 
hogy az egy napi lapnak legalább is 4 hasábját 
elfoglalná; ugy látszik, hogy az ujabbi oratoriá-
nak ez postulatuma. T. ház! Bármily jelesek le
gyenek is a parlamentális iskola ezen tanai, 
miután még eddig azoknak sem szépségét, sem 

hasznosságát fel nem ismerhettem (Ugy van!) 
maradok a régi parlamentalis szónoklat hive és 
azon axiómáját követem: dologra! (Helyeslés.) 

T. ház! Ha a t. ház elegendőnek látja, 
hogy 200 év múlva érjük el azon magaslatot, a 
hol eddig a népnevelés tekintetében Poroszország 
áll, akkor méltóztassék az e rovat alat t elő
irányzott összeget megszavazni. De ha a t. ház 
fölismerve hátramaradásunkat, haladni akar, ha 
nem is a vihar sebességével, hanem egy elkésett 
ember gyors lépésével, akkor kérem a t. házat, 
méltóztassék ez előirányzott összeget egy millióra 
fölemelni. 

Bölcsen méltóztatik tudni a t. ház, hogy a 
nemzet rendeltetésének, a mely reá, Európa egyik 
legnagyobb folyójánál vár — tudniillik a Duná
nál — csak akkor lesz képes megfelelni, ha szel
lemi kifejlődésében a körül levő nemzetekkel nem 
csak versenyezhet, hanem azokat meg is előzi. 
Bár igen jól tudom, hogy az állampénztár a 
közösügjres alku következtében mennyire van 
terhelve ; mindazonáltal indítványomat oly szük
ségesnek tekintem, hogy én ennek létesítését 
kölcsön utján is teljesíteni óhajtanám. Kérem 
ennélfogva a t . házat , hogy e rovat alatt a 
200 ezer frt helyett egy milliót méltóztassék 
megszavazni. 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. házat épen 
a múlt ülésben hozott határozatára, melynél 
fogva mindazon tételek, melyek a miniszter ur 
által előirányzott összegnél magasabbra emeltetni 
kívántatnak, és mindazon indítványok, melyek 
egyátalában fölemelést hoznak javaslatba, egye
lőre a pénzügyi bizottsághoz utasitandók, és a 
t. ház azok fölött nem kíván rögtön nyilatkozni. 
Ha tehát a t. képviselő ur írásban adja be in
dítványát, az is csak a pénzügyi bizottsághoz 
leszen utasítandó. 

I r á n y i D á n l e l (szólni akar. Halljuk!) 
E l n ö k : A tételre kivan szólni a t. kép

viselő ur? 
I r á n y i D á n i e l ; A tételre nézve is és 

utána magam részéről fogok indítványt tenni. 
E l n ö k : Méltóztassék! 
I r á n y i D á n i e l : Azt hiszem, hogy azon 

határozat, t. elnök ur, nem ugy volt értve, hogy 
minden tárgyalás nélkül utasittassék valami a 
pénzügyi bizottsághoz, hanem azt gondolom, hogy 
hozzá lehet szólani. 

E l n ö k : Lehet, csak tessék. 
I r á n y i D á n i e l : T. ház! Azon szemre

hányások, melyeket két hét óta a t. vallás- és 
közoktatási miniszter ur e teremben hallhatott, 
kettőre vonhatók össze. Az egyik az, hogy túl
ságos befolyást enged a maga tárczájához tar
tozó ügyek vezetésére azon egyháznak, a mely 
nem épen a szabadelvüség által tündököl. A 
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második az, hogy nem kellő mérvben gondosko
dott anyagi ellátásáról azon tudományos intéze
teknek, melyek gondjaira bizvák. 

Hogy mit ta r t a t. miniszter ur az első 
szemrehányásról, azt nem tudom, hanem hogy a 
másodikat nem gondolja egészen alaptalannak, 
méltóztatott bebizonyítani az által, hogy tegnapi 
napon maga is igérte, hogy póthitelt fog kérni 
a háztól bizonyos tételek fölebb emelésére. De 
ha végig tekintünk a tudományos czélokra kért 
tételeken, egyik sem ötlik fel annyira, egyik sem 
oly kirivó, oly visszatetsző, mint épen az, mely
hez az imént érkeztünk : ez a népnevelés tétele. 
Mert a miniszter ur csak 250,000 frtot kórt az 
összes hazai népnevelésre az állam részéről ak
kor, midőn a ménesekre 400 néhány ezerét sza
vaztunk meg, midőn több ezerre mennek azon 
községek, hol népiskolák nincsenek, midőn a kü
lönben meglehetősen hiányos statistikai adatok
ból is annyit körülbelül mégis tudunk, hogy 20 
éves ujonczaink közül körülbelül 75c/o nem tud 
irni és olvasni. 

Én, t. ház, nem fogok párhuzamot vonni 
közművelődés tekintetében Magyarországnak mos
tani állapota és azon államoké között, melyek e 
téren minket talán egy századdal megelőztek. 
hanem engedje meg a t. ház és engedje meg a 
t. miniszter ur, hogy figyelmeztessem azon óriási 
haladásra, melyet csak néhány év alat t te t tek a 
nyugati nemzetek, te t t Franczia-, t e t t Angol-, 
Olaszország, és erre nézve nem lesz czéltaian, ha 
adatokkal kezemben állok elő. (Halljuk!) 

Francziaországban még 1855-ben az összes 
népnevelési költség esak 13 millió frtot te t t , már 
1863-ban 29 millióra emeltetett. 1861-ben volt 
mindössze 55 ezer iskola, két évvel később 
68,761, tehát 13 ezer iskolával több; 63-tól 
66-ig 1054 UJ nyilvános iskola nyilt. 

Angolországban az állam részéről segélyezett 
és kormányi felügyelet alatt állott iskolák száma 
1854-ben még csak 3825 volt, 6 évvel később, 
t. i. 1860-ban már 7272-re ment azok száma, 
5 évvel később, 1865-ben már 8438-ra rúgott, és 
a költség, mit az angol állam fordított ezen in
tézetekre, mindamellett, hogy ott, mint tudjuk, 
a felekezetek, a társulatok óriási összegeket köl
tenek e czélra, a költség — mondom — mit az 
állam fordított ezen iskolákra, s mely 1839-ben 
csak 303,000 frtot tett , 1860 óta 6 egész 8 
millió í r t ra terjedt, 

Olaszországnál alig van talán nyugati Euró
pában a nevelés terén elhányagoltabb ország; el 
volt hanyagolva, különösen a régi rendszer alatt. 
Az egyesítés óta ez országban óriási lépésekkel 
haladnak elő; így az 1862/3. iskolai évben a 
velenczei tartományokon kivűl 29,000 népiskola 
volt, (a százasokat elhagyván, csupán az ezre

seket hozván fel), már az 1863/4. iskolai évben, 
tehát a közvetlenül következőben, 31,675 volt, 
mert ezen államok felfogták, t. ház a köznevelés 
fontosságát és nem kímélték attól a szükséges 
költségeket. 

En igen jól tudom t. ház, hogy mily sa
nyarú körülmények között vaunak az ország 
pénzügyei; de vannak költségek, melyeket kí
mélnünk nem szabad, épen ugy, mint a jó gaz
dának nem szabad kímélnie a befektetést, midőn 
előre látja, és jól tudja, hogy az hasznosan ka
matozni fog. 

T. barátom Tisza Kálmán minap egy oly gaz
dához hasonlított minket, ki, — miután látja, hogy 
adósságokba verte magát — többé nem számit, 
hanem újra költ és újra adósságokat csinál. En, 
bocsásson meg t. barátom, ezen hasonlítást a mi 
viszonyainkra nem találom alkalmazhatónak. Ha 
arról volna szó, hogy szükségtelen, mellőzhető 
költségeket, kiadásokat tegyünk, tökéletesen egyet
értenék vele, de midőn a népnevelésről van szó, 
sokkal találóbbnak gondolom azon hasonlítást, 
miszerint oly birtokoshoz hasonlítunk, ki midőn 
jószágára ér és azt látja, hogy míg a jószág
igazgató a maga dijának felemeltetését kéri, és 
mig a tiszttartók egyátalában nem működnek, 
addig az arató-gépek, addig az ekék, addig a vető
mag hiányzik. És ki fogja rósz néven venni ezen 
földbirtokosnak, ha addig is, mig arra fordítja 
gondját, hogy néhány túlságos költségek lerovas
sanak, az ezen jószág hasznosítására mulhatlanul 
megkívántató szükségeket pótolja és megrendeli, 
hogy ^vétessenek ekék és vétessék vető-mag. 

En, t. ház, ily helyzetben látván magunkat, 
igen természetes, hogy pártolom t. barátom Kál-
lay indítványát, és ha majd azon nehézségekre 
figyelmeztetnek, hogy nem fogjuk tudni, miként 
pótolni ezen szükségletet, annyival inkább, mert 
már is 8 millióra terjed azon hiány, melyet a 
költségvetés felmutat, akkor szabadságot veszek 
magamnak addig is, mig a pénzügyi bizottság a 
maga részéről, talán czélszerübb inditványnyal 
állna elő, e részben arra utalni, hogy vannak 
még nekünk is pénzforrásaink, melyekből merí
teni lehet. 

Már egy előbbi alkalommal — és akkor a 
pénzügyminiszterhez volt szerencsénk — bátor 
voltam felhívni az ő figyelmét arra, hogy mig a 
most meglevő adók túlságosan terhesek, van még 
egy neme az adónak, a melytől meg vagyunk 
kímélve, a melyet pedig szerintem behoznunk kell, 
behoznunk szükséges : a fényűzési adók. Ezen 
adók léteznek Angliában, nem látom át , miért 
ne hozzuk be azokat Magyarországban? különö
sen akkor, mikor még a legszükségesebbre, mi
kor még a népnevelésre magára is azt mondják, 
hogy nincs pénz. Ezenkívül lenne még — és 
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annak idején szóba is fogjuk hozni tüzetesen — 
lenne még egy pénzforrás és ez: a nyugdijaknak 
nagy része. De lesz majd alkalom, hogy több ily 
pénzforrásra is utalhassak, és kimutassam azt, 
miszerint lehet, igen is találhatni pénzforrást, 
melyből a népnevelésre szükséges költségeket elő 
lehessen teremteni. 

Azonban hallottam egy másik ellenvetést 
magán utón. mely miután alkalmasint a terem
ben elő fog hozatni, arra előre is szükségesnek 
tar tom megjegyzéseimet megtenni. Hallottam t. 
i., hogy miért szavazunk meg 250,000 forintnál 
többet, mikor körülbelül ennyit is alig tud el
helyezni a közoktatásügyminiszter, mikor — nem 
tudom, tavaly történt-e, vagy három év előtt — 
az e czélra megszavazott összegből bizonyos 
mennyiséget még meg is takarí tot t . 

Igen sajnálom, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur a 6 7-ki világtárlatot meg nem 
látogatta és szemügyre nem vette mindazon elő
hal adást, a melyet a világ valamennyi nemzete 
a közoktatás terén kimutatni képes. Különösen 
bátor lettem volna fölhivni figyelmét azon 100-nál 
is többre rugó példányaira az iskolaépületeknek, 
melyek ott föltárattak, és melyek czélszerüsógök 
által bizonyára mindenkinek figyelmét lekö
tötték. 

Ha egyéb módon nem használhatja föl a 
miniszter a 250,000 frtnál nagyobb összeget, 
árn építsen iskolákat, hiszen ezer és ezerre mén 
azon községek száma, a hol még iskola nincs, és 
ezáltal bizonyára hálára fogja lekötelezni a nem
zetet átalában és lekötelezni különösen azon 
nem magyar nemzetiségeket, a melyek leginkább 
szűkölködnek iskolákban. 

Es i t t átmegyek azon indítványom elő
adására, a melyet már ezelőtt egynehány nap
pal volt szerencsém bemutatni, (Halljuk!) mely 
szerint oda kérem utasíttatni a vallás- és közok
tatásügyi miniszter urat. hogy a népnevelésre 
megszavazott összeg hovaforditásánál, különösen 
azon vidékeire a, hazának legyen kiváló figye
lemmel, a melyek leginkább szűkölködnek tanin
tézetekben. 

Hogy az országnak leginkább keleti és kelet-
éjszaki részei, nem magyar nemzetiségek által 
lakatnak, azt mindnyájan tudjuk. Ha anyához 
hasonlítom a hazát . . . (Horváth B. igazságügymi
niszter a terembe lép.*) Éljenzés a jobb oldalon.) 
ha annyához hasonlítom a hazát és gyermekek
hez a különböző nemzetiségeket ugy csak mél
tányosnak, csak természetesnek kell találnom, 
hogy valamint az anya kiváló gondot fordít 
gyermekei között azokra, kik a többieknél gyen-

*) Betegségéből felgyógyulva, ez alkalommal elő
ször jelen meg. 

gébbek, elhanyagoltabbak: ugy mi is kiváló gon
dot fordítsunk azon nemzetiségekre, melyek a 
közoktatás tekintetében a többieknél hátrább 
állnak. (Halljuk!) Ezt a közmivelődós tekintetén 
kivül, igen fontos politikai tekintetek is ajánlják, 
s azt, ugy hiszem, uraim mindnyájan érezzük. 
Midőn ezelőtt néhány nappal a dalmű- és zene-
képezde javára kórt összeg fölött folyt a vita, 
egyik képviselőtársunk ezt kitöröltetni kérte, 
egy másik ennek megszavazása fejében egy ro
mán nemzeti színházra 200,000 frtot kért. Én 
akkor, midőn egy részről kijelentettem, hogy or
szágos szükségnek tekintvén a dalmüvet és 
zeneképezdét az ország fővárosában, ezt igen is 
meg fogom szavazni: kiemeltem azt, hogy még 
inkább és még előbbre való sorban tekintem or
szágos szükségnek a népnevelést és a népnevelés 
előmozdítását, különösen azon tájakon, hol arra 
leginkább szükség van. Ha jól emlékezem, a t. 
ház ezen nézetet maga is helyeselte és indítvá
nyomnak akkorra halasztását pártolta, midőn 
a népnevelés ügye szőnyegre került. íme itt van 
ezen idő, t. ház! Annál fogva, midőn egyrészt 
Kállay Ödön t. barátom indítványát az összeg 
iránt pártolnám, egyúttal önöknek, uraim, párto
lásába ajánlom saját határozati javaslatomat, 
mely azt czélozza, hogy azon vidékek vétessenek 
különösen figyelembe, hol a tanintézetek legin
kább hiányoznak. (Helyeslés a szélső balon.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t e r : T. ház! Indítványokat tettek Kál
lay és Irányi képviselőtársaink. Az egyik, oly 
ezélból, hogy a népnevelés szükségleteire a bud-
getben praelimináit 250,000 frtnyi összeg egy 
millióra emeltessék; a másik, hogy a népnevelési 
intézetek fölállításával kiváló tekintet fordíttas
sák az ország azon vidékeire, hol ily figyelem 
még szükségesebb mint másutt. 

Mi az első indítványt illeti, részemről nem 
csak hogy elfogadom azt, hanem örömmel is 
fogadom el (Éljenzés a szélső bal oldalon.) Az in
dítvány minden esetre a pénzügyi bizottsághoz 
fog utasít tatni , a pénzügyi bizottság tanácskozni 
fog a fedezetről,és akkor fog ismét e ház hatá
rozata elé ez ügy kerülni. Hogy a praelimináit 
összeg nem nagyobb, annak oka kétség kivül a 
fedezet hiánya volt, mert hogy a hazában nem 
csak 250,000 vagy 1.000,000 frtot lehet haszon
nal investiálni és bizonyos tekintetben azonnal 
értékesíteni, arról kétség nincs, mert mindenütt 
nagy hiány mutatkozik. 

Mellékesen emlékezetébe hozom t. Irányi 
képviselőtársamnak, hogy Prancziaországban csak
ugyan roppant haladások történtek az utolsó 10 
év a la t t ; de ne felejtse el t. barátom, hogy a 
népnevelési törvény, melynek alapján ezen hala
dások az utolsó 10 évben történtek már 1834-bea 
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szavaztatott meg és épen azért mondám egy al
kalommal, hogy igen jól tudom és tudtam, hogy 
mindaz, a mit teszek, hogy minden fáradozásaim
nak eredményei a jelen pillanat alatt nem fog
nak látszani, hanem annak gyümölcsei talán 
10 év múlva, vagy még később lesznek élvez
hetők s valamint Francziaországban csak 1850 
után kezdették élvezni az 1834-ki törvényt, ugy 
azon törvény, a mely legközelebb itt alkottatott, 
áldásaiban, jótéteményeiben csak bizonyos évsor 
után lesz észrevehető; mert, a mint mondám, az 
első, a legnagyobb akadálya a népnevelésnek nem 
a budget hiányában, hanem a népnevelési esz
közök hiányában keresendő, melyeket a nép-
nevelésnél átalába, tapasztalhatunk. 

Hogy Magyarországban a népnevelés ne oda 
fejlődjék, a hol Poroszországban áll, hanem oda 
hol például a népnevelés Francziaországban áll, 
Magyarországnak jelenleg legalább 25—26,000 
néptanítóra van szüksége és méltóztassanak kö
rültekinteni, méltóztassanak figyelembe venni, 
hány van azon 14—15 ezer tanító között, ki 
a jelen pillanatban valóban képesnek nevezhető, 
és méltóztassanak elhatározni, hogy lehetséges-e 
egy a ezélnak valóban megfelelő, valóban ered
ményes rendszert behozni? 

Ismerem a t. háznak lelkesedésót a népne
velés iránt; tudom, hogy e házban nincs senki, 
ki a népnevelés ügyét nem tartaná a haza leg
nagyobb, legégetőbb szükségének; meg vagyok 
győződve, hogy ha a népneveíést egyszerre ma
gas fokra emelhetnők, vagy esak tetemesebben 
magasabbra, mint a mostani, egy perez alatt 
nem kiméinek a milliókat és készek volnának 
mindenre; de még e mellett is lehetetlen lenne 
egy bizonyos idő lefolyása előtt a népnevelés 
ügyét egy bizonyos pontra fölemelni. 

Yan egy kiadás, a hol az, a mit a t. ház 
a budgetben meg fog szavazni, azonnal hasznos 
eredményeket teremt és ez azon kiadás, a mely 
az iskolaépületekre fordittatik. 

Meghoztuk a törvényt, melynek értelmében 
minden szülő gyermekét tanköteles korában az 
iskolába küldeni tartozik. Vóghetíenül kevés Ma
gyarországon azon hely, a hol a most létező 
iskolákba a tanköteles gyermekek száma bele
férne — mellőzve azt, hogy ezen iskolák bármily 
roszak, valamint azt, hogy nem 150, hanem 80 
gyermeket küldünk egy iskolába, még akkor is, 
mondom, kevés hely van, a hol a tanköteles 
tanulók két harmada a helyiségekbe belefér. 
így tehát, a mi az iskolahelyiségeket illeti, itt 
minden, a mi történik, az azonnal gyűmülcsözni 
fog; egyébiránt bátor leszek e tekintetben is 
egy törvényjavaslatot terjeszteni a t. ház elé, 
ha lehet, még ez ülésszak alatt — mondom, ha 
lehet, mert nem rajtam fog múlni, hanem attól függ, 

KBPV. H. NAPLÓ 1 B ? | VI. 

vajon a háznak ideje lesz-e annak tárgyalására —-
egy törvényjavaslatot, melyben tervet fogok elő
adni, mely szerint az egyes községek épületeik
ről gondoskodván, az ország részéről csak az 
erre tett költségek biztosítása lesz szükséges. 
Mert az, hogy az állam építsen iskolákat az 
egész országban — méltóztassanak elhinni — 
tökéletesen lehetetlen. Ez nem csak a mi költ
ségeinket merítené ki. de kimerítené más ország 
költségeit is két oknál fogva, mert először az 
iskolaépületnek, melyet az állam épit, másfélé
nek kell lenni, mint azon épületnek, melyet va
lamely falu épit. A falu által fölállított iskola
épületnél nem szükséges másra tekinteni, mint 
épen a legszorosabb szükségletre, az állam által 
állított iskolaépületeknek bizonyos külső diszszel 
kell birniok. 

H a l á s z B o l d i z s á r : Ennek szükségét 
nem látom be. 

Eötvös Józse f h. közoktatási mi
n i s z t e r : Az állam nem építhet ugy, mint 
egyes helység. Másodszor : az nem szenved két
séget, hogy ha gondoskodunk arról, hogy egyes 
községek olcsó kölcsönt kapjanak az iskolák épí
tésére és azok hozzájárulva munkáikkal, segít
nek minden módon, akkor az iskolák gyorsabban 
és sokkal olcsóbban is föl fognak állíttatni, mint 
ha azok fölállítását az ország vállalná magára. 

A mi t. képviselőtársamnak azon indít
ványát illeti, hogy a népnevelési költségekre 
nézve legyünk tekintettel egyes vidékre, ez in
dítványt nem fogadhatnám el, mert méltóztas
sanak elhinni, a dolog természeténél fogva nem 
vidékekről lehet szó, hanem csak egyes helyiség
ről és a dolgok természete ugy hozza magával, 
hogy mindenekelőtt azon helyiségekről kell gon
doskodni, a hol iskolák nem léteznek; de egy 
különös védeket jelölni ki a jelen pillanatban, 
azért nem tartom czélszerünek, mert egész Ma
gyarországon nincs oly vidék, hol a népnevelés 
ügyében igen sokat ne kellene tenni, ugy hogy 
első időben tevékenységünket, ugy szólván, min
denütt ki kell terjesztenünk. (Élénk helyeslés.) 

P u l s z k y F e r e n c z : A népnevelés kér
dése, t. ház, mindenesetre a legfontosabbika a 
ház elé került eddigi kérdéseknek, s én azt hi
szem, hogy nincs annak más határa, mint épen 
a fedezet, mint épen a budget állása; mert azt 
hiszem, hogy még azon összeg is, melynek meg
ajánlását Káliay képviselőtársam indítványozta, 
csekély ahhoz képest, a mi szükséges, szerintem 
ezzel is esak foltozgathatunk, nem hogy ujat 
építhetnénk. Ha valahol, ugy a népnevelésnél 
látok egy régi mondát alkalmazhatónak, és ez a 
Sybilla könyveinek regéje. 

Volt idő, midőn a magyar nemesség kor-
27 
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mányzott és tanácskozott itt, és az volt a ki
zárólagos magyar nemzet. 

Ha azon időben elfoglaltuk volna ezen tért, 
ha azon időben engedte volna magát megadóz
tatni a nemesség, akkor megmagyarosithattuk 
volna az egész nemzetet. Hanem igen jól emlé
kezhetünk mi, kik a régi időkből valók vagyunk 
és igy péld. Ghyczy Ignácz t. képviselő ur igen 
jól fog emlékezni arra, hogy valahányszor föl
merült azon kérdés, hogy a nemesség megadóz
tassák, mindig kortesek jöttek ide be és meg
akadályoztatták ezen törekvést az ismert jelszó
val : „nem adózunk". 

Akkor tehát elutasítottuk a Sybilla köny
veit. Most újra előttünk vannak. Most azonban 
már nem az a föladatunk, hogy magyart ne
veljünk, hanem a mi még nemesebb, hogy em
bert neveljünk. (Helyeslés.) 

Félek, hogy ha most elmulasztjuk az alkal
mat, eljön az idő, a midőn communisticus tö
rekvések elnyomása ezéljából kellene ezen Sybilla 
könyveket elfogadnunk; de meglehet, hogy ex 
csak akkor fog történni, midőn már későn lesz. 

Én tehát örömmel .üdvözlöm ezen indít
ványt, és erre nézve eltérek talán számos álta
lam igen t. képviselőtársam nézetétől, mely kel-
lemetlen^ helyzetbe különben én igen gyakran 
jövök. Én ugyanis nem látom be annak ezél-
vszerüsógét, hogy ezen indítvány a pénzügyi bi
zottsághoz utasíttassák, miután a pénzügyi bi
zottság ezen kérdés irányában nincs más hely
zetben, mint mi magunk. A kérdés az, hogy a 
fedezet iránt történjék gondoskodás. 

De hogyan gondoskodhatunk mi most a fe
dezetről, midőn mi még eddig átmeneti korszak
ban levén, semmikép sem ismerjük az ország 
valódi jövedelmét. A múlt országgyűlés, mely 
első volt, mióta a nemzet a nemz étnek vissza
adatott, igen helyesen a legnagyobb gazdálko
dással állapította meg a költségvetést és mi 
mégis azt hittük, hogy az első esztendő deficit
tel fog végződni. S mi történt? Az év többi et
tél fejeztetett be és a pénztár tele volt. Ez 
annyira váratlan vala előttünk, hogy a mint 
jól emlékezünk — tekintélyes képviselők, kik szá
molnak és belenéznek a dolgokba, sőt a hírlap
irodalom egy nagy része is be akarta bizonyí
tani, hogy „deficit" van. Most már a második 
esztendőn is túlestünk és még sem tudjuk egész 
bizottsággal, hogyan állunk, nem tudjuk, hogy 
volt-e 1869-ben deficit, vagy nem 1 Én ugy hi
szem, hogy nincs, ámbár határozottam nem ál
lithatom, mert nincs betekintésem a dolgokba, 
de a mennyire körülbelől a jelekből következtet
hetek, én azt hiszem, hogy a múlt évben sem 
volt deíi cit. En meg vagyok győződve, hogy egy 
áll amnak sem lehet czélja, hogy thesauriáljon és 

nézetem szerint, a népet csak annyira szabad 
terhelni, a mennyi a kiadásokra szükséges. (He
lyeslés.) A mi már most a népnevelést illeti, az 
oly szükséglet, melynek csak egy korlátja van, 
t. i. a fedezet, sőt én még ezen is tulmennék, 
és nem ijednék vissza a kölcsön fölvételétől sem. 
Az igaz, hogy a kölcsöntől kamatokat kel
lene fizetnünk, mert ez önmagából nem hozna 
kamatokat, mint hoz például a vasúti kölcsön, 
hanem igenis hozna morális kamatokat, azt 
azonban még nem láttuk, hogy Európában bár
hol is kölcsönt vettek volna föl a népnevelés 
számára. Azt láttuk, hogy a katonaságra csinál
tak adósságokat, fölfegyverkezésre, vasutakra, de 
a népnevelésre nézve ez eddig nem történt, 
a mi pedig, nézetem szerint, tán szükségesebb 
volna, mint bármi más. (Helyeslés hal felől.) 
En tehát, mint mondám, üdvözlöm az indítványt 
és azt hiszem, hogy azon összeg, mely inditvá-
nyoztatott, elvégre nem is oly nagy, hogy ne 
jöhetne be a költségvetésbe. (Igaz!) Ámbár igaz, 
most azon meggyőződés uralkodik, hogy ezen 
esztendőt nem zárhatjuk be deficit nélkül. De 
figyelmeztetem a t. házat, hogy két esztendővel 
ezelőtt is azt hittük és a múlt esztendőben 
ugyanazon meggyőződésben váltunk el ezen te
remtől és mégis most már hivatalosan tudjuk, 
hogy 1868-ban nem volt hiánylat és ugy hi
szem, hogy 1869-ben szintén nem volt. Ezek 
következtében én szívesen hozzájárulok Kállay t. 
képviselőtársam indítványához. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l ; T. ház! A közoktatási 
budget tárgyalása végéhez közelit, engedjék meg, 
hogy mint volt munkása a nevelés ügyének, az 
elemi iskolákról szóljak. Prancziaországban majd
nem minden kitűnő államférfiúi nevelésügygyel 
foglalkozik, azon problémát állítván föl, mikóp 
kell nevelni a népet, e nagy gyermeket, melyre 
még mindig keresi a, helyes utat. Jules Simon, 
midőn az elemi iskolákról szólt, beszédével az 
egész ülést betöltötte. És ez igen természetes, 
mert némelyeknek nem elég, hanem még több 
világosság kell, másoknak pedig már sok azon 
világosság is, mely a láthatáron szétárad. 

Némelyek az iskolák számában keresik a 
jövőt, mások a tanári fizetések felemelésében. 
Azt hiszem, hogy ez mind nem elég. Az egész 
nevelés titka két szóban fekszik. Egyik az ele
mi tanítók képezdéje, a másik a gymnasiumi ta
nárok képezdéje. Ha a budgetet nézem, az egyikre 
7000 forint, a másikra 7500 forint van ajánlva. 
Ha azt kérdezzük, vajon elég-e ezen összeg? ugy-
találjuk, hogy azon nem csak könyveket nem 
szerezhet, hanem legfeljebb csak kenyeret sze
rezhet a tanár. Tehát a fődolog két intézetet 
állítani azon összegből, melyet Irányi Dániel t. 
barátom előterjesztett, és én azt azért egész lelkem-
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bői pártolom. Miért? — Mert hiában állítunk 
sok iskolát, nem arról van szó, hogy hány ezer 
kéz szórja a magot, hanem arról, vajon jó ma
got szór-e a kéz, és vajon azon kéz műértő kéz-e ? 

Ha elemi iskoláink állapotát nézzük, meg
felel-e a kor igényeinek? Mit keresünk mi áta-
lán a néptanítóban? Először az oklevelet. Ha 
meggondoljuk azt, hogy mily könnyű ma okle
velet szerezni, a mihez nem kell egyéb, mint 
egy kis protectio, néha egy kis könyörület, ak
kor belátjuk, hogy elég biztosítékot nem nyújt 
az oklevél. 

Egy pár példát hozok fel az életből. Láttam 
okleveles tanítókat, kiknek napirendjök az volt, 
hogy az iskola-ajtó előtt fél óráig sétáltak, a 
gyermekek pedig benn zajongtak. Másodszor mit 
keresünk mi egy néptanítóban? Azt, a mit a 
franezia ezen szóval mond : „bon pour tout fairé," 
legyen az minden, orgonista, kántor, sekrestyés. 

Egyszer egy gyermektől azt kérdeztem, va
jon mit tanultál fiam ma az iskolában? Azt 
mondta, ostyát sütni. A tanitó a legügyesebb 
fiúkat a konyhába vitte, és ott szórta a tűzhely 
mellett reájok a szellem sugarait. Nem mondom, 
hogy ez átalánosan ugy van, hanem elég szo
morú, ha ily kivételek is vannak. 

Én részemről következőket keresek a népis
kolákban : Először kívánok emberszeretetet, szak
avatottságot; másodszor jó tankönyveket. Mert 
nem az a kérdés, M tanit, hanem, hogy mit ta
nít; és ezt máskép nem lehet elérnünk, mint 
nagy pályadijakkal, a miket a kormány kitűz 
országos csődület utján. Harmadszor kívánok szi
gorú ellenőrködést; és ezt ne gyakorolja a hely
beli igazgató, mert azt könnyű barátság és más 
utón megnémítani, hanem gyakorolja az, kiről 
a közoktatási miniszter ur azt mondta, hogy hol 
vegyen szállást ? A kocsin. Az ő lelkes példája 
és ügyszeretete fogja lelkesíteni a tanítókat is. 

Egykor egy régi tanítóm azt kérdezte tő
lem, mit gondolok én a mai tanrendszerről ? A 
mai tanrendszerről azt gondolom, volt válaszom, 
hogy nekünk nem tanítványokat, hanem tanáro
kat kell nevelni. Itt a helye, egy jeles franezia 
iró mondatát idéznem. Laehambaud azt monda: 
„Ne me parle pas de libertó, la pauvreté c' est 
1' esclavage." 

Én ezt a néptanítókra alkalmazom ; ne be
széljenek Önök nekem nevelésről, a szegénység 
tudatlanság. . . . Én azt óhajtom, hogy a cul-
tusminiszter ur egy póthitelre kérjen felhatalma
zást és ezen póthitelt, melyet a ház megszavaz, 
ezen két intézetre, a gymnasiumi tanári képez-
dére, és néptanítók képezdéjére kívánom fordi-
tani. E két intézet falai közt van a népnevelés 
titka: A világosság. (Helyeslés a haloldalon.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 

i részemről követni fogom azon intést, a melyet 
mai napon legelőször felszólalt képviselőtársunk 
hozzánk intézett, az az: csakis és szorosan a 
dologhoz fogok szólani. 

A képviselőház előtt most tulajdonképen két 
határozati javaslat fekszik, melyhez szólani le
het. Az egyik Kállay Ödön képviselőtársunk ja
vaslata, a ki a népiskolai czélokra kért 290,000 
frt helyett 1.000,000 frtot kivan megszavaztat
ni. Én magam részéről azt, hogy a népiskolai 
és népnevelési czélokra a kívántnál több, sőt 
tetemesen több szavaztassák meg, elvileg elfoga
dom, és egyetértek még abban is Pulszky kép
viselőtársammal, hogy ha nem telik a fedezet
ből, ezen czélra még kölcsön utján is kész va
gyok a szükséges összegeket előteremteni; de 
viszont óhajtom azt is, hogy ezen tárgynál is 
azon utón haladjunk, a melyen haladni meggyő
ződésem szerint helyes; az az, hogy ne igy rög
tönözve szavazzuk meg az összeget, hanem ki
mondván a ház készségét az iránt, hogy mind
azt, a mi szükséges, meg fogja szavazni, utasítsa 
a minisztert póthitel kérésére, (Élénk helyeslés) 
mely czélból részemről bátor leszek írásban is 
nézetemet, indítványomat beadni, és ez abban 

i áll: (olvassa) hogy 
„tekintve a népvevelés ügyének első fon-

I tosságu voltát; tekintve, hogy ez irányban meny-
i nyire hátra vagyunk, mondja ki határozatilag 

a képviselőház, hogy midőn a cultus- ós közok
tatási miniszter által a költségvetésben, a nép
nevelés érdekében kivánt összeget megszavazza, 
egyúttal odautasitja a nevezett minisztert, hogy 
azon összeg iránt, a melyet a népnevelés előmoz
dítására még ez évben a czélnak megfelelőleg 
tud fordítani, pótjavaslatot terjeszszen a ház 
elé, előre is biztosítván őt a ház a felől, hogy 
az e czélra szükséges összegeket megszavazni 
kész ieend." (Élénk helyeslés.) 

Én részemről azt hiszem, hogy ez a sza
bályszerű eljárás. (Elfogadjuk.) Először t. i. meg
szavazzuk rögtön azt, a mi kéretik, hogy fön-
akadás ne legyen; másodszor bedig odautasitjuk 
a minisztert, hogy tudassa velünk az összeget, 
mely a czél elérésére szükséges. Én azt tartom, 
hogy ez oly szempont, melyet figyelembe kell 
venni, mert utoljára a miniszter is csak a meg
levő eszközökkel rendelkezhetik, s én részemről 
biztosithatom a t. házat és a minisztert, hogy 
ha ő ki fogja pótjavaslatában mutatni, hogy egy 
milliónál többet is tud haszonnal még ez évben 
e czélra fordítani : én egy milliónál többet is 
megszavazni kész vagyok. 

A másik indítvány Irányi Dániel t. képvi
selőtársam indítványa. Engedjen meg t. bará
tom, (Halljuk!) hogy elsőben is rám vonatkozó 
mai felszólalására csak azt jegyzem meg, hogy 

27* 
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én azt, miszerint hasonlítunk egy könnyelmű gaz
dához, — bár nem is egészen oly modorban 
mondtam, mint ő — de semmi esetre nem mond
tam a népnevelés ügyével kapcsolatban; akkor 
a népnevelés ügyéről szó sem volt: de egyéb
iránt én ezt nem mondtam egyes tételekre vo
natkozólag, melyeknek megszavazása kéretett , 
hanem mondtam csak átalánosságban eljárásunk
ra vonatkozólag, és e tekintetben azt hiszem, 
tökéletesen áll az analógia azok után is, miket 
ő felállított; mert tökéletes igaza van ugyan, 
hogy a gazda, ki látja, hogy gazdaságában a 
legszükségesebbek is hiányoznak, e szükségese
ket kölcsön utján is beszerezheti, de ő is meg 
fogja nekem engedni, hogyha azonban ezen gazda 
kölcsön utján többet fog beszerezni, mint a 
mennyinek kamatait megbírja, nem helyesen, nem 
czélszerüen tesz, ha a kölcsönt nem jól megfon
tolva, czélszerüen veszi fel, meg fog bukni. En 
tehát nem akartam s nem kívánok egyebet, 
mint azt, hogy ha nem telik ki az ország jöve
delméből a szükséges költség, a bizonyosan 
s okvetlenül szükséges czélokra, még kölcsön ut
ján is adjuk meg a szükséges eszközöket, és ezt 
tar tom a népnevelésre is, csak mindenesetre ad
junk megfontolással és a szükséges alapos kimu
tatások alapján. A mi különben t. barátomnak 
indítványát illeti, én azt, mint nézetemmel meg
egyezőt elfogadom, mert az indítványban ma
gában nincsen épen egyes vidék megjelölve, ha
nem azt akarja, hogy a népnevelésre szánt ösz-
szegek fordíttassanak legelőször is és mindenek
előtt az ország oly vidékeire, hol a szükség leg
nagyobb. Ez oly természetszerű, hogy ennek kü
lönben is igy kellene történnie; de miután so
kakra nézve ezen indítvány elfogadása megnyug
tatókig hathat, azt magam részéről is pártolom 
és elfogadását kérem. 

Az általam felolvasott javaslatot pedig bá
tor vagyok benyújtani s a t. ház figyelmébe 
ajánlani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a szó
nok által már felolvasott javaslatot.) (Felkiáltások: 
Elfogadjuk! Belyes!) 

V á r a d y G á b o r ' . T. képviselőház! A 
tárgyhoz, melyhez i t t határozati javaslat nyúj
ta to t t be, nem kívánok szólani, röviden kijelent
vén, hogy Tisza Kálmán és Irányi Dániel bará
t im határozati javaslatait elfogadni kész va
gyok, hanem egy körülményre vagyok bátor a 
t . háznak s különösen az igen t. közoktatásügyi 
miniszter urnák figyelmét felhívni. 

Az 1869-ki költségvetés tárgyalása alkal
mával ösztöndijak, jutalmazások és segélyezések 
czimén 43,750 frt hozatott előirányzatba a cul-
tusminiszter ur költségvetésében. A ház a költ
ségvetés tárgyalása alkalmával ezt 40,000 frtra 

vonta le, azon világos utasítással, hogy 20,000 
frt ebből segélyezésekre, ösztöndijakra, jutalma
zásokra fordittassék, és 20,000 írt addig is, mig 
a néptanítók nyugdíjazásáról törvényhozás intéz
kednék, a néptanítók fönálló nyugdijalapjának 
javára fordittassék. Az igen t. közoktatási mi
niszter ur jelentésében nincsen nyoma, annak, 
hogy ezen 20,000 frt mi czélra fordíttatott, 
hogy ezen alap öregbittetett-e azon 20,000 írt
ta l? Ugyanazért bátor vagyok e tárgyban kér
dést intézni az igen t. közoktatási miniszter úr
hoz, s annyival jogosabban intézem e kérdést, 
mert a költségvetésben, sem a fedezetnél, sem 
az alapok és alapítványokra vonatkozó czimnél 
ezen 20,000 írtnak semmi nyoma nincsen. Ha 
megnyugtató fölvilágosítást kapok, akkor semmi 
további észrevételem nincs, különben pedig bátor 
leszek erre vonatkozólag egy határozati javasla
tot előterjesztem. 

T a n á r k y G e d e o n á l l a m t i t k á r : T. 
ház! Minthogy ez administrativ ügyre vonatko
zik, melyet én kezeltem, bátor vagyok, ha mél
tóztatnak megengedni, a miniszter ur helyett e 
részben fölvilágosítást adni. (Halljuk!) Ugyanis 
nem csak 20,000, hanem minthogy a te t t tu
dakozódások és hivatalos kérdések után 43 ta
nítói nyugdíjintézet jelentetett be Magyarország
ban, mindannyi különböző felekezetekhez tartozó 
ezen intézetek közt 5 — 500 írt osztatott el, a 
mi tehát összesen 21,500 frt tesz; de a másik 
20,000 írt tal , mely egyes tanítók segélyezésére 
lett volna fordítandó, jónak lát ta a miniszter ur 
ugy rendelkezni, hogy abból szintén mindegyik 
egylet egylormán részesüljön az országgyűlés 
határozata értelmében, és mindegyik egyletnek 
5 — 500 frtot utalványozott. Ez akkoriban a hi
vatalos lapban nyilvánosságra is bocsáttatott és 
azért a miniszter ur nem gondolta, hogy e te
kintetben még különösen is szükséges volna a há
zat tudósítani. (Helyeslés.) 

S i m o n y i E r n ő : T. ház ! Azon indít
ványhoz kívánok szólani, melyet Kállay Ödön t. 
barátom nyújtott be s a melyben javasolja, hogy 
a t. ház már most a népnevelés előmozdítására 
290,000 frt helyett egy millió frtot szavazzon 
meg- A nehézségek, melyek ellene felhozattak a 
miniszter ur által, főleg abban pontosultak össze, 
hogy mi a népnevelésre most mindjárt, mindazt, 
a mi szükséges, be nem ruházhatjuk hasznosan, 
mert először nincsenek elegendő számú tanítóink, 
másodszor, mert nem vagyunk képesek azonnal 
a szükséges iskolai épületeket fölállítani. Én tö
kéletesen méltánylom az első ellenvetést, s azt 
készséggel elismerem, ámbár részletes tudomásom 
a dolog állásáról nincsen, a mint, ugy hiszem, 
senkinek , még magának a miniszter urnák 
sincs. 
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Elhiszem azt, hogy mi most 25—26 ezer 
képzett alkalmas tanitót előállítani képesek nem 
vagyunk, de a kivánt 1 millió forint nem is 
elegendő arra, hogy mi a népoktatás körül szük
ségelt minden hiányokat azzal fedezzünk; mi 
esak azt csodáljuk, hogy már most az alkotmá
nyos kormányzat 4-ik évében vagyunk és ezen 
4-ik évre esak oly kis összeget veszünk előirány
zatba, mennyi csak foltozgatásra is szükséges. 
Mi szeretnők, hogy történjók már egyszer vala
mi; nem várjuk, nem kívánjuk azt a miniszter 
úrtól, hogy egy-két év alatt befejezze mind
azon teendőket, melyek a népnevelésre szüksé
geltetnek ; tudjuk, hogy sok a teendő, tudjuk, 
hogy sokan évekig fáradoztak benne; hanem azt 
óhajtjuk, hogy már egyszer kezdjük meg ezen 
fáradozást a gyakorlatban. Azt halljuk, hogy 
5000 községben nincs iskola, kevesbítsük ezek 
számát, állítsunk 2 — 3 száz iskolát, állítsunk 
szóval annyit, mennyit anyagi tehetségünk és 
mennyit a mostan meglevő szellemi erők meg
engednek. Hogy a még létesítendő iskolák mi
lyenek legyenek, azt vitatni nem akarom, ha
nem azt hiszem, hogy azok akár a községek, 
akár az állam által állíttassanak fel: egyedüli 
szükségesnek azt találom, hogy azok a czél-
nak megteleljenek. (Ugy van!) 

A mi a fedezetre nézve mondatott, (Hall
juk!) igaz, hogy az elénk terjesztett költségvetés 
szerint 6—8 millió deficit vár reánk. De uraim, 
mi idézi elő ezen deficitet, talán hasznos, pro
ductiv beruházások? Én nem tartom azt, hogy 
mi hasznos, productiv beruházásokra összesen véve 
is annyit találnánk ezen előirányzatban, a meny
nyit maga a deficit tesz. Mi az országból bejött 
talán 180 millió frtot elköltjük a. közös adóssá
gokra, a közös költségekre, közös hadseregre és 
központi igazgatásra. Minden minisztérium, egyet
lenegynek, t. i. az ő fölsége személye melletti 
minisztériumnak kivételével , nagyobbította a 
központi igazgatás költségeit, nagyobbította pe
dig annyival, hogyha ezen minisztériumokat egy-
beveszszük, ha a nagyobbitás nem történt vol
na, több mint egy millió frtot lehetne megta
karítani ; pedig én azt hiszem, hogy ha a mi
niszter urak erélylyel hozzálátnának, azon sze
mélyzettel, mely a múlt évi költségvetésben 
megszavaztatott, a minisztériumok teendőit a 
legczélszerübben, leghasznosabban végezhették 
volna; hanem minden miniszter azt vélte: né
hány tanácsos, néhány miniszteri titkár és hiva
talnokkal okvetlenül szaporítani kell személyze
tét, és ebben semmi levonást nem engedett; mi
kor aztán a közművelődésre, a népnevelés és egyéb 
productiv czélokra jött a sor, semmi pénzünk 
sem maradt. Fölszólaltunk többen, hogy le kell 
vonni mindazt, a mire szükség nincs, azonban 

magunk maradtunk, mert a nagy többség ugy 
vélekedett, hogy a minisztériumnak mindazokra 
szüksége van, és most, midőn azt mondjuk, adas
sék productiv czélokra, nincs pénz. Azonban el 
kell ismernem azt, hogy a jobb oldalon sem ta
lált ellenszenvre ezen indítvány és elvben min
denki elfogadta; a kérdés már most az, vajon 
már most szavaztassék-e meg a képviselőház ál
tal, vagy a pénzügyi bizottság utasíttassák, vagy 
pedig a miniszter ur terjeszszen elő tervet? 

Ha t. miniszter ur őszintén be nem vallotta 
volna, hogy ő nem bir statisticai adatokkal a 
nevelésügyről, akkor ón azt hinném, hogy a mi
niszter ur birván minden szükséges tudomással 
a nevelésügynek részleteiről, képes lesz néhány 
nap alatt egy tervet beadni a képviselőháznak, 
mely szerint a legszükségesebbre, a legszüksége
sebb teendőket kijelölvén, a kellő pénzösszeg 
megszavazását póthitel által fogja kérni. Ha a 
miniszter urnák nincsen terve, ha nincsenek sta-
tistikai adatok, ha azoknak begyülése a törvény
hatóságoktól még csak váratik, mikor fog ez 
történni 1 Mi csak azt sürgetjük, hogy kezdjük 
meg már egyszer a gyakorlati téren a reformo
kat ; a túlsó oldalról oly nagyon hangoztatják a 
belügyi reformokat, kezdjük meg a gyakorlati 
téren: ime itt van az alkalom! 5000 községben 
nincs iskola; ime itt van egy millió forint, ez
zel, ha egy község iskolájának fölállítására csak 
1000 frtot veszünk, mindjárt ezer községgel lesz 
kevesebb, melyben nem lesz népiskola. 

Én nem kívánom, hogy az állam maga ál
lítsa az iskolákat, hogy a községek hozzá nejá
ruljanak. En hiszem, hogy azok szívesen hozzá
járulnak ; különben is törvény van, mely a köz
ségeket erre kötelezi s a kormány esak azon 
költséget nyújtja, mely a község erejét megha
ladja. Én azt hiszem, hogy tekintetbe véve ezen 
körülményeket, tekintetbe véve a tanítók hiányát, 
tekintetbe véve a népnevelésnek rendkívüli hát-
ramaradottságát, legalább is egy millió frtot a 
miniszter ur minden nagy előkutatás, minden 
nagy előmunkálatok nélkül még ez évben bizo
nyosan hasznosan beruházhat a köznevelésre. 
Ennélfogva én Kállay Ödönur indítványát elfoga
dom. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

Eötvös Józse f b. vallás- és köz
oktatási miniszter : T. ház ! Csak egyre 
kell válaszolnom, mit a t. képviselő ur mondott. 
Ugyanis azt állította, mintha én a ház előtt 
nyivánitottam volna, hogy nekem statisticai ada
tok rendelkezésemre nem állanak. Bocsánatot 
kérek, egészen hibásan méltóztatott fölfogni sza
vaimat. Én, midőn fölszolittattam, miért nem 
terjesztem a ház elé a törvény értelmében éven-
kint előterjesztendő jelentést, azt válaszoltam, 
hogy a statistikai adatok kezembe oly későn ke-
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rültek, sőt azok egy része még most sem külde
tett be, hogy ón tökéletesen kimerítő jelentést, 
olyant, milyennel a ház elé léphetek, még a ház 
elé nem terjeszthetek. Hanem azt, hogy kezem
ben statisticai adatok nincsenek, soha nem mond-. 
tam és nem is mondhattam, mert akkor utoljára 
valósággal vétkesen elhanyagoltam volna köteles
ségemet. Én azt nem mondtam, hogy nincsenek 
statisticai adatok kezemnél; hanem azt, hogy 
nem voltam képes még azokat ugy összeállítani, 
hogy azokból kimerítő, a ház méltóságához illő 
jelentést tehessek, mely alapjául szolgálhatna a 
ház intézkedésének. Ezt mondtam a statisticai 
adatokra nézve. 

A második pontot illetőleg, én részemről 
sokkal csélszerübbnek tartom t. barátom Tisza 
Kálmán urnák inditvánjrát, mint Kállay Ödön 
t. képviselő társam indítványát; czélszerübbnek \ 
tartom pedig azért, mert itt egy elv mondatik 
ki, kimondatik azon elv, hogy a ház mindazt, a 
mi haszonnal már befektethető, még kölcsön ut
ján is kész előállítani, mert ez nem foglal ma
gában bizonyos meghatározott összeget, bizonyos 
meghatározott összeg kimondása pedig most 
teljességgel lehetetlen is. 

Hogy e millió nem lesz elég, arról a t. 
házat előre is biztosithatom; egyébiránt ez csak 
póthitel utján lesz eszközölhető, ha egyszer tisz
tába jövünk arra nézve, hogy mely községek 
azok, melyeknek nincs az állam segélyezésére 
szükségök, hogy ők maguk építésének iskolát és 
mely községek azok, hol ez nem elégséges, ha
nem hol az államnak valósággal magának kell 
iskolát állítani. En tehát bátor vagyok, t. ház, 
kérni, méltóztatnék Tisza Kálmán képviselőtár
sunk indítványát elfogadni. (Helyeslés.) 

B r o g y á n y i V i n c z e : T. ház! Nem ta
gadom azt, hogy az 1867: 38 t. ez. a népneve
lésnek egy részben alapját megvetette, de két
ségtelen az is, hogy az e törvényczikknek per-
missiv részéből kifolyó felekezeti iskolák a nép
nevelési eulturának meg nem felelő tespedésben 
vannak. 

T. ház! Tudom, nem fogják közönynyel 
nézni azt, hogy az országbeli iskolák nagyobb 
részét képező felekezeti iskolák javára és előmoz
dítására mi sem történik; mert tudom azt, 
hogy czéljok átalában véve a népnevelés. Már 
most, miután az emiitett törvény megengedte a 
felekezeti iskolák létesítését és felállítását, kell, 
hogy ezeknek rendezéséről is gondoskodva le
gyen. E tekintetben bátor vagyok a t. háznak 
egy határozati javaslatot benyújtani, s annak 
indokolását azon időre tartom fel magamnak, 
mikor az tárgyaltatni fog. 

Kállay képviselőtársam indítványához, mely 
ugy látszik, a 26-ik rovatból kiindulólag tétetett, 

szívesen én is hozzájárulak, ha t. i. ezen összeg 
méltányosság alapján osztatik meg, a mennyiben 
quod uni aequum, alteri justum, ha t. i. azon 
felekezeti iskolák, melyek tényleges szegénységöket 
bebizonyítani képesek, ha nem is mindenben 
ugy, mint a községi iskolák, de térképek, föld
tekék, könyvek és más egyebekben részesülnek; 
e tekintetben bátor vagyok egy módositványt 
benyújtani. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Brogyá-
nyi Tincse határozati javaslatát és módositványái:) 
„Minthogy a felekezeti népiskolák az 1868-diki 
XXXVIII. t. ez. V-ikfejezetének 31, 32, 33,34 és 43. 
§-ában kijelölt jótéteményekben nem részesülnek; 
tekintve azt; hogy a felekezeti népiskolák jelen 
szerkezetökben a culturai követelményeknek 
meg nem felelnek; de azt is tekintetbe véve, 
hogy a felekezeti népiskolák tanítóinak állása, 
kötelezettsége és fizetése rendezve nincs, fő
leg, hogy az utóbbi, a régi canonica visitatio, 
vagy az úgynevezett iskolai bevallás alapján, 
termesztményekben és készpénzben fizettetik; 
minthogy az ország fölvidékének szegényebb osz
tálya ezen reája súlyos, de különben aránytalan 
tandijt fizetni, képtelen, és igy ez által a tan
kötelezettségnek meg nem felelhet: 

mondja ki a ház, hogy a vallás- és közok
tatási minisztert oda utasítja, mikép a felekezeti 
népiskolák viszonyait rendező, tanítóinak fizeté
sét és kötelességét szabályozó törvényjavaslatot 
terjeszszen a ház elé.* 

(Olvassa továbbá ugyanannak módositványát:) 
„A IV. czim 26. rovatában foglalt kitétel": köz
ségi népiskolák felállítására és segélyezésére" — 
ekkép módosítandó: „községinépiskolák felállítá
sára, ugy ezek, valamint szegény felekezeti is
kolák felsegélyezésére * — tétessék. 

N y á r y P á l : T. ház! íme elértünk azon 
fontos ügyhöz, a melyről intézkednünk alkotmá
nyos életünk kezdetén legelőször kellett volna. 

Mindenki tudja t. ház, hogy reformokat, 
javításokat létrehozhat a törvényhozás ; de ha 
nem javítja azokat, kiknek számára a javításo
kat, a reformokat életbe lépteti, tökéletesen mind
egy : akár áriatok részére hozta volna be az állam 
azon reformokat, akár oly emberek részére, kik 
azokat felfogni nem képesek. 

Mi, t. ház, sok időt töltöttünk a törvény
kezési rendszer reformjával, mi megváltoztattuk 
az eddigi egész rendszert; de nem gondolkodtunk 
arról, miről legelőször kellett volna gondoskod
nunk, hogy azon egyéniségeknek, kik akár bí
ráknak alkalmaztatnak, akár tanuknak hivatnak 
fel, értelmi fejlettségébe és becsületességébe bi
zalmunkat helyezhessük. Mi sokat beszéltünk és 
beszélünk folyvást a szabadságról; mi a legszéle-
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sebben kiterjesztett választási reformot kívánjuk 
mindnyájan; ámde, t. ház, mire fog az vezetni, 
még ha magát az átalános szavazati jogot meg
adjuk is, ha azok, kik ezen magasztos joggal 
felruháztatnak, meg hagyják magukat vásárolni, 
akár egyik, akár másik párt által. 

T. ház! mi felszabadítottuk a sajtót. Ez 
igen nagy tény, ós valóban Európában a ritka
ságok közzé tartozik, mely által intelligentiánk-
nak nagy bizonyságát adtuk. A sajtóról az mon
datik, hogy a szellem locomotiveja; de t. ház, 
ha valahol vasút létesíttetett, és egyszersmind 
nincs gondolkodás arról, hogy az illető állam
nak ipara minden irányban emeltessék, ama 
vasúton csak idegen czikkeket lehet behozni, 
de az által a belföldi tőkéket forgalom nem fogja 
sokszorozni, miért ? mert nincs mit sokszorozni. 

Ha a sajtót felszabadítottuk, egy kötelezett
séget vállaltunk magunkra: javítani hazánk la
kosainak erkölcsi, értelmi állapotát. Ez nagy kö
telesség. Ezen kötelesség teljesítésénél nem ele
gendő felszólalni, és ugy vakon, minden meg
gondolás és minden számítás nélkül egy bizo
nyos összeget, bármily nagy legyen ezen som-
ma, — megszavazni, hanem, tisztelt ház! tenni 
kell azt, mit más nemzetek tettek, t. i. utasít
tatni a kormányt, hogy törvényjavaslatot ter-
jeszszen elő mind a szükségletre nézve, mind a 
szükséglet fedezésére megkívántató összeget ille
tőleg. 

Mennyi lesz ezen összeg, midőn még a szük
ségletet tökéletesen számuk szerint nem ismer
jük, hanem csak érezzük, azt én, valamint senki 
e házban, megmondani nem tudom. 

T. ház! 1867-ben, midőn alkotmányos éle
tünk ismét folyamatba tétetett, valóban helye
sen cselekedtünk, midőn első gondjaink közé so
roztuk a vasutak és csatornák építését. Mit 
akartunk ez által? Akartuk, hogy a közlekedés, 
a forgalom Magyarországban, hol ezek hiánya 
és a rósz utak miatt, úgyszólván, nem egyik 
megye a másiktól, hanem az egyik község is a 
másiktól el volt zárva, lehetővé tétessék, és 
hogy e részben az akadály elhárittassék. Én azt 
mondom, t. ház, hogy most, midőn nem keve
sebbről van szó, mint a szellem szabad utjá
nak egyengetéséről, a közműveltség átalánossá 
tételéről, hogy akkor mi egy nagy áldozatra — 
ha áldozatnak lehet mondani azt, a mivel tar
tozunk — határozzuk el magunkat. Ez nem 
olyan valami lesz, t. ház, melynek csak a jelen 
nemzedék veszi hasznát, de a mely századokra 
ki fog hatni. Nem volna tehát helyes, t. ház, 
ha az csak a jelen nemzedéket terhelné; azért 
azt gondolom: dolgoztasson ki a t. ház egy rész
letes tervet és vegyen fel kölcsönt, mint vett a 
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vasutak és csatornák építésére; és akkor, ugy 
hiszem, helyesen fog cselekedni. 

Most e pillanatban a különbség csak a közt 
lehet, hogy a t. miniszter ur 250 ezer irtot te
vén előirányzatba, ezt fogadjuk el, vagy inkább 
azon összeget, melyet t. barátom, Kállay Ödön, 
inkább az érzeménynek mint a számitásnak en
gedve, indítványozott? 0 kevesli a kisebb össze
get és én magam is szeretném, ha a budgetben 
egy millió frt. lenne fölvéve; de t. ház, ennél 
magasabbra is kell mennünk: Paulo majora ca-
namus, és azért Tissza Kálmán barátom indít
ványát pártolom és elfogadom. (Helyeslés.) 

J a n k o v i c h A n t a l : T. ház! Én is pár
tolom Tisza Kálmán t. képviselő ur indítványát. 
E mellett pedig én is bátor vagyok a t. háznak 
és a miniszter urnák egy kérést terjeszteni elő. 
A t. ház bizonyosan méltóztatik emlékezni, hogy 
Pest belváros igen érdemes képviselője kevéssel 
ezelőtt egy kérvényt nyújtott be a t. ház elé a 
nőképezde ügyében, melyben sok ezer aláírással 
egy nőképző-főtanodának országos fölállítása ké
retik. Ez a kiküldött kérvényi bizottságnak 
véleménye szerint e házban pártolást nyert és 
ugyanazon pártolással a minisztériumhoz áttéte
tett. Azonban a nőképző-egylet átlátván, hogy 
hazánk jelen körülményei között ily országos 
nőképző-főtanoda fölállítására egyhamar kilátás 
nincs, más részről pedig tekintetbe véve az idő
nek haladásával járó kárt, maga erejéből állított 
föl ily tanodát, és arra a fővárosnak legjobb 
tanereit, melyek szükségesek voltak, megnyerte, 
és múlt őszszel az oktatást meg is kezdette. 
Idő közben tapasztalta azonban, hogy ezen ta
nodának nagyobb haszonvehetőségére szükséges 
volna még egy előkészítő osztályt is nyitni; de a 
nő képző-egyletnek erre elegendő ereje nem levén, 
segélyért folyamodott a minisztériumhoz. A fo
lyamodvány azonban annyira elkésett, hogy a 
minisztérium azt a budgetbe már be nem ve
hette. 

En bizonyos vagyok benne, hogy a minisz
térium magának a kerületi főtanigazgatóság ut
ján ez ügyben a kellő adatokat meg fogja sze
rezni, és hogy az pártolását idővel megnyerendi. 
Azért most kérelmem csak oda terjed, hogy a 
t. ház ezt szintén pártolásába véve, a miniszter 
ur azon előterjesztvényében, melyet a háznak 
az előterjesztett indítvány folytán tenni fog, 
ezen ügyet szintén tekintetbe vegye és ezen nő
képző-egylet segélyezéséről megemlékezzék. (He
lyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Mindenek előtt köszö
netet szavazok Kállay elvtársamnak azért, hogy 
indítványával — mint ime mutatja a jelen ta-
nácskozmány — a többségnek alkalmat adott, 
hogy valahára az általa annyiszor hangsúlyozott 
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reform terére induljon, mert inie készek Tisza 
képviselőtársam indítványát elfogadni. 

Ezt helyén lát tam megjegyezni, és röviden 
szólva, Kállay indítványát pártolom. (Zaj jobb 
felől.) 

E l n ö k : Kíván még valaki szólni ? 
S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Mielőtt a kér

dés szavazázra bocsáttatnék, bátor vagyok rövi
den azt megjegyezni, hogy a pénzügyi bizottság 
azonkívül, hogy a 22., 25., 26. tételeknek ösz-
szefoglalását indítványozta, illetőleg azon három 
rovat alat t 515,000 frtot együttvéve kivan meg
szavaztatni a ház által, hogy az átruházásási 
jognak tulajdonkép czélja eléressék, a 22-ik ro
vatban e helyett „5 tanárképezde" azt kívánja 
té te tni : „legalább 5 tanárképezde." (Helyeslés.) 

E l n ö k : A pénzügyi bizottság véleményes 
jelentése mellett igen sok indítvány és javaslat 
adatott be; azt hiszem, az első kérdés minden
esetre az lesz, vajou a pénzügyi bizottság által 
előterjesztett vélemény, t. i. hogy a 22., 25., 
26. rovatokat egybefoglalva, e tételre 515,000 
forint megszavaztassák. Elfogadja-e a tiszt, ház % 
Figyelmeztetem a t . házat, hogy ezen tétellel 
nem állnak az indítványok ellentétben , azokról 
a t. ház azután határozhat. Az első kérdés tehát, 
vajon a 22., 25., 26. rovatokra a pénzügyi bi
zottság által ajánlott 515,000 frtot megszavaz
za-e a ház vagy nem? (Megszavazzuk!) 

Ez összeg tehát megszavaztatott. 
Ezen túlmennek, de ezzel ellentétben nem 

állnak, Kállay és Tisza Kálmán képviselő urak 
indítványai, melyek homogének levén, egymás
után olvasandók föl. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Kállay 
Ödön indítványát) : A IV. czim 26-ik rovatában 
községi és népiskolák fölállítására és segélyezé
sére előirányzott 250,000 frt helyett tétessék 
1.000,000. 

K á l l a y Ö d ö n : Az én indítványom ha
tározott összeget foglal magában; Tisza képvi
selőtársunk indítványa pedig még nagyobb ösz-
szegre is nyújt reményt , ennélfogva indítványo
mat nem kívánom szavazás alá bocsáttatni. 

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

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az indítványt? 
(Elfogadjuk!) Tehát el van fogadva. 

Van még két indítvány és egy módositvány. 
Az egyik indítványt Irányi Dániel képviselő u r 
adta be. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Irányi 
Bániéi indítványát. Fölkiáltások: Nem szükséges! 
Magától értetik.): „A vallás- és közoktatásügy
miniszter költségvetésében a 30. lapon 27. té
telnek iktattassák; A felnőttek tanításának elő
mozdítására 80,000 frt." 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölállni. (Megtörténik.) Elfogadtatott. Most követ
kezik Hódosiu József indítványa, melyet még a 
tegnapi ülésben adott be. 

M i h á i y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hó
dosiu indítványát): „Utasittatik a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, hogy a fölállítandó 
képezdék ügyében az 1868-ki XLIV-ik törvény-
czikk 17-ik §-a szellemében és értelmében jár
jon el." 

H o d o s i u J ó z s e f ; A mennyiben ezen 
indítvány talán bennefoglaltatnék Irányi Dániel 
képviselő ur indítványában, annyiban visszavo
nom azt. (Helyeslés.) 

E l n ö k l Miután ezen indítvány visszavo
natott, következik Brogyáni Vincze képviselő ur 
határozati javaslata ós módositványa, mely 
utóbbi azonban Tisza Kálmán képviselő ur in
dítványának elfogadása által talán elesik. (Igaz!) 

B r o g y á n y i V i n c z e : Ha módositvá-
nyom elfogadtatik, akkor határozati javaslatom 
elenyészik, mert akkor a felekezeti iskolák, ha 
szegénységöket bebizonyítják, kapnak segélyt. 
(Ellenmondás. Nem fogadjuk el!) 

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

„Minthogy a felekezeti népiskolák az 1868. 
XXXVIII. törvényezikk V. fejezetének 31., 32., 38., 
34., 35. §-ban kijelölt jótéteményekben nem ré
szesülnek, tekintve azt, hogy a felekezeti nép
iskolák jelen szerkezetökben a culturai követel
ményeknek meg nem felelnek ; de azt is tekin
tetbe véve, hogy a felekezeti népiskolák tanítói
nak állása, kötelezettsége és fizetése rendezve 
nines, főleg hogy az utóbbi a régi canonica vi-
sitatió, vagy az úgynevezett iskolai bevallás 
alapján termesztményekben és készpénzben fizet
tetik ; minthogy az ország felvidékének szegé
nyebb osztálya ezen reá súlyos, de különben 
aránytalan tandijt fizetni képtelen, és igy ez ál
tal a tankötelezettségnek meg nem felelhet : 

„mondja ki a ház, hogy a vallás- és köz
oktatási minisztert oda utasítja: mikép a fele
kezeti népiskolák viszonyait rendező, tanítóinak 
fizetését és kötelességét szabályozó törvényjavas
latot terjeszszen a ház elé." 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház vagy nem? 
(Nem fogadjuk!) Tehát nem fogadja el. 

Van még egy módositványa is a képviselő 
urnák. 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa Bro-
gyÜnyi Vincze módositványátj: A IV. czim 26-ik 
rovatában foglalt kitétel: „községi népiskolák 
fölállítására és segélyezésére",akkép módosítandó: 
„községi népiskolák fölállítására, ugy ezek, va
lamint szegény felekezeti iskolák fölsegélyezésére". 

E l n ö k : Elfogadja-e a ház e módositványt ? 
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(Nem fogadjuk!) Azok, kik elfogadják, méltóz
tassanak fölállni. (Brogyányi sem kel föl. Nevetés.) 

Nem fogadtatik el. Következik most a 23. 
rovat. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a 23. 
rovatot): A pesti angol hölgyek intézetének, va
lamint az ottani nőtanitó-képezde föntartására 
4000 frtot. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs ezen tételre észrevétele; ugyan 
az, mely tavaly megszavaztatott; ajánlja a meg
szavazást. 

M a j t h é n y i D e z s ő : T. ház! Azt hiszem, 
hogy a közelebb múlt országgyűlés semmi iránt 
sem nyilatkozott oly határozottan, oly osztatla
nul, és mondhatom, annyira minden pártszine-
zeti különbség nélkül, mint épen azon elv iránt, 
mely szerint a közoktatás ügye nem az egyes 
felekezeteknek, hanem magának az államnak a 
kötelessége. Ez irányban lőn népoktatási törvé
nyünk megalkotva s ez alapon,— csak miután ál
lamintézetnek jelentetett ki,— részesítettük egye
temünket állami segélyben. 

Igen természetes, t. ház, nekem nem lehet 
szavam e nagy elv, tehát nem ezen megállapo
dás ellen sem, sőt megbajlom előttök és teljesen 
meg vagyok győződve, hogy az igen t. cultus-
miniszter ur is hasonló örömmel üdvözölte azo
kat, mert különben minden bizonynyal már ak
kor, midőn azon megállapodások tör téatek, föl
ismerte volna állásából folyó kötelességét és 
teljesítette volna is azt a eultusminiszter ur, a 
ki oly sok jót ós szépet tud mondani és irni a 
parlamentalismusról. 

Azért, t. ház, ha most mégis az oktatás
ügyi miniszteri költségvetésben egy már nem is 
felekezeti, hanem mi több, zárdai jellegű tanin
tézet javára , mint a milyen a pesti angol-höl
gyek zárdája, vétetik igénybe az állam segélye, 
ez, ha csak valami magasabb politika nem rej
lik a dologban, mint például volt abban, midőn 
tegnap minden felekezeti jellege daczára a ház 
államsegélyt szavazott meg a brassói román 
gymnasium számára, s a miről talán, ha ez 
csakugyan igy volna, maga a eultusminiszter ur 
is hajlandó lenne egy, e ház egynémely fölszen
telt tagjából alakítandó bizottmány előtt kije
lentéseket tenni, mint hajlandó volt erre tegnap, 
midőn a tanulmányi alap jövedelmei csökkené
sének kérdése fölmerült; mondom, ha csak ily 
magas politika nem rejlik a dologban, én azt 
hiszem, hogy ez az egész dolog onnan eredhe
tet t , hogy az igen t. közoktatási miniszter ur, 
mint már a múlt szombaton is szíves volt kije
lenteni egy pár tételnél, i t t is megfeledkezett 
valamiről, megfeledkezett azon nagy elvről. me
lyet már a múlt országgyűlés kimondott, és 
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melyet, hogy tovább fejleszszen, és minden rész
leteiben hűségesen keresztülvigyen, hitem szerint 
épen a jelen országgyűlésnek egyik legfőbb föl
adata. (Helyeslés bal felől.) En mindezeknél fogva 
kérem a 23-ik rovatnak egyszerű kihagyását. 
(Élénk helyeslés bal felől.) 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s i m i 
n i s z t e r : T. ház! Épen nem szükséges, hogy 
a tiszt, ház azon okoknak megvizsgálására, me
lyekért én budgetembe ezen rovatot fölvettem, 
egy külön bizottságot nevezzen ki, a mely előtt 
én azon magasabb politikai okokat fölfejtsem, 
melyekből az ide való angol-uők zárdájában lé
tező női tanitó-képezdének fölsegélésére 4000 
frtot vettem föl budgetembe. 

Senki sincs inkább meggyőződve, mint én, 
hogy mindazon intézeteknek, melyeket az állam 
föntart, Magyarországban felekezeti jellemök nem 
lehet. En egyátalaban soha a felekezetiességnek 
elvét sem a házban, sem máshol nem pártoltam. 
En részemről szükségesnek tartom, hogy az or
szág részéről mentől több, nem csak fi-, hanem 
főkép női praeparandia állittassék föl, mert — 
az én meggyőződésem szerint — a női képezdék 
fölállítása talán még szükségesebb, mint a fér
fiaké. (Helyeslés. Ellenmondás.) Szükségesebb azért, 
mert egy iskolamesternek alkalmazható egyéni
séget kömryebben találhatnánk, vagy rövid idő 
alatt képezhetnénk olyanból is, a ki az egész 
képezd ei eursuson nem ment keresztül; nőknél 
ellenben, ha azokat e téren használni akarjuk, 
okvetetlen szükséges, hogy azok a rendes képez-
dei tanfolyamot elvégezzék. 

Én tehát a nőképezdéket véghetlenül fonto
saknak tartom, de épen azért, mert fontosaknak 
tartom, azt hiszem, hogy sem az ország érdeké
ben nem fekszik és kétségkívül nem fekszik a 
t. háznak szándékában sem, hogy egy létező in
tézet, a mely nem is zárda, hanem egy Pesten 
létező nyilvános és valóságos képezde, az egyet
len női praeparandia, mely itt az ország főváro
sában létezik, ezen 4000 forintnak megtagadása 
miat t t raegszüntettessék. (Ugy van! jobb felől.) 

Én akkor, mikor ezen 4000 frtot budge
tembe fölvettem, nem felejtkeztem meg semmi
ről sem ; de eszemben tar tot tam azt, hogy a t. 
ház számtalanszor kimondta, -hogy midőn a nép-
nevelésnek érdekei forognak kérdésben, nem me
reven az elvi kérdéseket, hanem mindenek előtt 
a dolognak gyakorlati oldalát is szem előtt tart
ja ; és meg vagyok győződve, hogy akkor, midőn 
arról van szó, hogy száz vagy majdnem száz 
nő Pest városában fölneveltessék és kiképeztessék 
annyira, hogy habár csak felekezeti népiskolák
ban is alkalmazhatók legyenek, a t. ház e 4000 
frtot megtagadni nem fogja. (Élénk helyeslés jobb 
felől.) 
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H u s z á r I m r e : T. ház! Az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur azt mondta, hogy 
a kérdéses összeg az angol-hölgyek intézetében 
létező képezde segélyezésére van fordítva ; a bud-
getben pedig ugy áll a tétel, hogy a pesti angol
hölgyek intézetére, valamint az ottani nőképezde 
fentartására. Azon nyilatkozat tehát, melyet az 
igen t. miniszter ur tett, saját budgetjenek ezen 
tételével nincs öszhangzásban. A mi azt illeti, 
hogy nő-tanitó-képezde szükséges, azt ugy hi
szem, senki e házban kétségbe nem vonja, leg-
kevésbbé azok, a kik tudomással birnak, hogy 
épen a nőnevelés, illetőleg a női oktatás az ame
rikai államokban mily rendkívüli szolgálatokat 
tesz, az elemi iskolákban ép ugy, mint a maga
sabb intézetekben is. Azonban, ha elismerem is 
ennek szükségességét, a mit el kell ismernem: 
másrészt valóban nem tarthatom helyesnek, hogy 
ezen tanítónők kiképezése épen felekezeti kezekre, 
különösen apáczákra bizassék. Igen óhajtanám, hogy 
a t. vallás- és közoktatási miniszter ur e fontos 
tárgyban az országgyűlés elé törvényjavaslatot 
terjeszszen ; igen óhajtanám, hogy ha lehetőleg 
tökéletes női képezdék felállításáról gondoskodnék. 
Valóban ezt sokkal fontosabb ügynek tartom, 
és pedig sokkal fontosabbnak egyátalában a köz
nevelésre nézve, hogysem azt, mint bátor voltam 
megjegyezni, annyira felekezeti kezekre bízatni 
kívánnám. Ennélfogva részemről pártolom t. ba
rátom Majthényi Dezső indítványát. (Helyeslés 
bal felől.) 

B. Eötvös József: vallás- és köz
oktatási miniszter. T ház! Ugy látszik, 
t. képviselőtársam nem tudja, hogy a mit le
hetséges volt eddig ezen szükség pótlására ten
nem, megtettem a magam részéről azáltal, 
hogy Budán egy női tanitó-képezde felállitatott. 
Hogy azonban ez nem oly házban létezik, mely 
arra tulajdonkép alkalmatos volna, és hogy en
nélfogva az intézet nem is lehet oly állapotban, 
milyenben annak lennie kell; annak oka az, 
mert a háznak fölépítése több időbe fog kerülni, 
én pedig az addig is lefolyó két évet nem akartam 
eredménytelenül elveszteni, ennélfogva egy bér
lett házba helyeztettem be a női képezdét, me
lyet t. képviselőtársam bármikor megnézhet. 
(Felkiáltások bal felől: Az nem ide való!) 

A l m á s s y S á n d o r : T. ház ! Az igen t . 
vallás- és közoktatási miniszter ur igen fontos
nak nyilvánította a női képezdéket, sőt fonto
sabbnak a férfi képezdéknél is. Én is osztozom 
ezen nézetben; igen fontos s igen lényeges az; 
de épen ezen fontosságnál fogva azt kívánom, 
hogy arról kellőképen és komolyabban legyen 
gondoskodva, nem pedig ezen 4000 forintnyi se
gély által, mert egy oly fontos ügyet, mely még 
a tanitó férfiak képezdéjénél is fontosabb, 4000 

forinttal, azt hiszem, kielégíteni nem lehet. De 
ha kielégíthető volna is ezen 4000 forinttal, én 
nyugodtan nem biznám azon kezekre, melyek 
tisztán felekezetiek, és pedig oly felekezethez tar
tozók, melynek vezérlete nem is magyar; annál
fogva, azon indítványt, mely itt előbb tétetett, 
a női képezdék ügyére is kiterjesztetni óhajtom 
akképen, hogy a miniszter ur ezek tekintetében 
is tegyen előterjesztést, e tételt pedig — cse
kélység miatt, és mint az országra meg nem 
nyugtatót, — elvetendőnek vélem. Ha talán az 
az által lehetne segíteni (Felkiáltások jobb 
felöl: Szavazzunk; bal felöl: Halljuk a minisztert) 

Eötvös József b. közoktatási mi-
T 

n i s z t e r : T. ház! En azt akartam mondani, 
hogy mintán épen csak elvi kérdésről van szó, 
méltóztassék talán az által segíteni, hogy ez is, 
—mint több más üyféle tétellel történt,—a rend
kívüli szükségletbe tétessék át, és ott szerepeljen 
mindaddig, mig szükséges. (Helyeslés.) 

M a j t h é n y i L á s l ó : T. ház! (Zaj. Fel
kiáltások: Nem lehet kétszer szólani!) 

S i m o n y i E r n ő : Ha nem elv forogna 
kérdésben, a melyre nézve a képviselőház már 
határozott, én nem szólanék a tárgyhoz; de itt 
a ház arra van felhiva, hogy a felekezeti czélok 
előmozdítására szavazzon meg 4000 forintot. 
(Közbeszólások: A szerb és román iskolák költségeit 
is megszavaztuk!) A szerb és román iskolák költ
ségeit tudtomra, a t. ház nem felekezeti, hanem 
nemzetiségi szempontból szavazta meg. Én ré
szemről azt sem helyeslem. Ha Újvidéken, ha 
Brassón szükség van gymnasiumokra, ezen gym-
nasiumok azon átalános elvek szerint voltak 
felállitandók, mint az ország más vidékein. 

Azonban, mert a ház eltért a nemzetiség 
szempontjától, még nem következik, hogy a val
lásfelekezet szempontjából is eltérjen, és magá
val ellenkezésbe jöjjön arra nézve, a mit több íz
ben átalánosságban már kimondott és elfogadott. 
De különben is, miről van itt szó? Hogy az or
szág nagyobb részét képező, óriási vagyonnal biró 
kath. vallásfelekezet czéljaira 4000 frt. szavaz
tassák meg. Hiszen a kath. egyháznak akárme
lyik püspöke könnyen nélkülözheti ezen 4000 
irtot. A kath. egyháznak 8 — 9 millió hive kraj-
ezáronkint összeszedi ezen 4000 frtot; ha tehát 
felekezeti czélokra szükséges, fizesse a felekezet; 
de ne hívják föl az országgyűlést, hogy magá
val és az általa kimondott elvekkel ellenkezésbe 
jővén, szavazza meg. En annak kihagyására sza
vazok. (Szavazzunk!) 

T ó t h K á l m á n : T. ház! Női tanitó-ké
pezde fentartására részemről bármely kívánatos 
összeget megszavazok; hanem megvallom, hogy 
az angol-hölgyek részére nem óhajtanék semmit 
megszavazni, mert ezek nem annyira angol, mint 
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inkább német hölgyek, kik i t t Pest közepén, az 
ország fővárosában germanisálnak. (Halljuk!) Az 
intézet főnöke, az apácza fejedelem-aszony egy 
szót sem tud magyarul. Legközelebb, midőn ő 
felsége a királyné ezen intézetet meglátogatta, 
és megszólította őt, megbotránkozott azon, hogy 
az intézet főnöke nem volt képes neki magyarul 
válaszolni. (Mozgás. Felkiáltások: Ugy van!) És 
ismételve kijelentem, hogy ily germanisáló inté
zet részére, midőn Pest városa úgyis napról 
napra mindinkább germanisálódik, nem szavazok 
meg egyátalában semmit. {Helyeslés hal felől.) 

N y á r y P á l : T. ház! Ellenkezésbe jön
nék imént kifejtett elveimmel — melyek szerint 
nekünk oly nag}r szükségünk van a művelődésre, 
értelmi erőnknek, még pedig nemi különbség nél
küli szaporítására, — ha midőn az elvet, melyet 
t. barátom az indítványozó meg akar menteni, 
megmenthetjük a t. miniszter ur módosítványa 
által, — ha az előirányzott összeget ideiglenesen 
a rendkívüli szükségletben el nem fogadnám. 
(Felkiáltások bal felöl: Nem kell!) Ugy látszik, 
tulajdon politikai pártommal jövök ellenkezésbe, 
de én, ha ezen eszméért az egész világgal jönnék 
is ellenkezésbe, még akkor sem tagadnám meg 
azon elveket, melyeket kifejtettem. Tehát azon 
módosítással, hogy a rendkívüli költségek közé 
vétessék fel amaz összeg, hajlandó vagyok azt 
megszavazni, fHelyeslés jobb felől.) 

C s e r n a t o n y L a j o s ; T. ház! Miután 
épen az igen t. miniszter urnák előterjesztése 
folytán, illetőleg törvényjavaslata folytán mon
datott ki és fogadtatott el ezen házban azon 
nagy elv, mely törvénynyé is vált, hogy az or
szágnak nincs felekezeti nevelése, hanem csak 
állami nevelése minden más felekezetiség nélkül, 
en megvallom, a legnagyobb meglepetéssel ve
szem azt mindig, ha a miniszter ur maga lép 
fel felekezeti czólok előmozdítására. Engem leg-
kevésbbé sem lepne meg, ha a háznak bármely, 
akár jobb, akár bal részéről nemzetiségi vagy 
phiíantropieus köpenyeg vagy bármily más kö
penyeg alatt lépne fel valaki és tenne inditványt, 
hogy adassék ide vagy oda egy-két ezer forint, 
és érzelegve fölvetné, hogy ez nem is sok. Ez 
csak egy-két ezer forint. Ez, mondom, nem 
lepne meg, mert mindenkire nézve saját felfo
gása az irányadó ily és más kérdésekben, a ház 
pedig egyszerűen határozhat felette, és az indít
ványt elfogadni vagy elvetni a ház joga. 

De hogy épen a miniszter tegyen ily tételt 
a budgetbe és itt a házban védelmezzen az ilyen 
felekezeti czélokra szánt tételeket, azt valóban 
nem értem. (Felkiáltások jobb felől: Mondta, hogy 
nem felekezeti!) Azon nagy elv mellett mindig 
nagyon pompás beszédeket tar tam, nagyon szép 
eszméket fejtegetni, elmondani, a minisztériumra 

nézve nagyon dicső lehet, de aztán mindegyre 
azon elvekkel ellenkező nézetek támogatására 
előállani, azt valóban nem értem. (Ugy van! hal 
felől.) Megengedem, hogy a miniszter urnák igen 
jó szive van. és hogy talán azon angol-kisasz-
szonyok és a fejedelem-asszony (Zaj. Derültség) 
által körülvétetve, hogy őket meg ne bántsa, 
azért hozta a kért összeget indítványba. De ily 
okból nem szabad azon nagy elvet sérteni, melyet 
i t t oly nagy örömmel, oly nagy lelkesedéssel 
mondott ki a ház, különben folytonosan meg-
gyengitjük, sőt utoljára nevetségessé teszszük azt, 
a mit elérni — azt hiszem — a háznak nem 
lehet feladata. (Ugy van! bal felől.) Én a mellett 
vagyok, mit Majthényi képviselőtársam indítvá
nyozott. (Helyeslés bal felől.) 

T a n á r k y G e d e o n : T. ház! Nem az 
elvhez kívánok szólani, hanem csak azért szóla
lok fel, mert azt hiszem, hogy a vitát könnyí
teni fogja, ha elmondom, micsoda tulajdonképen 
ezen 4000 frt. (Halljuk! Halljuk!) Azon segélyt 
nem inditvánvozta a miniszter ur, azt ő átvette 
ugy, mint á tvet t mindenféle más dolgot is. Es 
micsoda teher ez? (Zaj.) Kérem legyenek szíve
sek meghallgatni! 0 felsége régebben te t t egy 
alapítványt, t. i. a szónak azon értelmében, hogy 
akkor megrendelte, miszerint az állam-kincstár
ból fizettessék a kamarai, vagyis inkább pénz
ügyi igazgatóságnál szolgált tisztviselők négy 
leánya és hasonlóképen politikai tisztviselők négy 
leánya számára egy-egy stipendium, hogy azok 
ott tanulhassanak; így vette e terhet át a mi
niszter ur mint hagyományt. 

E stipendiumot, ha egyszer állam-növelde 
lesz, át lehetne tenni az állam-növeldéhez, most 
azonban ez nem tekinthető felekezeti segélyezés
nek, hanem olyan átvett tehernek, melyet a mi
niszter ur kénytelen volt átvenni a budgetbe. 
(Türelmetlenség. Menjünk tovább! Zaj.) 

M á t t y u s A r i s t i d T. ház! Mentül több 
fölvilágosítást nyerünk ez ügyben, annál inkább 
el kell kedvetlenednünk az adott fölvilágositás 
miatt. 

En azt hittem, hogy t. képviselőtársam, az 
államtitkár ur, csakugyan képes lesz e csomóban 
legalább egy bogot megoldani, de a helyett adott 
fölvilágositásával még jobban összehúzta. 

Ha i t t ösztöndíjról van szó, t. ház, akkor 
fordítsunk csak egy lapot és keressük az ösz
töndijak rovatában. Ha a miniszter ur csakugyan 
a nyolcz tisztviselő lányának segélyezésére szánja 
ez összeget, akkor azt más rovatba méltóztatott 
volna tenni. De midőn nyíltan a pesti angol
hölgyek intézetének és az ott létező praeparan-

I diának fentartásáról van szó, akkor — tekintve 
I az elveket , melyek mellettünk küzdenek — 
I azt hiszem, igen helyes minden megtámadás, 
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mely a budget e rovata ellen intéztetik. Minél 
tovább megyünk a fölvilágositásban, annál in
kább helyesnek tűnik én előttem az indítványozó 
határozati javaslata. 

T. ház! A tárgy már ki van merítve, mert 
az elv, melyről szó van, oly tiszta és oly vilá
gos, hogy ahhoz sok szó nem férhet. Azt hiszem, 
hogy alapos a reményem, midőn a t. házról föl
tételezem, hogy a törvénybe iktatott elvvel szem
ben felekezeti ezélokra államsegélyt vagy az 
állam által fizetendő összegeket nem tog meg
szavazni. (Helyeslés bal felől.) 

C s i k y S á n d o r ; T. ház! Én nem tudom 
összeegyeztetni azon állítást, melyet a t. vallás
os közoktatási miniszter úrtól és a t. államtitkár 
úrtól hallottunk. 

A t. közoktatásügyi miniszter ur azt mél
tóztatott nyilvánítani, miként az állam csak ál
lam-intézeteknek és nevelő intézeteknek költsé
geit segélyezheti s a felekezetiekre nem ad sem
mit. Maga a közoktatási miniszter ur is azon 
értelemben van, hogy ez helyes, a nemzethez 
méltó és igy felekezeti tanodákat, intézeteket az 
államnak, illetőleg a törvényhozásnak segélyezni 
nem lehet. Az államtitkár ur pedig ennek elle
nében azt állítja, hogy az nem állami intézet, 
nem oly törvényes állami intézet, melyet a mi
niszter ur segélyezendőnek lenni állit; hanem azt 
mondja, hogy nem is initiálta azt a közoktatási 
miniszter ur, csak átvette azt, mint ő felsége ál
ta l magántekintetekből és akaratából segélyezni 
rendelt intézetet. Én mondom, e kettő között 
annyi különbséget látok, hogy azt összeegyez
tetni képes nem vagyok. 

Hanem ettől eltekintve, csak a ezimét né-
Sjeim ezen rovatnak, mely czimben az van ki-
m«ndva, hogy a pesti angol-hölgyek intézetének 
íölsegélyezésére förclitandó a 4000 frt, ha tehát 
ezen összeg a pesti angol - hölgyek fölsegélyezé
sére fordíttat ik, én, a mint azt már az előttem 
szólott képviselőtársaim is nyilvánították, ezt a 
meghozott törvény szellemével homlokegyenest 
ellentétben látnám, ha ez i t t megszavaztatnék; 
én tehát ezt fólrevetendőnek s kitörlendőnek 
vélem. 

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 ü g y i m i n i s z t e r % T. ház! Felvilá
gosítással tartozom. A budgetnek 23-dik tétele 
alat t ez ál l : „a pesti angol-hölgyek intézetének, 
valamint az ottani nő-tanképezde fentartására." 
Ez a 4000 frt olyan, hogy annak egy részéből 
csakugyan azon 8 ösztöndíj fizettetik, és mint 
ilyen adatik a hölgy-intézetnek; a többi a nő-
tan-képezde fentartására fordittatik. Ezért van 
tehát igy felvéve, mert végre 8 ösztöndíjra sok 
is volna 4000 frt. Minthogy tehát egy része oda 
fordittatik, természetes, hogy a budgetbe nem 

ugy vétetett föl, hogy az ottani nőtanképezdé-
nek, hanem ugy, hogy az angol-hölgyek intéze
tének is. 

O l g y a y Z s i g m o n d r Ha ezen 23-ík ro
vatnál arról volna szó, hogy ezen intézetet, mely
nek némileg felekezeti színezete van, a t. köz
oktatási miniszter ur állította föl, akkor ezen 
ellenvetések némi nyomatékkal bírnának; de itt 
nem arról van szó, hanem csak arról, hogy mi
után nő-képezde-intézetünk több nincs , Csak 
azon egy, a melyet a miniszter ur Budán állí
to t t föl, az i t t szóban forgó már meglevő nő-
képezde-intézetnek megadjuk-e a segélyt, vagy 
nem. Azt hiszem, ha némileg felekezeti színezete-
volna is, miután nő-képezdéink nincsenek,, én ré
szemről még az esetben is kész volnék megsza
vazni, (Nagy zaj) annál inkább, mert maga mi
niszter ur és Nyáry Pál képviselőtársunk is indít
ványozta, hogy tegyük át a rendkívüli szükség
letbe, miáltal megmentjük némileg azon' elvet 
is. Különben én a tételt minden esetre effoga-
dandónak vélem. (Nagy zaj és türelmetlenség.) 

E l n ö k : Csendet kérek, mert különben 
kénytelen leszek az ülést feloszlatni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c n l t u s m i n i s z t e r : 
Csak egy szót kérek.. 

Azt emiitette fel Csernatony képviselőtár
sam, hogy ezen 40S0 írtnak a budgetbe való 
fölvétele ellentétben áll azon elvekkel, melyek az 
1868. XXXVIIi. t. czikkben foglaltatnak. Ké
szemről azt hiszem, minden felekezeti iskola vagy 
felekezeti tanintézet nem tekintethetik másnak, 
mint magántanintézetnek; miután pedig az em
lített törvénynek 21-dik szakasza igy szól: „a 
viszonyoknál fogva kiválóan szükséges és kitűnő 
magántanintézeteknek a kormány erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújthat." Eh azt hiszem, 
hogy ha ezen intézetnek addig,, mig az szük
ségesnek találtatik, segély nyujtatik, legkevésbbé 
sem jöhetünk összeütközésbe azson elvekkel^ me
lyek a 68-iki törvényben foglaltatnak. (Htí'yeslés 
jobb felől.) 

S z l á v y J ó z s e f : T. ház! (Zaj.) Fölem
lítették azt, hogy a törvényhozás elvül kimondta: 
az állam csak átalásos, felekezet nélküli iskolá
kat állithat és csak azokat segélyezheti. Részem
ről tökéletesen helyesnek tartom ezen elvet és 
pártolom azt. De mielőtt egy elv, mely eddig 
nagy részben csak mint elv mondatott ki, tet t 
leg életbe léptetik, minden ezzel ellenkezőt meg
szüntetni talán a czéllal nem fér össze. Monda
tot t , hogy ezen elv ellenkezésben áll azzal, mit 
a miniszter ur budgetjóbe fölvett, t. i. azon elv, 
hogy az állam csak felekezet nélküli iskolákat 
segélyezzen, a miniszter ur pedig itt egy kivá-
lólag felekezeti iskolát segélyez. 

Legyen szabad egy hasonlattal élnem; ha 
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például a miniszter ur azt mondaná a háznak, 
hogy azon épület, melyet az egyetem használ, 
avagy bármely államépület rósz, hogy czéljának 
meg nem felel, és kérne a t. háztól hitelt ' arra, 
hogy uj épületet emeljen, a ház ezt megszavazná, 
és ugyanakkor, mikor a miniszter hitelt kér uj 
épület építésére, a budget egyik rovatába egy 
összeget tenne a régi épület kijavítására: azt fog
nák-e mondani, hogy ez ellentétben áll a má
sikkal ? nézetem szerint nem; mert addig, míg 
az uj ház fölépül, a régit tatarozni kell. (Nyug
talanság a bal oldalon.) Engedelmet kérek, ez egy 
létező intézet, melyben jelenleg — mint minisz
ter ur monda — tanítónők képeztetnek. Mig 
tehát egy más intézet fog fölállittatni, mig ez 
a czélnak meg fog felelni, nem tar tanám czél-
szerünek ettől a segélyt megvonni. (Ellenmondás 
a bal oldalon.) 

Én ezen nézetet tökéletesen kifejezve látom 
Nyáry Pál képviselő ur indítványában, hogy té
tessék ezen 4000 frt a rendes szükséglet rova
tából a rendkívüli szükséglet rovatába. Ez által 
az elv is meg lesz mentve és a ház sem fog 
olyan intézetet rögtön eltörölni, mi talán hamar
jában pótolható nem lenne. Annál fogva Nyáry 
Pál képviselő ur indítványát pártolom. (Helyeslés.) 

G h y c z y I g n á c z . ; T. ház ! Nem volt 
ugyan szándékom e tárgyhoz hozzá szólni; (Zaj. 
Halljuk!) miután azonban hallottam, azon fölvilágosí
tást, melyet Tanárky Gedeon képviselő ur adott, 
nem tehetem, hogy ki ne jelentsem, miként, ha 
eddig nem lettem volna tökéletesen meggyőződve 
arról, hogy ezen tételt ki keli a költségvetésből 
hagyni, arról engem az, mit ő fölhozott, most 
tökéletesen meggyőzött. Elmondom röviden okai
mat. (Halljuk!) 

Ezen szerzet, melynek a szóban levő sub-
ventio fizettetik, nem magyar szerzet; ez egy 
provineziába van egyesítve Ausztriával és ha jól 
emlékszem, a főnökség St. Pöltenben székel; hogy 
pedig ezen főnökségnek a szerzet szabályai sze
rint az egész nevelésre, az egész intézetre nagy 
befolyásának kell lenni, kitetszik azon fegyelem
ből, mely az ily szerzetekben uralkodik. Hogy a 
német kormány idejében i t t fundatiók tétettek, 
azt nem csodálom; mert mi volt ezélja annak a 
német kormánynak 1 germanisálni; és így termé
szetes, hogy mindenekelőtt azon közeghez nyúlt, 
a melyről tudta, hogy az már csak annálfogva is 
bizonyosan kezeire fog Já rn i , mert maga sem 
magyar, maga is idegen, és érdekében feküdt, 
hogy előmozdítsa a kormány e részbeni törekvé
seit. Én ennélfogva pártolom Majthényi Dezső 
képviselőtársam indítványát. 

V u k o v i c s S e b ő : T. ház! Én azt gon
dolom, hogy azon módositvány, melyet t . bará
tom Nyáry Pál előadott (Halijuk !) a dologban 

egyátalában nem okoz különbséget: (Halljuk!) 
mert ha a felekezetiségről volna szó, hajlandó 
volnék elfogadni azon nézetet, melyet t. barátom 
Szlávy József fejtett ki, hogy ez megtörtént már 
másutt is, és a kivételt meg lehet tenni i t t is. 
De itt másrői van szó, i t t a zárdákról van szó, 
és ha az ezen zárdákra előirányzott összeget 
csak rendkivülileg szavazzuk is meg, már azzal 
a zárdáknak kedvezményt adtunk. (Bal felől : 
Igaz!) 

T. ház ! Ha van a szerzeteseknek oly neme, 
mely a társadalomra nézve veszélyes, az t. ház! 
a női szerzeteké. Tudjuk, hogy ez által szoktak 
a családokban, az örökségben s átalában a ci
vil tárgyakban a legnagyobb zavarok előidéztet
ni. (Balról: Igás!) És én hallottam, t . ház, ma
gánosoktól azon állítást, hogy ezen igen tisztelt 
hölgyek nem apáczák, hogy nem tesznek örök 
fogadást. De ez nem tesz különbséget, mert mig 
ők tagjai a szerzetnek, tagjai ezen intézetnek, 
addig nekik szabályaik a törvényes házasságot, 
az anyaságot tiltják és igy nem szenved kétsé
get, t. ház, hogy ez azon elvet ássa alá, mely 
a polgári életnek, a moralitásnak főalapja. 

De még más ok is forog fen t. ház! me
lyet t. barátom, a cultusminiszter ur beszédéből 
kimerítettem, és mely arra ösztönöz, hogy töröl
jük el azon tételt, miután az által nem teszünk 
kárt a női nevelében. 0 ugyanis, ha jól értet
tem, azt állította, hogy már Budán állított fel 
ily női intézetet; nézetem tehát az, szavazzuk 
meg a 4000 frtot inkább az utóbbi intézetre, 
terjeszsze, nevelje a miniszter ur inkább azon 
intézetet, melyet ő állított. (Helyeslés.) A szóban 
levő intézetre azonban t. ház, akár rendesen, 
akár rendkivülileg nem tartom megszavazhatónak 
a kért összeget, fElénk helyeslés és föTkiáÜások : 
Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Méltóztassanak tehát arra 
szavazni, vajon a pénzügyi bizottság által előter
jesztett javaslatot elfogadják-e vagy nem? A kik 
elfogadják, méltóztassanak fölkelni. (Megtörténik. 
Bal felől fölkiáltások: Kisebbség!) Most méltóztas
sanak fölkelni azok, a kik nem szavazzák meg. 
(Megtörténik. Bal felől: A többség üt van!) Méltóz
tassanak megengedni, hogy a szavazatok össze-
számittassanak. (Helyeslés.) Méltóztassanek állva 
maradni, a kik nem szavazzák meg. (Megtörténik.) 

E l n ö k : A képviselőház 100 szavazattal 
elfogadja, 104-el elveti. (Élénk zajos éljenzés. Zaj.) 
Kérem a t. házat, méltóztassék csendben foly
tatni a tanácskozást. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 27. 
tételt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottság e rovat alat t a tavalyi előirányzattal 
egyenlőleg 28,300 frtot vél megszavazandónak. 
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H ó d o s i u J ó z s e f : T. képviselőház! A 
cultusminiszter ur a február 11-iki ülésben azt 
monda, hogy az oktatás terén minden monopó
lium káros. En is azt tartom. De a cultusmi
niszter ur, ugy látszik, ezen elvet nem minden
ben alkalmazza, legalább a népnevelési lap ál
tal épen az ellenkezőt látszik alkalmazni. Én a 
népnevelési lap kiadását nem engedném a mi
niszter által monopolizálhatni, hanem a szabad 
versenyre biznám azt, mert miután a miniszter 
a népnevelési lap kiadója, magától értetik, hogy, 
—mint minden kiadónak,—bizonyos irányt kell kö
vetnie a lap szerkesztésében. Ha tekintem ezen 
lapot, melynek egy román kiadása történetesen 
kezemben van, azt veszem észre, hogy az nem 
felel meg a ezélnak: mert a népnevelési czél 
csak ugy éretik el, ha a népnevelés a nép nyel
vén történik. A nép csak saját nyelvén neveltet
hetik, ugy az iskolában, mint a népnevelési la
pok által. Ezen lapot azonban magyarul szer
kesztik és csak fordításban nyomják ki hét nyel
ven, a nélkül azonban, hogy a költségvetésben 
ezen hét nyelv megneveztetnék. Ugy tudom 
azonban, hogy román nyelven is kiadatik, de a 
mint már emlitém, a román kiadás nem egyéb, 
mint a magyarból fordítás ; még pedig a fordí
tásban a eonstructiók olyanok, hogy azokat meg
érteni nem lehet. Ezen fordítás tehát a mellett, 
hogy a népnevelésen nem segit semmit, még a 
nép nyelvét is megrontja. Ezen lap főczélja az, 
hogy a magyar nyelvet vagy legalább a magyar 
tankönyveket a népiskolákba és különösen a fe
lekezeti iskolákba behozza. I t t ugyanis az mon
datik, hogy a felekezeti iskolák szerezzék meg 
Magyarország földképét magyar nyelven. Ez mi
niszteri rendelet ós mégis oly rósz a fordítás, 
hogy én, a ki értem a magyar nyelvet, valamint 
értem a román nyelvet is, mert saját nyelvem, 
nem vagyok azt képes megérteni. Sajnálom, hogy 
kevesen vannak e házban, kik a román nyelvet 
értik; mindamellett, mert tudom, hogy vannak, 
kik értik azt, szabadságot veszek magamnak 
csupán csak két idézetet fölolvasni. 

Az 1869-ik deczember 16-án megjelent 50. 
számban ez áll : „Invetia tórium e suflatulu scolei 
sale." Ez tökéletesen annyit tesz, mint „a tanitó-
iskolák fölfujása." (Derültség.) „Cucatu celu mai 
de vietia si mai diliginte, cu atatu voru ü mai 
atrasi si mai atenti si invetiaceii lui.K En eb
ből egy szót sem értek ; (Közbeszólás a jobb olda
lon : 31i sem értjük! Derültség) pedig csak értem 
a román nyelvet. így van több hely is. De nem 
untatom azok fölolvasásával a t. házat, majd a 
miniszter urnák vagy fordítójának szerencsés le
szek megmutatni azon helyeket, melyek oly ro-
szul vannak lefordítva, hogy magam sem értem. 
Mindezeknél fogva, t. ház, én indítványozni akar

tam ezen rovatnak kihagyását, miután azonban 
tudom, hogy ez indítványom aligha fog elfogad
tatni, a következőkre vagyok bátor a miniszter 
ur figyelmét fölhívni : Először alkalmazzon ott 
oly egyéneket, kik jól értik a magyar nyelvet, 
de tudjanak románul is. Másodszor ne közöljenek 
csupán csak magyar nyelvből fordított czikkeket, 
hanem eredeti czikkeket is, mert csak az eredeti 
nyelvben lehet az eszméket legjobban kifejezni. 
Én legalább ugy vagyok vele, hogy eszméimet 
legjobban anyanyelvemen tudom kifejezni. Csak 
e kettőre akartam a miniszter ur figyelmét föl
hívni és azt hiszem, hogy talán nem talál nagy 
nehézségre, ha e tanácsot követni fogja. 

B e r z e n c z e y L á s z l ó : Tökéletesen he
lyeslem a beadott módositványt és semmi kifo
gásom sincs ellene, csak azt a megjegyzést kívá
nom tenni, hogy az a román nyelv, melyen a 
románok irnak, ép oly rósz, mint azon lapé, 
melyről szó van. Azon nyelvet ép oly kevéssé 
érti a nép, mint azt, metyen önök (a román kép
viselők felé mutat) irnak uraim. A mit Bukarest
ben irnak, azt nem értik nálunk, és a mit önök 
irnak, ép oly kevéssé érti a nép. Önök a nyelv 
tekintetében előbb kölcsönért fordultak a görög
höz, azután a muszkához és végre a francziához 
ós azért a nép nem érti meg önöket. Innen van 
az, hogy mi például jobban tudunk románul, 
mint önök. (Derültség.) Azt én tökéletesen helyes
lem, hogy a miniszter ur, ha már 28,000 frtot 
szavazunk meg e czélra, oly egyént állítson oda, 
ki a nyelvet tökéletesen érti, mert az bizony 
mindnyájunk érdekében van. (Helyeslés.) Tegyen 
tehát oda oly egyént, a ki románul tud beszélni 
és irni, ós ne majmolja se a francziát. se mást; 
egy szóval segítsen a magyar miniszter oda, hogy 
beszéljenek nálunk románul a románok, 

J o a n n o v i c s G y ö r g y á l l a m t i t k á r : 
T. ház! Mindenekelőt arra, a mit Berzenczey t. 
képviselő ur a román nyelvnek ezen lap szer
kesztésénél való alkamazásáról mondott, ki kell 
jelentenem, hogy az ő tudomása erről a dolog
ról egészen téves tapasztaláson alapul; azon 
nyelv, melyet a román ajkú honpolgárok hasz
nálnak, az azon nyelv, a melyet a kormány és 
a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ezen 
lap szerkesztésénél használtat, a melyet nem csak 
az igen müveit emberek, hanem a közönségesebb 
emberek is megérthetnek; ha a nép nyelve, a 
köznép nyelve és a műveltebbek nyelve között 
bizonyos eltérés és különbség van, ez oly körül
mény, a mely nem csak a román nyelvnél, ha
nem más nyelveknél is előfordul. (Ugy van!) 

Hódosiu képviselőtársam beszédének elejét 
a zaj miat t nem hallhattam, hanem azután köze
ledvén hozzá, megértettem a többit és gondo-



133. srszágos ülés márrcztus 

lom, hogy a mit későbben mondott, csak corol-
láriuma volt annak, a mivel beszédét kezdette. 

Ellenvetése van az ellen, hogy ezen lap minde
nekelőtt és első sorban magyar nyelven szerkesz
tetik és csak azután fordittatik le a többi nyel
vekre. Én nem tudom, ezen kifogással mit kivánt 
elérni a t. képviselő úr, mert akármely nyelven 
szerkesztik azon lapot eleinte, nem a nyelv, ha
nem a szellem veendő tekintetbe, (Helyeslés) a 
szellem ellen pedig—ugy hiszem — kifogása nem 
lehet, mert azon lapban nem foglaltatik más, 
mint a mi a népoktatás mezéjén szükséges is
meretek megszerzésére vonatkozik; az pedig 
akármily nyelven terjesztessék is, csak jő szel
lemben legyen szerkesztve, egyiránt hasznot fog 
hajtani. 

Az ellen, hogy a lap egyik számában Ma
gyarország földképének, mely eddig csak magya
rul jelent meg, a néptanítókhoz átküldetéséről 
van szó, ugy hiszem, nem lehet alapos kifogása, 
mert abból, hogy most még csak magyar nyel
ven van Magyarország térképe szerkesztve, nem 
következik az, hogy ezentúl más nyelveken, 
következőleg román nyelven is nem lesz szerkesztve. 
Addig tehát, természetesen, míg ilyen nem lesz, 
magyar nyelvű térkép küldetik le. 

A rósz fordításra nézve az a megjegyzésem, 
hogy a minisztériumban román ajkú egyén van 
alkalmazva és pedig oly román ajkú honpolgár, 
a ki a román nyelvet tökéletesen bírja. Megle
het, hogy itt-ott előfordulnak hibák a fordítás
ban ; de azt gondolom: ezek nem oly nagy hibák, 
hogy azokat az országgyűlésen elő kellett volna 
hozni; egyébiránt errare humánum est, ha hibák 
történtek eddig és ha a t. képviselő ur és tár
sai figyelmeztetni fognak egyéb hibákra is, kö
telességünknek fogjuk tartani, arra törekedni, 
hogy ezentúl ennyi hiba ne történjék. 

Ennyit tartottam szükségesnek megjegyezni. 
(Helyeslés jobb felől.) 

B a b e s V i n c z e : T. ház! Berzenczey t. 
képviselőtársamnak az a szokása, hogy akárhány
szor szólal föl valamely a románokat legtávo
labbról érintő ügyben, mindig Romániára és Bu
karestre hivatkozik ; talán azt akarja itt bebizo
nyítani, miszerint ottan megfordult és tanuja 
volt annak, hogy az ottani bojárok, hogy az 
ottani nép hogyan szokta elrontani nyelvét. De 
gondolom, hogy ez nem épen a vitatkozás tárgya 
s ez ránk nézve mérvadó nem lehet. Itt arról 
van szó, hogy a néptanítók számára kiadni szo
kott lap megfelel-e hivatásának vagy nem? Én 
részemről nem vagyok azon véleményhen, hogy 
itt ennek a lapnak létele monopóliumot foglalna 
magában, mert én azt tartom, hogy a közokta
tási miniszter urnák nem csak jogában, de köte
lességében is áll arról gondoskodni: hogy a taní

tók munkájukra nézve kellőleg vezéreltessenek 
az állam érdekében, és ha erre nézve egy bizo
nyos közlönyt használ fel, csak kötelességét tel
jesiti. Más kérdés az, hogy megfelel-e e lap hi
vatásának? Erre nézve én is nyíltan kimondom, 
hogy az én meggyőződésem szerint meg nem 
felel; meg nem felel pedig azért, mert mindig 
oly nyelven van írva, hogy azt a román taní
tóknak kellően megérteni lehetetlen. Én is azon 
véleményben vagyok, melyet előadott t. képvi
selőtársunk Joannovics György, hogy t. i. a szel
lemet kell tekinteni, mert az a fő. Igenis a szel
lem a fő, de a szellemet fel kell fogni, az az 
lehetségessé kell tenni, hogy felfogja az, a kit 
tanitni szándékozunk. Már pedig rósz, rontott 
nyelvbe öntött szellemet, gondolom, nem lehet 
felfogni és épen azért, minthogy tagadhatlan, 
hogy ama lap nyelve rósz, igen helyesnek tar
tom Hódosiu t. képviselőtársam indítványát, 
miszerint a közoktatási miniszter ur oda utasít
tassák, hogy ha már főntartani akarja a lapot, 
— melynek czélszerüségét én nem tagadom, — 
gondoskodjék arról, miszerint érthető nyelven s 
kellő grammaticával legyen irva, mert különben 
kár azon 28,000 írtért, mely rá költetik. Ha 
már megszavazzuk, s én részemről megszava
zom; sőt ha a miniszter ur azt vélné, hogy na
gyon csekély a 28,000 frtnyi összeg arra, hogy 
kellőleg kiképzett egyéniségek tartassanak ama 
lap szerkesztésére: én szívesen megszavaznék na
gyobb összeget is, hogy megfeleljen hivatásának : 
de ha — mondom — megszavazom, akkor le
gyen kellőleg megfelelő ama lap, ha pedig nem, 
akkor inkább sziintettessék meg. Mert igy, a 
mint most szerkesztetik — ismétlem — nem 
felel meg a követelésnek s igy kár a reá fordí
tott 28,000 írtért. Pártolom Hódosiu indít
ványát. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! Megval
lom, nagyon csodálkazom azon, hogy a t. mi
nisztérium és a t. ház akkor, midőn valamely 
culturai czélra kérünk valamit, azt nem adja 
meg, azt pedig, a mit nem kérünk, s a mire azt 
mondjuk, hogy nem kell, azt reánk erőszakolja. 

Mi nem kértük soha, hogy a kormány ne
künk ezen román lapot ingyen adja, mert annak 
nem veszszük semmi hasznát, ha csak annyit nem, 
hogy rendesen tűzbe szoktuk dobni, mert nem 
érti senki a világon, nem értette azelőtt, és nem 
most. 

A mi magát a szellemet illeti, miután —- ha 
arról beszélnek, — engedelmet kérek, vegyünk 
egy magyar és egy román lapot, s olvassuk mind 
a kettőt: a szellem egészen különböző. Ama lap
ban a szellem sem lehet román, azon szellem t. 
L, melyet a románok kívánnak. En ezen össze
get sokkal inkább óhajtanám más czélra fordít-



224 133. országos illés márczius 1. 1870. 

tatni , oly ezélra, melyet mi akarunk, s én ré
szemről nagyon szeretném, ha ezen összeg, mely 
igy minden haszon nélkül e lap fentartására for-
dittatik, más hasznosabb ezélra fordíttatnék. 

A mi Berzenczey képviselő ur azon állítá
sát i l leti: hogy mi nem tudunk románul s min
ket szíves volt megtanítani, miként kell ezután 
románul írni és olvasni, — köszönjük szépen, de 
soha sem kérünk tanácsot. — 0 azt mondja, 
hogy ő nem ér t i ; de még abból nem következik 
az, hogy a mit ő nem ért, más senki sem érti, 
mert hiszen azt meghiheti nekem Berzenczey 
képviselő ur. hogy sok dolog van a világon, mit 
ő nem é r t , de azért mások azt igen sokan 
értik. S habár én azt is igen jól tudom, hogy 
a t. képviselő ur Bukarestben tartózkodott egy 
ideig, de azt is tudom, hogy Konstantinápolyban 
még tovább tartózkodott, de azért szerintem 
nem volt joga, mert Bukarestben rövid ideig 
tartózkodott, nekünk leczkét adni : mikép szer-
keszszünk román lapot, ép ugy, mint azért, hogy 
Konstantinápolyban tovább tartózkodott , nem 
érezhetné magát feljogosítva arra, hogy a törö
köknek adjon oktatást, hogy mikép szerkeszszék 
lapjaikat. Pártolom Hódosiu indítványát, a meny
nyiben a t. ház ezen összeget megszavazná, mert 
én, mint haszon nélküli költséget, meg nem sza
vazom . 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház ! Talán illeté
kesen szólhatok a tárgyhoz, mert 1848-ban én 
voltam az első, ki megpendítette azon eszmét — 
hivatkozom Nyáry barátom uramra (Derültség.) 
— mikép minden nyelven kell a népet oktatni, 
vagyis minden népet saját nyelvén. így indult 
meg 1848-ban egy lap, de nem a kormány, ha
nem Pest megye közbenjárására és segítségével, 
mely lap román kiadásának én valék szerkesz
tője. Az alapelvek, melyekből kiindultunk, azok 
voltak, miszerint azt, a mit irunk, minden em
berrel értessük meg, és emeljük ugy szólván a, 
művelődés azon magaslatára, melyre képes. 

A szóban forgó lap, mely a népnevelés és 
tanítás érdekeit képviseli, az én felfogásom sze
rint megfelel ugyan a műveltebb középosztály 
igényeinek annyiban, a mennyiben magyarul 
szerkesztetik, és tudjuk mindnyájan, mikép a 
magyar népnevelők a művelődés sokkal maga
sabb fokán állanak, mint a románok. De ké
rem a t. házat, ha ezen lapban az foglaltatik, 
hogy e, vagy ama tanodában — például a 
kecskemétiben — mi tö r t én t : ugyan mily érde
keltséggel fogja- azt olvasni a román olvasó ? 

En is olvastam ezen lapoknak néhány szá
mát , s találtam benne philosophiai deductiókat, 
melyek megértésére a román tanitó még nem 
képes. En tehát alapelvül elfogadom azt, hogy 
ezen lap román nyelven szerkesztessék, de na

gyon kérem a t. miniszter urat és államtitkár 
urat is, ki a fordításra felügyel, hagyjon szabad 
kezet annak, a ki a román kiadás szerkesztésé
vel meg van bízva, és ki akkép szerkeszsze a 
lapot, hogj a tanítót nevelje, ne pedig megza
varja. 

A mint mondám, elfogadom, azon elvet, hogy 
ezen lap minden nyelven legyen szerkesztve, de 
azzal, ha az- egyik nyelven szerkesztett lapban 
épen az van, mi a másik nyelven szerkesztett-
ben és ha az első csak lefordittatik: akkor a 
czél melyet közoktatási miniszter ur el akar 
érni : t. i. a tanítók nevelése, nem fog eléretni. 
Csak ezen kérést bátorkodom a miniszter úrhoz 
intézni. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház ! Én nem 
olvastam az illető iskolai lap szerb fordítását, de 
ismervén a fordítót, meg vagyok győződve, hogy 
a fordítás jó ; de mégis hallottam és pedig il
letékes tanítóktól, hogy úgyszólván senki sem 
olvassa .ezen lapot és ebből azt következtetem, 
hogy vagy annak tartalma vagy szelleme és 
iránya, vagy az egész egyátalán rósz, vagy pe
dig a szerb nemzetiség életviszonyaihoz nincs 
alkalmazva. 

E l n ö k ; T. ház! A fölött méltóztassanak 
nyilatkozni: vajon ezen tételt a ház elfogadja-e 
vagy nem? (Elfogadjuk.) Tehát elfogadja a t . 
ház ezen tételt? (Elfogadjuk.) 

Következik: ,,A néptanítók és népiskolák 
segélyezése."' 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Irányi képvi
selő ur egy uj rovatot akar behozni. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Méltóztatnak 
emlékezni, hogy ezelőtt néhán}r hónappal tör
vényjavaslatot (Zaj. Sálijuk!) nyújtottam be, 
mely szerint a vallás- és közoktatási miniszter 
részére a felnőttek tanításának előmozdítására 
100 ezer forintot megszavaztatni kértem. Azon 
alkalommal előadtam az okokat, melyek ezen 
indítvány tételére indí tot tak, megmondottam, 
hogy nem csak a gyermekek neveléséről szükséges 
gondoskodnunk, hanem ideje, hogy azon nagyok
nak és felnőtteknek is, kik gyermekkorukban 
irni, olvasni nem tanultak, módot, alkalmat szol
gáltassunk arra, (Zaj jobb felől.) 

E l n ö k : Csendet kérek! 
I r á n y i D á n i e l : Hogy a mit ifjúságuk

ban elmulasztottak, azt érettebb korukban pó
tolhassák. Hivatkoztam Francziaország példájára, 
hol néhány év óta a nagyok oktatása szokásban 
van és a Jegörvendetesebb, leglélekemelőbb pél
dákat szüli. A pénzügyminiszter, ki akkor je
len volt, azt mondotta, hogy ő a maga részéről 
is hasznosnak, sőt üdvösnek tartja az eszmét és 
ennélfogva a maga részéről kész hozzájárulni. 
csakhogy az összeget, melyet én kértem sokai-
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lo t t a ; sokallotta annyival inkább, mert — úgy
mond — magam is beszédemben arra hivatkoz
tam, hogy Franeziaországban az állam részéről 
mindössze 100 ezer franc fordittatik ezen czélra. 
(Zaj. Halljuk!) 

Franeziaországban mondjttam, — a meny
nyire emlékezem, — az állam részéről csak 100 
ezer franc fordittatik ezen czélra; a miniszter 
ur ennélfogva soknak találta, hogy Magyaror
szágon, tekintve az állam-pénztár aránylagos 
szegénységét, 100,000 frt szavaztassák meg. 
Azonban, ha meggondoljuk, hogy ezen közneve
lési, közművelődési czélra tulajdonképen nem 
azon aránybau szükséges megszavazni a költsé
geket, a mely aráuyban az egyik országnak pénz
forrása és költségvetése a másik ország pénzfor
rásához és állam-költségvetéséhez áll, hanem te
kinteni kell azonkívül a létező szükségre: én 
azt gondolom, hogy ezen ellenvetés magában 
véve sem nagyon nyomatékos. De szükséges, 
hogy arra is figyelmeztessem a t . házat, hogy 
ámbár azt mondottam, az államrészéről mind
össze 100,000 franc szavaztatik meg ezen 
czélra, egyátalában nem mondtam, hogy ez az 
összes költség, mely a felnőttek tanítására 
Franeziaországban fordittatik; mert hátra van
nak még azon pénz-források, melyeket a megyék, 
községek, melyeket. . . (Zaj a jobb oldalon.) Csendet 
kérek, mert nem folytathatom beszédemet! 

Tehát mondom,— melyeket a községek, me
gyék, és végre melyeket a magánosok is ezen 
szent czélra fordítanak, és ezen költségek sok
kal nagyobbak, mint azon összeg, melyet maga 
az állani e czélra fordít. De azóta nyomába 
jöttem, hogy az adat, melyre hivatkoztam, tu
lajdonképen — hála Istennek — már elévült. 
Az én adatom 1866-ból volt; azóta kezembe 
jöt t a franczia közoktatási miniszteriumuak 1868-
kiköltségvetése, s ez mutatja, hogy nem 100,000 
franc, hanem 560,000 franc fordittatik e czélra 
az állam részéről; sőt már 1867-ben csupán a 
rendes költségvetési rovatban 105,000 franc 
fordul elő e czimben, és a rendkívüli költségve
tésben pedig más 100,000 franc. 1868-ban már 
a miniszter a segélyezést a felnőttek tanfolyamára 
60,000 francról 500,000 francra kérte emeltetni, 
és azon 15,000 francot, mely a felnőttek tanítá
sában magukat kitüntetett tanítók jutalmazására 
szolgál, 60,000 francra indítványozta emelni. 
Arról nincsenek biztos adataim , vajon ezen tétel 
valóban megadatott-e a miniszternek, vagy sem? 
de ha csak a 1867 ki maradt is meg, már az 
is 255,000 francot tesz, mi ha az agiót hozzá-
veszszük, már is annyi, mint a mennyit azon al
kalommal kértem, t. i. 100,000 frt. De ez, a 
mint szerencsém volt mondani, tulajdonképen 
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csak csekély része annak, mi a felnőttek tan
folyamainak elősegítésére szolgál. 

A községek, melyek 1866-ban 556,000 fran
cot adakoztak, 1867-ben már 1.145,000 franc
kai járultak e czélhoz, és azon járulékok, melyek 
egyesektől származtak, míg 186 6-ban csak 103,000 
francot tettek, 1867-ben már 121.000 francra 
emelkedtek, ugy, hogy az összes költség, mely a 
nagyobb tanfolyamra fordíttatott, a 2,000.000-t 
meghaladta, 1868-ra pedig 3.000,000-ra tétetett . 

Csak igy lehetett azután t. ház, olyan si
kert felmutatni, minőnek Francziaország örvend 
e tekintetben. 

Engedjék meg uraim, hogy e végett felol
vassam, előadjam azon adatokat, melyeket a kor
mány hivatalos előterjesztéséből merítettem. 

A tanítást oly nagy hévvel kezdték meg 
most három éve. az az 1867-ben, midőn Duruy 
átvette a közoktatásügyi tárezát, oly nagy hév
vel kezdték meg a felnőttek tanítását, hogy a 
következő évben bizonyos lankadástól lehetett 
t a r tan i ; de a dolog másképen ütöt t ki, mert a 
felnőttek tanfolyamainak száma, mely 1868-ban 
24,686-ra ment, 1867. april elsején már 32883-ra 
rúgott, 30,085 község között felosztva, vagyis 
egy évben több lett 8197 tanfolyammal, me
lyeknek nagy része 7108 uj községben nyilt 
meg. 

Tevőleges részt az oktatásban 39,466 sze
mély vett, vagyis 9244-el több mint 1866-ban; 
végre — és ezt buzdításul kell, hogy felolvassam— 
595,000 hallgató helyett, kik ezen tanfolyamok
ban 1866-ban oktat tat tak, 1867-ki april elején,,. 
(Nagy zaj.) Lehetetlen a zajban beszélni; (Mi
hályi Péter közbe szól: Tessék leülni!) igen sajná
lom, hogy Mihályi ur ezt megunta. Ez először 
íordúl elő és azt gondolom, hogy a mit mondok, 
talán Mihályi ur előtt is uj. — Mint mondám, 
1866-ban april elején e tanfolyamokban 595 
ezer hallgató volt és már a következő évben 1867. 
april elején 829,000, vagyis 234,000-rel több. 
Ily emelkedést értek el ott egy buzgó, egy lel
kes közoktatásügyi miniszter alatt, és a közsé
gek, megyék és az egyeseknek hozzájárulásával. 

Azonban mindamellett, hogy én t. ház! 
nem tar tom soknak a 100,000 ftot, a mit e 
végett kértem, midőn első izben felszólaltam, 
nem kötöm magamat ez összeghez, hanem a 
vallás és közoktatásügyi miniszter költségveté
sében a 30-ik lapon a 27-ik tételnél a felnőt
tek tanításának előmozdítására 80,000 frtot ké
rek beiktattatni. 

r 

En t. ház, sokat várok a vallás- és közok
tatásügyi miniszter ú r tó l : várom azt, hogy ma
gáévá tegye ezen eszmét, hogy magáévá fogadja 
ezen külföldről jött gyermeket és nevelje nagy-
gyá mint sajátját. Sokat várok, sőt még töb-

29 
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bet a községektől, azoknak buzgalmától és ál
dozatkészségétől; — és azon felnőttektől, kik 
eddigelé a tudomány első kulcsának birtokában 
nincsenek, várom azt, hogy félretéve az álsze-
mérmef, igyekezzenek kipótolni azt, mit gyer
mekkorukban elmulasztottak; de legtöbbet vá
rok magoktól a tanítóktól. Francziaországban 
igen csekély azon jutalom, melyben ezért a ta
nítók ott részesülnek; ott is az ő buzgalmok, 
az ő lelkesedésök pótolja azon fizetést, melyre 
különben igényt tarthatnának. 

Én tehát legtöbbet várok itt a tanítóktól; 
várom azt, hogy azon súlyos terhekhez, melye
ket már is viselnek, vállaikra ujabb terhet ve
gyenek ; hogy megmutassák a francziáknak, kik 
eddigelé, midőn Magyarországról szó volt, csak 
katonáinkat ismerték: hogy itt a tanítók is ha
sonlóké}) tiszteletre és becsülésre érdemesek; mu
tassák meg, hogy ők is katonák, katonái a tu
dománynak, a felvilágosodásnak; hiszen hadjárat 
ez, keresztes háború, melyet a tudatlanság, a 
babona, az erkölcstelenség ellen indítunk. Mu
tassák meg. hogy ha testök az anyagi gondok 
súlya alatt néha a földre görnyed is, leikök 
mindannyiszor a magasba emelkedik, valahány
szor a haza, az emberiség neve említtetik. 

Ajánlom indítványomat a t . ház pártfogá
sába azon hozzáadással, hogy miután két ut 
vezet ezen czél elérésére, t. i. a társadalmi és a 
hivatalos, én részemről törvényjavaslatommal, 
melyet e napokban leszek bátor bemutatni, ez 
utóbbit, a hivatalost választottam, nem mintha 
az elsőt, a társadalmit kizárni akarnám. Koránt
sem; sőt inkább én azt gondolom, hogy kar
öltve mind a társadalmi, mind a hivatalos utón 
elő kell az ügyet mozdítani. Részemről, mi 
csekély tehetségemtől kitelik, a társadalmi utón 
is meg fogom tenni : hanem arra fogom kérni a 
t. házat, hogy a kormánynak és a köznevelés 
mindazon közegeinek, melyek arra hivatvák, 
szintén alkalmat és módot nyújtson, hogy e te
kintetben a közhaza javát előmozdíthassák. 
(Helyeslés.) 

E ö t v ö s Jószef 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 : Köszönettel tartozom 
a t. képviselő urnák, hogy e nagy fontosságú 
tárgyat it t a házban szóba hozta, mert csak
ugyan, ha hazánkban a felnőtt személyek neve
lésére, oktatására nem fogunk figyelmet fordí
tani , sokkal lassabban fogunk haladni a mivelt-
ségben, mint az nem csak kívánatos, de szük
séges i s ; és ezért én t. képviselő társunknak 
indítványát, a mennyiben abban szabadság ada
tik, éa átalában csak a felnőttek oktatásának 
eszközlése czéloztatik, elfogadom. 

Egyébiránt, én most is kénytelennek érzem 
magamat kinyilatkoztatni, hogy én részemről, 

főként a jelen pillanatban, ezen ügyet másként 
mint a társadalmi utón, elősegíteni nem tudom. 
Ha a minisztérium, a kormány kezében egy 
bizonyos összeg van azon meghagyással, hogy 
ily természetű társulatokat segélyezzen, a meny
nyiben azok czélszerüen működnek, teljes meg
győződésem szerint sokkal többet fogunk elérni, 
mint, ha ugyanazon összeget egyenesen, hivatalos 
utón akarnók alkalmazni. A háznak egyik leg-
czélszerűbb rendelkezése az volna, ha a kormány
nak lehetővé tétetnék, egyes, ily culturalis tár
sulatokat elősegíteni, mind a gyermekek, mind 
a felnőttek nevelése érdekéből. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy ezen indítvány 
is akkor lesz legczélszerűbben tárgyaltatható, 
midőn majd az illető póthitelt fogom kérni. 

E l n ö k : T. házi Méltóztatik tehát abban 
megnyugodni, hogy ezen indítvány akkor tár-
gyaltassék, midőn a miniszter ur a póthitel 
iránt teend előterjesztést. Egy előbbeni hatá
rozatnál fogva ugy sem lehetne az összeget 
most betenni, miután kimondtuk, hogy az ugy, 
is a pénzügyi bizottsághoz utasítandó, s azt hi
szem, abba indítványozó ur is beleegyezik. 

I r á n y i D á n i e l : T. ház! Én, ha a t. 
ház a végett akarja utasítani a pénzügyi bizott
sághoz, hogy az összeg itt most meg nem hatá
rozható , hanem a pénzügyi bizottság hatá
rozza meg az t : akkor igen természetesnek fogom 
ezt találni, miután már több inditványnyal is 
ez törtónt; azonban a t. miniszter ur meg fogja 
engedni, hogy észrevételt tegyek arra, a mit az 
imént méltóztatott mondani, t . i. hogy nem gon
dolja . . . (Jobb felől mozgás.) A miniszter ur 
azt kívánja, hogy azon összeg, a mely meg fog 
szavaztatni, az ő kezére bizassék, ós ő azt egyes 
társulatoknak adhassa, a mint azok megalakul
nak; én pedig, ha nagyobb szerencsében része
sültem volna és a t . ház méltóztatott volna 
meghal]gatni, elmondtam volna, hogy mily ala
pokon nyugszik azon javaslat, melyet be fogok 
nyújtani. (Jobb felöl felkiáltások: Akkor less idő, 
most nem tárgyaljuk.) 

Én tehát most, ha a t. ház az elvet elfo
gadja és az összeg meghatározása végett küldi 
csupán a pénzügyi bizottsághoz, abban meg
nyugszom ; de nem nyughatom meg abban, hogy 
az én törvényjavaslatom, melyet be fogok nyúj
tani, az által már megelőztessék, hogy azon ösz-
szeg a miniszter ur kezébe adassék, és általa 
osztassék azon társulatoknak^ miután ez az én 
javaslatommal ellenkeznék. Én nem csak a tár
sulatokra, hanem a községekre, a megyékre, az 
egyesekre s azok buzgósága és áldozatkészsé
gére is hivatkozni akarok; minélfogva kénytelen 
leszek törvényjavaslatomat benyújtani; és ha 
mostani indítványomat a pénzügyi bizottsághoz 
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méltóztatnak utasítani, fentartom a jogot, hogy 
törvényjavaslatomat benyújthassam, s hogy a 
mai határozat azt meg ne előzze . . . 

E ö t v ö s J ó z s e f h . : ügy látszik, hogy 
a t. képviselő ur engem félreértett. Én hálá
mat fejeztem ki az iránt, hogy képviselőtársunk 
e nagy fontosságú ügyet itt szóba hozta; mi
után azonban ma indítvány tétetett és elfogad
tatott, hogy mindazon költségek, melyek a nép
nevelés előmozdítására jelenleg haszonnal fordít
hatók, a ház által később póthitel utján meg 
fognak szavaztatni; és miután e költségek közé 
tartozik kétségkívül a felnőttek nevelése is, azt 
hiszem, hogy erre nézve most itt nem határoz
hatunk ; (Helyeslés) hanem, bár az indítványt, mint 
már ismételtem, szívesen elfogadom, annak gya
korlati kiviteléről akkor szóljunk, midőn az ösz-
szes népnevelés már lehetséges haladásáról meg
győződni fognak. (Helyeslés.] 

E l n ö k : T. ház elvileg tehát elfogadja az 
indítványt, s annak gyakorlati kiviteléről akkor 

fog szólni, midőn a miniszter ur e részben elő
terjesztést teend. (Helyeslés.) Kénytelen vagyok 
a tárgyalást most megszakítani, t. ház, mert 
a minisztérium kihirdetendő törvényt jelentett be. 

G o r o v e I s t v á n k e r e s k . é s i p a r 
m i n i s z t e r : 0 cs. kir. apóst, felsége az Angol
ország és a monarchia közt kötött utolsó keres
kedelmi szerződést, melyet az országgyűlés mind
két háza elfogadott, legmagasb szentesítésével 
megerősítvén, van szerencsém azt kihirdetés vé
gett a t. háznak benyújtani. (Olvassa a törvényt.) 

M a j l á t h I s t v á n j e g y z ő (olvassa a 
törvényt). 

E l n ö k : Ezen ő felsége által szentesitett 
törvényt hódoló tisztelettel fogadja a ház, és ki
hirdetés végett a méltóságos főrendekhez át
küldi. A holnapi 10 órakor tartandó ülésben a 
tárgyalás folytattatni fog, következvén az ösztön
dijakra vonatkozó czim. 

Az ülés végződik d. u. 2 órakor. 

184. országos Illés 
1870. márczius 2-dikán 

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 benyújtása. Wahrmarm Mór a büntető-, kereskedelmi és csődtörvény iránt, — 
Kraljevitli Benő a fiumei vasút tárgyában interpellálja a kormányt. Csiky Sándor határozati javaslatot nyújt be a 
hatvan-iniskolczi vasút egri szárnyvonala iránt. A vallás- s közoktatási miniszter költségvetésének részletes tár
gyalása tovább foly. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.; későbben Andrásy Gyula gr., Bedekovics Kál
mán, Festetich György gr., Horvát Boldizsár, Ló
nyay Menyhért. 

Az ülés kezdődik d. e. 101L órakor. 

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

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a már
czius 1-én tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : A részletekben megszavazott ösz-
szegek a számvevőtiszt által összeszámittatván, 
az eredmény a következő: 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : A pénzügyi 
bizottság javaslata folytán az előirányzott ösz-

szeg tett 893,855 frtot; ehhez hozzáadva az 
egyetemnél megszavazott javadalmazási többletet 
22,800 frttal, tenne ezen harmadik ,tanintézet" 
alatti ezim szükséglete: 915.885 frtot. Ebből 
azonban 4000 írt a brassói államgyinnasium ré
szére és a nagy-szebeni főreáltanoda segélyezési 
átalánya 5000 frtban a rendkívüli szükségletbe 
tétettek át, 4000 forint pedig a tegnapi ülésben 
töröltetett, tehát összesen 13,000 frt kimarad e 
czimből. Ezek folytán a „tanintézetek" czime 
alatt megszavazott szükséglet 902,885 forintot 
tenne. 

Mihályi J ó z s e f : A jegyzőkönyvre 
van észrevételem. A jegyzőkönyvben az monda
tik egyszerűen, hogy indítványomat visszavet
tem; én pedig, mikor azt mondtam, hogy indit-
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