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1868. november 19-dikén 

G r a j z á g ó S a l a m o n e l n ö k l e t e a l a t t . 

T á r g y a i : Bethlen Gábor gr. kilép a delegatióból. Kérvények bemutatása. A magyar-horvát egyezményről szóló törvény-
ezikk szenteEÍttetvén,lkihirdettetil<. Törvényjavaslat nyujtatik be Nagy-Váradról Erdély különböző pontjaira vezetendő vasútról. Á 
dalmát vámtarifát módosító törvényjavaslat végleg megf-zavaztatik. A népiskolai törvényjavaslat átalánosságban elfogadtatik s részletes 
tárgyalása elkezdődik. 

A kormány részéről jelen vannak: Andrásy 
Lyula gr., Eötvös József 6., Festetics György gr., 
Hondát Boldizsár. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Bujanovies Sándor jegyző úr fogja 
vezetni; a szólani kivánók neveit pedig Csengery 
Imre jegyző úr jegyzi. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni, 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvasna a november 

18-kán tartolt. ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A t. képviselő urak a jegyzőkönyv 

iránt észrevételt nem tevén, azt hitelesítettnek nyil
vánítom. 

Bethlen Gábor gr. képviselő úr a delegatió-
beli tagságáról lemondott. Azon esetben, ha a t. 
ház ezen lemondást elfogadja, talán a képviselő
ház elnöke megbízathatnék, hogy a legtöbb szava
zatot nyert póttagot Bethlen Gábor gr. helyett, a 
delegatióban részvételre felszólítsa. (Helyeslés.) 

Veszprémmegye közönsége Szakolcza váro
sának saját területéből a morvaországi, strazniezi 
uradalom által elfoglalt birtokrésznek, mint az or
szág határszélének visszafoglaltatása iránti felter
jesztését pártoltatni kéri. 

Joó János, egri lakos, földbirtokos s nagyobb 
gazdaságot bérlő, a szölődézsma váltságára vonat
kozó törvény folytán fölmerült kárainak megtéri-
tésérkéri . 

j Ferenczy Sándor szentesi lakos és ügyvéd az 

ágytól és asztaltól elválasztott s elválasztandó 
római katholikus vallású vagy vegyes vallású há
zastársaknak, s különösen a protestáns félnek 
ujabb házasságra-léphetés tárgyában törvény al
kotását kéri. 

Mindezen kérvények szabályszerű eljárás vé
gett a kérvényi bizottságnak adatnak ki. 

Andrássy gr. miniszterelnök úr kivan szólani. 
Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 

| ház! 0 felsége a Magyar- és Horvátország közt kö
tött egyezmény becikkelyezéséről szóló törvény-
czikket időközben szentesitvén, van szerencsém azt 
a t. háznak azon kéréssel benyújtani, hogy annak 
kihirdetését elrendelni méltóztassék. (Éljenzés.) 

BujanoviCS Sándor j e g y z ő (olvassa a szen
testtett törvényczikket.') 

E l n ö k : Ezen törvényczikk a képviselőház
ban kihirdettetvén, hasonló kihirdetés végett a 
méltóságos főrendi házhoz Paiss Andor jegyző úr 
fogja átvinni. 

Andrássy Gyula gr. miniszterelnök: T. 
ház! A közlekedési miniszter betegsége következté
ben nem terjeszthetvén be maga a nagyvárad-ko-
lozsvár-brassói vasútra vonatkozó törvényjavas
latot, van szerencsém azt a t. háznak benyújtani 
azon kéréssel, hogy azt kinyomatni méltóztasék. 
Miután pedig az idő rövidsége miatt kivánatos 
volna eltérni a rendes szokástól, mely abban áll, 
hogy külön tárgyaltattak a vasúti törvényjavas
latok a pénzügyi, és külön a vasúti bizottságok 

' ) Lásd az Irományok 372-dik számát. 
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által, arra volnék bátor kérni a t. házat, méltóz
tatnék elrendelni, hogy ezen törvényjavaslat a 
két bizottság együttes ülésében tárgyaltassék. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a t. ház felolvastatni ezen 
törvényjavaslatot? (Nem. kívánjuk!) Tehát ki fog 
nyomatni ') és átfog tétetni a vasúti és pénzügyi 
bizottságokhoz, együttes tárgyalás végett, azon 
kijelentéssel, hogy arról minél előbb j'elentést téve, 
azután mehessen át az osztályokhoz tárgyalás 
végett. 

Napirenden vau a dalmátországi vámtarifák 
némi módosítása iránt előterjesztett és tárgyalt 
törvényjavaslat végleges megszavazása. 

BujanOVcS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot a dalmátországi vámtarifa némi mó
dosítása iránt.) 

Elnök : Kérem a képviselőket, kik a dal
mátországi vámtarifák némi módosításai iránt elő
terjesztett törvényjavaslatot végleg a harmadszori 
felolvasásnál elfogadják, felállani. (S:egtorténik) A 
képviselőház ezen törvényjavaslatot véglegesen 
elfogadta. A méltóságos főrendiházhoz Paiss An
dor jegyző úr a szokott módon át fogja vinni. 

Napirenden van továbbá a népnevelés és 
közoktatás tárgyában kiküldött bizottságnak a 
népnevelési törvényjavaslatra vonatkozó jelentése. 
A t. ház kivánata szerint először a 25-ös bizottság 
jelentése fog felolvastatni, s azután a törvényja
vaslat. (/ elolvásottnak veszszük !) Ha a t. ház felolva
sottnak tekinti a jelentést és a törvényjavaslatot, 
akkor, mielőtt az átalános tárgyalás megkezdet
nék, Zsedényi képviselő úr egy indítványt óhajt 
benyújtani. 

Zsedény i E d e : Kérem a t. házar. méltóztas
sék az indítványt felolvastatni. 

Csengery Imre jegyző (olvassa Zsed'nyi 
Ede indítványát): „Miután az 1848. XX. törvény-
czikk által minden vallásfelekezetekre nézve meg
állapított egyenlőség és viszonosság a gyakorlati 
életben maiglan sem ment foganatba, és u népne
velési törvény csak akkor várhat szerenesés meg
oldást, ha az összes vallásfelekezeteknek egymás 
között s az államhoz viszonyai végképen rendez
ve lesznek, és ily rendezés után a különböző val
lásfelekezetek fölszabadulnik azon védelmi állás 
szüksége alól, melyben az elnyomás elől visszavo
nulni kénytelenek valának ; miután hazánkban a 
népnevelés ügye csak csak akkor fejlődhetik oly 
közös feladattá, melynek megoldásához minden val
lásfelekezet testvéri kezet nyujtand, ha valahára 
elérik és tettleg élvezik a háborítatlan béke s az 
1848. XX. törvény czikk által biztosított egyenlő
ség és viszonosság áldásit; alulírott inditványoz-

') Lásd az Irományok 37 3-ik számát. 

za, miszerint a t. ház a népnevelési törvénynek 
végleges tárgyalása előtt elhatározni méltóztas
sék, hogy ezen törvényjavaslat együttesen azon 
törvényjavaslattal fog királyi szentesítés alá ter
jesztetni, mely az összes vallásfelekezeteknek egy
más közti és az államhoz való viszonyait végképen 
rendezi el." 

Zsedényi Ede : T. ház! Midőn az 1848-íkí 
XX. törvényczikk e hazában bevett minden val
lásfelekezetekre a tökéletes vallásegyenlőséget és 
viszonosságot, s ennek alapján az egyházi és isko
lai szükség" knek közálladalmi költségek általi 
fedezését kimondaná, uj fényt és szokatlan világot 
gyújtott fel e hazában: minden vallásfelekeset hí
vének i»zive örült, hogy az iskoláit az állam vallás
egyenlőség alapján segélyezendi, és ez által is 

I emeli a nemzeti fejlődést. 
Az 1848 iki törvényhozás ez igazságos elvet 

I végre nem hajthatta; az utána következett kény
uralom végrehajtani nem akarta; de midőn a je
len kormány a pátenst visszavette, ezen lépésnek 
természetes következménye nem lehetett más, mint 
hogy az egyház — főleg a protestáns egyház — 
azon álláspontba helyeztessék és vezettessék vissza, 
melyet az 1848-iki XX. törvényczikk világos ren
delete szerint el kell foglalnia. 

E feladat a jelen kormánynak és a jelen kép
viselőháznak jutott örökségül, ha a hazai alkot-

! mány helyreállítását be is akarja fejezni. Hazánk 
| nélkülözi még mindig azon részletes törvényeket, 
! melyek ama nagy elv szükségszerű következései. 

Fájdalmas ellentétben áll még mindig a folytatott 
1 régi sérelmes gyakorlat ezen törvény szentesitett, 

de nem alkalmazott elveivel. Kínos kétely nyug
talanítja még mindig az egyházakat, midőn oly 

| életviszonyokkal jőnek érintkezésbe, melyek egy-
| oldalusága mélyen sérti jogérzet'jket; és az életnek 

parancsoló szüksége oly eljárásra kényszeríti az 
egyházak lelkészeit, mely eljárás ugyan a törvény 
szellemének egyenesen megfelel, de épen a részle
tes törvények hiánya miatt sok súrlódásra, és mint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ez évben 
maga is tapasztalhatá, sok kellemetlenségre ád 
alkalmat. 

Hogy várhat a népnevelési törvény ily kö
rülmények között szerencsés m gobíást és sikeres 
életbeléptetést? Hogyan fejlesztethetik ki a nép
nevelés szent ügye közös feladattá, melynek meg
oldásához minden vallásfelekezet seg'dkezet nyújt, 
ha népünk nem tudja, vajon ezen iskolákban nem 
csak jó állampolgárokká, de egyszersmind vallá
suk jogainak erős védőivé is nevelik-e gyer
mekeit, és hogy azon egyenlőséget, melynek bir
tokában még nem vagyunk, diadalra juttassák? 
Az én szilárd meggyőződésem az, hogy ezen nép
nevelési törvénynek, melynek részleteire nekem a 



CCCXVIII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 19. 1868.) 345 

bizottság által javaslatba hozott módositások után 
észrevételem nem is lesz, tettleges alkalmazását 
csak ugy lehet biztosítani, ha egyszersmind a kü
lönböző vallásfelekezeteknek az állam és egymás 
közti viszonyai törvény által véglegesen rendezve 
lesznek. 

Ezen nézetből indult ki az ágostai hitvallású 
magyar prot. egyház egyetemes gyűlése, melyet 
okt. 6-án tartott, és melyből kérvényt terjesztett 
Székács József tagtársunk által a ház elé: ebben 
arra kérte a t. házat, hogy a népnevelési törvény 
előtt az interconfessionalis törvény Tanácskozás alá 
vétetnék. De miután ezt a körülmények már nem 
engedik, legalább azt kívánjuk és arra kérjük a t. 
házat, hogy elnézve azon nehézségektől, melyekkel 
az interconfessionalis törvény más helyütt alkal
masint találkozni fog, legalább azt méltóztassék 
határozni, hogy együttesen a népnevelési törvény
javaslattal terjesztessék fel az interconfessionalis 
törvényjavaslat is szentesítés alá, és ezen indítvá
nyomat a t ház szíves pártfogásába ajánlani bá
torkodom. 

N y á r y P á l : Igen keveset fogok felelni tisz
telt barátomnak, és csekély módosítással egy érte
lemben is lennék vele; ezen kis módosítás pedig 
abban állana, hogy ha már most mind a két tör
vényjavaslat, ugy az interconfessionalis, mint a 
népoktatási törvényjavaslat az osztályoknak ta-
nácskozmányain már keresztül ment volna s nem 
volna egyéb hátra, mint az, hogy most egymás
után, vagy egyszerre tárgyaljuk mind a kettőt; 
de miután a néjjoktatás ügyében beadott törvény
javaslat az osztályok tárgyalásain már átment, 
ama másik törvényjavaslat pedig be van ugyan 
adva, de mt'g az osztályok által nincs tárgyalva, 
és mivel — a mi nem csekély körülmény — csak 
19 napunk van még hátra mindazon tárgyaknak, 
melyek elhalaszthatlanok, bevégzésére: nem pár
tolhatom azon javaslatot, hogy ezen törvénynek 
szentesítés alá bocsátása a confessionalis törvény
javaslatnak szentesítés alá bocsátásától felfüggesz-
tessék. (Helyeslés.) Mondhatnék még többet, de 
nem akarok visszaélni a tisztelt ház türelmével; 
mert akkor, midőn oly fontos tárgyak várnak el
intézésre, s várnak ugy, hogy azokat mindenesetre 
be kell fejeznünk, valósággal a tisztelt ház türel
mének megkísérlése volna. ha bármely tárgyról 
hosszasan értekeznénk. De nem tehetem, hogy rö 
viden el ne mondjam, hogy véghetetlen nagy kü
lönbség van köztem és t. barátom között. Én semmi 
esetre sem akarom korlátozni, sőt nemcsak nem 
akarom ezt, hanem biztositani akarom a külön
böző vallásunknak vallásszabadságát, de én ezzel 
nem akarom összekötni a népoktatást. (Helyeslés.) 
A népnevelés ügyében hozott vagy hozandó tör
vénynyel fogunk föllépni azon színvonalra, me-

KÉPV. H. NAPLÓ 186518 s. 

lyen azt mondhatjuk, hogy mi magyar >k a többi 
nagy nemzetekkel együtt a civilizált nemzetek 
közé tartozunk. (Igaz!) Akármily nagy hadsere
günk legyen, ez m/g civilizált állammá nem tesz 
bennünket; mert tudnék idézni egy birodalmat, a 
melynek talán legtöbb nyers erő áll rendelkezésére, 
de senki sem mondta még, hogy a civilizált álla
mok közé tartozik. (Helyeslés.) Én azt gondolom, 
a nevelés ügye az álJam ügye, és nagy tévedés 
volna azt hinni, hogy ebben külön privilégiuma 
van egyik vagy_ másik vallásfelekezetnek. (Élénk 
helyeslés, h/az!) Én a valódi, az igazi elvre állitom 
a vallásfelekezeteknek e részbeli jogát, a mely 
nem egyéb, mint az egyénnek joga. Ha egy állam
ban az egyénnek joga biztosítva van, ezzel bizto
sítva van a tanszabadság is azon államban, s igy 
és ez értelemben biztositva van nemcsak a vallás
felekezeteknek, de minden társulásnak is részére a 
tanszabadság, mert hiszen a vallásfelekezet sem 
egyéb, mint szabad társulat. Ennélfogva e két esz
mét nem akarván összezavarni, Zsedényi képviselő 
úr indítványát nem pártolhatom .(Élénk helyeslés.) 

Zichy A n t a l e l őadó : T. ház! A népokta
tási bizottság részéről, melynek jegyzője lenni sze
rencsém volt, a mondottak után röviden csak azt 
jegyzem meg, hogy a beadott indítvány lényegileg 
összevág a magyarhoni ágostai vallásúak négy 
egyházkerület egyetemének a házhoz beadott fo
lyamodványával. A t. ház ezen folyamodást tár
gyalás és tekintetbevétel végett áttenni méltózta
tott a közoktatási bizottsághoz. E bizottság ezen 
folyamodást kellő figyelemre méltatta és tárgyalta. 
Hivatkozhatom e részben a közoktatási bizottság 
jegyzőkönyveire, melyek a ház asztalára vannak 
letéve; a közoktatási bizottság azon óhaját, azon 
forró óhaját fejezé ki, hogy az interconfessionalis 
viszonyok a szabadság és egyenlőség elvén és az 
1848-diki törvények szellemében rendeztessenek. 
és kimondotta, hogy mindent el fog követni, hogy 
ezen czél mentül előbb eléressék, de nem tartotta 
czélszerünek már most ehhez kötni ezen törvény
javaslatnak sikerét. Reméljük és hiszszük, hogy e 
törvényjavaslat áldásdus következményei el nem 
maradnak, habár az idő rövidsége miatt a másikra 
nem kerülne is a sor. Ajánlom a törvényjavasla
tot a t. ház figyelmébe. (Helyeslés.) 

E l n ö k : N e m tudom, a t. ház kivánja-e, hogy 
a szavazás előtt a beadott indítvány felolvastassák ? 
(Nem kívánjuk l) Kérem ennélfogva a képviselőket, 
a kik Zsedényi Ede képviselő úr inditványát elfo
gadják, felállani. (Megtörténik.) Zsedényi képviselő 
úr indítványa nem fogadtatott el. 

T isza K á l m á B : Tisztelt képviselőház! Én 
legelőször is azt vagyok bátor nyilvánítani, hogy 
ezen törvényjavaslatot ugy, a mint az a 25-ös bizott-

! ság által átváltoztatott, részemről is átalánosságban 
44 
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a részletes tárgyalás alapjául teljes készséggel el
fogadom. Elfogadom, mert meg vagyok róla győ
ződve, hogy azon változtatások után, melyek ab
ban történtek, az mindazon igen helyes elveknek, 
melyeket indokolásában az igen t. miniszter úr 
lefektetett, de a melyeknek egy része a törvényja
vaslatba ugy, a mint az benyujtatott, teljesen le
rontva volt, mondom, most már mindazon elvek
nek megfelel. Megfelel jelesen, a miben egyébiránt 
egyezik az eredeti javaslattal, a tankötelezettségre 
nézve, a mely ellen, én azt hiszem, hogy bajos is 
volna felszólalni ; mert bajos volna azt állítani, 
hogy a szülőknek ne legyenek jogaik mellett köte
lességeik is ; ha pedig vannak kötelességeik, azok 
legszentebbike : gyermekeiket taníttatni, és e köte
lesség teljesítésére őket szorítani az államnak bi
zonyára teljesen joga van. De megfelel a tansza
badság elvének is ; megfelel annyiban, a mennyi
ben az engedélyezési rendszer helyett ezen tör
vényjavaslat ugy, mint van, meghatározván a felté
teleket, melyek mellett iskolát állítani lehet, azok
nak íelállithatását többé semmi engedélytől függő
vé nem teszi. Megfelel továbbá azon elvnek is, me
lyet a t. közoktatásügyi miniszter úr felállított, 
hogy hazánk mai viszonyai közt sem az nem le
het, hogy a népnevelés ügye egyedül a hitfeleke
zetekre bizassék, sem az nem lehet, hogy a hitfe-
íekezetektől teljesen elvétessék. Megfelel azon elv
nek, mert felmentvén a további iskola-tartási köte
lezettségek alól azokat, kik már a törvény kelléké
nek megfelelő iskolát, bár hitfelekezetüt is tarta
nak fen; lehetővé teszi valósággal, hogy a ma mái-
létező iskolák fenállhassanak, és nem eredményezi 
azt, mit a törvényjavaslat eredeti alakjában ered
ményezett volna, hogy a létező iskolák megszüntes
senek, pedig hazánk anyagi szegény helyzete mel
lett azokat pótolni nem lettünk volna képesek. E 
törvényjavaslat, mint ma van, a szabad versenyt 
tisztán és teljesen lehetővé teszi mindazokra, kik 
azzal élni akarnak, kik meg akarnak felelni azon 
kellékeknek, melyeknek megfelelniük törvény sze
rint kell ; és viszont lehetetlenné teszi azt. hogy 
ezen felekezeti iskolák ürügyül használtassanak 
arra, hogy a népnevelés elhanyagoltassék és épen 
azért e tekintetben is meggyőződésem szerint azon 
középúton maradt, mely a miniszter úr által ki
mondott elvnek egyenes kifolyása. De megfelel 
azon, a miniszter úr által kimondott, nézetem sze
rint igen helyes elvnek is, hogy a gyermekek ne
veléséről gondoskodni első helyen és mindenek
felett a szülők kötelessége. Mert a mint ma a köz
ségi iskolák berendezvék, az államsegély, az adó-
beli segély csak ott hozatik javaslatba, hol a szü
lőknek, mint ilyeneknek, tehetsége nem elégséges 
már többé arra, hogy a nevelés czéljait előmozdít
hassa. Én tehát, tisztelt ház, ezen törvényjavaslatot 

— mint imént is mondám — a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadom, sőt tán a részletes tárgyalás
nál is nem lesz egyetlen egynél több észrevételem 

Azonban nem tehetem, hogy egyet meg ne 
emlitsek. (HaMjukI) Megjegyzem előre is, hogy 
igen óhajtandónak találtam volna, ha, mielőtt ezen 
törvényjavaslat a ház elé terjesztetett, a mire pe
dig másfél év alatt lett volna idő , azok, kiknek, 
ha nem is akarom mondani jogai — mert részben 
ezt is mondhatnám — de kedélyeik és lelki nyu-
galmok ezen törvényjavaslat által érintetnek, meg
hallgattattak volna, nem azért, hogy az állam az 
ő szavuktól tegye függővé rendelkezhetési jogát, 
hanem azért, hogy rendelkezhetési jogával ugy 
éljen, hogy minél nagyobb és szélesebb körben 
már előre megnyugvás eszközöltessék. Ez iránt — 
mondom — csak sajnálatomat fejezem k i ; sajnála
tomat annyival inkább, mert meg vagyok róla 
győződve, hogy ha ez megtörténik, a törvény épen 
így létrejöhetett volna, míg ellenben nem érez
hették volna magukat mellőzve hazánknak igen 
számos oly felekezetei és oly testületei, melyeknek, 
míg az iskolák irányában törvényekkel biztositott 
jogaik vannak, addig másfelől — bátran merek 
hivatkozni a történelemre — soha meg nem érde
melték azt, hogy az állani irányukban bizalmat
lansággal viseltessék; mert mindannyiszor, midőn 
kellett, mindenre, mit az állam érdeke kívánt, ké
szek voltak, és bizonyára készek lettek volna és 
volnának ma is. 

Különben még egyet sajnálok, s ezt már saj
nálom a népnevelés szempontjából; azt, hogy mi
dőn a már eddig elfogadott budgetben is történtek 
tisztán hitfelekezeti intézetekre adományozások, a 
népiskolák irányában nem fogadta el a ház azon 
elvet, hogy a már meglevő iskolák segélyezése 
utján segítse az iskolákat. Sajnálom ezt, de hatá
rozottan kimondom, hogy nem felekezeti szem
pontból, mert felfogásom és meggyőződésem sze
rint minden felekezet önkormányzatának első fel
tétele az, hogy saját önerején álljon fen és te
gyen mindent és igy önkormányzati szempontból 
e segélyezés • veszélyes lett volna a felekezetekre 
nézve. De sajnálom ....(Egy szó a jobboldalról: Kár!) 
Ha méltóztatik megengedni, én nem tartom kár
nak. Sajnálom, mondom, a népnevelés szempont
jából, mert meg vagyok róla győződve, hogy szo
rult anyagi helyzetünkben oly rövid idő alatt oly 
nagy eredményt semmi más utón felmutatni nem 
fogunk, mint ezen lehetett volna. 

Midőn ezt kifejezem,miután mára bizottság tár
gyalásai alkalmával meg-győződtem arról,hogy más 
nézettől méltóztatnak kiindulni: óhajtva, hogy eb
beli hitemet, mely szerint ezen utón nem fogunk 
oly hamar haladni, az eredmény czáfolja meg , a 
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törvényjavaslatot a részletes tárgyalás alapjául | 
elfogadom. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: Azon 
lelkes szavak után, a melyeket t. barátom Nyáry 
Pál e törvényjavaslat fontossága és sürgőssége ; 
iránt e házban előadott, el voltam határozva nem 
szólani a tárgyhoz semmit. Törvényhozásunk jelen 
stádiumában annyira takarékosoknak kell lennünk 
minden pillanattal, hogy oly tárgyról, melyet 
egy beszédben kimeríteni nem lehet, s mely a t. 
ház igen sok tagjának ugy is sokáig gondolkozása 
tárgyát képezte, hosszasan szólani teljesen feles
legei. Miután azonban Debreczen város igen t. 
képviselője kinyilatkoztatá, hogy az általam a nép
nevelés ügye iránt felállított elveket helyesli, 
egyébiránt a törvényjavaslatot most csak azért 
fogadja el, mert a törvényjavaslat, a mint az a bi
zottmány tárgyalásai által egyes pontjaiban meg
változtattatott, ezen elveknek megfelel; ezen elvek 
pedig, azon törvényjavaslat által, melyet én a t. 
ház asztalára letenni szerencsés voltam, lerontat
tak, a t. képviselőnek ezen állítását nem hagyha
tom szó nélkül. 

Nem fogok iránta hosszabb vitatkozásba bo
csátkozni. Felfogásom szerint a vitatkozás tárgyát 
nem többé a miniszter által előterjesztett törvény
javaslat, hanem csak a bizottmány által a ház elé 
terjesztett módositott törvényjavaslat képezi, (Elénk 
helyeslés) és igy a miniszteri törvénylavaslatnak 
tárgyalásába ereszkedni én magamat feljogosítva 
nem tartom. (ILl'.eslés.) Egyébiránt, ha bár a 
törvényjavaslat, mely általam a ház asztalára le
tétetett, s melyet a bizottmány módosított, sokat 
nyert is azon módosítások által, melyeket a bizott
mány abban tenni jónak látott, s melyeket én el
fogadtam, s ha bár a t. ház nem azért küldte ki a 
bizottmányt, hogy a törvényjavaslat ugy marad
jon, a mint volt, hanem kiküldte 'azért, mert ezen 
fontos tárgyban föl akarta használni mind azon 
eszközöket, melyek rendelkezésére állottak, hogy 
ezen fontos ügy lehetőleg legjobban és czélszerüb-
ben intéztessék el, s ha bár örömmel ismerem el, 
hogy a bizottság mély szakismerete és buzgósága 
melyet e nagy tárgyra fordított, törvényjavaslato
mat tetemesen megjavította: de azt, hogy azon tör
vényjavaslat, melyet én terjesztettem a ház elé, 
az általam a népnevelés ügyében felállított elvek
kel ellentétben állt, semmi esetre sem ismerem el ; 
sőt ellenkezőleg, állítom, hogy törvényjavaslatom 
is, bár mik legyenek annak egyes hiányai, ezen 
elveknek ép ugy megfelel, mint az, mely a bizott
mány által most a ház elé terjesztetett. 

Ezen állitásom hosszas bebizonyítása helyett 
egyszerűen hivatkozom a t. házra, hivatkozom az | 
országra, mely előtt az általam szerkesztett s most I 

a bizottmány által módositva benyújtott tőrvény
javaslat fekszik, s mely, ha minden a törvényja
vaslatban tett módositásokat jóváhagyja, is, soha 
nem fogja elismerni azt, hogy az általam beter
jesztett törvényjavaslat az általam felállított elvek
kel valaha a legkisebb ellenkezésben állott volna. 
(Elénk helresl's.) 

Bobory K á r o l y : T. ház! Az előttünk fekvő 
törvényjavaslatot teljes lelkemből elfogadom (Éljen
zés) és a bizottságnak, melytől ezen javaslat kike
rült, teljes elismerést szavazok. Én is szeretném a 
köznevelést és a köziskoláztatást minden felekeze-
tességre való tekintet nélkül egyesítve látni, mint 
az a szabad amerikai államokban van ; de ezt körül
ményeink nem engedik; fájlalom én mindanyiszor, 
midó'n a különböző felekezetek növendékeit egy
mástól különválva látom az iskolába járni és 
már zsenge korukban egymástól elidegenittetni; 
sajnálom azokat elkülönítve látni, kiknek egyek-
nek kellene lenni a hazaszeretetben, és egyeknek 
a polgári kötelességek teljesítésében; én, tisztelt 
képviselő ház, ugy vagyok meggyőződve, hogy 
az államnak joga neveltetni az embereket és a 
polgárokat, az egyháznak pedig joga és köteles
sége tanítani az ő növendékeit a vallási dolgok
ban. De méltánylom egyszersmind teljes mérték
ben az egyházfelekezetek, nevezetesen pedig a 
protestáns felekezetnek autonóm féltékenységét, 
méltánylom ezt mind addig, míg épen a legna
gyobb felekezet, mely számra nézve nagyobb 
mint az összes felekezetek a hazában együttvéve, 
a maga nevelési ügyeire nézve egészen az állam 
hatalmában és karjai között létezik, ha mig ezen 
legnagyobb vallásfelekezetnek nevelési ügyei az 
állam hatalom által monopolisáhatnak és capitali-
sáltatnak, melynek káros voltát főkép az utolsó 
18—19 évben annyiszor tapasztaltuk, és mely az 
alkotmányosság és a nemzetiség érdeke ellen van. 
A szőnyegen levő törvényjavaslat teljes méltányos
sággal a felekezetek autonómiája és vallási félté
kenysége iránt, de kikerülve a Scyllát és a Cha-
rybdist, a czélra nézve oda vezeti a köznevelés 
ügyét, hogy abból a nemzetnek közértelmiségére 
és mind arra nézve, mi azzal összeköttetésben áll, 
legjobb eredmény várható. Erre nézve kívánok a 
kormánynak erőt ezen törvény életbeléptetésére, 
és kívánom, hogy a nemzet jobbjai ezen czélra 
egyesüljenek. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Nem lévén senki felírva, és a szóno
kok közül senki a törvényjavaslat ellen nem szól
ván, talán nem csalódom, ha kimondom, hogy a 
t. képviselőház a nevelés ügyében beadott törvény
javaslatot átalánosságban egyhangúlag elfogadja. 
(Helyeslés) 

Következik a részletes tárgyalás. 
44* 
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BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat czimét.' Felkiáltások: Holnapi Mai 
Hosszas zaj.) 

S o m s s i c h P á l : Méltóztassanak legalább két 
óráig folytatni. (Folytassuk!) 

E l n ö k : Bocsánatot kérek tisztelt ház, még a 
mai ülésben is ugy a kormány, mint egyes képvi
selők részéről annyira indokoltan mondatott, hogy 
minden perczünk drága: ennek következtében 
méltóztassanak ma, mint rendkívüli esetben, tovább 
maradni. (Helyeslés.) 

Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat czimét? 
(Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az első 
szakaszt.) 

O l g y a y LajOS : Tisztelt ház ! Ezen szakasz
ban az átalános tankötelezettség ki van mondva. 
Ezt én részemről helyeslem, és óhajtom, hogy ezen 
törvény rendelete lehető legpontosabban teljesít
tessék és foganatosittassék, de egyszersmind ugy 
vagyok meggyőződve, hogy az a törvény tekin
télyére nézve nem a legjobb hatással sőt mondha
tom káros hatással van, ha valamely törvény a ki-
vihetó'ségnek azon határáig megyén, hogy ha 
azon nehézséget át nem lehet hágni, a polgártár
sak igen nagy részének roppant nagy kárával 
történik. (Halljuk!) És ennélfogva bátor vagyok a 
tisztelt háznak, miután ugy vagyok meggyőződve, 
hogy ezen törvény odáig megyén, egy módosit-
ványt ajánlani , mely, módositványt inkább 
lehet pótléknak mondani, mert ezennel kinyi
latkoztatom, hogy ezen szakasznak egyetlen egy 
betűjét sem akarom elvenni, vagy megmásítani. 
Azon körülményre vagyok bátor a tisztelt házat 
figyelmeztetni, hogy számosak a hazában oly csa
ládok, a kik szegénységüknél fogva alig várhatják, 
hogy gyermekeik annyira felnőjenek, hogy azokat 
szolgálatba adhassák. Az ily szülők gyermekeire 
nézve, ha ezek oly helyen szolgálnak, a hol iskola 
van, ott semmi nehézség nem forog fen, mert 
ugy lehet a tanítás óráit beosztani ezekre nézve, 
hogy mindkét kötelességüknek megfelelhetnek. 
Hanem ezerekre megy oly községeknek száma 
Magyarországon, a hol helyben nincs iskola és tán 
soha sem lesz iskola. Ha már most a törvény ezen 
szakasza szerint az ily községek gyermekeit arra 
kényszerítjük, hogy más ^helységbe járjanak, ak
kor az olyan gyermekek, a kik szolgalatba kény
telenek állani, és a kiket sokszor a gazdák csak 
azért fogadnak fel a télre és azért adnak nekik téli 
kenyeret, hogy a nyáron át legyen cselédjük — ily 
gyermekek, hog)dia a szomszéd falubajárnak ha 
csak félórányira is, a gazdaembernek hasznave-
hetlenekké válnak. Nem lesz-e ennek azon követ-

') Lásd az Irományok 359-dik számát. 

kezese, hogy az ily gyermekek kenyér nélkül, vagy 
is inkább szolgálat nélkül fognak maradni nyá
ron , és télen a szüléknek terhére esni ? Nem aka
rom bővebben indokolni ezen módositványt, bis-
ván azon tisztelt képviselőtársaim tapasztalataiban, 
a kik hasonló vidékeken laknak, a milyeneket az 
imént lefestettem. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Olgyay 
Lajos indítványát): „Azon községekben, hol a sza
bályok szerinti rendes iskola nem létezik és a ta
nulók más községbe kénytelenek já rn i : az egész 
évre szolgálatba szegődött gyermekek ezen kötele
zettség alól kivétetnek, azon föltétel mellett, hogy 
azoknak legalább irás-, olvasás- és számolásra va
sárnaponkinti tanításáról gondoskodva legyen/ ' 
(Maradjon a szerkezet!) 

Elnök : Kérem a képviselőket,kik az első sza
kaszt a szerkezet szerint elfogadják, felállani. (Meg
történik.) A képviselőház az 1-ső szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (otvassa a 
2. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A közp. bizottság a 
2-ik sorban „járásbeli" helyett: „tiszti;" a 3-ik 
sorban: „iskolai szék" után. zárjel között: „(117 
§)" tétetni javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 2. szakaszt a közp. 
bizottság által tett módosítás szerint'? (Fljogadjzik !) 
A 2-ik szakasz a közp. bizottság módosítása szerint 
fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (oh ássa a o-
dik szakaszt.) 

Zichy Á l l ta i e l ő a d ó : A központi bizottság
nak e szakaszra nézve csak egy stylaris észrevétele 
van.t. i. ezen szócskákat: „megépen" kitörültetni 
javasolja. 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én csak 
egy szót szeretnék e szakasz 2-ik sorában fölcse
rélni, mert véleményem szerint az, hogy a tompa 
elméjüeket ne küldjük iskolába, nem igazság; hi
szen épen azért küldjük ezeket az iskolába, hogy 
ott pótoljuk azt, mit a természet mulasztott; hanem 
a hülyéket vagy kábákat azért nem szabad isko
lába küldeni, nehogy az ő gyengeségük zavorólag 
hasson a világos elméjüekre; tehát ezen szót: 
„tompa elméjűek," kívánnám „hülyék" által he-
lyettesittetni. 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Talán zárjel között 
tennők ide, hogy „hülyék." 

Eötvös József b. közoktatási miniszter.-
T.ház! Az igaz,hogy a „tompa elméjű'" szó talán két
értelmű lehetne, ha nem állana ott a t.-javaslatban: 
„avagy tanithatlan tompa elméjűek." mert abban 
ki van fejezve az, hogy azok, kik tanításra alkal
matlanok. (Maradjon !) 

E l n ö k : Tehát kérem a t. képviselőket, kik 
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a 3. szakaszt a szerkezet szerint, a központi bizott
ság módosításával elfogadják, felállani. (Megtörté
nik.) A képviselőház a 3. szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző(ofoa HSÜ a 4-dik 
.szakaszt.) 

ZÍChy Anta l e l ő a d ó : A központi bizottságé 
szakaszra nézve a?.t a módosítást teszi, hogy e sza
kasz közepén 2-od izben, 3-ad izben helyett kiírva: 
„másodízben, harmadik izben, negyedik izben" st. 

Alulról3-ik és 4-ik sorban tétessék ez: „iskolai
szék erró'l a felsőbb iskolai hatóságnál jelentést 
tesz, mely" stb. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Következik az 5-ik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 5-ik 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 6-ik szakaszt.) 

Zicby Antal előadó: A központi bizottság 
csak a második sorban „bármi" helyett „bármely" 
szó felcserélését kívánja. 

Elnök : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 7-ik 

szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik; aztán 
a 11-ik fejezet czimét) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
kivánja a Il-ik fejezet czimében .,A népiskolai" 
helyett: „A népoktatási." 

" Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 8., 

9., 10. szakaszokat s a III dik fejezet czimét,mik ellen 
semmi, kifogás sem tétetik. Olvassa a 11. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az 1-ső pont alatt „jelen törvény 27" helyett: 
„jelen törvény 27 és 2 8 " óhajt tétetni. A tantár
gyak közé pedig szerinte ez volna teendő : ,,c) ter
mészettan és természetrajz elemei;" g) helyett: 
„gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és 
különösen a kertészet körében;" végre :k) „test
gyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra." 

Nagy P é t e r : T. ház! A 11. §. a hítfeleke-
zeteknek teljes szabadságot ad,hogy saját iskoláik
ban a tanítási rendszer és módszer iránt tetszésük 
szerint intézkedhessenek,a 45. szakasz pedig és néze
tem szerint igen helyesen, azon n ás hitfelekezetbeli 
gyermekeket, kiknek száma 30-ra nem megy, uta-
sitja a hitfelekezeti iskolákba, és ott megrendeli 
Kzt, hogy a hitfelekezeti iskolákban a vallásoktatás 
külön órákban adassék elő. Némi ellenmondás van 
itt a 11. és 45. szakasz között. Hogy ezen,habár csak 
látszólagos ellenmondás is elkeríthessék, nézetem 
szerint e szavak után: „tanítási rendszer és mód
szer" e párszót szeretném beigtattatni: „tekintetbe 
véve a 45. szakasz rendelkezéseit." (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa Nagy 
Péter módosítását): „ A 11. szakasz első bekezdésének 
utolsó előtti sorában ezen szavak után: „a tanítási 

rendszer és módszer iránt is" beigtatandók a kö
vetkezők : „tekintve "a 45 szakasz rendelkezéseit.a 

(Elfogadjuk!) 
Geduly L a j o s : T. ház ! Elismerem, hogy a 

mezőgazdaság tanítása az elemi iskolákban nem
csak czélszerü, de szükséges i s ; de csak ott, hol 
mezőgazdaság valóban űzetik is. Azonban, hogy 
a mezőgazdaság nagyobb városok elemi iskoláiban 
előadassák, nem csak szükségesnek és czélsze-
rünek nem tartom, hanem valóságos időpazarlás
nak tekintem. (Ellenmondás) Én legalább nem lá
tom okát, hogy nagyobb városok, mint Pest, Po
zsony, Sopron vagy Győr városa elemi iskoláiban 
miért tanittassék a mezőgazdaság. (Maradjon!) 
Bátor volnék tehát a következő módosítást ajánlani. 
(Halljuk!) A 11. szakasz g) bekezdése így álljon : 
„a falusi és azon városi községekben, melyeknek 
lakossága tulnyomólag mezőgazdasággal foglalko
zik, gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és 
különösen a kertészet köréből." (Maradjon!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Ge
dnly Lajos módositvcmyát.f 

BóniS S á m u e l : Én része'nfró'l ezen módo-
sitványt el nem fogadhatom. (Mi sem fogadjuk el!) 
Magyarország leginkább mezőgazdasággal foglal
kozó ország. Hol van az megírva, hogy azon po
zsonyi iskolákban nevelt gyermek épen kézműves 
lesz és nem lesz mezőgazda? Ennélfogva e módo 
sitványt el nem fogadhatom. 

Elnök: Elfogadja-e a t. ház a 11. szakaszt elő
ször a központi bizottság által tett mindannyi mó
dosítással, azután Nagy Péter képviselő úr által tett 
azon módosítással, hogy ezen szavak után : „a ta
nítási rendszer és módszer" tétessenek ezen szavak : 
„tekintetbe véve a 45. §. rendelkezéseit ? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 12. 
szedeaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A népoktatási bizott
ság a következő módosításokat hozza javaslatba : 
,,A 4. sorban „tanítók" helyett „tanulók," az idé
zett 29 helyett 63 tétessék. Az utolsó két paren-
thesis betöltendő, úgymint: ö l , 68, 64, 74. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház e módositásokat? 
Tisza K á l m á n : Talán nem a 29. helyett 

jön 63, hanem a 29 megmarad, és hozzá kell jönni : 
63. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ságnak módosításait, azon változtatással, hogy a 
29 meg-maradván, utána 63 tétessék ? (Elfogad
juk!) Ennélfogva következik a 13. szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a l'ó. 
szakaszt) 

Zichy Ántal e l ő a d ó : A 2. sorban „feltét" 
helyett „feltétel" volna teendő; a 8. sor helyett : 
„gymnasinmban, polg. iskolában vagy reáliskola-
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ban négy évi tanfolyamot," s tb. ; s ehhez képest 
ismét: „gymnasiumi, polg. iskolai vagy reálisko
lai," stb. ; alább: „a 88. szakaszban megirt" helyett: 
„megszabott;" végre alulról a 3. sorban: „e törvény" 
után „102. és 103. szakaszai szerint az állami" st. 

Tisza K á l m á n : Ez azon szakasz, melyre 
nézve előre is szerencsém volt kimondani, hogy 
módositványt óhajtok beadni; beadni pedig óhaj
tottam azért, mert én ugy látom, hogy e szakasz
nak némely intézkedései magának ezen törvény
nek más intézkedéseivel nincsenek teljesen ösz-
hangzásban. A bizottság ugyanis e tövénynél 
azon nézetből indult ki, hogy az államnak joga 
van megkövetelni minden tanintézettől, hogy ab
ban ugyanannyi tanittassék, mint a mennyit az 
állam szükségesnek vél arra, hogy valaki bizonyos 
állomást elfoglalhasson. Épen azért kimondja azt 
is, hogy tanító lehet nem csak az, ki képezdében 
tanult, de lehet az is, ki nem tanult bár képezdé
ben, de az illető vizsgálatot letette. A magánosok 
által állítandó képzedéknél hasonlólag nem kivan 
egyebet, csakhogy ugyanannyi tanittassék ott, 
mint az állam-képzedékben és hogy arról vizsga 
tétessék le. E fejezet elején a hitfelekezeti isko
lákra nézve átalában kimondatik, hogy a tanítási 
rendszer és módszer iránt magok intézkednek az 
illetők. En részemről azt tartom, hogy ellentétben 
áll meghatározni a tanfolyam éveinek és a tanitók 
számát, tehát részemről e szakaszt így óhajtanám 
szerkesztetni: (Olvassa:) „Ezen szakasz a 4-ik sor vé
gén levő ezen szó után „összekötve „igy szerkesztes
sék : „hogy azokban legalább azon tudományok 
és legalább azon terjedelemben taníttassanak, a 
melyeknek és a minő terjedelemben tanítása az 
állami képzedékre nézve ezen törvényben elrendel
ve van (88. szakasz), hogy bennök évenkint nyil
vános vizsgák tartassanak, mely a közoktatási mi
niszter tudomására hozassák, hogy végre az azok
ban végzett növendékek számára a 102. és 103. 
szakaszban körülirt szigorlatoknak megfelelő vizs
gák rendeztessenek." 

Eötvös József báró közokt. miniszter: 
Teljesen igazsága van Debreczen városa t. kép
viselőjének, hogy ez mind megvan a törvényben, 
de ezen fogalmazásban még több van ; abban az 
is benne van, hogy a tanfolyam legalább 3 évig 
fog tartani és hogy legalább 3 tanítóra lesz szük
ség. Mert ugyanazon tárgyakat ugyanazon terje
delemben tanítani kevesebb, mint 3 tanárral és 
rövidebb idő, mint 3 év alatt, nem lehet. (He
lyeslés.) 

Zichy A n t a l e lőadó: Én csak annyit 
mondhatok, hogy a közp. bizottság megvitatta 
ugyanazon módosítást, és azt hitte, hogy a feleke
zeti iskoláknak szabadsága csakugyan korlá
tolva volna némileg e törvény által, de csak is 

azok javára. Mert ha a felekezeti iskoláknak, 
kevesebb tanfolyamot vagy kevesebb tanárokat 
engedünk: akkor tagadhatlanul azt érjük el, hogy 
például az államintézetben nem oly örömest fog
ják alkalmazni a felekezeti tanintézetből kikerült 
tanárokat és viszont a hitfelekezeti iskolák el
sőbbséget fognak adni az államintézetből kikerül-
teknek. Ez tehát a hitfelekezeti iskoláknak javára 
lenne. (Maradjon!) 

BÓnis S á m u e l : Én az előttem tett indít
ványt legalább a tanitók számára részemről elfo
gadom, különben a törvény ezen jótékony kivéte
lének hasznát nem lehetne venni, és nem is látom 
át okát, hogy ha gyakorlatilag ámbár bebizonyult, 
hogy ugyanazon tudományt kevesebb tanitó is 
képes volt elvégezni egy tanodában, mért tétessék 
azon intézetnek kötelességévé, hogy ezután na
gyobb költséggel taníttasson. A végezel az ered
mény. Kikötni azt, hogy micsoda tudományok 
taníttassanak, igen természetesen, joga van az ál
lamnak ; kikötni azt, hogy szigorlatokat tegyenek 
azok, kik tanítók akarnak lenni, megint szükséges 
dolog; megállapíthatja azt is — tovább megyek 
egygyel — az állam, hogy ezekre nézve szüksé
ges körülbelül ennyi idő; ámbár ez megint felesle
ges, mert ha ő kevesebb idő alatt megtanul vala
mit, minek több időt szabni. Hanem ha azt mond
juk ki. hogy egyes felekezeti intézetekben is lehet 
tanitó-képezdéket állítani, s ott ama kötelezettséget 
teszszük oda, hogy abban 3 tanítónak kell lenni, 
holott eddig kettő is sikerrel tanitotta ugyanazon 
tanulmányokat: ezt már fölöslegesnek tartom, s 
ennélfogva az indítványt elfogadom. 

Ivánka I m r e : Pártolom Tisza Kálmán in
dítványát, pártolom pedig épen azért, mit előadó 
ur felhozott: hogy, úgymond, ily esetben tehát el
kerülnék az illetők az államiskolákat. De szerin
tem nem az a feladat, hogy mindenesetre az állam
iskola használtassák, hanem az, hogy legyen men
tül több jó néptanító, és ha ezt el lehetett érni épen 
azon egyházaknál, melyek e jogokhoz eddig lehető 
legjobban ragaszkodtak, szegénységük mellett; an
nál inkább el fogják érni,hagyámolíttatni fognak 
az állam által. A tapasztalás szól mellettem. Pártolom 
Tisza Kálmán indítványát. (Maradjon!) 

Csanádi Sándor : Én megvagyok győződve 
arról, hogy ha a hitfelezetek iskolái anyagi ereje 
megengedné azt, hogy nagyobb számmal tartassa
nak tanitók, bizonyosan nem kívánná azt, hogy a 
tanitók száma ieszállittassék. De miután tudjuk 
azt, hogy igen sok hitfelekezetek kevés anyagi 
jó'létnek örvendnek, oly szűk rendelkezési körük : 
óhajtom ázt, hogy Tisza Kálmán úr által tett in-
di;vány elfogadtassák, annál inkább, mert akkor, 
ha ez el nem fogadtatik, nem élhetnének az egyes 
hitfelekezetek azon jótékonyságával a törvénynek, 
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melyet az előbbi szakasz már kimondott, hogy t. 
i. önrendelkezési jogai sértetlenül fentartassanak. 

Zsedényi E d e : T. ház ! Én arra akarom 
figyelmeztetni a >. házat, hogy ha ezen rendelet 
benne marad a törvényjavaslatban, ez kivihetien
né teszi azt; de összehangzásban sincs a törvény
nek azon rendeletével és szellemével, mely szerint 
itt nem az a czél, vajon három tanító tanit-e ? és va
jon 3 évig? hanem az, hogy midőn szigorlatra bo
csáttatnak a tanitványok, jól állják-e ki a vizsgát? 
Arra kell figyelmeztetnem a vallásügyi miniszter 
urat, hogy midőn Kassán az eperjesi jogakadémia 
növendékeit nem akarták vizsgára bocsátani 
azért, mert Eperjesen csak két évi jog van, nem 
pedig négy, és mikor aztán az egyház e tekintetben 
folyamodott, s a vizsga megengedtetett, az lett az 
eredmény, hogy az eperjesi collegium tanitványai 
közül, kik csak két évig tanulták a jogot, egyet 
sem vetettek vissza, a kassaiak közül pedig, kik 4 
évig tanultak, hatot. Tehát nem az a fó dolog, 
hogy 3 évig taníttassanak a tanitványok, hanem, 
hogy jól kiállják a vizsgát. 

E l n ö k : Szólásra senki följegyezve nem lé
vén, szavazás alá kerül a kérdés. Tisza Kálmán 
képviselő úr módositványa fog felolvastatni, 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a Tisza 
Kálmán módositványát.) 

E l n ö k : Kérem azon képviselőket, kik a 
1 3-dik szakaszt a szerkezet szerint a központi bi
zottság módosításaival elfogadják, méltóztassanak 
felállani. (Megtörténik.) A többség nem fogadja el. 

Következik Tisza Kálmán módositványa. A kik e 
szerint akarják a 13-dik szakaszt megváltoztatni, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A többség 
Tisza Kálmán módositványát elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a lé-ik 
szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak e szakaszt elfogadni? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva elfogadtatik. 

Bujanovies Sándor jegyző (olvassa a 15-ik 
szakaszt.) 

Zichy Anta l e lőadó : A központi bizottság
nak nincs észrevétele. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a törvényjavaslat 
15-dik szakaszát? (Eljogadjuk!) 

T. ház ! Először kérem az I-ső osztályt, dél
után ne méltóztassék ülést tartani, minthogy az 
osztály tagjai közül sokan akadályozva levén, meg-
nem jelenhetnek. 

Másodszor kérem a pénzügyi bizottságot, 
hogy délután 5 órakor a szokott helyiségben meg
jelenni szíveskedjék. 

Végre még egyre kérem a t. házat. Miután a 
kérvények száma nagyon felszaporodott, azok már 
nagyobbrészt el is vannak látva és a törvényhozás 
ezeket bajosan hagyhatná elintézetlenül: bátor 
vagyok indítványozni, hogy holnap, ha a népne
velési törvényjavaslat feletti tárgyalás ne talán 
korábban bevégeztenék, a kérvényi bizottság elő
adása tűzessék napirendre. (Helyeslés.) 

Holnap 10 órakor fog ülés tartatni. 
Az ülés végződik d. u. 2lU órakor. 




