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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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ványomat visszaveszem, egyszerűen hozzátet
tem, hogy a mennyiben ezen indítványom csak 
módositvány s az Irányi Dániel képviselő ur 
által t e t t és már elfogadott indítványban foglal
tatik. 

Kérem tehát e szerint szerkeszteni a jegy
zőkönyvet. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : T. képviselő
ház ! A jegyzőkönyvben csakis az szokott meg-

. említtetni, a ki visszaveszi az indítványt, az 
indokolás a naplóba tartozik, nem a jegyző
könyvbe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : E szerint a jegyzőkönyv hitele
sítve van. 

Van szerencsém bemutatni Soprony sz. k, 
város fölterjesztését a kisajátításról a főváros 
érdekében alkotott törvénynek a többi sz. kir. 
és egyéb népesebb városokra leendő kiterjesztése 
iránt. A kérvényi bizottsághoz utasittátik. 

S z ö g y é n y i L á s z l ó : T. ház! Egy kér
vényt van szerencsém bemutatni, a melyben 
Fehér megyébe kebelezett Isztimér mezőváros 
azért folyamodik a t. házhoz, méltóztassék kiesz
közölni, hogy az Isztimér és Iszka-Sz.-György 
közt fekvő megyei ut, a melynek kiépítése és 
töntartására a megye lenne kötelezve, és melynek 
kiépítéséért már ismételve íolyamodott a megyei 
bizottmányhoz, de sikertelenül, minél előbb kié
píttessék. 

Kérem ezen kérvényt a szabályok értelmé
ben a kérvényi bizottsághoz utasítani. 

E l n ö k : Oda utasit tatik. . 
B u t t y á n László:T. ház! Van szeren

csém Közép-Szolnok megye területéhez tartozó 
Kelencze, ISÍáprád, Kööd, Kis-Debreczen. Nagy-és 
Kis-Goroszló, Róna, Turbucza és Husszia köz
ségeknek az iránt kérvényöket a t. ház asztalára 
letenni, hogy a mennyiben Közép-Szolnok me
gyétől a Szamos vize által el vannak szigetelve, 
és igy a középponttól nagyon távol esnek, ellen
ben Kővárvidék ének központjához igen közel 
vannak, kérik a t. házat, hogy a megye és a 
törvényszékek rendezése alkalmával, Kővárvidéké
hez esatoltassanak. Megemlíteni kívánom, hogy 
ezen községek 1861-ben már e tekintetben kérel
meztek e tárgyban, de sikertelenül. Bátor vagyok 
e kérvényt a ház asztalára letenni azon kéréssel, 
méltóztassék utasítani a kérvényi bizottságot, 
hogy e kérvényt, a mennyiben a törvényszékek 
szervezése hirtelen bekövetkezhetnék, azt soron 
kivül tárgyalja. 

E l n ö k : A kérvényi bizottsághoz téte
tik át . 

N a g y J á n o s : T, ház! Posony megyébe 
kebelezett Yága a község némely lakosainak 
kérvényét vagyok bátor benyújtani a tagosítás 
folytán úrbéri maradékföldön számított szabad-

jellegü gyümölcskertjeik iránt. A nevezett köz
ségi lakosak e jogsérelmök orvoslását a t. ház
tól várván, van szerencsém erre vonatkozó kér
vényöket négy darab melléklettel a t. ház asz
talára letenni. 

Ugyanezen község részéről egy másik kér
vényt is van szerencsém benyújtani. Tudomással 
bir a ház arról, hogy a közlekedési és 
közmunka-miniszter költségvetésének tárgya
lása alkalmával a Vág folyam szabályozása 
elrendeltetett, az előmunkálatok megtételére szük
séges költség megszavaztatott. Miután pedig a 
nevezett község a Vág kiáradása által legtöbbet 
szenved, azon alázatos kérelemmel járul a t. ház 
elé, hogy a Vág kiáradásai ellen szükséges véd-
müvek megépítését a tervszerinti szabályozás 
előtt elrendelni méltóztassék. 

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

W a h r n i a n n M ó r : T.ház! köztudomású 
dolog, mennyire mostohák a viszonyok a keres-
kelemre és iparra nézve az utóbbi időkben, és 
mennyi nehézséggel kell küzdeniök ezeknek. Ezen 
bajt elhárítani, azt enyhíteni igen nehéz, mert 
azok főtényezője az átalános közgazdasági vi
szonyokban rejlik. De még egy másik igen 
aggasztó körülmény merül fel utóbbi időkben 
s ez azon tünemény, hogy átalában az ország 
minden vidékén igen gyakran kijátszák és meg
csalják a jóhiszemű hitelezőt, a jogbiztonság 
elvész az országban és ez által a hitel csökken, 
és a bizalom megszűnik. A főbaj ott rejlik, hogy 
átalában büntetőtörvényünk és az ez alapon íön-
álló eljárás ezen tüneményen nem segit ; hogy 
azok, kik a jóhiszemű hitelezőt kijátszák, meg
csalják, kik rokonaik, ismerőseik, barátaik által 
magok részére végrehajtást eszközöltetnek és 
azután azzal állanak elő, hogy nem képesek 
fizetni: vagy egy átalában meg nem büntettetnek, 
vagy az eljárás oly hosszú ideig tar t , hogy nem 
segit a jóhiszemű hitelezőn. Másik oka ennek 
az, hogyha csődöt hirdetnek, a csődbeli eljárás 
olyan, hogy a legegyszerűbb kereskedelmi csőd
nél tiz—tizenöt év múlik el a nélkül, hogy annak 
végét érjük, a nélkül, hogy megbüntettetnék az, 
a kinél kitűnik, ha átalában kipuhatoltatik, 
vajon kitűnik-e? hogy a csőd rósz hiszemü és 
csaláson alapul. E bajon okvetlenül segítenünk 
kell, még pedig az által, hogy mind a büntető-, 
mind a kereskedelmi törvény és uj csődtörvény 
a mai idő szelleméhez alkottassák. 

Tudjuk, mennyire el van foglalva az igaz
ságügyminiszter ur, tudjuk, hogy mind e reform
kérdések igen sürgetősek s égetők, s hogy mind
ezeket egyszerre nem lehet életbe léptetni; de 
mégis, midőn azt látjuk, hogy majdnem egy esz
tendő elmúlt már, mióta ezen országgyűlés meg-
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nyilt, a nélkül, hogy ezen téren valami történt 
volna, holott épen i t t vártuk miniszter ur kez
deményezését, bátor vagyok a t. miniszter úrhoz 
a következő iuterpellátiót intézni, és tisztelettel
jesen kérem azt a t . igazságügy miniszter úrhoz 
áttétetni. 

S z é l l K á l m á n j e g y z ő (olvassa az iu
terpellátiót) : 

„Vajon mennyire haladtak már az igazság-
ügyminiszteriumban az előkészületi munkálatok 
egy büntetőtörvény, kereskedelmi és csődtörvény 
alkotásában, és vajon mikorra teheti az igazság
ügyminiszter ur kilátásba, hogy ezen tőrvény
javaslatok a ház elé terjesztetendnek. 

E l n ö k : Közöltetni fog az igazságügymi
niszter úrral. 

K r a l j e v i c h M e n ő '(horvátul) : Stovana 
kuco! Imao sam east prosle godine 1869 u 
mjesecu svibnju gospodina ministra komunikaei-
jah zapitati, kada ee zakón o gradjenju doticno 
nastavljenju alföldsko-ziecke zeljezniee iz Osieka 
do Siska na stol visoke kuce ove staviti i koiim 

v 
pravcem je visoko ministarstvo naumilo otu gra-
dnju izvesti? Uslied ove moje interpelacije zado-
bio sam u mjesecu lipnju 1869 godine posvema 
povoljan odgovor, u kojem se je gospodiu mini-
star komunikaeijah ocitovao, da ce ovo gradjenje 
sliediti i to pravcem, za koj se je hrvatsko-sla-
vonski sabor izjavio. 

Povodom tóga odgovora bio sam posvema 
u nádi, da ce se ta zeljeznica joste kao prosle 
jeseni graditi, a to tim ^igurnije, sto je od 
strane ministarstva komunikaeijah jednomu kon-
sorciju izricno kazano, da ce se nrjeseca Kolo-
voza 1869. preduzeti razprave glede koncesioni-
ranja. Dosavsi pako u listopadu p. g. na ovaj 
visoki sabor, moradoh se zaliboze uvjeriti, da u 
pogledu gradjenja prepomenute zeljezniee od 
strane tóga ministarstva ali bas joste nista ucin-
jeno nije, bio sam u nakani, da i opet interpe-
liram, oli pako da saborski zakljucak predlozim; 
nu pretece me u tome stovani sudrug i zastu-
pnik b. Simonyi i on stavi interpelaciju, na 
koju je gospodin ministar komunikaeijah 17. 
siecnja o. g. odgovorio, da su se medjutim uka-
zala takova obcenita politieka pitanja, kojih rie-
senje istina u tiesnom savezu stoji sa koncessio-
niranjem upitne zeljezniee, un da ista pitanja, 
posto nisu niti technicke niti manipulacionalne 
naravi, stoje izvan ujegova djelokruga, te da te 
potezkoce nepriece toliko realiziranje zeljezniee, 
koliko se odnose na nácin izvedenja iste, t e da 
je od svoje strane sve ucinio, da secim ove iz
van ujegova djelokruga stojece zapreke soladane 
budu, u pogledu gradjenja osiecko- sisackog do
ticno Karlovackoga poteza komacna odredba 
odmah uciniti uzmogne. 

Docim Sam sada s najkompetentinje strane 
i iz posve vjerodostojna izvora obaviesten o 
tom da su prepomenute zapreke u najuovie dóba 
jur posvema uklonjene, to se usudjujem i opet 
smierno zapitati njihovu Excellenciju gospodina 
ministra komunikaeijah, kadá ce véee jedared 
zakousku osnovu o gradjenju zeljeznicke pruge 
alföldsko-rieeke iz Osieka do Siska doticno Kar-
lovaca vodecu visokoj kuci ovoj predloziti? 

A magyar szöveget átadom a jegyzőnek. 
(Halljuk!) 

B u j a n o v i c s S á n d o r j e g y z ő (olvassa 
Kraljevich, Benő interpellátióját): Interpellátió a 
magyar királyi közlekedési miniszter úrhoz. T. 
ház ! Múlt 1869. évi május havában volt sze
rencsém a közlekedési miniszter urat megkér
dezni, vajon és mikor fogja az alíöld-fiumei vonat 
eszék-sziszeki vonalának kiépítésére, illetőleg foly
tatására vonatkozó törvényjavaslatot a ház asz
talára tenni? s mely irányban szándékozik a 
magas minisztérium ezen építkezést foganatosí
tani ? 

Ezen interpellátió következtében múlt 1869. 
évi június havában teljesen kedvező választ nyer
tem, melyben a közlekedési miniszter ur oda 
nyilatkozott, hogy ezen épités a horvát-szlavón 
országgyűlés által pártolt irányban fog eszközöl
tetni. 

Ezen válasz folytán teljesen azon remény
ben voltam, hogy ezen vasút építése még múlt 
évi őszszel foganatba fog vétetni és pedig annál 
bizonyosabban, miután a közlekedési minisztérium 
részéről egy társulatnak határozottan megmon
datott, hogy az engedélyezés körüli tárgyalások 
1869. évi augusztus havában megkezdődnek. 
Megérkezvén azonban múlt évi október havában 
ezen országgyűlésre, sajnálva kellett meggyőződ
nöm, hogy az emiitett vasút építése tekinteté
ben a mondott minisztérium részéről semmi, de 
épen semmi nem tör tént ; azon szándékom volt, 
hogy megint interpelláljak, vagy pedig hogy az 
országgyűlésnek határozati javaslatot terjeszszek 
elő; de ebben báró Simonyi t. képviselőtársain 
által megelöztettem, a kinek interpellátiója foly
tán ugyanis a közlekedési miniszter ur folyó évi 
január hó 17-én kijelentette: hogy e közben oly 
átalános politikai kérdések merültek föl, melyek
nek eldöntése ezen vasút engedélyezésével szoros 
kapcsolatban áll, de a melyek sem technikai, 
sem kezelési természetűek nem levén, egyéni 
saját hatáskörén kivül esnek; továbbá, hogy 
ezen nehézségek nem annyira a vasutak létesí
tését akadályozzák, mint inkább a kiviteli mó
dorra vonatkoznak; végre: hogy maga részéről 
megtett mindent, hogy a hatáskörén kívül eső 
nehézségek leküzdése után az eszék-sziszeki, ille-
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tőleg károly vári vonalnak építése iránt azonnal 
végleg lehessen intézkedni. 

Miután jelenleg legilletékesebb helyen s a 
leghitelesebb forrásból értesültem, hogy az imént 
érintett akadályok a legújabb időben tökéle
tesen elhárittattak, bátor vagyok a közlekedési 
miniszter ur ő nagyméltóságát ismételve tiszte
lettel megkérdezni az iránt: mikor fogja már az 
alföld-fiumei vasút Eszéktől Sziszekig, illetőleg 
Károlyvárig terjedő vonalának építésére vonat
kozó törvényjavaslatot ezen ház elébe terjesz
teni? 

E l n ö k : Közöltetni fog az illető minisz
terrel. 

C s i k y S á n d o r : T. ház! A múlt 1869. 
évi deezember 14-én én is interpellátiót intéztem 
a közlekedési miniszter úrhoz azon érdemben, 
mikor fogja a ház határozatához képest azon 
szárnyvonalnak létrehozatalát eszközlésbe venni, 
melyet a pest-miskolczi vasúttól Eger felé ki-
ágaztatni rendeltetett. A közelebb múlt január 
25-én tartott ülésben, midőn a közlekedési mi
niszter urnák költségvetése tárgyaltatott, ezen 
értelemben fölszólalván, a miniszter ur oda nyi
latkozott, hogy minél hamarább és így a leg
közelebbi időben a ház elé fog terjeszteni egy 
oly törvényjavaslatot^ melyben a kérdéses szárny
vonalnak költségei előterjesztve lesznek, hogy a 
ház azokat megszavazhassa. Én meg voltam nyu
godva, t. ház, azt hive és remélve, hogy a köz
lekedési miniszter költségvetése tárgyalásának 
bevégzése után a törvényjavaslat a miniszter 
által előterjesztetik. Azonban az naponkint tovább 
és tovább késik és így biztatásnál egyéb nem 
történt, mind a mellett, hogy ugyanazon alka
lommal, a mint a t. ház a kérdéses szárnyvo
nalnak kiépittetését elhatározta, ugyanakkor 
Gyöngyös felé is egy hasonló szárnyvonal készí
tését rendelte el. A Iiatvan-Miskolezhoz vezető 
gyöngyösi szárnyvonal elkészült és a, közforga
lomnak át van adva, az egri szárnyvonalra nézve 
pedig semmisem történt, és a t. miniszter ur 
legutóbb oda nyilatkozott, hogy e tekintetben 
neki törvényjavaslatot kell előterjeszteni. Ámde 
— az én fölfogásom szerint — arra nem volna 
szükség, a mennyiben már a t. ház a fölvett 
kölcsönből azon szárnyvonalnak haladék nélkül 
és egyidejűleg történendő kiépittetését elrendelte. 
E tekintetben, t. ház, bátor vagyok egy határo
zati javaslatot előterjezteni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Csiky 
Sándor által leadott határozati javaslatot.) 

„ Tekintve, hogy a közmunka-és közlekedési 
miniszter ur az 1868-ik évi 49. t. ez. i-ső §-a 
által a hatvan-miskolczi vasútnak a felvett or
szágos kölcsönből gőzerőre történendő kiépítésére 
a Weikersheim M. H. és társa bécsi bankházzal 

1868 ik évi január 18-án kötött szerződés tar
tama szerint köteleztetett; 

tekintve, hogy a vasutak építése tárgyában 
kiküldött országos bizottságnak 1868-ik évi apr. 
21., 23, és 24-ik napjain tartott tanácskozási 
jegyzőkönyve, a 2-ik szám alatt mellékelt fel
tételek fizetésére nézve azon határozatot tartal
mazza, hogy Eger városa a hatvan-miskolczi 
vaspályával szárnyvonal által összeköttessék; 

tekintve, hogy az 1868-ik évi 239-ik sz. 
irományhoz 3-ik sz. alatt mellékelt, s a képvi
selőház által elfogadott, ugyancsak 1868-ik évi 
máj. 20-ról kelt határozati javaslatnak 2-dik 
pontjában világosan kikötve van, hogy a hatvan-
miskolczi vasút építésénél Eger városa érdekei 
számításba vétessenek ; 

tekintve, hogy t. miniszter ur ugyanezen 
országgyűlési határozat erejével arra kötelezte
tett, miként Eger városát a hatvan-miskolczi 
vasúttal valamely legalkalmatosabbnak mutat
kozó ponton szárnyvonal által oly módon ho
zassa kapcsolatba, hogy ezen vonal idővel Eger
ből a gömöri vasipar-telepek felé folytat-
tassék ; 

tekintve, hogy a Weikersheim M. H. és 
társával kötött szerződés 11-ik §-ának. E pontja 
alatt, a közbeeső állomásokra vonatkozólag Gyön
gyös és Moklár, Eger vannak állomási helyül 
kijelölve; 

tekintve, hogy a fennirott orsz. törvény ren
delete folytán a hatvan-miskolczi vasút immár 
tökéletesen ki is építtetett, és ezen felül a gyön
gyösi szárnyvonal is a már emiitett szerződés 
folytán a nélkül, hogy ezen szárnyvonal kiépí
tési költségének fedezésére a t. miniszter ur ál
tal külön törvényjavaslatnak a képviselőház elé 
való terjesztése és elfogadása szükségesnek lát
szott volna, tisztán a már emiitett határozat 
alapján államköltségen hasonlóan kiépíttetvén, 
a közforgalomnak már tényleg át is adatott; 

tekintve, hogy t. miniszter ur az általam 
az egri vasúti szárnyvonal kiépítésének mulasz
tása miatt múlt 1869. évi október 14-ón hozzá 
intézett interpellatióm folytán mindaddig, a míg 
a folyó évi jan. 27-én tartott országos ülésben 
a közlekedési költségvetés tárgyalása alkalmával 
ezen kötelesség mulasztása s azon tény miatt, 
hogy érintett költségvetésből az egri szárnyvo
nal kiépítésére fordítani kellő összeg kijelölését 
miért hagyá még azon alkalommal is ki, ujabb 
kérdést nem intéztem, semmi feleletet nem adott, 
akkor azonban azon határozott igéretettette, hogy 
az egri szárnyvonal kiépítésére szükséglett költ
ségek megajánlása végett a képviselőház elébe 
legközelebb törvényjavaslatot terjesztend elő; 

tekintve végre, hogy t. miniszter ur emli-
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t e t t törvényjavaslatot még e napig sem te t te a 
ház asztalára l e : 

mondja ki mindezeknél fogva határozatilag 
a képviselőház, hogy t. miniszter ur, a kérdéses 
egri szárnyvonal kiépítési költségei összegének 
megajánlására vonatkozó törvényjavaslatot „leg-
fölebb 15 nap alat t" felelősség terhe mellett 
a képviselőház elébe azon okból terjeszteni kö
teleztetik, hogy ezt követve, az egri vasúti 
szárnyvonalnak kiépítését haladék nélkül foga
natba vétethesse. 

E l n ö k : Ki fog nyomatni mindenesetre; 
de tekintve a mostani nyomdai nehézségeket, 
talán a képviselő ur megelégednék, ha csak ma
gát a határozati javaslatot az indokolás nélkül 
nyomatnók ki. 

C s i k y S á n d o r : A mennyiben a nyom
dában most nehézséggel járna egész terjedelmé
ben az indokolást is kinyomatni, beleegyezem. 
hogy csak a határozat nyomassák ki. (Helyeslés.) 

E n ö k : Következik a napirenden levő tárgy
nak folytatása: a közoktatási minisztérium költ
ségvetésének „ösztöndijak s egyéb tanulmányi 
czélok szükséglete a 8*2. lapon, a 4-ik czim." 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költ
ségvetés szövegét: „Ösztöndíjak s egyéb tanulmányi 
czélokra, 1. rovat 15,000 frt".) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : Az első ro
vatra a pénzügyi bizottságnak nincs észre
vétele. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát elfogadtatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a IMM-
ségvetés 2-ik rovatát.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : T. képviselő
ház ! A múlt országgyűlés a költségvetés meg-
állapitásánál ezen czim 2-ik rovatára nézve, 
mely az ösztöndijakat a bécsi Theresianumban 
foglalja magában, és azok részére 5725 frt van 
előirányozva, töröltetni, illetőleg más alakban a 
budgetbe felvenni határozta és ez iránti óhajtá
sát kifejezvén, a miniszterrel közölte, és a pénz
ügyi bizottság e tételnek a jelen alakban a bud
getbe való felvételében csak azért nymgodott meg, 
mert az igen t. vallás- és közoktatási miniszter 
ur kijelentette, hogy a képviselőház intentióját 
az által fogja teljesíteni, hogy a jelenleg elfog
lalt állomásokat megürülésük esetére betölteni 
nem fogja. A pénzügyi bizottság ez úttal ezen 
összeg megszavazását ajánlja. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! Én 
sem a t. előadó ur nyilatkozatában, sem a pénz
ügyi bizottságnak ez irányban te t t javaslatában 
meg nem nyughatom. 

A képviselőház már az 1869-ki költségvetés 
tárgyalása alkalmával elhatározta, hogy ezen 
alapítványok ne csak elkülönittessenek, hanem 

Magyarországon bent érvényesíttessenek és ól-
veztessenek. A képviselőház határozata nem 
teljesíttetett. Az igen t. vallás- és közoktatási 
miniszter ur jelentésében nincs nyoma annak, 
valamint a pénzügyi bizottság jelentésében sincs, 
hogy a ház ezen világos határozatának miért 
nem te t t eleget. Átalában azon óhajtásomat fe
jezem ki : szükséges volna, hogy az igen t. mi
niszter urak, midőn a költségvetés mellé jelen
tősöket benyújtják, ezekben ne csak átalában el
vontan tegyék meg észrevételeiket vagy előadá
saikat a költségvetés egyes tételeire, hanem re-
flectáljanak egyszersmind a háznak e tételre 
nézve a költségvetés utolsó tárgyalása alkalmá
val hozott határozatára. Ez i t t gyakran mellőz
tetik, pedig szükséges tudnunk, hogy a háznak 
átalában egyik vagy másik, a múlt évben ho
zott határozata teljesittetett-e ? és ha nem tel
jesíttetett, mért nem teljesíttetett? 

Az igen t. vallás- és közoktatási miniszter 
ur a pénzügyi bizottság előtt azon kijelentést 
teve, hogy ezen helyek nem fognak betöltetni, 
de más (Eötvös József b. miniszter közbeszól : 
Nem a bécsi, hanem az erdélyi Theresianumról 
van szó.) 

A bécsi Theresianumról mondja ezt a pénz
ügyi bizottság a közoktatási miniszter ur elő
adása nyomán, s szintúgy erről beszélt az előadő 
ur is. (Eötvös József b. miniszter közbeszól: Az 
erdélyi Theresianumról mondta!) A bécsi Theresia
numról van szó! és ezen jelentésben az van, 
hogy e hiányon ugy fog a miniszter ur segíteni, 
hogy a bécsi Theresianum helyei nem fognak 
betöltetni. Az erdélyi Theresianum a 3-ik rovat 
alat t fordul elő. Én ebben nem nyughatom meg, 
mert nem lesz elég téve a ház ez iránt hozott 
határozatának is, mert ez nem volna egyéb, 
mint a növendékeket, mondhatni — kiéheztetni ós 
várni — míg azok az alapitvánjd helyek megürül
nek, hogy azok elvégre Magyarországon élvez-
tethessenek. 

Nem akarok — miután a háznak világos 
határozata van, mely bizonynyal figyelembe vette 
a theresianumi körülményeket — nem akarok, 
mondom, a Theresianum rendszerére kitérni és 
fölemliteni azt részletesebben, hogy az alapítvá
nyoknak nem kellően megfelelő számban vétet
nek föl a tanulók; — és a mint én értesülve 
vagyok — azon visszaélés követtetik el, hogy az 
alapítványokon felül még minden növendék bi
zonyos összeget köteles évenkint fizetni; hogy a 
magyar nyelv ott fölületesen taní t tat ik, hogy a 
történelem meghamisittatik, és több ily vissza
élések kővettetnek el, melyek fölfogásom szerint, 
a képviselőházat már a múlt évben arra ösztö
nözték, hogy egy pillanatig se tűrje, hogy a 
Theresianumba ifjak vétessenek föl, és hogy ezen 
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alapítványok ott kezeltessenek. Azért minden to
vábbi indokolás nélkül bátor vagyok a t. ház 
figyelmébe ajánlani ezen határozati javaslatot, 
mely nem egyéb mint megújítása a múlt évi 
határozatnak. (Olvassa:) A képviselőház tudomá
sul vévén a vallás- és közoktatási miniszter ur 
azon nyilatkozatát, hogy a bécsi cs. k. There-
sianumban levő alapítványi helyek uj egyének
kel nem fognak betöltetni, utasittatik a vallás
os közoktatási miniszter ur, hogy a Theresianum 
magyar alapjainak a többitől elkülönítése és jö
vendőre az országban érvényesítése iránt, a jövő 
1871. évi költségvetés tárgyalása alkalmára ja
vaslatot terjeszszen a képviselőház elé. (He
lyeslés.) 

E ö t v ö s J ó z s e f h. v a l l á s - és k ö z 
o k t a t á s i m i n i s z t e r : Ha a múlt évi hatá
rozat ismételtetik, nekem ez ellen kifogásom 
nincs, miután annak, hogy a határozat nem tel
jesíttetett, fő oka azon nehézség, melylyel egy ily -
féle határozat teljesítése jár főképen oly helyen, 
hol különböző természetű alapítványok vannak 
összeállítva az intézetnek föntartására. Ide tar
tozik a báttaszéki uradalom, mely a magyar fun-
dátiót képezi; ide a zweteli apátság Ausztriában, 
s egy pár más egyházi javadalom szintén Ausz
triában ; ide tartoznak a lajthántúli részről több 
magánalapítványok, ide szintén több magyaror
szági magánalapítványok is, milyenek például a 
gr. Csáky Petronelláé. Mindezen alapítványok 
jogi természetét megállapitani és egyátalán az 
intézetnek mi módoni átalakítását vagy felosz
latását eszközölni, nem oly könnyű ügy, melyet 
azonnal egy pár hó alatt teljesíteni lehetne. 
Hogy a legégetőbb szükségnek meglegyen felel
ve, gondoskodtam és intézkedtem az iránt, hogy 
a mennyiben magyar ifjak neveltetnek a There-
sianumban, a gymnasiumi oktatás alatt a ma
gyar nyelv, a magyar történelem és a magyar 
földrajz kimeritőleg tanittassék, nem ugy, mint 
a múlt időkben taníttatott, hanem, mint a ma
gyar gymnasiumokban, kötelezett tantárgyként; 
azonkívül intézkedtem az iránt is, hogy a The
resianum azon magyar növendékei, kik a jogi 
pályáig feljutottak, az utolsó két jogi évet ne 
Bécsben töltsék, hanem itt Pesten és e két esz
tendő alatt ellátásukat mint stipendiumokat 
kapják meg, hogy itt folytathassák tanulmá
nyaikat. 

Ez volt, mit eddig legszükségesebb intézke
déskép tehettem. 

E l n ö k : Kívánja a t. ház mindjárt tár
gyalni? (Főlhiáltásoh: Mindjárt \) Elfogadja tehát 
a t. ház? (Elfogadjuk!) E szerint ez elfogadta-
tik; egyébiránt az összeget ez úttal megszavaz
za a t, ház. 

márczius 2. 1870. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 3-ik 
rovatot.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A pénzügyi 
bizottságnak nincs észrevétele. 

V á r a d y G a b o r : T. képviselőház! A 
nagy-szebeni Theresianum árvaházára vonatko
zólag a közoktatási minisztérium 1869-ben uta
síttatott, hogy a legközelebbi, tehát a mostani 
költségvetés tárgyalása alkalmával terjeszszen a 
ház elé javaslatot ezen árvaház újjászervezése 
iránt. A háznak ezen határozata nem teljesítte
tett ugyan, azonban az igen t. közoktatási mi
niszter ur a ház elé terjesztett jelentésében elő
sorolta azon akadályokat, melyek / gátul szolgál
tak ezen határozat teljesítésénél. Én az ott elő
sorolt érveket, mint ilyeneket elfogadom arra 
nézve, hogy a határozat 1869-ben miért nem 
foganatosíttatott. 

Azonban, miután az igen t. közoktatási mi
niszter ur maga elismeri jelentésében, hogy a 
hely szinén meggyőződött az árvaház helyze
téről, meggyőződött a tani viszonyokról, és igy 
azon helyzetben lehet, és van bizony nyal, hogy 
e tekintetben már képes leend javaslatot elő
terjeszteni, bátor vagyok kérni a t. házat, hogy 
magának az igen t. közoktatási miniszter ur
nák jelentése nyomán, különösen a háznak a 
múlt évben hozott határozata alapján, méltóz
tassék a következő határozatot hozni, a mely 
igy hangzik : (Olvassa) „Utasittatik a vallás- és 
közoktatási miniszter, hogy a nagy-szebeni The
resianum árvaházának czélszerü újjáalakítását 
illetőleg a jövő 1871-ik évi költségvetés tárgya
lása alkalmával javaslatot terjeszszen a ház elé." 

Ez is csak ismétlése a múlt évben hozott 
határozatnak ; ajánlom a t. ház figyelmébe. 

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

B e r z e n c z e y László: T. ház! Nem 
tudom: vajon a nagy-szebeni Theresianumban al
kalmazott tanítók kinevezését az állam átvette-e 
már? kérek tehát e tekintetben fölvilágosítást. 
(Halljuk!) Nem értem továbbá, mi az a királyi 
fiscus szászföldi tizede? nem értem, hogy miért 
vannak ott részletesen fölsorolva az egyes ala
pítványok? ily részletezést az államköltségvetés 
más rovatainál még sehol sem találtam; ezt a 
részletezést nem értem, azért bátor vagyok azt 
kérdezni: hogy miért soroztatnak föl külön ezen 
alapok? Yagy talán magánalapok, vagy szász 
nemzeti alapok ezek? 

Még egy szó ellen vau kifogásom, az áll 
tudniillik itt, hogy a kir. fiscus szászföldi tize
déből. Mi királyföldet ismerünk, de szászföldet 
sehol a törvényben említve nem találunk. Én 
nem akarok részletekbe bocsátkozni, egyszerűen 
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esak a „szászföld* elnevezést kihagyatni s he
lyébe e szót „királyföld" kivánom tétetni. 

Eötvös Józse f b. közoktatási mi
n i s z t e r : T. képviselőtársunk azt kérdi, miért 
soroltatnak itt elő azon egyes pontozatok, me
lyekből a 22,650 frt összeg alakul, mely pót
lékul fizettetik? Erdélyországban egymásután 
következő több fejedelem részint a tizedekből, 
részint más fisealis jövedelmekből egyes feleke
zeti intézetek számára alapítványokat tett , s 
ezen alapítványok a leopoldi diploma által olya
nokul ismertettek el, melyeken változtatás többé 
nem történhetik. Ilyféle alapítványt tett Mária 
Therezia is, midőn tudniillik a Theresianumot 
alapitá, először 7500 köböl életet adományozott, 
valamint a házassági dijakból, sorsjátékokból, 
tartományi alapítványokból, továbbá 2000 kö
böl étetváltság dijából is tótettek alapítványok, 
így alakult ezen alapítvány, melynek egyébiránt 
nagy részét magánosok is adták össze, ugy, hogy 
ezen valóságos alapítvány, ép oly alapítvány, 
mint az erdélyi alapítványok nagy része. Hogy 
ez szász tulajdonlett volna valaha, arról szó nem 
lehet, mert ehhez a szász nemzet épen legke
vesebbet adott. Itt ez alapítványok közt, a 
mennyire én tudom, alig fog valami előfordulni, 
a mi szászoktól eredne. Ez is azon esetek közé 
tartozik tehát, melyben, mielőtt valamit hatá
rozni lehetne, előbb s mindenekelőtt e jogviszo
nyokat kell tökéletesen tisztába hozni , a mi itt 
annyival inkább szükséges, mert ez tisztán fe
lekezeti intézet levén, mint olyan, csak a jogvi
szonyok által határozható meg: vajon ugy szer
vezhető-e, hogy az minden felekezetnek egyaránt 
szolgáljon ? A mit tenni lehetett, azt ott is meg
tettem, s ez abban áll, hogy meggyőződvén 
arról, hogy a növendékek majdnem kizárólag 
székely fiuk, annyira, hogy az egész intézetben 
mindössze két gyermeket találtam, ki nem tud 
magyarul, s hogy mindössze 6 vagy 7 fiatal 
gyermek van, ki jobban tud németül, mint ma
gyarul ; a többi nagy részben székelyekből ke
rült oda. Én azonnal a német nyelv helyett, 
mely ez intézetben oktatási nyelv volt, a ma
gyar nyelvet hoztam be. Egyébiránt azt mond
hatom a t. háznak, hogy ezen intézet a maga 
körében valóban igen nagyon jótékony, mert 
mintegy 300 árva gyermeket tart el, ugy, hogy 
ezen intézeten valamit mozgatni addig, mig he
lyébe — és pedig rögtőn — más intézetet nem 
állithatunk föl, átalában a lehető legveszélyesebb 
dolognak tartom, mivel ez által több száz sze
gény gyermek nevelése lenne veszélyeztetve. Ké
rem tehát a t. házat: ne méltóztassék ebben 
egyelőre változást tenni. (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Én csak 
szerény észrevételt akarok tenni, melyet már 
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Berzenczey t. képviselőtársam is fölhozott. Ezen 
pontban e szó foglaltatik: „szászföld." Az erdé
lyi törvénykönyvben e kifejezés sehol sem fordul 
elő. Ha Erdélynek szászföldje van, akkor nem 
tudom fölfogni, mit Jelent Erdélynek Magyaror
szággal való uniója. Én ugy tudom, hogy ezt csak 
per abusum keresztelték el „szászföldnek", a tör
vényes neve „királynőid* : Fundus regius, in qua 
omnes, qui ibi habitant, aequalia jura possident. 
Kérem tehát a szászföld kifejezést kitöröltetni. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja tehát a t. ház a hatá
rozati javaslatot? (Elfogadjuk!) Tehát el van fo
gadva, és ezen rovat alatt „ szászföld * helyett 
„ királyföld * fog tétetni. Különben ezen összeg 
ez évre megszavaztatik. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 4. 
5., 6., ?., 8., 9-ik rovatokat, melyek észrevétel, nélkül 
elfogadtatnak.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó (olvassa a 10. 
rovatot.) A pénzügyi bizottság véleménye szerint 
a 10-ik rovat alatt előirányzott halli ösztön
dijakra szükséglett és az 1867 — 1869-ik évre 
szóló összeg 13,230 forintban a rendkívüli szük
ségletek osztályába volna átteendő. 

V á r a d y G á b o r : T. képviselőház! A 
halli ösztöndíjak az előirányzatban először for
dulnak elő. A közoktatási miniszter ur jelenté
séből értjük meg, hogy vau húsz régibb alapít
vány és van néhány ujabb. A régibb alapítvá
nyok az insbrucki főpénztárnál kezeltetnek és az 
átvételi tárgyalások folyamatban vannak. Azon
ban a szelvényadónak Ausztriában történt fö-
lebbemelése és az államadósságok unificatiója 
következtében ezen alapítványok jelentékeny ká
rosodást szenvedtek, elannyira, hogy 562 forint 
volna az évi veszteség a cultusminiszter ur je
lentése szerint. A mi onnan származott, mert az 
alapítványok nem vétettek át annak idejében; 
föltűnő dolog az is t. ház, hogy a tárgyalások 
még most is folyamatban vannak, midőn az 
ujabb alapítványokra nézve az osztrák kormány 
előlegezvén helyettünk az 1867., 1868. és 1869. 
évekre szükséges kiadásokat, 4410 frtot, ezen 
összeg általunk megtérítendőül vétetik előirány
zatba. Mi tehát, t. ház, fizetjük az utolsó fillérig 
azon összeget, a mit az osztrák kormány he
lyettünk előlegezett, midőn a mi tőkéink az ő 
kezelésök alatt rövid idő alatt már tetemes 
megcsonkítást szenvedtek. 

Én, t. ház, nem kívánok javaslatot terjesz
teni a képviselőház elé, csak őszinte sajnálato
mat fejezem ki a fölött, hogy az átvételi tár
gyalások igen hosszura nyújtása miatt a mi ala
pítványi tőkéink tetemes károsulást szenvednek 
és egyszersmind nagyon kérem a t. cultusmi
niszter urat, méltóztassék a tárgyalásokat any-
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nyira gyorsítani, hogy az átvétel még ez évben 
megtörténhessék. Ennyi volt egyszerűen az, a 
mit mondani akartam. 

E l n ö k ; Ezen észrevétel mellett különben 
elfogadja a képviselő ur is a rendkívüli szük
séglet közé való igtatását. 

A pénzügyi bizottság véleményét, melysze-
rint 13,230 frt. a rendkívüli szükségletbe helye
zendő át, elfogadja a ház, és e czim alatt csak 
4972 frfcot szavaz meg. 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A főösszeg 
tehát az 5-dik czim összes rovataira nézve 
66,370 frt. 

S i m o n y i E r n ő : T. ház! Ezen czimhez 
bátor vagyok egy még meg nem említett ezélra 
tenni indítványt. (Halljuk!) Vannak hazánkban, 
ugy mint más országokban is, a műveltség elő-
haladásához képest kitűnő irók, a kik az iroda
lomnak, következőleg a haladásnak szolgálatokat 
tettek. Gyakran megtörténik, hogy ily irók közöl 
talán a leggeniálisabbak, kiknek munkái a legmara-
dandóbbak, mint például a költők, szegény sors
ban maradnak, mert az irodalom nálunk, már 
akár az olvasó közönség csekély száma, akár 
más okok miatt, nincs azon helyzetben, hogy 
kellőképen, bőségesen jutalmazza azokat, kik 
vele kizárólag foglalkoznak. Azt hiszem, ha sze
génységünkhöz képest nem nagy, de mégis va
lami nemzeti jutalmat tűznénk ki oly irók ju
talmazására, a kik kiváló érdemet szereztek az 
irodalom terén, s kik a mellett elszegényedtek: 
oly dolgot követnénk el, a mi más nemzeteknél 
is elfogadva s gyakorlatban van; nem kívánom 
épen, hogy valami nagy, fényes jutalmat oszto
gasson a nemzet, hanem, mint mondám, szegény
ségünkhöz képest igyekezzünk valamit adni azok
nak, a kik az irodalom terén kiváló érdemet 
szereztek, ós kik e mellett elszegényedtek. Eh
hez képest bátor vagyok következő indítványo
mat a tisztelt háznak elfogadás végett ajánlani: 
(Halljuk!) 

„Utasittatik a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur, hogy az irodalom terén kiváló érde
meket szerzett, de elszegényedett hazai irók 
tiszteséges, de mérsékelt évi jutalom báni része
sítése iránt javaslatot tegyen. A miniszter ur 
ismeri az irodalom körülményeit jobban, mint 
én; sokkal illetékesb ember e részben javaslatot 
tenni a t. háznak, mint akárki más e házban; 
én tehát távol tartva minden indokolást, meg
elégszem, ha a t. ház elvben elfogadja az in
dítványt, hogy a miniszter ur a ház elé javas
latot tegyen." (Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (szintén fölol
vassa az indítványt.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház most tárgyal
tatni az indítványt? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

A t. ház tehát magáévá teszi és a miniszter 
urnák ki fog adatni. 

Következik a 6-dik, most már 5-dik czim; 
„Köznevelési czólokra. Szükséglet. Magyar nem
zeti múzeum." 

P u l s z k y P e r e n c z : T. ház! A képvi
selőknek egyik kiváltsága az, hogy szabad a 
házat néha untatniok. Mások e privillegiumot 
igen sokszor igénybe vették; legyen szabad ne
kem is ez egyszer igénybe vennem. (Halljuk! 
Derültség.) 

Teszem ezt a múzeum ügyében, oly tárgy 
levén ez, a melyre én különösen nagy súlyt 
fektetek; minthogy pedig mások azt vélhetik, 
hogy ez nincs indokolva, óhajtanám meggyőző
désemet a többiekbe is beleoltani. 

T. ház ! a múzeum oly nagymérvű intézet, 
melynél az ország segélyezése s az ország áldo
zata mindenesetre nem kivetett pénz. 

Körülbelül egy éve, hogy a miniszter oly 
kegyes volt: kezembe adni ez intézet igazgató
ságát, s mindjárt első, vagy csaknem legelső 
teendőm az lőn, hogy a költségvetésre nézve 
javaslatomat kellett előterjesztenem. Meg kell 
vallanom, hogy a miniszter, — mind a két mi
niszter — igen bőkezüleg bánt előterjesztésem
mel, és nem törölt belőle semmit, hanem — 
megvallom, mea culpa, mea maxima culpa — 
hogy akkor nem ismertem még elegendően az 
intézetnek szükségeit és fogyatkozásait, mert 
első pillanatban nem is lehetett azt tökélete
sen áttekinteni, ugy hogy utóbb azt találtam, 
hogy bizony kissé szűkre szabtam a kelmét, s 
hogy nem kerül ki belőle mindaz, a mi szük
ségkép kívántatnék. Igaz, hogy most is szeré
nyek követeléseim, ha azon eszmény lebeg sze
mem előtt, milyenné egy pár esztendő alatt a 
muzeumot fölemelni kívánnám, azonban tudom, 
hogy ezt most egyá.talában még megközelíteni 
sem lehet; igen jól tudom, hogy itt csak lépé-
senkint haladhatunk előre; de ha csak a rög
töni szükségleteket venném is tekintetbe, látom, 
hogy igen sok van, a mi hiányzik, s csak egy 
van, a mi nem hiányzik: a közönség részvéte. 

Igaz, hogy a közönség, melyet a múzeum
ban látni szerencsés voltam, nem az, melyet 
ott látni még inkább óhajtottam volna; igaz, 
hogy a művelt osztályokból igen keveset látok 
ott, de látom más részről: a nemzet mégis érzi, 
hogy a múzeum az ő kincse, az ő tulajdona. 
Ezt mutatja az, hogy júliustól — mely időtől 
kezdve föliratom a látogatók számát — deczem-
berig, mikor az intézetet be kellett zárni — mi
vel télen át nem fűthető, minthogy a fűtésre 
az ország még nem ad pénzt, pedig azt hiszem, 
hogy télen sokkal többen használhatnák és él
vezhetnék, — (Helyeslés) júliustól, mondom, de-



134. országos iifés márcziüs 2. 1870. 2 3 5 

czemberig 62,000 ember látogatta meg a mu
zeumot. Kitűnik ebből, hogy a múzeum most is 
birja a nemzet rokonszenvét, birja még jelenlegi 
állapotában is, a midőn pedig még rendezve sincs, 
még catalogizálva sincs; és midőn tehát még e 
kincsnek becsét fölfogni nem is lehet, mert most 
mind még oly kincs, mint az aranyrad, a mely 
a bankok boltjaiban fekszik, de melyre még nem 
adtak ki bankót, melyet nem tettek még köz
hasznúvá. És e kincsek forgalomba hozatala el
seje azon dolgoknak, a melyeket ki akarok vinni, 
s a melyekről reménylem, egy pár esztendő 
múlva azt mondhatom: hogy az eszméket, a 
melyeket a nemzetben költ, népszerükké tettük. 

Midőn ugyanis az intézethez jöttem, legelső 
föladatom az vala: körülnézni, hogy mink van? 
Azt sem tudtuk, mivel birunk. Es azóta elmúlt 
10 hónap, és igen erősen dolgozunk, és még most 
sem vagyunk készen a leltározással. Es ez ter
mészetes, mert például a könyvtárnak rendezése 
még l1/* esztendőt igénybe fog venni. Erről 
azonban nem szólok semmit, ez nem az én ér
demem, hanem miniszter uré, a ki kinevezteté-
sem előtt elrendelte a könyvtár lajstromozását, 
melynél fogva reménylem, hogy 1871-ben meg 
leszen nyitva az országnak oly könyvtára, a 
melynek párját a hazában keresni kell, sőt a 
mely egyátalában a jobb könyvtárak közé fog 
tartozni, ámbár igaz, hogy ott is még sok a hi
ány. Azonban folyton látogatják most is; e rész
ben tehát nem lehet semmi panasz, hiszen ha-
vonkint körülbelül 1000-re, naponkint 30—40-re 
megy a látogatók száma. 

Ma is, mielőtt a terembe jöttem, egy láto
gatótól levelet kaptam, a melyben megtámad, 
miért nem tekintek elegendőleg a látogatók ké
nyelmére? miért van például e héten is bezárva 
a könyvtár — a farsang utolsó napjaiban — a 
mi igazán hiba; de különben is tudtomon kivül 
történt, még a régi rendeletek szerint, pedig 
most épen nincsen iskola, a fiatal emberek most 
leginkább használhatnák az időt. Másrészt azon
ban tekintetbe kell venni a tiszteknek és szol
gáknak kényelmét és szükségeit is, mert utol
jára azoknak is kell, hogy szabad napjok legyen ; 
hozzáteszem, hogy igen kevesen vannak, s hogy 
szaporítani kellene a személyzetet is, különösen 
akkor, ha majd rendbe hozzuk a könyvtárt. Sze
retném akkor behozni azt is, hogy — mint 
Parisban és Londonban — este is nyitva legyen 
a könyvtár; a mihez most hiányzik nem csak a 
világítás, hanem főkép a nagyobb személyzet, 
mert akkor szükséges lenne, hogy fölváltva szol
gálják ki a közönséget. Ezek azonban oly dol
gok, a melyek tüstént ki nem vihetők. 

A mi ellenben kivihető volt, azon voltam, 
hogy az nagyrészt kivitessék. 

Mindenekelőtt szükséges volt a személyzet
nek nagyobb fizetést adni. Tudósok vannak a 
múzeumnál, t. ház, olyan tudósok, a kik egész 
életöket a tudománynak szentelték, és kiknek 
még sincs semmi előléptejbésök; és mi volt fize
tésűk? annyi, mint egy fogalmazónak. Igen jól 
tudjuk, hogy fiatal embereink, ha egy pár esz
tendeig ott vannak a minisztériumnál, és nem 
lettek mindjárt titkárok vagy tanácsosok, na
gyon meg szoktak neheztelni, hogy ők már oly 
idősek, már 3 esztendeje működnek, és még sem 
tanácsnokok, pedig társaik közül ez s amaz már 
azzá lett; pedig mindnyájan tudjuk, mennyivel 
többet kívánunk egy múzeumi őrtől, mint a 
mennyi egy fogalmazónál szükséges. De többet 
mondok, itt e teremben körülbelül 400-an va
gyunk, s köztünk legalább is 20 — 30 van olyan, 
ki azt hiszi, hogy miniszterségre alkalmas, (De
rültség) legalább is 200-an, de sőt aligha van 
köztünk valaki, ki azt ne hinné, hogy osztály
tanácsosságra ne volna képes, (Derültség) de föl
szólítom a t. házat, nézzünk körül, van-e itt 
csak 3 is, ki azt hinné, hogy múzeumi őrnek 
való? (Fölkiáltások: De van több is!) Alig hiszem, 
itt van Henszlmann és Schvarcz Gyula, a ki 
mindenre képes, de őket kivéve alig lesz más. 
(Zajos derültség.) 

És ama derék férfiaknak, a múzeum őrei
nek fizetésök csak olyan, mint egy fogalmazóé. 
Legelső teendőm tehát az volt, hogy ezen fize
tések fölemelését kérjem, — a magamét nem 
kértem, mert tökéletesen megérem azzal, a mi 
ott ki van téve — de az őröknek szükséges, 
hogy, habár szerény, de mégis tisztességes fizeté
sök legyen. Ez ellen nem volt kifogása egyik 
miniszternek sem. 

Szükséges volt továbbá, hogy egy pár se
gédhivatalnok alkalmaztassák; ez ellen sem volt 
kifogás. Kértem még a szerzési költségek eme
lését a könyvtárnál és a régiséggyüjteménynél: 
megadták, a mit kívántam. De elfelejtettem 
egyet: nem vettem észre, — mert nyár idején 
volt. — hogy nincs kideszkázva a másoló te
rem, láttam, hogy reggel 8 órától délután 3 ig 
oly teremben másoltak a festészek, melynek kő 
a padlózata, s csak ugy dideregtek, panaszkodva: 
a nemzet méltóságával össze nem fér, hogy mú
zeuma másoló-termében művészeit dideregtesse. 
így van ez még két más szobában is, t. i. az 
ásvány-osztály őrszobájában és Ligeti, e derék 
festészünk szobájában. Továbbá mikor átvettem 
a régiségtárt, akkor vettem észre, hogy ott 40 — 
50,000 érem van, mely még osztályozva nincsen, 
hanem zsákokba van kötve, és rajok van írva, 
hogy ennyi meg ennyi fekszik bennök. Az osz
tályozást Rómer Flóris, a derék osztályőr, végzi 
ugyan, de neki idejét a múzeum érdekében jobbra 
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kellene forditani, mintsem hogy leirja a neveket, 
a mire ugyan szükség van, de ezt egy napi 
dijnok is megteheti. Erre szintén kell egy pár 
száz lorint. 

Ezenkívül szükség van szakkönyvekre, mert 
ily könyvei az osztályőröknek nincsenek, és néha 
még a legszükségesebb szakkönyvek sincsenek 
arra, hogy valamit meghatározni lehessen. Erre 
én előirányoztam 5000 frtot, és azt el akar tam 
osztani 6 osztályba 900 forintonként; de ezzel 
az első évben egyátalában nem segítünk a szük
ségen ; mert például Mionnet, Cohen és más ily 
könyvek fölötte drágák. Azonban, ha az egyes 
osztályoknak csak 900 forintot adok is, már a 
nagy könyvtár szaporítására nem marad semmi, 
pedig minden esztendőben igen gyakran megtör
ténik, hogy oly könyveket ajánlanak eladásra, 
melyek még nincsenek meg, de melyeket meg
venni nem lehet, mert nincsen reá alap. A régi
ség-osztály gyűjteményének szaporítására csak 
1500 frtot kértem, mert akkor még nem tud
tam, hogy körülbelül mit ajánlanak föl a mú
zeumnak megvásárlásra. Most februáriusban va
gyunk, és ajánlottak már két nagy ezüst lemezt, 
milyet az alföldön négyet ta lá l tak; kettőt meg
vett Napóleon császár a szt.-germaini múzeum 
számára 2000 frankon; a másik kettőt a mos
tani tulajdonos — ki igen derék férfiú, — ör
vendek, hogy megnevezhetem, Egger Sámuel — 
fölajánlotta nekünk azon föltétel alatt, hogy a 
múzeum veszi meg, mert másnak drágábban 
adná — 400 Mér t . 

Találtak Vasmegyében igen szép árpádkori 
csatot, mely a legszebbek közé tartozik, és 30 
arany nehézségű, ára 300 forint; nem akartam 
kibocsátani. Találtak Konstantinus Monomachus 
koronájához — mely Nyitra megyében ásatott 
ki — egy darabot; ezt ki nem bocsáthatom, 
minthogy a koronának többi részei már nálunk 
vannak, és ezen uj darab kiegészítené a már 
meglevő kincset. Ez megint 200 forint. Azóta 
ajánlották Béla Duxnak 120 érmét; Béla Dux 
érme eddig a ritkaságokhoz tar tozik , és ezen 
120 darab közt van 80 olyan, a melyek külön 
veretüek és mindegyik más más. Ha ezt elad
ják egyenkint, egy-egy darabnak ára 5 frt. Ha 
kibocsátom, megveszik külföldön; hanem én azt 
kívánnám, hogy az a magyar múzeumnak tar
tassák meg. Ebből méltóztatnak látni, hogy ha
bár februárban vagyunk még csak, az 1500 fo
rintnak végén vagyunk. (Derültség) 

Mit fogok tenni a többi hónapokban ? Én 
reméltem, hogy fognak hozni néhány ritka da
rabot, de hogy annyi legyen, és hogy annyira 
összehalmozódnak a megveendők, az nem volt 
előre látható, és így megint azon helyzetben va
gyok, hogy e czólra is többre volna szükségem. 

De hiszen nem oly nagy ősszeg az, melyet 
kérek. Mindazokra, a miket előadtam, összesen 
8000 frt kellene. Meg fogom mondani egyenkint 
minden egyes tételnél, hogy hol kérek többet. 
Ezek mind oly dolgok, melyek valóban mellőz-
hetlenek. 

Nagy István könyvgyűjteménye egyike a 
legkitűnőbb könyvtáraknak hungaricákra vonat
kozólag. Mikor az örökösök el akarták adni, a 
múzeumi könyvtár nem vehette meg, mert négy 
ötöd része ezen könyveknek megvan, ámbár 
voltak köztök olyan ritkaságok is, melyek a mú
zeumban hiányoztak, s ugyanez okból nem vette 
meg az akadémiai könyvtár. A könyvtárt Lip
csében vették meg és most eladó. A hozzánk 
beküldött jegyzékből tudjuk, hogy a nálunk hi
ányzó müvek ára igen drágára van szabva, igy 
például a második könyv, mely magyar nyelven 
adatott ki és mely könyvtárunkban nincs meg 
— szt. Pál levelei, fordítva Heltai Gáspár által — 
Krakóban jelent meg, 80 tallérra van téve; pe
dig nagyon kívánatos volna, hogy miután az 
első lenyomat megvan a könyvtárban, ezt is 
megszerezzük. És még számos ily könyv van, 
melyet, ha drágán is, mégis olcsóbban veszünk 
meg, mint ha az egész könyvtárt megszereztük 
volna, minthogy ez által csak kiegészítjük a meg
levőket és nem szaporítjuk a különben is sok 
doubletteűnket. Elkészíttettem tehát két rendbeli 
kimutatást, az egyiket Toldy Ferencz igen t. tu
dósunk készité, kinek érdemeit mindenki ismeri, 
és a ki körülbelül 2600 frt ára könyveket irt 
ki, melyeknek megszerzése szükséges lenne; a 
másikat Barna múzeumi őrseged készité, ki is
mervén azon körülményt, hogy a múzeum nem 
oly gazdag, csak 600 tallér árán irt ki könyve
ket, legnagyobb részt azonosakat az előbbi kimuta
tásban foglaltakkal. Ezek is oly dolgok, melye
ket, nagyon örülnék, ba megszerezhetné a nem
zeti múzeum, mert azok nagy értékűek és meg
lehet, hogy 50 évig kell várni, mig ismét kínál
ják. (Közbeszólás : Megadjuk!) Igen, hiszem hogy 
megadják, hanem i t t periculum in mora van. 

Mikor Angolországban voltam, annyit be
széltem az ottani múzeum tisztviselőinek, hogy 
azok a magyar könyveket azóta megkezdték 
szeretni és egy igen szép gazdag magyar könyv
tá r t alapítottak. Ok azt könnyen tehetik, mert 
nekik néhány száz font csekélység, és igy min
den ritkaságra vevők. Azóta szidnak is engem, 
meg szidják az angolokat is — a magyar régi 
könyvek ára azóta már kétszer oly drága — mert 
ott, a hol ők a vásáron megjelennek, semmit sem 
lehet venni. Ezen ritka dolgokat tehát minél 
előbb meg kell vennünk, mert félek, hogy az 
angolok elviszik előlünk. Tudom én azt t. ház, 
hogy a dolog rendje azt kívánná, hogy kérésem 
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előbb átmenjen a pénzügyi bizottsághoz, hanem 
néha oly dolgokat is megtesz az ember, a mi 
talán forma tekintetében kifogás alá eshetik. Én 
sem akarok jobb lenni a deákné vásznánál (De
rültség) és azért, habár alakilag ineorrect is el
járásom, ha az egyes tételek előkerülnek, be fo
gom adni emelési indítványomat. Különben is 
ezen tételek oly csekélyek, hogy financziáinkat 
nem fogják bajba hozni; 8 — 9000 frt a deficitre 
nézve nem tesz nagy különbséget, mig igen is 
nagy különbséget tesz a múzeumra nézve. 

Nem szólok arról, hogy szükség volna még 
egy laboratóriumra a magyar nemzeti múzeum 
számára, nem mondom, hogy oly nagyszerűre, 
mint az egyetemi, de legalább olyanra, a minőt 
1000 írtból elő lehet állitani, s a hol némely 
vegyészeti kísérleteket lehessen tenni. (Közbeszólás: 
Megadjuk!) 

Azon kívül nagy szükség volna vízvezetékre 
is, ha egyéb tekintet nem is volna döntő, de 
biztonság tekintetéből minden esetre szükséges 
lenne, hogy a vízvezeték a múzeum tetejéig ve
zettessék. E czélra már a tervet is elkészítet
tem, mely szerint a múzeum épületeire szolgáló 
vízvezeték mintegy 5800 forintba kerülne. Ez 
sok, de a biztonságra nélkülözhetetlen (Megadjuk!) 

Aztán a múzeum kertjén is mindenki meg
botránkozik, s minduntalan azt kérdik tőlem: 
hogy mikor hajtom már az ott termő lóherére 
a teheneket ? (Derültség.) Azon kertből minden 
esetre ki kellene irtani a lóherét. De hogy ez 
történhegsék, más gyepre van szükség, és hogy 
ez történhessék, ismét vízvezetékre lenne szük
ség. A kert meglehetősen nagy, s hogy a víz
vezeték létesíttessék, — noha már van néhány 
sehaeht, — szükség lenne vagy 3000 forintra. 

Ugy állok a nemzet előtt mint egy koldus, 
tehát ne csodálkozzanak : ha az ujjokat mu
tatják, hogy én az egész kezet elfogadom. Nagy 
zavarban vagyok, hogy mindent kell kérnem, de 
mindez szükséges, mulhatlanul szükséges. 

A vízről átmegyek a fűtésre, mert igen 
nagy baj az, hogy épen télen át, midőn a tár
saság Pesten van, a múzeum nem látogatható, 
pedig a mi társaságunk bizony tanulhatna a mú
zeumban és talán szívesen is látogatná, mert 
abban sok érdekes dolog van azokra nézve is, kik 
külföldi muzeumokat látogattak, sok oly dolog, 
a mi a versenyt a külföldi muzeumokkal is ki
állja, de a mit épen akkor nem lehet mutatni, 
azért, mert hideg van, mert a termek nincsenek 
fűtve. Igaz, hogy mikor ő fensége a bold. nádor 
a muzeumot fölépíttette, ő arról gondoskodott s 
el van készítve a Meisner-féle fűtési készülék, 
csak hogy most be van falazva, mert azt talál
ták, hogy ezen fűtés igen sokba kerülne, mert 
igen nagyok a termek, és azt jól tudjuk, hogy 

mennyibe kerül az igy szükségessé váló fameny-
nyiség Pesten. Ha tehát mindennap csak egy 
részét fütenők is a termeknek, a költség el-
viselhetlen volna. 

Ott van a képtár. Ne méltóztassanak ezt a 
képtárt lenézni, noha az nem oly szép mint az 
Eszterházy-féle, de mégis becses, ós a közönség 
ugy tekinti, mintha tulajdon háza volna; és 
mondhatom, sokkal több ember látogatja a mi 
képtárunkat, mint az Eszterházy-képtárt, a hol 
a nagy fény és pompa megijeszti a szegényebb 
embert és már a lépcsőzetről sokan visszatérnek 
(Derültség) és a múzeumba jönnek, a hol nem 
találnak oly nagy fényt és pompát, de tán annál 
háziasabban érzik magokat. (Derültség.) Ezen 
képtár t rendezni akartam, és kértem e czélra 
2500 frtot. A költségvetést Ligety, a képtárnak 
őre készítette el, a ki igen derék művész és azt 
hitte, hogy ki fog vele jönni. Ma már a képtár 
rendezve van s nem sokára lesz szerencsém a t. 
háznak egyes tagjait meghívni a megnyitásra, s 
azt hiszem, oly rendben fogják találni, a mely 
a czélnak tökéletesen megfelelend. Hanem itt 
megint az a baj, hogy a költségvetésben kitett 
összeggel nem fogom beérni s egy pár 100 frt 
deficitünk lesz. (Közbeszólások: Fedezni fogjuk !) 

Vannak még kisebbszerü rendezések is, me
lyekre körülbelől 3000 frt volna szükséges, ha
nem ez benne foglaltatik a kért 9000 frtban. 
De most már többet nem beszélek, mert félek, 
hogy minél többet szólok , annál többet fognék 
kérni. (Derültség.) Az idén beérem ezzel, hanem 
előre is kijelentem, hogy jövőre a vízvezetékre 
is fogok összeget kérni. Ajánlom a múzeumnak 
ezen mellőzhetlen szükségleteit a t. háznak figyel
mébe, és kérem, hogy ha az előterjesztés egyes 
pontjaira jövünk, méltóztassék azokat az általam 
kért emelésekkel megszavazni. (Megszavazzuk!) 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : T. ház! Nekem 
is van egy észrevételem. Megvallom, a többi nem
zetiségek némi kisebbítést látnak abban,hogy a ma
gyarok magoknak megszavaznak, például a múzeum 
czéljára 40—50,000 frtot, más közművelődési 
czélokra 65,000 frtot, tanulmányi czélokra az 
5-ik czim alat t 80,000 frtot, a színház vagy a 
sajtóhiba szerint operai és zeneczélokra 60,000 
frtot : a más nemzetiségek pedig utasít tatnak 
Belgrádba, Bukarestbe s meglehet utoljára Pé
tervárra. Csak ezt akartam mondani ezennel be
nyújtandó indítványom indokolásául. 

P . S z a t h m á r y K á r o l y : T. képviselő
ház ! En az előttem szólott beszédére, a mennyiben 
azt megértettem. (Zaj. Halljuk!) azt vagyok bá
tor megjegyezni, hogy egy országban tulajdon
képen csak egy nemzet létezik és ő annak épugy 
képviselője, mint magam, de nem erről akarok 
szólni. 
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Én a múzeum t. igazgatójának, és egy
szersmind képviselőtársunk Pulszky Ferencz ur
nák ajánlatára annál inkább megszavazni kívá
nom a kivánt összeget, mert ugy veszem észre, 
ha nem segítünk most, később talán sokkal töb
bet kellend kiadnunk, hogy a szóba hozott hiá
nyokat pótolhassuk ; de nem tartom szabálysze
rűnek, hogy mindez így mellékesen kéressék, és 
azt hiszem, hogy a t. közoktatási miniszter urat 
figyelmeztethetem, hogy erre, valamint más köz
művelődési czélokra póthitelt kérjen, és ily utón 
a nemzeti múzeum fölsegélyezését is előmozdítsa. 

De van még két megjegyzésem: az egyik 
az, hogy a múzeumnak igen könnyen lehetne 
saját kebelében segélyforrást nyitni. Azt hiszem, 
hogy a múzeumi t. igazgató jól ismeri, és érvé
nyesíteni fogja e forrást. Ertem azon többszörös 
példányokat, melyek ugy az ásvány, mint az 
érmeknél előfordulnak, és melyekbői ennél fogva 
a fölös példányokat lehetne más nemüekkel 
kicserélni vagy eladni és így a bejövő összeget 
hasznosan a múzeum számára befektetni. Igen 
kérném tehát az igazgató ura t , merítsen ezen 
forrásból is némi összeget a múzeum előmozdí
tására. Másik megjegyzésemet a t. közoktatás
ügyi miniszter úrhoz intézem, és ez az , hogy 
miután itt már a mint látom, gypsz-öntvények-
ről van szó, és miután remélem, hogy az Esz-
terházy-képtár sem fog elsiklani kezeink közül, 
és igy ha a múzeumnak mind kép-szobor gyűj
teménye, mind minta-tára lesz, én az ezekre 
fordított összeget mindaddig holt tőkének fogom 
tartani, mig melléjök minta-, rajz- és szobor-
tanintézet nem állíttatik, mert csak akkor válik 
e tőke kamatozóvá. És ezért vagyok bátor kérni 
a miniszter urat, hogy ez iránt méltóztassék in
dítványt tenni. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r : A mi először is képviselőtársunk 
azon indítványát és nézetét illeti, hogy a mú
zeumnak különböző doublettei eladás által érté
kesíttessenek, részemről nem tartom czélirányos-
nak. (Helyeslés.) Nézetem szerint a múzeum kész
letéből csak olyak adhatók el, melyek sehol és 
semmi tudományos intézetben nem használhatók. 
Azon doubletteket, melyeket máshol sehol sem 
találhatni, sokkal inkább értékesíthetni az által, 
ha azokat más magyarországi intézetek kapják 
meg; ha az országnak ezen tudományos kincsét 
más hazai intézeteknek elküldheti, ezáltal sok
kal nagyobb hasznot teendünk az ügynek, mintha 
egy pár száz forintot kapnánk ezen doublettekért. 
Értem a valódi doubletteket, mert sok olyan is 
tar ta t ik doublettnek, a mi nem az. 

A mi az Eszterházy-féle képtárt illeti, erre 
nézve lesz szerencsém némi fölvilágositást adni. 
{Halljuk!) Kétséget nem szenved, hogy az or

szágnak érdekében fekszik, hogy ezen képgyűj
teményt, mely már együtt van ós i t t az ország
ban tartat ik, és az ország által használtatik, ne 
vigyék a külföldre. Erdekünkben fekszik tehát, 
hogy ezen képtár az országnak megszereztessék; 
de abból nem következik az, hogy az ország az 
Eszterházy-kép tá r t meg fogja venni minden áron. 
(Helyeslés.) Abból nem következik semmi más, 
mint hogy az ország nem kímélve az áldozatot, 
ezen képtárért azt meg fogja adni, a mit ér. 
Hogy tehát e tekintetben a törvényhozás elé 
tervvel léphessünk és ajánlatot tehessünk, első 
szükség az volt, hogy a képtárt megbeesültes-
sük. A képtárt megbecsültettük különböző egyé
niségek által, kik azt mind körülbelől egyenlő 
magasságra becsülték, és én még ezzel sem elé
gedvén meg, a Louvre egyik becslőjét hozattam 
ide, ki minden egyes képet külön katalogizált, és 
igy az egész képtár becsét meghatározta. Ezen 
becslésért, mellesleg mondva, fizettem 4000 fran
kot, és ezen ősszeg azok közé fog tartozni, me
lyekre nézve a tisztelt háztól póthitelt fogok 
kérni, mert ezen kiadás az én budgetemet ter
heli. Méltóztassanak tehát meggyőződve lenni, 
hogy mi e tekintetben nem mulasztottunk el 
semmit; de kötelességünknek tartjuk a képtárért 
csak azt adni meg, a mit ér, de nem többet. 
(Helyeslés.) 

Mi azt illeti, hogy ha az országban művé
szi kincsek vannak, azok az országnak csak ak
kor gyümölcsözhetnek valóban, ha rajz- és szob
rászati iskolákról gondoskodunk : ez annyira az 
én meggyőződésem is, hogy már jelenleg négy 
fiatal embert küldöttem ki Németország legki
tűnőbb intézeteibe azon czélból, hogy azután itt 
mint rajzmesterek alkalmaztassanak; mert meg
győződésem szerint én a jó, tökéletes és a czél-
nak megfelelő rajz- és minta-iskolákat sokkal 
fontosabbnak tartom, mint az úgynevezett mű
vészeti akadémiák fölállítását. Az úgynevezett 
művészeti akadémiák külsőleg imponálnak ugyan, 
de eltekintve attól, miután a régiségi kincseket 
a külföld előlünk elragadta, mi a legnagyobb 
áldozatokkal sem lennénk képesek oly művészeti 
akadémiát fölállítani, a milyen például Parisban 
vagy Rómában létezik. Ha mi i t t jó rajz- és minta
iskolát állítunk föl és hozzá ösztöndijakat alapí
tunk azok számára, kik magukat a rajz-iskolában 
kiképezték, és valódi tehetség jeleit adták, ösz
töndijakat azon czélból, hogy valamely létező 
külföldi akadémiára mehessenek: ezáltal sokkal 
sebesebben és czélirányosabban fogunk haladni, 
mint egy akadémia fölállítása által. (Helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : T. ház! Megval
lom, hogy Pulszky Ferencz képviselőtársam sze
rénységét csodálom. Ha a külföldi muzeumokat 
tekintjük, azt látjuk, hogy azokra igen nagy 
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összegeket szánnak mindenütt, mert azt tartják, 
hogy azok a közmivelődés eszközei közt 
tán legfontosabbak. Volt szerencsém minap 
arra utalni, hogy azon mérlegben, melyben úgy
szólván életünket mérlegeljük: az egyik serpenyő
ben van az anyagi, a másikban a szellemi tényező; És 
én azt tartom, hogy ezen mérleget mindenesetre 
egyensúlyba kell helyezni, és hogy az egyik 
serpenyőben levő szellemi tényezőt a tudomány 
és a művészet képviseli. Muzeumunk pedig 
nem csak a művészetnek, hanem a tudomány
nak is helye, azért én azt tartom, hogy azt 
kitelhetőleg segíteni kell, és föntartom magam
nak az egyes tételekhez hozzászólani, a mint 
azokat Pulszky képviselő ur elő fogja adni. 

A mi a t. miniszter ur feleletét illeti, én 
azt ugy veszem, mint egyszersmind adott fele
letet azon interpellatiómra, melyet hozzáintéz
tem az Eszterházy-képtárt illetőleg. Én is azt 
tartom, hogy azt minden áron megvenni nem 
lenne tanácsos, és ha becsületes áron — olyanon, 
t. i. a milyet meg lehet érte adni — ha, mondom, 
azon az áron nem kapjuk, mindenesetre jobb 
lesz azt hagyni kivitetni és belőle a legjelesebb 
darabokat utólagosan megvétetni. Semmi esetre 
sem tartom helyesnek azon nézetet, hogy azért, 
mert már itt van a képtár, azt minden áron 
meg is kell venni. 

A mi a rajz-akademiát illeti, abban is tö
kéletesen egyetértek a miniszter úrral, hogy t. 
i. czélszerübb az egyes mesterek iskolája, mint 
az egy kaptafáju akadémia. Látjuk ugyanis, mi
ként az egyes nagy művészek is nem az aka
démiákból, hanem egyes mesterek vezetése alól 
kerültek ki, mert az akadémiák csakis a művé
szet hanyatlása korában keletkeztek. (Helyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Én 
részemről bátran merem magamat azok közé 
számítani, a kik véghetlen nagy súlyt fektetnek 
arra, hogy a múzeumnak és akadémiának gyűjte
ményei és könyvtárai mentül gazdagabbak le
gyenek és átlátom annak igazságát is, a mit a 
múzeumnak igen buzgó igazgatója előadott, hogy 
t. i. vannak bizonyos dolgok, melyek nagy becs
csel birnak és melyeket meg lehet venni ma, 
de ha elszalasztjuk az alkalmat, nem lehet talán 
50 évig sem. 

De én azt tartom mégis, hogy mint min
dennél, ugy itt is meg kell tartani a dolgoknak 
rendes menetét és azért azt mondom, hogy itt 
a t. képviselő ur, habár egyszersmind a múzeum
nak directora is, miután a múzeumnak directora 
esnem múzeumi miniszter, póthitelt nem kérhet, 
mert póthitelt kérni csak a miniszternek lehet. 
Mint képviselő tehet ugyan indítványt egyes té
telek emelésére, de ugy hiszem, hogy a t. ház
nak már csak a következetesség sem fogja meg

engedni, hogy szemben a múlt napokban meg
állapított eljárással, egyes tételeket csupán így 
egyszerűen megszavazzon. Én azért kérem a t. 
képviselő urat, hogy mint a múzeum buzgó di
rectora, tegye meg a miniszter urnák jelentését, 
kit ismét a tudományok oly barátjának tartok, 
hogy ő bizonyára fog találni alkalmat arra, hogy 
egyetértve a pénzügyminiszterrel, ki a fedezet vé
gett hasonlag megkérdezendő, hogy ezen szüksége az 
országnak fedeztessék s én kész leszek azt megsza
vazni, de így rögtönözve megszavazhatónak nem 
tartom. Kérem azért a t. házat, méltóztassék az 
e tekintetbeni határozatát érvényben tartani, a 
kért összeg fölötti szavazást a miniszteri előter
jesztésig fölfüggeszteni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : T. ház! Egy módositvány adatott 
be, méltóztassék elébb a felett határozni. 

J á m b o r P á l j e g y z ő (olvassa Miletics 
Szvetozár indítványát, mely szerint ezen szavak he
lyett: „Magyar nemzeti múzeum", tétessék: „Magyar 
állam-múzeum"'.) 

E l n ö k : A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (A nemzetiségi képviselők közül 3 kel föl.) 
A ház az indítványt nem fogadja el. 

A további vita ereedménye nem lesz hatá
rozat, hanem azok után a ház egyszerűen bele 
fog az egyes tételek tárgyalásába. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a Vl-ik 
czim I. rovat 1. tétele a. pontját.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó : A pénzügyi 
bizottságnak e rovatnál több rendbeli észrevétele 
van. Az első tételnél stylaris tekintetben azon 
észrevétel van, hogy „írnok" helyett tétessék 
„segéd", minthogy e nomenclatura sokkai inkább 
illik az itt alkalmazott egyénekre. 

E l n ö k : Méltóztatnak a 3520frtot megsza
vazni (Megszavazzuk!) Következik a 2-ik tétel. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 2-ik 
tétel b. pontját, mely változtatás nélkül elfogadtatván, 
olvassa a c. pontot.) 

Szé l l K á l m á n e l ő a d ó : A bizottság 
az őrseged fizetését 1000 írtról 800 frtra ajánlja 
leszállittatni. 

E l n ö k : Méltóztatnak beleegyezni a 200 
frt levonásába ? (Elfogadjuk!) Lesz tehát a pénz
ügyi bizottság módosítása szerint. 

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

P u l s z k y F e r e n c z : Itt egy stylaris 
észrevételem van, t. ház/ Itt az áll, hogy „ir-
nok-kitömő", ámbár Dreher ur igen derék em
ber, sok madarat és egyéb állatot tömött ki, 
de írnokot még soha sem tömött ki, (Derültség) s 
reménylem, soha sem is fog. (Derültség.) Tán 
ugy tehetnők. hogy kitöméssel foglalkozó segéd. 
(Helyeslés.) 

S z é l l K á l m á n e lőadó : Az írnok 
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fizetése a bizottság véleménye szerint 500 írtról 
700 írtra emelendő. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház e rovatot is elfogadja. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : (olvassa az 

I-ső tétel c. pontját, s a 2-ik, 3-ik tételt, melyek vál
toztatás nélkül elfogadtatván, olvassa folytatólag a 
4-ik tételt.) 

P u l s z k y F e r e n c z : Mindamellett, hogy 
Tisza Kálmán képviselő ur szokott logicájával 
előadta a maga véleményét, bátor vagyok a t. 
házat — ha bár nem is egészen correct e rész
ben eljárásom — kérni, hogy a mit ezen tó
telekre kértem, méltóztassék megszavazni 

Erre vonatkozó indítványomat, bátor vagyok 
következőben előterjeszteni. 

„Emeltessék a vallás-és közoktatási minisz
ter előirányzatának 35-ik lapon 4. tételében elő
forduló költségadomány 24,660 írtról 34,660 
írtra, jelesen: 

Kézi szakkönyvek és folyóiratokra 5000 írt 
helyett 7500,rógisógi gyűjtemények szaporítására 
1500 helyett 5000 napidijakra s kisebb rende
zésekre 4000 írt." 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s m i n i s z -
t e r : Azt hiszem, legjobb lesz e tárgyra nézve 
azon utat követni, hogy utasittassék a pénzügyi 
bizottsághoz, mely véleményt fog adni minden 
egyes tételről. 

C s e r n a t o n y L a j o s : Megvallom, hogy 
én ugyanazt, a mit a miniszter ur mondani 
méltóztatott, correctnek tartom; de maga a mi
niszter ur is a napokban igen sok változtatást 
fogadtatott el egyes tételekre nézve, és azok 
nem utasíttattak a pénzügyi bizottsághoz. Én 
tehát azt hiszem, hogy máskor a miniszter ur 
is megtarthatná azt, a mit Pulszky képviselő ur 
indítványára nézve javasol, annál is inkább, mert 
mit Pulszky t. képviselő ur kivan, oly valami, 
a mit azon előzmény utáu, melyet a miniszter 
ur részéről láttunk, igen nehezen esik visszauta
sítani mindazoknak, kik a múzeum gyarapodása a 
fölvirágzása fontosságáról meg vannak győződve. 
Én részemről kijelentem, hogy igen nehezemre esik 
az ellen szavazni, hogy ezen összegek azonnal 
meg ne adassanak. 

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 : Csalódik t. képviselőtársam. En 
aa egyetemi költségeknél egyes tételek emelését 
voltam bátor indítványba hozni, a mi meg is 
szavaztatott. Azon idő közt azonban, melyben én 
ezt indítványoztam ós a mostani idő közt kelt a 
háznak azon határozata, mely Tisza Kálmán 
képviselő ur indítványára hozatott. Fölfogásom 
szerint első kötelességem magamat ezen határo
zathoz tartani. (Helyeslés.) Ha tehát akkor, midőn 
az egyetemi költségek egyes tóteleit emelni kí
vántam, szabályszerüleg jártam el, mert azt tet

tem, a m i az előbbibudgetnélmár történt, fölfo
gásom szerint most ismét szabályszerüleg jártam 
el, a midőn a házat figyelmessé tettem imént 
hozott határozatára. A különbség az előbbi és 
a mostani eljárásom közt csakis a ház határo
zatában leli indokát. (Helyeslés.) 

H e n s z l m a n n I m r e : Ha az indítvány 
a pénzügyi bizottsághoz utasittatik, akkor ez 
úttal ahhoz nem szólok. 

E l n ö k : Tehát az indítvány a pénzügyi 
bizottsághoz utasittatik és jelenleg csak 24,660 
írt szavaztatik meg. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az 
5,, 6. és 7-ik tételt, melyek észrevétel nélkül és válto
zatlanul elfogadtatnak.) 

M á t t y u s A r i s z t i d : T. ház ! Én meg
vallom, azt vártam, hogy Pulszky képviselőtár
sam itt megteszi indítványát a múzeum vizve-
zetésére vonatkozólag, a mint tett indítványt a 
gyűjteményre nézve. 

E l n ö k : Ez elhalasztatik jövőre. 
M á t t y u s A r i s z t i d : Miután azonban ezt 

nem tévé, én kötelességemnek tartom az indít
ványt megtenni annyival inkább, mert én ezen 
vízvezetéket nem csak ép oly fontosnak tartom, 
mint az egyetemi épületnél, hanem közbiztonsági 
szempontból még szükségesbnek, mondhatom mel-
lőzhetlennek. Ajánlom tehát következő indítvá
nyomat: „A 8-ik tételnél a vízvezetéknek a 
nemzeti múzeum-épület és kertbe leendő beve
zetésére szükséges összeget a képviselőház meg
szavazza. " 

E l n ö k : T. ház! Ezen indítvány talán 
miniszter urnák szintén figyelemébe ajánlandó. 
(Helyeslés.) 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő ; (Olvassa a .9, 
10., 11.. 12., 13., lé., 15., 16-ik tételeket, melyek vál- . 
tozatlanul elfogadtatnak.) 

E l n ö k : Az összeg tehát a mit a t. ház 
megszavazott: 67,757 írt. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 17., 
18., 19., 20-ik tételt.) 

S z é l l K á l m á n e l ő a d ó : A fedezet 
összesen tesz 26,690 irtot, ez összehasonlítva a 
rendes kiadások összegével, 67,757 írttal, mutat
kozik a fedezetben hiány 41,067 írt. 

E l n ö k : Ez összeg az, a mivel pótolja a 
t. ház határozatánál fogva a múzeum költségeit. 

H ó d o s i u J ó z s e f : Itt egy indítványt 
akarok előterjesztenni. Megvallom t. ház, hogy 
nem nagy kedvvel, sőt inkább közönynyel teszem 
indítványomat, ós pedig közönynyel azért, mert 
midőn a belügyminisztérium költségvetése alkal
mával indítványt tettem az iránt, hogy egy ro
mánnemzeti színház alapítására bizonyos összeg 
szavaztassák meg, azt hallottam mondatni, hogy 
majd ha a cultusminiszterium költségvetésének: 
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tárgyalása fog napi rendre tűzetni, a népnevelés, 
tehát a román népnevelés és oktatás ügyére 
nézve is nagyobb összegek fognak inditványba 
hozatni és megszavaztatni. És mi tör tént a cul-
tusminiszterium költségvetése tárgyalásánál? Az, 
hogy Babes Vincze képviselőtársunk által egy
házi czélok és illetőleg az óhitű egyházak java
dalmazására inditványba hozott nagyobb össze
geket a ház elvetette, valamint szintén elvetette, 
vagyis inkább a pénzügyi bizottsághoz utasította 
Borlea Zsigmond által t e t t inditványt, a bradi 
román gymnasium felsegélyezésére nézve. Most 
t. ház, mit remélhetek én, midőn egy ha
sonló czélu módositványnyal akarok a ház elé
be járulni? Megvallom igazán, hogy az önök 
omnipotentiájával szemben semmi vagy leg
alább kevés reményem van. Ugyanis is ha 
azt mondjuk t. ház, hogy szavazzanak meg egy 
román nemzeti színház alapítására bizonyos ösz-
szeget, azt mondják: hisz a románoknak nincs 
még szinházok, tehát nem lehet azon összeget 
megszavazni ; továbbá azt mondják : hisz még az 
oláhországi románok sem szavaztak meg a ma
gyarok részére, hogy nemzeti színházat alapithas
sanak ; tehát i t t sem lehet megszavazni a romá
nok részére egy nemzeti színház javadalmazását. 

Ez aztán az argumentum. 
Ha azt mondjuk, hogy szavaztassanak 

meg bizonyos összegek egyházi czélokra s 
különösen az óhitű egyház javadalmazására, 
mert szegények; azt mondják: nem lehet. 
Nem lehet pedig azért , mert nem lehet 
oly óhitű egyházak javadalmazására segélyezést 
megszavazni, mely óhitű egyházak Magyarország
ban levén, azoknak törvényhozója Pétervárott 
van s azoknak világi feje a czár, (Felkiáltások: 
Igaz '.) pedig az egész világ tudja, hogy ez nem 
ugy van, az.egész világ tudja, hogy ézt állítani 
absurdum. Más részről pediglen azt mondják, 
hogy nem kell az oláh papok felsegélyezésére 
javadalmazást szavazni, mert az oláh papok még 
olvasni sem tudnak. Ez is aztán argumentum 
I t t azonban a lapot meg lehetne fordítani és azt 
mondani, hogy vannak sok olyan katholikus szé
kely emberek, kik a rosariumban latinul olvas
nak s azt sem tudják, hogy mit olvasnak. (Fel
kiáltások: Nem igás!) Ezért azonban én azt nem 
mondanám soha, hogy ily katholikus emberek mű
velésére összeget ne szavazzanak meg. Ha azt 
mondjuk, hogy a hivatalok betöltéseinél legyenek 
tekintettel a nemzetiségekre, azt mondják, nem 
lehet a nemzetiségekre vagy a különböző vallá
sokra tekintettel lenni, hanem a képességre, és 
megmutatták, hogy vannak tekintettel a képes
ségre a tanfelügyelők kinevezésénél, mert, — 
a mint hallottam mondatni, — olyanokat is ne
veztek ki tanfelügyelőnek, kik irni sem tudnak. 

KÉPV. H. NAPLÓ 18f| vi. 

Más részről pedig azt mondják : hogy a vallás 
és közoktatási minisztérium központjában azért 
vannak fölösleges hivatalnokok, mert különös te
kintettel kellett lenni a különböző nemzetisé
gekre és vallásokra, tehát oly hivatalok adattak 
a nemzetiségeknek, melyek fölöslegesek voltak. I t t 
tehát, a mint a román mondja : „Sí eu capu de 
parete, si cu paretele de capu," az az fővel is a 
falhoz, a tállal is a főhez. Ha azt mondjuk, hogy 
ismertessenek el és biztosíttassanak politikai jogaink 
ugy nemzeti, mint nyelvi tekintetben, azt mondják, 
hogy felakarjuk darabolni az országot; tessék 
Komániába menni, ha politikai jogokat akarnak 
élvezni. Ez is argumentum! pedig nem aka
runk elmenni, mert ez is a mi hazánk és ha el 
akarnánk menni, önök lennének azok, akik 
vissza tartóztatnának bennünket. (Fölkiáltások: De
hogy!) Ha azt mondjuk: szüntessék meg Erdély
ben a kivételes állapotot, az önkény uralmát, 
azt mondják nem lehet, mert ott minden bokor
ban egy oláh ellenség van. Ez is argumentum. 
Csak azt említettem fel t . ház, a mi e házban el
mondatott. 

Mindezek, uraim, azon aggodalmat ébresztik 
bennem, mikép a népnevelést, a nép müvelését 
magyarosítani, azt csak magyar szellemben akar
ják vezetni, és ugy veszem észre, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium költségvetése erre ezé-
loz, ily irányban van szerkesztve és előirányozva. 
Ugyanis azon két millióból, a mely ott elő van 
irányozva, majd nem 18/2o-adresz sjoeciíicus magyar 
czélokra van előirányozva, és csak 2/20 rész nem 
specificus magyar czélokra. Mindezek mellett t. 
ház, mind a mellett, t . i. hogy oly plausibilis 
ellenvetéseket tesznek indítványaink, módosít vá
nyainkra , és épen azért, hogy ily nagy összeg 
van specificus magyar czélokra és ily kis összeg 
nem magyar, — specificus magyar — czélokra, köte
lességemnek tartom a t . ház elé egy módositvány
nyal járulni, egy oly nép érdekében, a melynek 
művelődését előmozdítani nem csak saját, hanem 
a magyar népnek is érdekében fekszik: és ez a 
román nép, a román nemzet, a mely egyedül 
természetes szövetségese a magyarnak, és én 
nem hiszem, hogy a magyarnak jól felfogott 
érdekében lenne ezen nemzetet akár elnyomni, 
akár annak művelődését elő nem mozdítani, 
vagy csak ignorálni is. 

T. ház! Ugy hiszem, hogy sokak előtt tudva 
lesz, vagy legalább hallották, mikép még 1860-
ban Erdélyben egy román népmüvelődési egylet 
alakult. Nekem szerencsém volt az egylet iránt 
több alkalommal felszólalni, különösen egy inter-
pellatió és egy határozati javaslat tétele alkal
mával, a mely közbevetőleg legyen modva, mind 
a mai napig még napirendre nem tüzetett. Ugy 
hiszem továbbá t. ház, hogy sokak előtt tudva 
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lesz, vagy legalább hallották, mikép Aradon 
szintén egy román népmüvelődési egylet alakult. 

Ezen két egylet az, a melynek felségélését 
a t. háztól kérem. 

Indokaim nagyon egyszerűek és rövidek: a 
román nép materialis szegénysége egyrészt, és a 
közművelődési érdek más részt. 

A román nép közművelődési érdekeit e két 
egylet képviseli, és meg kell említenem, hogy e 
két egylet alapszabályai felsőbb helyen helyben
hagyattak, megerősíttettek: ezért ajánlom módo-
sitványomat; mielőtt azonban felolvastatnék, en
gedje meg a t . ház, hogy előadásomat egy ado
mával végezzem be, mely azonban tény. (Hall
juk!) Egy világosi polgárnak pere volt Bohussal, 
nem képviselőtársunkkal, hanem egy másikkal. 
(Egy hang: Tán az apjávall) E világosi polgár el
vesztette perét Arad megye törvényszékénél, és 
midőn ügyvédével találkozván, ez perének elvesz
téséről értesité, röviden csak azt válaszolta: 
„Cu á tá tu mai reu peutru Bohus", annál roszabb 
Bohusra nézve. Meglehet t. ház, hogy ha kül
dőim előtt megfogok jelenni és azt mondom ne
kik : hogy minden indítványom és módositványom, 
melyet érdekökben tettem, elesett ez országgyű
lésen, mutatis mutandis, azt fogják felelni, mit 
azon világosi polgár felelt az ügyvédnek. (Fel
kiáltások : Ohó! Zaj,) Különben én t. ház előre 
kijelentem, hogy ezt semmi esetre nem fenyege
tésül hoztam fel (Felkiáltások: Beméljük is! Vagy 
ugy!); mert hiszen ama világosi polgár sem 
fenyegetődzött, csak azt mondta el, a mi szivén 
feküdt; más részről pedig megmutatta, hogy 
pere elvesztésével sem esett kétségbe. S most 
kérem módositványom felolvasását. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa Hódosiu 
módositványát:) „A vallás-és közoktatásügyi minisz
térium költségvetésének 6-ik, azaz közművelődési 
czimének 2-ik rovatába tétessék : Az erdélyi iro
dalmi és nójnmivelődési egyletnek 5000 frt, az 
aradi, szintén román népmüvelődési egyletnek 
5000 írt." 

E ö t v ö s J ó z s e f h . c n l t u s m i n i s z t e r : 
Az indítványból is, de főképen képviselőtársunk 
előadásából azt látom, hogy budgetemet nem 
igen méltatta figyelmére, miután azt méltózta
tot t mondani: hogy a budgetembem előforduló 
tételek közt 18/20-ad rész specificus magyar czélokra, 
sajátlag magyar érdekekre van szánva. 

De én, bármennyire gondolkoztam ezen, nem 
tudok oly tételt találni, mely Magyarország 
minden lakosa érdekének, bármily nemzetiségű 
legyen az, vag}ns éljen bármely nyelvvel, egy-
iránt meg ne felelne. Ott van mindenek előtt a 
nemzeti múzeum. Mibőll áll a múzeum 1 Régiség
tárból, könyvtárból és természettudományi gyűj
teményből és képtárból. 

Furcsa volna azt állítani, hogy az nem ép 
ugy érdekli a hazának román lakóit, mint a 
magyarokat. A ki azt állítja, meggyőződésem 
szerint, oly valamit állit, a mit tagadok, mert 
sértő a román nemzetre nézve, minthogy más 
szavakkal azt állítaná, hogy ahhoz, a mi speciá
lis művelődési czél, habár egész Magyarországot 
illeti, a románoknak nincs köze. (Élénk helyeslés.) 
Az ily állítás ellen ellentmondok. Ez a mú
zeumra vonatkozólag. 

Következik az erdélyi múzeum. Mi foglaltatik 
az erdélyi múzeumban? Ismét ugyanazon tár
gyak ; és miután román ajkú polgártársaink nem 
ismernek más történelmi multat, mint a mién
ket, miután egy évezred ota együtt élünk, mi
után e haza épen ugy az ő hazájok, mint a 
miénk, szeretném tudn i : hogy a Magyarország
ban talált régiségek, vagy Magyarországban ta
lálható természeti kincsek, miért érdekelnék ke-
vésbbé azon honfiainkat, a kik románul beszélnek, 
mint azt, a ki magyarul beszél. (Élénk helyeslés.) 
Mert a t. képviselő ur nem fog nekem a bud-
getben egyetlen egy tételt sem mutatni, a mely 
sajátlag magyar érdekű lenne. Előfordul i t t a 
meteorológiai intézet. Soha nem hallottam, hogy 
a kegyes ég a magyarnak és románnak külön
böző időt adott volna; (Derültség) hogy ne es
sék ugyanakkor a románnak, mikor a magyar
nak esik. (Élénk derültség.) 

I t t van a magyar akadémiának könyvtára. 
Méltóztassék minket szerencséltetni e könyvtár
ban, s méltóztassék végig menni a könyvtáron: 
vajon csak magyar könyvekből áll-e az"? Vajon 
lehet-e azt mondani oly könyvtárról, a mely 
mindenkinek nyitva áll, a melyet mindenki, ki 
i t t az ország fővárosában tartózkodik s tudo
mánynyal foglalkozik, egyiránt használhat, mely
nek nagyobb része, nem magyar, hanem más 
nyelven írott könyvekből áll ,• — ha a román 
könyvek száma csekélyebb, mint a franczia vagy 
angol könyvek, annak az oka csak a román iro
dalom és nem azok, kik ezen könyvtárt össze
szerezték; (Derültség) — vajon lehet-e azt mon
dani egy oly könyvtárról, hogy ez sajátlag ma
gyar könyvtár ? Én tehát ellentmondok t. kép
viselőtársunk ezen állításának, s azt mondom, 
hogy ezen tételek, a mint i t t foglaltatnak, az 
elsőtől az utolsóig egyátalán nem nemzetiségi, 
nem nyelvi czéluak, hanem tisztán átalános tu
dományú czéluak. (Élénk átalános helyeslés.) 

Mindazt, a mi tisztán a nyelv miveléséhez 
tartozik, a mi tehát sajátlag e haza, magyar, 
szláv, román, vagy német nemzetiségű polgárai
nak különleges érdeke lehetne, azt hagyjuk az 
egyes nemzetiségekre. — I t t nem foglaltatnak 
más tételek, mint olyanok, melyek a haza min-
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den nemzetiségét egyiránt érdeklik. (Élénk he
lyeslés.) 

T i s z a K á l m á n : Azok után, a miket a 
t. miniszter ur elmondott, talán nem is szólanék, 
ha tiltakoznom nem kellene többek közt épen 
magam által mondott némely szavaknak az igaz
sággal tökéletesen ellenkező értelmezése ellen. 
De. ezt elhallgatnom nem lehet. Igaz, hogy ugy, 
a mint a képviselő ur összeállitani méltóztatott 
a tényeket, sikerülhet neki azokat, kik az or
szággyűlés tanácskozásait figyelemmel nem kö
vették , félrevezetni; de azt gondolom, hogy 
arról, miszerint azon összeállítás a legegyszerűbb 
igazsággal homlokegyenest ellenkezik, senkinek 
kétsége nem lehet, ki a múlt napokban e ház
ban jelen volt. 

Jelesen azt monda a t. képviselő ur itten, 
midőn egy román színházra kért pénzt, hogy 
kérése azon indokkal vettetett el, mert Bukarest
ben sem adnak magyar színházra. Igaz, ezen érv 
fölhozatott és talán föl is hozathatott és nem is 
lehet tagadui, hogy az bír némi alappal; de a 
fő érv nem az volt, hanem volt az először, hogy 
egészen más a helyzet az ország fővárosa és 
más egy provinciális várost illetőleg, és volt má
sodszor érv az, hogy utoljára a mi megszavaztatott, 
a zenére szavaztatott meg, melynek pedig nemze
tiségi kizárólagos jelleget nem szoktak tulajdo
nítani. 

Különben át tért a képviselő ur arra, hogy 
mi történik, hogy ha a román egyház számára 
kérnek valamit ? és azt állította : hogy i t t az 
mondatott, hogy arra nem lehetne megszavazni 
semmit, mert annak feje az orosz ezár. Már en
gedelmet kérek, az hogy nem a román, hanem 
az óhitű egyháznak átalában feje az orosz czár, 
átalánosan elterjedt hit igen sok helyütt ; meg
lehet, hogy ez nem alapos, s a múltkor Mocso
nyi Sándor képviselő ur közbeszólására én nem 
is ragaszkodtam ezen tételhez; csak arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a t . képviselő urat , hogy 
egyátalában nem jött ez elő akkor, midőn ő 
indítványozta volt, hogy az óhitű egyház szá
mára megszavazott összeg növeltessék, hanem 
előjött egész átalánosságban akkor, midőn az 
egyházak helyzetéről volt szó és előjött kapcso
latosan a római katholikus egyházzal és min
den más egyházzal. Midőn pedig ő kért na
gyobb összeget megszavaztatni a román óhi
tűek számára: az ok és alap annak meg
tagadására nézve egyátalában nem az volt; 
hanem volt az, hogy mi azon elvből indultunk 
ki, hogy minden oly segély csak ideiglenes ter
mészetű lehet, és hogy tehát az összegeket még 
nagyobbítani nem czélszerü és így azon egész 
összeállítás, melyet ő combinált a kettőből, ösz-
szehuzván olyanokat, melyek egészen más tárgy

nál napok különbségével történtek, nem egyéb, 
mint az igazság szántszándékos elferdítése. (Igaz ! 
Ugy van.) Különben is épen ugy nem áll az 
sem, hogy a román óhitű egyházra semmi sincs 
megszavazva, mert méltóztassék a budget-et 
megnézni, (Hódosiu közbeszól: Nem is mondtam azt!) 
igen is van egy bizonyos összeg megszavazva. 

Azt is monda a képviselő ur, hogy midőn 
a román népnevelésre kért pénzt, azzal argumen
táltak, hogy nincs szükség, mert a román lel
készek nem tudnak olvasni. Hogy ily dolgokat, 
akár székely katholikus lelkészekről, akár a román 
lelkészekről fölhozni, helyes-e? azt nem vitatom; 
elég az, hogy én ily argumentumokkal élni nem 
szoktam; de meg kell jegyeznem azt, hogyha 
megszavaztunk a népnevelésre egy összeget és 
akarunk megszavazni nagyobbat, mint eddig 
megszavaztunk, ugyan kérdem, különösen azon 
a tegnapi napon elfogadott indítvány után, hogy 
a népű eveiésre megszavazott összegek kiválólag 
ott alkalmaztatnak-e, hol azokra legnagyobb szük
ség van ? ugyan kérdem, legnagyobb részét nem-e 
épen a román nép számára szavaztuk meg ? (Igaz! 
Ugy van.) 

Beszélt a t. képviselő ur hivatalnokokról 
és hivatalnemkapásról és beszélt arról, hogy 
a más nemzetiségűek a fölösleges hivatalokba 
neveztetnek ki. I t t az, hogy a más nemzetisé
gűek fölösleges hivatalokba neveztetnek ki, nem 
mondatott, hanem az mondatott, hogy több 
hivatalnok kell, mint a mennyi szorosan véve 
kellene, és indokoltatott igen is azzal, hogy 
i t t a különböző felekezetekre és nemzetiségekre 
figyelemmel kell lenni. S ez ismét egészen kü
lönböző két dolog; mert ez csak azt teszi: azért, mert 
oly nagy a hivatalnokok száma, hogy némelyik 
fölösleges, és a nemzetiségekre és hitfelekezetekre 
figyelemmel kell lenni; de ebből azt magyarázni 
ki, hogy a szükséges hivatalokban a magyarok 
alkalmaztatnak, s a fölöslegesekben a más nem
zetiségűek : azt ismét semmiféle logica szerint 
következtetni nem lehet. De ha igy volna is, 
legfölebb azon helytelen gyengeségnek volna ve
hető a kormány részéről, hogy csak azért, hogy 
a más nemzetiségűek lekenyereztessenek, még 
fölösleges hivatalokra is pazarolja az ország va
gyonát. (Élénk helyeslés.) 

Azt is fölhozta a t . képviselő ur, hogy i t t 
azt is mondják, hogy ha ők politikai jogokat 
akarnak, menjenek Romániába; de ők nem akar
nak menni, s ha akarnának is, nem eresztenők 
el. (Egy hang: Dehogy nem!) 

A mi a politikai jogok gyakorlatát illeti, 
én tagadom, hogy a románok épen ugy ne gya
korolhatnák politikai jogaikat itt, mint bármely 
más ajkú fia a hazának. (Helyeslés.) \ 

Mondathatott, — ha jól emlékszem — 
31* 
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csakugyan mondatott is ez, de nem a politikai 
jogok gyakorlatára vonatkozólag, hanem monda
tot t igen is azon követeléssel szemben, midőn 
i t t mint román nemzet akarnak előállani; ak
kor mondatott, — s ha jól emlékezem — nem 
általam, de más által mondatott, hogy a román 
nemzet Romániában van ; s megengedjen, hogy 
figyelmeztessem arra, hogy midőn mindig épen 
a legnagyobb szabadelvüséggel akarnak előállni, 
midőn a szabadelvű elveket vitatják, mindannyi
szor azon követelés ökkel egy formaszerüleg oly 
privilégiumot követelnek maguknak , minővel 
Európában egy nemzetiség, sőt egy nemzet sem 
bir. (Hódosiu: Csak épen a magyar!) Mert Euró
pában több nemzetiség van olyan, mely nem 
csak egy országban, nem csak egy hazában la
kik, s minden oly nemzetiség csak ott, azon or
szágban, mely róla neveztetik, nemzet, és má-. 
sutt nem nemzet, hanem nemzetiség. (Ugy van!) 

Soha eszébe nem fog jutni a Franeziaor-
szágban lakó németeknek, hogy ők magokat ott 
mint nemzet gerálják, pedig ezek nagy számmal 
vannak ott. Soha eszébe nem fog jutni a Ro
mániában lakó magyaroknak, hogy magukat ott 
nemzetnek tekintessék, és soha nem is jutot t 
maguknak a románoknak is eszébe, hogy Szer
biában magokat nemzetnek kívánják tekinteni. 

Midőn tehát azt követelik, mivel más sok
kal nagyobb nemzetiségek sem birnak: hogy ők 
nem csak saját hazájokban, az az abban, mely
nek a nevet ők adják, mert hiszen ez is hazá-
jok, mint polgároké, de másutt is mint nemzet 
kívánják, hogy szerepeljenek: akkor privilégiu
mot követelnek magoknak, és midőn ezt nem 
mindenütt, hanem kiválólag csak nálunk köve
telik , megengedjen a t. képviselő ur, még a 
közös haza iránti szeretetnek sem nagy jelét ad
ják. (Élénk helyeslés.) 

Különben én hiszem és reménylem, hogy e 
hazában lakó román polgártársainknak legna
gyobb része nem vágyik kimenni e hazából, és 
nincs is oka vágyni; mert ha kimenne azon ha
zába, melynek ő nem gyermeke, de mely nevét 
az ő nemzetiségétől kapja, alig hiszem, hogy 
magát jobban érezhetné. (Ugy van!) Én hiszem, 
hogy ők nem vágynak el, s bizonynyal nagyon 
sajnálnok is, ha vágynának, de nem tartanok 
ugyan őket erőszakkal vissza: (Több hang: Nem 
bizony!) de azt hiszem, hogy meg fogunk tenni 
mindent arra, hogy maguktól itthon maradjanak; 
az az meg fogunk tenni mindent arra, hogy i t t 
magukat elégedetteknek s bo ldogoknak érezzék; 
de ha egyesek, meg nem elégedve azzal, a mi 
lehető, vágynak kimenni : legjren meggyőződve 
a képviselő ur, marasztalni senki nem fogja. 
(Élénk helyeslés.) 

A mi az indítványt a közművelődési czé-

lokra vonatkozólag illeti, annak idején majd 
hozzá lehet szólni, természetesen ez is minden
esetre azon osztályba esik, mely fölött i t t rög
tönözve határozni nem lehet. 

Most még csak egy pár szót képviselő ur
nák adomájára. (Halljuk!) T. képviselő ur el
mondotta ugyan, hogy az nem fenyegetés ; azon
ban, ha nem akart fenyegetés lenni, akkor nem 
tudom, hogy mi? mert akkor értelme ugyan 
nincs ; mert ha ő majd haza fog menni a nép 
közé, el fogja mondani, hogy minden indítvá
nyai elbuktak, az analógia a Bohus iránt adott 
felelettel — az, hogy a nép azt fogja mondani, 
mert ez az analógia, „annál roszabb a magyar
nak." Én részemről, ha fenyegetés volt, akkor 
nevetségesnek tartom, (Átalános élénk helyeslés!) 
ha fenyegetés nem volt, akkor semminek sem 
tartom (Átalános helyeslés); hanem egyet meg
jegyzek és ez az egy az, hogy én magam is azt 
hiszem, hogy alig van Európában két faj, mely 
ugy mint a magyar és román, ha helyesen fog
ja föl rendeltetését, érdekét és jövőjét, egymásra 
lenne utalva, csak legyünk tisztában e tekintet
ben is azon szóval, a melyet képviselő ur mon
dott, hogy r egymás természetszerű szövetségesei 
vagyunk. En azt gondolom: azok, kik i t t e ha
zában lakunk, egymásnak nem szövetségesei, ha
nem hon- és polgártársai vagyunk; azon kivül 
igen is óhajtom és kívánom, hogy őszintén szö
vetségesei legyünk a román fajnak ott, hol az 
államot ők képviselik, vagyis szövetségben legyünk 
azon állammal, a melynek nevét a román nem
zet adja. Még csak azon jajjal szemben, melyet 
képviselő ur alkalmazott , kénytelen vagyok 
azzal fejezni be beszédemet, hogy én pedig azt 
mondom, és igazán sajnálattal és vérző szívvel 
mondom,— nem alkalmazva egyébiránt a dolgot 
senkire sem — jaj azon népnek, melyet vezérei 
félre vezetnek! (Átalános élénk helyeslés) 

S i m o n y i E r n ő : Azok után, a mik előt
tem szólott képviselő ur által elmondattak, és a 
melyekkel én minden tekintetben tökéletesen 
egyet értek, nem fogok több észrevételeket tenni 
azon megjegyzésekre, melyekkel Hodossiu képvi
selő ur indítványát kisérte, hanem egyszerűen 
áttérek magára az indítványra. Arra nézve azt 
akarom kijelenteni t . ház, hogy én egyátalában 
pártolom a közművelődési czéloknak előmozdítá
sát az országban, az ország határain belül: bár
mely nemzetiség, bármely faj közt történjék is 
az, nem politikai agitatiókra, hanem közművelő
dési ezélokra; én egyátalában nem ellenzem, sőt 
pártolom, hogy adassék segélyezés, nem ezen vagy 
azon nemzetiségnek külön, hanem nyelv- és faj
különbség nélkül. 

Miután ugy vagyok értesülve, hogy más ol
dalról is hasonló indítvány tétetik egy külön 
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kijelölt intézet segélyezése érdekében: én e te
kintetben azt hiszem, hogy a mi feladatunk nem 
lehet casinókat, mulató helyeket és olvasó kö
röket segélyezni, (Ugy van!) hanem feladatunk tu
dományos társulatokat, melyek közművelődési 
czélokat mozdítanak elő , erőnkhöz aránylag se
gélyezni. Annálfogva, én bátor leszek egy módo-
sitványt ajánlani azon indítványra, mely most 
a t . ház elé terjesztetett, és melyet én nem erre, 
hanem Paulini Tóth Vilmos képviselőtársam ál
tal hason czélra bejelentett indítvány ára akar tam 
tenni; de miután a most te t t indítvány hason 
természetű, bátor vagyok módosítványómat most 
már előterjeszteni, és ez a következő: 

„Utasittatik a vallás- és közoktatási minisz
ter ur, hogy az ország különböző vidékein létező 
tudományos társulatok nyelv- és faj különbség 
nélküli segélyezésére, kizárólag közművelődési ezé-
lokra, a fönnálló társulatok közt aránylag kiosz
tandó, és a szükségnek megfelelő összeg iránt 
tegyen a háznak jelentést." Bátor vagyok a t . 
háznak ezen módositványt, illetőleg indítványt 
ajánlani. (Helyeslés.) 

J á m b o r P á l j e g y z ő : Ivánka Imre! 
I v á n k a I m r e : Elállók! 
B a b e s V i n c z e : T. ház! (Eláll!) Én nem 

fogom követni a recriminatiókban Hódosiu bará
tomat ; de azokat nem hallgathatom el, miket 
Tisza Kálmán t. képviselőtársunk előadott'. 

En megvallom, hogy sok tekintetben azokat 
illetőleg, miket Hodossiu barátom elősorolt, nagy 
részben igaza van a t . vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák. Igaz ugyan, hogy a múzeum 
nem kizárólag magyar intézet; de épen azért 
ezelőtt egy pár perczeze] a t. ház még sem fo
gadta el annak ezimét ugy, mint inditványozta-
tot t , hogy országosnak vagy államinak neveztes
sék, hanem a magyar jelleget megtartotta, mit 
részemről nem helyeselhetek. 

Azt sem tagadhatom, hogy a magyar egye
tem nem csak a magyar ifjúság kiképezésére 
szolgái, hanem a többiekére is, de mindamellett 
nem tagadhatja senki, hogy azért az egyetem 
mégis magyar jellegű, magyar nyelvű. (Fölkiál
tások: Ez természetes! Ugy kell lenni!) Ez más 
kérdés. De azt sem lehet tagadni, hogy a 167 
gymnasium közöl 150 csupán magyar nyelvű, 
és hogy a többi nemzetiségeknek csak 15 
vagy 17 marad, a melyekben az ő nyelvökön 
is taní t ta t ik ; a 16 állami gymnasium közöl pe
dig alig van kettő, melyekben más nyelven is 
taníttatik. 

Megengedem, hogy az első állítás igaz, de 
az enyimet sem lehet tagadni. En nem mondom, 
hogy az rósz, hogy magyar intézetek vannak, 
hanem azt mondom: hogy szaporítsuk a gymna-
siumokat a magyarok számára kétszeresen, ha

nem állítsunk fel a többieknek i s ; mert addig 
kérem, mig az országban mindenütt csak egy 
nyelv lesz a tanítási nyelv, hiába fogjuk mon
dani, hogy ez a haza másoké is, mert a tet tek 
megezáfolják. Habár mondom, nem is irnék alá 
azon sorban mindent, a mit Hódosiu barátom 
elősorolt, de van némi igazság benne; és épen 
azért, ne méltóztassék t. ház rósz néven venni, 
ha egy valaki közölünk a legjobb szándékkal 
egyik indítványát a másik után előhozza, a köz
érdek tekintetéből; mert én azt mondom, hogy 
a román érdek is közérdek, és hogy nem csoda, 
ha ilyenkor néha — mert hisz az az emberi 
természet szerint történik — elkeseredés szüle
tik lelkünkben. En azt gondolom, hogy oly idő
ben élünk, a hol nem hasznos, nincs érdekünk
ben, hogy egymást gyötörjük, (Balfelől: Igaz!) 
hogy egymás ellen ellenségeskedést támaszszunk. 
Én szerencsés és boldog lennék, ha azt látnám, 
hogy a t . ház e felszólalások alapját abban leli, 
hogy érezzük lételünket, és azt biztosítani akar
juk épen ugy, mint ezt a magyar nemzetiség 
teszi e házban. Ez egész működésünk, a mióta 
i t t ülünk, bár ezt nem sikerült keresztülvinni 
ugy, a mint óhajtottuk volna. Hisz méltóztas
sanak meggondolni: ha önök a mi állapotunk
ban lennének, bizonyára szintén azt tennék. Min
dig azt halljuk, hogy közösek érdekeink, hogy 
a természet által vagyunk utalva az együttmű
ködésre, de mi haszna t. ház, ezen természetes 
érvnek, ha tettleg semmi sem történik. Elisme
rem ugyan, hogy történt már valami érdekünk
ben, de korántsem aűnyi, a mennyi történt egy 
ellenséges kormány, az osztrák kormány részé
ről. {Mozgás.) Ha méltóztatnak adatokat köve
telni, adatokkal fogok szolgálni. 

Az mondatik kérem, hogy az nem a haza
szeretet jelének mondható, ha nemzetnek nevez
zük magunkat. Hisz kérem az eluevezés olyan, 
mely a múltban, sőt a corpusjurisban is előfor
dul ; mindig natiónak neveztetnek az illető nem
zetiségek, és azért nem mondhatni, hogy valami 
rövidsége történt volna a magyar nemzetnek, 
vagy a hazának. Mondjuk nemzetnek, mert mint 
mondám, épen azon joggal élünk mi. mint a mi
lyennel él a magyar nemzetiség. A magyar nem
zetiség is szereti magát nemzetnek nevezni. (Bal 
felől: Jogosan, mert itthonn van!) Igaz t . ház, hogy 
a magyar nemzet itthonn van, de méltóztassanak 
megengedni: mi is itthonn vagyunk. (Balfelől: Mint 
magyar polgárok!) Én legalább nem tudom, hogy 
családunk beköltözött; mi i t t találtattunk, midőn 
a magyarok idejöttek, és a román nép mindenkor 
egyformán segítette a magyar nemzetet; fentar-
tani e hazát, és e czélra egyformán áldozott vé
rével és verejtékével. (Mozgás. Elnök csenget.) 

Méltóztassanak megengedni, t. ház, azt hi-

! 
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szem, senkisem fogja tagadni, hogy ma-holnap, 
ha a haza közlétele veszélyben forog, minden 
esetre arra lesz utalva a magyar és szüksége 
lesz, hogy a román szintúgy támogassa, mint a 
valóságos magyar. (Felkiáltások: TJgy mint 1848. 
évben!) 

En azt gondolom, hogy sem a magyar nem
zetet nem sértettem, sem a t. házat, én őszin
tén szólok és azt gondolom, hogyha a t. ház 
figyelmére méltatja szavaimat, nem fog vona
kodni azon csekély összeget megszavazni, melyet 
Hódosiu barátom indítványozott. 

Csak azt jegyzem még meg, hogy Simonyi 
Ernő képviselő ur az ellen tiltakozott, illetőleg 
kelt ki, hogy kaszinók és mulatóhelyekre sza
vazzunk meg valamit; én sem akarom ezt, de 
niocs is egy ily társulatnak sem ezen termé
szete, egy sem kaszinó, egy sem mulatóhely, hanem 
egyik nyelv-, a másik népmüvelődési egylet; 
minthogy pedig ezeknek eszközei csekélyek, s 
minthogy ez saját népünk érdekében szükséges, 
a Hódosiu barátom által indítványozott összeg 
megszavazását ajánlom. 

M i l e t i c s S z v e t o z á r : (Felkiáltások: El
áll!) Több észrevételem volna Tisza Kálmán kép
viselő ur szavaira, melyek nagy részét azonban 
a magyar nyelvbeni járatlanságom miatt el kell 
hallgatnom; de kénytelen vagyok azon szavaira, 
melyeket a népnevelés tekintetében mondott, 
némi észrevételt tenni. Azt mondotta Tisza Kál
mán képviselő ur, hogy az országgyűlés nagyobb 
összegeket is megszavazott már a népnevelés 
fejlesztésére. Ha a segélyezés a felekezeti isko
lák részére szavaztatott volna meg s ha a fele
kezeti iskolák nem lennének kizárva, akkor igen 
is maradna remény, hogy ez összegből a román 
és szerb népiskolák javára is fordíttatnék valami, 
de igy nem lehet erre remény. 

A felekezeti iskolák voltak eddig az ó-hitü 
románok és szerbek palládiuma a magyarizálta-
tás ellen, és mindaddig, míg a magyar kormány 
és Magyarország körében a magyarizálás törek
vése fönáll, mindaddig kötelességünk e felekezeti 
iskolákban a magyarizátió ellenében is palládiu
mot látni. Azért tehát utolsó garasunkat is oda 
fogjuk adni, hogy a községi iskolák nálunk föl 
ne állíttassanak, s azért azok segélyezése ér
vénynyel nem birand. 

Arra, a mit Tisza Kálmán képviselő ur 
mondott, hogy vannak nemzetiségi férfiak, kik 
roszul vezetik a nemzetet, (Fölkiáltások: Igaz!) 
csak azt felelem, hogy Schmerling is azt mondta 
a magyarok szabadelvű pártjának, hogy félre 
vezetik a nemzetet, s valamint akkor ők nem 
hitték azt, ugy mi sem hiszszük azt ma ma
gunkra nézve. 

• f ó k á i M ó r : T. képviselőház! (Bálijuk!) 

Hódosiu képviselő ur módositványa Simonyi 
Ernő t. képviselőtársam és barátom indítványa 
által egészen uj stádiumba lépett. Simonyi t . 
képviselőtársam határozati javaslata által ez már 
nem speciális román kérdés, hanem az összes 
nemzetiségeket érdeklő kérdéssé alakult át . 

Egy hozzám közel ülő t . barátom épen 
most kérdezi, hogy már mindennap fogunk i t t a 
nemzetiségi kérdésről hallani? kénytelen vagyok 
erre azt felelni, igenis mindennap fogunk hallani. 
De a mely téren a nemzetiségi kérdést örömest 
látom megjelenni, az épen a közművelődési és 
a tudományok müvelésének tere. Sohasem féltem 
nemzetiségünket tudományosan mivelt nemzeti
ségektől, (Tetszés.) féltem csupán a nemzetiségek 
vandalismusától. Tisza Kálmán t. barátom föl
említette, hogy lám, mily jó barátságban tudtak 
megélni a franczia és német nemzetiségek. Igen, 
mert mindkettő tudományosan müveit nemzetiség. 
Sohasem fog egymással vitatkozni az olasz, 
franczia és angol tudós és soha sem fognak egy
mással hajba kapni, sohasem fogják egymást meg
ölni a nemzetiségi kérdés miatt. (Tetszés.) Ez a 
müveletlenségnek van fönhagyva. Ha leküzdjük 
a müvei etlenséget, leküzdöttük a nemzetiségi 
kérdést is. Azért a magyar nemzetnek saját érdeke 
parancsolja azt, hogy a tudományos műveltséget 
előmozdítsa, hogy a velünk együtt élő, hazánk
ban élő nem magyar nemzetiségek, nemzeti egyéni
ségűket kifejteni iparkodjanak a tudományosság, 
a h t te ra tura terén. Semmi bennünket oly jól 
meg nem véd az annyiszor fenyegetőnek fölhozott 
orosz uniíicatio ellen, mint ha ezen nemzetisé
gek mindenikének irodalma és tudományossága 
azon önállóságra fejlődhetik, midőn a nemzet 
félteni kezdi azt, a mi saját kincse, és föl nem 
cseréli senkiével. És mivel mint magyar, meg
hódítani még az irodalom terén sem akarok 
senkit, ki nem tartozik saját nemzetiségemhez, 
épen azért törekednem kell arra, hogy más 
sem találtassék azon primitív állapotban, hogy más, 
hatalmasabb, és vele faj- vagy vallásrokon nem
zetiség meghódíthassa. {Tetszés.) 

Es épen azért, ha van valami, akkor ez az 
indítvány az, melyet pártolnom kell, a mely 
Simonyi Ernő t. barátomtól jött, mely mint 
tudom, ha ő föl nem szólal, Paulini Tóth Vilmos 
képviselő ur részéről is fölhozatott volna, a ki 
szintén a tót nemzetiségek tudományos művelő
dési czéljára kivan bizonyos, nem mondom cse
kélyebb, vagy nagyobb, legyen bizonytalan, össze
get a minisztérium által előirányoztatni-

Hallottam e házon kivül, mert régebb idő 
ó ta vita tárgya, hogy ez reánk nézve veszedel
mes volna, mert ezen nemzetiségi tudományos 
intézetek nem jó irányt követnek. De bocsássanak 
meg uraim, én ezt nem értem. 
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Ha azon nemzetiségi tudományos intézetek 
nem jó irányt követnek, nincs-e módjokban a,zon 
barátainknak, kik ugyanazon nemzetiséghez tar
toznak, és jó hazafiak, belépni azon társulatokba ? 
vagy pedig ha nem lehet belépniök, egy ellenkező 
és jó irányt követő tudományos társulatot ala
kítani, mely tudományos társulatok az irodalom 
utján azon népet, azon nemzetiséget a haza sze
retetére vezessék 1 (Helyeslés.) 

Uraim! Állítani akarni azt, hogy például a 
felső tót-vidékek összes népessége ne ragaszkod
nék hazájához 1 nem az első lett volna azok közt, 
a kik 1848. és 1849-ben a haza szabadságát, 
alkotmányát, magát Magyarországot a fél-világ 
ellen védelmezték volna? hogy ugyanezen hazá
já t szerető tót nép, ha vezetői akár egy már 
meglevő társulatba, akár pedig egy annak elle
nében alakult társulatba belépnének, nem volna 
jobb útra vezethető? azt kereken tagadom. (Tet
szés a bal oldalon.) 

T. ház! I t t egy olyan fegyver nyujtatik 
felénk, mely most markolattal áll felénk fordítva. 
Kínálják mi nekünk nemzetiségi képviselőtár
saink, hogy segélyezzük az ő tudomány és köz
művelődésre szánt intézeteiket is. Ha a magyar 
törvényhozás, ha a magyar kormány arra rá 
áll, hogy segélyezze őket, egyúttal jogot kajoott 
hozzá, hogy ezen intézetek belügyeibe beavatkoz
hassak és őket ellenőrizhesse, hogy igazán a 
közművelődésre és igazán a politikai agitátió ki
kerülésével tudományos ezélokra fordítsák azon 
összeget, a mit az ő számukra megszavazott. 
(Helyeslés bal felől.) 

Azt mondani most ezen ajánlkozóknak: nem 
kell fegyveretek, melynek markolata most felénk 
van fordítva, hanem nyújtsátok hegyét, s azt 
fogjuk meg: ez volna a legnagyobb diplomatia-
ellenes tet t . (Tetszés bal felől.) 

De mi annyira félünk ezen kérdéstől, hogy 
féltünkben saját magunk fegyverét is otthon 
hagytuk. íme a vallás- és közoktatási miniszté
rium költségvetéséből ki van hagyva saját tudo
mányos akadémiánk, melynek segélyezésére nem 
akarunk adni semmit; nem akarunk pedig adni 
azért, nehogy a többi nemzetiségeknek közmű
velődési eszközeire is kénytelenek legyünk adni 
valamit. (Tetszés.) 

Annál fogva én óhajtom, hogy mind a ma
gyar akadémia legyen ellátva azon eszközökkel, 
melyekkel ellátva jelenleg nincs, melyek nélkül 
czéljának nem felel meg, mert most fenn az er
nyő, nincsen kas; van egy pompás palotája, van
nak tudósai, de a tudósoknak nincsenek ahhoz való 
eszközeik, hogy a tudományt művelhessék. 

En tehát, midőn az összes nemzetiségek 
művelődési czéljaira kívánok az ország által 
megszavaztatni valamit, kívánom saját magam 

nemzetének is megszavazni azt, a minek jelenleg 
hiányában van. (Helyeslés.) 

Annál fogva bátor vagyok a következő in
dítványt terjeszteni a ház elé: 

„Vegyen föl a vallás- és közoktatási mi
niszter ur a rendkívüli szükséglet rovatában ezen 
czim a la t t : „tudományos hazai társulatok segé
lyezésére" nyelvi és nemzetiségi különbség nél
kül a szükséghez és lehetőséghez mért összeget, 
fordítsa azt a tudományos társulatok működési 
terjedelme szerint a kitűzött czélra. 

I v á n k a I m r e : T. ház! Igen röviden 
akarok szólni. Az, hogy a nemzetiségi kérdés 
ismét és ismét fölmerül és leginkább a románok 
részéről, annak okát nagy részben a magyarok 
magatartásában keresem Erdélyben. (Helyeslés bal 
felől. Többen közbe szólnak: Nem ugy van!) Kérem, 
ez ugy van, tapasztalásból tudom. 

Ha én oly megyében laknám vagy oly vi
déken, melyben a lakosság többsége nem ma
gyar, bizonyosan első teendőmnek tar tanám azon 
megye lakosságának nyelvét megtanulni s azt a 
nemzetiséget vezetni. (Élénk ellenmondás jobb fe
lől. Halljuk l bal felől. Nagy saj.) 

Nem az által lehet legyőzni egy ellenséges 
és rontó irányt, ha annak kitérünk, hanem az 
által, ha a küzdelembe belevegyülve, annak veze
tését veszszük kezünkbe. így van az a nemzeti
ségi kérdéssel is. A nemzetiségek azon része, 
mely a magyar államot mint magyar államot 
fön kívánja tartani, épen legnagyobb szolgálato
kat fog tenni ezen eszmének, ha a nemzetiségek 
müveléséhez hasonlóképen hozzájárulva, a vezetést 
magok kezébe veszik, (lielyeslés bal felől) és ha 
nem fogják más irányba, hanem azon irányba 
terelni, mely a magyar elemnek barátságos. 

Ezen pár szót kívántam egyedül elmondani 
s pártolom Jókai Mór képviselőtársam indít
ványát. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház! A tisztelt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur nagy lel
kesedéssel — hogy ne mondjam — nagy tűzzel ki
kelt az ellen, hogy Hódosiu képviselőtársam 
azt állította, hogy a költségvetésben kitet t ösz-
szegnek 18/20-da speeificus magyar ezélokra van elő
irányozva, s azt monda, hogy Hódosiu ezt csak 
azért állíthatta, mert az ő költségvetését nem 
tanulmányozta. 

És hogy Hódosiu czáfolatában egyenesen 
neki ment a magyar nemzeti múzeumnak. Hó
dosiu t . képviselőtársam a múzeumról egy szót 
sem szólt. Ő átalánosságban beszélt, de a tiszt. 
miniszter urnák már az rendes szokása, hogy 
midőn valaki a házban tőle valamit kérdez, ő 
egyet fordul, és nem arra, hanem egészen más 
tárgyról szokott lelkesedéssel felelni. Egyébiránt 
miután a t. miniszter ur a múzeumhoz ment, 
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én is oda megyek. Nem kellene azon sem cso
dálkozni, hogy ha valaki a múzeumra tett költ
ségekre is kifogást tenne, mert, kérem, Miletics 
képviselőtársam indítványozta, hogy a magyar 
nemzeti múzeum helyett e czim tétessék: ma
gyar országos, állami. Ez, ugy hiszem, sem több, 
sem kevesebb, mint nemzeti magyar múzeum. 

És ez indítványt mégis elvetették. Pedig 
épen azért, mert magyar nemzeti múzeumnak 
neveztetik, következtetjük, hogy mindent csak 
is kizárólag a magyar nemzetnek akarnak adni, 
s más nemzeteknek semmit. (Felkiáltások: Csak 
magyar nemzet van! Hát az ország nem magyar! ?) 
Nemzetek többen vannak az országban. 

A t. miniszter ur továbbá azt monda, hogy 
Hódosiu képviselőtársam állításai által az tün
tetik ki, hogy a románok a culturának ellensé
gei, s e tekintetben tiltakozott a t. miniszter 
ur. Tiltakozni joga van mindenkinek, azt tudom, 
s csak azt nem tudom, hogy kinek nevében til
takozott? Ha a románok nevében tiltakozott, 
akkor erre nézve azon megjegyzésem van, hogy 
az egészen fölösleges volt, mert egyrészt Hó
dosiu állításaiból azt következtetni, mit a mi
niszter ur állított, nem lehet, másrészt a román 
nép védelmére mi magunkat elégségeseknek 
tartjuk. 

Hogy Hódosiu és Miletics t. képviselőtár
saink azt mondották, hogy költségvetésének né
mely tételéből is kitűnik a magyarositási szán
dék : azon sem kell csodálkozni legkevésbbé sem, 
mert csak tegnap a kormánypártnak egy igen 
tekintélyes tagjától, Pulszky Ferencz úrtól, nem 
tudom hogy csúszott ki, de kicsúszott azon 
mondat: hogy akkor mag3~arositani lehetett 
volna. Engedelmet kérek: tehát ugy látszik, az 
akarat megvolt, s megvan most is a magya
rosításra. Bizony hiába viszünk sokszor macskát 
a zsákban, mert annak a körme mégis kilátszik, 
akár hogy takargatják; és mi a macska körmét 
a zsákból, bármint takargaták, meglátok eddig 
is, s meg fogjuk látni jövendőre is. 

Tisza Kálmán képviselőtársunk hazafiságun
kat és közös hazaszeretetünket vonta kétségbe, 
(Felkiáltások: Igaz!) valamint azon képviselő ur
nák, a ki közbeszólott s azt mondja: hogy igaz, 
ugy Tisza képviselő ur állítására én azt mon
dom, hogy nem igaz, s állításomat a história is 
bizonyítja, mert méltóztassék a történelmet föl
ütni, és meggyőződhetik mindenki, hogy a ro
mánok a trón és a haza ellen soha fegyvert 
nem emeltek; de azok védelmére igen sokszor; 
a történelem pedig nagyobb tanúságot képez, 
mint egyes képviselő urnák puszta, alaptalan ál
lítása, vagy többeknek közbeszólásuk. 

Pártolom Hódosiu indítványát. 
Eötvös Józse f b. cultusminiszter : 

T. ház! En részemről igen czélszerünek tartom 
magam is, hogy a kormánynak bizonyos össze
gek rendelkezésére álljanak tudományos intéze
tek fölsegélyezésére; az indítvány azon kitétele 
nélkül azután magától értetik, hogy ez nemzeti
ségi tekintet nélkül történjék, mert mihelyt egy
szer ki vau mondva, hogy az összeg tudományos 
társulatok vagy egyesületek fölsegélyezésére szol
gáljon, már magában ki van mondva az is, 
hogy közönyös: bármely nyelven működnek azok, 
csak tudományos értékűek legyenek. 

K e m é n y G á b o r b . : Megvallom, hogy 
az egész vitához nem akartam hozzászólni, ha
nem egy megjegyzés tétetett az erdélyi képvise
lőket illetőleg Ivánka t. képviselőtársam részé
ről. (Fölkiáltások: Nem a képviselőkre!) Igen so
kan vagyunk Erdélyből képviselők, tehát az 
mindenesetre minket is illet; ez észrevételt pe
dig szó nélkül nem hagyhatom. 

Első vád az volt: hogy azon megyékben, 
a hol vegyesen laknak magyarok és oláhok, 
miért nem tanulják meg a nép nyelvét. Ha 
méltóztatott volna Erdélyben járni, mindenfelé 
meggyőződhetett volna, hogy az ott lakó ma
gyarok igen is nagyon jól tudják az oláh nyel
vet, (ügy van!) 

A másik vád az volt: hogy miért nem ele
gyednek a román nép^ közé, és miért nem kí
vánják vezetni azt. Ámde a népség legnagyobb 
részével nincs semmi baj, (Ugy van!) a legszí
vesebb barátságos viszonyban élnek egymással a 
különféle nemzetiségek, mint békés polgárokhoz 
illik, (Helyeslés) és igen kevesen vannak, kik ez 
alól kivételt képeznek. Bátor vagyok t. képvise
lőtársaimat figyelmeztetni arra is, hogy itt nem 
erdélyiek azok, a kik a nemzetiségeket félreve
zetik, hanem egészen máshonnan valók. Azon 
vádra különben: hogy miért nem vezetik a nem
zetiségeket ? megjegyzem még azt is, hogy sok
szor könnyebb ezt mondani, mint megtenni. 
(Ugy van.') 

T. képviselőtársamnak a másik oldalon más 
nézetei vannak nagyon fontos politikai kérdé
sekben, mint csekély személyemnek és mint azon 
pártnak, mely ezen oldalon ül. Kérdezem: miért 
nem jön át, hogy itt megnyervén a többséget, 
vezessen minket? (Élénk helyeslés és derültség.) 

Csernatony Lajos : T. ház! Én azt 
hiszem, hogy mindezen javaslatok fölött most 
itt a budget tárgyalása alkalmával — legalább 
ez alkalommal — határozni nem fogunk. (Ugy 
van!) Méltóztassék mégis megengedni, hogy ide 
vonatkozólag nézeteimet elmondjam. (Halljuk!) 

Én tökéletesen egyetértek azzal, a mit Si
monyi Ernő képviselőtársam mondott, hogy az 
országnak nem lehet föladata casinókat, mulat-
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ságra, társadalmi időtöltésre alakult egyesülete
ket segélyezni. (Helyeslés.) Sehol a világon nincs 
— tartozzék bár ezen elubb-nak, easinónak vagy 
akár mi néven nevezendő körnek tagja egyik 
vagy másik nemzetiséghez, és legyen akár mi 
féle társadalmi vagy mulatsági ezélja — űincs 
sehol az, hogy az állam föladata legyen a se
gélyezés. Tessék alakítani easinókat, clubbokat 
azoknak, kik óhajtják magokat e téren mulatni. 
(Helyeslés.) Ez nem levén a mi föladatunk, én 
nem látom át, hogy bizonyos társulatokat, me
lyek magoknak néprnüvelődési ezirnet adnak, de 
utoljára is nem egyebek, mint casinók, miért 
támogassunk? De ha tisztán a végett egyesülné- j 
nek, hogy a tudományt és a népet műveljék, s j 
alakulnának társulattá, én még akkor sem vol- | 
nék hajlandó segélyezni, megmondom miért : 
mert én e részben nem értek egyet Jókai tisz
telt barátommal. (Halljuk!) Jókai tiszt, barátom 
azt mondja : az által, ha mi egyik vagy másik 
társulatnak államsubventiót adnánk, módja lesz 
a kormánynak ezen társulatok belügyeit ellen
őrizni. En részemről nem szeretem, hogy a kor
mány az egyesületi dolgokba beleavatkozzék, 
(Átalános helyeslés) és ezen szempontból én ré
szemről ellene vagyok annak, hogy subventiót 
adjunk, mert elismerem, hogy a subventió csak- i 
ugyan följogosítaná a kormányt a r ra , hogy e j 
társulatokat ellenőrizze. Népniűvelőclésre, mulat- j 
sági egyletekre tessék mindenkinek egyénileg 
összetenni a pénzt; bizzuk minden clubbnak, 
minden nemzetiségnek vagyonát magára , ter-
jeszsze azzal a műveltséget, szerezzen azzal idő-
töltést: ez az ő dolga. (Helyeslés.) 

Egyébiránt, hogy mi, vagy legalább sokan í 
közölünk ily czelokra nem vagyunk tán néze- j 
tünk ellen is hajlandók áldozni, annak megvan ! 
egy igen fájdalmas oka, és ez az ok egyenesen 
azon képviselőtársainktól származik, kik itt ülnek. 

Megbocsássanak nekünk ezen képviselőtár
saink, ha mi napról napra minden kérdésnél, min
den igaz ok nélkül látjuk a kicsinyes kötekedest, 
(Tetszés. Ugy van) és arra törekvést, hogy a 
nemzetiségi kérdést mindenbe belevegyitsék any-
nyira, hogy midőn i t t nemzeti múzeumról van 
szó, fönakadnak czimében, mikor nemzeti szín
házról van szó, fönakadnak annak leteli kérdé
sében : akkor természetes, hogy nem igen leszünk 
hajlandókká támogatásukra lenni olyankor sem, 
mikor különben , — habár olyanokat kérnek is, 
melyek ellenében elvi oppositió van, — azt monda
nók : jól van, nem értünk ugyan egyet minden
ben,- nem szeretjük például a kormány ellenőr
zését belevinni mindenbe, hanem legyen a jó 
harmónia kedvéért! De ezt nem ugy idézzük 
ám elő, a mint ők cselekszenek. (Élénk helyeslés.) 

Ha ma az ellen van kifogásuk, hogy a 
KÉPV. H. KAPLÓ 18f£ VI. 

nemzeti muzeumot igy nevezik, holnap talán azt 
is fogják követelni, hogy ezen országnak már 
ne legyen neve Magyarország, (Ugy van!) mert 
ugyanazon joggal azt is kérhetnék. (Miletics 
Szvetozár közbeszól : Ne is legyen! Átalános vissza
tetszés. Szónok szenvedélyesen:) Tehát mi legyen a 
neve1? 

Mit mondjak azon fenyegetésekre, a melyek 
itt ma is két-három képviselő részéről tétet tek? 
az egyik a macskakörömről beszélt, a másik 
egyenesen azt mondja, hogy arra akarják fön-
tartani egyletüket, hogy a magyar nemzetiség 
terjesztése ellenében dolgozhassanak, mintha 
mi tüzzel-vassal terjesztenők nemzetiségünket; 
midőn mi arról lehetne inkább vádolni bennünket, 
hogy azt sokszor gyáván megtagadjuk! (Átalá
nos helyeslés.) 

A mi azt illeti, hogy azon egyletet épen 
azért akarják föntartani, hogy a magyar nem
zetiségnek hatályosan ellenállhassanak; akkor 
ne könyörögjenek pénzért annak segélyezésére. 
Tessék azt saját zsebökből föntartani. 

A mi pedig mindezen fenyegetéseknek kö
vetkezményeit illeti, melyeket mint egy nagy 
veszedelmet lebegtetnek fölöttünk, a mint azt 
egyik képviselő ur Arad megyéből adomában is 
illustrálta, a másik pedig macskakörmökről be
szél : ezeket mint olyan, a levegőben szárnyaló 
és fejünk fölött lebegő veszedelmet emlegetik, 
én arra — megbocsássanak — hanem a legna
gyobb nyugodtsággal csak azt mondóm: (Több 
román képviselő: Szép nyugodtság!) 

Erre igazán nyugodtan felelek, mert teljes 
önérzetével nemzetem életének és tapasztalatai
nak : (Több hang: És erejének!) Mi már nagyon 
sokat kiállottunk, nagyon régóta; (Több román 
képviselő: Mi is!) elnyomtak, — az igaz — kí
noztak: eleget, hanem azért mégis élünk, és 
élünk nem ilyen gyerekes fenyegetődzések elle
nében, (Élénk helyeslés és tetszés) hanem élünk a 
muszka ellenében, élünk az osztrákok kínzásai 
u tán; i t t vagyunk és i t t leszünk! (Zajos tetszés 
és éljenzés.) 

P a u l i n i - T ó t h V i l m o s : A vitának 
! most e perczbeni élessége után ítélve, ugy lát

szik, vesztett ügyet fogok védelmezni. (Igaz!) 
Ennek daczára azonban, hogy soknak talán 

visszatetszik, én mégis erősen hiszem és remé
lem, hogy ügyem nem lesz vesztett. 

Hanem, hogy azokat, miket mondani fogok, 
a t . ház figyelembe véve, javaslatomat, illetőleg 
már most egy más javaslatot — mert szándé
kom saját javaslatomtól elállani, miután az a 
Jókai Mór képviselőtársam javaslatában benfog-
laltatik, — remélem, a t. ház kellőleg méltá-
myolni fogja. 

Nekem, ugy látszik, hogy kiváltképen az én 
32 
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határozati javaslatom ellen volt azon kitétel irá
nyozva, hogy a casinók nem támogattathatnak 
az állam által. E tekintetben kénytelen vagyok 
megjegyezni azon t. képviselő uraknak, kik ca
sinók tamogattatásáról beszéltek , hogy talán 
nincs oly ember a házban, a ki azt hinné, hogy 
casinók támogattatására kérethetik föl az ország; 
arról szó sem lehet. Hanem igen is, kértem tá
mogatást oly egylet számára, mely tisztán tu
dományos egylet és nem kértem azért, hogy azon 
egylet tót egylet; pedig ha végignézünk]; a köz
oktatási miniszter hudgetjén, különösen nekem 
lett volna okom följajdulni, nekem, az úgyne
vezett tót nemzetiségű képviselőnek, miután a 
budgetben van szó szerb gymnasiumról, román 
nyelv tanítóról; de tót szó és tót nemzetiség elő 
nem fordul az egész budgetben. Igen is be van 
foglalva azokba, melyekbe én befoglalva tartom, 
t. i. az átalános czimekbe, melyekhez én jogo
mat mint tót szintén föntartom, mert én a ma
gyar tudományos akadémiát, a magyar színházat, 
a magyar nemzeti muzeumot ép oly joggal aka
rom élvezni, mint élvezi azokat a magyar faj
beli polgártárs. (Helyeslés) Sokat mondott az igen 
t . miniszter ur, a mikben én tökéletesen oszto
zom, annak indokolására, hogy elég, ha i t t Pes
ten vau múzeum, tudományos akadémia s tb ; de 
ha tekintetbe veszszük, hogj? nem jöhet Pestre 
mindenki, kivált a felvidékről, a honnan rósz a 
közlekedés, akkor én az ily egyletet kénytelen 
vagyok nem mint nemzetiségi intézetet, hanem 
mint tudományos intézetet pártolni, különösen 
azon egyletet, melynek alelnöke vagyok, t. i. a 
Matica Slovenska tudományos egyletet, és kérni 
annak támogattatását azért, mert először ez ki
zárólag tudományos egylet, másodszor bir egy 
könyvtárral, mely a közhasználatnak fog átadatni 
és harmadszor bir múzeumi gyűjteményekkel, me
lyek a közszemlének szintén ki vannak tárva. 
(Zaj. Halljuk!) 

T. ház! Az iránt, hogy a kérdéses egylet 
tudományos egylet, azt hiszem, kétség nem fo
roghat fön, és hogy az nem casinó, kitűnik már 
Csak abból is, hogy annak megalapítása a feje
delem által erősíttetett meg, holott a casinók 
a minisztériumok által erősíttetnek meg; elte-
kintve attól, hogy az egyletnek alapszabályai 
mint tudományos egyletnek alapszabályai erősí
tet tek meg. 

En szeretnem — épen i t t van a kezemné 
— megmutatni a tiszt, háznak azon fölosztás'3 

1863-ból, mely szerint ezen egylet ép ugy osz
tályokra van fölosztva, mint a tudós társaság. 
Ezen egyletben épen ugy, mint a magyar tudo
mányos akadémiánál, van philologiai, történelmi, 
ethnographiai, geológiai, (Fölkiáltásók: Elég már! 
Zaj.) geometriai stb. szakosztály. Mindezen osz

tályok helybenhagyattak a magas belügyminisz
ter által 1868. deczember havában. Hogy ezen 
egylet nem casinó, hanem tudományos egylet, 
bizonyítja annak évkönyve is, melynek czimei 
mutatják, hogy az egylet esupán tudományos 
kérdésekkel foglalkozik. 

I t t van a 17-ik számú évkönyv, az első 
czikk tárgya a békealkudozások Bocskay és Fer
dinánd között; a második czikk közli 889-ből 
a remonstráló bajor püspökök leveleit a pápá
hoz ; a harmadik czikk a gyorsírásról szól stb. 
Tehát ezzel bebizonyítottam, hogy tudományos 
társulat. 

Továbbá, t. ház, hasznot hajthat ezen inté
zet a központi intézetnek, t. i. a múzeumnak 
is. Emiittettek i t t a doublettek, ezen intézetnek 
igen szép pénz- ós könyvgyűjteménye van, mely
ből a doubletteket a magyar nemzeti múzeum
nak igen szívesen átengedi. Sőt hivatkozom az 
i t t jelen levő múzeum igen t. igazgatójára, an
nak bebizonyítására, hogy azon, a felvidéken 
talált kövek leöntvényét, melyeken 3-dik század
ból való run-föliratok láthatók, már szerencsés 
is voltam a magyar nemzeti múzeumnak egy év 
előtt átküldeni. 

Tehát e tekintetben is némi hasznot hajt 
az intézet, sőt mint fíliáléja tekinthető a ma
gyar tudományos akadémiának és magyar nem
zeti múzeumnak, mert mindenesetre a tudományt 
bármely nyelven mozdítja elő: a hazai tudományt 
mozdítja elő. 

T. ház! az volt mondva t. képviselőtársam 
Csernatony részéről, hogy ő azért nem kívánja 
pártfogoltatni az ily egyleteket, mert abból az 
következik, hogy a kormánynak joga van ezekre 
felügyelni. En kérem, akár volnék kormánypárti, 
akár volnék ellenzéki, tiltakoznám az ellen, hogy 
a kormánynak ne volna joga akárminő egy
letre fölügyelni, akár pártolja, akár nem; sőt 
nem csak joga, de kötelessége is fölügyelni, hogy 
az egylet alapszabályainak keretében mozogjon, 
s ezen fölügyelet mindig gyakoroltatik is az ál
talam megnevezett társulatnál, mert még egy 
közgyűlés sem tartatot t királyi biztos jelenléte 
nélkül. 

Azt pedig, hogy ezen királyi biztos ezentúl 
is meg fog jelenni, mi nem ellenezzük, sőt kí
vánjuk, hogy mindig benézzen számadásainkba 
és jegyzőkönyveit fölterjeszsze a minisztérium
nak, mert akarjuk, hogy mindenféle gyanúsítá
soknak elejét vehessük. Igaz, hogy nem alkot
mányos módja ez a kormányfelügyeletnek, de 
nem ellenezzük, mert csak így gondoljuk a gya
núsításokat kikerülhetni. 

Ennélfogva én azt nem találom elég oknak 
arra, hogy csupán azért ne adassék támogatás 
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a tudományos egyleteknek, hogy a kormánynak 
ne legyen joga azokra fölügyelni. 

Egyébiránt, t. ház, a mint már mondottam, 
— mintán az ón javaslatom be van foglalva 
Jókai képviselőtársam javaslatába, — én javas
latomat visszaveszem. 

E ö t v ö s J ó z s e f b . c u l t u s z n t i t t i s z -
t e r : Néhány megjegyzést kell tennem. Jókai 
képviselő ur indítványában átalában oly dolgok
ról van szó, a melyeket illetőleg, kisebb vagy 
nagyobb mértékben mindnyájan egy vélemény
ben vagyunk, és kell, hogy egy véleményben 
legyünk. Mindnyájunknak óhajtanunk kell, hogy 
a tudomány és mivelődés, főkép pedig a tudo
mány mentől tágabb körökben, és mentől gyor
sabban terjedjen az országban. Mindent lehet 
centrálisaim, a tudományt nem; a tudomány 
egyátalában csak akkor haladhat, ha azt nem 
csak kitűnő emberek, hanem különböző helyeken 
mivelik. 

Ez oka például azon nagy különbségnek, 
mely Német- és Franeziaország közt létezik. 
Miért termel Németország e részben aránylag 
sokkal többet mint Franeziaország, ámbár Fran-
cziaországnak igen jeles tudósai vannak ? Azér t : 
mert Franciaországban a tudomány centrálisái
vá, Németországban pedig átalában el van ter
jedve. 

Ha mi a tudomány fölvirágzását akarjuk, 
nekünk azt kell óhajtanunk, hogy a tudomány 
különböző ágaival, az ország különböző részeiben 
mentől több egyén, mentől több társulat foglal
kozzék. {Helyeslés.) 

Midőn tehát Jókai képviselő ur indítványa 
van fölállítva, a mint én azt értettem, 
hogy a kormánynak bizonyos összeg rendelkezése 
alá adatik tudományos társulatoknak elősegíté
sére : én azt hiszem, ezen indítványt, a mennyi
ben pénznehézséget nem okoz, két kézzel elfo
gadhatjuk. Midőn átalában a tudományos tár
sulatról van szó, már annak természeténél fogva 
ki van mondva, hogy itt a fődolog a tudomány; 
hogy a tudomány azután magyar, német, vagy 
román nyelven müveltetik-e, az tökéletesen mind
egy ; (Helyeslés) az egyik vidéken a tudományo
san működő társulatnak fő nyelve lesz a szláv, 
a másiké lesz német, a harmadiké lesz román, 
de azért ezen különböző nyelveken müveit tudo
mánynyal gazdagodni fog az összes tudományos
ság kincse. (Helyeslés.) 

Ily értelemben véve tehát én az indítványt 
örömmel elfogadom. (Helyeslés.) 

Z m e s k á l Z o l t á n : T. ház! Tagadhatat
lan ugyan, hogy hazánk területét, melyen a ve
zérszellem jogi szempontból, de relatív többségé
nél fogva is a magyar elemet illeti, más nem 
magyar ajkú polgárok is lakják, kiknek ugy 

szellemi, mint anyagi fejlődésének előmozdítása, 
ugy a kormány, mint a törvényhozás köteles
sége ; mert t. képviselőház! lehetetlen komolyan 
hinni, hogy midőn például hazánk magyar ajkú 
polgárai szellemi fejlődése gyors léptekkel halad 
előre, a többi nem magyar ajkuaké pedig a legkez
detlegesebb fokon marad vagy hagyat ikmeg: akkor 
hazánk egy biztos jövőre számithatna; mig ellen
ben bátran nézhetünk egy szebb jövőnek és biz
tos egyetértésnek elébe akkor : midőn széles e 
hazában lakó minden nemzetiségek — ha nem is 
egy lökéssel, de lépésről lépésre — a magasabb s 
a mennyire lehet, egyforma culturai színvonalra 
emeltetnek ; egyszersmind kiragadjuk a bármi né
ven nevezendő reactio kezeiből azon fegyvereket, 
melyek — meg lehet ugyan gyakran saját mu
lasztásaink folytán, de mindenesetre—hazánk el
len fordítva oly sokáig állanak. At vagyok én 
mélyen hatva azon igazságtól, hogy midőn egyik 
vagy másik nemzetiség szellemileg emelkedni 
akar, különösen pedig nyelvét mivelni kívánja, 
első sorban önmaga van hivatva az anyagi ál
dozatok meghozatalára : de viszont tekintve ha
zánk sajátságos viszonyait, áll az is, hogy ezen 
kötelességnek nem csekély része kell, hogy az 
országgyűlés vállaira is nehezedjék. 

Mert t . ház, hogy mily kárára van az or 
szagnak egyik vagy másik nemzetiség tudatlan
sága : azt hiszem, hogy néha fájdalommal, de 
elegendő okunk volt tapasztalni akkor, midőn 
nemrég a belügyminiszteri budget tárgyalása al
kalmával az oláh ajkú képviselők egyike olya
nokat hozott föl e házban, minőket sem ő, sem 
más, a világ bármely parlamentjében soha nem 
hallhatott, és miket ő különben fölvilágosult és 
müveit választói előtt soha nem is igazolhatna. 

T. ház! En e hazában biztos egyetértésre 
és állandó összetartásra csak akkor számitok, 
midőn e különböző nemzetiségeknek, — lemond
ván minden előítéletekről — megadjuk mindazt, 
mit azok a jog alapján kívánhatnak, különösen 
pedig ha előmozdítjuk mivelődésöket, mit ha 
megtettünk, azt hiszem, nem annyira magoknak 
az illető nemzetiségeknek tet tünk nagy szolgála
tot, mint magának a hazának, müveivén részére 
hasznavehető polgárokat. 

T. ház! Hallottam épen ma többek között 
azt is, különösen a túloldalon ülő Csernatony 
képviselőtársamtól, hogy hazánknak nincs mit 
tar tani holmi fekete színekkel festett rémképek
től és ijesztgetésektől; tökéletesen osztozom néze
tében : én sem tartok semmitől, kivéve attól, hogy 
meghagyatván nemzetiségeink a miveliség leg
kezdetlegesebb fokán, könnyen megeshetik, hogy 
— mentsen meg tőle az ég — egy gyenge pil
lanatban tudatlanságok következtében oly elem-
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mel szövetkezhetnek, mely hazánk létét veszé
lyezteti mindig. (Zaj jobb felől.) 

Mindezeknél fogva hazám iránti kötelessé
gemet vélem leróni, midőn Jókai képviselő ur 
határozati javaslatát pártolom. (Zaj.) 

P a t a y I s t v á n : T. ház! (Nagy zaj. Hall
juk!) Nagyon rövid leszek. Én tüzetesen sem a 
nemzetiségi kérdésről nem akarok szólani, mert 
nem ide tartozik, sem a tárgyhoz, mert az már 
eléggé ki van meritve, hanem egy kifejezést hal
lottam itt, melyet nem hagyhatok megjegyzés 
nélkül. Annálfogva röviden csak annyit mondok: 
hogy én, ha bármely nemzetiség, bármely vallásfele
kezet oly kívánsággal fog a ház elé járulni, hogy 
azzal a hazának kivan szolgálni : kezet fogok 
vele ; de mondatott olyas valami, mit én soha 
el nem hallgathatok. Ugyanis Babes Vincze kép
viselőtársam némileg vádolni látszik a jelen kor
mányt és dicsérni a multat, a német kormányt: 
(Babes Vincze közbeszól: Nem dicsértem!) midőn 
azt mondja, hogy az többet tett , mint a mos
tani. Én csak arra figyelmeztetem, hogy a mos
tani kormány sine nobis de nobis nem tehet 
semmit, mert az a t. háznak felelős. Ezt előre 
bocsátva, szabadjon már most t. képviselőtársam
nak egy tanácscsal szolgálni. (Halljuk!) 

Azon szolgálatokat, melyeket az oláh nem
zeti faj t e t t az osztrákoknak, tegye most a ma
gyar nemzetnek, (átalános helyeslés) vezessék a 
vezérek ezen népet oda, (átalános éljenzés) akkor 
biztosithatom, hogy a magyar kormány részéről 
is minden méltányos kívánság teljesíttetni fog. 
(Élénk helyeslés és tetszés.) 

Egyébiránt (Halljuk!) a tárgyhoz szólván, 
kijelentem, hogy miután azon indítvány, me
lyet Simonyi Ernő képviselőtársam benyújtott, 
azonos ugyan a Jókai Móréval, de előbb adatott 
be, én a Simonyi Ernő indítványára szavazok. 
(Helyeslés és éljenzés.) 

K v a s s a y L á s z l ó : T. ház! (Zaj.) 
E l n ö k : Csendet kérek t. ház, különben 

kénytelen leszek az ülést föloszlatni. 
K v a s s a y László: I . ház! Előttem 

szóló t. képviselőtársam Zmeskál Zoltán előadá
sára csak annyit jegyzek meg, hog mit ő 
mondott, inkább a népnevelésre volna alkalmaz
ható, és nem azon tárgyra, mely most napiren
den van. (Helyeslés jobb felől.) 

A mi illeti Jókai Mór t. képviselőtársam 
azon tanácsát, a melylyel ő nekünk szolgált, 
hogy t. i. mi a népet vezessük, hogy a nép 
közé lépjünk és azt tanítsuk a hazaszeretetre, 
erre nézve megjegyzem, hogy ez a tanács fölös
leges, mert mi csakugyan vezetjük, a mint be is 
van bizonyítva, az által, hogy a felvidéki képvi
selők mind magyar érzelműek. (Zaj. Ellenmondás 
és helyeslés.) 

Másodszor egy téves elvből méltóztatott ki
indulni, a mennyiben azt látszik föltételezni, 
hogy a felvidéken nincsen más nemzetiség és 
müveit ember mint a tót. En ezt kereken tagadom, 
mert ott az értelmiség magyar. (Helyeslés.) 

Végre még egy pár megjegyzést kell ten
nem arra a Slovenska Maticára is. (Halljuk!) 

Ha a t . ház az ország pénzerejét valamely 
intézet fölsegélyezésére fölajánlja, szükséges, hogy 
tudja: mily elemekből, mily oknál fogva áll az 
fon, és mily körülmények közt keletkezett. 

A Slovenska Matica keletkezett 1861-ben. 
Midőn a magyar országgyűlés föloszlatott, a me
gyei tanácstermek bezárattak, Sehmerling rósz 
politikája oda czélzott, hogy Magyarországot a 
reiehsrathba bevigye, és i t t közvetlen választá
sokat eszközöljön. Folyamodott ezen politika ke
resztülvitelére a nemzetiségekhez és minthogy a 
tót nemzetiség a legnagyobb számú, ahhoz is. 
Akkor, midőn a magyar érzelmű értelmiségnek 
összejövetelei a haditörtényszék által voltak fe
nyegetve, a tótoknak megengedtetett a gyüleke
zés. Es első teendője volt azon társulatnak, hogy 
egy küldöttség menesztessék Bécsbe, hol ő felsé
génél a februári pátens behozatalát kérvényezte. 
(Nagy zaj. Halljuk Paulini Tóth közbeszól : Ana-
chronismus. Nem csak 8 felségéhez, az országgyűlés
hez is fordultunk. Zaj.) 

E l n ö k : Kérem a t. képviselő urat, ne 
méltóztassék itt recriminátiókra átmenni. (Hall
juk! Zaj.) 

K v a s s a y L á s z l ó : En nem recriminá-
lok, csak tényeket hozok fel, (Igaz! Ugy van! 
Zaj) a mennyiben ez a tárgygyal összeköttetésben 
van és a mennyiben az ilyen intézet számára 
segélyezés kívántatik. (Zajos helyeslés a jobb olda
lon; Ellenmondás ós felkiáltások: Hiszen Paulini 
Tóth visszavette indítványát és igy nincs alapja e 
polémiának! Halljuk! Halljuk j 

Tehát bátor voltam megjegyezni, hogy e 
küldöttség fölment Bécsbe, az azóta meghalt 
Moizes beszterezebányai püspök vezetése alatt, a 
ki is ezen felvezetés jutalma fejében belső titkos 
tanácsossággal ruháztatott föl; (Közbeszólások: 
Igaz) és ha jól emlékszem, — nem tudom ugyan 
bizonyosan — maga Paulini Tóth képviselő ur 
is velők volt. (Paulini Tóth igenUleg int fejével. 
Derültség.) Ezen intézet nem casino ugyan, de 
mindenesetre politikai club, melyben — legalább 
az eddigi tapasztalás szerint — a magyarok ellen 
izgatnak. (Zajos felkiáltások a jobb oldalon : Ugy 
van!) Nekem személyesen volt alkalmam ezt ta
pasztalni. (Halljuk!) Midőn t. i. egy alkalommal 
épen a provisorium alatt választókerületemben 
jártam, egy helység birája több helybelivel együtt 
a matica-gyülésről jővén, azt kérdem tőle, hogy 
tulajdonképen mit csinálnak ott? mire ő azt fe-
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leié, hogy ott az urak nem tet tek egyebet, mint 
óvtak és intettek, hogy tartsunk a magyaroktól, 
mert azok még roszabb úrbért fognak behozni, 
mint volt 1847 előtt. (Felkiáltások jobbról: Tessék!) 
Az ily értekezés tehát legfölebb csak a poli
tikai tudományokra terjedő tudományos búvár
kodásnak nevezhető. (Zajos derültség.) 

Az alapszabályok azt mondják: hogy ez in
tézet föladata a nyelv müvelése; de olyan nyel
vet fedeztek föl ezen urak, melyet a mi népünk 
nem ért. (Zajos felkiáltások a jobb oldalon : Ugy 
van !) 

Ha e társulat a nyelvet műveli, művelje a 
nép nyelvét, nem pedig olyat, melyet senki sem 
ért. A mi a tudományt illeti, én legalább eddig 
azt tapasztaltam, hogy épen a históriai tényeket 
ferdítik el ; egyik különös eset például, hogy 
Csák Mátét, mint valami pánszláv agitátort tün
tetik föl. (Derültség.) Azt állítják, hogy a felvi
déki tótok külön zászlók alatt küzdöttek, holott 
— miként tudjuk — ugy a régi századokban, 
mint az ujabb korban a valóságos hazafias tót
nak nem volt egyéb, mint a magyar czimere. 
(Helyeslés és zaj.) Ezen oknál fogva, minthogy ez 
intézet az országos érdekkel nem egyezik meg, 
én ez intézetre egy krajezárt sem szavazok meg. 
(Hosszas tetszés és zaj.) 

P a n l i n i T ó t h V i l m o s : Személyes kér
désben szót kérek. (Nagy zaj. Közbeszólások : Nincs 
személyes kérdés! Eláll! Halljuk! Személyesen is 
rótt érintve l) 

Igen sajnálom, hogy kénytelen vagyok föl
szólalni, de én kénytelen vagyok az előttem szóló 
különben igen tisztelt képviselő ur által mondot
tak ellen ünnepélyesen tiltakozni, miután mind
azok, a miket ő fölhozott, nem egészen ugy ál
lanak , a mint ő mondotta, (Elénk ellenmondás 
jobb felől: Nem személyes kérdés! Halljuk!) 0 azt 
monda, hogy én 1861-ben november havában 
mentem volna föl Bécsbe egy deputatióval a 
reichsrath érdekében agitálni. (Közbeszólások: Nem 
személyes kérdési Hogy ne lenne ez személyes kér
dés ? Ki kell hallgatni. Halljuk!) Ez nem áll tö
kéletesen. És ezt bebizonyítom ; ha tetszik, i t t 
mindnyárt bebizonyíthatom. (Zaj. Halljuk!) 

1861-ben június 6-án volt gyűlés Sz. Már
tonban, mely gyűlés határozatai ide a magyar or
szággyűléshez hozattak és én személyesen adtam 
át azokat a képviselőház akkori alelnökének : 
Tisza Kálmán urnák. Mivel pedig a törvényho
zás két factorból áll, az országgyűlés és a király
ból, ugyanazon memorandum fölvitetett ő felsé
géhez is. De semmi agitatió a reiehsrathnál soha 
sem történt. (Zaj. Halljuk!) 

Másodszor az sem áll, hogy a Matica akkor 
keletkezett volna, a midőn a képviselő ur mon
dotta. (Nagy zaj jobb felől. Ez nem személyes kér

dés.) Én alelnöke vagyok azon társulatnak, mely 
itt politikai clubnak neveztetik. Azon állitások 
ellen én erélyesen tiltakozom és fölszólítom a 
belügyminiszter urat, hogy azonnal perbe idéz
tesse és vizsgálat alá vétesse azon kormánybiz
tosokat, kik azon társulat közgyűlésein jelen 
voltak és a kik megengedték, hogy ott politikai 
tárgyalások tartassa iák. (Nagy zaj. Halljuk!) 

Én ismételje alaptalanoknak nyilvánítom 
mindezen vádakat. (Zaj és fölkiáltások: Szavazzunk!) 

E l n ö k : T. ház! Óhajtottam volna, hogy 
ezen tárgy ne jö t t volna vitatkozás alá. (Helyes
lés és egyes fölkiáltások: A reeriminatio teréről végre 
le kellene már térnünk, ha békéi akarunk. Zaj. Sza
vazzunk !) 

Van szerencsém bemutatni 4 indítványt. 
Van két módositvány, mely összegről szól, 

az egyik Hódosiu képviselő uré, a másik P. 
Tóth Vilmos képviselő uré, a ki azonban vissza
vette indítványát. 

A másik két indítvány elvi; az egyik Jó
kai, a másik Simonyi Ernő képviselő uré. Mél
tóztassanak előbb az első két indítvány fölött 
határozni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő : Brogyányi 
Vincze! 

B r o g y á n y i V i n c z e : Elállók a szótól. 
H r a b á r M a n ó : Szót kérek. Fel vagyok 

jegyezve. (Zaj. Halljukl) 
T. ház! Ha van az országban nemzetiség, 

mely hazájához és a magyar testvérekhez hívebb 
és ragaszkodóbb lett volna, rnint az orosz, (De
rültség bal felől) akkor nem emeltem volna szót. 

Epén azért, mivel az én nemzetiségem az, 
mely ezen ragaszkodásánál fogva talán legtöbb 
pártolásra számithatna a magyar testvérek ré
széről, épen azért gondoltam, hogy jogositva va
gyok, ha most szavamat fölemelem, midőn épen 
arról van szó, hogy a-, érdemet, a ragaszkodást, 
a hazaszeretetet jutalmazni kell. De én nem 
azért szólalok föl, és nem is akarok kérni sem
mit magyar testvéreinktől, annál kevésbbé e ház
tól, mert annak nem itt a helye. 

Én nem igénylek semmi díjazást társulatunk
nak, pedig nekünk is van ilyen társulatunk, a 
,,Szent Bazil-társulat." E társulatnak is czélja : 
saját nemzeti nyelvét mivelni és előmozdítani. 
De — mondom — én nem kívánok segélyt e 
társulat számára, nem, csupán azért, nehogy azt 
mondhassák, hogy talán meg akarják fizettetni 
azon ragaszkodást és hazaszeretetet, melylyel a 
nép ugy a múltban, mint a jelenben hazáján 
csüggött. Ez nem jutalmazást vár, ez kötelessége 
minden egyes akármely nemzetiségű hazafiúnak. 
Én t. ház, csupán azt kérem a háztól, hogy 
azon indítványt, melyet Jókai és Simonyi Ernő 
képviselő urak beadtak, és mely méltányos s 
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igazságos, és végre mely egyenlően fogja osztani 
a jutalmat és igazságot azoknak, kik azt meg
érdemlik, elfogadni méltóztassék. 

H o d o s y I m r e : T. ház! Habár kime
rült is már a t. ház figyelme, mindazonáltal nem 
tartóztathatom meg magam, hogy kifejezést ne 
adjak azon megdöbbenésnek, melyet bennem azon 
irány költött, a melyet a nemzetiségi kérdés te
kintetében csak azon néhány nap óta is, melyet 
i t t töltök, észrevettem. 

Nekem ugy látszik, Ivánka képviselőtársam
nak tökéletesen igaza van, midőn azt mondja : 
hogy azon támadásoknak, melyeknek az ország 
az úgynevezett nemzetiségi képviselők és a nem
zetiségek részéről ki van téve, okai a magyarok, 
de nem az erdélyiek, hanem nagyrészt azok, kik 
a képviselőházban ülnek. (Mozgás.) Engedelmet 
kérek, én ezt a következőkből vonom le. 

A múltkor tanúja voltam azon vitának, 
melyet a belügyminiszter ur idézett fői akkor, 
midőn költségvetése tárgyalásának alkalmával 
bizonyos összegnek a nemzeti színház számára 
való megszavaztatását kérte. 

Akkor a nemzetiségi képviselő urak közül 
fölállott egy (Közbeszólás: Borlea]) ur és tiltako
zott az ellen, hogy egy sajátlagos nemzeti inté
zet számára bizonyos összeg megszavaztassák. A 
túloldalról egy képviselő ur azt, hogy ez igy 
kéretett, a belügyminiszter ur ügyetlenségének 
nevezte. Erre a belügyminiszter ur egész kész
séggel azt felelte, hogy ez sajtóhiba, kijelentvén: 
„mi nem kérünk semmi nemzeti intézet számára 
külön semmit;" és igy megszavaztatott azon 
összeg valami más czim alat t ; egyátalában nem 
magyar nemzeti czélra. 

Most minek vagyunk tanúi ? Egyfelől ugyan
azon nemzetiségi képviselő urak, kik tiltakoztak 
az ellen, hogy sajátlagos nemzetiségi intézmény 
részére valami megszavaztassák, most a magok 
specifieus nemzetiségi ezóljaikra kívánják bizo
nyos összegnek megszavaztatását, és akkor föl
állt azon oldalról egy képviselő ur és azt mél
tányosnak, czélszerünek tartja, sőt még egy külön 
indítványt is formuláz, hogy azt elfogadhatóvá 
tegye. A kormány részéről pedig az igen t. val
lás- és közoktatási miniszter ur, — ugy látszik, — 
szintén késznek nyilatkozik ahhoz járulni. Ezekből 
én eddig azt látom, hogy midőn arról volt szó, 
hogy sajátlag magyar intézet részére szavaztassák 
meg segélyezés, akkor azon elv állítatott föl, 
hogy specifieus nemzeti intézet részére nem kell 
megszavazni semmit, ma pedig, midőn egy ro
mán nemzetiségi intézet részére kérnek valamit, 
azon elv állitatlk föl, hogy igenis, kell megsza
vazni. (Igaz! Ugy van!) 

Engedelmet kérek, hogy ily áramlat mellett, 
én, mint magyar, kénytelen vagyok tiltakozni az 

ellen. Ha elfogadtuk a múltkor azon elvet, hogy 
semmi sajátlagos nemzetiségi intézetre nem sza
vazunk összeget, tartsuk meg azt, (Helyeslés) 
mert hogy mi most a másik oldalról jött kérés 
kedveért azt az elvet elvessük és hogy állítsuk 
föl ellenkezőleg azt, hogy mindegyik részére sza
vaztassák meg: ehhez én semmiesetre sem járul
hatok. (Helyeslés.) A mi különösen itt — nem 
tudom mi okból — fölhozott felvidéki szláv in
tézetet i l leti , én erre nézve azt vagyok bátor 
nyilvánítani, hogy én oly kerületnek vagyok kép
viselője, melynek köznépe tisztán tót ajkú, s 
annak nyelvét én is tökéletesen értem és isme
rem ; hanem arról biztosithatom azt az úgyne
vezett tudományos intézetet, hogy az ő szak
közlönyének nyelvét sem én, sem választóim 
egyike sem képes megérteni. Én nem fogadom 
el Jókai t. képviselőtársam indítványát. (Élénk 
helyeslés johh felől,) 

E ö t v ö s J ó z s e f fo. c n l t u s m i n i s z -
t e r : T. ház! T. képviselőtársam tökéletesen 
félreértvén előadásomat, kénytelen vagyok azt 
helyreigazítani. 

Jókai indítványa nem foglal magában mást, 
mint azt, hogy a tudományos intézetek és tár
sulatok támogattassanak. (Helyeslés bal felől.) Arra 
én azt mondám, hogy miután minden ily társu
latoknál a fő dolog a tudomány; a nyelv pedig 
csak az eszkőz: minden tekintet nélkül a nyelvre, 
az ilyféle társulatok és intézetek támogattatni 
fognak, és ezáltal egyátalában nem jövünk el
lentétbe előbbi határozatunkkal. Teljes meggyő
ződésem szerint a tudomány levén a fő dolog, a 
nyelv nem más, mint eszköz. (Fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Zaj. Elnök csenget.) 

U h l á r i k J á n o s : (Fölkiáltások: Elálll) 
T. ház! Szívesen elállók. Csak arra kérem a t. 
házat, és különösen a többség némely tagját, 
hogy miután a múlt napokban a homeopathia 
is a rendes tudományok közé fölvétetett, ne 
használják a nemzetiségek méltányos, de csakis 
méltányos igényeik irányában a most divó allo-
pathícus, magától eltaszító érveket, járuljanak 
inkább homoeopathicus adaggal ilyen tételek föl
segélyezésére. 

E l n ö k : Befejeztetvén a vita. föl fognak 
olvastatni az indítványok. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa 2-szor 
Hódosiu módosüványát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Nem.) Pau-
lini Tóth Vilmos visszavonván indítványát, kö
vetkeznek Simonyi Ernő és Jókai Mór indít
ványai. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (újra fölolvassa 
Simonyi Ernő indítványát és Jókai Mór határozati 
javaslatát.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház Simonyi Ernő 
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indítványát ? A kik elfogadják, méltóztassanak 
fölkelni. (Fölkiáltások: Melyiket!) 

Világosan megmondtam, hogy melyiket ; 
azért olvastattam föl mind a két indítványt, 
hogy a ház mind a kettőt megbírálhatván, elő
ször Simonyi Ernő indítványára történjék a sza
vazás. (Helyeslés.) Kérdem tehát : elfogadja-e a 
ház Simonyi Ernő indítványát? (Nem fogad
juk el!) 

Tehát nem fogadtatott el. Most kérdem a 
házat, elfogadja-e Jókai Mór képviselő ur indít
ványát ? (El! Nem!) A kik elfogadják, méltóz
tassanak fölkelni. (Megtörténik) Kérek ellenpró
bát. A kik nem fogadják el, méltóztassanak föl

kelni. (Megtörténik.) A többséget nem tudom ki
venni. 

Méltóztassanak állva maradni, a jegyző urak 
meg fogják olvasni a képviselő urakat, (Megtör
ténik.) 

Most kérem azokat, a kik elfogadják Jókai 
Mór ur indítványát, méltóztassanak fölállani és 
állva maradni. (Megtörténik.) 

A ház Jókai Mór képviselő ur indítványát 
101 szavazattal 84 ellenében el nem fogadja. 
{Éljenzés jobb felől.) 

Holnap 10 órakor ülés lesz. 

Az ülés végződik d. u. 2'i/1 órakor. 

135. országos ülés 
1870. márezius 3-dikán 

S o m s s i c h P á l , u t ó b b B i t t ó I s t v á n e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Kérvények bejelentése. A vallás- és közoktatási minisztérium költségvetésének részletes tár
gyalása tovább foly és bevégződik. Az igazságügyi minisztérium költségvetésének átalános tárgyalása újra felvé
tetik és bevégződik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef b.; később Bedekovics Kálmán, Festetics György 
gr., í orove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért-. 

Az ülés kezdődik lO1!^ órákor. 

E l n ö k : Méltóztassék a múlt ülés jegyző
könyvét meghallgatni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a már
ezius 2-án tartott ülés jegyzőkönyvét.) 

E l n ö k : Ha nincs észrevétel, a jegyző
könyv hitelesíttetik. A ház által megszavazott 
számok ellenőrzés által hitelesítve iktattattak a 
jegyzőkönyvbe. 

Következik az irományok bejelentése. Az 
elnökséghez érkeztek a következők : 

Nagy-Kőrös mezőváros közönsége az ipar
törvények alkotásánál a népesebb mezővárosok 
eddigi joggyakorlatát az első és másodfokú ipar
hatóság tekintetében továbbra is épségben fön-
tartatni kéri. 

Beregh megye közönsége Krassó megye föl
terjesztését a román végvidéki ezred területéhez 
1783-ik évben csatolt karansebesi kerület visz-
szakebleztetése tárgyában pártoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetnek át. 
L á s z l ó I m r e s Van szerencsém Szentes 

város képviseleti közgyűlése kérvényét, illetőleg 
óvását benyújtani, melyben 184 szentesi polgár
nak a kisebb kir. haszonvételek eltörlését tár-
gyazó kérvényének figyelembe nem vételét kéri 
azért, mert a városi közvagyon fölötti bármi
nemű intézkedést, vagy eltöröltetést magának kí
vánja föntartani, minthogy a szentesi regale a 
városi vagyonos közönség által örökvétel utján 
tetemes áldozattal szereztetett meg és ennek 
évi jövedelme a községi kiadások födözése tekin
tetében nem csekély hiányt pótol. 

E l n ö k ; A kérvényi bizottsághoz . utasit-
tatik. 

N y á r y P á l : T. ház! Van szerencsém be
mutatni Pest, Pilis és Solt megyék központi 
törvényszéke bíráinak folyamodását évi fizetésök 




