
CCCXIX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 20-dikán 

S z e n t i v á n y i K á r o l y e l n ö k l e t e a l a t t . 

Tárgyai: Hivatalos levél s kérvények bemutatása. Simay Gergely és társai határozati javaslatot nyújtanak be. A királyné 
köszöni a ház üdvkivánatait, A központi bizottság benyújtja jelentését aa átalános kisajátítási törvényjavaslatról. A személyes kereseti, 
Kgyszintén a oor- és husfogyaeztáBi adóról Bzóló törvényjavaslatok végleg elfogadtatnak. A népoktatási törvényjavaslat részletes 
tárgyalása. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
b.. Gorove István, Horvát Boldizsár. Wenckheim 
Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10',4 órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. Amai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sánder jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólam kivánók ne
veit Mihályi Péter, az ellene szólók neveit Csen-
g e r y Imre jegyző urak jegyzik. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor jegyző {olva ssa a no

vember 19-kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A tisztelt ház a pécsi választó kerület 

elnökét 250 frt 25 krban marasztalta el. Pécs vá
ros polgármestere ezen összeget nekem megkúl-
dötte, melyet itt ezennel bemutatok, s mely a kép
viselőház pénztárába le fog tétetni. Egyszersmind 
az ezzel küdött levél a számadásokat vizsgáló bi
zottságnak át fog adatni. 

Szabad kir. Arad város közönsége Szal<olcza 
szabad kir. város közönségének f. évi september 
hó 25-én tartott közgyűléséből 2157. sz. a. a mé
lyen tisztelt képviselőházhoz intézett kérvényének 
sikeresitéfét kéri. 

Szontagh Miklós lippai lakos az 1848 — 9-di1? 
évi honvédelmi hadsereg részére kiszolgáltatott 
124 darab fanyereg ki nem fizetett 347 pengő fo
rint 12 kr és kamatainak lehető sürgősen történen
dő kifizetését kéri elrendeltetni. 

Janka Lajos nyugalmazott erdélyi királyi j 

szegények udvari ügynöke kéri az 1847—8-dik 
pozsonyi országgyűlés III. t. ez. 25-dik szakasza 
által mint az 1848-dik évben eloszlatott udvari 
kanczellária mellett alkalmazva volt hivatalnok
nak részére még az utólagos nem alkalmaztatás 
esetére is biztosított egész fizetését, a koronázás 
idejétől leendő utalvány Dztatásét és az államköltség 
számitásba leendő bevételét elhatároztatni s e vé
gett ezen kérelmét az illető t. államköltség vizsgá
lati bizottsághoz áttétetni. 

Mindezen kérvények a kérvényi bizottsághoz 
tétetnek át. 

S i m a y G e r g e l y : Tisztelt képviselőház ! Mi
dőn azon határozati javaslatot, melynek beadhatá-
sát a folyó hó 7-én tartott országos ülésben részem
ről fentartatni bátor voltam, szerencsém van ma
gam és még ötvenegy képviselőtársaim nevében 
benyújtani a t. házhoz, nem kívánom a tisztelt ház 
figyelmét e határozati javaslat hosszasabb indoko
lásának meghallgatása által igénybe venni, mint, 
a mennyi magában a határozati javaslat szövegé
ben foglaltatik. Csak egyszerűen azt kérem, mél
tóztassék a határozati javaslatot felolvastatni, en
nek kinyomatását s a pénzügyi költségvetés illető, 
részével leendő együttes tárgyalását elrendelni" 
Szabad legyen előre is reménylenem, hogy ezen 
számos aláírással ellátott határozati javaslat mind 
a tárgy igazságánál, mind sürgősségénél fogva a 
t. képviselőház részéről kellő figyelembe s mél
tánylásba fog részesülni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a hatá-
I rozati javaslatot.) 
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E l n ö k ; Ki fog nyomatni1), szétosztatni és 
tárgyalási nap ki tűzetni. 

A belügyminiszter úr kivan szólani. 
Wenckheim Béla b. belügyminiszter: 

T. ház! Méltóztattak velem parancsolni, hogy ő 
cs. kir. felségének, felséges asszonyunknak név
napi ünnepe alkalmával a t. háznak hódolatteljes 
szerencsekivánatait felséges asszonyunknak magas 
tudomására juttassam. Ezen^ megbízatásomban el
járva, felséges asszonyunk által a tegnapi napon a 
gödöllai várkastélyban fogadtatva, van szerencsém 
kijelenteni, miszerint felséges királynénk a képvi
selőháznak hódolatteljes szerencsekivánatait és 
tisztelete nyilvánítását szokott kegyességével leg
kedvesebben fogadni méltóztatott, (Atalános éljen
zés) mely eljárásomról midőn számot adnék, al
kalmat veszek magamnak egyszersmind a t. ház
nak ezen, reám nézve oly megtisztelő megbizását 
ezennel megköszönni. (Éljenzés.) 

E l n ö k ; Örömmel fogadtatik. 
A központi bizottság részéről a kisajátítási 

törvényjavaslat tárgyában Halmosy Endre előadó 
ur jelentést fog tenni. 

Halmosy Endre előadó (olvassa a bizottsági 
jelentést.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2), szétosztatni és a 
t. ház által napi rendre kitüzetni. 

A személyes kereseti adó tárgyában készült 
törvényjavaslatot jegyző úr végleges megszavazás 
végett fel fogja olvasni. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslatot.) 

E l n ö k : A kik a felolvasott javaslatot a sze
mélyes kereseti adó tárgyában elfogadj'ák, méltóz
tassanak felállani. (Megtörténik.) A t. ház a szemé
lyes kereseti adóra vonatkozó törvényjavaslatot 
végleg1 elfogadta. 

BujanOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa a bor
ét húsfogyasztást adó tárgyában elfogadott törvény
javaslatot.) 

E l n ö k : A kik a bor- és husfogyasztási adó
ról szóló törvényjavaslatot véglegesen elfogadják, 
méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A t. ház 
végleg elfogadja a bor- és husfogyasztási adóra 
vonatkozó törvényjavaslatot. 

A felolvasott törvényjavaslatokat a mélt. fő
rendekhez Paiss Andor, jegyző fogja átvinni. 

Az V. osztály tagjait kérem, hogy a buda
pesti kisajátítás iránt készült törvényjavaslat tár
gyalása végett méltóztassanak délután 5 órakor 
megjelenni. 
(g) Napirenden van a népoktatás tárgyában ké-

' ) Lásd az Irományok 374-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 375-dik számát. 
EÉPV. H NAPLÓ. 1865/g X. 

szült törvényjavaslat részletes tárgyalásának foly
tatása, és pedig a IV-dik fejezetfó'l kezdve. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa anép-
oktatásl törvényjavaslat IV-dik fejezetének czimét.5) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A czimre nézve a 
központi bizottságnak nincs észrevétele. 

E l n ö k : A czim tehát marad a szerkezet 
szerint. 

BujanOViCS SándOr j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 16—22-dik szakaszait, melyek észrevétel 
nélkül elfogadtatlak. Olvassa a 23-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak ezt a szót: „oly helységekben" helyett: „oly 
községekben" szóval akarja felcserélni. (Helyeslés.') 

SchyarCZ G y u l a : T. ház ! Részemről meg
vallom, mitsem tartok annyira veszélyesnek, mint
ha maga a szerkezet nyit réseket a törvény kijátsz-
hatására. A XXIII . fejezet megszabja, hogy a köz
ségek kötelesek népiskolát felállítani; de nem 
szabja meg sem a határidőt, melynek lefolyása 
alatt kötelesek azt megtenni, sem nem gondosko
dik rendszabályokról, melyek a netalán vonakodó 
községeket népiskolák állítására kényszeríthetnek. 
Attól tartok, hogy e törvényjava^at, ha törvény-
nyé válik, végrehajtatlan marad, vagy legalább 
nem lesz végre hajtva oly mértékben, mint óhaj
tanok. E megjegyzésemet tán csak azok fogják 
méltányolni, kik hazai közoktatási ügyünk politi
kai történetét közelebbről tanulmányozták, s kik 
szintén ismerik a külföldi közoktatásügy összeha
sonlító történetét. Fraucziaországban a restauratio 
idejében a közoktatás miniszterei szintén oly köz
oktatási törvény végrehajtásával voltak megbízva, 
melyek megszabták ugyan a köteles községi nép
iskola felállítását, de nem szabták meg sem a ha
táridőt, sem a kényszer rendszabályokat. Nem én 
mondom ezt, hanem Cournot és Jules Simon: 
hogy ennek lehet köszönni, miszerint 10 évvel 
később 1830-ban több ezer franczia községben 
nem volt még népiskola fölállítva, daczára a régi 
törvénynek; mert a törvény nem szabta meg, meny
nyi idő alatt köteles a község népiskolát fölállítani, 
sem nem gondoskodott rendszabályról, hogy mi 
történik azon községgel, amely bizonyos idő alatt 
nem állit fel népiskolát. 

Egyébiránt nem akarom az időt vesztegetni. 
(Helyeslés!) 

Hazánkban a Systema scholarum elementa-
rium megszabta, hogy a község köteles népisko
lát állitani, de szintén nem szabta meg a határ
időt s nem szabta meg a kényszerítő eszközöket 
s a rendszabályokat. Hogy mi történt, azt tudjuk. 
Több mint 5000 községben még mai napig sincs 
iskola. 1861-ben pedig, a midőn alkoímányossá-

*) Lásd az Irományok 359-dik számát. 
45 
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gunk újra feléledt, iskolába járó gyermekeink 
egyharmada hon maradt, s több 100 község elűzte 
a segédtanítót, nehogy költekezni kelljen; bezárta 
a vasárnapi iskoláját, sőt még a régi fassió értel
mében sem fizette a tanitót. Ezek nem az én ada
taim, hanem azon jelentésekből meritvék , melye
ket az egyházi megyék a magyar tudományos 
akadémiának 1862-től 1867-ig beküldőitek. 

T. ház! É n nem szeretném, ha egy alaki hiba 
miatt a 23-dik szakasz végrehajtatlan maradna. 

Nem lehettem oly szerencsés, hogy részt ve
hettem volna az osztályok munkálkodásában ezen 
törvényjavaslat tárgyalásánál, mert alig egy pár 
napja, hogy választóim megbízó levelét a ház elnö
kének átnyújthattam. (Éljenzés a szélső baloldalon.) 
Meg fogják talán bocsátani, ha azt mondom, hogy 
annyi előszeretettel viseltettem mindig a népneve
lés ügye iránt, miszerint, ha előbb választattam vol
na be a képviselő házba, talán ellen-törvényjavas
lattal léptem volna fel. De bár mennyire hiányos
nak találjam is a közoktatási miniszter népneve
lési, illetőleg „népoktatási" törvényjavaslatát, még 
is nem akarván az időt vesztegetni; tegnap szintén, 
mint mindnyájan, a részletes vita alapjául elfogad
tam azt. 

Én részemről, ha előbb választattam volna 
meg, külön törvényjavaslatot nyújtottam volna be, 
s megvallom, határidőül legalább is 3 évet hatá
roztam volna meg; 8 kényszerítő rendszabályul 
azt igyekeztem volna felállítani, hogy azon közsé
gek, melyek — jóllehet ezt tenni képesek volná
nak — 3 év lefolyta alatt kellő népiskolát nem 
állítanak, politikai jogaik gyakorlatában függesz-
tessenek fel, mindaddig, mig kellő népiskolát nem 
állitanak. Tudom, hogy ezen törvényjavaslat or
ganikus mű, tudom, hogy lényeges módosításokat 
nem vezethetek be a nélkül, hogy ezen organikus 
törvény szerves kiegészülését koczkáztatni ne lát
szassam. 

Nem is teszem ezt, hanem egyszerűen csak 
azt kérem, módosittassék ezen törvényjavaslat kö
vetkezőleg : utasittassék a közoktatási miniszter a 
legközelebbi országgyűlés elé törvényjavaslatot 
adni be mind a határidőről, mely alatt a községek 
népiskolát állítani kötelesek, mind pedig azon 
kényszer eszközökről, melyekkel a törvény rende
letét nem teljesítő községek népiskolák felállítá
sára szoríttassanak. 

Beadom módositványomat. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Schvarcz 

Gyula módositványát) : „Oly községekben, hol a hit
felekezetek nem tartanak fen a jelen törvény ren
deleteinek megfelelő népiskolát, valamint az ezen 
törvényben kijelölt egyéb esetekben is, a község 
köteles a szükséges népoktatási tanintézeteket 
felállítani , a közoktatási miniszter utasíttatván 

a szükséges népoktatási tanintézetek felállítá
sának határidejéről, valamint kényszer eszközök
ről oly községek ellen, melyek a törvény ezen ren
deleteit nem teljesitik, a legközelebbi országgyű
lés elé törvényjavaslatot terjeszteni." 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
T. ház! A mennyire az inditványt felfoghattam, 
azt hiszem, oly dolgot foglal magában, mely ma
gától értetik. A törvény kimondja, hogy minden 
község tartozik népiskolát felállítani, kimondja 
positive, hogy az a községnek kötelessége. 

Megvallom, én jobb véleményben vagyok 
községeinkről, mint az előttem szólott képviselő úr. 
Az én meggyőződésem az, hogy Magyarország 
községei a miveltségnek elég magas fokán állanak, 
hogy a népnevelés szükségét magok is átlássák; 
hogy magok is átlássák, mennyire érdekökben fek
szik a népoktatást átalánossá tenni. (Helyeslés) Én 
tehát meg vagyok győződve, hogy községeinknek 
nagyobb része ezen kötelességének eleget fog tenni; 
semmi esetre pedig nem tartom czélirányosnak, 
hogy a törvényhozás eziránt kételyét most már 
előre a törvényben is nyilvánitsa. (Helyeslés.) 

Meg vagyok azonban győződve arról is, hogy 
a községeknek egy része, bármily forró legyen is 
azon óhajtásuk, hogy népiskolát állithassanak fel, 
ezen kötelesség teljesítésére képes nem lesz; és 
hogy 5%-entje az egyenes adónak igen sok köz
ségben az iskola felállitására elegendő nem lesz. 
Ezen esetekről azonban a törvény rendelkezett, 
midőn kimondja, hogy ott, hol a község bármi 
oknál fogva nem képes népnevelési intézetet fel
állítani, ezen községekben ily népnevelési intéze
tek felállítása a közoktatási miniszternek köteles
sége, ki ezen kötelességét teljesítendő, az ily isko
lákra szükséges kiadásokat a budgetnél fogja a ház 
elé terjeszteni. 

Azt hiszem tehát, hogy azon esetben, ha az 
előttem szólott t. képviselőnek szomorú sejtelmei 
teljesednének, és csakugyan azt kellene tapasztal
nunk, hogy népünknek egy része bizonyos számú 
községekben ezen kötelesség teljesítésétől vona
kodnék, a melyet tisztán az ő érdekökben mondott 
ki a törvényhozás: akkor a közoktatási miniszter, 
bárki legyen is az, ismerve kötelességét, folya
modni fog a házhoz a szükséges rendszabályok 
életbeléptetésére ; a jelen pillanatban azonban én 
részemről ily törvényes rendelkezést szükséges
nek nem tartok. (Elénk helyeslés) 

Madarász József: T. képviselőház! Nem 
érthetek egyet előttem szólott közoktatási minisz
ter úrral ; nem érthetek egyet okoskodására nézve 
azért, mert azt véli, hogy a magyar községekről 
jó hite miatt nem kell előre már kényszerítő tör
vényt hozni a tanodák felállitására. Utalom a tisz-
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telt közoktatásügyi miniszter urat a Képnevelési 
törvényjavaslat első fejezetének első szakaszaira, 
hol a gyermekeik taníttatására való kötelezettség a 
szülőkre és gyámokra nézve is már kötelezőleg ki 
van mondva. Uraim, én a szülőkre és a gyámokra 
nézve természetszerűbb és főbb kötelességnek tar
tom, a gyermekeik iskoláztatásáról és neveléséről 
való gondoskodást, mintsem önmagát azon közsé
geknek összegét, mely községekben bizonyára 
igen sokan kényszerítve lesznek az iskolák felállí
tására, olyak is, kiknek nincsenek gyermekeik, 
vagy kiknek gyermekei már kitanitvák. Ha tehát 
én azokra nézve, kiket a természet ösztöne kötelez 
gyermekeik neveltetésére, kényszerítve érzem ma
gam, letenni a törvénybe a kötelező erőt, azért, 
mert mindenkinek a világon az értelem és a mű
veltség adja meg önbecset, és ha én óhajtom, 
hogy minél szorosabban köteleztessék a haza min
den polgára gyermekei iskoláztatására : akkor kö
vetkezetlenséget, 'elvi következetlenséget látok 
(Nagy zaj, mozgás) a miniszter urnák indokolásá
ban, és magában a törvényczikkben (Zaj) — mél
tóztassanak meghallgatni —• mely, midőn a szülő
ket és gyámokat büntetés alatt is kötelezi gyerme
keik oktatására, akkor a községeket nem kötelezné 
egyúttal azon tanodáknak bizonyos idő alatti fel
állítására. Én ebben elvi következetlenséget látok, 
s mivel ezt látom, s mivel azt hiszem, hogy mint 
nekem, ugy mindenkinek e házban érdekében áll 
a népnevelés ügyét, ha kell, kötelezőleg is előmoz
dítani, óhajtottam volna, ha t. barátom szabato
sabban már előre az évet is kijelöli módosítá
sával. He ha ez nem történt, én a jobb helyett a 
kevésbbé jót is inkább elfogadom, mintsem rést 
hagyjak azon eshetőségre, hogy oly községekben 
sem állitassanak fel iskolák , melyek e részbeli 
kötelességöknek, bár azt az állam segélye nélkül 
is megtehetnék, megfelelni nem akarnak! Elisme
rem, hogy az államnak kötelessége azon közsé
gekben, hol ezek vagyonából nem lesz az eszközöl
hető, az iskolákról gondoskodni; és miként e rész
ben elhiszem, hogy a t. közoktatási miniszter úr a 
jövő országgyűlés elébe törvényjavaslatot fog ter
jeszteni az esetben, ha ez előadná magát, vagy 
bármelyik közoktatási miniszter; nem látom át, 
hogy mért ne adná meg a ház már most előre az 
utasítást arra, amiről lehetetlen azt mondani, hogy 
nem inkább biztosit. Schvarcz Gyula t. képviselő 
társam példákra hivatkozott, hogy ott is meg volt 
a törvény, miszerint a községek tanodákat felálli-
tani kötelesek, de mivel nem volt meg egyúttal az 
előrelátás, hogy mily időszak alatt kötelesek azon 
községek felállítani iskoláikat, évtizedeken át, gya
korlat és élet nélkül maradt a törvény. Én igen óhaj
tanám , hogy a népnevelésre mindenesetre jóté
konyan ható törvény, ne csak papiron maradjon, 

de gyakorlatilag is létesíttessék, és azért csatlako
zom a módositványhoz. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Csak egy szóra kérem a t. ház figyelmét- (Halljuk!) 
Gyöngeségem, hogy nem szeretem, ha következet
lenséggel vádolnak, és épen azért figyelmessé te
szem igen t. képviselő urat, hogy föltenni azt, 
hogy egyes szülők nem fogják föl a nevelésnek 
szükségét, és föltenni azt, hogy Magyarország köz
ségei, az az : az azokban lakó polgárok többsége 
nem fogja fel â  népnevelés szükségét: az igen nagy 
különbség. (Élénk helyeslés.) A mit felfogásom 
szerint a tapasztalás után az egyesekről nem csak 
feltenni lehet, de kell is, azt a községekről, az az, 
az egyes községekben lakó honfitársaink többsé
géről föltenni, az én felfogásom szerint nem sza
bad. (Elénk helyeslés.) 

Halász B o l d i z s á r : Én azt hiszem, és nem 
csak én hiszem, de mindenkinek kötelessége hin
ni, hogy e törvény, a mint kihirdettetett, kötelező. 
De megnyugtat ezen törvényjavaslat utolsó sza
kasza is, melyben az áll, hogy ezen törvény végre
hajtásával a közoktatási miniszter bizatik meg. Már, 
kérem, azt törvényben mondani ki előre, hogy föl-
teszszük, hogy lesznek községek, melyek, ha határ
időt meg nem tudom miféle sanctiót nem szabunk, 
nem fognak iskolákat állítani: nem volna helyes.(fle-
l'/eslés.) De megnyugtat engem különösen a 43-dik 
szakasz, melyben az áll, hogy ha valamelyik község 
kimutatja a miniszternek azt, hogy nincsen mód
jában állítani ily iskolát, természetes, hogy az 
állam lép közbe és segedelmet nyújt neki. Én te
hát azt tartom, maradjon a törvényjavaslat ugy, 
a mint van. Ha azon eset adja magát elő, hogy a 
közoktatási miniszter nem lesz képes azt végre
hajtani, majd jelenti magát akkor az országgyűlés 
előtt; (Helyeslés.) de saját néjmnket ne bélyegez
zük meg előre is törvény által. (Elénk átalános 
helyeslés.) 

Pu lSZky FerenCZ : Hallgattam volna, t. ház, 
ha olyasmi nem említtetett volna fel, mit felelet 
nélkül hagyni nem lehet. Én nem vagyok képes, 
mint Madarász képviselő úr tévé, bizodalmatlansá-
got szavazni a magyar községeknek ; ezt semmi
kép nem tehetem, mert bízom a községek értelmi
ségében, s azt hiszem, ők igen jól ismerik azon jó
téteményt, mi az iskola fölállításából reájok is há
rul : (Tetszés.) Én bizom a magyar népben, hizom 
tökéletesen a községekben, és ugyanazért nem aka
rom, hogy a törvényhozás itt speciális rendelkezést 
tegyen arról, mely határidő alatt kell népiskolát 
fölállítani, vagy sanctiót határozzon, ha a község 
iskolát nem állit. Azon speciális sanctió, mely itt 
indítványba hozatott, az. hogy a községek politi
kai jogaiktól megfosztassanak. 

45* 
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Schvarcz G y u l a : Nem az volt! (Fölkiáltá
sok jobbfelöl: De az voltl). 

P u l s z k y FerenCZ : Én ugy fogtam fel, az 
volt az inditvány, hogy a községek azon esetben 
politikai jogaiktól megfosztassanak; és teljességgel 
át nem látom, mire vonatkozhatnék ezen indit
vány : mert a községek mint olyanok nem sza
vaznak, hanem szavaznak az egyének a községek
ben. De eltérve attól, a politikai jogok megszorí
tását én részemről soha indítványba nem hozhat
nám. Ha a túlsó oldalon képesek erre: tegyék ! 
én mindig a politikai jogok kiterjesztését fogom 
pártolni. (Helyeslés.) Egyébiránt nézetem szerint 
a sanctió ott van a törvényjavaslat utolsó szaka
szában, mely azt mondja hogy a miniszter ezen 
törvénynek végrehajtásával megbizatik. Ha ezzel 
megbizatik, ez az ö felelőssége alá helyeztetik, ő 
lesz felelős arról, hogy végrehajtassák a törvény. 
Ha azt kérdik tőlem: hiszem-e hogy 3 év alatt lesz 
az országnak minden egyes falujában népiskola, 
a Verchovinától kezdve egészen le a török határig 
— világosan kimondom, nem hiszem ; de hiszem, 
hogy sok helyütt lesz, és hiszem, hogy nem fog 
beletelni egy embernyom és azon kutforrásókból, 
melyeket e törvényjavaslat kijelölt,képesek leszünk 
megtenni a népnevelés ügyében azt, mit hazafi 
kötelességünk követel. Ugyanazért a szerkezetet 
a központi bizottság módosítása mellett elfogadom. 
(Helyeslés.) 

N y á r y P á l : T .ház ! Cicerónak, véleményem 
szerint, egyik legszebb gondolata volt, midőn 
mondotta, hogy az első törvényhozók azért nem 
hoztak törvényt az atya gyilkosság büntetésére; 
mert azt hitték, hogy ily képtelen vétekre nem fog 
vetemedni senki. Megvallom, midőn egy törvény
hozás a népnevelésről intézkedik, ha a sziguru kö
telezettségre nem hoz is mindjárt büntető tör
vényt , talán legjobb utón jár, mert fölteszi a józan 
észt és erkölcsi érzetet az egész nemzetben. (He
lyeslés.) És én azért nem is kételkedem, hogy áta-
lánosságban az egész nemzet fölfogja azon nagy 
eszmét, mely letéve van ezen törvényjavaslatban. 
(Helyeslés.) .Ha egyesek mégis fognak találkozni, 
akkor fog rendelkezni a törvényhozás. De azt 
hiszem, ha már előre kimondaná a büntetést, azt 
tenné föl, hogy Magyarországban annyira el van 
aljasodva a nép, hogy megijed azon kötelességtől, 
mely kötelességnek teljesítése által lehet csak mü
veit emberré Magyarország minden lakosa. Én 
ennélfogva, megvallom, midőn felszólalt Schvarcz 
Gyula képviselőtársam, inkább azt vártam, hogy 
a nemzetnek morális érzetéhez fog szólani, és azt 
fogja mondani, hogy megvárja mindenkitől Ma
gyarországban, hogy ezen törvénynek engedel
meskedjék. (Helyeslés.) Különben is, t. ház! nagy 
járatlanságot tanúsítanánk a parlamentális életről 

helyes fogalmakban, ha megfeledkeznénk arról, 
hogy nekünk felelős minisztériumunk van. A tör
vényhozás, midőn törvényt hoz, és annak utolsó
pontjában azt mondja, ezen törvény végrehajtásá
val a miniszter bizatik meg : megbizza a felelős mi
nisztert, megbízza azt a minisztert,kinek kötelességé
vé teszi az utolsó pontban,hogy ez ügyről minden év
ben a parlament elébe jelentést tegyen. Akkor tehát 
ha ez így van, a módositvány elfogadása esetében 
vagy azt tenné fel magáról a törvényhozás, hogy 
nem képes felelősségre vonni a minisztert, vagy azt 
képes feltenni, hogy a miniszter olyan ügyetlen, 
hogy ha ily nagy hatalmat adnak kezébe, azt nem 
tudja kezelni. Én ennélfogva a módositványt, 
mint teljesen fölöslegest nem pártolom. (Helyeslés.) 

N a g y Péter: T. ház ! Ha nem tudnám, hogy 
az indítványozó úr kiválóan pártolója a népneve
lésnek, azt kellene hinnem inditványáról, épen a 
törvény jótékonyságát akarta megsemmisíteni, s a 
törvény czéljával ellenkezőt akart elérni: mert, ha a 
ház az inditvány t elfogadná, utat mutatna azoknak 
a községeknek, melyek — ámbár én nem hiszem, 
hogy fognak olyanok találkozni — föl nem fognák 
az ő hivatásukat, arra, hogy még 1 esztendeig, 
vagy ki tudja meddig, mig a törvényhozás nem 
intézkedik arról, hogy ezek erővel is kényszerít
tessenek iskolák állitására. (ügy van!) Ezen indit
vány által semmivé tennők azon hatalmat, melyet 
meg kell adnunk a felelős minisztériumnak, sem
mivé tennők azon meghatalmazást, azon megbí
zást, melynél fogva a ház megbizza a minisztert 
ezen törvény végrehajtásával. De nem is áll az, 
hogy ez előtt meg volt határozva, hogy minden 
község iskolát állitson, és még sem lett iskola föl
állítva. Ki volt ugyan mondva, hogy iskolát állit
son minden község, de nem volt kimutatva az út, 
mód és eszköz, a mely szerint állítson iskolát. Itt 
a törvényjavaslatban meg van határozva, hogy az 
egyenes adó 5 0/o"dát tartozik a község rá áldozni, 
és ha nem bír ebből iskolát fölállítani, az állam 
fogja a hiányzó összeget fedezni. (Helyeslés.) 

A mi Madarász képviselőtársam által a sző
nyegen levő törvényjavaslatban felhozott követ
kezetlenség vádját illeti, minél fogva azt állítja a 
képviselő úr, hogy nagy következetlenség bünte
tést szabni, azon szülőre és gyámra, ki gyermekét 
vagy gyámnokát nem küldi iskolába, azonban 
nem szabni büntetést oly községre, a mely nem 
akar iskolát állíttatni: én ebben következetlensé
get nem látok; hanem nagyobb követkéz tlensé-
get látok abban, ha valaki folytonosan appellál a 
magyar népre, s még sem hisz annak józan eszé
ben, (Hosszas, zajos helyeslés.) nem tesz fel róla annyi 
józan eszet, hogy fölfogja, hogy hivatását meg-

| oldani s az európai czivilisált népek között helyét 
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elfoglalni csak akkor lesz képes, ha az átalános 
műveltség színvonalára emelkedik. 

É n tehát az indítványt nem pártolom, s aján
lom a központi bizottság szerkezetét. (Helyeslés.) 

P a p p Z s i g m o n d : T. ház! Ha nem lettem vol
na az ezen javaslat tárgyalásával megbízott bizott
ságnak tagja, és ha Madarász képviselő úr nem 
vádolt volna bennünket következetlenséggel, nem 
szólalnék fel; de minthogy a következetlenség 
vádja ugy ér engem, mint a bizottság tagjait, kö
telességem felszólalni. 

Azt mondotta Madarász képviselő úr, hogy a 
törvényjavaslat első szakasza a szülőket és gyá
mokat arra szorítja, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék, és azt mondja, hogy a 23-dik szakaszban 
pedig semmi megszorítás nincs arra nézve, hogy 
a községek iskolát állíttassanak fel. Bocsánatot 
kérek, de a 23-dik szakasz tisztán kimondja, hogy 
azon esetre, ha a községek nem fognak iskolát ál
lítani, az állam fog közbe lépni. Tehát itt is meg
szorítás van. 

Ha a t. képviselő úr Hegelt vagy Schellin-
get áttanulmányozza vagy ha a Thomisták, So-
phisták és Scholastikusok disputatióit átolvasta, 
kik arról vitatkoztak: hány ördög állhat egy tű 
hegyén? akkor sem fogna képviselőtársam oly 
sophismát kitalálhatni, mely az 1 és 23-dik sza
kaszt illetőleg következetlenséggel vádolhatná a 
törvényjavaslatot. Ugyanis a gyámok é& a szü
lők szoríttatnak arra, hogy gyermekeiket iskolába 
küldjék; ha község nem állit fel iskolát, az állam 
kötelessége közbe lépni, mely mindenesetre fog 
iskolát felállítani. Következetlenséget ebből kima
gyarázni nem lehet, és nem is mondotta volna ezt 
Madarász képviselő ur, ha a logika szabályait jól 
megtanulta volna. (Helyeslés.) 

Nagy Péter képviselő úr igen helyesen je
gyezte meg, miszerint fel kell tennünk a nép jó
zan eszéről, hogy kötelességének meg fog felelni; 
én ehhez még azt teszem, hogy valamint egyes 
emberről a jus bonae existimationis elve szerint 
nem szabad ellenkezőt feltennünk, míg maga ki nem 
mutatja, hogy róla roszat tehetünk fel; mert min
denkiről a jót kell feltennünk — ugy anuál inkább 
áll ez egy országra, nemzetre. E szerint a módo-
sitvány elfogadása megsértene egyeseket, meg
sértené az egész országot. 

Nyáry Pál képviselő úr jól jegyezte meg, 
hogy nincs szükség a módositványra, mert van 
felelős minisztériumunk; én pedig tovább megyek 
s azt mondom: a mi még nem létezik, a mi csak 
ideánkban van hogy nem íog létezni, arról előre 
gondoskodni épen annyit tenne, mint azt monda
ni : te miniszter, fogd meg azok füleit (Derültség), 
jó előre kényszerítsd őket kötelességeik teljesíté
sére a nélkül, hogy tudnók előre, meg fognak-e 

felelni kötelességeiknek vagy nem. Oly törvény
javaslatok alkotását, melyek a jövőre hatnak, fen 
kell hagynunk a jövő országgyűlés számára. 

Schvarcz Gyula képviselőtársunk sértéssel is 
élt, a «mennyiben azt mondotta, hogy talán csak 
azok, kik a tanügy körül foglalkoztak, fogják mél
tányolni megjegyzését. Én ezt részemről nem ve
szem sértésnek, mert én tényleg foglalkoztam a 
tanügygyei ; hanem visszaadom a megjegyzést, és 
azt mondom, hogy ő nem foglalkozott a tanügy
gyei : mert ha valaki olvasott, az nem azt teszi, 
hogy tényleg, gyakorlatilag foglalkozott a dolog
gal. A gyakorlatban egészen másként állanak a 
dolgok, mint a theoriában. 

Statistikai adataira vonatkozólag, melyek sze
rint azt monda, hogy 5000 községben nincs iskola 
— megjegyzem, hogy a törvényjavaslat szerint a 
tankötelezettek nevelésére 40,000 tanitóra van 
szükség; talán nem hibázom, midőn azt mondom, 
hogy ezeknek fele sincs meg. Tehát a képviselő 
úr a statistikai adatokat se vette kellő számításba, 
azokhoz sem ért. (Hdyeslés.) 

Ha nem fognak iskolák létezni, majd a jövő 
országgyűlés feleletre fogja vonni a felelős minisz
tert ; de most e módositvány által praeoccupálva 
látnám ez ügyet. Pártolom a bizottság munkálatát. 
(Hth;eslés.) 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Én is részem
ről a szerkezetet, ugy a mint van, pártolom. De 
röviden felszólalok azért, mert pártolom a szerke
zetet sok tekintetben más indokokból, mint me
lyek annak védelmére itt felhozattak ; felszólalok 
azért is más részről, mert mindamellett, hogy a 
szerkezetet pártolom és a módositványt elfogadan-
dónak nem tartom: meg kell vallanom utoljára azt 
is, hogy azt, a mi itt ezen módositványban monda
tott, t. i. hogy hátráltatná ezen törvény jótékony
ságainak hatását, valójában átlátni képes nem 
vagyok. 

Én pártolom szemben a módositványnyal a 
szerkezetet azért, mert először nem szeretek mind
járt a legrosszabb feltevésből indulni ki, és mert 
nem szeretek semmiben a praeventivához folya
modni, hanem csak az elkövetett hibát kívánom 
megbüntetni, és akkor szeretek intézkedni a bün
tetésről, midőn a bün el van követve. (Helyeslés.) 

Továbbá pártolom a szerkezetet szemben a 
módositványnyal azért is, mert azt tartom, hogy 
jelen viszonyaink közt meghatározni , hány év 
alatt tartozik valamely község a törvénynek 
megfelelő népiskolát felállítani , teljes lehetet
lenség ; vagy oly hosszú időt kellene szab
ni , melylyel azután valójában nem nyernénk 
semmit; lehetetlen pedig azért, mert igen jól 
tudjuk, hogy hazánkban igen sok község van, 
mely nem lesz képes ily iskolákat felállítani; igen 
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jól tudjuk továbbá, hogy az állam oly pénzügyi 
helyzetben van, hogy egy-két-három év alatt az 
ily községeknek felét sem lesz képes oly helyzetbe 
tenni, hogy népiskolákat fentarthasson. Olyant 
kívánván tehát, hogy egy-két-három év alatt kö
telezni akarnók a községeket iskolák felállítására, 
a minek sem a községek magok, sem az állam 
megfelelni képesek nem lennének : törvényt alkot
nánk olyat, melyet végrehajtani nem lehetne. 

Ez az indok, melyért én a szerkezetet pár
tolom. 

Különben még megjegyzem Madarász kép
viselőtársam előadására, hogy a gyakorlati élet — 
melynek megei gedem, hogy olykor nincs logikája, 
de döntő hatalma mindig van — hogy a gyakorlati 
élet mindig tökéletesen igazolja azt, hogy az egye
sekre, szülőkre és gyámokra a törvény büntetést 
mond, és a községekre nem; igazolja azért, mert 
méltóztassék közelebbről megismerkedni a hazá
ban lévő iskolák viszonyaival, és meg fog róla 
győződni, hogy a fenálló iskolákban két annyi 
gyermek tanulhatna, mint a mennyi valósággal 
tanul ; tehát a legnagyobb hiba a szülők hanyag
ságában van. Ezen segíteni kell, és ez utón, ha 
egyetlen uj iskola sem állíttatik föl, meg fog két-
szeresedni az iskolákba járó gyermekek száma. 
(Helyeslés.) 

BerzenCZey Lász ló : Nem azért szólalok fel, 
mintha a szerkezetet nem pártolnám; hanem csak
ugyan sajátságosan jön k i , hogy ezen kérdés oly 
heves vitatkozást idézett elő e házban, még pedig 
azért, mert egy fiatal képviselőtársunk itt feláll
ván, ugyancsak nekirohantak a túlsó oldalról oly 
dolgokkal, a mik nem is argumentumok. (Zaj.) 

Nem szólok a szerkezet ellen, tisztelt ház, 
hanem fontosnak tartom a kérdést , midőn 
hitfelekezeti iskolákról van szó, melyek, ha nem 
állittatnak fel, csak az esetben pártoljuk a nép- vagy 
köziskolát. Igen sokan vannak nálunk szülők, és 
Nagy Péter képviselőtársunk is tudja ezt, kik azt 
mondják: mi kevesen vagyunk arra, hogy saját 
hitfelekezeti iskolát állitsunk, s mintsem más hit-
felekezetüekhez adnók be gyermekeinket, inkább 
nem taníttatjuk. 

Bátor vagyok továbbá Papp Zsigmond kép
viselőtársamnak mondani, hogy épen nálunk esik 
meg, hogy a hol kisebbségben vannak az idegen 
ajkúak, mintsem magyar iskolába küldjék, inkább 
nem tanittatják gyermekeiket. (Zaj, ellenmondás.) 

Yégvl bátor vagyok még azt emliteni, hogy 
én nem tudom, micsoda argumentátióhoz tartozik 
az : valakire azt mondani, hogy nem tudja a szá
mokat, statistikát, nem tanult logikát, nem volt 
praxisa, nem gyakorlati ember; ezek nem argu
mentumok, és ha valaki előáll az ő bölcseségével 

és azt mondja, hogy ő ennyit meg ennyit nevelt a 
világba, erre csak azt mondom, hogy ily modorú 
nevelés nem árul el neveltséget. (Zaj) 

Schvarcz G y i l l a : Módositványi indítvá
nyomhoz szólott maga a közoktatási miniszter, 
szólott Pulszky képviselőtársam (Ttvdjiik! És a 
többi!) 

Két megjegyzésem van : először is az, hogy 
nagyon sokan nem azt ezáfolták, mit én mondot
t am; és másodszor vádoltak a nélkül, hogy arra 
joguk lett volna (Hohó!) A jegyzőnél van az én 
módositvámyom: abban nem az áll, hogy én azt 
kivánom, hogy három év alatt állítson minden 
község iskolát. (Derültség. De hiszen maga mondta,) 
nem kivánom, hogy politikai jogaiktól függesztesse-
nekfel a községek mindaddig, mig népiskolát nem 
állítanak. (Előbb mondta!) Ismételve mondom, a 
jegyzőnél van módositványom, abban az áll, hogy : 
„utasíttassák a miniszter a legközelebbi ország
gyűlés elé törvényjavaslatot terjeszteni a határidő
ről és kényszerrendszabályokról.u 

Én különösen azzal vádoltatom, hogy nem 
vagyok elég bizalommal a magyar községek józan 
elméje iránt. Bevallom, hogy dönthetetlen és hajt
hatatlan bizalommal vagyok a magyar községek 
hazafisága és fölvilágosultsága iránt, ha arról van 
szó, hogy fegyvert kell ragadni a haza védelmére; 
de azt sem szégyellem bevallani, hogy nem va
gyok elég bizalommal a magyar községek józan 
felfogása iránt, ha népiskolát kell állítani. (Zaj.) 
Azt hiszem, ezzel Pulszky képviselőtársam ellen
vetésére is megfeleltem, a mennyiben utaltam a 
jegyzőnél lévő módositványra. 

P u l S z k y FerenCZ: Én pedig a gyorsírókra! 
S c h v a r c z G y u l a : Papp Zsigmond képvi

selőtársam szavaira pedig nem is tartom méltónak 
felelni. (Nagy zaj. Rendre !) 

Elnök (csenget): Kötelességemnek tartom 
kijelenteni, hogy valamint minden képviselők, kik 
a teremben ülnek, egymás iránt egyforma joggal 
viseltetnek, ugy egyforma joggal követelhetik a 
méltányosságot. 

SchvarCZ G y u l a : Azt kérdezem a közokta
tási miniszter úrtól, és hivatkozom hazafiságára, 
vajon azon adatok, melyeket hivatalos jelentéseiben 
a ház asztalára tőn, és melynek értelmében hazánk 
5000-nél több községében nincs iskola, nem-e az 
én irodalmi búvárkodásaim eredménye voltak? 
(Ollói Derültség.) 

P u l s z k y FerenCZ : Szerénység ! 
Schvarcz G y u l a : Erre felelettel tartozom. 
Méltóztassanak kimutatni, hogy ezen adatok 

ai az én irodalmi működésemnek termékei 
osszan tartó nevetés.) Méltóztassanak ezt kimutatni. 
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(Zaj. Halljuk!) Méltóztassanak kimutatni egy ko
rábbi irodalmi termékben mint az én irodalmi 
munkámban, ezen adatot, hogy hazánkban 5,000-
nél több községben nincs iskola. 

Nem hoztam volna ezt fel, (Derültség) nem 
beszéltem volna magamról, ha ily módon nem tá-
madtattam volna meg. 

Egyébiránt ennem akarom az időt vesztegetni, 
(Zajos helyeslés) és annál kevésbbé fogok tovább 
beszélni, (Jól teszi) mert látom, hogy azok, a kik 
ellenem képviselőtársaim közül felszólaltak, nem 
azt czáfolták. a mit én módositványként beadtam, 
hanem egészen mást. (Zaj.) Csak azt mondom: 
mindaddig, mig érveimet nem czáfolják meg, addig 
módositványomat vissza nem veszem. (Nevetés. 
Majd leszavazzuk!) Tessék leszavazni! Nekem elég
tétel lesz az, hogy midőn később szakemberek 
fogják látni az én módositványomat, azt helyeselni 
fogják. (Zaj.) 

Azon vádat pedig, (Folytonos zaj) mintha én 
a nemzet ei'kölcsi erejét sérteni akarnám, egysze
rűen visszautasítom. En nem a nemzet gyengéinek 
hízelgő korteskedésre akarok támaszkodni, hanem 
a statistikára ezentúl is, miként eddig, és módosit
ványomat vissza nem vonom. (Hosszan tartó derült-

esizaj) 
P a p p Zsigmond : T. ház! (Elálll) Szemé

lyes kérdésben . . . (Nem kell! Eláll.) 
Z i c h y Antal e l ő a d ó : T. ház ! (Halljuk!) 

A módositvány t. indítványozójának, kinek az 
ügy iránti nemes buzgóságát, habár túlbuzgónak 
látszik is (Igaz!), én részemről teljesen méltánylom. 
Talán némileg megnyugtatására, és azoknak is, kik 
indítványa mellett felszólaltak, megnyugtatására 
szolgálhat, ha önök figyelmét még egyszer a tör
vényjavaslat utolsó szakaszára felhívni bátorko
dom és a tényállás kellő világba helyezésére ezen 
szakasz genesisére nézve, csak röviden egy meg
jegyzést teszek. (Halljuk!) A mióta felelős minisz
tériumunk van, minden törvényünk azon szakasz-
szal végződik, h o g y : ezen törvény végrehajtása 
az illető miniszterre bizatik. De jelen esetben a 
huszonötös bizottság szükségesnek vélte az eredeti 
javaslatot még megtoldani azon hozzáadással, hogy 
a közoktatási miniszter a közoktatás ügyéről éven-
kint jelentést tegyen az országgyűlésnek. Ezzel 
bebizonyította az ügy iránti érdekeltségét, és ha 
azon szükség elő fogna állni,mit t. barátom Schvarcz 
Gyula felhozott, nem fog késni a legközelebbi or
szággyűlésen a szükséges módositványokat meg
tenni. (Helyeslés) 

E l n ö k : E szakasz feletti tárgyalás be levén 
fejezve, a kérdés az : a 23. szakaszt a központi 
bizottság észrevételével elfogadja-e a t. ház vagy 
nem ? A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. 

(Megtörténik.) A ház a 23. szakaszt a központi bi
zottság észrevételével elfogadja. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő : (olvassa foly
tonos zajban, a 24., 25-dik szakaszokat, melyek ész
revétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa a 26-dikat.) 

E l n ö k : Kérem a szükséges csendet, mert 
különben lehetetlen a tárgyalást folytatni. Én a 
jegyző ur szomszédságában vagyok, még sem hal
lom a felolvasást. 

Csiky S á n d o r : Kérem az ülést felfüggesz
teni addig, mig a kellő csend helyre nem áll. 

E l n ö k (csenget): A 26. szakaszt elfogadja-e a 
t. ház? (Elfogadjuk) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 
27-dik szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 28-dikat.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak azon egy szót „rendre" ajánlja kitörültetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 28. szakaszt a 
központi bizottság módosításával ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 29. és 
30-dik szakaszt, melyek szó nélkül elfogadtatnak. Ol
vassa a 31. és 32-dik szakaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
javaslata szerint csak az „is" szócska volna kitör-
lendő. 

E i l l ö k : Elfogadja a t. ház a 32. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassad 33. és 
34. szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 35. 
szakaszt.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : A második bekezdés
nél „egyenes adóknak" helyet t : „állami egyenes 
adóknak" teendő'. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 35. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjuk.') 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 36. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : Utolsó sorban „adó
j u k " helyett „adóik" teendő. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 36. szakaszt a 
központi bizottság módosításával? (Elfogadjiűc!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a.37. 
és 38. szakaszt, mely észrevétel nélkül elfogadtatik. Ol
vassa a 39-diket) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban al. 2-ik sorban: „területnek után" 
„mindenki illetményébe aránylag beszámítandó" 
szavakat tétetni javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 39. szakaszt a 
központi bizottság által tett módosítással ? (Elfo
gadjuk .') 

Bujanovics Sándor jegyző.- (olvassa a 40. 
és 41-ik szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 42. szakaszt) 
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Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt a „40" sajtóhi
bából csúszott be : „44" kellene. (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 43-
$ik szakaszt, melyre nincs észrevétel. Olvassa a 44. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A központi bizott
ság e szakaszban al. 3-ik sorban: „melyek" he
lyett „melylyel" szót javasol. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság módosítását? (Elfogadjuk!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 45. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszban a 3-ik és 4-ik sorban: „fognak jár
ni" helyett: „járhatnak" szót javasol; az utolsó 
előtti sorban pedig e két szót: „vallási illetőleg" 
kitörlendőnek véleményezi. 

SomOSSy I g n á c z : I t t az utolsó sorban meg 
van emlitve „az erkölcstan," hogy külön tanittas-
sék a hitfelekezetek által. En azt tartom, az erkölcs
tan mindenütt egyforma; s e tekintetben nincs 
kivétel. 

Tisza K á l m á n : A mennyire kivehettem, 
a központi bizottság e szakaszt módosította, igaz, 
hogy csak egy szóval, de az értelmet igen meg
változtatta ; mert ezen 45. szakasz azt mondja, 
hogy oly helyen, hol más hitfelekezetü gyermekek 
vannak, de azok a 30 számot meg nem ütik, kü
lön iskola számukra nem állitandó. Ezen szakasz 
még azt mondja, hogy miután pedig kötelesek 
iskolába járni, ha más iskola nem állíttatnék, a 
létező felekezeti iskolába kell küldeni a gyermeke
ket. Azt hiszem, ez a tankötelezettség kifolyása; 
mig ellenben ha azt mondjuk, hogy járhatnak, 
jogot adunk ugyan a járhatásra, de jogot arra is, 
hogy a tankötelezettséggel ellenkezőleg ne járja
nak sehova; ennélfogva a ódositást nem foga
dom el. 

Csengery A n t a l : Én részemről arra kér
ném a házat, méltóztatnának elfogadni a központi 
bizottság véleményét, mint a mely a tanítási sza
badságnak felel meg, mert e szerint bárki otthon 
taníttathatja gyermekét. Ha pedig az van kötele
zőnek kimondva, hogy a hol a más hitfelekezetek
hez tartozó gyermekek száma a 30-at el nem éri, 
ezen gyermekek is a létező felekezeti iskolába 
fogjanak járni, ez ellenkeznék a tanítási szabad
sággal. 

Tisza K á l m á n : „Amennyiben másutt nem 
oktattathatnának, a létező iskolába fognak járni ." 

Csei lgery A n t a l : E hozzáadással helyeslem. 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Épen az volt a köz

ponti bizottságnak szempontja, mit Csengery ba
rátom előadott. Ha méltóztatnak igy formulázni, 
mint eredetileg volt, hogy: „fognak járni," akkor 
okvetlenül szükséges volna bele tenni, hogy : „az 

1-ső és 6. szakaszok rendeleteinek épségben tar
tásával." 

Csengery A n t a l : Vagy ha akarják, a 
szomszéd községekben is neveltethetik gyermekei
ket ; mert a tankötelezettség nem szentebb a taní
tási szabadságnál. 

B ó n i s S á m u e l : Azt hiszem, a t. ház ak
ként akar intézkedni, hogy a tanítási szabadság 
megmaradjon, de a mellett a tankötelezettség is 
fenálljon. Ennélfogva Tisza Kálmán későbbi mó-
dositványát pártolom, ha ez csak annyiból is áll, 
hogy azon szakaszokra hivatkozás történik, a me
lyek még a tanszabadságot fenhagyják. Annyi-
v 1 inkább kívánom elfogadni, mert ha ugy lesz, 
hogy: „járhatnak", könnyen kibújhatnék valaki a 
tankötelezettség alól. Ajánlom a módositványt. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : A kérdés az, hogy elfogadja-e a t. 
ház e szó helyett: „fognak járni" a központi bizott
ság által tett módosítást, hogy : „járhatnak ?" A 
kik elfogadják, méltóztasanak felkelni. (Megtör" 
tértik.) A központi bizottság módosítása elesvén, 
következik Tisza Kálmán módositványa. 

Tisza Kálmál l : A 45. szakasz első bekez
dése igy módosíttatnék: „Ott pedig, a hol a más 
hitfelekezetekhez tartozó gyermekek száma a 30-at 
élnem éri, ezen gyermekek is, a mennyiben szüleik 
oktatásukról más utón nem gondoskodnának, a 
létező felekezeti iskolába tartoznak járni." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módositást ? 
(Elfogadjuk!) A 45. szakasz tehát e szerint fog 
módosíttatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olva ssa a 46 
—48. szakaszt, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak. 
Olvassa a 49-diket.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : „Életév" helyett a 
központi bizottság mindenütt „évöket" ajánl. (He
lyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
50—64. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa az 55-diket.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
erre nézve némi módosításokat indítványoz. 
A tantárgyaknál a c) alatt: „mértékek" után és 
„pénznemek," a h ) alatt „természettan," ési)alatt 
„természetrajz" elemei; k) alatt, mint már a I l 
dik szakasznál: „gyakorlati útmutatások a mezei 
gazdaság, és különösen a kertészet köréből;" 1) 
után: m) alatt „ének;" n) alatt: „testgyakorlat, 
tekintettel a katonai gyakorlatokra." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Tehát e szerint fog kiigazittatni az 55-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa az 
56 — 61. szakaszokat, melyek ellen kifogás nem tétetik. 
Olvassa a 62. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
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az 1-ső sor végén: „vagy" u tán : „bélyegmentes" 
szót ajánlja. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság javaslatát? {Elfogadjuk!) Tehát e szerint 
fog e szakasz kijavíttatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 63. 
szakaszt , mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 64. 
szakas:t.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : A tantárgyak e sza
kaszban is ugy, mint a 11. és 55. szakaszokban, 
betűkkel jelölendők, s a következő sorban: fiuk 
számára: a) hit és erkölcstan, b) szépírás és rajz, 
c) anyanyelv stb. Lányok számára: a) hit- és 
erkölcstan, b) szépírás stb. Az ének utoljára ha
gyandó. 

BabeS V i n c z e : Ura im! En mindig leg
szentebb hazafiúi kötelességemnek tartottam fel
szólalni, midőn valamely intézkedés által sértve 
látom a jogegyenlőség és viszonosság elvét. En, 
valamint egyrészről nagyon meg vagyok elégedve 
s üdvözlöm azon intézkedést, hogy az alsóbb nép
iskolákban csak egyetlenegy nyelv, t. i. a nép 
nyelve tanittassék ; mert természetes, de tapasztalás 
szerint is, ha a népet nevelni akarjuk, ezt legjobban 
tehetjük, ha saját nyelvén taníttatjuk. De valamint 
jónak tartom ezt, szintén helyeslem, hogy a ma
gasabb népiskolákban az anyanyelven kivül még 
egy másik nyelv is tanittassék. De mikor arról van 
szó, hogy meljdk nyelv legyen az a másik, akkor 
én magamnak mást képzelni nem tudok, mint azt, 
mely az illető népnek a legszükségesebb, leghasz
nosabb. Ugy tartom, más mértéket itt alkalmazni 
nem lehet, vagy legalább kellőleg indokolni nem. 
Jelen esetben azonban, a felolvasott szakaszban, 
valamint nemkülönben a 74.,88 111. szakaszokban 
is, ez iránt egészen más, semmi által nem in
dokolható intézkedés tétetik. Ezen utóbbi szakaszo
kat csak azért emlitem, mert azok is basonnemü 
intézkedéseket foglalnak magokban. En, t. ház, 
midőn arról van szó, hogy a felsőbb iskolákban 
egy másik nyelv is tanittassék, sohase tudnék pár
tolni oly intézkedést, mely egyik nyelvnek a má
sik rovására világos privilégiumot ad. (Zaj. Ellen-
mondások.) Ha jól fogják megérteni szavaimat, 
meg vagyok győződve, hogy nem fogják rósz né
ven vehetni észrevételeimet. A 64-dik szakasz, 
3-dik helyen a tannyelv iránt ugy intézkedik, hogy 
a mely iskolában a tanitási nyelv nem a magyar, 
ott a magyar nyelv különös tannyelv. E szerint 
a nem-magyar ajkú aknák kötelességévé tétetik, 
hogy még egy másik nyelvet is tanul janak. . . 

Vadnay LajOS : Természetes, hogy a ma
gyart tanulni kell. (Felkiállások. A magyar nyelvet f) 

BabCS YiüCze : Mialatt a magyar ajkúak 
•csak is saját nemzeti nyelvöket tanulják. Tehát a 
nem-magyar ajkúak köteleztetnek egy másik nyelv 

EÉPV. n. NAPLÓ 1865/g- x. 

tanulásása; (Közbeszólások : A magyar nyelv tanul l-
sára! Államnyelv tanulására!) köteleztetnek, mon
dom, egy másik, a magyar nyelv tanulására, mig 
a magyar ajkúak egy másik nyelv megtanulására 
nem köteleztetnek; ez tagadhatlan tény, mely 
sérti a jogegyenlőséget és viszonosságot. Ugyan
ezen sérelem fordul elő b) alatt a 4-dik helyen. A 
74, szakaszban pedig azon intézkedés van, hogy 
a hol nem magyar a tanitási nyelv, ott a magyar 
nyelv tanittassék mindjárt az első évi cursustól 
kezdve ; s ugyanott a magyar ajkuakra nézve az 
a rendelet van, hogy azok csakis a harmadévi 
cursustól kezdve tanulják meg a német nyelvet. 
Ez szintén különböző mérlek, mely szintén sérti a 
jogegyenlőség s viszonosság elvét. A 88. és 111-ik 
szakaszokban megint a magyar és német nyelvről 
tétetik intézkedés ; ez ellen, forma tekintetéből, nem 
lehetne kifogást m ; de lényegében még sem 
egyenjogúság; mert mialatt a nem magyar ajkúak 
két nyelvet tartoznak tanulni a magukén kivül, a 
magyarok csak egyet tanulnak, mi ezekre nézve 
vagy időnyerés, vagy tanulmányi könnyítés. 

Ezek azon esetek, melyekben én megsértve 
látom a jogegyenlőség és viszonosság elvét. Én 
mindjárt eleintén kijelentettem, hogy nem vagyok 
ellene, sőt egyenesen a mellett nyilatkozom, hogy 
a felsőbb népiskolákban tanittassék egy másik 
nyelv is ; de meghatározni, hogy melyik legyen 
az a második nyelv, azt hiszem, hogy azok joga, 
kiket ezen határozat legközelebb illet. Itt a tör
vényszervezet megsérti a két említett elvet; hozzá 
teszem, hogy megsérti, minden szükség vagy ész
szerű ok nélkül azért, mert c nélkül is lehetne 
ugyanazon czélt elérni. Engem, mint emiitettem, 
ebben a kérdésben nem vezérelhet más elv, mint a 
jogegyenlőség s viszonosság elve, s a nép szük
sége és baszna; ha pedig arról van szó, mi hasz
nos és szükséges a nejének ? akkor én azt mondom, 
hogy azt a nép legjobban fogja megmondani s 
meghatározni. (EUenmondások.) Megengedem, sőt 
valószínűnek tartom, hogy a nép, minthogy az 
egész országban a magyar nyelv a hivatalos nyelv 
és jóformán a legelterjedtebb nyelv, a nép épen 
azt, fogja fiai számára második megtanulandó nyelv
nek választani, miben azuíán senki semmi kényszert 
vagy önkényt nem fog láthatni: és pedig annál ke-
vésbbé, mert másrészről a magyar nép szintén, ott 
a hol saját szüksége ajánlani fogja, nem a német, 
de más hazai nyelvet fog második tannyelvül vá
lasztani,mi által a reciprocitás elvének elég tétetnék. 
E szerint én nem csak helytelennek de szükségte
lennek is tartom azt, hogy a törvényhozás dictálja a 
magyar nyelvet, mi által egyrészről a magyar 
nemzetiség minden haszon nélkül egy nehéz gya
núba ejtetik, másrészről oly szent elvek sértet
nek meg. 
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Ennélfogva a 64. szakasz rendeletére vonat
kozólag a 3. tantárgyat határozó intézkedést ek-
kép indítványozom módosítani: még egy másik, 
az illető vidéken divatozó, s a nép szükségének 
leginkább megfelelő nyelv, a községi hatóság meg
állapítása szerint. Ugyanezen módositványt in
dítványozom ugyanezen szakaszban b) alatt a 4. 
tantárgyat illetőleg. Ajánlom e módositványt a t. 
ház figyelmébe. (Maradjon!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Babes 
Vincze módositványát): „A 3. tantárgyat határozó 
intézkedés ekkép módosíttatni inditványoztatik: 
„még egy másik, az illető vidéken divatozó s a 
nép szükségének leginkább megfelelő nyelv, a köz
ségi hatóság megállapítása szerint," szintúgy 
ugyanazon szakaszban b) alat t : „a 4. tantárgyat 
illetőleg." 

B a b e s V incze : Tisztelt ház ! Ugyanazon 
szakaszra még egy másik indítványom is van, és 
azért kérem a t. házat, hogy a 64-ik szakaszt ille
tőleg ne méltóztassanak az egészre együttesen 
szavazni ; mert fentartom magamnak a jogot 
másik módositványomat is tenni. (Halljuk mind
járt !) Ha méltóztatnak kihallgatni, azt azonnal is 
előterjesztem. A a 64-dik szakaszban ugy a), mint 
b) alatt, ott, a hol a tantárgyak közt elősoroltatik 
a földrajz és történet, és a záradékban a) alatti 
részben az „átalános és hazai" jelszavak foglaltat
nak , ugyanezen záradékot egy szóval akarnám 
megtoldatni; de ezt röviden indokolnom kell előbb. 
Tudvalevő dolog, tisztelt ház, hogy a hazai tör
ténelemben benne foglaltatik a magyar nemzeti
ségnek egész története. (Fölkiáltások: Nincs magyar 
nemzetiség ! Magyar nemzet !) Sőt, uraim, tényeket 
beszélek el , sőt nincs is hazai történelem, mely 
ne lenne identificálva a magyar nemzet törté
nelmével. De főleg az ujabb korban az a különös 
szokása a magyar történetíróknak, hogy a többi, 
az országban lakó nemzetek történelmét nem is 
érintik; (Fölkiúltások : Nincs is külön nemzet .') pe
dig, uraim, hiába tagadnék, a többi nemzeteknek 
vagy nemzetiségeknek is megvan az ő saját nem
zeti történelműk, és ha méltányosak.vagy épen igaz
ságosak akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy 
igen is, szükséges, hogy a hazai történelem mel
lett, melyben a magyar nemzet történelme benne 
foglaltatik, a többi nemzetek külön történelme s az 
azokat illető külön földrajz is mint külön tan
tárgy, előadassák. Azért a 64-ik szakaszban a) alatt 
a 6-dik tantárgyat határozó intézkedés záradóká
ban az „átalános" szó után még a „nemzeti1' szó 
felvételét indítványozom, s ugyanezen szakasz
ban b) alatt az 5-dik tantárgy megállapítása uán, 
záradékba szintén azt kifejeztetni óhajtom, t. i. : 
„átalános, nemzeti és hazai." 

Ajánlom a t. háznak eme második módosit
ványomat is. 

T i s z a K á l m á n : T. képviselőház! Ha az 
előttem szólott képviselő úr első módositványánál 
megmarad, szavazás esetében kész lettem volna a 
szótól elállni; mert utoljára is azon indítványa 

j indokolásában semmi ujat nem mondott; mert azt 
j már tőle igen sokszor hallottuk, hogy Magyaror-
í szagon a magyar nyelvet semmibe sem veszi, tehát 

mint ilyen megszokott dologra, nem tartottam vol
na szükségesnek válaszolni. (Helyeslés.) Különben 
is azt tartom, hogy ha helyesen fogná fel a tisztelt 
képviselő úr nem saját óhajait, hanem az e hazá
ban lakó népnek érdekeit, ugy, ha nem volna 
benne, követelnie kellene, hogy taniítassék a ma
gyar nyelv (Helyeslés); és én azt hiszem, hogy 
senki itt nem vádolhatja ezen törvényt, és ha az 
elfogadtatik, a törvényhozást szükkeblüséggel, 
midőn oly iskolákra nézve, melyek épen azon 
nemzetiségnél, melyhez a képviselő úr is tartozik, 
legnagyobb részben a közös állam költségén fog
nak felállíttatni, az anyanyelvet hagyja meg kö
telezett tannyelvül. I ly eljárás mellett bátran kiáll
hatja ezen országgyűlés a. versenyt, a nemzetiségek 
iránti szabadelvüség szempontjából, bármely más 
államával a világnak, és mindenesetre a legélesebb 
ellentétbe állítja a magyar eljárást azzal, a mely a 
magyarokkal szemben Romániában követtetik. 
(Élénk helyeslés.) Egyébiránt azon, hogy a magyar 
nyelvet tisztelt képviselő úr nem szereti, annál 
kevésbbé csodálkozom, mert hiszen ő oly iskolában 
növekedett, a hol a német nyelv volt divatban, és 
a hol soha panaszt nem tett azért, hogy anyanyel
vét elnyomják. (Zajos helyeslés) 

De , mondom, mindezekért nem szólaltam 
volna fel, mert ezek már megszokott dolgok, me
lyeket tőle már máskor is hallottunk. 

Ma azonban egy uj dologgal lepett meg ben
nünket : azzal, hogy nincs Magyarországnak egy
séges történelme, melyben mindaz, ki e hazában 
lakik, részesül, hanem hogy itt minden, ehazában 
lakó nemzetiségnek külön történelme van. (Derült
ség, Halljuk!) Azon történelem, mely Magyaror
szág történt dolgait adja elő, a dolog természeténél 
fogva előadja mindazok történetét, kik e hazában 
laknak (Ugy van!)] mert mindazon esemény ékben, 
melyekről ezen történelem szól, nem csak egyik 
vagy másik ajkú tagjai e hazának vettek részt, 
hanem részt vettek összes polgárai (Helyeslés) • és a 
mennyiben van, vagy lehetne valamelyik nemze
tiségnek külön történelme, csak azóta vagy oly 
időkben van, a midőn a hazának egyes, egyik 
vagy másik nemzetiséghez tartozó lakói lelkiisme
retlenül feli zga itatván, ellentétbe tették magukat 
az összes nemzettel. (Elénk helyeslés.) Egyébiránt 
egyfelől ezen történelem is benne foglaltatik még-
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ás:• a közös történelemben, és másfelől oly tiilöp 
tényei ezek az egyik vagy másik nemzetiségű 
honpolgároknak, melyeket ném külön dicsőíteni 
és történelembe foglalni, hanem mindnyájunknak 
el kellene felejteni. (Igaz!) 

Én tehát, mig egy felől az ellen, hogy a ma
gyar történelem nem e haza összes lakosainak tör
ténelme, hanem hogy azt a századok során így 
fel kelljen darabolni a külön nemzetiségek törté
nelmeire, tiltakozom ; a képviselő úr egyik módo-
sitványához sem járulok, hanem a szerkezetet pár
tolom.. (Élénk helyeslés.) 

Hodosin J ó z s e f : T. ház ! Tisztába kell 
jönnünk aziránt, mily czélja van a szőnyegen levő 
törvényjavaslatnak. Czélja szerintem a népoktatás, 
a népnevelés ; s nem lehet czélja semmikép a ma
gyarosítás, t. i. a magyar nyelvnek minden hon
polgárra terjesztése. Ha ez czélja, én ezen czélhoz 
nem járulhatok; ha pedig, a mint hiszem, a másik 
a czél, t. i. a népoktatás, a népnevelés, akkor ez 
nem lehet exclusiv csak egyik népre, hanem én 
ugy hiszem, hogy ezt átalánositani kell minden 
népre ; arra pedig, hogy minden honpolgár ma
gyarul beszéljen, ugy hiszem, nincs szükség ;mert 
ugy hiszem, eulturai szempontból indulunk ki, s a 
cultura nem exclusiv magyar , sem exclusiv né
met, sem exclusiv román, hanem a cultura uni-
versalis, s természeti joga s észszerű kötelessége 
minden nemzetnek, a culturát saját nyelvén fej
leszteni. Már pedig, midőn még ezen népiskolák
ban is a magyar nyelv exclusiv tantárgygyá té
tetik : akkor nem lesz ezen törvényhozás fölment
hető azon vádtól, hogy raagyarizálni akar. Én 
ezen szempontból, uraim, s minthogy ezen isko
lákban nem szükség a magyar nyelvet tanítani, 
hanem azon nép nyelvét, mely ott többségben 
van : pártolom a módositványt ; mert hiszen, ha 
honpolgárok arra fogják akarni magukat kimű
velni, hogy az államnak szolgáljanak, hogy hiva
talt viseljenek, bizonyosan meg fogják tanulni 
azon nyelvet is, melyen az ügyek folynak. Ennél
fogva pártolom a módositványt. ; 
f'-.iv MafcrayLászló : Elállók. -. :•>.':;,! 

MiletiüS Szve t ozár :• Midőn a beadott• mó-
dositványhoz szólok, teszem azt csak mint országos 
képviselő. A szerb nemzetnek királyi 'okmányok 
által biztosíttattak és lT90-ik évi XXVH-ik tör-
vényezikkben törvényesíttettek autonóm jogai a 
népoktatás ügyében; Ezen idézett törvényczikk 
következőleg szól : „Juribus ceteraquin regiae 
majestatis :éirca :tíegétia eleid,Secelesiaei religionis, 
cujus exercitium plene ipsis liberum érit, fundatio-
num, studiorum ac juventutis aeducationis,-non 
minus privilegiorum ipsortinv quae fuüdamentali 
regni constitutioni non adversantur, prout Majes-
tás Sacratissima a gloriosae memóriáé majoribus 

nostris accepit, ita eidem ante fatae regiae Majes-
tati porro quoque in salvo relicto." E törvény-
czikk az ez évi IX-dik czikkben is el van fogadva ; 
csak azon módosítással, hogy a jus reservatum 
Majestaticum gyakorlandó, és pedig alkotmányo
san, t. i. a felelős minisztérium által. Egyébiránt 
Babes képviselő módositványának e záradékát 
elfogadom, és Tisza Kálmán képviselő urnák csak 
azt válaszolom, hogy a szerbeknek népiskolában 
kell tanulni és tudni a nemzeti történelmet, nem 
csak azóta, mióta a szerbek Magyarországba jöt
tek, hanem ab origine nationis. *..•'-. 

Bor lea Zs igmond : Miután a görögkeleti 
román metropolita ügyében szentesitett törvény
ben azon jog biztosíttatott számunkra, hogy isko
láinkat magunk igazgathassuk s rendezzük, tehát 
azon jog is , hogy a tanrendszert magunk álla
pithassuk •• a mostan tárgyalás alatt levő törvény
javaslat jelen szakasza ezen jogunkat nem csak 
csorbítja, hanem iskoláinkban a magyarnyelvnek 
köteles tanítását reánk erőszakolni akarja; tehát 
mit az egyik törvény biztosit, azt a másik meg
semmisíti, s ez annyit tesz, hojíy mit egy kézzel 
adunk, a másikkal vissza veszszük; s miután Babe-
siu módositványa ezen méltatlanságot némileg 
korlátozni óhajtja, s a magyar nyelvnek az elemi 
iskolákban is felállíttatni ezélzó korszerűtlen sza
badalmát megszüntetni czélozza : én az indít
ványt pártolom. A mi Tisza Kálmán képviselő úr 
•Babesiu személyeskedésére vonatkozó előadását 
illeti : arra csak azt vagyok bátor megjegyezni, 
miszerint valamint őt nem lepte meg Babesiu in
dítványa, ugy engem sem lepett meg, Tisza úr 
személyeskedése (Ellenmondás), mert három évek 
.óta megszoktuk, hogy ellenérvek helyett min
dig személyeskedések- s igazságtalan gyanusitá-

: sokkal, illettetünk, s csupán az lepett meg, hogy 
azon urak három év alatt meg nem győződhettek a 
felől, hogy ily gyanúsítások- s személyeskedések
kel azon czélukat, hogy minket elrettentsenek 
ügyeink s jogos kívánalmaink védelmétől, • czélt 
érni nem fognak. Ellen-argumentumokkal, uraim, 
egymást capacitálhatjuk, de személyeskedésekkel 
s igazságtalan gyanúsításokkal soha.,;, -;.:• 

B a l e s V i n c z e : Én ugy hiszem,' hogy mó-
dositványaimat obiectíve,; elve&kel és tényekkel 
indokoltam. Ha., hibáztam, szívesen elfogadtam 
volna az .utbaigazitás.t;, akármely részről, termé
szetesen szintén elvek és tények alapján; ,de ily 
alapon nem hozatott fel ellenem, épen semmi, ha
nem oly éiivekkel lépett fel ellenem egy, képviselő 
úr, a melyekről azt tartom, hogy nem érvek snem 
is ide valók; mert alig tartható érvnek s alig. tar-
tozhatik ide az, hogy,micsoda iskolába sjártam én. 
Vagy talán csakugyan ide, tartozik ama ,kérdés 

•kiderítése? .^Közbeszólás P. Nagyon ds^dch' tarlozik!) 
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Az én felfogásom szerint legalább nem. En nem 
tudom, hogy miféle iskolában tanulta azon képvi
selő úr azon parlamentarismust. 

Az mondatott ellenem, a mi előttem egészen 
uj , hogy igen természetes tőlem az ilyen módo-
sitvány, mert gyűlölöm a magyar nyelvet. Már 
kérem alássan, ezt nehéz volna ama képviselő úr
nak bebizonyítani, ha csak abból, hogy valaki 
lelkiismeretes hazafiúi és nemzeti kötelességét tel
jesiti, azt nem akarja reáfogni, hogy gyűlöli a 
magyar nyelvet, vagy épen a magyar nemzetet. 
De itt aztán ismét kérdezem: ez a modor szintén 
parlamentaris-e ? 

Az mondatott, hogy a kérdéses ^iskolákat a 
közös költségekből fogják fentartani. 

Én azt tartom, hogy a közös költségekhez 
épen oly joga van a többi hazai nemzetiségnek, 
mint a magyarnak. De a mint én emlékszem, eme 
törvény rendeletei szerint nem is főképen a közös 
költségekből fognak az illető tanodák fentartatni, 
hanem épen a népet fogják e részben megadóztat
ni. (Közbeszólás: A mennyire lehet/), 

Hogy a nem-magyar nemzeti történelemről 
s földrajzról mit sem akar tudni indítványaimat 
megtámadó képviselő tír, nagyon sajnálom; de 
azért azok mégis léteznek s jogosultak. 

Én módositványaimban nem követeltem egye
bet, mint a legtisztább igazságot, jogegyenlőséget, 
viszonosságot; és kérdeni: válasz-e az. a mi erre ada
tott ? Én részemről fentartom indítványomat addig, 
ruig érvekkel, elvekkel nem fogja azt va,laki meg-
czáfolni, a mitől egyébiránt nem tartok. 

E l n ö k : Felírva senki sem lévén, következik 
a, szavazás. A kérdés az, hogy a 44. szakaszt a 
központi bizottság észrevételével elfogadja-e a ház, 
vagy nem? A kik elfogadják, méltóztassanak fel
kelni. (Megtörténik) A 44. szakaszt a központi bi
zottság észrevételével a ház elfogadja ; ennélfogva 
a módositvány elesik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 65-
dik szakaszt. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A tisztelt ház e szakaszt változatlanul 
elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 66-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
a második sorban levő e szó helyébe: „vallástaní
tás" a következőt véleményezi: „hittani órákkal." 
(Elfogadjuk !) 

E l n ö k : A t. ház a 66-dik szakaszt a köz
ponti bizottság módosításával elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a VI. 
fejezet c&imét.) 

Zichy Antal előadó: A czim tévedésből 
van i t t : tehát kitörlendő. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 67. 

—69. szakaszokat, melyek észrevétel nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 70-diket.) 

Zichy Antal előadó: A 70-dik szakasz 
szerkezete helyett másikat ajánl a központi bizott
ság ; t. i. egy tanitó 50 növendéknél többet ren
desen nem taníthat, rendkivüli esetekben az illető 
iskolai felsőbbség adhat rá engedélyt, ugy t. i .mint 
ez a 34-dik szakaszban már elfogadtatott. (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Ha a ház elfogadni méltóztatik, lesz 
a bizottság módosítása szerint. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 71. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad
juk!) Tehát elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 72. 
szakaszt) 

B o b o r y K á r o l y : Tisztelt ház! Ezen sza
kaszra nézve legyen szabad egy kis számítást 
tennem. A 68. szakaszban mondatik: polgári is
kolákban a tanfolyam fiuk számára 6 év. Tanfo
lyam alatt értem tehát a 6 osztályt. A következő 
73-dik szakaszban pedig mondatik, hogy egy-egy 
osztály számára hetenkint legalább 24 óra tartassék. 
A 72. szakaszban az mondatik, hogy a polgári 
iskolában legalább három rendes és egy segédta
nárnak, összesen tehát négy tanárnak kell lenni. 
Most vévén 6 osztályt és a hetenkiuti 24 órát 6-al 
szorozva, ez tesz 144 órát. 144 órát elosztva 4 
tanár közt, mindenikre hetenkint 36 óra esik; ez 
lehetetlenség. Sőt öt tanár közt osztva el, jut he
tenkint egyre 29 óra ez is, lehetetlen. De ezen le
hetetlenség, tisztelt ház, szerintem csak látszólagos, 
mert a 79-dik vagyis e fejezetnek utósó szakaszá
ban mondatik, hogy akár egészen, akár pedig 
azoknak csak egy két évi folyamát létrehozni a 
községeknek szabadságában áll. Ennélfogva, azt 
vélem, hogy e lehetetlenség látszatának eltörlése 
végett e szakasz igy szerkesztendő: „a polgári 
iskolában a községeknek anyagi erejéhez és több 
vagy kevesebb évi folyamához képest 4 — 6, de leg
alább 3 rendes és egy segédtanárnak kell lenni; ' ' 
tehát közbeszuratnának e szavak : „több vagy 
kevesebb évi folyamhoz képest.* 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A gyakorlat ezt ugy 
is ekként fogja magyarázni. 

Halász B o l d i z s á r : Ha a 79-dik szakaszra 
történik hivatkozás, el van oszlatva a képviselő úr 
aggodalma. 

Eötvös Józse f b . közokt . m i n i s z t e r : Ké
rem a t. képviselő urat, tessék elolvasni a módo
sítást. 

B o b o r y K á r o l y : (olvassa mÓdosüványát :) 
„A polgári iskolában a községek anyagi erejéhez 
s a tanfolyamok számához képest 4 — 6, de legalább 
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3 rendes s 1 segédtanárnak kell lenni." Hivatkoz
va a 79. szakaszra. [Helyeslés) 

E l n ö k : A 72-dik szakaszí Bobory képviselő 
úr módosításával fogadja el a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 73. 
szakaszt.) 

Z i c h y Álltai e l ő a d ó : A 3. sorban „növen
dékének"' helyett „növendékeinek" teendő. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfogad-
jukl) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 74. 
szakaszt.) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A tantárgyak ismét 
betűkkel jelölendők: 

a) hit- és erkölcstan, 
b) anyanyelv, stb. 
ff) földrajz, és ) , . , , 
f w . . LI i l hazai és egyetemes. 
n) történelem ) OJ 

Az összefoglaló roszul van téve, mert csak a 
földrajz a hazai és egyetemes. Azután : 

o) váltójog, 
p) könyvvitel, 
y) test- s fegyvergyakorlat. 
Rendkívüli tantárgyaknál : franczia stb. 

nyelv- és zene. 
Babes V i n c z e : T. ház! Egyik előbbi indít

ványom ezen szakaszra is vonatkozik. Megjegyez
tem már előbbi alkalommal, hogy itten, mégpedig 
a 3. és 4. pontban egészen aránytalan intézkedés 
tétetik a magyar és a többi nem magyar nyelvek 
iránt. Ugyanis az mondatik, hogy a hol a tanitási 
nyelv nem magyar, ott a magyar nyelv mindjárt 
az első évtől kezdve tantárgyat képez; de követ

kezik ezután, hogy a hol a tanitási nyelv a ma
gyar, ott csak a 3-dik év folyamától kezdve a 
német. Tehát e szerint a magyar ifjú két esztendő 
alatt nem tanul más nyelvet, mint saját nemzeti 
nyelvét, a nem magyar pedig már az első eszten
dőtől kezdve még egy más nyelvet, t. i. a magyar 
nyelvet is. Ez, akárhogy veszszük, sérti, s mint 
hiszem, minden szükség nélkül sérti az egyenlőség 
s viszonosság elvét. Azért, uraim! méltóztassanak 
intézkedni a mint tetszik, én részemről kötelessé
gemnek tartom e jogsértésre figyelmeztetni a t. 
házat , s ajánlani egy módositványt olyformán, 
hogy az érintett mindkét szakaszbeli intézkedés 
helyett csak egy történjék, következő szerkezet
ben : „még egy második, a nep szükségeinek leg--
inkább megfelelő nyelv, a községi hatóság ez iránti 
határozata szerint." (Zaj. Maradi Átestünk már 
ezen!) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Babes 
Vincze módositcányát.) 

E l n ö k : A kérdés az: elfogadja a t. ház, a 
központi bizottság véleményét, vagy nem *? A ki k 
elfogadják, méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) 
A központi bizottság véleménye fogadtatott el. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 75 
—• 79-dik szakaszokat {melyek ellenmondás nélkül elfo
gadtatnak.) 

E l n ö k : Több képviselő urnák már d. u. 2 
órakor bizottsági ülése van, ennélfogva az ülést 
feloszlatom. 

Holnap 10 órakor fogjuk folytatni a népne
velésről szóló törvényjavaslat tárgyalását. 

A ülés végződik d. u. 1'/, órakor. 




