
CCCXX. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 21-dikén 

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: Kérvények bemutatása. A jogügyi bizottság beadja jelentését a főrendek módosításairól a polgári perrendtartás
ban, a pénzügyi pedig a közmunka- és közlekedési minisztérium 1869 diki költségvetéséről. A népoktatási törvényjavaslat részletes 
tárgyalása tovább foly és bevégződik. Az ülések tartama meghoaszabbittatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös József 
6., Festetics György gr.., Gorove István, Horvát Bol
dizsár, Lónyay Menyhért, késöhb Wenckheim Béla b. 

Az ülés kezdődik d. e. 10l/t órakor, 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés jegy
zőkönyvét Bujanovics Sándor jegyző úr fogja ve
zetni ; a törvényjavaslat mellett szólani kívánók 
neveit Paiss Andor, az ellene szólókat pedig Csen-
gery Imre jegyző urak fogják jegyezni. 

A múlt ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa a no

vember 20-kán tartott ülés jegyzökönyvét^ 
E l n ö k : Rapos József pesti képezde igazga

tója, a kisdedóvó intézeteket Magyarországban 
terjesztő egyesület segély eztetését, törvényhozási-
lag elhatároztatni kéri. 

A 15-ös pénzügyi bizottsághoz tétetik át. 
Dr. Szombathy József, kápolnás-nyéki lakos 

a provisorium alatt Jász-Kunságban hivataloskodó 
egyének által ellene elkövetett törvénytelensége
ket megvizsgáltatni és orvosoltatni kéri. 

A kérvényi bizottsághoz tétetik át. 
Horváth Lajos képviselő úr, mint a jogügyi 

bizottság előadója, jelentést fog tenni. 
Horváth Lajos előadó (olvassa a jogügyi 

bizottság jelentését a főrendiház által a polgári tör
vénykezési rendtartásra nézve javaslatba hozott módo
sítások tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni ') s tárgyalásra 
tűzetni. 

*) Lásd az Irományok 376-dik szániát. 

P u k s z k y FerenCZ : Van szerencsém az 
állandó pénzügyi bizottság jelentését a közmunka 
s közlekedési minisztérium rendes előirányzatára 
beadni s megkérni az elnökséget, méltóztassék ki-
nyomatását elrendelni. 

.' E l n ö k : Ki fog nyomatni1) s szétosztatni. 
v!9 Napirenden van a népnevelésró'l szóló tör

vényjavaslat tárgyalásának folytatása. 
Következik a VI. fejezet. v. ; ,;: ,:. 
BujanOViCS S á n d o r j e g y z ő (olvassa a ha

todikfejezet czimét2). 
Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo

gadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 80-

dik szakaszt.) 
Zichy Antil e l őadó : „Népnevelésitt he

lyett „népoktatási," és „vármegyei" helyett „tan
kerületiíc szót ajánl a központi bizottság. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa ahete-
dik fejezet czimét s a 81. szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? 
Várady Gábor : E g y módositványt leszek 

bátor előterjeszteni, mely ezen fejezet végére al
kalmazandó. Miután azonban e módositvátiy szoros 
kapcsolatban van a 84-dik szakaszszal, kötelessé
gem azt már itt e helyen bejelenteni a tisztelt ház
nak. Bátor leszek a ház engedelmével a módosit-

' ) Lásd az Irományok 37 7-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 359 dik számát. 
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ványt már ez alkalommal felolvasni. (Felolvassa. 
Maradjon !) r 

Elnök : A t. ház elfogadja a 81. szakaszt. 
Bujanovics Sándor jegyző (dvassaa82. 

és 83. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 84-diket.) 

Zichy Antal előadó • A 84-dik szakasz 
2-dik sorában „egy" helyett, ez jönne „legalább 
két." E szerint a szerkezet következőleg fogna 
hangzani : „A tanári személyzet egy igazgató ta
nárból, két rendes, és legalább két segéd-tanárból 
és a gyakorló iskolában működő egy tanító
ból áll." 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (E/fo
gadjuk !) 

Vadnay Lajos : Visszamenve a 83-ik sza
kaszra méltóztassanak azt kiigazítani így : „szőlő
termesztés," mert a szőlőt termesztik, és nem te
nyésztik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát a 83. szakasz e szerint fog 
kiigazittatni. A 84. szakaszt pedig a központi bi
zottság módosításával fogadja el a t. ház. 

Bujanóyies Sándor jegyző (olvassa a 85. 
szakaszt.) 

Z i c h y Á l l t a i e lőadó : A központi bizottság 
a 2-dik sorban előforduló ezen szó helyébe „minta 
iskola" ezt kívánja tétetni „gyakorló iskola." 

Schvartz Gyula : T. ház ! Bármily eltérők 
legyenek is a nézetek a közoktatási reform szük
ségleteire nézve, azt hiszem, abban mégis mind
nyájan egyetértünk, hogy első teendőnk a tanitó 
személyzetet anyagi nyomorából fölsegíteni. 

A 85. szakasz 1000 forint fizetést szab a ren
des tanároknak 100 forint szállásbérrel. Áz igaz
gató tanárnak ezenfelül 200 foiint tiszteletdijt 
szab az igazgatói teendőkért. E szerint a képezdei 
rendes tanítók összes fizetésekiut 1100 forint
nyi értéket kapnának évenkint, az igazgató pedig 
összesen 1300 forintot. A segédtanító fizetése 450 
forint, az iskola-épületbeli lakás és fűtéssel együtt, 
és a háztartási asztalnál közös étkezéssel. A minta-
tanoda tanítójának fizetése lakáson kívül 700 fo
rint. Én részemről megvallom, r;em nyughatom 
meg ezen számokban, 

Ujabb időben egy nemzet irodalma sem irt 
oly melegen a közoktatási nyomorról, illetőleg a 
tanszemélyzetnek nyomoráról, mint a magyar. 
Most, azt hiszem, elérkezett a cselekvés ideje ; 
most lehet kimutatni, hogy nem gyengítette meg 
ügybuzgalmunkat sem az élet drágulása, sem a 
régi előítéletek. 

Az élet napról napra drágul. Én nem hiszem, 
hogy oly műveltségű igényekkel, minőket egy ké
pezdei igazgatótól és rendes tanítóktól várunk, ezek a 
napról napra dráguló élet küzdelmeivel meg bújá
nak ily fizetés mellett kivált nagyobb városokban. 

hol tanitóképezdék fognak felállíttatni, egész ké
nyelemmel küzdeni. Megengedem, de elismerést 
is érdemel az, ki e törvényjavaslatban az eddigi 
csekély fizetést jelentékeny összegre emelte. De 
egyátalában nem vagyok megnyugtatva az iránt, 
hogy mikép magam kifejeztem, oly műveltségű 
igényekkel, minőket a tanitó-képezde igazgatója 
és rendes tanáraitól várunk, az élet drágulásával 
szemközt egész kényelemmel megküzdhessenek 
az igazgató és tanárok. Súlyt fektettem ezen kife
jezésre : egész kényelemmel, mert meg vagyok győ
ződve, hogy csak akkor felelhet meg hivatásának 
a tanár, ha nem kell saját személye fölött vénsége 
napjaiban, s egyúttal családja, özvegye és árvái 
jövője fölött is aggódnia. Megengedem, 1300 írt
ból megélhet az igazgató, kivált ha magános em
ber ; megengedem, hogy 1100 frtból megélhet a 
rendes tanitó, kivált ha magános ember ; de azt 
egyátalában nem látom át, hogy mind élelme
zésre, mind ruházkodásra, mind műveltségi igé
nyei kielégítésére, taneszközök szerzésére, az iro
dalom gyarapítására, főleg majdan özvegyei és 
árvái gyámolitására évehkint maradjon is az ösz-
szegből valami. 

Kétféle ellenvetést fognak, gondolom, ellenem 
felhozni. (Zaj. Fölkiáltások: Elég !) Nagyon rö
vid leszek. 

Az első az, hogy a tanitóképezdei tanító-sze
mélyzet fizetése ekként emeltetvén, nem álland 
kellő részarányban egyéb tisztviselőkéivel; — 
nem csak a tanítói tisztviselőkéivel — hanem meg 
egyéb, megyei, városi és állami hasonrangu — 
miként magukat némelyek kifejezik — tisztvise
lőkéivel sem. Azt fogjak mondani: hiszen a legje
lentékenyebb megyei vagy városi tisztviselői állo
más fizetése alig emelkedik magasabbra, mint itt 
a javaslatban indítványba hozatott. Nekem erre 
rövid ellenérvem csak az, hogy legnagyobb 
része a megyei és egyéb tisztviselő uraknak ma-
gán-vagyonnal is bír ; ha pedig ezek egy része 
nem bir is magán-vagyonnal, abból, hogy Ők nél
külöznek, semmikép nem vélem magamat jogosítva 
arra, hogy azt következtessem, miszerint hagyjuk 
a tanítói személyzetet is nélkülözni. Nem hivatko
zom külföldi példákra, csak arra emlékeztetem a 
tisztelt házat, miszerint a napokban olvastuk, hogy 
a bécsi paedagogium igazgatójának 3000 forint 
évi dijt rendeltek. 

A másik ellenvetést, melyet — gondolom — 
hogy fölliozni fognak, sokkal nyomatékosabbnak 
tartom ; azt hiszem, a másik ellenvetést a takaré
kosság szempontjából fogják felhozni. Én részem
ről nem kívánok semmi lehetetlent; tudom, fhi 
van megállapítva az 1869-iki költségvetésben a 
tanítói személyzet fizetésére nézve, de azt hiszem, 
hogy a törvény hosszabb időre hozatik, mint egy 
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évi államköltségvetés megállapíttatik. Én megen
gedem, hogy 1869-ben nem lehetend magasabbra 
emelni a tanitó képezdei tanárok fizetését, mint itt 
a törvényjavaslatban megszabatik, de ebbó'l sem
miképen nem következtetem azt, hogy nem lehet 
a törvénynek, tekintettel a jövőre, kimondania, 
hogy mennyire emeltessék a tanítók fizetése. Azt 
fogjak tó'iem kérdezni: mutassam ki a segélyforrást, 
honnan erre nézve a költségeket megszerezni le
hessen? A mi a tanítói személyzet fizetésének eme
lését kizárólag a tanítói képezd ékben illeti, elte
kintve a többi, u. m. népiskolai, polgári iskolai 
és egyéb tanfolyamok tanítói személyzetének fizetés
emelésétől, mi — mondom — tüzetesen a jelenleg 
tárgyalt, a képezdei tanárok fizetésének emelését 
illeti, azt hiszem a következő években nem leend 
nagyon nehéz a meddő kiadásokból annyit megta
karítani, hogy az igazgató fizetése. 1000 forint 
helyett 1800 forintra, a rendes tanítóké pedig 
legalább 1600 forintra emeltessék. A mi pedig azt 
illeti, hogy a tanitóképezdék személyzetének fize
tése ekkép magasabbra emeltetvén, szükségkép 
maga után vonná a többi tanítói személyzet fize
tésének emelését is, erre nézve meg vagyok nyug
tatva, mert azt hiszem, hogy a t. ház a többi 
tanítói személyzet érdekében is másként fog a 
jövőben határozni. 

Én tehát áthatva azon gondolattól, hogy nem 
a közoktatásügyi kiadásoknak kell a többi kiadá
sok után megszabatniok, és mintegy azon morzsá
ból táplálkozni, a mi a többi után megmarad, ha
nem épen ellenkezőleg át vagyok hatva annak tu
datától, hogy a nevelési ügy minden nemzetnek 
első szükséglete: bátor vagyok beadni ezen sza
kaszra egy módositványt , megjegyezvén még, 
hogy nemcsak az igazgató és a rendes tanitók fize
tését óhajtanám magasabbra emeltetni, hanem a 
segédtanító fizetését és a gyakorló iskolai tanitó 
fizetését is. Az utóbbira nézve különösen az irány
adó nálam, hogy tudom, mily nehéz épen az ifjú
ság azon éveiben elhatározni magát egy rögös, 
nem kecsegtető életpályára, a mely évben a min
ta-tanárok és képezdei tanitók ezen pályára lépni 
szoktak. 

A módositványomban előforduló számokat a 
jegyző úr felolvasása után sokkal tisztábban fogja 
a t. ház látni, mintha én olvasnám fel azokat. Bá
tor vagyok módositványomat benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a mő-
doátvcmyt :) E helyett : „A rendes tanárok fizeté
se 1800 frt és 200 frt szállásbér. Ezen felül az 
igazgató tanár az igazgató teendőkért 200 frt tisz-
teletdijt kap. A segédtanár fizetése 800 frt, az is
kola épületében lakás-, fűtéssel s a köztartés aszta
lánál szabad étkezés. A gyakorló iskola tanítójá
nak fizetése lakásán kivül 900 frt." 

Eötvös József közoktatási miniszter-
T. ház! Ha a népoktatásról készített törvényja
vaslatban egy czikkely van, melynek szerkeszté
sénél erőt kellett vennem magamon és mely ugy 
szólván, nehezemre esett: ez épen azon szakasz, 
illetőleg azon szakaszok, melyek a néptanítók 
fizetéséről rendelkeznek, és én meg vagyok győ
ződve, hogy a t. ház ép oly nehéz szivvel fogja 
ezen fizetéseket elhatározni, mint én azokat indít
ványoztam. 

Kétséget nem szenved, hogy ezen hazának 
minden tisztviselői közt nincs olyan, a kire fonto-
sabb ügy bízatott, és ki a hazának ily nagy érde
keit kezelvén, oly csekély jutalomban részesülne. 
De fájdalom, nem követhetjük ebben tisztán 
szivünket, hanem a lehetősé.'et is szemünk előtt 
kell tartanunk és a dolgok jelen állásában én nem 
tartom kivihetőnek, hogy a fizetések magasabbra 
emeltessenek. 

Ugyanezen helyzetben vannak Európa más 
országai is, Amerika és Svájcz kivételével; a nép
oktatók anyagi ellátása mindenütt igen szegény 
és hiányos. A Francziaországban 1834-ben indít
ványozott törvényjavaslatban Gruizot a fizetések 
minimumát kétszáz frank, azaz körülbelül 83 fo
rintban határozta meg, és előttem szólott igen tisz
telt képviselőtársam, miután ezen tárgygyal any-
nyit foglalkozott: tudni fogja, mily állapotban van 
Németországban, jelesen még Poroszországban is 
az iskolamesterek legnagyobb része. Francziaor
szágban jelenleg is még az 500 franknyi maximum 
nincs mindenütt elérve ; Poroszországban az által 
segítenek magukon, hogy fokozatos előléptetést 
használnak akként, hogy az oly iskolamesterek, 
kik 80 vagy 100 tallérral kezdették pályájokat, 

.később jövedelmezőbb állomásokra helyeztetnek 
át, és így legalább reményt látnak maguk előtt. 

Részemről meg vagyok győződve, hogy ez 
nem fog így maradni ; meg vagyok győződ
ve, hogy épen a népnevelés átalános elterjedése 
által e haza anyagi tekintetben is annyira emel
kedni fog, hogy idővel meg fogja hálálhatni nép
oktatóinak azt, mivel nekik tartozik; mert teljes 
meggyőződésem szerint e hazának anyagi tekin
tetben is emelkedése sokkal inkább függ a népne
veléstől, mint bármi mástól; (Helyeslés) de a jelen 
pillanatban, ha magunkat ámítani nem akarjuk, 
magasabb fizetéseket nem állapithatunk meg. (He
lyeslés.) 

Nem ismerem t. képviselőtársam nézeteit a 
tanitóképezdéket illetőleg, és meglehet, hogy ő e 
részben más véleményben van mint én. Én ugyanis 
a képezdéknek felállítását nagy városokban nem 
tartom czélszerünek. (Helyeslés.) Egyes kivételes 
esetekben, városokban is lehet és kell képezdéket 
felállítani, mert szükséges, hogy a városok számára 
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is neveltessenek népoktatók. Átalában véve azon
ban, minthogy a nevelendő néptanítók nagyobb 
részének hivatása az, hogy falusi iskolákban mű
ködjék, én a képezdéknek városokban és főkép 
nagy városokban való felállítását nem akarnám 
szabályul felállitani ; sőt ellenkezőleg azt mint 
valóságos kivételt tekintem; mert a mi népünk 
nagyobb része nem a városokban lakik, és igy 
népoktatóinkat nem a városban kell nevelnünk, 
hanem ott, hol későbbi működésökre jobban elő
készülhetnek, azaz kisebb községekben, hol mezei 
gazdasággal is foglalkozhatnak. 

Ennélfogva — fájdalmasan mondom — én 
az indítványt nem pártolhatom. (Maradjon!) 

Elnök: Elfogadj tisztelt ház a 85. sza
kaszt ? 

Schvartz Gyula: T. ház! (Zaj. Eláll!) 
E l n ö k : A képviselő urnák, mint indítványo

zónak, joga van még szólani. 
Schvartz G y u l a : Nagyban méltánylom 

azt. mi igen tisztelt miniszter úr által felhozatott ; 
azonban még sem látom érveimet akként megczá-
folva, hogy visszahúznám indítványomat. (De
rültség.) 

Én ériem azt, a mit miniszter úr a képezdékre 
nézve mondott, hogy nem szándéka képezdéket 
a városokban, hanem inkább a vidéken felállitani; 
azonban azt nem értem, miután nem az 1869-iki 
költségvetési évről van szó, hogy mit jelentsen 
mélyen tisztelt miniszter urnák azon kifejezése : 
hogy ne ámítsuk magunkat, mert nem leszünk ké
pesek többet tenni. Hisz itt nem a néptanítókról, 
hanem csak a képezdékrol van szó, és azt hiszem, 
hogyha 20 képezde állíttatik fel oly számú tansze-
mélyzettel, mint az a törvényjavaslatban megsza-
batik, az egész különbséget, melyet módositvá-
nyoni elfogadása feltételez, csak oly csekély ösz-
szegre lehetne tenni, mely igen könnyen meg vol
na takarítható más meddő kiadások megszorítása 
által; nem mondom épen az 1869-diki de az 1870 
— Iff-X. években. í g y például a hadsereg feníar-
tása mindenesetre nagyobb összegeket involvál, 
hogy-sem a differentia, mely egyes tételek redu-
ctiója által előáll, azon összeget nem pótolná, me
lyet módositványom előidézne; s azt hiszem, ha 
más nyergek, másféle gombok vagy ilyféle cse
kélységek hozatnának indítványba a hadseregre 
nézve, már ebből magából meglehetne annyit kí
mélni , hogy a tanitóképezdék személyzetének 
fizetése felemeltethetnék. 

Daczára annak, hogy nagyon megnyugtatott 
közoktatási miniszter urnák felvilágosítása azon 
vidékekre nézve, hol a tanitóképezdék felállitandók 
lesznek, de más részről ugyanazon oknál fogva 
nem látom át, hogy mért nem lehetne a törvény
ben kimondani a fizetések nagyobb mérvű feleme-

KÉPV. H. NAPLÓ. 1865/s. x. 

lését buzdításul a mostani generatiónak, mely talán 
nem határozná el magát a tanítói pályára, ha nem 
látná a törvényben azt, hogy e pályára lépve, 
családja, özvegye vagy gyermekei jövőjét is bizto
sithatja ? Nem látom át, hogy mért nem lehetne 
ezt már az 1868-diki törvényekben is kimondani: 
s azért módositványomat vissza nem vonom. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Tisztelt ház ! Csak egy pár szóval akarok az előt
tem szólott képviselő urnák felelni. (Halljiüc!) 

A képviselő úr nem látja át, hogy miután én 
magam is azon reménységet fejeztem ki, hogy 
idővel népoktató oktatóinkról jobban fogunk gon
doskodhatni mint ezen törvényben, miért nem tesz-
szük ezt már most mindjárt? 

Az én felfogásom szerint minden törvényho" 
zásnak feladata: a törvényeket alkotnia jelenre. Mi" 
után a törvényhozás évenkint összejön, azon percz-
ben, melyben azon helyzetben fogja magát látni 
a törvényhozás, hogy a törvényt a népoktatók 
érdekében módosítsa, ez mindig hatalmában fog 
állani. 

Egyébiránt azt , hogy törvényjavaslatok
nál ne a jelen, hanem a jövő költségvetést ve
gyük tekintetbe, én nem tartom czélszerünek, és 
azt hiszem, hogy minden törvényhozás nem a jö
vőnek, hanem a jelennek alkot törvényeket. (He
lyeslés.) 

És nem kétlem, hogy talán már a jövő tör
vényhozás e törvényjavaslat több pontjának mó
dosítását fogja szükségesnek látni. 

Egyébiránt a jövő törvényhozás is ugy mint 
a jelenlegi, a maga korának fog törvényeket al
kotni, nem pedig egy távolabbinak. (Szavazzunk!) 

Elnök: Á kérdés az, hogy a 85. szakaszt 
azon módosítással, melyet a központi bizottság 
hozott javaslatba, t. i. : hogy a „minta-iskola" he
lyett rgyakorló iskola" tétessék, elfogadja-e a t. 
ház ? (Elfogadok!) Méltóztassanak tehát azok, a 
kik elfogadják, fölkelni. (Csaknem az egész Mz és 
maga Schvarcz Gyula is föláll. Zajos nevetés.) A 85. 
szakaszt a ház a központi bizottság módosításával 
elfogadja. 

Schvarcz Gy i l ia : Tisztelt ház ! (Nagy zaj.) 
Madarász Józse f : T . h á z ! Én a napirendre 

hivatkozva szót kérek. (Zaj.) Méltóztassanak meg
engedni, hogy a szavazás következtében kötelessé
gemnek tartom nyilvánítani, hogy lehet, bizo
nyára van is képviselő, a ki nem érthette a föltett 
kérdést, (Zaj.) és akkor kötelességemnek tartom 
igen is azt nyilvánítani, hogy neki, mint személyes 
kérdésben, önmaga igazolhatása végett a szó meg-
adassék. (Zaj.) Hivatkozom a t. házra, midőn tör
téntek már szavazások, melyeknél képviselők, kik 
nemmel akartak szavazni, igennel szavaztak és a 
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ház, nem fogok e kérdés iránt indítványt tenni: 
mert magara is azt tartom, hogy a tanítás eltévesz
tené ezélját, ha más nyelven történnék, mint a 
nép nyelvén. Hanem ugyan e en 88-dik szakaszra 
nézve bátor vagyok tegnapi észrevételeimet, a 
nemzeti történelem s földrajzra vonatkozólag, az 
5. és 6-dik tantárgyról újból figyelmébe ajánlani. 
A második, és illetőleg harmadik nyelv iránt tett 
észrevételeimet nem fogom ismételni azon okból, 
mert itt a stilistika legalább olyan, hogy az egyen
jogúságot nem sérti. {Nagy zaj.) A mi azonban a 
történelmet és földrajzot illeti, ezekre nézve ismé
telni vagyok bátor a tegnapi indítványomat, annál 
is inkább, mert kötelességem megragadni ez alkal
mat annak helyreigazítására, mi itten egy részről 
nagyon tévesen felhozatott, mintha t. i. a haza 
többi nemzetiségeinek nem volna külön nemzeti 
történelműk. Ezt ne méltóztassanak valóságnak 
venni. Minden nemzetiségnek megvan a maga 
külön nemzeti történelme, mely egynéhánynál 
sokkal régibb, mint maga az ország történelme. 

Oly nemzeti történelme nem csak van a kü
lön nemzetiségeknek, de elő is adatik saját nyil
vános tanintézetekben; és én igen nagyon sajná
lom, hogy e t. házban léteznek magokat nagy 
hazafiaknak tartó egyének, kik ezt nem tudják. 
A mi nemzeti gymnasiumainkban és némely képez-
dékben is már régibb idő óta eló'adatik a különle
ges nemzeti történelem; és épen azért, minthogy 
a jelen törvény intézkedéseinek hatása lehet a már 
fenálló felsőbb iskoláinkra és képezdei tanodákra, 
és minthogy ez. ha erre vonatkozó módositvá-
nyom el nem fogadtatik, kizárhatná a fenálló in
tézetekből a nemzeti történelmet és földleírást, a mi 
egyátalában nem lenne megnyugtatásunkra és meg
elégedésünkre, az illető nemzedékeknek; annálfogva 
kérem önöket, uraim, fogadják el az inditványt, 
hogy a történelem és földleirás-tannál az átalános 
után a „nemzeti" jelszó is hozzá mondassák. 
[Maradjon !) 

E l n ö k : A 88-dik szakaszt elfogadja a t. ház? 
A kik elfogadják, méltóztassanak felállani. (Meg* 
történik.) A 88. szakaszt a központi bizottság vé
leménye szerint a t. ház elfogadta. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő olvassa a 89. 
szakaszt, mely ellenmondás nélkül elfogadtatik, Ol
vassa a 90 szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy betű megváltoztatását ajánlja, de a mely
nek értelme van, t. i. „a képezdék" helyett „e 
képezdék" tétessék. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e módosítását? (Elfogadjuk!) A 90. szakasz 
tehát e szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 91. 

képviselőház helyeselte azt, hogy szavazatát iga
zolhassa. (Helyeslés, ellenmondás, zaj) 

E l n ö k : Következik a 86-ik szakasz. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 86-ik 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

részéről néhány javítás hozatik indítványba, u. i. 
a „gyinnasium" szó után „reál vagy polgári iskola 
négy első osztályában." Továbbá sajtóhiba van 
alább, u. is „a belépni kivánó növendék" helyett 
„növendék" teendő. Végre a bizonyítványnál ismét 
közbeszúrandó, hogy „bélyegmentes" 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk!) Következik tehát a 87-dik szakasz. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a87-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Ha nincs ellenvetés, elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 88-

dik szakaszt.) 
Z i c h y Anta l e l ő a d ó : Egyéb észrevétele 

nincs a bizottságnak, mint hogy a tantárgyak be
tűkkel jelöltessenek, a, b, c, stb. 

Babes V i n c z e : T. ház! Én ezen szakasz
ban két főhiányt látok. Egyik főhiány az, hogy a 
képezdékre nézve nincs meghatározva az előadási 
nyelv. (Valaki: Az átalános!) Lehet ugyan, hogy 
az előbbi határozatokból erre nézve is deducalják 
az előadási nyelvet, de épen azért, mielőtt indítvá
nyomat erre nézve megtenném, bátor vagyok egy 
kérdést, illetőleg egy interpellatiot intézni akár az 
igen t. oktatásügyi miniszter úrhoz, akár pedig a 
bizottság elnökéhez: vajon a 80-dik szakaszban, a 
mely azt rendeli, hogy nép-oktatási tanintézeteket 
felállítani lehet, melyek „a 23 — 78. szakaszig meg
szabott módon szervezendők, és a vármegyei isko
lai tanács és tanfelügyelő hatóság alatt állanak", 
— vajon az idézett szakaszban elvileg elfogadott 
oktatási nyelv iránti intézkedést a képezdékre 
nézve is érvényesnek tartja-e vagy nem ? Kérdem 
ezt főleg azon okból, mert bár a népiskolákra nézve 
különösen megszabatott, hogy az előadási nyelv a 
nép nyelve, a felsőbb népiskolákra nézve még is 
külön szakaszban ismét határoztatott, hogy az elő
adási nyelv ugyanaz, mint az alsóbb nép-tano
dáknál. A törvényjavaslat jelen részénél azonban, 
a hol a képezdékről van szó, a tanítási vagy elő
adási nyelvről egy szóval sem tétetik intézkedés : 
ennélfogva, mielőtt indítványomat erre nézve meg
tenném, bátorkodóin előbb emiitett kérdésemet 
ismételni. 

Z i c h y A n t a l e lőadó : Azt hiszem, t. ház, 
azon átalános elv, mely a törvényben kimondva 
van, hogy mindenki anyanyelvén nyerje az ok
tatást, a lehetőségig mindig életbe fog lépni, és 
erre is értendő. 

Babes VinCZe: Ezen felvilágosítás után, t. 
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93. szakaszt, melyek ellenmondás veikül elfogadtatnak. 
Olvassa a 94. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
az „élelmezés" után közbeszurandónak véli az „és" 
szócskát, és igy lenne : „Az élelmezés és ösztön-
dijbeü" sfb. 

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

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 95. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
ily szerkezetet indítványoz: „Az intézet épületé
ben a rendet az igazgató tartja fen, s a tisztaságra 
felügyel." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi bizott
ság e módosítását ? (Elfogadjuk!) Tehát a szerke
zete szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 96. 
és 97. szakaszt, melyek ellenmondás nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 98. szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakasz helyett következő uj szerkezetet ajánl: 
„A tanári szék felett az igazgató tanács áll. Ezt 
az illető tanfelügyelőnek elnöklete alatt az igaz
gató tanár, s a közoktatás1 miniszter által kineve
zett öt tag képezi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a bizottság ez uj 
szerkezetét ? (Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa 99. és 
100. szakaszt, melyek ellenmondás nélkül elfogadtat
nak. Olvassa a 101-dik szakaszt?) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt a központi bizott
ságnak csak azon észrevétele van, hogy a „me
gyei" helyett mint másutt is „tankerületi fel
ügyelő" tétessék. (Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Elfo
gadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 102— 
105. szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 106-dikat) E szakaszra következő mó
dosítván yt adta be Zsarnay képviselő úr. {Olvassa): 
„Az első két sor helyett, melyben a miniszter úr 
belátásától feltételeztetik a nő-nevelőket képző in
tézetek felállítása, tétessék ez: „106. szakasz, Az 
állam az ország különböző vidékein tanítónőket 
nevelő intézeteket is állit fel." 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : T. ház ! Ez ellenkez
nék a felelős kormány eszméjével, melylyel jobban 
megegyezik az, hogy a miniszterre bizatik. 

Zsarnay I m r e : Ezen módositványt az em
beriség egyik fele részének, a nőnemnek érdeké
ben, (Halljuk! Halljuk!) azon nőnemnek érdekében 
tettem, a mely a családi élet boldogitására, ugy a 
közművelődésre is, melynek alapja ezen népneve
lési törvény, sajátságos tulajdonai s tehetsége által 
legtöbbet tehet. Igen tisztelt ház! hogy e nőnem 

ezen magas hivatásának megfelelhessen, mint a 
fiuknak, ugy a leányoknak is szükségök van az 6' 
sorsuk és jövendő rendeltetésükhöz szükséges ki-
képeztetéshez megkívántató ismeret megszerzésére. 
(Helyeslés) Meg vagyok győződve, hogy a tisztelt 
cultusminiszter úr ugy, mint ezen tisztelt ház. 
egyenlő figyelmet fordított ezen törvényczikkely 
alkotásánál úgy a fiuk, mint a leány-gyermekek 
nevelésére; de épen azért, mert azt hiszem, és való
ságos bűnnek tartanám, ha az idő mostani kivá-
nalmai szerint a nőnemnek neveltetése szintén na
gyobb lendületet nem vemie,és épen a törvényhozás 
által, mint ennek előtt — bátor voltam indítványo
mat megtenni és azt kívánni, hogy valamint a 81 . 
szakaszban, a hol fiu-gyermekek számára felállított 
képezdékről tétetik intézkedés, határozottan ren
deli azt a törvényhozás : ugy itt, midőn a nőképez-
dei intézetek felállításáról van szó, ez ne pusz
tán csak az általam mélyen tisztelt minisz
ter urnák belátásától tétessék függővé, hanem itt 
is határozottan rendelje meg az ily nevelőintéze
teknek felállítását. Bátor vagj^ok ezen indítványo
mat a t. ház figyelmébe ajánlani. (Elfogadjuk !) 

Eötvös József b. oktatásügyi miniszter. 
Elfogadom ezen indítványt. 

E l n ö k : Miután a miniszter úr is az indítvány 
elfogadásához járult, el van fogadva. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 107, 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak egy sajtóhibát kíván kiigazittatni, hogy t. i. 
e szakaszban a második sorban „és" helyett „is" 
tétessék. (Elfogadjuk!) 

Elnök: E szakasz a központi bizottság mó
dosításával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző: (olvassa a 108. 
szakaszt) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e helyett: „életévök" „évöket" kívánja tétetni, 
mint már azt a t. ház máskor is elfogadta. (Elfo
gadjuk !) 

Elnök : A t. ház e szakaszt a központi bizott
ság módosításával elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 109. 
és 110. szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Ol
vassa a 111 -diket) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Itt is a tantárgyak 
betűkkel jelölendők: a, b, c, stb. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa « 112 
—114. szakaszokat, melyekre nem történik észrevétel. 
Olvassa a 115-diket) 

Várady Gábor : T. ház ! A 81-dik szakasz
nál bejelentett módositványomat bátor leszek ez 
alkalommal röviden indokolni. (Halljuk!) 

A 25 tagú bizottság jelenésében ez á l l : „a 
kisdedóvodák üdvös és szükségtes voltát a bizott-
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ság elismeri s forrón óhajtja elterjedésüket ; de 
nem tartja azokat a „tulajdonképem tanítás" kö
rébe s „a közoktatási tanintézetekről* szóló tör
vényjavaslat keretébe foglalhatóknak, s így e tör
vényjavaslatnak a kisdedóvodákra vonatkozó egész 
fejezetét mellőzendőnek vélte. 

Én azon állitásnak alaposságát, hogy a kis
dedóvodák nem illeszthetők be egy népiskolai köz
oktatásról szóló törvényjavaslat keretébe, igy áta-
Mnosságban nem ismerhetem el. 

Mindnyájan tudjuk tisztelt ház, hogy a kis
dedóvodáknak hármas feladatuk van. Az erkölcsi 
és anyagi megóvás, és az értelemnek természet
szerű fejlesztése. És ha az óvodák ezen hármas 
feladatukat megoldották, akkor azok a népiskolák
nak támaszául és természetes alapjául szolgálnak. 

Ki vonná közülünk kétségbe, tisztelt ház, 
hogy az oktatás főleg a nevelés szüksége, nem a 
gyermek 6 éves korában, tehát nem az elemi isko
lák küszöbén támad, hanem ott támad ezen szük
ség, a midőn a gyermek eszmélni, gondolkozni 
kezd. Mindnyájan tudjuk, tisztelt ház, a kik a kis
dedóvodák működését figyelemmel kisérjük, mi
szerint azon gyermekek, a kik a kisdedóvodákban, 
ha csak egy évig is élvezték a játsz\'a oktatás, az 
értelem fejlesztés jótékonyságát: azon gyermekek 
ugy az elemi iskolákban, mint átalánosan az isko
lai pályán, kevés kivétellel, jóval fölülmúlják azon 
társaikat, a kik a kisdedóvodák jótékonyságát egy-

taljában nem élvezhették. 

Bizonynyal ezen érvek és indokok vezethet
ték az igen tisztelt közoktatási miniszter urat arra, 
hogy a kisdedóvodákat, mint az elemi iskolák 
alapját bevette a közoktatásról szóló törvényja
vaslatába, a mely javaslatba azok teljesen beille
nék, s a mely javaslatból nézetem szerint a kisded
óvodákat kihagyni sem lehet, a nélkül, hogy ez 
által magában a rendszerben igen nagy ür ne tá
madjon. Tudom én, tisztelt képviselőház, hogy ha
zánk pénaereje nem engedi, hogy minden község
ben államköltségen állíttassanak kisdedóvodák; 
míg más részről az, hogy a községek kivétel nél
kül kényszeríttessenek arra, hogy mindenütt óvo
dákat állitsanak, ugy mint ez a javaslatban erede
tileg tervezve volt, nem egészen, nem minden te
kintetbe felelne meg hazánk viszonyainak. Ugyan
azért tehát én csak azt kérem most, hogy ne mél
tóztassanak az elvet elejteni ; ne méltóztassa
nak elfogadni az t , mi nézetem szerint nem 
áll, hogy t. i. : a kisdedóvodák nem illenek be a 
népiskolai közoktatásról szóló törvényjavaslat ke
retébe. Azért ajánlom a tiszt, háznak a már felol
vasott, módositványomat, a melynek egyik czélja, 
hogy az elv megmentessék; másik pedig az, hogy 
a törvényhozás ezen intézkedése által a kisdedóvo

dák ügye hazánkban ujabb és eró'sebb lendületet 
nyerjen. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa .) „A 
népiskolai közoktatásról" szóló törvényjavaslat 
115- szakasza után következő szakasz tétessék : 
„116. szakasz. A vallás- és közoktatási miniszter 
megbizatik, hogy ugy a kisdedóvodákról, valamint 
egy országos kisdedóvó képezde felállításáról, 
addig is pedig a „pesti országos kisdedóvó képez
de s a kisdedóvodákat Magyarországra terjesztő 
egyesület" segélyezésére nézve külön javaslatot 
terjeszszen a ház elé." (Közhelyeslés !) 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Én elfogadom. 

Z i c h y Ál l ta i Clöadó : Méltóztassanak meg
engedni, hogy csak egy szerény észrevételt tehes
sek. Én tökéletesen helyeslem az indítvány elvét, 
és részemről szívesen hozzájárulok ahhoz, hogy a 
ház azt határozatban kimondja ; de méltóztassanak 
megbocsátani, ez, miután a kisdedóvodákat a tör
vényből kihagyjuk, csakugyan nem a törvénybe 
való ; de ha a ház külön határozatban akarja ki
mondani azt, akkor szívesen hozzájárulok. 

E l n ö k : E szerint, ha mint külön határozat 
fogna kimondatni, akkor a törvényből kimaradna. 
(A törvénybe!) 

J u s t h Józse f : Hogy ha elmellőztetik az in
dítvány, mint Zichy Antal barátom méltóztatott 
nyilatkozni, akkor nincs szavam; de ez oly elvet 
foglal magában, mely megvitatást igényel: mert 
én őszintén kimondom, hogy nem pártolom magát 
az elvet. Ezen nézetemet röviden indokolni fogom. 
A szegény gyermek neveltetése kezdődik 6 éves 
korában , tehát még mindig elég jókor, hogy lelki 
ereje kellőleg kifejtethessék. Hogy a gyermeknél 
szükséges arra is különös tekintette] lenni, kivált
kép városokban, hogy physíkai ereje is kifejtethes
sék, ez oly tág elvi kérdés, melyet talán igy mellé
kesen nem lehet eldönteni. Azért, ha be fogja adni 
tisztelt képviselő úr indítványát mint külön hatá
rozati javaslatot, s azt tárgyalni fogjuk, bátor le
szek tovább indokolni nézetemet. Most csak azt 
mondom, nem ide való. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: T. ház! Én az 
előttem szólóval e kérdésben egyátalában nem 
lehetek egy értelemben, mert én részemről a kis-
dedóvodákat_ sok tekintetben a népiskolák fölé 
helyezem. Örömmel üdvözöltem a cultus miniszter 
úr azon javaslatát, mely szerint a kisdedóvodákat 
mint a népoktatási törvény kiegészítő részét ter
jesztette volt a ház elé, de más részről kötelessé
gemnek tartottam meghajolni azon érvek előtt, a 
melyek e pontra nézve a bizottságban felhozattak-
hogy t. i. a javaslatnak ezen része ez úttal mellőz
tessék. Meghajoltam, mondom, annyival inkább, 
mert a kisdedóvodákról szóló fejezet helyett oly 
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fejezet lett betoldva , melynek én nagy hatását 
nem csak nem tagadhatom, de igen is átlátom, és 
ezen fejezet a polgári iskolákról szól. A mint most 
áll a törvényjavaslat, az oly szerves egészet képez, 
miszerint abba ujjat betoldani nem tartanám czél-
szerünek. De abból még korántsem következik, 
hogy mellőzzem azt, mert egyik elvemet legalább 
salválja, és ez az elv a kisdedóvodáknak minél 
nagyobb számban leendő behozatala. Ennélfogva 
bátor vagyok felkérni a t. házat, hogy ne annyira 
azt vegyük fontolóra, vajon valamely törvény 
nagyon logice van-e alkotva; hanem vegyük fon
tolóra a meglévő' helyzetet, s vegyük fontolóra 
különösen a népnek nem csak szellemi, de anyagi 
nevelését is ; mert itt látom én lefektetve az anya
gi nevelés üdvös elvét, t. i. az anyai nevelést 
és azon szomorú elhagyottságnak orvoslását 
épen itt látom egyedül eszközölhetőnek, mely
re különösen szükség van nálunk, hol a nép leg
inkább földmivelő lévén, a gyermekek legnagyobb 
része, mialatt szülői mezei munkával vannak elfog
lalva, az utczán fetreng, {ügy van!) Méltóztassa
nak meggondolni, hogy a jelenleg oly valóban 
szomoritólag nagy számban felmerülő tüzesetek 
legnagyobb része kisdedóvodák nem létében kere
si gyökerét. {Helyeslés) Méltóztassanak meggon
dolni, hogy ha a statistikai adatokat vizsgáljuk s 
ott szemügyre veszszük a halálozási eseteket a cse
csemőknél, ismét azt fogjuk mondani, hogy ennek 
oka főleg abban rejlik, hogy a csecsemők elha
gyottságban sinlődnek, mert szülőik nem képesek 
rajok ügyelni, midőn saját fentarfásukról kellgon-
doskodniok. {ügy tan!) Én tehát kerülve ezúttal 
a nagyobbszerü discussiot, kérem a t. házat, fo
gadja el sokak megnyugtatására Várady Gábor t. 
barátom indítványát. {Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Tisza K á l m á n : T. ház ! A kisdedóvodák 
fontosságát én is részemről belátom, és Justh József 
t. képviselőtársam nézeteit, megvallom, magamévá 
nem tehetem ; mert szerintem, mig a tanitásnak a 6. 
évnél kell kezdődnie, addig az ápolásnak és neve
lésnek jókorább kell kezdődnie. Én a kisdedóvoda 
fontosságát abba helyezem, hogy az mint ápoló-, 
óvó- és nevelőintézet állíttassák fel, nem pedig 
mint tanintézet ; és épen ezen különbség által lá
tom Podmaniczky Frigyes t. barátomtól eltérőleg 
igazolva azt, hogy itt, hol közoktatási tanintéze
tekről van szó, a kisdedóvodáknak ki kellett ma
radniuk, mert a tanintézetek sorába valósággal 
nem illenek. Azonban nem óhajtanám, hogy a t. 
ház azon kérdést, hogy a kisdedóvodák felállításá
ért szükséges-e valamit tenni ? továbbra is elnapolja 
és ujabb discussió tárgyává tegye ; azért részemről 
is óhajtom, hogy Várady Gábor t. képviselőtár
sam indítványa, mint határozat fogadtassák el és 
ezen elfogadás már most kimondassák. (Helyeslés.) 

Várady Gábor : Kötelességem kijelenteni, 
minthogy az indítvány az enyím volt, hogy én azt, 
mint határozati javaslatot is bátor vagyok a t. ház
nak ajánlani. Felelnem kellett volna még Justh 
barátomnak, de az ügyet befejezettnek tekintvén, 
nem akarom a t. ház türelmét továbbra igénybe 
venni. 

E l n ö k : Tehát a t. ház Várady képviselő úr 
indítványát határozat erejére emeli és a 116-dik 
szakaszt elfogadja. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 116. 
szakaszt, melyre nem történik észrevétel. Olvassa a 
lll-diket.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
a 4-ik sorban „községben" helyett „községekben", 
alulról a 2-ik sorban pedig a tanító testület „vá
lasztott képviselője" kíván tétetni. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 117-ik szakaszt 
e két szó változtatásával ? {Elfogadjuk !) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 118. 
szakaszt.) 

E l n ö k : Nem levén észrevétel, elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa aiid. 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó .- A központi bizottság 

a „megyei" szó helyett „tankerületit" ajánl. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház a módosítást ? 

{Elfogadjuk l) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 120. 

szakaszt.) 
Elnök : Nem levén a t. háznak észrevétele. 

elfogadtatik. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 121. 

szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

e szakaszban, alulról a 8-dik sorban : „közötti pe
res ügyekben" helyett : „között fenforgó pana
szokban" szavakat tétetni javasol. Sajtóhibából a 
„jelentés" szó végén „t" helyett „r" áll, ez „t"-vel 
helyettesítendő. 

Elnök : Elfogadja a t. ház a 121-dik sza
kaszt a központi bizottság módositásávaí ? {Elfo
gadjuk !) A 121-dik szakasz a központi bizottság 
módosítása szerint fog kiígazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 122. 
szakaszt.) 

Elnök : Nincs észrevétele a t. háznak e sza
kaszra vonatkozólag ? {Nincs!) A 122-dik szakasz 
elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 123. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó:" A központi bizottság 
e szakaszt következőleg hozza javaslatba : „Az 
egész ország vármegyék szerint, azoknak megfe
lelő számú tankerületekre osztatik fel." 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Ma-
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nojlovicsEmü módositványát:) „A 123. szakasz má
sodik bekezdése helyébe tétessék : „Mindazon sz. 
kir. városok, melyek népiskoláikat államsegély 
nélkül, tartják fen, külön tankerületet képeznek," 

ManOJlOViCS E m i l ; T. ház! Ezen módosí
tásomat azért adtam be, mivel a törvényjavaslat 
123. szakaszát a szabad királyi városokra, vagy 
legalább azoknak nagy többségére nézve igen sé
relmesnek találom. A sz. kir. városok ugyanis 
ezeló'tt, mint jelenleg is iskoláik ügyeiben teljesen 
függetlenül járhatnak el ; különösen pedig a taní
tókat tulajdon pénztáraikból fizetvén, azokat épen 
ugy választhatják és választják, mint bármely 
más tisztviselőiket. Ezen választásokra semmi kül 
befolyásnak vagy beavatkozásnak nem volt helye. 
A hivatkozott 123-dik szakasz és későbbi 130. és 
136-dik szakaszokban mindezen autonóm jogok 
eltörlése terveztetik, jelesen pedig elvonatik a vá
rosi képviselő testület alul a tanitóválasztás kizáró
lagosjoga, ugyanaz egy bizottságra átruháztatván, 
mely egy vidéki hivatalnok elnöklete és vezetése 
alatt ál l ; valamint hogy maga a megtörtént vá
lasztás is a megyei, illetőleg tankerületi, minden
esetre azonban egy vidéki hatóságnak jóváhagyá
sától van feltételezve. Szintigy lehetetlenné tétetik 
a sz. kir. városoknak még tulajdon iskolai szám
adásaik felülvizsgálatának gyakorlata is, miután 
ezen felülvizsgálat is hasonlóképen a megyei taná
csokra átruháztatik. Végre sz. kir. városok, me
lyek 30,000 leieknél kisebb számú lakosságot 
számlálnak, tanügyi kérdésekben egyenesen a me
gyei hatóságnak bíráskodása alá vannak helyezve. 
Én egyenesen kijelentem, hogy az egész megyei 
tanács, vagy hatóság, mint most nevezni tetszik, 
nem egyéb egy megyei institutiónál; mert a me
gyei bizottság a maga kebeléből az iskolai tanács 
tagjainak legnagyobb számát nevezvén ki, ezen 
iskolai tanács ugyanazon jelleget viseli magán, 
mint a megyei képviselő testület maga. Ezt én, t. 
ház, igazságosnak nem találom; de épen oly ke
véssé fogom fel azt, hogy mi különbség van jogi 
szempontból a kisebb és nagyobb lakosságú váro
sok közt. A szab. kir. városokra nézve a jogok 
minden megszorítás nélkül teljesen ugyanazonosok 
a lakosság számára tekintet nélkül. H a tehát a 
30,000 lakót számitó városoknnk jogok v ;n az 
illető tantanácsot felállitani, akkor azt hiszem, 
hogy kisebb lakosságú városok számára is hason
lókép igénybe vehetem e jogot. Ez okoknál fogva 
ajánlom módositványom elfogadását. 

Eötvös József b. közoktatási miniszter: 
Kétségen kívül, a bizottságnak sem volt szándéka 
a városok autonómiáját megszorítani. Fő feladat
nak tekintette mindenesetre azt, hogy a népokta
tási ügy czélszerüleg rendeztessék el. 

31 ennyire nem állanak a t. képviselő urnák 

aggodalmai arra nézve, hogy a kisebb kir. váro
sok autonóm jogai a tanitó-választásra nézve meg 
lesznek szoritva, arra nézve én bátor vagyok őt a 
a 125-dik szakaszra figyelmeztetni, a hol a tanító-
választásnak joga nemcsak a kir. városoknak, ha
nem utoljára minden községnek lehető legnagyobb 
szabadságában áll. 

Hiszen én meg vagyok győződve, hogy 
királyi városaink, mint mindegyikünk ragasz
kodik jogaihoz; de jogai megszorításának két
ségkívül azt nem fogja tekinteni, hogy oly me
gyékben, melyekben például 4, 5 kisebb királyi 
város van, nem akarunk 5, 6 tankerületet felállí
tani, minek absolute semmi practicus haszna nem 
lenne, (Helyeslés) mert a törvény ugy van szer
kesztve, hogy minden főbb kérdésnél mindenütt 
autonóm testületek rendelkeznek, de mindenütt 
két fokban. Elől van a községnek iskolai széke, 
felette van a tankerület iskolai bizottsága ; na
gyobb kir. városban, mint már pl. a fővárosok, 
ezen fokozatot eszközölni lehet az által, hogy azon 
városokban, hol több, pl. egyházkerületek, pa-
rochiák, vagy több iskolai kerületek vannak, ily 
várost több ily kerületre lehet osztani; minden egyes 
kerületben fel lehet állítani egy iskola széket. Ez 
iskola szék felett fel lehet állítani a népiskolai bi
zottságot, mely mint fórum apellatorium minden 
ügyben, mint második bíróság fog ítélni. De az 
oly kir. városokban, melyek lakossága 1500, vagy 
2000 főből áll, hogy lehet felállitani iskolai széket 
és iskolai tanácsot — hisz ugyanazon személyek 
lesznek az iskolai székben, kik a kerületi tanácsot 
képezik. Én részemről a törvényjavaslatnak ezen 
szakaszában egyátalában a kir. városoknak jogait 
megszorítva nem látom, s azt tartom, hogy ha ki-
mondanók, hogy minden egyes királyi város egy 
külön tankerületet képezzen, akkor mindezekben 
a tankerületekben a két fokozat, melyet én nagyon 
szükségesnek tartok, azaz: az iskolai szék és az is
kolai tanács közti fokozás practice kivihetetlen 
volna. Azonkivül a törvény gondoskodott arról, 
hogy a mennyiben egyes megyei tankerületekben 
királyi városok léteznek, azok függetlenül ezen 
megyei tankerületektől, annyi képviselőt válasz-
szanak, a mennyi a királyi várost a nép száma 
szerint megilleti. Én tehát ebben nem csak igno-
rálását nem látom a kir. városok jogainak, hanem 
látom a kir. városok jogainak teljes elismerését. 

G h y c z y K á l m á n : T. ház! Mindenek előtt 
azokra, miket igen tisztelt cultusminiszter úr elő
adott, vagyon néhány megjegyzésem. O Manojlo-
vics barátom indítványa ellen a 125-dik szakaszra 
hivatkozott, melyben csakugyan ki van mondva 
az, hogy a helybeli iskola-szék választja a tanitót. 
De bátor vagyok őt figyelmeztetni a 130. szakasz
ra, melyben a tanító, s az iskola-szék közt fenfor-
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gó minden kérdés iránt már a megyei vagyis a 
kerületi iskolatanács rendelkezik. Ennélfogva már 
nem lehet mondani, hogy a városok hatósága nincs 
ezen ujabb intézkedés által megszorítva, mert az ő 
ügyeik felett csakugyan egy más hatóság rendel
kezik, T. cultusminiszter úr monda azt is, hogy 
oly kis városokban, melyek ezer, két ezer lakossal 
birnak csak, mikép lehetne egy másodfokozatu 
biróságot felállítani; de ezer, két ezer lakos és 30 
ezer közt igen nagy különbség van, s t. miniszter 
úr confiscálja a 10—20 ezer lakossal biró városok 
jogait azért, mert más városok ezer—kétezer la
kossal birnak. Egyébiránt én részemről a törvény- | 
javaslatnak ezen 8-dik fejezetét alegüdvösebbnek, I 
igen helyesnek tartom, t. i. azt, hogy az iskolai ; 
tanács a megyéknek, a törvényhatóságoknak befő- í 
lyásával alkottatik. Mert azon véleményben va- ' 
gyök, hogy alig van intézkedés, mely a népneve- j 
lés iránti közérdekeltségtt inkább lenne képes J 
felébreszteni, mint épen ez. Es meg vagyok győ- I 
ződve, hogy a gyakorlati életben ezen intézkedés \ 
a legüdvösebb reformoknak lesz bölcsője. Épen j 
azért nem helyeselhetem azon szakaszt, melyet 
Manojlovics barátom megtámadott, mert az által | 
ez elvvel ellenkezőleg a városoktól elvétetik épen | 
azon intézmény, mely az ő keblükben az érdekelt- j 
séget a köznevelés iránt leginkább fogná felébresz- ' 
teni. Nem tekintve tehát azon közjogi elveket és 
kérdéseket, melyeket Manojlovics barátom fel em
iitett, nézetem szerint már pusztán a czélszerú'ség 
szempontjából sem helyes az, hogy a városok is a | 
megyei iskola-tanács alá állíttassanak: mert a vá- j 
rosi és falusi iskolák között a tanítás módjára, a j 
tanítandó tárgyakra, a rendszerre, az irányra nézve j 
nézetem szerint nagy különbség van; azért nem j 
helyes, hogy a városok tanügye is egy oly megyei j 
tanácsnak rendeltetik alája, a hol az ó' érdekök, az 
ő képviseletök mindenesetre kissebbségben lesz. 
És igy azon érdek, mely kitünó'leg városi érdek, 
az ipar érdeke nem fog oly pártolásban részesülni, 
mintha magok intézkednének erről a városok. En 
elismerem, hogy előbb-utóbb szükséges lesz intéz
kedni arról, hogy a városok egy része — legalább 
a kisebb városok, — a megyékkel bármely mó
don egyesíttessenek; de történjék ez rendszeresen, 
organice a megyék és városok rendezésével, mert 
ha ez nem ily módon történik, nem fog egyéb 
eléretni, mint az,hogy ismét egy ujjal fog szaporodni 
azon súrlódások nagy száma, a melyekkel közigaz- i 
gátasunk rendezetlen állapotában az állam gépe-
zetének most is folyvást küzködni kell. Én azért { 
t. barátom, Manojlovics indítványát pártolom. 

Cs iky Sándor : Tisztelt ház! A mostan tár
gyalás alatt levő törvényjavasl.tnak czime : nép
oktatási törvényjavaslat; ha tehát czimének meg I 
akar felelni tartalma és szövege, ugy hiszem, hogy I 

a népoktatásra vonatkozó eddigi fenálíó hatósá
goknak befolyását, a tankerületek megállapítására 
nézve, nélkülözni nem lehet. Itten e szakaszban 
azt látom a 123. szakasz 2-ik bekezdésében mond
va, miszerint azon szabad kir. városok, a melyek
nek népessége 30,000-et meghalad, azok tehetnek 
egy tankerületet ; itten tehát básisul, fő fokul van 
véve a népesség száma. Igen helyesen is van, ott 
a hol a népoktatási s népiskolai ügyről tétetik in
tézkedés ; de mikor a népnek számát a tankerüle
tek megállapítására akarja figyelembe venni a 
törvényhozás, akkor nem kell azt tekintetbe venni, 
hogy hol található, melyik helyen azon 30,000 
lélek, sz. kir. városokban-e vagy nem szabad ki
rályi városokban; hanem a hol annyi nép van, 
annak a népnek, különösen, a mely eddig is gya
korolta korlátlan jogát e tárgyban, meg kell hagy
ni azon képességét, a mi adatik a szab. kir. váro
sok hasonló képességű osztályainak. (Helyeslés.) 
Ha tehát igy áll a dolog, akkor nem csupán a sz. 
kir. városokra, hanem bátor vagyok e jogot indít
ványozni mindazon városokra is, a melyeknél én 
ugyan a 30,000 számat sokallom és 10,000 elég
nek tartok, s a mely helyeken ezelőtt is a nép 
által választattak a tanítók. En nem tudom átlátni 
az okát, hogy midőn népoktatási törvényt alko
tunk, akkor azt a népet, a mely eddig e jogát 
gyakorolta, a népoktatási kerületből kizárjuk. Én 
tehát a 2-ik bekezdéshez azt óhajtanám tétetni, 
hogy mindazon városokban, a melyeknek népes
sége— aház bölcseségétőlfügg, hogy 10, vagy 20 
ezerét vegyen-e — ahol hasonló népesség van, ott 
egy tankerület alakittassék. Ezen módositványom 
összevágván Manojlovics képviselőtársam indítvá
nyával, én azt pártolom. 

N y á r y P á l : T. ház! Ne csudálkozzunk ma
gunkon, midőn a legszabadelvübb intézkedések 
felállításával foglalkozunk is, s ugy látszik, hogy 
a szabadelvüség szellemétől vagyunk áthatva — ne 
csudálkozzunk, mondom, hogy mi néha azon kap
juk rajta magunkat, hogy mi bizony a régi társa
dalom emberei vagyunk. (Helyeslés, Derültség.) Ez 
épen most is az eset, a melyet a ház előtt fen-
forgó kérdés legjobban bizonyít. (Ugy van!) Ma
gyarország ugy mint más ország, midőn a reform 
terére lépett, legelőször is arról gondoskodott, hogy 
a feudális intézményektől lehetőleg megszabadul
hasson. A feudalismus fő elve az volt, hogy ugy 
szólván az egyén egyéntől, testi Jet testülettől el 
legyen választva, ne legyen közöttük semmi kap
csolat. Innen ered mind a privilégiumok tömérdek 
nagy száma, innen a különféle testületek keletkezése 
különféle elnevezéseikkel. Igy Magyarországon, 
minek előtte tiszta fogalom lett volna a községről, 
keletkezett egy testület.mely azt monda : én lenézem 
ama kis számú testületeket, mert több embert 
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számlálok körömben, és én kegyelem s adományozás 
utján kiviszem azt, hogy város legyek és pedig 
úgynevezett királyi város. Ennek semmi értelme 
nincs egyéb mint az, hogy több anyagi erővel 
birt arra, hogy ezt magának kieszközölhesse, és 
igy kivételes helyzetbe tehesse magát többi polgár
társai irányában. Ha ennek fogalma liberális esz
me, akkor én nem tudom, mi a liberális eszme, 
{Igaz!) Legalább a mostani fogalmak szerint ez 
nem az. E n ezen szempontból itélem meg ezen 
szakaszt, és be akarom bizonyitani magának e tör-
vénynek szerkezetéből, hogy nem azok állanak a 
szabadelvüség terén, kik a királyi városokat mint 
külön testületeket kívánják itt is külön jogokkal 
felruháztatni, hanem azok, kik e törvényjavaslatot 
pártolják. A törvényjavaslat királyi városról sem
mit sem tud, minthogy ennek a népnevelésben 
nincs semmi értelme; hanem tud először község
ről ; nem tudom, hogy ha a törvény a községek
nek adja azon jogot, hogy ők átalában magok 
ügyeljenek fel a kebelükben levő iskolákra — és a 
községek alatt a királyi városokat is értem — én 
nem tudom, hogyan egyezzék meg a szabad-
elvüséggel azon követelés, hogy ezek mégis 
ne olyan községeknek tekintessenek, mint azok, 
melyeknek talán csak 2000 lakosa van és csak 
azért. mert talán 28,000-ret számlálnak kö
rükben ; ha ez liberális eszme, akkor én ismét
lem, nem tudom, mi a liberalismus. Ha a községi 
jog biztositva van a legkisebb községnek ugy, 
mint a legnagyobbiknak, ez liberális eszme ; en
nek ellenkezője tökéletesen olyan, mintha például 
Eszterházy hg azt mondaná: hogy az neki mégis 
csak sérelme, hogy csupán csak annyi joga le
gyen, mint van például Péternek, Jánosnak vagy 
Pálnak. Én azt hiszem, nem volna a házban senki, 
ki azt ne mondaná : Barátom, te a feudalismus 
igen homályos korszakából tűntél föl, mint egy ki
sértet, oly eszméket hirdetsz, melyek ma már el
avultak ; én ugyanazon egy individuumnak tartom 
a községet, számláljon, az nem tudom , hány ezer 
lelket, vagy legyen bármily kicsiny. Azt kérdem 
már most, meg van-e sértve a kir. városoknak köz
ségi joga, a melyek 30,000-nél kevesebb lakost 
számlálnak, vagy nincs ? Azt kell mondanunk, 
hogy ninc3 megsértve ; mert hiezen ők ép ugy 
fogják a felügyeletet gyakorolni szabadon vá
lasztott közegeik által, mint a kisebb közsé
gek. Mi van tehát megsértve ? Azt mondják, 
meg van sértve joguk, mert ő reájuk a vár
megye ügyel fel. Bocsássanak meg azon tisz
telt képviselők, de ők figyelemmel nem olvasták 
meg a törvényjavaslatot; ha pedig részt is vettek 
ezen törvényjavaslatnak készítésében, még inkább 
kell csodálkoznom ezen ellenvetés fölött. Az igaz, 
hogy a 128. szakaszban az mondatik, hogy az egész 

ország vármegyék szerint osztatik fel, ezekkel 
egyenlő számú tankerületekre. Ez, t. ház, igen 
czélszerü, s mondani lehet, hogy igen nagy hala
dásra mutató eszme, mert itt az fejeztetik ki, a mi 
másutt, más nyelven departement alatt értetik, az 
t. i., hogy a tankerületek valamely megyének 
határai szerint kerekíttetnek k i ; de ezek csak 
ideális megyék, a melyek szerint fogja magát a 
törvényhozás tájékozni, a tanügyet illetőleg. És 
ezért nem az mondatik itt, hogy a megyéknek, 
qua-megj^éknek hatósága alá rendeltetik a kir. 
város vagy község, hanem az mondatik, hogy 
egy ideális megye alakittatik a népoktatás ügyé
ben. És mi módon alakittatik ? Az első, második és 
harmadik pontban minden lehető érdekeket kímélni 
akaratörvényjavaslat. Az 1-ső pontban bele akarja 
vonni a felekezeteket az igy alakított megyébe ; 
továbbá az ügyet magát, meunyiben az ügygyei 
a tanitó foglalkozik; a 3-dik pontban azt mondja: 
a többieket a vármegyei bizottság választja saját 
kebeléből, és a 4-ik pontban ez áll : a mely me
gyében oly kir. -városok vannak, melyek 30,000 
lakossal nem birnak, a 3-ik pontban meghatározott 
tagoknak egy részét ők fogják választani, azon 
arányban, melyben lakosságuk létszáma az ily 
vármegyék öszszes lakosságának létszámához 
van. Kimélés is van itt tehát a kir. városok irá
nyában ; de különben ez intézkedés szükséges is 
volt azért, mert az a kérdés keletkezett köztünk, 
hogy miután az ily kir. városok megyei bizottság 
alá nem tartoznak, és tehát együtt sem tanácskoz
hatnak, mi módon történjék a választás ? ezért a 
megyével, mint alárendelt testület, nem csak nem 
köttetik öszsze, hanem abban az ideális tanszéki 
vármegyében, mint egyenjogú, kiegészítő rész kép
viseltetik lakosságának számaránya szerint, és 
épen ellenkezőleg mint a többi községek, melyek 
igy meg vannak különböztetve a királyi városok
tól. Ha szabadelvű eszméről kellene szólni, szőla-
nunk kellene a többi községek sérelméről, mert 
ezek és nem a kir. városok tarthatnák magukat 
lealázva az által, hogy ők ezen ideális vármegyék
ben nem ug}^ mint azok, lakosságuk számához 
képest, fognak választani képviselőket. Ennélfogva 
mind azon eszméket, melyeket hallottam, alaptala
noknak nyilvánítom, alaptalanoknak nyilvánítom 
azért, mert a szabadelvüség és igazság fogalmaival 
ellenkeznek. Én ezen egész intézkedést a legkímé
letesebbnek tartom különösen a k. városokranézve. 
Ezután azt hiszem, oly nehézséget kellene még meg
oldanunk, ha t. képviselőtársaim ez indítványt vagy 
módositványt tovább is pártolnák, oly nehézséget 
kellene megoldanunk, mely lehetetlen, melyet már a 
t. miniszter lír is emiitett: t. i., hogy két testüle 
rendeltetik, mely a nevelésre felügyeljen : az imme-
diat községi testület és egy másik mely erre ügyel-
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jen fel. Én azt a lehetetlenségek közé sorolom, 
hogy ugyanazon egy testületben, ha valóságot és 
nem kijátszást akarunk, két ily testület állittassék 
fel. Igaz, hogy még nem meszsze vagyunk az illu-
siók idejétől; azt mondhatnák, hogy ezen ember 
legyen egyszer felügyelő tagja a községnek, más 
tekintetben forduljon egyet és akkor legyen felü
gyelő', a község felügyelő boszuságára, de azt gon
dolom, hogy ezen eszmék többé nem kellendő 
portékák; ennélfogva én pártolom a bizottság 
szerkezetét. 

Missics János : T- képviselőház ! Részemről 
pártolom, a mit cultusminiszter ur volt szives elő
hozni. Itt t. i. leginkább a czélszerüség veendő te
kintetbe , mert ez utón érhető el leginkább a nép
nevelés czélja. Ha tehát a tankerület a szabad kir. 
városoknál marad, asz. kir. városok természetük és 
iparuknál fogva leginkább vannak hivatva saját 
ügyeiket kormányozni és igy saját nevelésük felett 
is intézkedni. Én sokkal czélszerübbnek fartőm azt. 
hogy nevezetes és nagyobb városoknak megha
gyassák a jog , hogy saját nevelési ügyeiket ve
zérelhessék, és a czél leginkább az által lesz elérve, 
ha a városok magok ügyelhetnek föl saját nevelési 
ügyeik fölött. Én nagyon fájlalom azt,és igen sajnos 
jelenségnek tartom,hogyaz országnak nevezetes kér
dései ma sincsenek még elintézve.és ilyen a megyék 
rendezésének kérdése is. Hogy ha a megyék rende
zése keresztül ment volna a törvényhozáson, és 
olyként intéztetett volna el ezen ügy , [Dologra!) 
hogy az ügyek elhalmozódása eldöntetett volna, a 
tárgyalások hamarább folyhatnának. De aláren
delni a városokat a megyei bizottmányoknak, mely 
megyei bizottmányok saját ügyeiket sem képesek 
elintézni, s kellőleg kezelni: én ezt a népnevelés
nek nem előnyére, de hátrányára szolgálónak lá
tom. A mi azt illeti, a mit Nyáry képviselőtársam 
méltóztatott mondani, hogy a város képviselőtes
tülete mintegy testület fog jogokat gyakorolni: itt 
nem mint testületnek, hanem mint szabad királvi 
városnak őt megillető törvényes jogát követelem, 
(Zaj) mely megilleti a sz. kir. városokat törvény
kezési szempontból, és igy megilleti nevelési szem
pontból is. Én tehát azon véleményben vagyok, 
hogy a városok jobban fogják kezelhetni a népne
velés ügyét, mint a megyei bizottmányok, melyek 
nem ismerik a városok ügyeit u g y , mint maga a 
város. Vegyünk p. o. egy várost, Aradot vagy 
Temesvárt, és mindenki el fogja ismerni, hogy 
ezek jobban fogják vezetni nevelési ügyeiket, mint 
a megyei bizottmány, mely abba nem nőtte belé 
magát. (Helyeslés). Pártolom Manojlovics Emil kép
viselőtársam módositványát. 

Zsedény i Ede : T. ház ! Meg fogják nekem 
engedni, hogy miután a szabad királyi városok 
részéről történt felszólalás, a szabad kerületek ré-
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széről is felszólalhassak. Mellőzve azt, hogy Nyáry 
képviselő társunk, iménti felszólalása szerint nem 
tudván a szabadelvüség elveit összeegyeztetni a 
tettlegesen fenálló társadalmi viszonyokkal — mást 
nem bizonyított előadásával mint azt, hogy ő na
gyon is szeret, mint másszor is hallottuk, a tiszta 
és puszta elméletek terén szabadelvű phrasisokkal 
dicsekedni, de avval nem sokat gondol, vajon 
ezen elveket lehet-e sikeresen a valódi életbe is 
léptetni? 0 ugyanis azt mondja, hogy ezen 123. 
szakasz szerint ideális vármegy e alakittatik — kér
dem mit ért ő az ideális vármegye alatt ? (Derültség.) 
A törvény tettleges vármegyei kerületről, Nyáry 
pedig ideális vármegyékről szól. Miután azonban 
szabad kerületek is vannak, én épen ha a tettlege
sen fenálló viszonyokra tekintünk —attól tartok, 
hogy ezen rendelet — mielőtt a törvényhatóságok 
törvényesen rendeztetnek, viszálkodásra fog alkal
mat adni a kerületek és megyék közt, mit mellőzni 
lehet, hogyha a szabad kerületeket is kiveszszük. — 
Mindig igy volt ez a hajdúvárosokkal, a jászkűn s 
a 16 városi szabad kerülettel. (Helyeslés). 

T i s z a L á s z l ó : Csak néhány szóból álló 
megjegyzést kívánok ez ügyben tenni; előre bo
csátván, hogy miután sz. kir. várossal semmi 
összefüggésem nincs, nem veheti tőlem senki önér
dekből eredett czélzatos megjegyzésnek, ha azt 
mondom: hogy igen is, mi, a kik szeretünk a ré
gire építeni, igen gyakran felöltjük törvényhozá
sunkban a régi embert; de a régi embert nem csak 
mint régi városi emberek, hanem más modorban 
is ölthetjük magunkra. A mi azt illeti, a mit Nyáry 
Pál tisztelt képviselő társam mondott, hogy a 
nagyobb községek megunván apróbb társaikkal 
egy rangban lenni, ezen aristocraticus viszketegbó'l 
lettek királyi városokká: arra nézve szerényen 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy tudtommal a 
királyi városok, legalább nagy részt, vagy harczi 
érdemeiknél fogva, vagy nevezetes ipari érdekek 
tekintetéből emeltettek ki a többi községek közül. 
(Helyeslés. Zaj.) Hogy ezen királyi városoknak 
minden jogai fenmaradjanak-e? igen nevezetes, 
igen fontos kérdés; s épen mivel nevezetes s fon
tos kérdés, nem látom helyesnek az e tekintetbeli 
intézkedést igy per tagentem egy nem arról szóló 
más törvényczikkben. A mi a képzelt megyék,vagy 
mint tisztelt barátom Nyáry monda, ideális megyék 
felállítását illeti: bátor vagyok a t. házat a 123. sza
kasz tiszta szövegére utalni,hol kimondatik, hogy az 
ország tanügyi tekintetben a megyék szerint osz-
tatik fel. Tehát nem a képezendő tanügyi megyék 
lesznek alapja a törvénykezési megye rendezésnek; 
hanem maga a jelenleg életben lévő törvénykezési 
megyei felosztás van alapul véve — legalább ez a 
szöveg tiszta értelme — a tanügyi kerület megál-
lapitásainál. A mi azt illeti, hogy illiberalis eszme; 
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salvalni akarni a meglévő jogokat: szent meg
győződésem, hogy igen jó volt nekünk hosszú 
eveken keresztül, ezen illiberalis eszméhez tánto-
rithatlan ragaszkodás, és én a fenlévő jogoknak 
legalább per tangentem való megszüntetését most 
sem óhajtom. De ha illiberalis ezen eszme, -ezen 
illiberalismus feltalálható magában a törvényja
vaslatban; mert a törvényjavaslat nem egyforma 
községeket s egyforma tanügyi kerületeket vesz 
fel, hanem igenis szól épen királyi városokról is, 
s igy a királyi városok illiberalis distinctioja ma
gában a törvényjavaslatban is benfoglaltatik. 
Hasonlólag áll az, mit igen hefyesen támadott 
meg Nyáry Pál t. barátom, hogy ugyan egy hely
nek két egyenlő felügyeleti testülete lesz.^ Hogy 
ez ne legyen, elvileg igen szívesen elfogadom; de 
ezen hiba épen ugy megvan a törvényjavaslatban : 
mert a 30,000 lélekkel bíró királyi városokban 
épen ugy meghagyja a két felügyelő orgánumot, 
mint azt Manojlovics képviselő társam indítvá
nyozta. Miután azonban csakugyan átlátom azt, 
hogy igen csekély számú testület intelligentiájából 
nem fog kitelni e két felügyelő testület: óhajtanám 
meghagyatni ezen törvényjavaslatnak a királyi 
városokat illető szakaszát, de óhajtanám a 30,000-t 
10,000 főre leszállítani; és ezen szerény módo-
sit\ ányomat a t. ház figyelmébe ajánlom. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 
ház ! (Haüjzik \) Igen röviden akarok szólni a tárgy
hoz. Azt hiszem, e discussio kissé más térre ment 
át, mint a melyre tulajdonkép való. Itt egyszerűen 
arról van szó, czélszerü-e a törvénynek ezen ren
delkezése vagy nem ? Mert ha ezen szakasz ren
delkezése elfogadtatik, az által valóban a királyi 
városok jogainak semmi praejudikálva nincs. Ho
gyan szól a 123-ik szakasz? „Az egész ország 
vármegyék szerint osztatik, azokkal egyenlő számú 
tankerületekre." Azaz mit rendel a törvény? Azt, 
hogy az ország osztatik tankerületekre. Már most 
kérdem, mi volt czélszerübb: ideális tankerülete
ket csinálni, ujakat, melyekben az ország geo-
graphiája vétetik alapul, vagy például az etnogra-
phicus viszonyok, vagy pedig felvenni a létező ál
lapotot és viszonyokat? Magamnak e kérdést téve. 
ezt mondtam: miután a megyék 800 esztendő 
óta léteznek, miután a megyék a lehető legszoro
sabb összeköttetésben állanak egymással, igen 
czélszertítlen volna uj tankerületeket állítani fel, s 
legjobb azon felosztást venni föl, mely már létezik, 
azaz a megyét. A megyét vettem tehát mint a tan
kerületek alapját, de nem mint jurisdictiot, hanem 
mint tankerületet. E megyékben foglaltatnak a 
királyi városok, ezeket exgremialni a tankerület-
ből nem tartottam szükségesnek. A királyi városok 
kiváltságos állást foglaltak el minden egyébben, 
és a megyékkel semmi összeköttetésben nem vol

tak, s igy méltányosan követelhették, hogy ők e 
tekintetben is bizonyos privelegialis állást foglal
janak el, és ne állíttassanak egy sorba a többi 
községekkel. Ezt a törvényjavaslat is teszi az által, 
hogy a többi községeknek külön képviseletet azon 
bizottmányban nem ád, mig a királyi városokat 
ily külön képviseltetésbenrészesitteti. Mit lehetett e 
tekintetben alapul venni ? Nem lehetett mást venni, 
mint azon számarányt, mely a királyi városok és 
az összes tankerület, azaz a megye lakossága kö
zött létezik. Ezen számarány tehát a városokra 
nézve figyelembe vétetett. Azonban a mint a do
log jelenleg áll, az nem egészen az én ideám: 
én magamnak a dolgot máskép gondoltam, mert 
én a királyi városok és egyéb községek közt nem 
tettem különbséget, hanem csak a fővárosokra, s 
itt is a kettőt együtt vettem egy tankerületnek. 
Ez volt az én nézetem. A tisztelt bizottság azonban, 
épen mert a királyi városok jogait a lehetőségig 
kimélni akarta, kiterjeszkedett a coneessiókban a 
lehetőség azon határáig, melyen tul a törvény 
rendelete czéliránytalanná vált volna; mert néze- i 
tem szerint kisebb királyi városok részére, melyek ' 
10,000, 12 ezer vagy 15,000 lakossal bírnak, kü
lön tankerületet felállítani nem czélszerü. Részem
ről tehá f, mint mondom, miután a bizottság az ál
talam tett indítványt — mely abban állott, hogy i 
csak a fővárosok együttvéve képezzenek egy kü-
lön tankerületet — nem fogadta el, a bizottság által 
szerkesztett ezen javaslatot elfogadom annyival 
inkább, mert részemről azt merem állítani, hogy 
senki sincsen, ki a létező jogokat nálamnál inkább 
tisztelné, de meggyőződésem szerint a királyi vá
rosok joga ezáltal nincs csonkítva. {Helyeslés.) 

T o k o d y ÁgOSton: T. ház! Nincs szándé
komban a szőnyegen levő tárgyhoz hosszasan szó
lani, annálfogva csak röviden teszem észrevételei
met. A kik a 123. szakaszra vonatkozólag előttem a 
királyi városokat pártolva szólottak , mindig jogról, 
a kir. városok jogairól beszéltek, s a szerkezethez 
képest kívánták, hogy azon királyi városok, me
lyeknek népességök legalább 30,000 főre megy, 
külön tankerti!etet képezzenek. Ha a királyi vá
rosoknak külön tankerületet képezni joguk volna, 
— mit én el nem ismerhetek — e jog rá il
lenék minden királyi városra, a népesség tekintetbe 
vétele nélkül; mert ha jog ez, akkor e jognak 
minden királyi városra nézve egyenlőnek kellene 
lennie ; a királyi városok joga vagy helyesebben : 
kiváltsága oly megkülönböztetést , hogy ezzel 
csak a harmincz-ezres népességű királyi városok 
bírhassanak, sehol sem ismer, nem ismerhet; látni 
való tehát, miként sem nem joga, sem nem kivált
sága az a királyi városoknak, melyben a 30,000 
népességű királyi városokat a 123. szakasz részeltet
ni akarja; mert ha jog volna az, akkor a legkisebb 
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népességű királyi várostól sem lehetne e jogot el
vonni ; mivel pedig a 123-ik szakasz a kisebb népes
ségű királyi városoktól elvonja ezt,tehát tiszta vilá
gos,hogy: külön tankerületet képezni a királyi váro
soknak sem joga, sem kiváltsága nincsen. A királyi 
városok kiváltságai, mint egyedüli érvvel, azzal 
vedel meztettek itten, hogy a királyi városok ki
váltságaikat harczi érdemekért kapták ; erre csak 
a z t j e g y z e m meg, hogy hol a királyi városok 
lakosainak ősei harczoltak, ottan harczoltak az 
országban levő többi városok lakosainak ősei is, 
ezen érv tehát közös tulajdon, s különben is törvé
nyeink szelleméből kifolyólag a régi kiváltságok 
kora hanyatlani látszik, — de most nem ezen ol
dalról kívánok szólani, itt a népiskolai közoktatás
ról van szó, e tekintetben pedig a királyi váro
soknak az ország más városai fölött kiváltságot 
nem követelhetni, — tudva van, miként a városok 
a művelődés tűzhelyei, ipar, kereskedés itt virágzik 
leginkább, nagyon igazságos tehát, hogy a váro
sok eme közös eló'nyénél fogva, minden nagyobb 
népességű város, külön tankerületet képezzen, 
tekintet nélkül arra, királyi város-e vagy nem. — 
Azt, hogy a város 30,000 népességgel bírjon, sok
nak találom, s innen indulva ki, azt vagyok bátor 
inditványozni. hogy mindazon városok, melyeknek 
népessége legalább 20,000 főre megy. külön tan
kerületekké legyenek. A fenforgó 123. szakasz azon 
szavait, hogy az egész ország a vármegyék szerint 
osztassék föl, azokkal egyenlő számú tankerüle
tekre, — nem ugy értelmezem, mint előttem többen 
fejtegették, hogy , eszményi vármegyék legyenek 
azok, hanem a valóságosan létező vármegyék sze
rint történjék ; mert mindnyájan érezzük, hogy a 
fölosztás csakis így lehet ezélszerü; elszaggatni a 
megyék területeit — c : ak a kezelést nehezítené, 
és különben is az egy vármegye egy tömör testet 
képezvén, egy kis egésznek tekinthető,— a megyék 
területeit tehát a tankerületek szervezésénél szét
szaggatni, szerintem igen tévesztett eljárás volna. 

Luzsénszky P á l b : Én, t. ház! sohasem 
szoktam szabadelvü]institutióknak ellenszegülni, és 
épen e tekintetből nem is szeretem, hogy a királyi 
városokban különbség tétessék. Én bátor vagyok 
azt kérni a t. háztól, méltóztassék kimondani, hogy 
Pest-Budát kivéve a többiek egyformák. (Elénk 
helyeslés.) 

H o r v á t h Káro ly : T. ház ! Eddig szólott t. 
képviselő társaim két rendű gyanúba vétethetnek 
felszólalásaiknál fogva; egy részről azon tekin
tetben, hogy : pro doma sua Cicero, a magok ér
dekében beszéltek, a mint Missich képviselő ur ki 
is jelentette, hogy ő mint kir. város követe, külö
nösen a kir. városok jogai védőjének tekinti magát; 
másrészről pedig a megyei hatóság kiterjesztésének 
gyanújával vádoltathatnának azok, a kik e tárgy

ban felszólaltak és a szerkezetet pártolják. Én 
azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy sem 
az egyik, sem a másikhoz nem tartozom, mert 
mint Pest-Buda város képviselője, ezen kérdés
ben lévő tárgy által nem érintetem. Bátorko
dom ennélfogva ezen kérdésben felszólalni. Én 
is azzal kezdem beszédemet, mivel cultusnii-
niszter ur, hogy t. i. oly térre lett vezetve a dis-
cussio^ mely tulajdonképen nem a mai napi rendnek 
tárgya. Manojlovics képviselő urnák indítványa 
azon alapszik és ott látja a sérelmet, hogy a kir. 
városoknak autonóm jogai is sértve vannak. Va
jon igaz-e ez? Mert ha ez nem való, akkor u g y 
hiszem a kérdés elesik, és indítványa is elvetendő. 
Én ugy találom, hogy nem bántja e törv. javaslat 
az autonómiát. A 136-ik szakasz ugyanis e kérdést 
eldönti. A 136-ik szakaszt megelőző szaka
szok mindazon jogokat , melyekkel eddig a 
városok birtak az iskolai ügyekben , azoknak 
számára fen tartják. A most kérdésben levő is-

| kolai tanácsok elé micsoda tárgyak vannak 
| utasítva? Tekintsük azokat sorba és vizsgál-
j juk, mennyire sértetnek a városok autonóm 
' jogai. Az 1-ső pont azt mondja: „A községi iskolai 
j szék által megbírált számadásokat felül vizsgálja 
I az iskolai tanács." Sérti-e ez az autonóm jogot? 

Teljességgel nem sérti; mert maga vizsgálja meg-

a számadásokat, a felülvizsgálatot eddig is a mi
nisztérium vagy más felsőbb hatóság teljesítette. 
A második pont így szól: ??A községi iskolát ille
tőleg szülőknek a tanítókkali ügyeikben és min
dennemű népiskolai fegyelmi ügyekben másodfokú 
biróság." Tehát az 1-ső fokú biróságot valamint 

1 eddig, ugy ezután is, a városok magok fogják gya
korolni ; a másodfokú bíróságot eddig is a felsőbb 
hatóság gyakorolta. A 3-ik pont: ,.A községi isko
lai széknek a tanító, vágj-- a tanítónak az iskolai 
szék elleni panaszaiban itél, és átalában Ítéletet 
mond az iskolai szék eljárása felett.4' Mit mond 
ez? Oly esetben, midőn maga a városi testület és 
a tanitók közt kérdés forog fenn, azt mondja ki, 
hogy nem maga az egyik fél hozza az ítéletet, ha
nem egy második biróság. A 4-ik pont így szól: 
„Tanácskozik a tanügyi kerület tanügyi viszonyai
ról, s a mi hiányokon maga nem segíthet, azokról 
jelentést s illetőleg javaslatot intéz a megyéhez 
vagy városi képviselő testülethez, a mely a köz
oktatási miniszterhez tesz felterjesztést." Tehát nem 
zárja ki, hogy a városok a magok érdekében ta
nácskozzanak a tanügyek felett, a mit hiányosok
nak látnak maguk pótolják, hanem azt mondja, 
hogy még ezen kívül ezen testület is tanácskozha-
tik és javaslatokat tehet; tehát itt semmi részben 
sincs a városok autonóm joga megsértve. En tehát 
Manojlovics képviselő ur indítványát azért, mert a 
mit ő alaptételül vett, hogy t. i, ez által a városok 

48* 
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autonóm joga sértve van, itt nem látom, nem pár
tolhatom. (Zaj. Szavazzunk l) 

I v á n k a I m r e : T. ház ! Az egész törvény
ben legmegnyugtatóbb rám nézve a 148-dik vagy 
is utolsó szakasz, mely azt rendeli, hogy a közok
tatás ügyeiben évenkint jelentést tesz a miniszter 
az országgyűlésnek. Ezzel kapcsolatban igen helyes
nek találom azon előadását t. miniszter úrnak, hogy a 
fővároson kivülmá s városi kerületek nem állíttatnak 
fel. Én tovább viszem: azt sem akarnám kimon
dani határozottan, hogy a tankerületek szorosan 
a megyei határokat tartsák meg. (Zaj.) Mert a 
czélszerüség szempontjából veszem a dolgot, és 
azt hiszem, hogy például Árva, Liptő, Turócz, vagy 
Torna magában, vagy Pest, Bihar mint egy-egy tan
kerület, semmi nemű arányban egymással nem áll
hatnak, hanem az egész szakaszt ekként módosíta
nám: „Az egész ország tankerületekre osztatik." 
A miniszter ugy fogja beosztani azokat, a mint 
legczélszerűbb, és évenkint jelentést tesz majd 
az országgyűlésnek. (Szavazzunk!) 

Eötvös József b. oktatási miniszter: T. 
ház! Tisztelt barátom Ivánka Imre észrevételére 
csak azt akarom megjegyezni, hogy a törvényben 
igen széles határkört adni a miniszternek, nem tar
tom czélszerünek. A törvénynek minden esetre ha
tározottan kell nyilatkoznia, és vagy azt kellene 
mondania: alfikittatik például 40 tankerület, mind
egyik ennyi négyszög-mérföld vagy ennyi lélek
szám szerint; vagy azt kell mondania, a mi itten 
mondatik, hogy az ország jelenlegi felosztása vé
tetik alapul. Hogy pedig itten az országnak szá
zadok éta fenálló felosztását venni alapul, sokkal 
czélszerübb, mint az országnak • mérföldek sze
rinti felosztását: ez semmi kétséget nem szenved. 
A megyéknek egyik legfőbb előnye az, hogy any-
nyi századok ota létezés által compact egészekké 
alakultak ; az egy megyében együttlakő honpolg-á-
rok között számtalan kötelékek léteznek, egy 
megyének lakói egymást, és a megyének minden 
viszonyait sokkal tökéletesebben ismerik. Mind
ezen előnyöket egy valamivel czélszerübb geo-
graphiai felosztás által soha sem érhetjük el. (He
lyeslés.) Kétséget nem szenved, hogy ezen felosz
tás mellett azon anomáliába esünk, hogy Torna 
vagy Esztergom nem oly nagy, mint Pest vagy 
Bács vármegye; de ebből semmi káros következés 
az államra nézve financziális tekintetben nem ered, 
miután én ezeket előre látván.a 124. szakaszban vilá
gosan kimondtam, hogy egy tanfelügyelő több 
tan kerületben is működhetik, ha kerületében ösz-
szesen 300-nál több község nincsen. í g y tehát 
ott, a hol kisebb megyék vannak több tankerület, 
lesz, de csak egy tanfelügyelő, ki több kerületekre 
fogja kiterjeszteni működését. 

Mi let icS SzvetOZár.- Tisztelt ház! Én nem 

arra nézve tennék különbséget, miut tisztelt indít
ványozó úr, vajon a királyi városok iskolai ügyeik
ben az államtól segélyeztetnek-e vagy sem ? 
mert az állami segélyezés kötelessége átalános; 
hanem én inkább tekinteném a kérdést municipa-
lis és culturai szempontból, s azon véleményben 
volnék, miszerint mondassék ki elvileg, hogy a 
királyi városok az állami segélyezés tekintetbe 
vétele nélkül állitsanak fel saját külön tankerülete
ket, és hogy a kisebb vagy más harmad rendű 
városok is képesek legyenek erre, egyesülve tan
kerületet fölállítani. De miután az indítvány 
mégis az én véleményemhez közelebb áll, mint a 
törvényjavaslat, azért azt pártolom. 

ManOJlOViCS E m i l : Tisztelt ház! Én mind 
azok után is, miket tisztelt közoktatásügyi minisz
ter úrtól, Nyáry Pártól s több képviselő úrtól hal
lottam, mind azok ellenére, mik módositványom 
czáfolatára felhozattak, módositványomat teljes 
kiterjedésében fentartom, mert tulajdonképpen 
nem látom mind azon előadásokban azon állítá
somat megezáfolva: hogy a kiráh i városok jogai 
a 123-dik szakasz által teljesen megszüntetnek, 
megsemmisíttetnek. A tisztelt közoktatásügyi mi
niszter úr azt a kérdést tette fel. hogy czélszerü-e 
a törvény rendelkezése? En ugy hiszem, e kérdés 
nem elég, s még azt a kérdést is kell feltenni, 
hogy van-e jogunk a fenálló jogokat egj'szerüen 
ignorálni, s per tangentem megsemmisíteni. (Zaj. 
Felkiáltások: Törvényt alkotunk!) Nem vonom én 
azt kétségbe, hogy a törvényhozásnak teljes joga 
van minden fönálló institutión változtatni, jogokat 
eltörülni, másokat adni; de ugy vagyok meggyő
ződve, hogy mind ezt mellesleg per tangentem 
ezélszerűen nem lehet tenni, hanem egy külön 
erre vonatkozó törvény által. Ennek ideje kétség 
kívül be fog következni, akkor, midőn a sz. kir. vá
rosok — mint ez több tisztelt barátom által kilá
tásba helyezve lőn — rendeztetni fognak.; de én a 
sz. kir. városok autonomikus jogait addig, mig 
mint sz. kir. városok fenállanak, fentartani kí
vánom, és ebben nincs ok azon vádra, a me
lyet Nyáry Pál képviselő úr ellenem irányzott. 
Én a városok autonomikus jogának fentartásában 
illíberalismust nem látok. Ha azonban van ebben 
illiberalismus, van a megyei municipális jogoknak 
fentartásában is ; ehhez pedig, ugy hiszem, a tisztelt 
képviselő úr épen ugy ragaszkodik, mint én a 
városok municipális jogainak íentartásához. Azt 
mondotta továbbá Nyáry képviselő úr, hogy a 
kir. városok a feudalismus intézményei. Ennek 
elemezése nem ide tartozik ugyan, de miután 
Nyáry képviselő úr felhozta, kénytelen vagyok 
arra csak azt felelni, hogy nem csak hogy a ki
rályi városok nem feudalismus intézvényei, ha* 
nem ellenkezőleg, épen a feudalismus nyomása 
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alóli fölszabadulás vágya hozta azokat létre. Igen 
tisztelt Nyáry Pál úr ezt kétségkivül igen jól tudja, 
jobban mint én, miután Smith Ádám munkáját 
nálamnál tüzetesebben tanulmányozta, ennek mü
veiben pedig világosan ki van fejtre, mi okból 
jöttek létre a sz. kir. városok. A miniszter úr azt 
kérdezte tőlem : mi értelme van jelenleg a városok
nak ? Erre csak azt felelem: az az értelme van a 
városoknak, a mi a megyéknek; ha van joga a 
megyéknek fenállani, van a városoknak is, s az 
utóbbiaknak annyival inkább, mert az államnak 
semmibe sem kerülnek. (Felkiáltás: Nem tartozik 
ide ! Halljuk! Szavazzunk!) Látván, hogy a ház 
türelme ki van merülve . . . (Halljuk! Szavazzunk! 
Zaj.) Ha nem engedik, hogy tovább beszéljek, 
nem fogom bevégezhetni beszédemet. Látván ezt, 
nem fogok bebocsátkozni e kérdésnek bővebb fej
tegetésébe, azonban nem mellőzhetem el annak 
kijelentését, hogy Horváth Károly képviselő úr 
azon állítása, mintha a törvényjavaslat a városok 
autonóm jogát nem sértené, nem áll. Báior vagyok 
idézni erre vonatkozólag a 136. szakaszt, melynek 
2-ik bekezdésében az is áll, hogy a városok tan
székeire eszközlött választások a megyei iskolai 
tanács jóvá hagyásaiul függnek. Ez eddig nem 
volt igy ; a városok tanítóikat sznbadon választot
ták és semmi megyei iskolai tanács helvben ha
gyásától nem voltak függővé téve. Ezen jog meg
szorításában minden esetre nagy sérelem van, ezen 
sérelem elkerülése végett adtam be módosít ványo-
mat, melyet tovább is fentartok. (Szavazzunk!) 

Elnök: Szólásra senki sem levén feljegyezve, 
szavazás következik. Akérdés az: a 123. szakaszt, 
ugy a mint szerkesztve van, a központi bizottság 
módosításával elfogadja-e a t. ház vagy nem ? Ha 
nem fogadja el, akkor következnek sorban a mó-
dositványok. Első kérdés tehát a pont elfogadása, 
A kik a 123. szakaszt a központi bizottság módosi
tásával együtt elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik!) A t. ház a törvényjavaslat szerke
zetét el nem fogadja. 

Következik most Manojlovics Emil úr módo-
sitványa. 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Manoj
lovics Emil módositványát.) 

E l n ö k : A kik Manojlovics képviselő úr mó
dositványát elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik) A t. ház Manojlovics képviselő úr 
indítványát nem fogadta el. 

Következik Tisza László képviselő úr rnó-
dositványa. 

Tisza L á s z l ó : Én a magam módositványát 
visszaveszem. 

E l n ö k : í gy tehát Luzsénszky Pál báró kép
viselő úr módositványa kerül szavazás alá. 

BujailOViCS Sándor j e g y z ő (olvassa Lu
zsénszky Pál b. módositványát.) 

E l n ö k : A kik a most felolvasott módosit-
ványt pártolják, méltóztassanak felállni. (Megtör
ténik.) A t. képviselőház Luzsénszky képviselő úr 
módositványát elfogadta. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 124. 
szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
e szakaszra nézve más szerkezetet javasol. Bátor 
vagyok megjegyezni, hogy a jelentésben egy 
leirási hiba van. Ezt most kiigazítva, leszek bátor 
felolvasni: „A tankerületnek összes községi nép
oktatási tanintézetei ügyeit a közoktatási minisz
ter által kinevezett tanfelügyelő és az elnöklete 
alatt álló iskolai tanács kezeli; a hitfelekezeti, stb." 
a többi marad a szerkezet szerint. 

B o r l e a Z s i g m o n d : T. ház ! Én ugy va
gyok meggyőződve, miszerint nem csak az igazság 
és méltányosság, de a dolog praktikuma az iskolai 
és tanügyek czélszerübb s üdvösebb adminisztra-
tiőja is megkívánja, hogy azon tankerület, mely
ben valamely hitfelekezet és nemzetiség túlnyomó 
többségben van, azon íankerületben a fölügyelő 
is ugyanazon hitbeli t\- nemzetiségbe!! let yen. 
(Zaj.) Mert, ugy hiszem, senki sem fogja kétségbe 
vonhatni, hogy minden nemzetiség és vallásbeli 
legjobban tudja saját nemzetiségének és iskolai 
ügyének szükségleteit, és legjobban s legczélsze-
rííbben tudja azokat orvosolni is. Nem tekintve 
azt. hogy szerintem az igazsággal és méltányos
sággá! egyátalában össze nem egyezhető, hogy a 
nem magyar nemzetek saját iskoláik igazgatásából 
is kizárassanak, habár szeretem hinni, hogy a 
kormány ily fölügyelők kinevezésénél az általam 
mondottakat kellő figyelembe veendi, annyival 
inkább, mert mindnyájan tudjuk, hogy oly igaz
gatók, habár másezimük vol t48. előtt, 48-banugy 
azután is, sőt Erdélyben még mai napig is vannak, 
s minden kormány az ily igazgatókat minden val-

nevezte ki. Megvallom, lás s nemzetiségre külön 
nagyon szerettem volna, ha a jelen törvényjavas
latban is ezen eljárás fogadtatott volna el; azon
ban tekintve a jelen törvényjavaslatban felállított 
elveket, melyeket a ház elfogadott, csakis azért 
nem teszem ily értelemben mődositványomat, mert 
meg vagyok győződve, hogy a ház ugy sem fo
gadná el; habár tehát, mint fölebb mondám, aka
rom hinni, hogy a kormány az ily kinevezéseknél 
kellő figyelembe fog venni minden vallás s nem
zetiséget, a mint azt eddigi más kormány is. sőt 
maga az absolutisticus kormány is vette : minda
mellett az országban levő hitfelekezetek s nem 
magyar nemzetek kellő megnyugtatására, azt tör
vény által szeretném biztositva látni. Annálfogva 
bátor vagyok a következő módositványt ajánlani. 
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Ugyanis a központi bizottság javaslatának 124. 
szakasz második sorában ezen szavak után „az 
oktatási miniszter által" tétessenek e következő 
szavak: „azillető tankerületekben túlnyomó szám
ban levő vallás s nemzetiségre való tekintettel." A 
mit van szerencsém írásban is benyújtani. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa Borlea 
Zsigmond módositvágyát) 

E l n ö k : Mindeneke'őtt a központi bizottság 
szervezetére kell szavazni. Méltóztassanak azok, a 
kik a 124-dik szakaszt a központi bizottság szerke
zete szerint elfogadják, felállani. (Megtörténik.) A 
124-dik szakaszt ugy, a mint a központi bizottság 
ajánlotta, elfogadja a t. ház. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 125-
dik szakaszt.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakasz 4-dik 
bekezdésénél a központi bizottság módositványa 
most már el sett, annálfogva bátor vagyok indít
ványozni az elfogadott elvhez képest ide a miniszteri 
szerkezet eredeti kifejezését betétetni, t. i. „amely 
megyében királyi városok ;vannak", az „olyan" 
kihagyásával. 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Flfogadjiűi!) 
Ennélfogva visszaállittatik az eredeti miniszteri szer
kezet. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 126-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
A 126-dik szakasz elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 127. 
szakaszt.) 

Cséngery A n t a l : T. ház ! Ezen szakasznak 
az előbbi határozathoz képest kell módosíttatnia, 
nevezetesen igy : „azon királyi városok" helyett 
kell tenni: „Buda-Pest" és aztán igy lesz : „Buda-
Pest, mely e szerint külön tankerületet képez." 
(Helyeslés.) 

Z i c h y A n t a l e l ő a d ó : Ezen szakaszra csak 
egy szóból álló módositványt kívánok tétetni, t. i. 
ezen szavak u tán : „tanítói testület két" ez lenne 
teendő „választott." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 127-dik sza
kaszt ezen módosításokkal? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 128-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó : A központi bizottság 
véleménye szerint e helyett „a megyének" ez 
volna teendő a „tankerület területén". Másodszor e 
helyett „a miniszter utasítása szerint intézkedik" 
ez volna teendő „annak tanügyi rendeleteit a tan
ügyi kerület területén" stb. Harmadszor ezen szó 
után „megyei" ez volna teendő „illetőleg városi." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 128-dik szakaszt 
ezen módosításokkal ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 129-
dik szakaszt.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 129-dik sza
kaszt? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olaassa a 130-
dik szakaszt) 

Z i c h y A n t a l e lőadó: A 3-dik pont utolján 
„itélet" helyett „ítéletet" teendő; s azonkivül a 
4-dik pontban a zárjelben foglalt szavak kitörlen-
dők. (Helyeslés) 

Elnök: Méltóztatnak ezen véleményt elfo
gadni ? (Elfogadjuk!) A 130-dik szakasz tehát a 
központi bizottság módosítása szerint el van fo
gadva. 

B u j a n o v i c s Sándor j e g y z ő (olvassa a tör
vényjavaslat 131. és 132-dik szakaszát, mely ellen nincs 
észrevétel.; Olvassa a IX. fejezet czimét s a 133-dik 
szakasziy 

Zichy Antal előadó: A központi bizottság 
csak azon egy szót kivánja beletétetni: „bélyeg
mentes" a „tanítói oklevél" elé. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogadjuk!) 
A 133-dik szakasz tehát a központi bizottság hoz
záadásával elfogadtatik. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 134 
—136-dik sz-akaszt, melyek észrevétel nélkül elfogad
tatnak. Olvassa a 137-dik szakaszt.) 

Ivánka I m r e : Itt a 3 évnek ki kell marad
ni, miután a tanképezdékre nézve nincs kikötve a 
3 év. 

Tisza K á l m á n : Valóban nem tudom, hozzá
járuljak-e ezen szavakhoz „a három éves képezdei 
tanfolyamot végzett ifjak közül" vagy azok kiha
gyását kivánjam-e? mert azt mondtuk, hogy a ki 
vizsgát tett, rendes tanító is lehet, annál inkább le
het tehát segédtanító. Azt hiszem, azt kívánjuk 
itt jelezni, hogy az is, ki rendes tanitó nem lehetne, 
mert nem tette le a végleges vizsgát, de a három 
évi tanfolyamot bevégezte, segédtanító lehessen. 
Ez helyes eszme, de azt hiszem, azt tisztábban kel
lene kifejezni; határozottan ki kellene mondani, 
hogy az oklevelet még nem nyert, de a képezdei 
tanfolyamot végzett ifjú is lehet segédtanító. 

Eötvös József b. oktatási miniszter: 
Az értetik itt, hogy olyanok, kik tanképezdékben 
elvégezték a 3 évi tanfolyamot, mielőtt oklevelet 
kaptak, segédtanítók lehetnek. Csak azt akarja te
hát e kitétel kifejezni, hogy olyanok is lehetnek 
segédtanítók, kik nem képesek arra, hogy rendes 
tanítók legyenek. Mert arra, hogy valaki rendes 
tanitó lehessen, szükséges, hogy a vizsgát is lete
gye, mig ez a segédtanító kineveztetésére nem 
szükséges. De mégis a segédtanítóknál is szüksé
ges bizonyos qualificatió ; ez pedig nem állhat más
ban, mint abban, hogy a képezdei tanfolyamot el-
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végezte, s azért mondatik a törvényben : a „három 
éves képezdei tanfolyamot végzett ifjak közül." 

BÓniS 8 á m u e l : T. ház! Ezen szakasz töké
letesen helyes volt addig, mig Tisza Kálmán mó
dosítását a ház el nem fogadta; de miután a t. ház 
elfogadta és ennélfogva többé nem kívántatik a 
rendes tanárságra, hogy valaki három évig járjon 
a képezdébe. mert kevesebb idő is elégséges s csu
pán a vizsga letétele kívántatik meg : most tehát 
ezen szakaszt is a szerint kell módosítani. Eddig 
mondom, tökéletesen helyes volt a szakasz szerke
zete, mert eddig a praeparándiában három év volt 
kiszabva, mely alatt a tanitó a cursust elvégezni 
tartozott; az ujabb módositás nyomán az évek 
pzáma nincs megszabta, de csak a vizsgálat letétele 
és a tantárgyak vannak meghatározva. Tehát azt 
kell a t. háznak kifejezni e szakaszban, hogy a 
vizsgálat letétele előtt is lehet valaki segédtanító, 
ha tanulmányait befejezte. 

Eötvös József b. oktatási miniszter : 
Minden tanítói állomásra szükséges bizonyos qua-
lificatio. És pedig, hogy valaki rendes tanitó le
hessen, szükséges, hogy a képezdei vizsgát letette 
legyen. De a segédtanítóra is kell qualificatio. és 
ezen qualificatio nem lehet más, mint a képezdei 
tanfolyam bevégzése, habár a vizsgát le nem tette, 
mert ez utóbbi az illetőt már a rendes tanárságra 
is qualificálja. 

SzáSZ K á r o l y : Azt hiszem, a ki a curaust 
elvégezte, bár még a vizsgálatot le nem tette, 
qualificálva van arra, hogy segédtanító legyen; 
de erre az is qualificálva van, ki a három évi cur
sust nem végezte el; Tisza Kálmán indítványa ér
telmében azonban a képezdei vizsgát letévén, ren
des tanítónak is qualificálva van. Én tehát csat
lakozva Bónis képviselő indítványához, szintén azt 
hiszem, hogy világosan ki kell fejezni mindkét 
qualificatiót, és azért bátor vagyok a szerkezet 
következő formulázását ajánlani: „Segédtanítókat 
szintén a községi iskolai szék hív meg, azok közül, 
kik vagy a három éves tanfolyamot bevégezték, 
vagy a tanítóságra qualificáló vizsgát letették." 

Csengery A n t a l : T. ház! Talán a követke
ző formulázás, melyet lesz szerencsém felolvasni, 
megfelel azon kivánatoknak, melyek többek részé
ről kifejeztettek. I ly formán lenne szerkesztendő' a 
137-dik szakasz kezdete: „segédtanítóknak nem 
csak az okleveles tanítók, hanem a képezdei tan-
fol}7amot végzett ifjak is meghivathatnak. A meg
hívás joga szintén az iskolai széket illeti.'' (He
lyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az imént felolva
sott módosítást? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 138-
dik szakaszt.) 

Z i c h y Antal e l ő a d ó : A „megyei* szó: 
„tankerületidre igazítandó ki. 

Szontagh P á l (nógrádi): A 138-dik szakasz
ban az elmozdithatóság esetei között fel van sorol
v a : „súlyos hanyagság. " H á t közönséges hanyag
ságot szabad elkövetni? Én a „súlyos" szót kitör-
íendőnek indítványozom. 

Halász B o l d i z s á r : T. ház! Én meg a 
„megerősítés" szót nem tartom czélszerünek, mert 
a mely ítélet felebbezhető, az nem megerősítés, 
hanem felülvizsgálat végett terjesztetik fel; tehát a 
„megerősítés" szó helyett a „felebbezést" ajánlom. 

E l n ö k : Kivánja a t. ház a 138-dik szakaszt 
a központi bizottság szerkezete szerint elfogadni ? 
(Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

SzáSZ K á r o l y : Én ugy gondolom, hogy 
még a 138-dik szakasz nincs megállapítva Szon
tagh Pál lir képviselő szerint. Ha nincs, akkor 
szabad legyen hozzá szólanom. (Felkiáltások: A 
szerkezet van elfogadva! Zaj.) Szontagh Pál kép
viselő úr a „súlyos" hanyagságra nézve tett egy 
indítványt, t, i. hogy a „súlyos" kihagyassék. Nem 
tudom, hogy a szerkezet e szerint van-e elfogadva ? 

E l n ö k : Igenis az eredeti szerkezet fogadta
tott el. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvissa a 139-
dik szakaszt.) 

Zichy Antal előadó: A 139-dík szakasz 
végére uj bekezdésül átveendő a 140-dik szakasz
ból : „Ezen idő alatt az iskolában segédtanító al
kalmazandó." 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház a 139-dik sza
kaszt a központi bizottság módosításával ? (Elfo
gadjuk!) A 13 9-dik szakasz a központi bizottság 
módositása szerint fog kiigazittatni. 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 140-
dik szakaszt.) 

Z i t 'hy Anta l e l ő a d ó : A 140-dik szakasz 
2-dik bekezdése ennélfogva elmarad. (Helyeslés.) 

Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 141-
dik szakaszt) 

Zichy A n t a l e l ő a d ó : A második bekezdés
nél csupán más szórakást javasol a bizottság, 
ugyanis : a második bekezdés „olyan teendőket 
azonban, melyek helyben és a tanórákon kívül 
végezhetők, az iskolai felsőbb előleges" stb. 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni? (Elfogadjuk!) 
Csiky Sándo r : Felfogásom szerint nem áll

hat az meg, a mi e pontban van. Epén az előbbi 
szakaszban mondjuk ki, hogy súlyos hanyagság 
miatt a tanitó elmozdítható; már pedig súlyosabb 
hanj^agságot nem követhet el a tanitó, mint hogy 
ha a 3 évre országos képviselőnek választatja magát. 
Én ugy hiszem, ez kihagyandó, mert a tanitó ál
lása országos képviselő állással össze nem egyez
tethető. (Maradjon az eredeti szerkezet!) 
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E l n ö k : A ház többsége e pontot elfogadja. 
Bujanovics Sándor jegyző (olvassa a 142-

dik szakaszt.) 
Schvarcz G y u l a : Kötelességemnek tartom, 

ámbár az idő nagyon rövid, néhány szóval felszó
lalni, mert arról van szó, hogy segítve legyen a 
tanító^ személyzet anyagi helyzetén. 

Én azon összegeket, melyek a törvényjavas
latban megszabvák, nagyon csekélyeknek tartöm 
arra nézve, hogy segitve legyen az ügyön. Az 
elemi népiskola rendes tanítóinak 300 frt, illetőleg a 
segédtanítóknak 200 frt fizetés igen kevés, nézetem 
szerint annyival inkább, mert a következő 143-dik 
szakaszban az mondatik, hogy a viszonyokhoz 
mérve, ha czélszerünek mutatkozik, ama fizetés 
egy részének termesztményekben volt eszközlése 
is megengedtetik. 

Jelenleg mindenki felj*ajdul községi elemi ta-
nitóink szegénysége felett. Részemről, s hiteles 
statistikára támaszkodom, midőn azt állitom, hogy 
Beregmegyében , mely legszegényebb ellátású 
megyénk közé tartozik, szintén beszámítva a ter
ményben' fizetést, holmi fát, csirkét, stb. már 
is körülbelül 300, nevezetesen 231 frtra megy 
az át lag; és íme mindenki feljajdul Beregmegye 
tanítóinak nyomora fölött. Ha valaki ez adatok fö
lött kétkedik, bátor vagyok a kassai kereskedelmi 
és iparkamara által hivatalosan gyűjtött ez adato
kat bárkinek is bemutatni. Ha tehát a 232 frtnyi 
átlag már nyomort involvál, azt hiszem, hogy 300 
írt nem segit, kivált, ha meg lesz engedve, hogy 
termesztményekben szolgáltathassék ki legalább 
egy része. 

A legnyomósabb ellenvetés, melyet itt fel
hozni lehet, szintén a takarékosság szempont
ja, vagy pedig, igen t. cultusminiszter űr előadása 
folytán, azon elv lenne, mely szerint ne a jövőre, 
hanem a jelenre alkossunk törvényeket. Én magát 
ez elvet elméletileg elfogadom ; de nem fogadhatom 
el alkalmazva a gyakorlatra azért, mert az 1869-
diki államköltségvetés előirányzata már megszavaz 
va van, az tehát nem jelen már, hanem múlt , ha 
a jelennek törvényt alkotva, magasabbra emelnők 
is a tanítók fizetését. (Jobbról: Zaj. Eláll!) Annál 
hamarabb el fogom végezhetni, ha a ház többsége 
is megtisztel kegyes figyelmével. Az 1869-diki 
költségvetési előirányzat már meg van szabva, az 
tehát nem a jelenre, hanem a múltra vonatkozik, 
s ha a jelennek törvényt alkotva, magasabbra 
emeljük is a tanítók fizetését, az nem lesz szabá
lyozva az 1869-diki költségvetés által, az 1870. 
és 1871. és további költségvetéseinkben pedig 
máskép oszthatjuk be kiadásainkat. 

Erre azt fogják mondani, hogy akkor sem 
lesz több kilátás, (Nagy zaj. Elnök csenget. Eláll!) 
kilátás ar ra , hogy többel segélyezhessük a tani-

tókat, mint 1869-ben. De itt bátor vagyok közok
tatási miniszterünk szavaira hivatkozni. O ugyan 
is azt mondta, hogy ne ámítsuk magunkat azzal, 
hogy többet tehetünk, mint a mennyi a törvény
javaslat által kilátásba helyezve van. Bátor vagyok 
erre utalva azt felhozni, hogy ha mind az, a mi a 
törvényjavaslatban kilátásba helyeztetik, névleg — 
hogy ha minden oly községekben népiskola lenne 
felállítandó az állam erején, melyek nem képesek 
magok erejével iskolát állitani, hogy ha mondom, 
mind ez az állam által csakugyan fedezendő vol
na, akkor erre sem lesz elégséges sem az 18b9-iki. 
már megszavazott, sem pedig valószínűleg az 
1870 — 71-diki költségvetés sem. De az állam kö
telezi magát oly községekben, a melyek kimutat
ják, hogy nem képesek ezt tenni a magok erejé
ből, iskolát állitani. 

Ennélfogva, miután a legnyomósabb ellenérv 
módositványom ellenében az, hogy ne ámítsuk 
magunkat többel, hanem alkossunk a jelenre tör
vényt, miután ez megdől az által, hogy a mi je
lennek neveztetik itt, az már a múlthoz tartozik, a 
jövőre nézve pedig szabadon intézkedhetünk: en
nélfogva tekintetbe véve (Zaj. Eláll l) azt is, hogy 
imént a tankerületek kérdése tárgyaltatván, a ház 
többsége koránsem mutatkozott oly scrupulosusnak 
a szab. kir. városok s egyéb városokban felállítan
dó tankerületek, s azok tisztségeinek pénzbeli fe
dezésére nézve: bátor vagyok egy módositványt 
beadni. (Zaj.) 

S midó'nezt teszem, egyúttal, nehogy követ
kezetlenséggel vádoltassam, bátor vagyok kijelen
teni, hogy az előbbi szavazásnál félreértésből áll
tam csak fel, s nem a szerkezet mellett, hanem elle
ne akartam szavazni. (Derültség. Zaj.) 

Bujanovics Sándor j e g y z ő (olvassa Schvarcz 
Gyula módositványát): ,,a) Az elemi népiskolai 
rendes tanítóé 400 frt készpénzben; b) az elemi 
népiskolai segédtanítóé 300 frt k. p . ; c) a felső 
népiskolai tanitóé 800 frt k. p . ; d) a felső népisko
lai segédtanítóé 4C0 frt k. p . ; e) a polgár iskolai 
rendes tanitóé nagyobb városokban 1200 frt k. p.; 
f) a polgári iskolai segédtanítóé nagyobb városok
ban 600 frt k. p . ; kisebb helyeken 500 frt k. p . 

Tisza K á l m á n : Tisztelt ház ! Magára a tisz
telt képviselő úv által beadott módositványra leg-
elsőbben is azt jegyzem csak meg, hogy én igen 
logicusnak s helyesnek látnám az ő eljárását, ha 
egyúttal egy indítványt adott volna be mellette, a 
mely szerint az ország adója 20 percenttel felébb 
emeltessék; (ügy van!) mert akkor meglenne a 
kivihetó'ség. (Helyeslés) S nem dönti ezt meg az 
sem, hogy az mondotta, hogy ezt nem az állam 
pénztára fizeti, hanem a községé ; mert utoljára is a 
községbeli lakosok, akár községi adó czime alatt 
fizessék, akár pedig államadó czimén, ez az 'ó zsebök-
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re nézve tökéletesen mindegy. Miután pedig ilyen 
indítványt nem adott be, azt hiszem, hogy tisztán 
olyat követel, s olyat kivan, a mi lehetetlen, s ré
szemről kénytelen vagyok megjegyezni, hogy bár 
mennyire óhajtsam épen ugy, mint bár ki más e 
házban, a néptanítók helyzetének javitását — mégis 
azt tartom, hogy ezen. mindenesetre igen szent s 
nemes czél szempontjából is soha sem szabad elfe
lednünk azok érdekeit, a kikért utoljára is a nép
tanítók vannak: azaz magának a népnek érdekét, 
(Helyeslés) s ezen népét — mely , hogy adóval ter
helve eléggé van — mindannyian annyit emleget
jük, nem szabad azért, hogy nagylelkűek legyünk 
a nemzet egyik bár igen becses és nagyérdemű 
tisztviselői kara irányában, mondom, már azon 
szempontból sem szabad soha ezen nép érdekét 
szem elől téveszteni. 

A mi a fizetéseket illeti, én részemről magam 
is átlátom, hogy 300 forint nem sok fizetés; ámbár 
e hazának néptanítói, ha megfontolják, hogy sokkal 
gazdagabb államok vannak, melyekben a fizetések 
minimuma annyi sincs, akkor lehetetlen, hogy a 
magyar hazát és ezen országgyűlést azzal vádol
hassák, hogy nem méltatta kellőleg érdekeit. De 
ha csekély is a 300 forint, először is arra vagyok 
bátor figyelmeztetni a képviselő urat, hogy a 300 
frt minimum; hogy egy utóbbi szakaszban ki van 
mondva, hogy a hol a tanítói fizetés ma több, ott 
azt lejebb szállítani nem szabad, és továbbá minden 
egyes buzgó embernek e hazában, ki egyik vagy 
másik községben befolyással bir, miután ez mini
mumul van felállítva, hatalmában és módjában lesz 
odahatni, hogy ne ezen minimum, hanem nagyobb 
fizetés adassék, (Szavazzunk]) Bocsásson meg a t. 
képviselő úr, én is óhajtok szavazni; de van még 
egy pár elmondandóm. 

Annak vitatásába, hogy az 1869. év mennyi
ben tartozik a múlthoz és mennyiben a jövőhöz, 
nem bocsátkozom. (Derültség.) De egyet bizonyosan 
tudok: és ez az egy az, hogy az 1870. és 1871. 
év, egy szóval a hozzánk közelebb álló évek legye
nek bár körülményeink bár mi szerencsések, te
gyünk meg bár mindent, mit anyagi és szellemi 
téren megtenni lehet; de azokban oly nagy kü
lönbséget felmutatni az ország anyagi helyzetében, 
mint a milyen szükséges volna arra, hogy a népne
velés irányában mind azt megtegyük, mit pedig 
szívesen megtennénk, bizony nem fog sikerülni; 
(Helyeslés) így megtéve azt, a mit most tennünk 
lehet, hagyjuk meg a jövőnek, hogy szerencsésebb 
körülmények között tegye meg azt, mit jelen 
helyzetben megtenni képesek nem vagyunk. 

Most még csak aziránt kísérlem meg felvilágo
sítani a t. képviselő urat, hogy azon tekintetben, 
mintha a 300 frt minimum az által, hogy az mon
datik, hogy a hol csak lehet, a fizetés egy része | 
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terményekben adassék , kisebb lenne, nagy téve
désben van,* sőt azt merem állítani, hogy a mely 
tanító fizetésének egy része a 10 évi közép-árak 
szerint, mint itt meghatározva van, terményekben 
adatik ki, azon tanítónak legalább 25— 30%-kal 
jobb fizetése van — nem egy évet, hanem tizet véve 
föl — mint azon tanítónak, ki csupán készpénzben 
kapja fizetését. Méltóztassék felvenni, a termé
nyekre a tanítónak drága és olcsóbb években 
egyaránt szüksége van, és ha jön, mi hazánkban 
igen gyakori, egy drágaság: az ő készpénz fizetése, 
meglehet, felire olvad le, mint más évben ; mig el
lenben, ha azt a mi élete fentartására szükséges, 
terményekben megkapja, az drága években épen 
ugy meg van, mint olcsóbbakban; és azután drága 
években a terményekből netalán megmaradó feles
leg a drágaság által okozott egyéb nagyobb költ
ség fedezéséhez is hozzájárulhat. Egyébiránt mél
tóztassék azon fáradságot venni magának, méltóz
tassék összehasonlítani Magyarországon oly tanítók
nak és oly egyházi hivatalnokoknak, lelkészeknek 
fizetését, kiknek fizetése a század elején készpénzre 
változtatott át, és méltóztassék megnézni azokét, 
a kiknek fizetése még, a mint itt indítványozva 
van, meghagyatott ugy, hogy részben termények
ben vehessék a fizetést. Erre egy eclatans példát 
bátor leszek elmondani. A debreczeni ref. egyház 
— mely, mióta Magyarországon a reformatio van, 
mindig ismeretes volt arról, hogy nem csak egyik 
legvagyonosabb egyház volt, de papjait mindig a 
legkitűnőbben is fizette — átváltoztatván azok fue-
tését e század elején készpénzre, adott lelkészének 
400 frtot, mely összeg akkor minden szomszéd 
községbeli lelkészek fizetését legalább is kétszere
sen meghaladta, és 1850-ben azon szomszéd lel
készek fizetése, kiknek akkor csak felényi fizetése 
volt, mint a debreczenieknek, felment 1000 frtra; a 
debreczeni lelkészeké pedig 400 frton maradt. I ly 
következése van annak, ha készpénzben állapitta-
tik meg a fizetés, nem termékben. En ezek szerint 
a módositványt el nem fogadhatom. (Helyeslés. 
Szavaznunk!) 

Édes A l b e r t : Igen röviden fogok szólani. 
Mindazokat , a miket elmondani akartam 

nagyrészben Tisza Kálmán képviselő úr már el
mondotta, van azonban mégis, a mit őnem érintett. 
Én azt vagyok bátor kérni a t. háztól, vajon ezen 
fizetés a minimumra nézve minden tanitónál életbe 
fog-e léptetni ? (Természetes) ha nem, akkor gondos
kodnunk kell, hogy a néptanítók közül némelyek 
úgyszólván fizetés nélkül ne maradjanak. Sok 
egyház van azon véleményben, hogy miután a 
ház, a mint az ujságlapokból olvasták, meghozta 
ezen törvényt, az állam fogja fizetni ezen 300 
frtot, és igj tanítója fizetését nem hajtja be. 

En tehát csak egy rövid módositványt kivá-
49 
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nok ezen szakaszhoz csatolni, azt t. i., hogy addig 
is. mig ez életbe nem lép minden tanító fizetésére 
nézve, addig is legyen meg az ösztön a tanítóknak, 
hogy ők el ne maradjanak azon színvonalról, a 
melyen kívánja az állam, hogy a tanító álljon a 
tanításban. Pótinditványoni tehát igy hangzik: 
„A tanítók fizetésének pontos kiszolgáltatása fö
lötti ó'rködés az állam közegeinek, az illető polgári 
hatóságoknak kötelessége. Az állam által a közis-
kolai nevelésre nézve megállapított tanrendszert 
teljesítő tanítók valláskülönbség nélkül ösztöndi
jakban részesittetnek." 

Besze János : T. ház! A törvényhozó tudo
mányának két forrása van : az egyik abibliothéka, 
másik az életkönyve. Ha t. Schvarcz Gyula kép
viselőtársam ebben a másodikban, azaz, az élet
könyvében annyit lapozgatott volna, mint tán az 
elsőben, igen tudná, hogy Magyarországban jelen
leg — mondhatom — több ezer tanító van olyan, 
kinek fizetése a 100 frtot meg nem haladja, sőt 80 
frtos is van : és arra a gondolatra ezer meg ezer 
tanitó közül egysem|jött, hogy az orsággyülés előtt 
kérelmezzék, hogy 300 írtnál jobban fizessük őket. 
Adja isten, hogy tehessük idővel a nép terhélte
tése nélkül; de jelenleg ha 300 írtban állapittatik 
meg a minimum, hálát adhatnak az Istennek és a 
képviselő háznak, hogy ügyöket annyira fölkarolja, 
hogy bár jterheltetésével a népnek is, állásukon 
ennyire segittetik. [Helyeslés.) A mi pedig illeti, 
hogy mit, tanulunk a bibliothékából, tudni kellene 
a képviselő urnák, hogy Poroszországban maina
pig is a minimum 100 tallér, Svájczban a mini
mum 200 frc, a maximum majdnem csak 500 frc, 
Franeziaországban pedig csak a legközelebbi idő
ben 600 frcra emeltetett a minimum. í g y tehát 
ezen önnek kicsinek látszó 300 forinttal jobban 
lesznek nálunk a tanítók jutalmazva, mint világ
szerte bár mely országban. [Helyeslés.) 

Igyekezni fog a nemzet, mihelyt vagyono-
sodni fog, és miután életbe léptette az uj intéz
ményt és megnépesedünk, megerősödünk, hogy a 
nép szorgalma gyümölcsét fordítsa még jobban a 
népnevelésre ,; csak akkor támaszthatunk oly igé
nyeket, és igy én jelenleg a 300 frt minimummal 
tökéletesen meg vagyok elégedve; pártolom a 
szerkezetet. 

Schvarcz G y u l a : T. ház! (Zaj: Szavaz
zunk!) Tisztelettel kérem a többséget, legyen szí
ves egy pár szavamat meghallgatni. Csak Tisza 
Kálmán általam igen t. képviselő urnák vagyok 
bátor felelni. 

Igen t. képviselő társam azon nézetben van, 
hogy nem lehetne Magyarországon néptanítóink 
nyomorán a nélkül segíteni, ha az ugy is nyo
masztó adó 10 °/„ -kai fel nem emeltetnék. É n meg
vallom, iszonyodom azon gondolattól is , hogy a 

nép velejét kiszárító adó még nagyobbra okoz-
tassék. 

A mi azt illeti, hogy én miért nem léptem fel 
inditványnyal annak kimutatására , hogy hogyan 
emeltessék a költségvetés, erre csak azt felelhetem 
a t. képviselő urnák, miszerint «zt óhajtom — 
ámbár ezt indítványban most be nem adhatom — 
hogy üzzönakomány oly politikát, hogy legalább 
1870-ben lehessen már leszállítani a katonaságot. 
(Jobbról zaj.) Ha valaki félre értett, bátor vagyok 
ismételni, mert a jelen törvényiavaslatbari, melyet 
pedig semmi költségvetés meg' nem változtathat, 
nem invalidálhat, kilátásba vannak helyezve oly 
kiadások, melyeket a jelen költségvetés mellett, 
daczára annak, hogy az állam megígérte, még 
sem lehet megadni. 

Nem akarom b. Eötvös József miniszter úr 
szavait egész terjedeltnökben idézni, csak azt idé
zem, hogy „ne kecsegtessük magunkat oly vala
mivel, a. mit be nem tölthetünk." íme mind azon 
községek kötelezve vannak iskolát állítni, melyek 
nem bírnak oly felekezeti iskolával, mely megfelel 
a törvény rendeletének. De ezen fölül az állam 
kötelezi magát mind azon községekben saját költ
ségein állítani iskolát, a melyek kimutatják, bog}* 
a magok kötségén nem képesek iskolát állítani. 
Ez oly liatározmány, melynek a jelen költségve
tés nem tehet eleget. Tisza Kálmán igen t. képvi
selőtársam monda, hogy 1870—1871-re nézve sem 
lesz kilátás arra, hogy a közoktatásügyi költség
vetés fölebb emeltethessék. J ó ; én ugyan beisme
rem, hogy az 1869-diki költségvetés mellett nem 
lehet tanítóinknak nyomorán nagyobb mérvben 
segíteni, mint a központi bizottság, illetőleg a mi
niszteri javaslat által, de (Zaj: Csak IS nap van 
hátra!) én azért óhajtom a jelen törvénybe beve
zettetni tanítóink fizetésének magasabb fölemelé
sét, mert ez által a most növekedő generatiót arra 
akarom buzdítani, hogy, ha hivatást érez magában 
a tanítói pályára, ügyekezzék magát arra előké
szíteni : mert a mostani nemzedék, hogy ha azt 
fogja a törvényben olvasni, hogy 300 frt a mini
mum, a nemzet virága nem fog igen neki buzdulni 
a tanítás pályára. 

Én tehát azt látom, hogy sem érveim meg 
nem czáfoltattak (Hangos nevetés) és átalában véve 
megmaradok a mellett, hogy a jelen törvénybe 
épen azon jognál fogva lehetne bevezetni népta
nítóink és az összes népoktatási tanítói személyzet 
fizetésének magasabb felemelését, mint a minő 
joggal bevezettetett a miniszteri javaslatba az, hogy 
az állam maga erejével fogja pótolni mind azon 
községek népiskoláinak felállítását, melyek kimu
tatják, hogy nem képesek népiskolát saját erejük
ből fölállítani. (Zaj: Elég!) 

Még Tisza Kálmán igen igen t. képviselő 
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urnák vagyok bátor egy néhány szót felelni. {Moz
gás. Elnök csönget .•) 

Fölhozatott, a termesztmények kiszolgáltatása. 
{A képviselők fölkelnek és a termet elhagyni készülnek:) 
En meg vagyok győződve, hogy oly nemes buz
góság mellett, minőt protestáns hitfelekezeteink 
Magyarországon a tanügy mellett mindig tanúsí
tottak, oly nemes buzgóság mellett a termesztmé-
ayek kiszolgáltatásának a törvénybe való beveze
tése nem káros, de utalok azon statistikai adatok
ra, melyeket a katholikus egyházmegyék küdöt-
tek be a magyar tudományos akadémiához 1862-
től 1867-ig. Tessék azokat elolvasni, és látni fog
ják, hogy még afassio élteimében kitett termeszt-
mények sincsenek megfizetve ; és én megengedem, 
hogy némely vidékeken csakugyan kedvezőbb a 
termesztmények kiszolgáltatása a tanítókra nézve 
mint a kész pénz. De én azon véleményben vagyok, 
hogy nem helyes az, hogy a tanító, ép ugy, mint 
a földmives és a nagyobb gazda, kénytelen legyen 
lesni az időjárást, a jégesőt, fagyot, aszályt, és én 
épen ezért volnék a készpénz mellett. 

A mi a minimumot illeti, erre ismét azon sta
tistikai adatokra hivatkozom, melyek az egyház
megyék által az akadémiának beküldettek (Foly
tonos zaj) melyekből kiderül, miszerint nem hogy a 
minimumot a tartották volna meg községeink, ha
nem igen sok község még felerészét fizette. (Foly
tonos nyugtalanság s figyelmetlenség.) í gy volt az 
eddigelé. 

Minő lelkesülést meríthetnek ezen uj álla
potainkból ezután községeink kivétel nélkül arra, 
hogy a közoktatási ügyet támogassák ? azt én nem 
vagyok képes megérteni ; s épen azért, mert nem 
látom, miért tételezzünk fel ezentúl nagyobb buzgal
mat községeinktől, mint mi nőt eddig tapasztaltunk, 
nem érzem magamat niegczáfolva.fZaj.Szavazzunk!) 

Elnök {csenget): A 142 dik szakaszt elfo
gadja-e a t. ház? {Elfogadjuk!) A 142-dik szakasz 
el van fogadva. 

Egy indítvány is van beadva, mely nem el
lenkezik a szerkezettel. {Nem kell!) 

Bujanovics Sándor jegyző {olvassa Édes 
Albert módositványát.) 

E l n ö k : Méltóztatnak elfogadni'}{Nemfogad
juk el!) Ennélfogva marad a szerkezet. 

Bujanovics Sándor jegJZÖ (olvassa a tör
vényjavaslat 143-dik szakaszát.) 

Szász Károly: T. ház! (Eláll! Zaj.) Módo-
sitványom nagyon rövid és indokolása még rövi
debb {Halljuk!) Azt hiszem, nem volt ezélja a tör
vényjavaslat fogalmazóinak az által, hogy többé 
változás alá nem vétethetik a termények mennyi
sége, azt mondani ki, hogy az javult körülmények 
közt ne is emeltethessék; hanem, hogy alább ne 
szállittassék. {Természetes!) Igen, de ha azt mond

juk, hogy a termények mennyisége változás alá 
nem vétethetik, ez kizárja annak emelését is. Én 
tehát e helyett azt kívánnám tétetni: „a termé
nyek mennyisége egyszer meghatároztatván, töb
bé alább nem szálittathatik." {Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A módositás elfogadtatott. 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 144-

dik szakaszt.) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház? {Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 145-

dik szakaszt.) 
Zichy Antal előadó: A központi bizottság 

a „minisztérium" szó helyett „miniszter'", azután 
kétszer „munka képtelenség" szót ajánl tétetni. 

E l n ö k : Elfogadja t. ház? {Elfogadjuk!) 
Bujanovics Sándor jegyző {olvassa a 146., 

147. és 148-dik szakaszokat.) 
E l n ö k : Elfogadja a.t. ház a 146., 147. és 148-

dik szakaszokat ? {Elfogadjak \) 
A szavazás az egész törvény fölött holnap

után fog megtörténni. ® 
Deák F e r e n c z : Az idő rövid, a munka sok. 

kérem a t. házat, méltóztassék elhatározni, hogy 
hétfőtől kedve 9 órától 3-ig tartassék az ülés. A t. 
elnökség mindig előre tűzzön ki minden kész tár
gyat, ugy hogy ha egyet elvégeztünk, ne kelljen 
szétmennüuk azért, mert nem volt semmi napi 
rendre kitűzve. Eemélem, 1-sődeczenibertől kezdve 
a ház a körülmények által kényszerülve lesz per
manens üléseket tartani. {Atalános helyeslés.) 

BóniS S á m u e l : Ezen indítványt elfogadom 
részemről ; de kérni fogom az elnökséget, hogy a 
napi rendet az előtte való napon tűzze ki. hogy 
tudhassuk minő írásokat kell elhoznunk. Kérem a 
ház 9-dik osztályát, hogy ne 4, hanem 5 órakor 
méltóztassék összejönni. 

Podmaniczky Frigyes b.: Én tökéletesen 
egyetértek előttem szólott Bónis t. képviselőtár
sammal ; hanem azt kívánom egyszersmind ki
mondatni, hogy mindenek előtt napi rendre azon 
tárgyak tüzendők, melyek tökéletesen készek arra, 
{Természetes!) hogy a ház által tárgy altassanak, 
mert csak azon esetben lehet mindent elvégezni. 
Ezen tárgyak közt mindenesetre a nemzetiségi kér
dés az első. 

E l n ö k : Deák Ferencz igen t. képviselő úr 
indítványát elfogadja-e a t. ház vagy nem? (Elfo
gadjuk!) Az tehát határozatba fog menni. 

Azt tartom, Bónis Sámuel képviselő úr kíván
ságának ugy felelhetek meg, ha a holnap és hol
naputáni napra a tárgyakat azonnal kitűzöm. 
{Halljuk!) 

A t. ház azt határozta, hogy ha a fiumei ki
egyezésre nézve a képviselőház üzenete a mélt. 
főrendek által el lesz fogadva, a 3 tagra akkor be 
fognak adatni a szavazatok. A szavazatok beadása 
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mindig huzamosb időt kivan ; hogy tehát a szava
zás nagyobb fontosságú tárgyaktól el ne vonja az 
időt, kérem a t. képviselőket, hogy holnap déli 12 
órakor a szavazati jegyeket behozni méltóztassa
nak. (Helyeslés.) 

A t. ház határozatilag kimondta, hogy a gyors
iroda állandósittassék. Évre nézve a bizottság je
lentése be lévén adva, kérem a. házat, méltóztas
sék azt holnap tárgyalás alá venni. (Helyeslés.) 

Holnaputánra kitűzendő lenne: egyik tár
gyul a mai napon elfogadott törvényjavaslatnak 
végleges megszavazása és a törvénykezési kérdés
nek tárgyalása ; továbbá a közlekedési minisztéri
um költségvetésének tárgyalása, végre a kisajá
títási törvényjavaslat. 

Csiky S á n d o r : Mai napirendre ki volt tűzve 
a kérvényi bizottság jelentésének tárgyalása, én 

A kormány részéről senki sincs jelen. 

Az ülés kezdődik déli 12 órakor. 

Elnök: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző ur fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Bujanovics 
Sándor jegyző ur jegyzi. A múlt ülés jegyzőkönyve 
fog hitelesíttetni. 

Bujanovics Sándor jegyző (ol vassá a no
vember 21-én tartott illés jegyzökönyvét.) 

Elnök: Nem lévén észrevétel, a jegyzőkönyv 
hitelesíttetik. 

A báni kerületben történt képviselőválasztás 
következtében rendelt vizsgálatról szóló ejelentést 
Rudnyánszky képv. ur beadta. Az állandó igazoló 
bizottsághoz tétetik át. 

Mező-Túr városa az 1861-ik évi törvényke
zési költségeket államalapból megtéríttetni kéri. A 
kérvényi bizottsághoz utasittatik. 

tehát arra kérem a t. házat, hogy azt a holnapi 
napra kitűzni méltóztassék. 

E l n ö k : A törvénykezésre vonatkozó jelentés, 
valamint a közlekedési minisztérium költségveté
sére vonatkozó jelentés is holnap ki lesz osztva a 
ház t. tagjai közt, ugy hogy holnapután azokat 
tárgyalni lehet. 

Tisza K á l m á n : A nemzetiségi törvényjavas
latot is ki kellene tűzni. 

E l n ö k : A költségvetésre nézve a ház hatá
rozatba hozta, hogy ennek okvetlenül be kell fe
jezve lenni • de azt hiszem, bele nyugszik a ház, 
hogy, ha a költségvetésbe lesz fejezve, okvetlenül 
a nemzetiségi kérdés jőjön tárgyalás alá. (Helyeslés.) 

A 8-dik osztály t. tagjait kérem, ma délután 
5 órakor tanácskozás végett méltóztassanak ösz-
szejönni. 

Az ülés végzöcik d. u. 2 xji órakor. 

Budaházy Ferencz nyugdíjaztatását pártol-
Tatni kéri. Szintén a kérvényi bizottsághoz utasit
tatik. 

Napi renden van a gyorsiroda szervezése 
iránt a két házbeli bizottság jelentésének tárgya
lása. 

A jelentés fel fog olvastatni. 
KováCs Lász ló e lőadó (olvassa a jelentést.1) 
N y á r y P á l : T. ház! A fölolvasott jelentésre 

némi észrevételemet fogom előadni: (Halljukl) 
Először is figyelmeztetem a t. házat, hogy a 

gyorsírászati irodának állandósítása, a gyorsírók
nak ki általi kinevezése és a gyorsírói személyzet
nek fizetése a t. háznak egy határozata által már 
megállapittatott, és azt gondolom, hogy miután 
ezek a ház által kimondattak, nem lehetett feladata 
a véleményezőknek, hogy akár a fizetésre nézve, 

') Lásd az Irományok 363-ik számát. 

CCCXXI. ORSZÁGOS ÜLÉS 
1868. november 22-ikén 

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 : A jelentés a báni választásról, és kérvények mutattatnak be. A gyorsirodára nézve beadott vegyes bízottsági 
javaslat mellőztetik, a ház régibb határozata reudeltetik foganatosíttatni. Szavazás a fiumei bizottság tagjaira. 




