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Alapot,· és alapítványok kérdése
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121.
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Apponyi, elkeresztelési rendelet. 
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378.
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Csanády S., papi javak secularisatiója, 
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zasság. 30.
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D.
Dániel E., zsidó iskola alap, 244.
Deák F., nagy egyházpolitikai be

széde, 128.
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Domahidy F., zsidó iskola alap, 351.
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355.
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pítványok tárgyában 1. 56. 57. 81. 
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Giczey S., zsidó iskola-alap, 351.
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75. 797.'
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Gtfirffy Gy., elkereszt. rendelet, 1653. 
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Helfy L, alapok és ala])itványok. 491. 

551. 649. 698.
Hegedűs L., vallásszabadság, polg. há

zasság, 407. 641. 888.
Hegedűs L., zsidó hitközségek, 989. 
Merits A., alapok 666.
Hermann 0., zsidó hitközségek, 1074. 
Hermann O., polg. házasság, 1260. 
Hoffmann P., hat. javv alapok ügyé

ben, 54. 56. 64. 85.
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Hoffmann P., polg. házasságról, 205. 
Hoffmann P., alapok és aiapitv., 671. 
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1.89.
Morvát B. polgári házasságról, 211. 

1189. 1473,
Huszár J. állam és egyház közti vi

szony, 138.
Huszár J. polgári házasság, 202.

I.
irányi I). hat ja vasi. vallásszab. és 

polg. házasság iránt 1873. 11.

Irányi 1). polgári házasság, 186. 382. 
Irányi I*. zsidó hitközségek és iskola 

alap, 245. 301.
Irányi 1). interpell. vallásszab. és 

polg. házasság iránt, 401.
Irányi 1). vallásszabadság iránt 1876. 

449.
Irányi I*. vallásszabadság iránt 1877. 

473. 543.
Irányi 1). vallásszabadság iránt 1878. 

597.
Irányi I >. vallásszabadság iránt. 1879. 

625.
Irányi I >. vallásszabadság iránt 1880.

698.
Irányi 1 >. vallásszabadság iránt. 1881.

883.
irányi !>. zsidó iskola alap, 1061. 
Irányi D. kath. autonómia, 1116. 
Irányi I). polgári házasság, 1181. 
Irányi D. főrendi üzenet a polg. há

zasság ügyében, 1447.
Irányi I). vallásszabadság és polg.

liázasság iránt 1890. 1851.
Irányi l>. vallásszabadság és polg.

házasság iránt 1892. 1652.
Istóczy Gy. interpell. a zsidók irányá

ban követendő politika tárgyában, 
431.

Istóczy Gy. inditv. zsidó állam hely
reállítása tárgyában. 60 1.

Istóczy Gy. zsidó hitközségek és is
kolaalap 1067.

Istóczy Gy. polg. házasság 1280.

J.
Jezsuitái.· megteiepedhetése ellen 

kérvények, 865.
Majthényi inditv. 367.
Lázár inditv. 876.
Gsáky T. gróf. hat. javas!., 878. 

Jezsuiták kitiltása iránt Remete G. 
inditv. 578.

Juhász U. zsidó hitközségek, 1056. 
Just/ι J. zsidó hitk, és iskola alap, 295.

K.
Kállai) <). zsidó hitközség, 819. 
Katholil-us autonómia, 585. 1 1 16.
Kautz Gy., vallásszabadság, 511.
Kautz Gy., egyházak segélyezése. 47. 
Keresztény és izraelita között kötött 

polgári házasságról 
törvényjavaslat, 905. 
igazságügyi bizottság jelentése, 

1143.
tái’gyalása a kép visel öl lázban, 1168.
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Keresztény és izraelita között, kötött 
polgári házasságról

tárgyalása a főrendiházban, I·!77. 
„ a főrendi üzenetnek, 1447. 

Kerkápoliji K., zsidó hitközségek, Ii(i2. 
Kiss A., zsidó hitközségek, 1042.
Kiss ,, ,, 849.
Kondorosét/ Gy., szerb egyh. ügyek, (1. 
Köriisi S., polg. házasság, 1221. 
Korách, papi párbér, 1123.
KrajcsU·, alapok, 754.
Kubim/i A., első elkeresztelési kérdés. 

1134.
L.

Im Iíiuwíc* G., vallásszabadság 725. 
T/tzár egyházak segélyezése, 41).
Lázár ,\.. polg. házasság, 215. 880. 
Lázár A., jezsuiták kérdése, 370.
/.">■' ή vallásszabadság, 789.
Leskó zsidó hitközségek, 1035.
Leskó .).. polg. házasság 1137.
Litenítji ()., polg. házasság, 1 133. 
Ijitkarsrk interpellácz. zágrábi érsok 

ügyében, 587.
Lukácsa 4L, placet,um kérdése. 107 
Lukácsy H., polg. házasság, 505. 
Lukácsy B., alapok és alapitv. 827. 
Liikő G. interpellácziója a, placet,um 

ügyében, <S8.
Liikő (í. hat. javasl. a placetmn ügyé

ben, 90. 172.
Liikő G·., polg. házassági jelentés, 184.

Madarász ./., vallásszabadság, 457.
Madarász J. interpellácz. alapok ügyé

ben, 580.
Majoros, interpellácz. polg. házasság 

iránt, 303.
Majoros, inditv., polg. házasság iránt, 

902.
Majthéni/i />.. egyii. segélyesése, 42.
Majthénvi I·., inditv. jezsuiták ellen, 

3G7.
Mandel P., vallásszabads,, polg. házas

ság, 741. 1250.
Matinus A., polg. házasság, 835.
Ma.riniovits M egyh. segélyezése, 48.
Mi áni/ánszky, polg. házasság, 075.
Mezei polg. házas., 1238.
Miehl ./.. alapok, 825.
Miklós /.. interpell. antiszemitizmus 

ellen, 1110.
Mocsári/ (i., iut.e.ipelI. a polg. házas, 

iránt, 443.
Mocsáry (!., zsidó hitközségek, 1011.

Mohair Álad., zsidó hittelekezetek. 
332. 098.

Molnár Álad., interpell. Szt.-István- 
nap iránt, 588.

Molnár Álad., alapok és alapitv., 661. 
711. 860.

Móricz / ’., polg. házasságról jelentés. 
135.

Muraköz egyházi visszacsatolása, 410.

N.
Németh .·!., papi javak szekularizácz. 

425.
Nikolics Sándor, szeri) egyh. ügy. 16.

O.
Oláh Gy., zsidó hitközségek, 230. 
Ónod// G., polg. házasság, 1213.
Orbán H., vallásszabadság, polg. ház. 

668. 763. 831.
Orbán B., zsidó hitközségek, 1053.

P.
Paczolay ■!., pia cetlim kérd., Kill. 
Paczolay J., zsidó hitközségek, 333. 
Pap G., vallásszabadság, 524.
Papi javak, secularisatiója, 414,
Papi párbér kérdése, 412. 1123.
Panier 7'., polgári házasság, 193. 387. 

618. 082. 751. 963.
hauler T., polg. házasság, 905. 1229. 
hauler T.. polgári házasság főrendi 

házban, 1410.
Péchii T., papi javak secularisatiója. 

422.
Plaeetum kérdése, az 1872—75-iki or

szággyűlésen, 88.
Polgári házasság ügyében 

kérvények, 384. 
interpellati ók, 400.
Mocsáry inditv., 418.
Majoros interpellat.. 903. 
és lásd Irányi.

Pafóni/i G., elkeresztelési rendelet. 
15 Ki.
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ELSŐ F E JE Z E T .

Az 1872— 75-ik országgyű lés a la tt  n a p iren d re  k erü lt  
v a llá s i és eg y h á zp o lit ik a i k érd ések .

I. RÉSZ.

A vallás- és közoktatási minisztérium 1873. évi költségvetése tár
gyalásánál felmerült egyházpolitikai mozzanatok.

Alapok és alapítványok kérdése, Ghyczy K. indítványa. — Szerb eg37házi 
kérdés. — Irányi Dániel határozati javaslata a vallásszabadság, polgári 
házasság iránt s ennek elfogadása. — Somssich nagy beszéde. — Állam és 
egyház közti viszony rendezése. — A részletes tárgyalásnál: Egyházak 

segélyezése, Majthényi indítványa.

A vallás- és közoktatási táreza 1873-ik évi költségvetését 
a ház 1873. évi február hó 24-én vette tárgyalás alá. Kautz 
Gyula előadó ism ertette röviden e táreza költségvetését, mely 
után az újonnan kinevezett vallási- és közoktatási miniszter T refort 
Ágost ta r to tt egy oxposót, de ebben tisztán csak a közoktatás- 
ügyre szorítkozott.

Mindjárt az általános vitánál Ghjmzy Kálmán te tt egy ind ít
ványt az alapok és alapítványokra nézve, melyek ezen minisz
térium  kezelése alatt állanak, a következő indokolás kísére
tében.

Ghyczy K álm án: Tisztelt h á z ! (Mozgás. H a llju k !) A pénz
ügyi bizottság általános jelentésének tárgyalásakor bátor voltam 
a tisztelt háznak bejelenteni, hogy a vallás és közoktatási 
minisztérium költségvetése tárgyalásának alkalmával az e minisz
térium által kezelt alapokra és alapítványokra vonatkozólag 
indítványt fogok a ház asztalára letenni. (H alljuk!) Ezen ind ít
ványt mindamellett, hogy nincs szándékom a vallás és közok
tatási minisztérium költségvetéséhez általánosan szólam, mégis 
csak most terjeszthetem  be, midőn ezen költségvetésről általá-
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nosságban is szólhatnék , m ert indítványom  nem vonatkozik a 
költségvetésnek egyik részére sem. hanem  oda van irányozva, 
hogy miután e költségvetésből egy ahhoz lényegesen tartozó 
rész hiányzik, ezen hiány pótoltassák, a költségvetés kiegészít
tessék ; jelesül indítványom  az, hogy a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium közvetlen kezelése alatt álló alapok és ala
pítványok bevételeinek és kiadásainak előirányzata ezen minisz
térium  költségvetésébe foglaltassák, — s ón csak ezen indítvá
nyom indokolására fogok ez alkalommal szorítkozni, m it annyival 
inkább tehetni vélek, mivel azokra, miket az igen tisztelt minisz
ter ur ezen tárgyalás megnyitás alkalmával m ondani m éltóztatott, 
volnának ugyan észrevételeim, s még több észrevételem lenne 
azoknak egy részére, miket az előttem  szólott tisztelt képviselő 
ur m éltóztato tt fölemlíteni : de m iután a miniszter ur kijelen
tette, hogy ő azok iránt, miket úgy a felsőbb, mint a közép és 
a népoktatás terén tervez, külön javaslatokat fog a maga ide
jében a ház elé terjeszteni: azt hiszem, hogy említőit, észrevé
teleim előadásának legalkalmasabb helye és ideje akkor leend, 
midőn a javaslatok beterjesztetni s a ház által tárgyaltatni fognak.

Indítványom at igen röviden indokolhatom. Az 1848-ik 
esztendei III. törvényczikk m eghatározta a minisztériumok ügy
kezelésének jogkörét. Ezen törvényczikk, jelesül 6-ik tj-n, ezeket 
foglalja magában (olvas):

„Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m agyar királyi 
udvari kanczelláriának, a királyi helytartó-tanácsúak, s a kir. 
kincstárnoknak köréhez tartoznak, vagy azokhoz tartozniok 
kellett volna s átalában m inden polgári, egyházi, kincstári, kato
nai tárgyakban ő felsége· a végrehajtó-hatalm at ezentúl kizárólag 
csak a m agyar minisztérium által fogja gyakorolni 11 A törvény 
ezen határozott rendeletéből, nézetem szerint, világos, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter nem csak jogosítva, hanem 
kötelezve is volt kezelése alá venni azon alapokat és alapítvá
nyokat, m elyeket azelőtt az em lített dicasteriumok kezelték, s 
átvevén ezen alapokat és alapítványokat, köteles azokat azon 
jogkörrel kezelni, melyet általában a minisztérium ügykezelésére 
nézve az 1848-ik évi III . törvényczikk kijelöl. Ha a miniszté
rium köteles ez alapok és alapítványokat kezelni: köteles azokat 
úgy kezelni, m int bárm ely más ügyet, mely tározójához tartozik, 
m ert a törvény arról, hogy ezen alapok és alapítványok más-
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képen kezeltessenek, nem rendelkezik. A törvény ezen alapok 
és alapítványok kezelésére nézve az általános szabály alól kivé
telt. nem tesz. Valamint tehát nincs ügy, nincs pénz, nincs érték, 
melyet a minisztérium az országgyűlés ellenőrzése és a felelősség 
és számadás terhe nélkül kezelhetne: úgy tartozik kezelni ezen 
alapokat és alapítványokat is, azaz bevételi és kiadási előirány
zataiknak előterjesztése, országgyűlési tárgyalása és számadá
sainak a számvevőszék által megvizsgálása mellett. (Helyeslés 
bal felől.)

A ttól tartanak némelyek, hogy ezen módon talán ezen 
alapok és alapítványok illetéktelenül elvonattathatnának azon 
czéloktól, melyekre rendelvék ,, illetőleg eddig fordíthattak. Én 
részemről ezen aggodalomban nem osztozom. Vannak más minisz
tériumok költségvetéseiben is alapok- és alapítványok előirány
zatai bevezetve: és sohasem ju t eszébe a házba senkinek indít
ványozni azt, hogy ezen alapok és alapítványok jövedelmei más 
ezélokra fordíttassanak, m int ám enekre  rendelve vannak.

Nézetem szerint megsértése az országgyűlésnek, alaptalan 
kárhoztatása a parlam enti kormányrendszernek azon föltevés, 
hogy az országgyűlés képes lenne közreműködni arra, hogy 
bármely alap vagy alapítvány elvonassék azon czéloktól, melyekre 
jog és törvény szerint valóban rendelve van. (Helyeslés bal felől.)

Igaz, hogy ezen alapok és alapítványok egy némelyikének 
jogi természetére nézve különböző vélemények v a n n a k ; ezen 
kérdés előbb-utóbb véglegesen eldöntendő is lesz. De addig is, 
mig ezen kérdés véglegesen annak u tján  eldöntetik, ezen ala
pokat és alapítványokat kezelni kell, s m iután az állam kor
m ánya törvényes gyakorlatában van ezen alapok és alapítványok 
kezelésének: ezen kezelés m ódozatait m egállapítani, azt ellen
őrizni, az országgyűlésnek mindenesetre joga van.

Bármikor, bárm iként döntessék is azonban az általam 
em lített jogi kérdés: ezen jogi kérdés végleges eldöntésének 
soha nem fog praejudikálhatni azon tény, hogy addig is ezen 
alapok és alapítványok a törvényhozás ellenőrzése, s az ország- 
gyűlés által tárgyalt előirányzat m ellett kezeltetnek.

M ert kérdem, m ért ne tarthatná az országgyűlés az emlí
te tt jog i kérdésnek végleges eldöntéséig szemmel azon czólokat, 
melyekre ezen alapok és alapítványok eddig ford ítta ttak  ? Azt 
hiszem, szemmel tarthatja  és szemmel tartani is fogja.
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Nem akarok ezen alkalommal általában az egyházi javakról 
szólni; nem akarok szólni a m agánalapítványokról, jelesül azok
ról, melyek a vallási szakadás után keletkeztek, és melyeknek 
birtokát mindenik illető felekezet részére az 1790. XX V I. tö r
vény biztosítja; nem akarok szólni a horvát-szlavonországi ala
pokról és alapítványokról, melyek iránt a rendelkezési jog 
kizárólag magát a horvát-szlavon országgyűlést illeti, — néhány 
igen rövid szót ez alkalommal csak a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium kezelése alatt levő két fő a lap ró l: a vallási és tanul
mányi alapról akarok mondani. (Halljuk !)

Azon javak, melyek ezen alapokat és alapítványokat képe
zik, ezelőtt szerzetes rendek javai voltak. Ezen szerzetes rendek, 
részint az idők viszontagságai m iatt elpusztulván, elhagyatván, 
részint illetékes hatalom  által eltöröltetvén, javaik annak bir
tokába m entek át, ki a világon m indenütt, és törvényeink sze
rin t nálunk is, minden magva szakadt, m inden uratlan birtok 
egyedüli örököse: az állam birtokába m entek át. (Helyeslés. 
Úgy van !)

Ezen javak kezdetben, m int államiak, az állam egyéb 
javaival együtt kezeltettek. Hiszen nem egy példát lehetne arra 
nézve is fölmutatni, hogy ezen javak  közül több, kir. adomány
levelek mellett m agánosoknak adom ányoztatott, de később a ko
rona ezen javak  jövedelm eiről s azok fölhasználásáról máskép 
in tézkedett: egy részét egyházi czólokra, más részét tanulmányi 
czélokra rendelte fordíttatni. Az előbb em lítettekből a vallási 
alap, az utóbbiakból a tanulm ányi alap keletkezett.

De mind a mellett, hogy a korona ezen javak jövedelmé
ről, és azoknak fölhasználásáról ekkép intézkedett, azoknak 
kezelését magának folyvást fön tarto tta , világos bizonyítékául 
annak, hogy az állam mind a m ellett, hogy ezen javak jöve
delmeinek fölhasználásáról úgy, am int említettem, in tézkedett: 
azoknak tulajdon-jogáról végkép nem m ondott le.

Egyébiránt, csekély nézetem szerint, midőn a korona ezen 
javak jövedelmeinek fölhasználásáról akkép, m int mondtam, 
in tézkede tt: egyátalában nem törvénytelenül, nem törvény ellen 
cselekedett, hanem cselekedett törvénj^ szerint, jelesül az 1548. 
X II-ik  törvényczikk szerint, mely határozottan  rendeli, hogy az 
elhagyott szerzetek, kolostorok, káptalanok javai, s más ily 
elhagyott egyházi javak, részint katholikus egyházi, részint —
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s pedig már nem hitfelekezeti, hanem átalában — tanulmányi 
czélokra fordíttassanak. É n  nem mondom azt, hogy ezen tö r
vény m egváltoztathatatlan, sőt ellenkezőleg azon véleményben 
vagyok, hogy valam int bárm ely más törvényt, úgy ezen tö r
vényt is ugyanazon hatalom, amely azt alkotta, a törvényho
zás, ha az idő körülményei úgy kívánják, megváltoztathatja, meg
változtathatja egy evégre alkotandó törvény által.

Azt sem mondom, tisztelt h á z ! hogy ezen törvény most 
változtathassák m eg ; ez egy igen nagy fontosságú kérdés, melyet 
nemcsak jogi szempontokból, hanem politikai és opportunitási 
szempontokból is igen komolyan megfontolva kell m egoldani; 
én csak azt állítom, hogy az általam  em lített törvény addig, 
míg fönnáll, m ig meg nem v á lto z ta tik : föntaríandó.

Ezeket csak azért voltam bátor ez alkalommal fölemlíteni, 
miszerint konstatáljam , hogy habár a törvényhozásnak joga van 
az em lített 1548. 12-ik törvényczikkneb, és más ide vágó tö r
vényeknek m egváltoztatásával a kérdéses alapok és alapítvá
nyok jövedelmeinek fölhasználásáról máskép is rendelkezni, 
m int azok eddig haszná lta ttak ; mindazonáltal addig, mig fönn
áll az em lített tö rv é n y : az teljesítendő. Azért voltam bátor 
ezeket fölemlíteni, miszerint konstatáljam azt, hogy egyáta- 
lában nem alapos azoknak aggodalma, akik azt hiszik, hogy 
már egyedül azon tény m iatt, m ert a kérdéses alapok és alapít
ván}7 oknak előirányzatai országgyülésileg tárgyaltatn i fognak, 
m egváltoztatnék ezen alapok és alapítványok jogi természete, 
és azok már csupán ezen tény  m iatt is el vonhatnának azon 
czeloktól, a melyekre eddig fordítva voltak.

Ezeknek alapján bátor vagyok a tisztelt ház elé következő 
indítványt terjeszteni. (Halljuk !)

H atározati javasla t.

M inthogy a minisztériumok összes ügykezelésének ellen
őrzése a képviselőháznak joga és kötelessége is, s ez ellenőrzést 
a képviselöház, főképen a költségvetési előirányzatoknak tár
gyalásával és megalapításával gyakorolja; m inthogy továbbá a 
minisztériumok által kezelt alapoknak és alapítványoknak költ
ségvetései azon czéloknak szemmel tartásával, a melyekre bevé
teleik addig fordittattak, a jogi term észetükre nézve ne talán
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tám asztható kérdéseknek végleges eldöntése előtt is ország- 
gyülésileg anélkül tárgyaltathatnak, hogy ezen tényből az emlí
te tt jogi kérdéseknek későbbi megoldására visszaható valamely 
következés von a th a tn ék ; ezeknélfogva határozza el a tisztelt 
ház, hogy :

„A vallás- és közoktatásügyi miniszter a közvetlen kezelése 
alatt álló alapok és alapítványok bevételeinek és kiadásainak 
előirányzatát az illető czimek, rovatok és tételek szerint össze
állítva, jövőben évenkint költségvetésébe foglalja.“

Kérem ezen indítványom at elfogadtatni. (Elénk helyeslés 
balfelöl.)

Trefort Ágost közoktatásügyi m iniszter: Tisztelt ház ! M int
hogy m indnyájunk érdekében áll, hogy a budget-tárgyaláson 
mielőbb túl legyünk, nehogy a kormány azon kellemetlen hely
zetbe jöjjön, hogy kénytelen legyen még egyszer indem nytit 
kérni, m iután Grhyczy Kálmán tisztelt képviselő u r indítványa 
igen nagy horderővel bír, s inkább a jövő, m int a jelen bud- 
getre vonatkozik : méltóztassék annak kinyom atását elrendelni, 
és a budgetek, illetőleg a budget-törvény tárgyalása után hatá
rozni annak fölvétele iránt. Kérem m agát az indítványozó urat, 
ne méltóztassék ellenezni e kérelmemet.

Ghyczy Kálmán·. Indítványom hoz mindenesetre ragaszko
dom, és azt tárgyaltatn i kívánom ; de belátom, hogy az indítvány, 
melyet beadni szerencsém volt, hosszabb vitára adhat alkalmat, 
mely vita a költségvetési tárgyalás igen kívánatos befejezését 
gátolhatja, és mivel különben is indítványom  már nem ezen évre, 
hanem a jövőre vonatkozik : ennélfogva ha a ház határozata 
azt fogja kimondani, hogy ezen indítvány a költségvetés tá r
gyalásának befejezése után, még ez ülésszak alatt necsak fel
vételre, hanem tárgyalásra tűzessék k i : akkor kész vagyok a 
miniszter ur javaslatát elfogadni. (Helyeslés.)

Elnök : M éltóztatnak elfogadni az ind ítvány t?  (Jobbfelől: 
F ö lvé te lre ! Elfogadjuk !) T ehát a beadott indítvány ki fog nyo
matni, és a költségvetés befejezése után tárgyalásra tűze
tik  ki.

Kondorossy György: T isztelt ház ! Megbocsát nekem a tiszt, 
kultuszminiszter ur, ha sajnálatom at fejezem ki a fölött, hogy 
tegnap igen becses programmbeszédében az egyházi dolgokról 
átalában, s különösen a szerb egyházi ügyek mibenállásáról meg



nem emlékezvén, e m iatt kényszerítve érzem m agam at e tárgy 
ban, bár csak átalánosságban fölszólalni. Teszem pedig ezt, tisztelt 
ház, azon okból, m ert én egy oly várost vagyok szerencsés kép
viselni, melynek 8.000-ret meghaladó szerb-ajku polgárai azon 
egyházhoz tartoznak, melynek ügyét most imént m egérintettem. 
Tehát elmulaszthatlan képviselői kötelességemnek tartom  e kép
viseltjeim érdekében ezen tárgyban már az átalános vita alkal
mával, m int mondám, csakis átalánosságban fölszólalni. E  rövid 
megjegyzés után áttérek beszédem tárgyára.

Tisztelt ház ! A mindennapi tapasztalás azt bizonyítja, hogy 
valam int egyes emberek életében, úgy a népek és nemzetek 
életében gyakran beállnak oly döntő fordulati pontok, melyekre 
az idő és viszonyok fejlődése folytán eljutván, csakis a 
követendő iránynak helyes eltalálásától függ főképen az: hogy 
az egyénnek, mint a népeknek, bár különben jogosult vágyai 
az összes társadalmi érdekkel szemben szerencsés kielégítést 
találjanak. Ily fordulati pontra ju to tt a szerb egyházi ügy is 
szeretett közös hazánkban akkor, midőn az ország az alkot
mányt visszaszerezvén, az alkotmányosság áldásait az ország 
össszes népére, s igy tehát a görög-keleti egyházhoz tartozó 
szerb polgáraira is kiterjesztette, és ennek folytán a törvényhozás 
a keleti szerb egyháznak teljes önkorm ányzatot törvény által 
biztosítván, azzal ugyanezen egyházat, az előbbi, csaknem önkény
től függő, és tökélyre törekvő legjobb intenczióit is kiszám ított 
korlátok közt lenyűgözve tartó  privilegiális állásból a helyzet 
urává emelte. Es mily hatást eredm ényezett eddigelé a szerb 
egyház önkormányzatát megállapító törvényhozási intézkedés? 
Nem czólom részletekbe bocsátkozni, m ert attól tartok, hogy e 
részletezések igen könnyen reminisczencziákra vezethetnének, 
melyek, habár híven ecsetelve állíttatnak elő, mégis talán félre
értéseket, talán elkeseredést gerjeszthetnének, melyek pedig épen 
nem alkalmasak arra, hogy a fönnálló lehangoltságot, vagy ha 
úgy tetszik izgatott állapotot lecsillapítsák; és igy a helyzetet 
javítsák. És ennélfogva csak átalánosságban jelzenclem azon 
viszás helyzetet, mely szerint ma o tt állnak a dolgok, hogy t. i. 
a keleti szerb egyház mindamellett, hogy törvénynyel biztosított 
autonómiai joggal bir, a szervezkedés nehéz vajúdásaiban már 
évek óta szenved, és hogy a test a formából kibontakozni sehogy 
sem képes: sőt bekövetkezvén a m últ évi augusztus havában a
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m egkisérlett m etropolita választás alkalmával fölm erült ismeretes 
je le n e t: ennek folytán a keleti szerb egyház királyai biztos kikül
dése mellett kivételes állapotba lielyheztetett. Nem czélom továbbá 
azt sem vitatni, vájjon az ez ügyben eddig követett, vagy ezentúl 
követendő eljárás is alkotmányos szempontból átalában, külö
nösen pedig a keleti szerb egyháznak j ogait védő szentesített 
törvényczikkel szemben igazolható-e; m ert a dolognak csak egy
házi oldalát m egérinteni czélom; és itt posicziót foglalva szük
ségképen be keli ismernem, hogy a koronának joga van a keleti 
szerb egyház jogait védő és annak önkorm ányzatát megállapító 
törvények értelm ében magának föntarto tt fő fölügyeleti jogánál 
fogva ezen egyház érdekei fölött ő rködn i; azonban mindennek 
daczára én részemről igen-igen óhajtanám , hogy a jelen kivételes 
állapot minélelőbb megszüntessék, és hogy a keleti szerb egyház, 
valam int annak törvényes közegei rendes funkczióiknak gyakor
latába tettleg  mielőbb visszahelyeztessenek; mert, tisztelt ház 1 
széles szabad e hazában ma egyedül csak a szerb-keleti egyház 
az, mely a szervezkedés m unkájában meg lévén akasztva, az 
önkormányzat élvezetét tettleg  nélkülözi, és m ert úgy vagyok 
meggyőződve, hogy minden percznyi szünetelés, mely oly orga
nikus testnek természetszerű fejlődésében beáll, szemben az 
átalános haladással csak sok éveken át alig pótolható tényleges 
veszteségeket szokott eredményezni. Úgy de hát lehetséges-e 
ez általam kifejtett óhajtás az adott körülm ények közt elérni? 
létezik-e hathatós gyógyszer ezen súlyos bajnak gyökeres orvos
lására? E n  ezen kérdésekre határozottan igennel válaszolok! 
Ugyanis, szerény nézetem szerint, m indenekelőtt el kell különí
teni a politikát az egyházi dolgoktól, m ert a politikának az 
egyház tiszta belügyeinek miként leendő rendezéséhez sem jogo
sultsága, sem köze nincs, (Átalános helyeslés) kivéven ha az 
angol V lII-ik  Henrik példáját követve azon álláspontot elfogadni 
a k a rn ó k : Cuius est regio, illius est et religio; de én ezen föl
fogás ellen az egyház függetlensége nevében határozottan tilta
kozom. Azonban ki kell utasítani az egyház köréből mindazon 
tendencziákat is, melyek az egyházi ügyek rendezésének ürügye 
alatt egyes politikai korifeusok czóljainak előmozdítására érvényre 
vergődhetnek, (Elénk helyeslés) m ert ón a keleti szerb egyház 
szervezését csakis a görög-keleti egyház hamisítatlan tanai szel
lemében az önkorm ányzat elvének helyes alkalmazása mellett,
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és e kettőnek egymással korrekt összhangba hozatala által egyedül 
tartom  jogosnak, helyesnek és igazságosnak. (Helyeslés.)

Azonban m iként lehessen ezt eszközölni? e kérdés meg
oldása az egyházi kongresszus körébe tartozván, azt i t t  bőveb
ben fejtegetni fölöslegesnek tartom .

E gy másik igen alkalmas eszköz e bajnak sikeres orvos
lására a kölcsönös bizalom hely reállítása; m ert mindaddig, t. 
ház. mig egyrészről azon téves nézet uralkodik, hogy egy 
szerbben sem lehet bízni, bárki legyen az, m ert egyik olyan 
mint a másik ; másrészről pedig azon téves tan  terjesztetik  a 
nép között, hogy a m agyar nemzet és m agyar kormány a 
szerbek elnyomására törekszik, mindaddig ezen súlyos bajt 
gyökeresen orvosolni lehetetlen. Megengedem, t. ház, hogy a 
múltban lehettek  események, melyek akár puszta félreértések, 
akár pedig biztos tények u tán  birálgatva, tán e perczben sem 
alkalmasak őszinte bizodalomra se rk en ten i; azonban határozot
tan tagadom én azt, hogy mindazt, ami egyes túlzók részéről, 
akár bár legjobb akaratból, de m indenesetre túlságos buzgóság- 
ból, akár pedig politikai számításból eddigelé m egtörtént, hogy 
azt mondom, az összes szerb nemzet rovására fölszámitni lehes
sen. m ert hiszen akkor ép a múltban nem szárm azhattak volna 
e népből oly hazafias jellemek, m int Thököly, Damjanich, Vuko- 
vieh és számosak, (Elénk helyeslés.) kik közül az első a hazá
ban a tudományoknak egyik leghívebb ápolója lévén, e téren 
országos elismeréssel találkozott, halhatatlan érdem eket szer
zett ; a két utóbbi pedig 1848-ban sok más lelkes szerb hazafi
val nemcsak a kor szavát megértve, m indketten helyüket a 
hazának és alkotmányának megvédésében az ország jobbjaival 
egy vonalban elfoglalták, hanem, midőn az ádáz sorsnak úgy 
tetszett, hogy egyik közülök egész életén át ápolt hazafias 
érzelmeiért a vértanuság fáján kiszenvedett, halálával is meg
pecsételte ; a másik pedig a száműzetés keserű kenyerét hosz- 
szas éveken át evén, midőn ismét alkalma nyílt, hogy a hazá
nak hasznos szolgálatokat tehessen, akkor honába visszasietett 
és azt csak pár hó előtt tö rtén t haláláig m egtörhetetlen aka
rattal és lankadatlan készséggel szolgálta. (Általános helyeslés.) 
Avagy nem léteznek-e ma is oly hazafias szerb jellemek, kik 
noha nemzetiségüket szeretik, habár egyházuk tántorithatlan 
hívei, m indamellett hazájok irányában tartozó kötelességöket
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leghívebben teljesíteni és a m agyar állam egységéért vérüket 
és életüket föláldozni készek. (Élénk helyeslés.) Oh! az igen 
sajnos dolog volna, azt ón meg nem engedhetem ; azt még csak 
föltennem is jobb meggyőződésem tiltja ; m ert kellően ismerve 
a viszonyokat, biztosíthatom  a t. házat, hogy igen számosán 
vannak a hazafias szerbek, sőt a nép zöme is a legjobb hazafias 
érzelmektől áthatva, m inden tartózkodás nélkül bevallja : „Hic 
nobis vivendum, hic nobis et m oriendum .“ (Helyeslés.)

Szintén oly határozottan visszautasítom én azon téves 
tan t is, m intha a m agyar nemzet vagy a m agyar kormány a 
szerbek elnyomására törekednék; m ert hisz akkor a törvény- 
hozás a keleti szerb egyház teljes önkorm ányzatát törvény által 
nem biztosította volna, és a szerb polgárokat a törvény előtti 
jogegyenlőségben nem részesítette volna. Tehát, inert valóságos 
ok a bizalmatlanságra nem létezik, és m ert a kölcsönös biza
lom e baj sikeres orvoslására fölötte alkalmas, ugyanazért én 
azt gondosan ápolni és minél inkább fejleszteni mulhatlanul 
szükségesnek tartom. (Helyeslés.)

Yégre, t. ház, szerény nézetem szerint, kell, hogy egész 
határozottsággal a cselekvés terére kilépjünk, és az e részben 
kifejtendő cselekvéseink kiindulási pontjául a törvényes állás
pontot elfogadjuk ; m ert valam int mindenben, úgy ez ügynek 
helyes rendezésében is a törvényesség a legbiztosabb útmutató.

E  tekintetben én a keleti szerb egyház ügyeinek helj'es, 
biztos és ennélfogva sikeres rendezését csak az egyház-kongresz- 
szusnak minél előbbi egybehivásától föltételezem, úgy, m int a 
mely törvény szerint egyedül illetékes organum e tekintetben a 
törvényes akcziót megindítani, és melynek föladata leend min
denekelőtt az egyház fejének megválasztását eszközölni; annak 
m egtörténtével a vakáns püspöki székek betöltését és az egy
házi synodus m egtartását lehetővé tenni, és igy aztán meg
alkotva lévén a törvényes egyházi főfaktorok, azokkal a szer
vezés nagy m unkáját újból fölvenni, azt a görög egyház tanai
nak szellemében az önkorm ányzat elvének korrek t alkalmazása 
mellett befejezni, és azzal ezen ügynek nemcsak kellő lendüle
tet, de egyszersmind oly biztos irányzatot is adni, hogy abban 
minden igazságos és jogosult érdekek szerencsés kielégítést 
nyerjenek.

Bízom hazafias korm ányunknak ezen tárgy körül köve
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tendő legjobb akaratában és ennélfogva részemről nyugodtan 
nézek a szerb egyház ügyének igen közelálló jobbrafordulta 
elé. És m ert ezen hitem  erős és m egingathatatlan, azért csak 
a jelen kivételes állapot minél előbbi m egszüntetését és a tö r
vényes állapotnak visszaállítását az igen t. korm ánynak kiváló 
figyelmébe ajánlom. (Általános, élénk helyeslés.)

Irányi Dániel: T. képviselőház! A minisztérium, amelynek 
költségvetése előttünk fekszik, két föágazatra osz lik : a vallás 
és közoktatásügyi ágazatra, annálfogva én is m indkettőre fogok 
kiterjeszkedni beszédemben; azon megjegyzéssel azonban elő
ször, hogy a közoktatásnál csupán a népnevelést akarom  föl
ölelni, m int melyet legfontosabbnak ta r to k ; másodszor, hogy 
bírálatom nem a m ostani t. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat fogja illetni, aki tárczáját csak nemrégen vette át, hanem 
inkább elődjét Pauler igazságügyi miniszter u r a t ; T refort Ágost 
t. miniszter urat legfölebb annyiban, amennyiben, úgy látszik, 
az egyházügyi politika terén  elődjének nyomaiba szándékozik 
lépni, amit onnan következtetek, hogy a vallás szabad gyakor
lata iránt mai napig sem nyú jto tt be törvényjavaslatot, nem
csak, hanem az e tárgyban hónapokkal ezelőtt, hozzá intézett 
interpellácziómra mai napig sem m éltóztatott fe le ln i; sőt teg 
napi beszédében, m intha csak nem is tartoznék hivatalköréhez, 
a vallásügyi minisztériumot ékesen szóló hallgatással mellőzte.

Sok, t. ház, a mulasztás, mely a közoktatás, különösen a 
népnevelés terén elkövettetett, de ha nem több, mindenesetre 
súlyosabb a mulasztás, melyet az egyházügyi politika terén 
szemére hányhatunk a korm ánynak. A vallásszabadság, m int 
azt már több ízben hangsúlyozni bátor voltam, a személyes 
szabadság mellett a legbecsesebb. És e szabadság Magyarorszá
gon mai napig sincs m egállap ítva; pedig ezt m inálunk nem 
pusztán az elmélet, nem pusztán a nemzeti becsület k öve te li: a 
mindennapi esetek követelik annak behozatalát sürgetően.

Ismeri mindenki ez országban azon felekezetet, metynek 
hívői magukat K risztus-tan követőinek nevezik, k iket közön
ségesen nazarónusoknak hívnak. Én, őszintén szólva, nem óhaj
tom, hogy e felekezet hazánkban nagy elterjedést n y e rjen ; nem 
óhajtom különösen addig, mig két elvéről lemondani nem akar. 
Mert a fegyverviselés elleni iszony és a polgári élettől való 
tartózkodás m indenütt, de különösen hazánkban veszedelmes.
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É n a fegyverviselés és a közéletben való részvételt pol
gári kötelességnek tekintem. De a mi az elsőt illeti, azt a tö r
vény, azt a hatóságok m eg tö rik ; a másik, úgy hiszem, kellő 
fölvilágositás m ellett elenyésztethető. Nem is azért üldözik 
egyébiránt azon felekezetet, nem ez az, amiért panaszt emelt 
a kormány és ezen törvényhozás küszöbe e lő t t ; a m iért panasz
kodik, az üldözés olyan m iatt, a mi sem az államnak, sem az 
egyeseknek kárára nem válhatik. A nazarémisok nem keresz
teltetek gyerm ekeiket; a papok, a hatóságok erőszakkal keresz
telik  meg azokat.

Emlékezünk, úgy hiszem, m indnyájan, hogy azelőtt 12 
vagy 15 évvel egyetlen egy gyerm ek kereszteltetett meg erő
szakkal és vétett el szülőitől Olaszországban, — Mortarának 
hitták. Az egész világ fölháborodott ennek hallatára s Magyar- 
országon százak és százak kereszteli ettek erőszakosan. A naza- 
rénusok nem tartanak  papo t; agy hiszem, ez sem államellenes 
őzéi és tö rek v és ; kilépnek a katholikus, protestáns egyházból, 
maguk alkotnak felekezetet, a melyben a maguk meggyőződése, 
a maguk nézete szerint, tisztelik az I s te n t ; de a papok, a kik
nek egyházából kiléptek, nem barátkozhatván meg a gondolattal, 
hogy elvesztették őket és a stólát, a mely a hívek számával 
arányban áll: üldözik azért, hogy legalább a papibért fizessék 
ha már az egyházba, ha már a templomba járn i megszűntek is. 
Es a törvényhatóságok, a bíróságok segédkezet nyújtanak az 
üldözésekhez, melyeket nemcsak a katholikus papok, a kik már 
elfelejthették a katakom bákat, hanem a protestáns papok is 
elkövetnek ezen szegény hitfelekezeten; megfeledkezvén arról, 
hogy maguk is nem régen még üldözés tárgyai valának. És a 
szegény elhagyott emberek évek óta könyörögnek segítségért 
a kormánynál, a törvényhozásnál és süket füleket találnak ott 
és emitt.

Zomborban történt, az okiratok kezemnél vannak, hogy 
egy izraelita, a ki, fájdalom, de úgy van, törvénytelen házas
ságban él egy keresztény nővel, midőn a 4-ik gyerm ekük szüle
tett, a-'.t a maga vallási szertartásai szerint vétette  föl a Mózes- 
hitbe. M egtudva ezt a katholikus lelkész, panaszt emelt ellene 
a városi hatóságnál s az m eghagyta az izr. apának és keresz
tény-anyának, m eghagyta a rabbinak, hogy a gyerm eket a 
zsidó-anyakönyvből kitörölve a templomban kereszteltessék meg.



A szegény szülök — m ert az anya is beleegyezett — és a 
rabbi folyamodik a minisztériumhoz orvoslásért, azt gondolva, 
hogy az apának az anyával egyetértőleg van joga gyerm ekük
nek vallási neveléséről gondoskodni, azon téves hitben lévén, 
hogy a zsidó-einanczipáczióról szóló törvény, midőn politikai és 
polgári jogokkal ruházza föl a zsidókat: nem akarta őket a 
vallás joggyakorlatából kizárni. A minisztérium azonban hely'- 
benhagyta a városi hatóság végzését és a gyermek, szülőinek 
akarata ellenére, a zsidó-anyakönyvből kitöröltetvén, katholikus 
templomban erőszakkal m egkereszteltetett ad majorem dei glo
riam. Az ügyvéd, a ki nekem ezen esetet az illető iratokkal 
együtt tudtom ra adta, nem tartóz ta tha tta  magát, hogj^ ki ne 
fakad jon ; m ondván : m egtörtént tehát, hogy U runk születése 
után 1871. évi novem ber havában kedves m agyar hazánkban a 
Pauler m inisztérium  meghagyása folytán egy gyermek, szülei 
akarata ellenére, kényszer-eszközök alkalmazása alatt megkeresz- 
teltetett.

A szentszékeket az 1868. X L V III-ik  törvény további ren
delkezésig fö n ta rto tta ; azt rendelvén, hogy a vegyes házasságok 
ügyei az illető félre nézve előttük folyjanak l e ; meghagyván 
egyébiránt nekik, hogy a per eldöntése irán t az iratokat a másik 
fél illető bíróságához egy hónap leforgása alatt elküldjék. S mi 
történik? Nem akadályozhatván meg a törvény hozatalát, a 
szentszékek — lucus a non lucendo, — azt kijátszani nem 
átalják.

Nem egy eset, igen számos eset van rá  bizonyságul, hogy 
a szentszékek az irom ányokat az illető bíróságokhoz el nem 
k ü ld ik ; nem küldik el sürgetésre, nem küldik az illető minisz
térium  parancsa daezára. E gy  békési protestáns polgár, ki egy 
katholikus nővel volt szerencsétlen házasságban : kénytelen volt 
az ellen válópert asztaltól és ágytól indítani a váczi szentszék 
előtt. 1868-ban valóban el is választatott, azóta 4 év telt el és 
ezen szerencsétlen ember nem képes nemcsak azt kieszközölni, 
hogy választassák el a maga illető bírósága által ő is ; de nem 
képes kieszközölni azt, hogy az iratok a bírósághoz elküldesse
nek. A törvényszék átírt az úgynevezett szentszéknek, nem 
egyszer, három-négyszer, s m iután ez m it sem használt, a minisz
tériumhoz folyamodott. A minisztérium ráparancsolt a szent
székre. Mind h iáb an ! E leinte hallgattak e főtisztelendő u rak ;
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később azt gondolták, jó  lesz valamit mondani. S mit mondot
tak?  Azt, hogy az iratok eltévedtek, nem gondolván meg, hogy 
a törvényszék, mely ily hitvány mentséghez folyamodik, maga 
m utatja meg ez által, hogy nem érdemes az igazságszolgál
tatásra.

A hírlapok csaknem mindennap sorolnak elő eseteket, 
hogy honpolgáraink közül többen, kik az izraelita hitvallásban 
nevekedtek, keresztyén nővel akarván összekelni, vagy meg
fordítva, keresztyén férfiak zsidó nőkkel: a külföldre kénytele
nek vándorolni, hogy ott frigyet köthessenek. Midőn hazájukba 
visszatérnek, azt remélve, hogy itt  boldog családi életet fognak 
fo ly ta th a tn i: azt kell hallaniok, hogy házasságuk törvénytelen 
ágyasság s hogy gyermekeik, kiket nemzeni fognak, fattyu- 
gyermekek. Uraim, k it ily botrányok nem indítanak meg, annak 
nincs a jogról, az emberiségről, a m agyar nemzet becsületéről 
tiszta fogalma. (Igaz! balfelől.)

És mind e bajokon segíthetne két rövidke törvény; az 
egyik, mely a vallásszabadságot állapítaná m eg ; a másik, mely 
a polgári házasságot hozná be. (Helyeslés balról.) Oly törvények, 
melyek teljesen katholikus országokban is léteznek régi idők
től fogva, m int például Belgiumban, a hol alig van protestáns 
ember, Francziaországban, hol azok száma alig megy egy mil
lióra s végre Olaszországban. És íme, ily törvényt nem mer 
kezdeményezni a korm ány; m iért?  m ert fél a papoktól! (Föl- 
kiáltások balról: Úgy van! Jó  kortesek! Zaj.) Igen, önök fél
nek a katholikus p ap o k tó l; holott a katholikus papoknak kel
lene félni önöktől, (Élénk helyeslés balfelől.) és mindazoktól, a 
kik a szabadságot, a fölvilágosodást szeretik ! S meg is hunyász- 
kodnának ők, m ihelyest önök ezen elvek nevében mernének 
fö llépn i; m ert ne m éltóztassanak hinni, hogy ezen papok mögött 
áll a hívek serege, a k iket ők tanítani vannak hivatva; nem, 
a katholikus hívek épen oly szabadelvűek, m int a protestánsok, 
és csak a papság áll ellent a haladásnak. És e papság előtt 
hajlik meg Magyarország minisztériuma! (Helyeslés balfelöl. 
T refort közbeszól: Nem igaz!)

A katholikus egyház szervezése nem csupán a katholikus 
híveknek, hanem  minden fölvilágosodott hazafinak vágyával 
talá lkozik ; m ert az nemcsak magára a katholikus egyházra, 
azaz összes nemzet fejlődésére, közművelődésére nagy befolyást
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van hivatva gyakorolni. És e kérdést a kormány évek hosszú 
során mégis halogatja. Nagy rem ényeket kötök én és nagy 
rem ényeket köt a katholikus egyház szervezéséhez minden 
ember, legalább a következő okoknál fogva: ("Halljuk!) Először, 
m ert azt hiszem, hogy a szabadelvű és demokratikus alapon 
szervezett katholikus egyház híveiben ez által nagyobb érde
keltség fog fölébresztetni úgy az egyházi, m int az iskolai ügyek 
iránt, a mitől jó és üdvös hatást nem  várni lehetetlen. Másod
szor azért, m ert hiszem, hogy az ilyen alapon szervezett egy
ház igazságosabb arányban fogja fölosztani azon javakat, a 
melyek a katholikus egyházat, m int ilyent — elkülönítve a 
többitől — illetik. Az, uraim, lehetetlen, hogy a katholikus 
egyház híveinek óhajtásával találkozzék, hogy akkor, midőn 
egyes főpapok száz és százezrekkel rendelkeznek a maguk te t
szése szerint, néhányon jótékonyan, néhányan üdvösen, mások 
kevésbbé jótékonyan és üdvösen: a szegény falusi lelkészek 
néhánya csaknem a mindennapi kenyeret nélkülözi. Az nem 
lehet, hogy az a katholikus egyház híveinek óhajtását képezze, 
hogy addig, míg a protestáns iskolák annyira, mennyire a hívek 
buzgósága, adakozásai folytán jó  karban vannak: saját iskolák, 
papjaik hanyagsága és — m ert autonomicze nincsen szervezve 
az egyház — a hívek hidegsége m iatt a lehető legelhagyatot- 
tabb állapotban sinylenek. Óhajtom az autonómia szervezését 
harmadszor azért, m ert reményiem, hogy a szabadelvű alapon 
szervezett katholika egyház helyre fogja állítani a papi fegyel
met, az erkölcsiséget.

Sokat utaztam  külföldön, katholikus országokban is, de 
hazafiul fájdalommal vagyok kénytelen bevallani, hogy oly laza 
erkölcsű katholikus papságot, milyen a magyar, nem találtam  
sehol.

Tudom én, t. ház, hogy e társadalmi bajon egy intézmény
nek eltörlése segíthet leg inkább : értem a nőtlenséget. De én a 
nőtlenség föntartása m ellett is láttam  katholikus klérust Franczia- 
országban, mely előtt e tekintetben tisztelettel kell meghajolni. 
Tizenkilencz évig laktam  Francziaországban, s egyetlen egy 
panaszt sem hallottam  e tekintetben, egyetlen egy petrinus 
katholikus pap ellen. De arra, uraim, szükséges, hogy maguk 
az elöljárók jó példával járjanak  elől, hogy joguk legyen az 
alantas papságtól követelni, hogy az egyházi törvényeket tartsa
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meg. E nnek pedig, tisztelt ház, nemcsak a papság, de az egész 
népre van igen nagy hatása, m ert hogyan követelheti azon pap, 
azon egyházi szónok, hogy hívei, a nép, az erkölcs utján halad
janak  tűrhetetlenül, midőn maga az ellenkezőre szolgáltat élő 
példát. Hová lesz a m agyar nemzet, a m agyar nép orkölcsisége, 
hogy ha ezek orvoslásáról nem gondoskodunk. Es ki van hivatva 
erről leginkább gondoskodni, m int maga a katholikus egyház, 
hogy ha az szervezve, az autonómia alapján megállapítva lesz ? 
M ert én tökéletesen meg vagyok győződve arról, hogy a 
katholikus egyház önmaga kész lesz, és akarni is fogja e mételyt 
kiirtani.

Tisztelt h á z ! elősoroltam a mulasztásokat, melyek a kor
mányt a népnevelés, el azokat, melyek a vallásügyi politika 
terén terhelik. Most módot akarok szolgáltatni arra a kormány
nak, a törvényhozásnak, hogy e bajok legnagyobb részét meg
szüntesse. Mondám, hogy erre csak egy u t vezet, ha a vallás- 
szabadság, ha a polgári házasság törvénybe ig tattatik . Ezért 
bátor vagyok egy határozati javaslato t benyújtani barátaim  és 
a magam nevében, mely igy szó l:

„A kormány oda utasittafik, hogy a vallás szabad gyakor
lata s a polgári házasság irán t mielőbb terjeszszen elő törvény- 
javaslatot.“

Tisztelt ház! Vannak, a kik a m agyar nemzetet b a r
bárnak nevezik. A m agyar nemzet nem érdemli meg e szemre
hányást.

Vigyázzon a kormány, nehogy az által, hogy a barbár 
középkor m aradványait k iirtani nem iparkodik, hogy a közép
kor iszonyától társadalm unkat megmenteni nem akarja : a barbár 
nevezetet maga megérdemelje. Ajánlom határozati javaslatom at 
a tisztelt háznak. (Helyeslés szélsőbalfelől.)

Nikolies Sándor: T. ház! M inthogy a vallás és közoktatási 
minisztérium feladatához és hatásköréhez tartozik felügyelni 
arra, hogy az egyes vallásfelekezetek egyházi alapítványaik s 
iskoláikra vonatkozó azon jogaikat, m elyeket nekik e tek in te t
ben a törvények biztosítottak, a törvények korlátái között sza
badon gyakorolhassák: a m ostani budget-vitát legalkalmasabb
nak tartom  arra, hogy nézeteim et kifejezzem arra nézve, 
mennyire felelt meg a t. vallás és közoktatási miniszter ebben 
föladatának.
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A görögkeleti vallásu szerbeknek egyházi és iskolai ön- 
kormányzatukat, melyek előbb királyi hitlevelek alapján gya
koroltak, később hazai törvényeink, különösen az 1848-iki X X . 
törvónyczikk és az 1868. évi IX -ik  törvónyczikk biztosították. 
Ezen törvények érvényben vannak most is, vagy legalább kel
lene, hogy érvényben legyenek, miután későbbi törvények által 
m egváltoztatva n incsenek; pedig mégis a görögkeleti vallásu 
szerbek meg vannak fosztva azon lehetőségtől, hogy az egyházi 
önkorm ányzatot gyakorolhassák, m ert önkormányzati szerve
zésük félbeszakittatott, m ert egyházi kongresszusuk nem hivatik 
össze, és m ert azon intézmények is, m elyeket a törvény alapján 
életbeléptettek, m egcsonkittattak. M indenekelőtt kell hogy kije
lentsem, miszerint a jelen tisztelt közoktatási m iniszter urat 
még most e tekintetben legcsekélyebb felelősség sem terheli, 
m ert nagyon jól tudom, hogy ezen helyzetet hivatalába lépte
kor m integy örökölte, és hogy a szerb egyházi önkormányzat 
ellen m egindított akczió inkább a miniszterelnökség’ müve.

A minisztérium a helyett, hogy, m int a törvény m eghatá
rozza, ezen önkorm ányzatot ellenőrizné: m agát ezen önkor
mányzatot teszi lehetetlenné.

Nem tagadom én a minisztérium fölügyeleti jogát, sőt ha 
ezen jogát csak úgy hiszi sikeresen gyakorolhatónak, hogy 
királyi biztost küld k i : ennek kiküldetését sem ellenezhetem ; 
hanem ha ezen királyi biztos a helyett, m int ellenőrző, mint 
fölügyelő működnék, gátolja az önkoi’mányzatot, és oly esetek
ben rendelkezik, a melyekre nézve őt és a korm ányt a törvény 
föl nem ha ta lm azta : kötelességemnek tartom  fölszólalni; m ert 
ez által nemcsak az önkormányzati jog válik illuzioriussá, hanem 
maga a törvény is m egsértetett, m egsértetett ugyanis az 1848-ik 
XX. törvényczikk, melynek 8-ik §-a azt m ondja : A görögnem- 
egyesülteknek vallásbeli és iskolai ügyeik iránti intézkedési joga 
s az álladalom felügyelése m ellett ezennel biztosittatik, és m eg
sértetett az 1868 : IX. törvényczikknek 3. §-a is, mely szerint 
„föntartván ő felségének alkotmányszerüen gyakorlandó leg
felsőbb fölügyelési joga, a fönnevezett két m etropolitának hívei 
jogosítva vannak egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapít
ványi ügyeket, az ország törvényeinek korlátái közt külön- 
külön, és az illető m etropoliták által ő felségének teendő elő- 
leges bejelentés mellett, időszakonkint egybehívandó egyházi

II. 2
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gyülekezeteikben (kongresszusaikban) önállóan intézni, rendezni, 
és ezen kongresszusokon alkotandó és ő felsége által jóvá
hagyandó szabályok értelmében saját közegeik utján önállóan 
kezelni és igazgatni“ és a 4-ik, valam int 5-ik t?-ok, mely szerint 
„joguk van m indkét m etropoliták híveinek, ugyancsak a leg
felsőbb jóváhagyási jog  föntartása mellett, egyházi gyülekeze
teiket (kongresszusaikat) eszközölje“.

„E czélból a minisztérium megbizatik, hogy a rég fönnálló 
gyakorlat szerint az illető főpásztorokon kívül 25 egyházi, 50 
világi, és ezek közé választandó 25 határőrvidéki követből álló 
görögkeleti vallásu szerb nemzeti egyházi kongresszus mielőbb 
összehívását a karloviezi érsek és szerb patriarcha által esz
közölje.“

Habár ezen törvények újabb törvények által nincsenek meg
változtatva : hatályuk mégis függőben ta rta tik ; m ert az önkor
mányzat akadályoztatik, és a szervezés helyébe minden rend
szeres működésnek megszüntetése állott be. A t. ház minden 
alkotmányos érzelmű tagjának ítéletére bízom megbírálni a z t : 
vájjon szabad-e a korm ánynak a törvényhozás előzetes m egkér
dezése nélkül egyes törvényeket igy hatályon kívül helyezni? 
s nem vonand-e ily cselekedetek elnézése előbb-utóbb oly követ
kezményeket maga után, melyek m agát az alkotmányosságot 
veszélyeztethetik ?

A kormánynak ezen törvényellenes eljárása következtében 
a szerb egyházi ügyekben a legnagyobb zavarok támadnak. 
E  zavarok m inden újabb törvényellenes lépés által nőttön 
nőnek, és úgy az egyház, m int az egyházi vagyon ügyében a 
szerbeknek nagy kárt okoznak. Pedig, t. ház, az egyház és 
iskolai önkorm ányzatot illetőleg a szerbek közt pártok nem 
léteznek, a m int ezt a t. ház már tegnap Újvidék tisztelt kép
viselőjének beszédéből is m egérthette. M ert bármily politikai 
nézete legyen is az egyiknek vagy m ásiknak: az egyházi önkor
m ányzatot szivükön hordják egyformán mindnyájan.

És ez természetes is.
Vájjon, hogy ha az állam az evang. vagy reformátusok 

törvény biztosította egyház és iskolai önkormányzatába bele
elegyednek, vagy pedig azt gátolni ak a rn ák : nem zudulnának-e 
föl ellene mindannyian egytől egyig, m int azt az absolut kor
szak alatt oly dicséretreméltó bátorsággal te t té k ; vagy pedig a
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római katholikusok hajlandók lennének-e egyházi ügyeikben, 
bárhonnan eredő külbefolyásnak té r t engedni ? Bizony nem.

És, t. ház, a m int a többi vallásfelekezetüek cselekszenek, 
a mi nekik dicséretükre válik, a mi nekik érdemül számittatik 
fö l : azt csak a szerbeknek ne legyen szabad tenni, csak nekik 
rovassák föl bünül? Mert, t. ház, tudom jól, hogy ez nem igy 
van, és hogy a t. háznak minden tag ja  igazat ad nekem, s 
szíve mélyéből elismeri azt, hogy a szerbeknek úgy, m int min
den más vallásfelekezetüeknek joguk van a törvény által bizto
sított egyház és iskolai önkorm ányzatukat véden i: hanem azt 
teszik hozzá, vagy legalább azt gondolják, hogy itt  tulajdonkép 
nem is annyira az egyház és iskola önkormányzati kérdése, 
hanem más politikai kérdések forognak fönn, s hogy politikai 
indokok azok, melyek a korm ányt törvényellenes eljárásában 
vezetik, és politikai indokok azok, melyek folytán a képviselő
ház ezen törvényellenes eljárást elnézi. Minthogy ez kétségen 
kívül igy van: egész nyíltsággal kívánok arról is szólani.

Lábra kapott és országszerte elterjedt azon vélemény, 
hogy a szerbek közt ellenséges, államellenes aspirácziók lap
pangnak.

Ezen vélemény gyakorolt befolyást a korm ányra és a kép
viselőházra elhatározásaikban. Ezen vélemény dominálja a köz
véleményt és a sajtót, mely a szerbek részéről származó minden 
erélyesebb nyilatkozatot, m indjárt a hazafiatlanság vádjával 
sújtja, nem gondolván azzal, hogy az ily nyilatkozat talán épen 
a törvényellenes eljárásból származott elkeseredés szüleménye. 
A nyomást mindig ellenállás követi, az akczió mindig reak- 
cziót szül.

Ha az elégületlenség forrásait fürkészszük, ne keressük 
azokat ott, hol azok n incsenek; de keressük inkább a kormány 
törvényellenes eljárásában; m ert ha a törvény által biztosított 
önkormányzat lehetetlenné tétetik , és hogy ha a kormánybiztos 
buzdítva néhány roszlelkü vagy csuszó-mászó egyén által, a 
milyen, fájdalom, m inden nép közt létezik, beleelegyedik oly 
dolgokba is, melyekbe beleelegyedni nem volna joga a törvény 
értelm ében: nem természetes-e, hogy az elégületlenség a szer- 
bek közt nőttön nő ? A szünetlenül ismétlődő nyugtaianitások 
nem eredményezhetnek megelégedést, nem kelthetnek bizalmat.

A szerbek, t. ház, csupán csak jogaikat törvény által kör
i t . 2;:
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vonalozott és biztosított jogaikat védik. Ne bántsa a kormány 
ezen jogokat, ne akadályozza önkormányzati szervezetüket és 
meg vagyok győződve, hogy az elégültség vissza fog térni, és 
a bizalom helyre fog állani.

Igen, de azt mondják talán sokan, hogy a szerbek közt 
vannak olyanok is, kik az állam fölforgatására törekesznek. Én 
ilyeneket nem ism erek ; de ha volnának ilyenek, fölkérem a 
korm ányt, sőt követelem tőle, hogy azok ellen a legnagyobb 
erélylyel lépjen föl, sújtsa őket a törvény legnagyobb szigo
rával ; (Élénk helyeslés balfelől.) de ne büntesse az ártatlanokat 
is, m ert ha ezt tenné, vagy ha egyeseknek akár tette, akár 
szándéka m iatt a hazában lakó szerbek nagy többségét a haza- 
fiatlanság, a fölforgatási vágyak m éltatlan gyanújával te rh e ln é : 
minden bizonnyal nagy igazságtalanságot követne el. (Élénk 
helyeslés balfelől.)

Ezek voltak azok, t. ház, m iket ezen alkalommal elmon
dani kötelességemnek tartottam .

Zichy A n ta l : T. h á z ! Igen fontos kérdések em littettek 
meg, m elyeket csak röviden érinthetek a vitának jelen stá
diumában. Ilyen az állam és egyház közti viszony. Szemben 
állunk e nagy korkérdéssel, készülnünk kell hozzá, nem fogjuk 
soká kikerülhetni, akarva nem akarva, gondolkodnunk kell róla. 
I t t  van két régi és egy uj rendszer. Az egyik azt m ondja : leg
első az Isten országa, ez kapcsolatba hozza a mindenség örök 
rendével a társadalmi szervezetet; mindent innen d e riv á l; bizo
nyos magasabb, mindenkire nézve kötelező tekintély  elvéhez 
köti léte föltételeit; a másik azt m ondja: az állam minden ; azt 
m ondja: m it a vallás! a vallás állami instituczió, m int minden 
más. E  tan sem uj, ez is oly régi majdnem, m int a világ kez
dete. Mózes, Numa és Confuciustól egész a reformáczió idejéig 
ezen két egymással sokáig küzködő, néha kibékülő és ismét 
ellenséges állást foglaló rendszer ellenében itt  van a harmadik 
rendszer, melyet, m inthogy Európában, — ha talán Olaszország 
némileg a legújabb időben kivételt képez, — sehol sincs telje
sen életbe léptetve, leginkább amerikai rendszernek lehetne 
nevezni, amely t. i. azt m ondja: az állam teljesítse a maga köte
lességét, gyakorolja a maga hatáskörét, ne törődjék semmi val
lás- és egyházzal, az egyház pedig végezze a maga körében 
szintoly függetlenül a maga dolgát, teljesítse hivatását.
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Szemben azon nagy óvatossággal, melylyel ezen háznak 
egy igen érdemes nagy tiszteletű tagja, Grhyczy Kálmán egy 
indítványt te tt le a ház asztalára azon alapokról, melyek tény
leg a közoktatási m iniszter kezelése alatt vannak, és melyeket, 
minden tek in tet nélkül azok jogi természetére, megvizsgálása 
nélkül, tisztán csak mint födözetet óhajt bevétetni a budgetbe, 
és mintegy evidencziában ta r ta tn i ; szemben azon óvatossággal, 
melyet a t. ház majd minden tagja is ily kényes kérdésekben 
majd minden alkalommal ta n ú s ít: kérdem én, vájjon elérkezett
nek látja-e a tisztelt ház az időt, hogy ezen nagy kérdés nálunk 
most már napirendre tűzessék ? (B alfelő l: Igen! Halljuk!) Szem
ben az általam rövid vonásokkal jelzett két régi és egy uj rend
szerrel, az életben vajmi gyakran tapasztaljuk azt, — nem magam 
ötletét mondom, mástól hallottam e félig tréfás, de találó meg
jegyzést, — hogy nálunk nem az a baj, hogy egyik ember 
egyik rendszernek hive, a másik a másodiknak, a harm adik 
a harmadiknak, — hanem az, hogy ugyan azon emberben 
mind a három rendszernek bizonyos keveréke forrong és az 
emberek az eszméknek teljes chaosában szenvednek.

Nem is lehet ezt csodálni, t. ház, m ert vannak eszmék,
— és épen a nagy eszmék, a korszakot alkotó eszmék azok,
— - a melyeknek, hogy m egérjenek: időre van szükségük, és igen 
sok indítvány, mely alapjában helyes, mely az elmélet kívánal
mainak tökéletesen megfelel : nem képes fölvergődni, ha alkal
matlan időben merül f ö l ; ellenben könnyű módon mosolyogva 
éri el a pályatért, ha az idő elérkezett számára.

Azonkívül még egy tekintetet vagyok bátor a tisztelt ház
nak figyelmébe ajánlani. Nagy kérdések, elvi kérdések sohasem  
úgy oldatnak meg, hogy napirendre tűzetnének. É n  például azon 
doktrinaerek optimismusát nagyon irigyelném, akik azt hinnék, 
hogy jó volna kitűzni a képviselőház napirendjére ezen kérdést: 
„az állam és egyház közti viszony.“ Azt hiszem, hogy ezzel czólt 
ugyan semmiképen sem érnénk, hanem az eszméknek általam 
jellem zett azon összekeveredését, a ház ezen és másik oldalán 
ülő tagjainak egy csodálatos fusióját és konfusióját volna sze
rencsénk észlelni, (Mozgás a baloldalon.) mely az én sejtelmem 
szerint, — mert teljes meggyőződésnek nem merném mondani,
— semmi positiv eredményre nem vezetne. (H alljuk!)

Nagy elvi kérdések, nagy korkérdések nem doktrinaer
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módon oldatnak meg, hanem angolosan, minden egyes előfor
duló konkrét esetekben. Ez aztán bizonyos praecedenseket alkot, 
ez aztán fokról-fokra reá vezet a nem mindig szorosan logikai 
következtetésekre i s ; m ert önök tudják tisztelt képviselő urak, 
hogy ha a politikának más arithm etikája van, mint más közön
séges em bernek: úgy van más logikája is és ez igazolja egy 
hires államfórfiunak nagyon fölhasznált ama mondását, hogy az 
élet kineveti a logikát. É n  azt hiszem, tisztelt h á z ! hogy az 
egyes előforduló kisebb kérdéseknél fogunk reá menni a nagy 
epochalis kérdések fokozatos korszerű m egoldására; p. o. amit 
az egyetemi kérdés egy bizonyos oldalának megbeszélése alkal
mával megkezdtünk, —■ jól-e, vagy rosszul, az utóvégre idő kér
dése, — az esetről-esetre adandó alkalmakkor folytatni fogjuk.

Ily  stádiumot képezne okvetlenül, — sajnálnám, ha ellen
mondásra találna, — nem a hittanitás maga, a nagy kérdés ily 
•egyes részlete, hanem a hitoktatók díjazása is, stb.

Tisztelt h á z ! Ezeket én is szintén csupán előrebocsátva, 
(Halljuk !) megvallom, kissé félénken nyúlok a dologhoz; a ház 
iránti tisztelet és az ügy fontossága azt parancsolták volna, hogy 
készült beszéddel lépjek a ház elé, pedig megvallom, nincsen 
kiesztergályozva az, amit mondandó leszek, és inkább csak a 
dolog lényege, m int alakja van részemről átdolgozva. — Bocsá
natot kérek ezen készületlenségért; ezt hiszem, hogy azok, miket 
úgy általában oda vetettem , mégis némi gondolkodásra szolgál
tathatnak anyagot.

Vécsey Tamás: T. ház ! A nagyon tisztelt miniszter ur csak 
egy oldalról m utatta be m agát tegnapelőtti beszédében, t. i. 
m int tanügyi m iniszter; megbocsát azonban, hogyha ezen alka
lommal, midőn még a tárczák perszonál-uniója egyesül szemé
lyében, azok közt, kik a kultusz terén több tövisekkel találkoz
nak, én is elébe lépek, s egy-két figyelmeztető intést saját 
tapasztalatom ból előterjeszteni bátorkodom. (Halljuk !)

Nem vitatom  azt, t. ház, hogy ma, midőn sok községben 
nincsen tanító, sok községben pedig a tanító  írni sem tud, 
lehetséges volna az anyakönyvek vezetését rögtön kivenni 
azok kezéből, kiknél jelenleg van; de azt igenis állítom, hogy 
minden hitfelekezet, minden hitközség a mai körülmények közt 
is vezetheti az anyakönyveket úgy, hogy ne forduljanak elő 
azon botrányok, m iszerint fiú születése alkalmával beírják a



leányt csak azért, hogy a vódkötelezettségtől való menekvésre 
eszközt szolgáltassanak. (Közbeszólások : Igaz !) Azt is kellem et
lenül tapasztaljuk, hogy tem etések körül sok községben botrá
nyok, visszaélések és viszálkodások m erülnek föl, sőt maga a 
temetés is felekezeti szempontból nem egyszer, sem nem két
szer, hátráltatik  és gátoltatik . (Igaz! Ú gy van!)

Meghoztuk, t. ház, a bírói hatalom gyakorlásáról és a bírói 
függetlenségről szóló tö rv én y t; azonban épen azon körök, 
melyek az élet legbensőbb szentélyét, a családi életet nem 
ismerik, Ítélnek a házasság fölött, oly bírák, kik nagyrészben 
nem ő felsége által, a felelős miniszternek ellenjegyzésével 
kinevezett bírák, hanem szentszéki tagok. Anachronismusnak 
tartom, t. ház, a patronatus jelenlegi állapotát., midőn az adózó 
polgárok fillérein kell a reverendisszimusnak még hizlalóját is 
m egcsinálni; (Derültség) de midőn a-patronatusi jog  gyakor
latáról van szó, azt mondják, hogy milyen felekezetű a városi 
képviselet; és aki nem vallja m agát katkolikusnak, az kitusz- 
koltatik a közgyűlésből.

A reverzálisokkal is m ennyi visszaélések történnek ; kicsi
karják a reverzálist a sokszor jogot nem tudó szegény ember
től, és midőn az ilyeneket meg kellene büntetni, mire nem 
kétlem, hogy a miniszter ur hajlandó és akarja is, valami sub
limis alakban eltűnnek azon individuumok, kiknek a törvény 
végrehajtása volna kötelességök.

Sajnos dolog továbbá, t. ház, hogy M agyarország jelenleg 
is azon szerencsétlen helyzetben van, miszerint három naptár 
szerint szám ítunk; o tt van a Gregoriánus, Julianus és Mozaikus 
naptár és háromszor tartunk  minden sátoros ünnepet, a dolog- 
kerülés kedvéért, m intha csak elegendő munkás kezünk volna.

Erezhető továbbá az ultram ontanizm us igen veszedelmes 
ellentámadás®, melynek, m int egyik igen szomorú vívmányát 
megemlíthetem Igló városának legújabb tisztírjitását, hol a 
khatekizmus szerint restaurálták az egész várost. (Nagy de
rültség.)

Ily tünem ényekkel szemben, m iniszter ur — m ert hiszen 
ön az egyedüli ember, ki előtt ezt megemlíteni szükség —· hadd 
hívjam föl figyelmét ezen kérdésekre, és öntől az egyház és 
állam közti viszony szervezésének legalább előm unkálatait tisz
telettel kérjük.

2;;
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Somssich Pál: T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Meg fog nekem 
bocsátani az előttem szólott képviselő ur, ha a szokásos parla- 
mentalis kon venientia ellenére nem fogok reflektálni beszédére : 
nem azért, m intha abban nem találnék elég érdemes tételt arra. 
hogy részint czáfolva, részint pártolva méltányoljam ; hanem 
azért, m ert egy nagy, leverő kérdőjel áll előttem, a melyre én 
legalább felelni nem tudok, s ez az, hogy mi lesz a m agyar 
törvényhozásból, miként felelhet majd meg magasztos és sok
oldalú fölavatásnak, ha minden egyes kérdés m egvitatására 5 — 6 
napot fordít? (Elénk helyeslés jobbfelől. B alfelő l: H át Csen- 
gery és Zichy ?)

E n  e leverő kérdésre felelni nem tu d v á n ; nem akarom 
legalább a magam részéről nagyobbitani azt, mely a megoldás 
útjában áll. U gyanazért a vitába nem is bocsátkozom, valamint 
egyátalában nem állott szándékomban ez alkalommal fölszólalni. 
Es ne méltóztassanak ezt bevezetési frázisnak venni, valóban 
nem szólaltam volna fel e komoly tárgynál, úgy lévén meg
győződve, hogy arra nemcsak azok, kik ez ügyben theo- 
retikai ism eretekkel bírnak, hanem a gyakorlatilag is szak
avatott emberek vannak hivatva, ha Irányi Dániel képviselő 
ur tegnapi beszédében oly állításokat nem nyilvánított volna a 
papságról átalában, mind a katholikiis, mind a protestáns pap
ságról, utóbb különösen a katholikus papságról, a melyekre 
megjegyzéseket tenni kötelességemnek tartom , törekedvén téte
leit, ha bírom, devalválni azon pontig, a hol kiviláglik az. 
hogy azok sem a fönnálló törvényekkel, sem a történelem  tanú
ságaival, sem a létező tényekkel, sem magával a vallásos — 
kérem jó l megérteni, az átalános vallásos érzelemmel — ki nem 
egyeztethetők, ennélfogva valótlanok. (Helyeslés jobbfelől.)

Először vádolá a képviselő ur, mind a katholikus, mind a 
protestáns papságo t; vádolá üldözéssel a nazarénusok irányá
ban, állítván, hogy e felekezet, mely keresztelkedni nem akar, 
papokat nem ismer, mégis kényszerittetik és erőszakoltatik arra, 
hogy gyerm ekeit keresztségre vigye.

Ez állítás ellenkezik a valósággal; m ert a tény igy á l l : a 
nazarénusok vagyis Krisztuskövetők igen is keresztelkednek — 
nem is volnának különben Krisztus követői, a ki maga is 
keresztelkedett; — csak hogy nem papok által kereszteltetnek, 
hanem ezen szertartást maguk végzik. Ennek ellenében minden
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keresztény felekezetbeli papság kötelességének ta rtja  a kereszt- 
séget kívánni, s az okát a t. képviselő ur maga is, úgy hiszem, 
bölcsen ki fogja találni, tudván azt, hogy eddig az illető fele
kezetbeli papságnak törvényes kötelességében áll az anyaköny
veket vezetni, azon fontos okmányt, a mely úgy a magánviszo- 
nyokban, mint a közállam irányában is hiteles adatul szolgál és 
forrásul bizonyos kötelességek teljesítésénél. (Helyeslés.) I t t  
rejlik való oka a nazarénusok vonakodásának a kereszteléstől, 
m ert m int a képviselő ur maga is m egérintette, nem akarnak 
a hazának fegyverrel szolgálni. (Úgy van ! jobbfelől.) Azt pedig 
jól tudják, hogy az állam az anyakönyvek nyomán követeli a 
polgároktól a védkötelezettség teljesítését, ez alól akarnak ők 
kibújni és ez az oka : m iért nem viszik gyerm ekeiket keresz
telésre. (Úgy van! jobbfelől.)

És kérdem, szabad-e elmulasztani kötelességét a papnak, 
mind addig, mig a törvény reá bízza az okmányok vezetését? 
N em ; m ert a törvény ellen vétene, ha nem teljesítené. Ig j' 
tehát nem áll az üldözés vádja; hanem csak az bizonyul be, 
hogy az illető felekezetbeli papok ez esetben a törvény irán ti 
kötelességeket te lje s ítik ; a t. képviselő urnák állítása pedig a 
fönnálló törvényekkel ellenkezik. (Helyeslés.)

A másik tárgy, a mely m iatt egy katholikus papot vádol, 
a zombori eset, hol egy  izraelita egy katholika nővel, nem 
házassági viszonyban, gyerm eket nemzet, és a katholikus pap a 
gyermeknek a katholikus vallásban leendő megkeresztelését 
követelte és az illető hatóság neki e végre asszisztencziát adott. 
Igen hetyesen, m ert mig fönnálló törvényeink szerint a nem 
törvényes házasságból származott gyerm ek anyja vallásában 
tartozik neveltetni, addig az illető pap kötelességmulasztás nél
kül nem tehetett máskép.

Ha megfordítva le tt volna az eset, ha a nő izraelita le tt 
volna, akkor izraelita vallásban neveltetett volna a gyermek, 
és ugyanazon joga lett volna az izraelita rabbinak, m int volt 
ez esetben a katholikus papnak és a hatóság neki ép úgy ta r
tozott volna megadni a kért asszistencziát. A képviselő urnák 
e tekintetben fölhozott vádja is tehát a törvénynyel ellenkezik.

Azonban a képviselő ur a katholikus papságot ezentúl 
még különösen is vádolta, kárhoztatta és elitélte, állitván, — 
hogy szavait híven idézzem, fölirtam  azokat — „lazább, erkölcs
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telenebb papságot a m agyarnál nem ösmertem és nem találtam 
soha sehol.“ (Mozgás.)

T. ház ! Nem tudom, e szót „erkölcstelen“ mily értelem 
ben vette, vájjon ugy-e, hogy átalánosan m egtagad a papság
tól, m int osztálytól, minden erkölcsiséget ? Ha ig e n : akkor bátor 
vagyok állítani, hogy ez alaptalan vádja a történelem  tanúsá
gaival, a kétségtelen tényekkel ellenkezik.

Avagy tagadja-e a képviselő ur, hogy a középkorból a 
kereszténység vezetett m inket a m űveltségre és a keresztény
ség fölavatott papjai voltak elsők, kik bennünket ta n íto tta k ; 
tagadja-e, hogy azon időkben, midőn a kardforgatás, a táboro
zások voltak a főfoglalkozások, egyedül a keresztény papság 
volt az, amely a klasszikái tudom ányokat megőrizte és ápolta, 
amely tan íto tt bennünket, tan íto tta  népünket. Az igaz, hogy a 
tanítás fővonása a vallási v o l t ; de tagadhatatlan az is, hogy ez 
volt az első lépés, amely m inket a barbárságból kiemelt. A ki 
ezt tagadná: a história tanúságát vonná kétségbe. (Helyeslés.)

Avagy a papságnak, m int osztálynak hazafiuságát tagadja-e 
a képviselő ur ? A kkor kérem, lapozza a történelem  könyveit 
tovább és meg fogja találni, hány főpap és püspök esett el a 
mohácsi téren, hány főpap volt vezére a m agyar hadseregnek, 
hány főpap áldozta vérét a h azáé rt! Ha pedig a t. képviselő ur 
tagadja a papoknak nemzetiségi ragaszkodását hazánkhoz : kérem, 
lapozza a történelem nek könyveit ismét tovább, és nézze Páz- 
mán Pétertől a mai napig, hány főpap, hány pap vett a magyar 
irodalomban részt, irt jeles munkát, nevelte a népet különösen 
oly munkákkal, a melyek az átalános műveltség terjesztésére 
voltak irányozva. Vagy ha a t. képviselő ur tagadja a papság 
áldozatkészségét, nézze meg, hány fundácziót te ttek  a múltban, 
a jelenben és hányat tesznek most is mindennap.

Ha végre tagadja politikai szereplésük érdemét, akkor 
ismét kérem : nézze meg a történelem  könyveit és látni fogja, 
mikep az esztergomi érsekek, a Szelepcsényiek és többen, azon 
szomorú időben, midőn a haza kétfelé szakadt, m int közben
járók  majd a malkontentusok, majd a császári udvarnál szere
pelvén, m ennyire működtek közre, hogy megmentsék e haza 
egysegét és alkotmányos jogait, ha máskép nem, legalább fön- 
tartván  azokat törvénykönyveinkben, vissza nem ijedve a Lobko- 
viczok, H ocher és Heisterek durva visszautasításaitól.



Ha végre a tisztelt képviselő ur azt állítaná, hogy a 
katholikus papság az újabb kor eszméi, az újabb idő követel
ményeivel szemben ellenséges állást foglalt el e téren : igen 
szívesen fölveszem a kesztyűt a franczia papsággal való össze
hasonlítást illetőleg. Kérdem, képes-e kim utatni azt, hogjT a 
magyar papság 1848-ban föllépett a kor követelményei ellen, 
úgy m int föllépett a m últ század végén a franczia papság, 
a melynek makacssága v itt egy királyi párt a vérpadra, és 
áztatott vérfürdőbe egy egész tartom ányt, a V endét; (Elénk 
tetszés.) mig a m agyar forradalom alatt, a melyet nem is neve
zek forradalomnak, hanem szabadságharcznak: nem m utathat 
nekem a képviselő ur egy főpapot sem, ki valahol zászlót v itt 
volna, hogy a népet izgassa a kor eszméi ellen. (Zajos helyeslés.) 
Talán ezt félelemnek, bátorság hiányának tu lajdonítja a kép
viselő ur ? É n  részemről többre becsülöm a hazafias félelmet, 
m int a hazafiatlan bátorságot. (Elénk helyeslés.)

Es kérdem, m iért szórja a tisztelt képviselő ur egy egész 
osztályra átalánosságban vádjait, holott csak egyesek lehetnek 
bűnösök. 0 , ki a humanismusnak, s a műveltségnek, az illemnek 
valóságos personifikátiója, a ki talán önmagának sem bocsátaná 
meg, ha e tulajdonságok ellen saját maga ellenében v é te n e : 
miért feledkezik meg most arról, hogy bár többször előfordult, 
de minden esetre mégis csak elszigetelt esetek alapján egy egész 
osztályt kárhoztatni sohasem szabad ; ő, a ki a bebizonyult bűnös 
iránt annyira humánus eljárást k ö v e te l; a ki az ítélet kimon
dására a nap világánál világosabb próbákat kíván, és helyesen, 
mert hisz m egtörténhetik, hogy száz vagy ezer eset közül lehet 
egy, a mikor a valószínűség ellenére az illető, a ki bűnösnek 
látszik, még sem a z : (Tetszés.) azért, m ert két, három vagy 
száz, vagy nem tudom hány esetben botrány történt, egész 
osztályt elkárhoztatni nem szabad. É n  legalább Irányi Dánieltől 
ezt nem vártam  volna. (Élénk tetszés.)

Nem igy küzdöttek azok a protestánsok, a kik valódi és 
nem képzelt üldözéseket szenvedtek. K itartással, buzgósággal, 
elhatározottsággal harczoltak ő k ; de nem ily fegyverekkel. 
Fegyverrel ott, a hol nem rem éltek m ásként sikert, az igazság 
erejével ott, a hol azt hitték, hogy az igazságot meghallgatják. 
Nem becsméreltek ők, nem vádoltak, nem gyaláztak senkit, és 
még akkor is, a mikor erre okuk le tt v o ln a : inkább m egnyer



ték az igazság sympathiájával a katholikusok rokonszenvét és 
reájok bízták a fölszólalást. Protestánstól az ilyen vádakat leg- 
kevésbbé vártam  volna. (Élénk helyeslés.)

Ha gúnyolódni akarnék, azt mondanám, hogy a képviselő 
u r ezt annak bebizonyításául tette, hogy nem fel a papoktól. 
Ehhez a mai világban nem nagy bátorság kell. (Nagy tetszés.) 
Ha Galileinek, ha Húsz Jánosnak, és az inquisicziónak idejében 
lépett volna igy föl, azt mondanám : nagy a bátorsága; (Tetszés) 
a mai időben azonban, midőn épen a keresztény vallás elveiből 
fejlődött czivilizáczió biztosítja e részben a személybátorságot : 
az ilynemű kitörések bátorságnak épen nem mondhatók, 
i Hosszas tetszés.)

Ám kárhoztassa a képviselő ur a hierarchiát, m int insti- 
tu cz ió t; mondja ki, ha az a meggyőződése, hogy annak ideje 
le járt: m ondja, hogy az középkori instituczió, melynek ma már 
nincsen helye, mondja, hogy azt reformálni kell : ez tökéletesen 
jogában á.ll; és ha e kérdést fölveti: azt tárgyilagos vita tá r
gyává lehet tenni, a nélkül, hogy bárkit sé rtsünk ; de nincs 
joga azért, m ert az instituczió magát az ő nézete szerint leélte, 
nincs joga addig, mig az törvényszerüleg fö n n áll: annak tagjait 
átalánosságban vádakkal illetni és elkárhoztatni. (Zajos tetszés.)

Nem félünk mi, tisztelt képviselő ur, a papságtól, és nem 
fél tőle a kormány sem. De van valami más, a mitől igenis 
félünk és ez a vallásos érzületnek elpusztulása; (Élénk helyeslés.) 
m ert Darvinnak merész hypothesisek és még merészebb induk- 
cziók alapján összetákolt theoriája és Strausznak ezen theoriára 
ép ített furfangos, de senkit ki nem elégítő, annál kevésbbé 
m egnyugtató okoskodásai daczára örökké igaz m arad az, hogy 
mig ember — ember lesz, mig gyarló emberekből alakulnak a 
társadalmak és államok : addig az emberiség legnagyobb részé
nek mindig szüksége lesz a vallásos érzületre, (Élénk helyeslés.) 
ha csak visszaesni nem akarunk a barbárságba vagy a rab
szolgaságba.

Ezek azok, a miket a sok ideig ta rto tt viták daczára is 
Irányi Dániel barátommal szemben a lehető legnagyobb rövid
séggel megjegyezni szükségesnek tartottam . Örülnék rajta, ha 
rosszul értettem  volna szavait; örülnék rajta, ha nem úgy 
értettem  volna azokat, a mint én fölfogtam ; de hogy igy értel
mezni igenis lehet, arról biztosítom a képviselő urat.



Es mivel már fölszólaltam, legyen szabad magára a sző
nyegen forgó tárgyra, m int afféle laikusnak, de a régi megyei 
életből való embernek — a hol azt szokták mondani, hogy a 
Judlium ok mindenhez tudnak — hozzászólani (Derültség.) gya
korlati szempontból, különösen a tanfelügyelők intézményének 
kérdéséhez.

Egyetértek Csengery Antal tisztelt képviselőtársam nézeté
vel, a mely szerint az iskolai ügynek emelésére, az ez iránt 
fölkeltendő buzgóság táplálására leginkább a községeket kell 
megnyerni, a nagy községeket és a városokat, a m ennyiben 
pedig a kis. községek nem elegendő erősek, a megyéket. Részem
ről már akkor, midőn megszavaztuk a népoktatási törvényt, 
gyanítottam  azt, a miről ma még inkább meg vagyok győződve, 
hogy ha a tanfelügyelők kiegészítő részei volnának a megyei 
tiszti karnak, ha a megye befolyása alatt á llanának: sokkal 
nagyobb sikerrel m űködhetnének, m int működnek ma, sokkal 
több eredm ényt m utathatnának föl, m int a m ennyit képesek 
fölmutatni ma. (Elénk helyeslés.) Ha — ez nem az én eszmém, 
más valakitől hallottam, — ha m eghagyták volna a másod
alispánt s ennek elnöklete a la tt intéztetnének el a megye min
den humanisztikus ügyei, m int a kórházak, iskolák stb. stb., meg 
vagyok győződve, ez ügyek több sym pathiával találkoztak volna 
a megyében, m int a milyennel találkoznak most. (Helyeslés.)

Hiában, tisztelt ház, a bureaukracziának meg vannak a 
maga korlátái, a melyeken belől sikeresen m űködhetik; de 
vannak korlátok, a melyeken túl, direkte legalább, nem hathat. 
Az állam indirekt pártolása mellett, a m egyék és községek 
buzgóságának felébresztésével nagyobb sikert vélek elérhető
nek, m int a milyet a tanfelügyelői rendszer képes fölmutatni. 
(Tetszés.)

E gyet m ondott Irányi képviselőtársam, a miről az igazság 
érdekében meg kell mondanom, hogy — legalább az én nézetem 
szerint — nagyon helyes és ez a katholika autonómia mielőbbi 
létesítésének szüksége. (Helyeslés.) É n részemről nem foghatom 
meg, miért késedelmeskedik a kormány, m iért késik a tisztelt 
m iniszter ur ezt a kérdést mennél előbb az országgyűlés elé 
hozni ? Meggondolva m ondtam : „az országgyűlés elé hozni“ ; 
mert m ielőtt ez autonómia gyakorlatilag érvényesülne: teljes 
joga van a magyar törvényhozásnak megvizsgálni, vájjon nin-
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csenek-e abban oly határozm ányok, a melyek az állam közös 
érdekeivel összeütközésben v a n n a k ; (Elénk helyeslés.) de csakis 
e tekintetből terjesztendő ez az országgyűlés elé. A mennyiben 
ez úgy fogja találni, hogy nem ütköznek az állam közös érde
keibe, piacetjét ráírva, azt be fogja czikkelyezni; maga a végre
hajtás egyedül az autonomikus felekezetet illetvén meg.

Ez egyik kérésem, a m elyet a miniszter úrhoz intézek; a 
másik az, hogy — ha csak lehet — változtassa meg a tan- 
felügyelői rendszert. Higyje meg, lehetetlen, hogy annak mos
tani szervezetében kielégítő eredménye legyen. E n  a gyakorlati 
életből m erített tapasztalásból beszélek. A legszorgalmasabb és 
legértelmesebb tanfelügyelők egyike: a somogymegyei, és merem 
mondani, hogy ennek is lelkiismeretes fáradozása mellett lehe
tetlen nagy sikert aratnia és ha némileg mégis a r a t : aratja 
azzal, hogy privative fordul a volt patronusokhoz, a községek 
jobbjaihoz és ezeket kéri, hogy valam it tegyenek. Ez ügynek 
a megye befolyását kell megnyerni, s föl kell ébreszteni a nagy 
községek buzgóságát.

E  két kérést intézve a miniszter úrhoz, mivel az óra is 
lejárt, az idő is drága, befejezem előadásomat, elfogadván a 
költségvetést. (Hosszasan tartó  élénk tetszés és éljenzés.)

Gsikij Sándor: T. ház ! Azt m ondotta a tisztelt Somissch kép
viselő ur, hogy a kath. autonómia életbeléptetése kívántatik, 
hogy a kath. felekezeteknek önkormányzati jogát az autonomi
kus értekezleten hozott határozatok alapján tisztába kell hozni, 
hogy önkormányzati hatalm ukkal élhessenek.

Ez tisztán áll, tisztelt ház, csakhogy itt is van egy nagy 
baj, m ert azon alapon, melyen ezelőtt 3 évvel a kath . kongresz- 
szus összejött, s amint szervezve volt: a kath. hitfelekezetüek 
érzelmét nem tolm ácsolhatja; (Helyeslés balfelől.) m ert összehí
vási módja, m ert szervezete nem olyan, ahogy a hitfelekezet- 
beliek meggyőződésének, várakozásának és kívánaténak meg
felelve, m egnyugtatását képes lehetne előidézni. E zt át kell ala
kítani és ehhez csak jóakarat kívántatik. Eddig az egyháznak 
volt minden hatalom megadva arra nézve, hogy o tt akaratát 
érvényesítse, pedig a kath. klérus túlkapásainak korlátozásaira 
és arra, hogy irányában a bizalom fölébredjen, és nem arra, hogy 
a kath. hívek egyeteme fölött a papság, kényuralm at és túlzott 
hatalm at gyakorolhasson, hanem arra kell fordítani a dolgot.
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hogy a hatalom, melyet ekkoráig visszaélve gyakorlottak, kor- 
látoztassék akként, hogy ők ne képezzenek a státusban külön 
státust. (Helyeslés a szélső baloldalon.)

Gondolkodtam arról, tisztelt ház, hogy m iként lehet e czélt 
elérni. E rre nézve m indenekelőtt m agyar egyházat kell alkotni, 
azaz ki kell mondani azt, hogy a m agyar katholikus egyház 
m agyar egyház és semmi idegen hatalomnak nincs alárendelve ; 
itt a római pápának (Elénk derültség.) hatalm a törjön meg, 
amint meg volt törve a régi századokban, midőn a m agyar a 
maga alkotm ányos önálló korm ányzatát kezeiben tartan i bírta 
és tudta. Mig fölöttünk egy idegen országnak hatalmassága 
rendelkezhetik, (Derültség.) mig papjaink oly botrányoknak 
kihirdetésére kötelesek, m int például a csalhatatlanság dogmája, 
ami a józan észszel ellenkezik és a terem tő Isten  hatalm át meg
gyalázza, mig egy  ilyen ember, vagy hatalom, vagy minek 
nevezzem (Derültség.) a m agyar kath. klérusnak parancsol, és 
nincs korm ányunk, mely a haza törvényeihez ragaszkodva a 
fejedelmi főfölügyeleti jogot érvényesen gyakorolni merné, 
tudná, és a k a rn á : addig, tisztelt ház, bizony a kath. klérus túl
kapásai ellen és az ezzel járó bizalmatlanság ellenében orvos
szert föltalálni képesek nem leszünk.

A másik orvosszer pedig az, hogy el kell törölni a papi 
nőtlenséget; (Elénk derültség.) azt m ondaná talán valaki, hogy 
ez vallásbeli dolog, és nem a polgári törvényhozás határozatá
nak tárgya. É n nem tu d o m , hogy ki meri ezt mondani. H át 
ezelőtt ezer évvel a polgári törvényhozás tárgya volt? H át 
elfeledtük már szt. Is tv á n , Kálmáii és szt. László törvé
nyeit, az i rá n t , hogy lehet-e és hány felesége lehet-e a p ap 
nak ? (Hosszasan tartó  derültség.) Igenis hány feleséget sza
bad tartan i a papnak, és hogy szabad-e a püspöknek háza
sodnia, vagy kötelessége-e a püspöknek házasodnia, és hogy a 
papok gyerm ekei miként neveltessenek. Ott vannak a rendel
kezések szt. I s tv á n , Kálmán és szt. László törvényeiben, és 
Béla törvényeiben is. Aztán azt m ondják, hogy vallástalan 
dolog az, hogy a pap ne legyen nőtelen, hanem házasodjék. 
A kkor ΥΠ. Gergely idejéig, és igy a 8-dik századig K. u. m ind
annyian vallástalanok voltak a szt. atyák, s a katholikus vallás 
teremtői, kifej tői és annak világszerte elferjesztöi szintén vallás
talanok voltak. Hiszen mindezek házasak voltak. (Derültség.)



Ugyan micsoda vallástalanság származnék már abból, ha kim on
daná a törvényhozás, hogy minden pap házasodjék meg. (Hosz- 
szasan tartó  nevetés.) A kinek épen olyan természete van, h o g y ... 
(Szűnni nem akaró nevetés a ház minden padján.)

E lnök: Kérem a tisztelt képviselő urat, méltóztassék a 
szőnyegen levő tárgyhoz szólani. (Helyeslés. F ö lk iá ltások : 
Ahhoz szó l!)

Csiky Sándor: Ahhoz szólok. (Derültség.) É n Somsich Pál 
képviselőtársam nak tegnapi napon ta r to tt beszédére vagyok 
bátor a magam észrevételeit megtenni, és a szabályok értelm é
ben kérem a tisztelt elnök urat, méltóztassék ezt nékem meg
engedni. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Ismerem a korlátokat, 
melyek előttem állanak és azokon túl nem megyek. (Halljuk.) 
Megmondom nézetemet úgy, a m int érzem, és a m int kell len n i: 
a m int fog lenni, akár akadályozzuk, akár nem, az idő ki fogja 
fejteni, hogy létezzék. (Úgy v a n ! a szélső baloldalon.)

Mondom, ha az egyház férfiai közül valakinek természeti 
hibája van, ha életkora már nem engedi meg : (Hosszan tartó 
nevetés) akkor persze nem lehet ráerőltetni. (Szűnni nem akaró 
nevetés.) Mit nevetnek ? (Derültség.) Én legalább, tisztelt ház, 
úgy óhajtottam  előadni a dolgot, hogy ne legyen nevetés tárgya, 
m ert komoly a kérdés, és a tisztelt ház tagjai is ezt fogják 
találni, ha egy kis figyelemre érdemesítik. Hogy minő szerke
zetű legyen a törvény, ahhoz most nem szólok, m ert nincs 
szándékom törvényjavaslatot előterjeszteni, vagy arra kérni a 
kormányt, hogy ő terjesszen elő ilyet.

Ez nagy kérdés, mely politikai intézményeink egyik ágát 
képezi s azért azt igen m egfontolva és minden tekintetben úgy 
kell szerkeszteni, hogy a lehetőségig minden érdeket kielégítsen 
és átalános m egnyugvást idézzen elő. É n  tehát azon meggyőző
désre jöttem , hogy a katliolikusok önkormányzati jogának meg
szerzését oly módon lehet hatályosan elősegíteni, ha azon aka
dályok, melyek az önkormányzatot lehetlenítik, elháríttatnak.

Most engedje meg a tisztelt ház, hogy Somssich Pál kép
viselőtársam tegnapi előadására néhány szóval válaszoljak. A 
képviselő ur azt m ondotta tegnap, hogy a ki a történelm et 
olvasta és az eseményeket figyelemmel k ísé rte : azt találja, hogy 
a katholikus klérus a hazafiságban, áldozatkészségben és nemzeti 
érzületben páratlan volt.
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Tisztelt h á z ! meg vannak a klérusnak a maga érdemei és 
abból levonni egy hajszálnyit sem k ív án o k ; de, tisztelt ház, 
hogy a katholikus klérus jelenleg olyan és azon tulajdonságok
kal fölruházott legyen általánosságban, azt nem merem állítani. 
Mert a tapasztalás a tisztelt háznak m indenik tagját ellenkező
ről világosította föl. Azért azt mondani, tisztelt ház, hogy egy 
sincs közülök és valamennyit, m int testületet kárhoztatni nincs 
szándékom, de úgy hiszem, senkinek sincs — Irányi képviselő- 
társamnak sincs szándékában, — kinek beszédét Somssich igen 
tisztelt képviselőtársam czáfolni kívánta ; de azon visszaélések, 
azon botrányos esetek és az országra károsan kiható jelenetek, 
melyek igen szaporán merülnek föl, bizony olyanok, hogy nem 
lehet mondani, hogy a klérus általában azon tulajdonokkal 
ellátva lenne, melyek m iatt m agasztalta őket Somssich képvi
selőtársam. Ott bizony ^reformálni kell, ha azt akarjuk, hogy a 
vallás tekintélye fönnálljon, ha azt akarjuk, hogy a visszaélések 
halmaza és erkölcstelenség terjedése gátolva legyen. I t t  tehát 
vele nem érthetek egyet, ha oly értelem ben vette, m int szavai 
szóltak.

A nazarénusokra vonatkozólag, azt hiszem, hogy ha a 
vallásszabadság és a polgári házasság iránti törvény m ár m eg
alkotva volna, melyet bizony első szükségnek kellett volna a 
tisztelt korm ánynak tek in te n i; m ert mindaddig ott, hol vallás- 
szabadság nincs, hol a polgári házasság kötelező erővel létre
hozva nincs, o tt nincs belbéke, megelégedés, o tt nem lehet a 
társadalmi utón a kívánt és óhajto tt jó lléte t k iv ív n i; m ert a 
hol ily formalitások m iatt akadályok téte thetnek  az emberek 
legszentebb kötései ellen, akár pap, akár egyes emberek á lta l : 
az eredmény egyre megy, hogy m eggátolja az embereket bol
dogságuk létrehozásában ; hol ilyenek tö rténhetnek  és történni 
fognak mindaddig, míg a vallás-szabadság teljes valóságában 
kimondva nem lesz, mig a polgári házasság szintén teljességé
ben létre nem hozatik.

Ennélfogva reményiem, hogy a tisztelt korm ány indítva 
fogja magát érezni, az ez iránt már beterjesztett törvényjavaslatot 
tárgyalás végett a ház asztalára tenni, m iáltal tekintélyének 
alapkövét fogná lerakni, úgy, hogy akkor az a panasz, mely a 
mai napon i t t  a tisztelt ház előtt fölmerült, nem fog többé 
tétethetni, mihelyt a szabadelvüség alapján ezen törvények

II. 3



34

kezdeményezése folytán létre hozatnak. (Úgy v a n ! a szélső 
bal felől.)

A nazarénusokra nézve a dolog úgy áll, hog}· ők meg
kereszteltették gyermekeiket, s azért könnyít lesz őket arra 
kötelezni, hogy ők minden született és m egkeresztelt gyermek 
nevét az illető hatóságnál a könyvbe bejelentés végett jelentsék 
be : erre csak egy szó kell, s e m iatt nincs szükség, hogy a 
gyerm eket erővel elvigyék a katholikus pap által történendő 
megkeresztelésre. (Helyeslés.) És így az Irányi Dániel képvi
selőtársam ellen emelt e részbeni panaszt helytelennek tartom.

Egyébiránt, tisztelt ház, bocsánatot kérek, hogy ezekre 
kiterjeszkedtem, mikre különben nem volt szándékom : hanem 
ennek az volt az oka, hogy észrevételt kívántam  tenni tisztelt 
Somssich képviselő ur tegnapi nagy fontosságú beszédére, mely- 
lyel sok részben tökéletesen egyet értek. Egyébként egy hatá
rozati javaslato t vagyok bátor a tisztelt ház elé terjeszteni az 
iránt, a mit G-hyczy Kálmán képviselőtársam folyó hó 21-én 
beadott, kivel tökéletesen egyet értek, hogy a közalapok és 
alapítványok után bekerülő jövedelmek ezután az illető vallás
os közoktatásügyi miniszter költségvetésébe befoglalva legyenek. 
Ez igen szükséges és ennek kapcsában és ebből kifolyólag bátor 
vagyok egy határozati javaslato t be te rjesz ten i:

Tekintve, hogy a m últ 1872-dik év április hó 8-áról kelt és 
a képviselőház tagjai közt ugyanazon évi november hó tí-án 
1058. sz. a. kiosztott jelentéséből azon bizottságnak, a mely 
még 1870. évi márczius 28-án a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter fölügyelete és kezelése a la tt levő különféle alapok és ala
pítványok jogi term észetének megvizsgálására kiküldve le tt és 
12 tagból állott: az jön  világosságra, hogy az é rin te tt bizottság, 
mely m agát 3 albizottságra osztotta, m unkálkodását mindeddig 
be nem fejezte; tekintve, hogy ezen bizottság működésének 
hatásköre a m últ évi április 16-án lejárt, a 3 évi országgyűlési 
tartam  bevégeztével m egszűnt és ezzel egyszersmind az érintett 
nagy fontosságú ügynek további tárgyalása is m eggáto lta to tt: 
annál fogva annak újabb folyam atba tétele czéljából tűzze ki 
határozatilag a képviselőház azon napot, a melyen e végből a 
szintén 12 tagból alakítandó bizottságot megválasztani fogja, és 
adja ennek egyszersmind utasításul azt is, hogy ebbeli megbízá
sában oly gyorsasággal járjon el, hogy7 az e tárgyban beadandó



35

véleményes jelentését a legközelebb bekövetkezendő második 
ülésszak elején tárgyalás alá venni lehessen. Ez az alázatos 
javaslatom.

Irányi Dániel: Nem azért álltam föl, tisztelt képviselőház, 
hogy azon határozati javaslatot, m elyet barátaim  és a magam 
nevében benyújtani szerencsés voltam, még egyszer az önök 
pártfogásába ajánljam, nem lévén az m egtámadva egy oldalról 
sem, úgy hiszem, bizton szám íthat önök elfogadására.

A mi fölszólalásra indított, az azon — egyébiránt kész
séggel megvallom — lovagias támadás, m elyet ellenem és a 
katholikus klérus m ellett Somssich Pál tisztelt képviselő ur 
intézni m éltóztatott. Ez indit a fölszólalásra, ez kényszerít, 
hogy síkra szálljak.

Midőn ezt teszem, birákul hívom föl önöket és a közvéle
m ényt azon kérelemmel, hogy ha győzni találnék, a győzelmet 
ne ügyességemnek, melylyel nem bírok, hanem azon fegyver 
jóságának méltóztassék tulajdonítani, m elyet használni akarok : 
az igazság fegyverének, m elyet a meggyőződés tüze m egedzett; 
és ha elbukom, bukásomat ne ügyem, hanem  erőm gyöngeségé- 
nek rójják föl, és azon felsőbbségnek, mely ellenfelemet fölöttem 
és sok mások fölött kitünteti.

Tisztelt h á z ! Somssich képviselő ur azon állításomat, mely 
szerint a katholikus és protestáns papok a nazarénusokat 
üldözik, m inthogy gyerm ekeiket erőszakkal keresztelik m eg : — 
tagad ta; állitván, hogy azt nem üldözési szándékból teszik, 
hanem, hogy a létező törvénynek hódoljanak : azon törvénynek, 
mely az anyakönyvek vezetését rájok bízta. Nem szándékozom, 
tisztelt ház, ezen ellenvetés ellenében azon miniszteri rendeletre 
hivatkozni, melyet boldogult Eötvös miniszter a nazarénusok 
érdekében kibocsátott, s mely tudtom m al Pestváros és más 
törvényhatóságokban érvényben is van, a melynek értelmében 
a nazarénusok anyakönyveit a politikai hatóságok vezetik ; nem 
szándékozom, mondom, e rendeletre hivatkozni, m ert midőn 
törvény szól; rendelet, mely törvényen kívül adatott ki, előttem 
érvénytelen.

De azt kérdem a képviselő úrtól, vájjon akkor is a tö r
vénynek hódolnak-e azon katholikus és protestáns papok? 
midőn a papi bért erőszakkal szedetik be azoktól, kik egy
házaikból kiléptek, midőn, m int az általam minap benyújtott
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pacséri kérvény tartalmazza, a szegény szülőknek még ágy
neműiket és meleg ruháikat is elvitetik télnek idejében ? Akkor 
is a tö rvényt ta rto tták  szem előtt a katholikus papok, midőn 
reverzálisokat csikartak ki a vegyes házasságra lépni kívánó 
protestáns felektől ? a törvénynek hódoltak-e akkor, midőn a 
hat heti köteles oktatást néha 10 évre, sőt volt egy eset, mely 
a pozsonyi országgyűlésen em littetett föl, 20 évre terjesztették 
ki ? avagy a törvény iránti tisztelet birta-e a katholikus papokat 
arra, hogy a népnevelési törvény ellen izgassanak ? a törvény
nek engedelmeskednek-e akkor, midőn a csalatkozhatlansági 
dogmát nem mervén ex cathedra kihirdetni, nyom tatványokban 
küldik szét megyéikben ? De, tisztelt ház, én nemcsak a naza- 
rénusok ügyét említettem föl sérelemképen, hanem fölemlí
tettem  a zombori esetet is, hol egy izraelita apa és keresztyén 
nőtől származott gyerm eket a katholikus pap erőszakkal m eg
keresztelt.

A tisztelt képviselő ur a nazarénusokra vonatkozólag azt 
mondá, nem tudom mi alapon, hogy azért ellenzik gyermekeik 
m egkereszteltetését a bevett vallások papjaik által, nehogy az 
anyakönyvekbe vezettessenek be, és azután a 20-ik év elérkez- 
tóvel a katonakötelesek sorába iktattassanak. De hát azon 
izraelita azért vétetett-e föl a Mózes-hitbe, és azért iktatta-e be 
a zsidó anyakönyvbe gyerm ekét, hogy a törvényt kikerülje, 
hogy a törvényt kijátsza?

Egyébiránt én nem annyira a papok ellen, m int inkább 
azért hoztam föl ez eseteket, hogy a korm ány által elkövetett 
mulasztásokat m egróvjam, és földerítsem, mennyire szüksé
ges, hogy a vallásszabadság és polgári házasság elvégre beho
zassák.

A mi a katholikus klérus erkölcsisege ellen emelt vádamat 
ille ti: i t t  m indenekelőtt legyen szabad a tisztelt képviselő ur 
egy tévedését helyreigazítanom. É n  nem szoktam visszavonni 
abból, a mit mondtam, vagy teszek, soha sem m it; de azt sem 
szeretem, ha olyat tulajdonítanak nekem, a m it nem mondtam, 
vagy a m it nem tettem . A különbség ugyan nem nagy, de 
miután mégis létezik, a tisztelt ház engedőimével elő fogom adni.

É n  a katholikus klérusra nézve ezeket mondtam (Olvas): 
„Óhajtom az autonómia szervezetét harm adszor azért, m ert 
remélem, hogy a szabadelvű alapon szervezett katholikus egy
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ház helyre fogja állítani a papi fegyelm et és erkölcsiséget. 
Sokat utaztam  a külföldön, katholikus országokban is, de 
hazafiul fájdalommal vagyok kénytelen bevallani, hogy oly 
laza erkölcsű katholikus papságot, minő a magyar, nem találtam 
sehol.“

Ezen szavakat mondottam, és nem azokat, m elyeket a 
tisztelt képviselő ur följegyzése szerint id éze tt; hogy pedig, 
m iként értettem  a laza erkölcsiséget, azt a közvetlen utána 
következő tétel magyarázza meg. (O lvas:) „De tudom én, tisz
telt ház, hogy e társadalmi bajon egy intézménynek eltörlése 
segíthet leginkább, értem a nőtlenséget.“

Szükségtelen volt tehát a tisztelt képviselő urnák másban 
keresni az én szándékomat, m int ott, hol az valóban rejlett, 
másképen magyarázni szavaimat, m int a m iként én azokat ér
tettem.

É n nem általán fogva az erkölcsiséget tagadtam  meg 
a m agyar k léru stó l; én annak laza erkölcsiségét kívántam  meg
róni, a mennyiben a nőtlenségre vonatkozó törvényt megszegi. 
K ár volt ennélfogva bizonyítani olyast, a mit én nem tagadtam  ; 
kár volt a tisztelt képviselő urnák a történelm et lapozgatva 
bizonyítani, hogy a katholikus klérus mily érdemeket szerzett 
magának, úgy a tudomány, m int a közművelődés k ö rü l; átalá- 
ban, hogy a katholikus klérus mennyire barátja a m agyar nem
zetiségnek, mennyire pártolója a hazafias indulatoknak. Én 
mindezeket nem vontam, kétségbe, noha a tisztelt képviselő ur 
a katholikus klérusnak — a külföldit értette, m ert egészen a 
keresztyénség bölcsőjéig ment vissza — érdemeit hozta fö l : ne 
feledje a tisztelt képviselő ur, hogy ugyanazon katholikus klérust 
igen terhes bűnök súlya nyomja. M ert ha ő terjesztette a 
keresztyénség kezdetén a világosságot és szeretetet az emberek 
közé : viszont neki kell tulajdonítani az albigensek elleni hadat, a 
dragonádokat, a Bertalan-ójt, az inquizicziót és annyi sok más 
iszonyatosságot, a 30 éves háborút és M agyarországon is a p ro
testánsok üldözését. É n nem tagadtam  a katholikus klérus tudo
mányosságát ; én nem tagadtam  annak nemzetiségéhez való 
ragaszkodását; de nem tagadtam  hazafiságát sem, ámbár azon 
példák mellett, m elyeket a tisztelt képviselő ur e tekintetben 
idézett, idézhetnék én másokat, melyek az ellenkezőnek bizo
nyítására szolgálnak.
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Ha a tisztelt képviselő ur egyes főpapokat tud, kik a 
m agyar alkotmány helyreállítása körül érdem eket szereztek ma
goknak : ón tudok másokat, a kik a hatalomnak vakon meg
hódolnak.

É n is elismerem, hogy a katholikus klérus nagyobb, 
legnagyobb része, különösen az alantas papság hazafias indulat
ban senki mögött nem á l l ; elismerem azt is, láttam  a 1848— 
1849-iki években, hogy a főpapság közt is találkoznak hazafiak; 
noha ugyanazon korszakból arról is emlékezem, hogy mások 
m egtagadták a nemzeti ügyet és idegen uralom szolgájává sze
gődtek. A m it ón fájdalmas érzéssel konsta tá ltam : az a ka
tholikus klérus laza erkölcsisége, a nőtlenségi törvénynyel 
szemben.

A tisztelt képviselő ur maga is megengedi, hogy vannak 
ily kivételes esetek, egy, kettő , talán száz, talán ezer, mondja, 
de ki jogosított föl, kérdi tőlem, arra, hogy egyes kivételes 
esetek m iatt egy egész osztályt elkárhoztassak '? Ha ily kivé
teles esetek fordulnának csak elő : móltóztassék elhinni a tisztelt 
képviselő ur, hogy nem jajdultam  volna föl annyira. Ez alka
lommal, valam int már a m últ országgyűlésen is ugyancsak a 
kultusz-budget tárgyalásakor ugyanezen szavakat használtam. 
Akkor, az igaz, figyelem nélkül m aradtak, talán azért, mivel a 
tisztelt képviselő ur az elnöki polczon ülve, nem szállhatott le, 
hogy engem m egtámadásra érdemesítsen. Nem szólalt föl elle
nem akkor senki se m ; holott ma, tegnap, azt vettem  észre, 
hogy a hangulat nagyon megváltozott. Talán ez az azóta észre
vehető haladásnak a következménye. A katholikus klérus nagy 
részének e tekintetben is elismerem egyébiránt tisztaságát, de 
midőn annyi az eset, annyi a visszaélés: lehetetlen, hogy azt 
szó nélkül hagyjam e terem ben, hol semmi, a mi közérdeket, 
a mi különösen a nép közerkölcsiségét illeti, szó nélkül nem 
maradhat.

Nem m int protestáns szólaltam én föl, tisztelt képviselő 
ur, s ezért kár volt engem arra figyelmeztetni, m iért nem 
hagytam  e tisztet másra. É n  nem a protestánsok sérelmeit 
hoztam e lő ; hiszen ilyent most e pillanatban egyet sem 
ismerek.

É n  a nazarénusoknak, a zsidóknak érdekében szólaltam föl 
csupán, és fölszólaltam a katholikus klérus laza erkölcsisége



ellen is, nem m int protestáns, hanem m int képviselő, mint 
hazafi, ki lehetetlen, hogy egykedvűen vegyem, hogy azok, kik 
a nép vezetésére hivatvák: magok rossz példával menjenek elő. 
S kár volt, bocsásson meg a képviselő ur, kár volt azt is mon
dania irányomban, hogy nem kell ahhoz bátorság, hogy a 
katholikus klérust mai napság megtámadja valaki. É n nem 
szoktam a védteleneket, gyöngéket m egtám adni; ha a tisztelt 
képviselő ur szerény életem et egy kis figyelemre m éltatta volna: 
tudná, hogy én ugyanezen pályán, melyen most haladok, mindig 
a nemzet érdekében, mindig az alkotm ány érdekében szólaltam 
föl a hatalom ellen, és ha kell, fölszólalok most, és azért szen
vedtem szám űzetést; holott, ha m eghajolni akartam  volna, sem 
száműzetés, sem az azzal járó szenvedés nem ju to tt  volna 
osztályrészemül. Nem azért tiltakoztam  én a fekete-sárga zászló 
ellen, nem azért szavaztam a czivillista ellen, m intha én a 
hatalom ellen szólani nem m ernék ; sőt épen ez bizonyítja, hogy 
én, ha meggyőződésem úgy tartja , a leghatalm asabbakkal is 
kötelessógszerüleg szem beszállók; és nem becsmérlési szándék 
adta ajkaimra azon szavakat, nem azért támadtam ón meg a 
katholikus klérust, m intha gyalázásban lelném kedvemet. Meg
magyarázza azt beszédemnek további része, megmagyarázza 
akkép, hogy félreérteni is alig lehet, m iért sajnálkoztam  én a 
katholikus klérus laza erkölcsisége fe le tt '? A z é rt: m ert láttam, 
hogy az a népnek erkölesiségére is rossz hatást gyakorol. 
(Helyeslés balfelől.)

A tisztelt képviselő u r figyelmeztetett arra, hogy a társa
dalomban az atheizmus, Darvin és Straus tanai terjednek, és 
hogy ezek ellen minden fölvilágosodott és becsületes hazafinak 
síkra kell szállania. A nélkül, hogy azoknak, kik a tudom ányt 
a tudomány kedvéért művelik, szemrehányást ten n é k : én is 
tökéletesen egyetértek a tisztelt képviselő úrral, én is nemcsak 
magam vallásos ember vagyok, de azt óhajtom, hogy a nép, a 
nemzet is a vallásosság érzése által legyen á th a tv a ; nem csupán 
azért, mert azt hiszem, hogy a tiszta fölvilágosodott vallásosság 
az emberek boldogitására szükséges, hanem m ert ezen vallásos
ságot a társadalom egyik legerősebb kötelékének hiszem. (He
lyeslés.) De én azt gondolom, hogy épen azon vallásos érzület 
gyengittetib, ha azok, kik annak ápolására, terjesztésére hivatvák, 
rossz példát m utatnak azoknak, a kiket tan íta n a k ; azért ja j
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dúltam én föl tisztelt képviselő ur, nem azért, hogy azokat, a 
kik itt talán képviselve nincsenek, becsm éreljem ; a hazafiul 
fájdalom adta ezen szavakat ajkaimra, és azon akarat, hogy e 
bajon egyesült erővel segítsünk.

E helyen engedje meg, a t. képviselőház, hogy elmondjam 
azt, m iként én két éve már foglalkozom egy országos erkölcs
nemesítő egylet tervezetével, s azt közöltem is a közoktatási 
körben, ahol átalános pártolásra talált, s ezen m unkálatot közzé 
fogom tenni, s egyesülésre hívom föl m indazokat, kiknek a 
nemzet erkölcsi fejlődése, fönmaradása szivökön fekszik, hogy 
megmentsük a nemzetet a jövőnek, s akkor, úgy hiszem, miután 
pártkülönbség nélkül minden becsületes emberre, minden derék 
hazafira fogok h ivatkozn i: nem fog hiányozni a pártolók között 
Somsich Pál tisztelt képviselő ur sem.

E zt akartam feleletül elmondani a tisztelt képviselő urnák. 
Es ezt elmondva röviden ajánlom azon határozati javaslatot, 
melyet benyújtani bátor voltam. (Éljenzés.)

Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter: T isztelt h á z ! Szán
dékom volt az általános tárgyalás u tán  fölszólalni, s különösen 
kiemelni, hogy m iért szólottám én a vita kezdetén, mint köz- 
oktatásügyi miniszter, s hallgattam , m int vallásügyi miniszter. 
Azonban a háznak türelme annyira ki van merülve, s magam 
is annyira fáradt vagyok, hogy, megvallom, indiskrécziónak ta r
tanám a ház iránt és hibának magam ellen, ha most szólanék 
e tá rg y ró l; annyival inkább halaszhatom ezt későbbre, mert 
előttünk áll Gthyczy Kálmán igen tisztelt képviselő ur határo
zati javaslata, amelynek tárgyalása idején határozott állást fog
lalok majd el ezen kérdés irányában, és akkor be fogom magam 
m utatni, m int kultuszminisztert.

Előttem  van három interpelláczió : a katholikus autonómiára, 
a csalatkozhatlansági dogmára és a vallásszabadságra vonatkozó
lag. Ezekre is lesz szerencsém a maga idején válaszolni, és 
magamat, m int M agyarország vallásügyi miniszterét, bemutatni. 
Kondorossy és Nikolics képviselő uraknak a szerb ügyek tá r
gyában hozzám intézett kérdéseire a részletes vita folyamában 
fogok válaszolni.

Most még arra kérem a tisztelt házat, méltóztassék azon
nal a közoktatásügyi költségvetés részletes tárgyalását megkez
deni. (Helyeslés.)
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Elnök: Tisztelt ház! H árom  rendbeli határozati javaslat 
adatott be. Mielőtt azok fölött határozat hozatalába bocsátkoz
nánk, szükséges azokat még egyszer fölolvasni.

Totnbor Ivón jec/i/ző (újra fölolvassa az Irányi Dániel és 
Csiky Sándorét.

E lnök: M iként az imént fölolvasott határozati javaslatok
ból látni m éltóztatnak, azok magával a költségvetéssel szoros 
összefüggésben nem állanak. Egyike ezen határozati javaslatok
nak, Csiky képviselő űré, vonatkozik az alapok és alapítványok 
jogi term észetének m egvizsgálására; azt hiszem, miután Glhyczy 
képviselő ur is adott be ez érdemben határozati javaslatot, 
melynek tárgyalása későbbre halasztatott, talán ezen határozati 
javaslatnak fölvétele későbbre is hagyathatnék. (Helyeslés.) A 
többire nézve méltóztassék azon kérdést eldönteni, hogy ameny- 
nyiben ezek szorosan nem függnek Össze a költségvetéssel: 
vájjon most kiván-e a tisztelt ház ezek fö lö tt érdemileg hatá
rozni? vagy pedig azoknak kinyomatását, szétosztását méltóz- 
tatik  elrendelni, hogy a ház annak idejében azok fölvétele 
iránt intézkedjék? Fölhívom  azon tisztelt képviselő urakat, kik 
most kívánnak ezen határozati javaslatok fölött érdemlegesen 
határozni, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A tisztelt 
ház tehát most kíván határozni a határozati javaslatok fölött.

Először tehát szavazás alá kerül Iránjü  képviselő ur föl
olvasott határozati javaslata, melyben a korm ány oda utasit- 
tatik, hogy a vallásszabadság és polgári házasság behozatala 
iránt törvényjavaslatot terjeszszen be.

Méltóztassanak azok, kik a határozati javaslato t elfogad
ják, fölállani. (Megtörténik.) Méltóztassanak most azok fölállani, 
kik a határozati javaslatot nem fogadják el. (Megtörténik.) 
Miután a többséget nem vehetem ki tisztán, még egyszer kérem 
azon képviselő urakat, kik a határozati javaslato t elfogadják, 
méltóztassanak fölállani és állva maradni. (Megtörténik. A jegy
zők összeszámítják a szavazókat.)

E lnök: Most méltóztassanak azok fölállani, kik nem fogad
ják  el. (Megtörténik. A jegyzők számlálják a képviselőket.) A 
jegyző urak 61 szavazatot szám ítottak 39 ellenében. A ház 
többsége tehát elfogadja Irányi képviselő ur határozati javas
latát.
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K övetkeznék Csiky képviselő u r indítványa; ez azonban 
elhalasztatik akkorra, midőn Grhyczy képviselő ur határozati 
javaslata fog tárgyaltatni. 'Helyeslés.)

A  költségvetés részletes tárgyalásánál az egyházak állami 
segélyezésénél fe lszó la lt:

J lajthényi Dezső: Tisztelt ház! É n a pénzügyi bizottság 
azon javaslatát, hogy az egyházi czélokra előirányzott 610.000 frt 
a rendes kiadások rovatába tétessék át, nem fogadhatom e l ; 
hanem pártolom e részben a beadott eredeti miniszteri előirány
zatot, ahol ez a rendkívüli kiadások rovatában irányozta- 
tik  elő.

Midőn — ha jól emlékszem — az 1870. febr. 21-ki országos 
ülésben a háznak egyik nagyérdemű tagja, elhunyt Nyáry Pál 
által inditványoztatott, hogy az akkor tárgyalás alatt volt költ
ségvetésben a rendes kiadások közt egyházi czélokra előirány
zott összeg tétessék át a rendkívüli kiadások ro v a táb a : a ház 
pártkülönbség nélkül — m ondhatnám egyhangúlag — fogadta 
el azt; és ha emlékezetem nem csal, csak is a szélsöbaloldalról 
tö rtén t egy pár felszólalás, mely annak elfogadását a keleti 
egyház érdekében ellenezte.

Miután, tisztelt ház, a m ódositványt tevő a házszabályoknál 
fogva nincs azon helyzetben, hogy még egyszer fölszólalhasson 
megengedi talán nekem a t. ház, hogy röviden már most reflek
tálhassak azon indokra, mely akkor a keleti egyház érdekében 
fölhozatott Nyáry Pál érin tett indítványa ellenében és mely 
valószínűleg föl fog hozatni az illetők által most is az én módo- 
sitványom ellenében. Azt m ondták ők, hogy ha föladatának 
tekintheti is a képviselőház az egyházak dotáczióját minél előbb 
m egszüntetni s ezt az előirányzott összegnek a rendkívüli kiadások 
rovatába való áttétele által már előre m integy je lezn i; de nem 
lehet, hogy feladatának tekintse a ház bizonyos kulturális czélok 
előmozdításától megvonni a segélyezést, m egvonni a segélyezést 
azon felekezeti iskolától, melynek föntartására fordítja a keleti 
egyház az államtól nyert dotáczió egy részét.

Én, őszintén mondva, azt tartom , hogy e részben már az 
1868. évi X X X Y III. t.-cz. határozott, határozott akkor, midőn 
a felekezeti iskolákat nem azok sorában említi föl, melyek az 
állam segélyére igényt ta r th a tn a k ; és én őszintén megvallom 
t. ház, azt is, hogy az egész népoktatási törvényben ezen intéz
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kedést tartom  a legnagyobb nyereségnek, és pedig azért, m ert 
ennek folytán első sorban a községre le tt bízva az oktatás ügye, 
ami a müveit világ egyhangú tanúsága szerint, eddig legalább 
még a legjobb módnak bizonyult be. De legnagyobb nyereségnek 
tartom  ezt legfőkép azért, m ert ezáltal hiszem előbb-utóbb, amint 
anyagi helyzetünk engedni fogja, de m indenesetre kiragadni 
mintegy 7 millió lakosnak, tehát E rdély t nem értve, Magyar- 
ország népe többségének oktatásügyét azon klérus kezei közül, 
mely annyi századon át oly óriási jövedelem  fölött rendelkezvén, 
m egm utatta a z t : nem hogy m iként lehet nevelni, fölvilágosítani 
a népet, de m iként lehet azt a legnagyobb sötétségben tartani.

E zért engedje meg a t. ház, hogy én reményemet fejezzem 
ki az iránt, hogy ha a népoktatási törvénynek a legközelebbi 
napokban is annyiszor em legetett revisiója csakugyan bekövet
keznék, e részben a törvény nem fog revideáltatok

Bocsánat, tisztelt ház, ezen kitérésért, áttérek a dolog 
érdemére.

Az 1848. XX . t.-cz. 3. §-a rendeli, hogy valamennyi tö r
vényesen bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségei 
közállami költség által födöztessenek.

Ami a felekezeti iskolák szükségeit illeti, e részben azóta 
az oktatási törvény máskép rendelkezvén: igen természetes, hogy 
a költségvetésben e czimen semmi sem irányoztatik elő, és nem 
is irányoztathatik  elő. Máskép áll azonban a dolog a vallásfele
kezetek egyházi szükségeit illetőleg, melyekre nézve még fönn- 
állván az idézett törvény rendelete, m int m éltóztatnak tudni, a 
jelen költségvetésben is 310 ezer frt irányoztatik elő. Azt tartom  
azonban t. ház, hogy már magából ezen előirányzott összegnek 
csekély voltából is kitűnik, hogy az által, hogy egyházi czélokra 
évenkint bizonyos összeg irányoztatik elő a költségvetésben, elég 
is van téve az 1848. X X . t.-cz. szavainak, mely állami költségen 
rendeli fedezni e részben a szükségeket; de nincs elég téve 
magának a törvény intencziójának is, mely egy másik §-ban 
világosan az egyenlőséget és viszonyosságot is m egállapítja a 
felekezetek közt minden tek in te tb en ; tehát a viszonyosságot az 
államtól nyerendő javadalmazások tekintetében is.

Mert nem lehet állítani, t. ház, hogy a kath. egyházat 
kivéve, a többi bevett felekezetek, tehát M agyarország lakossá
gának felénél jóval többet magában foglaló valam ennyi más
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egyház számára előirányzott BIO.000 írtnak  megfelelő összeg 
volna azon, — az idő külömbözőségénél fogva, melyben azok 
nyujtatnak, megengedem más alakú, de hason természetű — 
javadalm azásoknak, melyekben részesíttetett hajdantól fogva és 
részesíttetik még ma is folyton a kath. egyház, az álladalom 
részéről.

Nem azt akarom , t. ház, nem is azért hoztam ezt föl, 
m intha azt kívánnám, hogy a törvény intencziójának e részben 
is elég tétessék és indítványozni akarnám e czélból, hogy a 
kath. egyház dotácziójának megfelelően emeltessék ezen a többi 
egyházak számára előirányzott összeg.

Azt hiszem, el fogja a t. ház hinni szavamra, hogy ityes 
valam it indítványozni távolról sem volt szándékomban, hanem 
fölhoztam e körülm ényt azért, m iszerint rá mutassak, hogj’ az 
1848-ik X X -ik t.-cz. intencziójában nem hajta to tt végre 1867 
óta azért, m ert 1867 óta e részben más volt a törvényhozás 
intencziója, m int volt 1848-ban a X X -ik t.-cz. alkotóié. Mi 1867 
óta szabad egyházat akartunk a szabad államban, m ert 1867 
óta az egyházat és államot nem akartuk viszont biztosító inté
zetnek tekinteni, m int tekintette volt azt az 1848. X X -ik t.-cz. 
tagadhatatlanul. Mi az 1868. X X X V III. törvényben nem fosz
to ttuk  meg ugyan, m int nem fosztunk meg bárkit is, de nem 
is bíztuk az egyházra oktatás ügyet, m int tette  ezt az 1848. 
X X -ik t. -ez. Mi már a polgári perrendtartás tárgyalása alkal
mával Pest belváros nagyérdemű képviselőjének azon nyilatko
zatát, hogy ő nem permesszive, hanem im perative akarja behozni 
a polgári házasságot, általánosan helyeselvén: kijelentettük, hogy 
nem fosztjuk meg ugyan jogától, de nem is akarjuk az egy
házra bízni az egybeadást.

Ily  előzmények után, tisztelt ház, azt hiszem, nagyon 
határozó volt azon lépés, melyet a képviselőház te tt akkor, 
midőn az egyházi czélokra előirányzott összeget a rendkívüli 
kiadások rovatába rendelte áttenni az 1870. február 24-én tarto tt 
országos ülésben. Jelezve lett e határozat által, fölfogásom sze
rint, tisztelt ház, hogy a vallásszabadságnak a polgári házasság
gal kapcsolatos behozatala után semmi kötelesség teljesítését 
nem végezvén az egyház az állam helyett, annak joga nem is 
lehet viszont-szolgálatokra tarthatn i számot az álladalom részé
ről ; s igy közel az idő, midőn az egyházak állami dotácziója
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megszünthető és megszüntetendő lesz. Közeinek ta rth a tta  pedig 
a képviselőház 1870. február 24-én azon időpontot annyival 
inkább, m ert hogy a vallásszabadságról javaslat terjesztessék a 
ház elé, már 1868. november 20-diki ülésében elhatározta és u ta
sította a minisztériumot a ház.

Igaz, tisztelt ház! ez időtől fogva máig, m int mondania 
szokták, sok viz folyt le a Dunán, és sokat is kellett megérni. 
Meg kellett érnünk egy Eötvösnek elvesztését, és meg kellett 
érni a jelenlegi igazságügy miniszternek kultuszminiszterségét : 
tehát meg kellett érnünk, hogy daczára a ház fönnebb em lített 
határozatának, még máig is híjával van a nemzet egy a vallás- 
szabadságról szóló törvénynek. Nincs nekem, tisztelt ház, jogom 
ban, bárkiről is, mig az ellenkezőből határozott tudomással nem 
bírok, nem a legjobbat tenni fö l: azért fölteszem a vallás- és 
közoktatásügym iniszter közvetlen elődéről, hogy nem teljesítette 
a ház ezen határozatát azért, m ert nem volt arról tudomása : 
de ugyan sajnálom, hogy ez által meg le tt és még máig is meg 
van fosztva a nemzet attól, ami leginkább képes egy hon lako
sai közt az összetartó kapcsokat még szorosabbra fűzni. Mert 
ha v a lam i: a vallásszabadság az, mely nemcsak arra tan ít meg 
mindenkit, hogy kiki saját módja szerint imádhassa szabadon 
Istenét; de m egtanít m indenkit arra, hogy imádja azt, aki neki 
biztosítja ezt, imádja hazáját. (Helyeslés balfelől.)

És engedje meg a tisztelt ház, hogy még inkább sajnála
tomat fejezzem ki, hogy egy ily törvény híjával azon nyomo
rúságos állapotban kellett sínylődnünk, amelyben sínylődünk 
még ma is. M ert én, tisztelt ház, határozottan rossznak tartom  
mindenütt, hol államegyház lé tez ik ; m ert o tt az állam nem 
egyenlően mér, igazságtalanul különbséget tesz az államegyház
hoz tartozók és ahhoz nem tartozók közt. De van egy, amit 
még ennél is rosszabbnak tartok , és az ami jelenlegi egyházi 
állapotunk. Mert igaz, nálunk nincs állam-egyház ; sőt az 1848-diki 
XX . törvénjmzikk világosan az egyenlőséget és viszonosságot 
dekretálja a különböző vallásfelekezetek k ö z t ; de hogyan vagyunk 
a valóságban? Van egy egyházunk, mely elkezdve a családi 
élet kezdetétől a házasságkötéstől, föl a legmagasabb törvény
hozási teendőkig a szentszékekben, még a felsőházban törvé
nyileg biztosittatik befolyása a többi egyházak kizárásával. Mi 
ennek a természetes következése ? Az, hogy azon egyház ezen
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befolyást a többi f'elekezetekkel szemben azután specziálisabb 
felekezeti szempontból is törekszik érvényesíteni, m int érvénye
sítené vagy érvényesíthetné akkor, ha, m int állam-egyháznak, 
nemcsak tiszte, de kötelessége is volna a felekezetieken kívül 
más magasabb állami érdekeket is szem előtt tartani. Es higyje 
el nekem a rigiczai kerület nagyérdem ű képviselője, hogy ha 
emiatt a hátrányban lévő felekezetekhez tartozók közül még a 
legjobbak is sokszor alaptalan vádakra engedik m agukat ragad
tatn i a katholikus egyházhoz tartozók, vagy legalább azok egy 
része ellenében, amiben igen tisztelt képviselőtársam egyik jelét 
látta  már a vallásos érzület elpusztulásának: annak, és ha ez 
csakugyan lenne, ennek a vallásos érzület elpusztulásának oka, 
nem oly messze van, ahol azt a tisztelt képviselő u r kereste ; 
hanem van itt  e házban, van azon miniszteri pádon vagy pado
kon, ahol tű rték  vagy tűrni fognák a jövőben, hogy ezen nyo
morúságos egyházi állapot tovább is fönnálljon. És hogy mind
ezek daczára nem személyére, csak a közelségre vonatkozólag 
kérem érteni szavaimat, Somssich Pál tisztelt képviselőtársam 
saját szemében nem látta  meg a gerendát, holott más szemében 
m eglátta a szálkát; míg ezért oly messze Anglia nagy fiához 
Darvinhoz is kellett zarándokolni: engedjen meg, hogy ezt csak 
a minisztérium iránti gyöngéd érzületének tulajdonítsam.

Én, tisztelt ház, óhajtom, hiszem, sőt még tovább megyek, 
elvárom, hogy ezen tűrhetien  állapotból mielőbb megszabadul
junk ; elvárom annyival inkább, most csak alig pár napja újból 
határozatilag lesz utasítva a minisztérium, a vallásszabadság és 
polgári házasság behozatalára mielőbb törvényjavaslatot terjesz
teni a ház e lé ; és épen azért engedjen meg meg nekem a tisz
te lt pénzügyi bizottság, hogy egész tisztelettel kijelentsem, 
miszerint nem értem  indokolását, hogy az egyházi czélokra elő
irányzott tételnek még több évig kell szerepelnie a költségve
tésben ; m ert nem értem, hogy a vallásszabadságról szóló tör
vénynek nem megalkotása, hanem annak valóságos végrehajtása 
után lehessen még egyház, mely szabadságát, függetlenségét, 
vagy legalább is annak egy részét egy pár forin tért kész volna 
eladni az államnak; vagy hogy ha ez mégis m egtörténnék : 
lehessen jogczim, amelynek alapján a polgári házasság behoza
tala után bárm ily állami teendő teljesítéséért javadalmazására 
tarthatna igényt akármelyik egyház az állam részéről.
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Én mindezeknél fogva mielőbb m egszüntethetőnek és meg
szüntetendőnek tartom  az egyházak állami dotáczióját, ami által 
nemcsak a költségvetésben elősorolt egyházak számára előirány
zott összeget fogtuk nyomasztó pénzügyi helyzetünkben meg- 
gazdálkodni; hanem, csekély véleménj'em szerint, jogot fogtunk 
nyerni ezen egyház-állami dotácziójának visszatartására is, amely 
egyház állami dotáczió természetesen a költségvetésben nem 
fordul elő; de amely dotácziók, m int m indnyájan tudjuk, hason
líthatatlanul magasabb összegre rúgnak a költségvetésben elő- 
soroltakénál.

E n  m indezekért nagyon kérem  a tisztelt házat, hogy a 
pénzügyi bizottság javaslatát mellőzve, méltóztassék ezen 310.000 
forin tot megszavazni : de megszavazni úgy, m int megszavazta 
1870 óta m indig a rendkívüli kiadások között. (Élénk helyeslés 
balfelől.)

Kautz Gyula előadó: T isztelt h á z ! A pénzügyi bizottság 
eljárásának igazolására bátor vagyok a M ajthényi képviselő ur 
által előadottakra nézve a következő rövid észrevételt tenni. 
(H alljuk!)

M éltóztatik tudni, tisztelt ház, hogy évenkint a vallás- és 
közoktatási budget tételeiben, különösen a rendkívüliek rova
tában egyházi czélokra 310 ezer forintnyi összeg segélyezési 
tekintetekből van fölvéve.

A pénzügyi bizottság az idén először is azt az elvet állí
to tta  föl, hogy nevezett összeg az idén a rendkívüliek rovatából 
tétessék a rendesekébe át. M ajthényi tisztelt képviselő u r ezt 
az eljárást nem tartja  helyesnek, és azt akarja, hogy hagyassák 
meg a rendkívüliek rovatában úgy, m int a minisztérium előirá
nyozta. Bátorkodom  a pénzügyi bizottság eljárásának igazolá
sára megjegyezni, hogy, eltekintve attól, miszerint nem erez
hetem  m agam at sem jogosítottnak, sem hivatottnak a h it és 
egyház-politikai elmélkedések tömkelegébe bocsátkozni, m int 
azt tisztelt kópvielőtársunk tette. A pénzügyi bizottság ezen 
eljárását azzal indokolja, hogy az idén érezte először egész fon
tosságában és jelentőségében szükségét annak, hogy a t. ház 
elé a pénzügyi helyzet felöl valahára egy öszletes tiszta képet 
nyújtson ; és másodszor, hogy az előírányzatban a mérlegelést 
a rendes és rendkívüli rovatok szerinti helyes osztályozás által 
végre világosan föltüntesse.
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Ezen meggyőződésben — tehát nem hit- és egyházpoliti
kai tekinteteknél fogva, hanem egyenesen alaki szempontból, és 
nem azért, m intha azt akarta volna, hogy ezen az egyházi czé- 
lokra szánt 310.000 frtny i téte l az által rendszeresíttessék és 
állandósíttassék, hogy a rendkívüliek közé tétetik  át, — mon
dom — ezen tekinteteknél fogva ta rto tta  a bizottság szüksé
gesnek a té te lt ez idén a rendesek rovatába áttenni. Hozzáte
szem még azt, hogy a pénzügyi bizottság jelentésében kifejezi 
azon meggyőződését, hogy azon álláspontot, melyet a bizottság 
eljárásának alapjául elvben elfogadott, az idén sem akarja leg
kevésbé sem föladni, m egváltoztatni; sőt még azt is kijelenti 
előterjesztésében, hogy a törvényhozásnak bárm ikor hatalmában 
álland ezen összeget kihagyni, legyen az akár a rendes, akár a 
rendkívüliek osztályában.

Ezen, lényegileg pénzügyi és nem más, különösen nem 
egyház politikai nézetek vezették a pénzügyi bizottságot a k k o r: 
midőn ezen változtatást az ez évi budgetre nézve indítványba 
hozni bátorkodott. Igen kérem ennélfogva a tisztelt házat, mél- 
tóztassék a pénzügyi bizottság ezen fölfogását helyeselni, s 
ahhoz hozzájárulni. (Helyeslés jobb felől.)

Maximovits M iklós: T isztelt h á z ! M ajthényi Dezső képvi
selő ur beszédében oly dolgokat em lített föl, m elyeket észre
vétel nélkül nem hagyhatok. A tisztelt képviselő ur azt mon
dotta, hogy mikor Nyári Pál indítványozta, hogy ezen összeg 
a rendkívüli budget rovatai közé helyeztessék át, a görög-keleti 
egyházhoz tartozó képviselők részéről ezen indítvány elle- 
neztetett.

É n nem tudom, tisztelt ház, hogy az illető képviselők 
annak idejében ellenezték-e vagy sem ezen ind ítványt; hanem 
részemről kijelentem, hogy előttem egészen közönyös, a dolog 
érdemét te k in tv e : vájjon a rendes, vagy pedig a rendkívüli 
rovatban foglaltatik-e ? A dolog érdemére továbbá kijelentem  
hogy ón az egyháznak az államtól elválasztását és függetlení- 
tését czélszerűnek tartom , (Helyeslés bal felől) s eszerint az 
egyháznak az állam pénztárából való segélyeztetését elvileg nem 
helyeselhetem ; mindamellett, tisztelt ház, midőn hazánkban ily 
rendkívüli viszonyok s ily rendkívüli helyzetek léteznek, midőn 
még az állam és egyház közti viszony rendezve nincs, s a mi 
a legfőbb körülmény, midőn egynémely egyház nincsen oly
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állapotban, hogy pénztárral rendelkezhessék: részemről ezen 
ősszeget megszavazandónak tartom.

Végül szabad legyen azt kijelentenem, hogy m iután az a 
tekintet, vájjon a rendes vagy a rendkívüli budget rovataiban 
foglaltatik-e ezen összeg, a dolog érdemére nézve nem határozó ; 
részemről alaki és pénzügyi szempontokból helyesebbnek tartom  
a pénzügyi bizottság a já n la tá t: ennélfogva a pénzügyi bizottság 
jelentésében foglalt javaslato t részemről pártolom. (Helyeslés.)

Szentimrey Elek : Tisztelt ház ! Én nagyon szívesen hajlandó 
vagyok elhinni a tisztelt előadó ur előadását, hogy midőn a 
pénzügyi bizottság ezen változtatást t e t te : akkor semmiféle 
egyházpolitikai tekintetek nem vezérelték, és csak egyedül 
pénzügyi érdekek indították a változtatásra: hanem méltóztas- 
sanak megengedni, jelenben már ezen állítást csak akkor fogom 
hinni, hogy ha M ajthényi Dezső baráiom  fülvilágosítás adása 
után a pénzügyi bizottság belátván azt, hogy ezen áttétel bizo
nyos irányt jelez, amennyiben legalább implicite kimutatja, 
hogy az állandósítás által a végleges föntartást akarja: nem fog 
ragaszkodni határozatához, és szívesen belenyugszik a módosít- 
ványba; — ismétlésekbe bocsátkozni nem kíván, kijelentem 
abbeli reményemet, hogy az 1871-ben hozott határozattól a ház 
most sem fog eltérni, hanem mint eddig, e té te lt ezután is a 
rendkívüliben fogja megszavazni. (Helyeslés.)

Elnök : E  czim egyes rovatainál legczélszerűbben úgy e jt
hető meg a szavazás, ha a tisztelt ház minden egyes rovatra 
nézve határoz, és csak azután dönt, afölött, hogy ezen czim 
áttétessék-e a rendkívülibe. (Helyeslés.) Ennélfogva a kérdés 
az : megszavazza-e a tisztelt ház a pénzügyi bizottság által az 
egyházi czélok czimének első rovata alatt görög-keleti kath. 
egyház részére javasolt 99.000 f r t o t '? (Elfogadjuk!) Ennélfogva 
elfogadtatik.

Wächter Frigyes jegyző (olvassa): Az ágostai egyház részére
36.000 frt.

Lázár Ádám: T. ház! (Felkiáltások jobb fe lö l: E láll! Eláll!) 
Majthényi Dezső t. képviselőtársam átalában elm ondotta mind
azokat, melyek az egyháznak az államtól, illetőleg az egyházi 
és iskolai ügyeknek külön választása érdekében szükségesek; 
részemről is igen óhajtom azt. hogy, miután az 1848. XX. t.- 
czikk i t t  per tangentem  meg nem oldható, külön és önállólag

II. 4
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az egyháznak az állam irányában való viszonya végleg rendez- 
tessék. Nem is szándékozom ezzel sem maga a k itűzött czél, sem 
a szükség ellen fölszólalni; m ert úgy hiszem, hogy erről valamint 
a szakminiszter ur, úgy a pénzügyi bizottság ezen tétel átvizs
gálásánál meggyőződött, m ert különben a rendkívüli rovatba 
nem kellett volna fölvenni ezen té te l t ; m eggyőződött a miniszter 
ur annál is inkább, m ert azt rendszeresíteni, és állandó rovattá 
tenni nem akarta, m ert azzal egyúttal kilátásba akarta  helyezni 
azon törvényjavaslatot, mely az országgyűlés határozata folytán 
a közelebbi napokban beterjesztendő lesz.

A m iért fölszólalok, azaz erdélyi ágostai hitvallásuakat 
illetőleg történ ik ; óhajtom tudni, hogy a miniszter urnák kellő 
tudomása van-e arról, hogy azon összegek, melyek egyik vagy 
másik egyháznak a d a tn ak : a mostani törvény alapján ezen
36.000 íorintból az erdélyi ágostai hitvallásnaknak mennyi adatik, 
és minő czélra fordittatik  az ?

Azt hiszem, szintén tudomása van arról, hogy az erdélyi 
ágostai egyház kormányzása bizonyos ideiglenes szabályok szerint 
kezeltetik, melynek 4-ik czikke szerint ugyan minden állami 
fölügyelet k izárato tt: azonban ezen 36.000 forintból nekik járu lt
16.000 forint államsubvencziót elfogadták.

Hogy mikép használtatott ez föl, azt legjobban fogja tudni 
a miniszter u r ; részemről hír szerint, és a mennyiben a nyil
vánosság terén tudva van, bátor vagyok a miniszter urat kér
dezni: van-e tudomása, hogy e 16.000 forintból mindenekelőtt 
az ágostai superintendens 6000 forint évi fizetés és 1500 forint 
la k b é r t; vikáriusa, — kire, hogy mi szüksége van nem tudom, 
— 900 frt, titkárja, mely tulajdonképen fényüzósi állomás 1400 írt, 
és 10 diákonja fejenként 270 forint évi fizetést húz, és igy ezen 
szem észetre  a 16.000 forintból, m int állami dotaczióból, évenkint 
fizettetik 12.500 forint, következőleg fönmarad 3500 frt.

Hogy mennyiben van ez az egyház czéljaival összefüggésben, 
és mire fordittatik  e fönmaradó összeg, azt nem vitatom  és 
hiszem, hogy a miniszter ur bölcsessége és minden iránj'ban való 
vizsgáló ügyességek ki fogja azt deríteni; föltünőnek találom 
azonban azt, hogy miután ezen összeg már a kiegyezés előtt a 
konsistorium által Béesben eredménytelenül kérelm eztetek, elvégre 
is a m agyar kormány alatt nyeretett meg az, hogy ez összeg 
államdotáczióként kidobassék. ,
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É n nem tudom, talán az illető szakminiszter ur jobban 
fogja tudni, bogy széles M agyarországon van-e ágostai vagy más 
belvét bitü egyház, melynek superintendencziája fizetésére hasonló 
vagy kisebb összeg is fordittassék, bárha szintén négyszer-ötször 
nagyobb lélekszámmal bírna is; de ha ez igy állna is, amit nem 
hihetek: ez méltán fölhívja a miniszter ur figyelmét arra, hogy 
ily összeget ott, ahol nem szükséges, m iután különben is az 
országgyűlés azt csak addig akarja adni, amíg szükségéről meg
győződik — : sokkal jobban tenné, ha az állam pénzviszonyai 
engedik, iskolákra fordítani, melynek tanítói sok helyütt 100 
forintnyi segélyben sem részesülnek. Szeretném a tisztelt miniszter 
ur fölvilágositását annál is inkább, m ert ezáltal győződhetnénk 
meg, hogy minő hosszú időre lehetne kilátás arra, hogy a rend
kívüli szükség ily vagyonos egyháznak még tovább is föntar- 
tassék ?

A tétel ezen része ellen kifogásom lévén, azt bővebb érte
sülésig megtagadom. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)

Ί're fort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter: T isztelt h á z ! 
A tisztelt képviselő ur fölszólalására csak azt válaszolhatom, 
hogy a megszavazott 86.000 forintból 16.000 forint adatik az 
erdélyi szász superintendencziára; az rendelkezik ez összeg fölött 
és minden évben számadást küld, melyeket ha a tisztelt ház 
parancsolja, be is m utathatnék; de a minisztérium nem avatkozik 
abba, hogy m iként ossza föl a superintendenczia ez összeget: 
(Helyeslés) az, hogy meddig fogja e segélyt élvezni, a t. ház 
bölcseségétől fog függni. (Élénk helyeslés.)

Schreiber Frigyes: Azok után, a miket a t. miniszter ur 
mondott, rövid lehetek. Azon összeg, mely ezen rovat alatt meg
szokott szavaztatni, pontosan azon czélokra fordittatik, melyeket 
az eredeti legf'ensőbb engedélyezés k itű z ö tt; azon államsegély, 
úgymint a más nem római katholikus egyházak javadalmazása, 
tisztán csak számadási kötelezettség föltételekhez van k ö tv e ; 
ezen számadások mindig pontosan érkezvén és rendben talál
tatván, sem a kormánynak, sem az országgyűlésnek nem nyílt 
soha alkalom neheztelésre; pedig parlam entünk nem arról isme
retes, hogy a miniszteri költségvetéseket könnyelmű gyorsasággal 
letárgyalja. Sőt az előttem szólott képviselő ur is, aki a múlt 
alkalommal szintén részt ve tt a költségvetési vitában, eddigelé 
nem találta m agát indíttatva ez irán t fölszólalni, valam iűt most

II. 4*
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is a többi egyházak sokkal nagyobb államjavadalmazásai lelki
ismerete nyugalm át nem h ábo rga tják ; és valam int azon kérdést 
sem teszen, vájjon a K irályhágón inneni protestáns egyházak 
miért fordítanak bizonyos összeget ezen javadalmazásból titkárjok 
fizetésére, amit ők is korántsem  tártnak  fényűzésnek. De a kép
viselő ur fölfedezte azt, hogy a kérdéses javadalmazásból maga 
a superintendens huzza fizetését, ami a Királyhágón inneni kerü
letekben nem szokás. Már velem el nem hiteti a képviselő ur, 
hogy azt nem tudja, mikép az o ttan i egyház a püspöki és helyi 
lelkészségi hivatal szoros kapcsolatát m ódosította szervezetében; 
m ódosította pedig azért, m ert az egyházak sem m aradhatnak 
érintetlenül az idő haladásától, és m ert ők is kötelesek számolni 
a tényleges körülményekkel, m int milyenek az ügykezelés hal
mozódása, sat.

Hogy erre az illetőknek volt joguk, azt a képviselő ur 
nemcsak hogy szabadelvű létére már az egjdiázi önkormányzat 
természetes folyományának el fogja ism ern i; de mint törvény
tudó is kénytelen lesz bevallani, hogy az legjobban megfelel a 
régi és átalános elismeréssel találkozott törvénynek, mely azt 
m ondja: Az eklézsiái direkcziókban és rítusokban reformálniok és 
variálniok, az eklézsiáknak elejétől fogva mindig szabad volt.

Különben m iután már ezúttal egyszer fölszólaltam, legyen 
szabad egy átalános megjegj^zést tennem  arra, amit Majthényi 
és Lázár képviselő urak mondottak, arra tudniillik, hogy nagyon 
kívánatos volna minél elébb m egszüntetni az állami javadalmazást 
az egyházak részére. Ezen eszmejárás nagyon közel áll az amerikai 
rendszerhez, mely az egyházakat csupán egyleteknek tekinti, és 
tisztán a m agánjog terére szorítja. Ez m agában és átalán véve 
helyes és nagyon könnyen védelmezhető, m ert egyenes ellentéte 
annak, ami a legveszedelmesebb, t. i. az állam és egyház egy
ségének, illetőleg azon rendszernek, mely ezen egységet kívánja. 
Hanem m éltóztassanak fontolóra venni, hogy az emberi term é
szet nagyon sokoldalú, és nem csupán logikára van építve. 
A következtetések logikájával párhuzamban jár a tények logikája, 
és ha az amerikai rendszer mereven és közvetlenül Európába 
á tv ite tnék : ez nagyobb rázkódtatások és nehézségek nélkül nem 
vihető keresztül: sőt épen hazánkban, hazánk történelmileg fej
lődött viszonyai között ezen rendszernek merev alkalmazása 
esetében, egy szép reggel arra ébredhetnénk, hogy egj’ik fele-
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kezet a többieken felülemelkedvén, magát az államot hatalmába 
kerítette. M aradjunk tehát inkább azon az utón, melyen haladni 
kezdtünk t. i. az állam és az egyházak egymás m ellett megfér- 
hetésénél, olyformán pedig, hogy az államjog felsőbbségót gya
korlatban mind inkább fejleszteni törekedjünk. (Helyeslés.)

Ezen álláspontot elfogadva, ne feledjük, hogy az államnak 
nemcsak fölügyeleti joga, de oltalmi és segélyezési kötelmei is 
vannak azon egyházak iránt, m elyeket közjellegü intézményekül 
elismer, és melyeknek fölügyelete könnyítve van azáltal, hogy 
az egyházkormány központja az ország határain belől van, a 
melyek iránt továbbá fölügyeleti jogának gyakorlása fonalán 
meggyőződött arról, miszerint müködésök és tevékenységük a 
közművelődési haladás, az erkölcs és jogtisztelet terjesztésének 
javára van. Hogy az erdélyi protestáns egyház ezen intézmények 
közé tartozik, ezt hosszasabban fejtegetni fölöslegesnek tartom. 
(Helyeslés.') Méltóztassék a bűnvádi és iskolai statisztikát elő
venni, és azt elfogulatlanul fontolásra m élta tn i; hogy az egyház 
élén álló férfiak pedig ez irány  ellen sohasem működtek, erre 
nézve méltóztassék évtizedekre visszamenve, életpályájok iránt 
tudakozódni: és meg fog győződni a tisztelt képviselő ur, ha 
csakugyan meggyőződni akar és meggyőződést keres, hogy nevűk
hez és tevékenységökhöz a nevelés és átalános haladás terén 
mily örvendetes lendület van kötve. (Helyeslés.)

Pártolom  a pénzügyi bizottság indítványát.
Elnök: Elfogadja a t. ház pénzügyi bizottság által az ágostai 

hitvallású egyház segélyezésére javaslatba hozott 36.000 f'rtot? 
A kik megszavazzák m éltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A 
többség megszavazta.

Wächter Frigyes jegyző: (olvassa): A helvét hitvallású egy
háznak 65.000 forint.

Elnök: Megszavazza a ház ez összeget? (Megszavazzuk!) 
Tehát meg van szavazva.



II. RÉSZ.

Hoffmann Pál és társainak indítványa a vallás és közoktatási 
miniszterinni kezelése alatt álló alapok és alapítványok tárgyában

és annak tárgyalása.

A vallás és közoktatási minisztérium 1873. évi költség- 
vetésének tárgyalása alkalmával az alapok és alapítványok ügyé
ben Grhyczy Kálmán és Csiky képviselők indítványt terjesz te t
tek elő, a ház akkor azt a határozatot hozta, hog}r ez a budget 
vita után fog tárgyalás alá vétetni. 1873. évi márczius lö-én 
Hoffmann Pál és társai egy uj határozati javaslatot adtak be a 
házhoz ez ügyben, mely igy szó lt:

Hoffmann Púd: Komáromváros t. képviselője múlt lió 24-én 
a közoktatásügyi költségvetés tárgyalása alkalmával egy hatá
rozati javaslatot nyú jto tt be a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter közvetlen fölügyelete s kezelése alatt álló alapok s alapít
ványok iránt. A képviselőház akkor a t. közoktatásügyi miniszter 
ur indítványára és Grhyczy Kálmán t. képviselő u r beleegyezé
sével elhatározni m éltóztatott, hogy e határozati javaslat a 
budget-vita után fog érdemleges tárgyalás végett napirendre 
kitüzetni. Néhány nappal későbben ugyanazon tárgyban Csiky 
Sándor képviselő ur szintén egy határozati javaslato t nyújto tt 
be, s m éltóztatott elhatározni, hogy az Grhyczy Kálmán t. kép
viselő ur határozati javaslatával együtt fog tárgyaltatni. Van 
szerencsém már most a magam és több képviselőtársam  nevé
ben ugyanezen tárgyra vonatkozólag egy határozati javaslatot 
a t. ház asztalára letenni, kérvén annak kinyom atását elrendelni 
és érdemleges tárgyalását akkorra kitűzni, m ikor az említett 
határozati javaslatok tárgyaltatni fognak.

Szeniczey Ödön jegyző (olvassa:) H atározati ja v a s la t: Te
kintve, hogy a képviselőház a m últ 1869 — 72-ki országgyűlés
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ülésében 1406. szám a. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
fölügyelete és kezelése alatt álló alapok és alapítványok jogi 
természetének megvizsgálása és a teljesített vizsgálat eredmé
nyéről a háznak teendő véleményes jelentés végett 12 tagír 
bizottságot küldött volt k i ; tekintve, hogy ezen bizottság a 
m ondott föladatot teljesen meg nem oldotta, hanem a múlt 
1869 — 72-ki országgyűlés végeztével, még pedig a képviselőház 
1872. évi április 9-én tarto tt 479. ülésében 5646. szám alatt 
(1441. írom. sz.) jelentést tőn, melyben addigi működésének 
eredményét bemutatva, abbeli rem ényét nyilvánitá, miszerint a 
hozzá utasítva volt nagyfontosságu ügynek elintézését a jövő 
országgyűlés sürgős teendőjének fogja tekinteni, határozza el a 
képviselőház:

miszerint 15 tagú bizottságot küld ki azon czélból, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium fölügyelete és kezelése 
alatt álló alapok és alapítványok jogi természetét, a múlt ország
gyűlés folyama alatt, ugyanazon czélból kiküldve volt 12 tagú 
bizottság m unkálatát folytatólag megvizsgálja és a teljesített 
vizsgálat eredményéről a képviselőháznak mielőbb véleményes 
jelentést tegyen ; mindaddig pedig azon alapok és alapítványok 
az eddigi módozatok szerint kezeltessenek. B eadják: Hoffmann 
Pál, Perczel Béla, b. Sennyey Pál, Somssioh Pál, Bánó József, 
Éber Nándor, Korizmics László, Pulszky Ágoston, Kovách 
László, Fáik Miksa, Széli Kálmán, U rváry Lajos, Hodossy Imre, 
Prileszky Tádé, E rnuszt Sándor, M olnár Antal, Házmán Fereucz, 
Molnár Pál, Justh  József, Pólya József, Tóth Bálint, Szeniczey 
Ödön, Mihályi Péter.

Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter·. Miután ezen hatá
rozati javaslat szoros kapcsolatban áll a Ghyczy Kálmán t. kép
viselő ur által benyújtott határozati javaslattal a tanulm ány és 
vallási alapok megvizsgálására nézve: bátor vagyok a t. házat 
fölkérni, hogy Hoffmann képviselő ur határozati javaslatát a 
Ghyczy Kálmán képviselő ur határozati javaslatával egy időben 
méltóztassék napirendre kitűzni; természetesen a költségvetés 
tárgyalásának bevégezte után. (Helyeslés.)

Elnök: Tehát a benyújto tt határozati javaslat ki fog nyo
matni, és a Ghyczy Kálmán képviselő ur hasontermészetü hatá
rozati javaslatával egyidejűleg fog napirendre tűzetni.
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Ezen indítványokat és határozati javaslatokat a ház 1S73. 
márczius 27-én vette tárgyalás alá:

E lnök : Következik a napirendnek harmadik tárgya, vagyis 
Ghyczy Kálmán, Hoffmann Pál és Csiky Sándor határozati 
javaslataiknak tárgyalása. M indenekelőtt a határozati javaslatok 
föl fognak olvastatni.

Wächter Frigyes jegyző (olvassa a határozati javaslatokat.)
Trefort Ágoston vallás- e's közoktatásügyi miniszter: Midőn 

szerencsém volt a tisztelt házat arra kérni, hogy Komárom 
városa érdemes képviselőjének, Ghyczy Kálm ánnak a vallás és 
tanulmányi alapokra vonatkozó határozati javaslatát ne a budget- 
vita közben, hanem annak befejezésével méltóztassék fölvenni 
és tárgyalni, ezzel bebizonyítottam, m iszerint nem kívánom, hogy 
ezen javaslat agyonhallgattassék, bebizonyítottam , hogy egész 
korderejét és jelentőségét fölfogtam. De bármily nagy legj'en 
is jelentősége, nem hiszem, hogy idején volna, most keresni és 
fejtegetni az elveket, a melyek benne rejlenek.

Ami e javaslatban foglaltatik, az előttem tisztán jogi kér
dés, mely főleg alaki tekintetben nagy jelentőségű. K étséget 
nem szenved, hogy a vallás- és közoktatási miniszter mindazon 
alapok kezeléséért, a melyek reá bizvák, s igy a vallás és tanul
mányi alapok kezeléséért is felelős, és ennek folytán én —- 
szintúgy, m int elődeim tették  — be fogom terjeszteni a zár
számadásokat, s kötelesnek érzem m agam at ezen alapok minden 
egyes tételére nézve — valahányszor kívántatik — a tisztelt 
háznak fölvilágosítást nyújtani.

Ha a tisztelt ház fölvilágosításommal netalán nem lesz 
megelégedve, vagy ha valamely visszaélés követtetnék e l : 
jogában fog állani ellenem bizalmatlanságot szavazni, sőt tovább 
megyek, engem perbe is fogni. Azt hiszem tehát, hogy ez ala
pokra nézve a tisztelt ház ez utón kellő ellenőrzést gyakorolhat. 
(Ellenmondás balfelöl.) Nem következik azonban ebből, hogj' 
ez alapokat a költségvetésbe be kellene v e n n i; m ert arról, ami 
egyszer a költségvetésbe bejön : a budgetjog term észeténél fogva 
joga van a tisztelt háznak teljesen rendelkezni. Már pedig addig, 
mig az 1790: XX VI. törvényczikk érvényben fönnáll: nincs 
jogunk ezen alapokról rendelkezni. Ha ezt akarjuk tenni, előbb 
ezen törvényt kell m egváltoztatnunk ; tö rvényt pedig megváltoz
tatnunk ; törvényt pedig m egváltoztatni, vagy módosítani kép



viselőházi határozat által nem lehet, nem szabad ; m ert kizárnék 
egy részről a koronát, más részről a főrendiházat a törvény- 
alkotás jogából; és ha prakticze veszszük a dolgokat: ez utón 
igen könnyen azon helyzetbe ju thatnánk, hogy gonosz konfliktust 
idéznénk elő.

H a ugyanis a tisztelt ház határozatot hozna ezen alapokra 
nézve : a főrendiháznak szintén joga volna, ezzel szemben, hatá
rozato t hozni ellenkező irányban, valam int a koronának is joga 
volna a m inisztert oda utasítani, hogy a határozatot ne hajtsa 
v ég re ; s ime ez esetben előttünk állana a konfliktusok egész 
sora. Már pedig azt hiszem, hogy azon előny, mely abból 
háram lanék reánk, ha mi most ezen alapokat bevennők a bud- 
g e tb e : korán sem állana arányban a következésekkel, melyek 
ezen konfliktusból kifejlődnének.

M inthogy azonban kételyek léteznek ez alapok jogi term é
szete irán t és a tisztelt ház már a m últ országgyűlésen b izo tt
ságot küldött ki azon alapok jogi term észetének megvizsgálására: 
csak következetesek leszünk önmagunkhoz, ha ugyanezen az 
utón maradunk, és ha e czélra ismét bizottságot küldünk ki. 
Ha ez a bizottság működését befejezvén, jelentése a ház elé 
kerül: a háznak tökéletesen jogában fog állani a minisztériumot 
oda utasítani, hogy ezen jelentés alapján terjeszszen elő javas
latot, a melyről azután a ház a maga bölcsesége és belátása 
szerint fog határozni.

É n  tehát pártolom tisztelt barátom  Hoffmann Pál képviselő 
ur határozati javaslatát, mely szerint az érin te tt czélra egy 
ilyen bizottság volna kiküldendő. Ez indítvány elfogadásával a 
jövőnek nincs praejudikálva, a jelenre nézve pedig biztosíthatom 
a tisztelt házat, hogy a mostani kezelésrendszer m egtartásából 
sem politikai, sem pénzügyi, sem gazdászati tekintetben semmi
féle hátrány nem fog származni.

A m ondottak után van szerencsém fölkérni a tisztelt házat, 
hogy Grhyczy Kálmán képviselőtársam  és Csiky képviselő ur 
határozati javaslatának mellőzésével, Hoffmann Pál képviselő 
innak javaslatát méltóztassék elfogadni. (Helyeslés jobbfelől.)

Ghi/czy Kálmán : Ha állana az, tisztelt ház, amit az igen 
tisztelt vallás és közoktatási miniszter ur most m éltóztatott 
mondani, hogy t. i. annálfogva, mivel ő elismeri, hogy a kezelése 
alatt lévő alapokról számot adni tartozik és azokért felelősségre
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is vonathatik, ezen alapoknak költségvetését a ház elé terjesz
teni nem kö teles: akkor, t. ház, egy miniszter sem volna köte
les a ház elé terjeszteni költségvetését, (Úgy van, balfelöl.) 
m ert hisz m indegyik miniszter felelős azért, a mit tesz, mind
amellett a költségvetéseket a ház elé kell terjeszteniük. (Igaz! 
balfelöl.)

Azt mondja a miniszter ur, hogy különbség van az alapok 
és azon többi tárgyak közt, melyek a költségvetésbe bele szok
tak foglaltatni. Azt mondja, hogy nem is lehet addig az alapo
kat a költségvetésbe foglalva a ház elé terjeszteni, a inig erre 
nézve külön törvény nem h oza tik ; és hivatkozik e részben, ha 
jól hallottam szavait, az 1790: X X Y I. törvényczikkre. A XXVI. 
törvényczikk alapítványokról szól csupán, de nem szól azon 
alapokról, melyek nem alapítványok, hanem az ország javaiból, 
államjavakból alkottattak.

De ha elismerem is a t. m iniszter ur állításának helyessé
gét, hogy törvényt szükséges hozni a végett, hogy a szóban 
forgó alapoknak előirányzata a költségvetésbe foglaltassák: 
engedje meg, hogy egy anachronismust igazítsak ki, a mely 
érvelésébe véletlenül becsúszott. Az a törvény ugyanis, melyet 
ő még csak ezentúl kíván m egalkottatni, már m eghozatott az 
1848-ik évi III. törvényczikk által, a mely behozta a parlamen- 
tális rendszert, behozta a miniszteri felelősséget és megállapí
to tta  azt, hogy ő felségének bármely rendelete csak akkor érvé
nyes, ha a Budapesten székelő m iniszterek egyike által aláira- 
tik. E  szerint mindazon ügyek, melyek a miniszterek által 
kezeltetnek, ha ő felségének jóváhagyásával intézteinek is el: 
az országgyűlés ellenőrzése alá tartoznak. (Helyeslés balfelől.) 
Es e részben nem esnek kivétel alá azon ügyek sem, melyek a 
patronátusi jog  erejénél fogva intéztetnek el ő felsége által; 
m ert nincs például fontosabb ága a patronátusi jognak, mint az 
érsekek, püspökök, prépostok, apátok kinevezése, és még ez is 
csak miniszteri ellenjegyzés m ellett történhetik  érvényesen. (Igaz! 
Úgy v a n ! balfelől)

Ezeket előre bocsátva, azok folytán, a m iket a miniszter 
úrtól hallani szerencsém volt, néhány szóval bátor leszek indo
kolni indítványom at. (Halljuk ! Halljuk !)

Én, megvallom, meglehetősen tisztában vagyok magammal 
arra nézve, hogy a vallás- és közoktatási minisztérium kezelése



alatt lévő alapok- és alapítványoknak mi legyen jogi természe
tük; mindamellett azonban távol van tőlem, hogy ellenezni 
kívánnám a Hoffmann és Csiky képviselő urak határozati javas
latának azon részét, melyben az kívántatik , hogy ezen alapok 
és alapítványok jogi term észetének megvizsgálására bizottság 
küldessék k i ; m ert magam is tökéletesen indokoltnak és helyes
nek találom, hogy a t. ház szerezzen magának tájékozást és 
fölvilágositást mindazon körülményről, mindazon szempontok
ról. melyek ezen jogi kérdésnek tisztába hozatalára befolyással 
vannak. É n azért részemről Hoffmann képviselő ur határozati 
javaslatát kész vagyok elfogadni, ha annak utolsó szavai k i
hagyatnak, (Derültség a jobb oldalon) ha jelesen kihagyatik a 
következő passzus: „mindaddig pedig azon alapok és alapít
ványok az eddigi módozatok szerint kezeltessenek“. Ha ezen 
passzus k ih ag y a tik : akkor Hoffmann képviselő ur indítványa 
mellett m egállhat az enyém is s ha tetszik a háznak, elfogad- 
tathatik.

Más szempontból is, t. ház, igen czélszerü lesz. ha a tisz
telt ház ezen alapok és alapítványok megvizsgálására bizottsá
got m éltóztatik k ikü lden i; m ert ezen bizottságnak jelentése, úgy 
hiszem, meg fogja győzni a t. házat arról, hogy ezen alapítvá
nyoknak legnagyobb része egyátalában meg nem érdemli azon 
nagy zajt és lármát, mely m iattok tám asztatott.

Van ugyan ott egy nevezetes alap, a két millió forintra 
terjedő izraelita alap, a mely mindenesetre olyan, hogy mind 
nagyságánál, mind czéljánál fogva nagy figyelmet és megfelelő 
intézkedést kíván; de a többi alapok és alapítványok nagyobb 
részének tárgyai körülbelül a következők : ösztöndíjak a közép- 
a reáltanodái, a műegyetemi tanulók és joghallgatók számára, 
árva gyermekek, nemes leányok, Klobusiczky, Jeszenszky, 
Zsigray, Liszkovszky és más családok elszegényedett tagjainak, 
szegény vagy beteg hivatalnokok, szegény művészek, Eszterházy 
herezeg hivatalnokai fiainak segélyezése, a m agyar nyelv te r
jesztése stb.

Megvallom, nagyon óhajtanám  ismerni azon okokat, a 
melyek a vallás- és közoktatásügyi m iniszter u rat arra bírják, 
hogy ezen alapok és alapítványok oszággyülési ellenőrzését 
meg akarja gátolni.

Más ministeriumoknál szintén vannak hasonló alapítványok,



nevezetesen a földmivelési és pénzügyminisztériumnál s bár ezen 
alapítványok előirányzata a költségvetésben fog la lta tik : ez által 
még sohasem távolittattak  el azon czéltól, a melyre rendelve 
vannak és ezen eljárás az igen tisztelt miniszterek tekintélyét 
egyátalában nem csorbította. (Helyeslés balfelől.)

Tudom én, t. ház, hogy nem ezen alapítványok azok, a 
melyek m iatt annyi zajt és lárm át emelnek; (Halljuk!) hanem 
azok, a melyekre nézve azon követelés form áitatik, kivétesse
nek az államkormány kezelése alól és adassanak át az ezentúl 
fölállítandó és szervezendő katholikus autonómia kezelése alá. 
Ezen alapítványok közt vannak némely nevezetes alapítványok 
a melyek magánosok által alapittattak . Ezekre nézve egyátalá
ban nem lehet kérdés e tekintetben, hogy csakugyan kizáró
lag azon czélokra fordítandók, a melyekre alapítva vannak.

Vannak azonban ezen alapok és alapítványok közt olyanok, 
melyek az államhatalom által alapittattak, s melyek egy fönnálló 
törvény értelmében fordítandók bizonyos czélokra. Ezen ala
pokra nézve kérdés támasztathatok az iránt, vájjon folytonosan 
kizárólag azon czélokra forditandók-e, a melyekre eddig fordit- 
ta t ta k ; de arra nézve alapos követelés nem form áltathatik, 
hogy ezen alapok az állam kezelése alól k ivétessenek; mert 
azokat az államhatalom alapíto tta állami, vagy államivá vált 
javadalm akból és jószágokból és alapította azon föltétel alatt, 
hogy azok mindig az államhatóságok által kezeltessenek. Ezen 
százados gyakorlat az államkormány kezelésének jogosultságát 
tökéletesen bizonyítja.

Az államhatalomnak, a tisztelt kép viselőháznak van joga 
ezen alapokat kibocsátani az államkormány kezelése a ló l; de 
kiadni nem tartozik és erős meggyőződésem szerint, sohasem 
fog helyesen cselekedni, ha ezen nagy értékeket oly testület
nek kezelésére bízza, a mely az országon kívül székelő, az 
államhatalmon fölül emelkedni kívánó, (Elénk helyeslés) term é
szete szerint korlátlan hatalom nak hódolván, ezen hatalomnak 
rendeletéit az államtörvényein fölülhelyezi, az állam törvényeit 
ezen hatalom nak rendeletéi folytán megszegni, azoknak ellen
szegülni hajlandó. (É lénk helyeslés.)

Ha pedig, t. ház, áll az, hogy jogosan kezeli az államkor
mány mindezen alapokat és a lap ítványokat: akkor azokat csak 
úgy kezelheti, m int bármely más ügyet, mely az ő kezelése alá



törvény által rendeltetett. Volt alkalmam ez iránt nézetemet· 
már többször kifejteni és azt hiszem, hogy e részben az 1848-iki
III. törvényczikk, a parlam enti korm ányrendszer jogos igényei 
s a miniszteri felelősségnek fogalma sokkal határozottabban 
szólanak, mintsem hogy e részben sok szót vesztegetni szük
séges lenne.

A mi pedig azt illeti, hogy ezen alapok és alapítványok 
indítványom által elvonathatnának azon czéloktól. a melyekre 
most fordittatnak : bocsásson meg nekem a t. ház, de én azt hiszem, 
hogy ezen alapok és alapítványok elvonathatnak azon czélokról, a 
melyekre most forittatnak azon az utón, a m elyet Hoffmann kép
viselő ur javasol, (Fölkiáltás balfelő l: Igaz!) m ert én elhiszem és 
úgy is vagyok meggyőződve, hogy a kiküldendő bizottságnak vizs
gálódása folytán teendő jelentéséből ki fog derülni, hogj' a 
kérdéses alapok ez idő szerint helyesen fordittatnak ugyanazon 
czélokra, a melyekre jelenleg fordittatnak, de nem szükségkép 
fordítandók mindig azokra, a m elyekre most fordittatnak; m ert 
azon állami intézkedés, azon törvények, a melyek alapján most 
ezen alapok bizonyos czélokra fo rd itta tn a k : az idők körülmé
nyeinek változtával, m int minden törvényhozási tény, hasonló
kép m egváltoztathatnak. (Helyeslés balfelől.)

Addig is azonban, mig azon bizottságnak véleménye foly
tán, a mely Hoffmann Pál határozati javaslata szerint kiküldet
nék, a t. ház határozni fog, a mi, nézetem szerint, nem egy
hamar fog m eg tö rténn i: részemről szükségesnek tartom, hogy 
ezen alapok és alapítványok előirányzata a ház elé terjesztendő 
költségvetésbe befoglaltassék. (Helyeslés balfelől.)

Szükségessé teszi ezt ezen alapok helyes kezelésének biz
tosítása, a miniszteri felelősség eszméjének életbeléptetése, sőt 
szabad legyen megjegyeznem, kívánatossá teszi ezt ugyanazon 
intézetek érdeke és azon czólok előmozdítása is, a melyekre 
ezen alapok rendelve vannak. Hivatkozom e részben az egye
temre, a múzeumra és a váczi süket-némák intézetére. Ezek 
alapjai szintén a vallás- és közoktatási miniszter ur kezelése 
alatt á llanak ; költségvetésük egy idő óta megjelenik a ház 
asztalán és kérdem, hogy azon idő óta, m ióta ezen intézetek 
költségvetése a képviselőház által tá rg y a lta tik : vonattak-e el 
ezen alapok legkisebb részben is azon czéloktól, a melyekre 
rendelve vannak? (Helyeslés balfelől.) Sőt, hogy ezen intézetek



most fölvirágozni kezdenek és tetemesen fölvirágoznak: nem 
épen annak következóse-e, kogy ezen intézetek költségvetése 
most a ház által tárgyaltatik és állapittatik  meg?

Meg vagyok győződve arról, hogy például a tanulmányi 
alap költségvetésének az országgyűlés által való tárgyalása senki
nek sincs inkább érdekében, m int azon intézeteknek, a melyek 
ezen alapból tartatnak  főn és azon tanároknak, a kik fizetésü
ket ezen alapból húzzák. Az ezen alapból fön tarto tt intézetek
nek tömérdek szükségeik vannak. E l van ismerve, hogy taná
raik kellőkép nem dijaztatnak. A tanulm ányi alap nem elég
séges a szükségletek födözésére. Az illető tanárok e részben az 
országgyűléshez fordultak. De m iként szubvenczionáljon az 
országgyűlés egy oly alapot, a melynek vagyoni állapotát nem 
ismeri, nem ellenőrizi, a melyre nézve az irán t sincs tisztában, 
felekezetinek vagy országosnak tekintendő-e? És miként javítsa 
az ország bevételeiből azon tanárok fizetését, a kikre nézve 
átalán véve m inden ellenőrző befolyásból ki van zárva ? (Tetszés 
balfelöl.)

Meg vagyok győződve, hogy a m int a tanulm ányi alap 
költségvetése a házban tárgyaltatn i fog, valam int a ház az 
egyetem szükségletein a lehetőséghez képest mindig segített, 
valam int a múzeumra nézve is m egtett m inden leh e tő t: úgy a 
tanulm ányi alapból fön tarto tt tanodák és jogakadémiák ügyén 
is segíteni fog és azok ügyén ez utón lehet majd a legsikereseb
ben és leghamarabb segíteni. (Helyeslés balfelől.)

Engedje meg a t. ház, hogy még csak egy észrevételt 
tegyek. (Halljuk!) Lehet-e alkotmányos államban azon állapotot 
tűrni, hogy egy miniszter 40—50 millió forin tnyi értéket kezel
jen  anélkül, hogy eziránt valakinek szám olna? (Igaz! Úgy van! 
balfelől.) Ez pedig, t. ház, ezen alapok- és alapítványokra 
nézve betű szerint igy van.

É n  biztosan nem tudom, de erősen hiszem, hogy a val
lás és közoktatási m iniszter ur ezen alapok és alapítványok 
költségvetését annak idejében ő felsége elé terjeszti; ő felsége 
kiadja erre resulotióját és az ő felsége által helybenhagyott 
költségvetést a miniszter saját ellenjegyzése m ellett foganatba 
veszi; de arra nézve, hogy miképen vétetik  e költségvetés 
ezután tényleg foganatba, azon számvevőség, amely a minisz
térium nak hivatala kebelében létezik, és neki alá van rendelve,



készít ugyan számadást és kim utatást, de ezeket senki nem vizs
gálja meg, m ert a számvevőszék ezen kim utatásokat és szám
adásokat meg nem vizsgálja.

ím e az 1871. évi márczius 14-én 3320. szám alatt a t. kép
viselőház a közalapokról szóló 1869-ík évi zárszámadásokat 
kiadta a számvevőszéknek oly utasítással, hogy a törvény érte l
mében járjon el azon özeiből, hogy ezen zárszámadások az 
államszámvevőszék észrevételei kíséretében annak idejében az 
országgyűlés elé terjesztessenek. A számvevőszók, az 1870-ki 
zárszámadások megvizsgálásáról beadott jelentése szerint, a 
hozzá intézett határozatnak teljesítését m egtagadta; azt mond
ván, hogy meg van győződve, hogy a vallás és közoktatási 
minisztérium kezelése alatt lévő alapok és alapítványok zár
számadásainak megvizsgálása a számvevőszékhez nem ta r to z ik ; 
megvizsgálta ugyan az egyetemi zárszámadásokat és a muzeum 
zárszámadásait; de. am int jelentésében megjegyzi, nagyon kel
letlenül és csak azon kényszerből, m ert ezen intézetek költsé
geinek előirányzata már a költségvetésbe be volt fog lalva; de 
kijelentette egyszersmind azt is, hogy maga is azt hiszi, hogy 
azon eljárása, melynél fogva megvizsgálta ezen zárszámadáso
kat, nem helyes.

Ily  állásban lévén a dolgok, ón azon tekintetből is bátor 
vagyok indítványom at a t. ház figyelmébe ajánlani, mivel az 
egyáltalában nem alterálja a fönlévő jogi kérdést: fönhagyja 
határozottan, hogy mindaddig, mig azon az utón, amelyet Hoff
mann és Csiky képviselő urak javasolnak, a jogi kérdés el fog 
döntetni, ez alapok és alapítványok, habár költségvetéseik az 
országgyűlés ellenőrzése m ellett az országgyűlésen tárgyaltat
nak is, fordittathassanak azon czélokra, a melyekre jelenleg 
fordítva vannak. És m inthogy maga a miniszter ur is elismeri 
azt, hogy ő csakugyan mindezekről felelősséggel és számadás
sal ta r to z ik ; azokból azonban, amiket szerencsém volt előadni, 
meggyőződhetik, hogy ámbár m ár hetedik éve, hogy a minisz
térium ezen alapokat és alapítványokat kezeli, m indamellett az 
azokról adott számadásai mind ez ideig nem voltak megvizs
gálva, nem kételkedhetem  azon, hogy a t. m iniszter ur, m int 
alkotmányos érzelmű férfiú, továbbá ez állapotot tű rn i nem fo g ja ; 
(Elénk tetszés balfelöl) és azért bátor vagyok indítványom at 
a tisztelt háznak figyelmébe ajánlani. (Élénk helyeslés balfelől.)



Hoffmann Pál: Engedje meg a t. ház, hogy határozati 
javaslatom at csak nagyon röviden indokoljam. Még a múlt 
országgyűlés folyama alatt, jelesen az 1870-ik évi február havá
ban, hasontartalm u határozati javaslatok feküdtek a képviselő- 
ház elő tt; ugyanakkor részemről egészen hasonló határozati 
javaslatot terjesztettem  be a t. képviselőházhoz, egy 12 tagú 
bizottságnak a végből leendő kiküldése végett, hogy az a 
közoktatásügyi minisztérium kezelése alatt levő alapok és ala
pítványok jogi term észetét vizsgálja meg; és ezzel szemben 
Grhyczy Kálmán t. képviselő ur is adott akkor be egy, a most 
szőnyegen lévő javaslatával azonos határozati javaslatot, mely 
csak egy mellékes pontra nézve volt annyiban eltérő, amennyi
ben akkor a korm ánytól ezen alapoknak vagyoni álladékát 
kim utatni igényelte. Lényegében Grhyczy Kálmán képviselő 
urnák akkori határozati javaslata is azt tárgyazta, hogy a kor
mány utasittassék ezen alapokat és alapítványokat a budgetbe 
bevenni. A t. kópviselőház akkor Grhyczy Kálmán képviselő 
urnák határozati javaslatát nem fogadta el ; hanem igenis elfo
gadta ugyanazon tartalm ú határozati javaslatot, m elyet én vol
tam szerencsés több társaimmal egyetemben beterjeszteni.

Ezeket azért voltam bátor m indenekelőtt megjegyezni ; 
m ert én nem csodálkozom azon, sőt a dolog természetében lévő
nek találom, hogy Grhyczy Kálmán képviselő ur most ugyan
azon határozati javaslattal lép elő ; de másrészről azt hiszem, 
részemről is tökéletesen indokolható az, ha ugyanazon határo
zati javaslatot az övé ellenében ismét megújítom, remélvén, 
hogy azon többség, mely akkor azt elfogadta, következetesen 
ma is el fogja azt fogadni. Határozati javaslatom nak csak végső 
pontja az, mely Grhyczy Kálmán képviselő ur határozati javas
latával igaz, de hom lokegyenest ellenkezik. Mert mig Grhyczy 
Kálmán képviselő ur a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
nak kezelése és fölügyelete a la tt álló alapokat és alapítványo
kat a budgetbe fölvenni kívánja közvetlenül, nem ellenezvén 
azt, hogy azokra vonatkozólag azok jog i term észetének kiderí
tését czélzó bizottság küldessék ki, addig én részemről ezen 
bizottságot kiküldeni szintén indítványozom  ; és mindaddig, mig 
ezen bizottság működését be nem fejezte, ezen alapok és ala
pítványoknak jelen kezelési m ódját fön tarta tn i kívánom.

Annálfogva, t. ház, úgy látszik, nincs egyéb teendőm.
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m int azon okokat előadni, melyek m iatt nem tartom  helyesnek 
és ezé [szerűnek, hogy míg ezen bizottság m unkálatát befejezné, 
már egyelőre is ezen alapok és alapítványoknak a budgetbe 
beállítását elfogadjam. Legyen szabad megkisérlenem m egbírálni 
azokat, melyeket a t. képviselő ur m ondott, és melyekre lehe
tetlen nem reflektálnom.

A t. képviselő ur nem ugyan első sorban, de m inden
esetre a legnagyobb nyom atékkai hivatkozott az 1848. III-ik  
törvónyczikkuek nem ugyan egy határozott §-ára, hanem úgy 
látszik, több szakaszára, továbbá a parlam enti kormány term é
szetére és a miniszteri felelősségre.

É n teljes készséggel elismerem, hogy az 1848-ik t.-czikk 
és a parlam enti kormány elve azt hozza magával, hogy a kor
mány azon vagyonokról, azon javakról, melyeket kezel, a tö r
vényhozásnak és különösen a képviselőháznak ' számoljon, és 
ennek megfelelően folyjanak e házban a budgettárgyalások.

De legyen szabad megjegyeznem itt, hogy a parlam enti 
praxis, mely eddigeló ezen alapokat nem tárgyalta, bizonyosan 
valami okon a lap u lh a t; m ert csak nem fogja senki sem állí
tani, hogy ezen alapokról nem volt senkinek tudomása, és csak 
akkor tudtuk, hogy léteznek, mikor 1870-ben hozzá szóltunk. 
A törvényhozás igenis tud ta  ezen alapoknak létezését, és ha 
eddig a parlam entre azokat nem hagyta, annak okát azon körül
ményben kell keresni, hogy ezen alapok természete és viszo
nyai olyanok, melyek bizonyos kétely t hagynak föl, melyeknek 
megszüntetéséig azokról intézkedni nem lehet.

Habár tehát én részemről elismerem, hogy a parlam enti 
kormány elve azt hozza magával, hogy a kormány számoljon 
azokról, amiket kezel; de a parlam enti praxis azt m utatta 
eddigelé, hogy ezen alapok azok közé nem soroztattak, melyek
ről a parlam entnek kellett volna számolnia.

Megegyezek a t. képviselő úrral abban, amit hivatkozás
sal az 1848-ik évi III-ik  törvényczikkre m ondott, hogy t. i. 
lehetetlen, hogy egy miniszter több m illiókat kezeljen minden 
felelősség nélkül. E zt én is lehetetlennek ta r to m ; de az én 
határozati javaslatom is ezen anomalia m egszüntetését czélozza, 
az is véget akar vetni annak, hogy a miniszter kezeljen oly 
összegeket, amikről senkinek sem szám ol; de előbb azok jogi 
term észetét tisztába hozatva kívánom látni.

II. 5
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G-hyczy Kálmán t. képviselő ur határozati javaslatának 
indokolásában azt m éltóztatott mondani, hogy nem praejudikal 
az alapok és alapítványoknak a budgetbe való beállításuk ezen 
alapok kellő rendeltetésökre való fordításának és az ország vég
leges intézkedésének. A t. képviselő urnák ezen nyilatkozatá
hoz részben hozzájárulok, részben nem.

Bizonyosan vannak számosán, akik azt hiszik, hogy nem 
praejudikál; én magam is azok közé számítom magamat, akik 
nyugtalanságot m agokban nem éreznének, hogyha ezen alapok 
budgetszerüleg előszám ittatnának; de nekünk nemcsak m agun
kat kell tekinteni, hanem szükséges figyelembe vennünk az 
ország, és átalában minden jogosult körök vélem ényét; és hogy 
ezen alapoknak a budgetbe való fölvétele mindenesetre támasz
tana igen nagy nyugtalanságot, azt úgy hiszem, nem fogja senki 
kétségbe vonni.

Hogy csakugyan praejudikálni fogna, arra nekem a t. kép
viselő ur mai beszédében igen hatalmas érvet szolgáltatott. 
A t. képviselő ur azt m ondá: ozélszerü volna az alapok kedvéért 
is a budgetszerü tá rg y a lá s ; mert, mivel a tanulm ányi alapok 
nem fordulván elő a budgetben, az országgyűlés, a képviselő
ház nem jav ítha tja  azon intézeteket, nem jav ítha tja  jelesül az 
o tt működő tanárok állását, mert, úgymond a t. képviselő ur, 
ezen alapokról és intézetekről nem tudjuk, hogy azok államiak-e 
vagy felekezetiek ; ha pedig a budgetbe bevétetnek, akkor tud
juk, hogy államiak.

Méltóztassék megengedni, hogy ezen nyilatkozatából azon 
konzekvencziát vonjam, hogy valam int a tanulm ányi alapokra 
nézve azáltal ő m egnyugvást szerez, hogy azok állam iak : úgy 
viszont azokra nézve, akik azt hiszik, hogy azok nem államiak, 
ez épen teljes bizonyítékát képezné annak, hogy ezen alapok 
a budgetszerü tárgyalás által egyszerűen államiakká válnak.

É n tehát ennélfogva azon vélem ényben vagyok, hogy elő- 
leges vizsgálat és annak eredménye fölötti határozat előtt azon 
rendszabály nem lenne ozélszerü, nem felelne meg az ország és 
a jogosult körök közvéleményének és pedig annál kevésbbé; 
m ert én ellenmondást látok abban, hogy ugyanegy pillanatban, 
midőn az alapoknak megvizsgálásáról van szó, tehát kétségről, 
hogy ugyanakkor történjék, még pedig annak részéről lényeges 
változás, aki a vizsgálatot e lrendelte ; annyival kevésbbé tar-



tom indokoltnak, midőn a jelenlegi tényálladók csakis annak 
van javára, aki ezen intézkedést m egtenni kívánja.

E n nem tartózkodom  kijelenteni — nem tudom  azok, akik 
határozati javaslatom at aláírták, osztoznak-e ezen egyéni véle
ményemben, miszerint azt hiszem, hogy mindezen alapoknak 
birtokosa jelenleg az állam. Hogy ez igy van, ezt bátor 
vagyok azzal indokolni, m ert a kormány, az államnak egy két
ségtelen közege az, aki jelenleg azon alapokról rendelkezik; 
ezen tényálladók amellett szól, hogy ez alapok az állam birto
kában vannak.

Ha ez igy áll, akkor nincs semmi okunk, hogy a budgetbe 
való fölvétel által biztosítékot szerezzünk; az államra nézve 
elég biztosítók az, hogy a miniszter kezeli, aki felelősséggel ta r
tozik a törvényhozásnak; ez teljes biztosíték az államra nézve 
az irán t is, hogy a mennyiben .a vizsgálat oda fogna vezetni, 
hogy ezen javaknak akárm ely része, m int államvagyon fog 
tek in te tn i: m inden nehézség nélkül a budgetbe felvehető ; ehhez 
fogható garancziája nincs azonban azoknak, kik azokra jogos 
igénynyel bírnak. Az egyházaknak semmi biztosítéka nincsen 
afelöl, hogy amennyiben az alapok egy része őket fogja illetni, 
az csakugyan ki is fog adatni.

Ezek azon okok, melyeknél fogva én nem tartom  sem 
szükségesnek, sem időszerűnek az alapokat a költségvetésbe 
már jelenleg fölvenni.

Amit a tisztelt képviselő ur az alapok jogi természetére 
vonatkozólag még mondani szíves volt, arra legyen szabad most 
nem reflektálnom ; m ert ez most szőnyegen nincs. Az tárgya 
lesz a bizottság, és később a ház tanácskozásának.

Legyen szabad azon kijelentéssel ajánlani határozati javas
latomat, ami talán alkalmas lesz m egnyugtatást szerezni azon 
oldalra nézve, mely határozati javaslatom  végpontját kihagyatni 
kívánja, t. i., hogy valam int nem hiszem, miszerint soká ta r t
hasson azon idő, hogy a minisztérium milliókra menő alapokat 
parlamenti felelősség nélkül kezel; úgy másrészt azon meggyő
ződésem is van, hogy minden változás, mely az alapok tény- 
álladékával történhetik, mely ezek m ásként kezelését, másként 
alkalmazását czólozza: a törvényhozás valamennyi faktorainak 
hozzájárulását, beleegyezését teszi szükségessé.

E  kijelentésem, azt hiszem, igazolásául szolgálhat annak
II. 5*



hogy meggyőződésem szerint Grhyczy tisztelt képviselőtársam 
határozati javaslatára jelenleg szükség nincs.

A teljes garanczia fönforog arra nézve, hogy az ország 
m egkapja azon részt, mely őt illeti, s elháritta tik  azon időelőtti 
ingerültség, melyet Grhyczy határozati javaslata fölidézhetne. 
Vagyok bátor határozati javaslatom at ajánlani. (Helyeslés.)

Csiky Sándor: M ielőtt az általam beterjesztett határozati 
javaslat indokolásába bocsátkoznám, lehetetlen megjegyzést nem 
tenni azokra, miket Grhyczy tisztelt képviselőtársam által beadott 
határozati javaslatnak el nem fogadása m ellett a tisztelt vallás
ügyi miniszter úrtól és Hoffmann képviselő úrtó l hallottam.

Azt m ondta jelesen a tisztelt vallásügyi miniszter ur, hogy 
ha Grhyczy tisztelt képviselőtársam határozati javaslata elfogad
tatnék : ez, az ő nézete szerint, nagy összeütközésekre szolgál
tatna a lka lm at; m ert meglehet, hogy m ikor a költségvetésben 
a ház azt határozván, hogy a költségvetésbe foglaltassanak a 
közalapok és alapítványok jövedelmei, ő felsége pedig ellenke
zőt rendelne ehhez k é p e st: melyiknek engedjen a miniszter, s 
m it teljesítsen, nem volna képes m agát tájékozni. É n , tisztelt 
ház, ennek az 'esetnek előfordulhatását nem képzelem. E ttő l 
miniszter urnák legkevesebb oka sincsen ta r ta n i ; nincsen pedig 
azért, m ert ő felsége a király az alkotm ányra megesküdött, az 
alkotm ányban pedig, az 1848. évi III-ik  törvényczikkben benne 
foglaltatik az, miként ő felségének minden rendeletéi csak azon 
esetben érvényesek, és csak azon esetben kötelezők a hazára 
nézve, ha azt egy miniszter aláírja ; hogy az pedig nem hihető, 
olyan felelős minisztere legyen nz országnak, ki a háznak jogos 
határozata ellenére, ő felségének, akiről föl sem lehet tenni, 
hogy ily rendeletet kiadni akarhasson ; m ert hisz ő felsége, a 
mit tesz, magától nem szokta te n n i : arra valók tanácsosai, 
miniszterei, azokat kérdezi meg, a m iniszterek pedig bizonyára 
nem fognak oly tanácsot adhatni, hogy törvénybe ütköző ren 
deletet adjon ki. íg y  tehát, nézetem szerint, a miniszter urnák 
e tekintetben fölmerült aggodalma nem alapos.

Hallottam  Hoffmann Pál t. képviselőtársam által említeni, 
m iként a parlamentalis praxissal ellentétbe lenne az, hogy most 
a tisztelt ház, m iután 1870-ik év óta költségvetése mindig tá r
gyalás alá vétetett, a közalapok és alapítványoknak jövedelmei 
nem ik ta tta ttak  be, és a képviselőház még sem kívánta, hogy



ezen hiányok pótoltassanak és beiktattassanak. Itten  gyökered
zik tehát ö szerinte azon parlam entalis praxis, m elyet most 
ezen határozati javaslatnak elfogadása m egváltoztatna. Én azt 
hiszem, tisztelt ház, hogy a nemzeti jogoknak mulasztásból és 
az átmeneti korszak alatt nem teljesítéséből a kellő érvényre 
nem emelésének tekintete soha parlam entáris praxisnak nem 
lesz nevezhető s legfölebb sajnálni lehet, és sajnálja is az ország, 
hogy a nemzeti jogok a magok teljes érvényébe, gyakorlatba 
hozva a mai napig sincsenek. Azt csak azon visszás helyzet 
terem tette, melyet a közösügyi állapot idézett elő. De az ilyen 
mulasztásokat parlamentális praxisnak, és a nemzet jogainak 
megsemmisítésére okul nem lehet tekinteni. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.)

De többet is m ondott Hoffmann képviselőtársam (Halljuk!) 
állításának indokolására. Em lítette jelesen azt, hogy a tulajdon
jog ezekhez a közalapokhoz és alapítványokhoz nincs még 
ekkoráig tisztába hozva; következőleg olyanokat is lehetne és 
kellene az országos költségvetésbe befoglalni a miniszternek, 
amely alapoknak és alapítványoknak egészen más rendeltetésűk 
van a hagyományozó alapítók által.

Tisztelt h á z ! Itten  nem olyan alapokról van szó, melyek
nek rendeltetése tisztán földerítve nincsen. É n  azt olvasom 
Grhyczy Kálmán tisztelt képviselő ur által beadott indítványban, 
m ik ép : a vallás és közoktatási m iniszter közvetlen kezelése 
alatt álló alapok és alapítványok bevételeinek és kiadásainak 
előirányzata az illető czimek és rovatokban összeállítva, a jövő 
évi költségvetésbe foglaltassanak bele. Oly alapok és alapítvá
nyokról. amelyek nincsenek közvetlen a miniszternek a kezelése 
alatt, és a melyeknek czelja és rendeltetése tudva n incsen : az 
indítványban egy hanggal sincsenek említve. Az indítvány 
beszél oly alapokról amelyeknek rendeltetése ismeretes, melyek 
a m iniszter által kezeltetnek, és hogy arról a számadások nem 
terjesztettek a tisztelt ház elé, amint kellett volna, s nem az 
országos számvevőszék, hanem más miniszteri számvevőszék 
által vizsgáltattak meg: épen ebben rejlik a sérelem, s ezt kell 
orvosolni, és ennek orvoslására, a nemzet jogos kivánatának 
érvényre emelésének van irányozva Ghyczy Kálmán tisztelt 
képviselő urnák azon indítványa, amely itt fölolvastatott. Ehhez 
képest azon okok által, amelyek fölhozattak, magamat annak
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elfogadásától el nem tántorítván, ón azt elfogadom és ahhoz 
ragaszkodom.

Tisztelt ház ! Bátor leszek most egy pár szóval határozati 
javaslatom at ajánlani a tisztelt ház figyelmébe. H atározati jav as
latom két pontban különbözik Hoffmann Pál képviselő ur h a tá 
rozati javaslatától. Az egyik az, hogy az én javaslatom  szerint 
12 tagú és pedig azért 12 tagú bizottság választandó meg, m ert 
az 1870-ik évben is 12 tagú bizottság volt a tisztelt ház által 
ezen ezélra megválasztva ; én tehát nem látom okát annak, hogy 
miért kellenék azt most m egváltoztatni, m iután akkor a 12 tagú 
bizottság is elegendő volt a reábízott teendőknek teljesítésére; 
ellenben Hoffmann tisztelt képviselőtársam Ιδ -ös bizottságot 
javasol. De én azt mondom, ha a tisztelt háznak úgy tetszik: 
méltóztassanak 15 tagú bizottságot választani, ez úgy sem vál
toztat semmit a dolgon. Másodszor : határozati javaslatom  külön
bözik Hoffmann képviselő ur javaslatától abban, hogy Hoffmann 
képviselő ur azt mondja, hogy ezeknek az alapoknak és ala
pítványoknak kezelése addig, ameddig jogi term észetűk a meg
választandó bizottság által ki nem puhatoltatik  és a ház elé 
nem terjesztetik, s a ház által határozat h o za tik : megmarad 
úgy, m int eddig volt. E zt én, tisztelt ház, a felhozott okoknál 
fogva elfogadhatónak nem találom, s e tekintetben Grhyczy 
Kálmán képviselőtársammal tartok, aki ezen k ité te lt Hoffmann 
képviselő urnák határozati javaslatából elhagyandónak véli.

Határozati javaslatomban, tisztelt ház, beleigtattam  azt is : 
hogy a küldendő bizottság ezen országos ülés második idősza
kában okvetlen jelentést terjesszen elő, és oly szorgalommal 
járjon el, hogy ezen vizsgálattétel ne halasztassék végtelen 
időre. Hoffmann képviselő ur pedig egyszerűen azt akarja, hogy 
adjon mielőbb véleményt. Igen, de ez nem elégíthet ki ; mert 
hisz az azelőtt m egválasztott 12 tagú bizottság is ezzel az u ta
sítással volt kiküldve 1870-ben. ím e most harm adik éve kikül
detésének, és még csak egy jelentést adott be, s teendőjének 
még 3/4 része hátra van. Ha tehát nem lesz kitűzve, hogy mily 
határidőben tartozik jelentését beadni: tartok tőle, hogy az 
bizonytalan időre a végtelenig fog elmaradni, és igy ezen 15 
tagú bizottság az egyik országgyűlési szakról a m ásikra újból 
és újból megválasztatik, soha végleges jelen tést nem ad be, és 
a közalapok ezentúl is örökön örökké úgy fognak kezeltetni,



mint a hogyan kezeltettek ekkoráig a nemzet sérelmével. 
É n tehát mindezeknél fogva a magam határozati javaslatát 
a nemzeti érdekekkel s m indnyájunk érdekével összhangzónak 
találván, ajánlom azt a tisztelt ház pártolásába. (Helyeslés szélső 
baloldalon.)

Beírtál Gjörjij: (Halljuk!) Engedje meg nekem a tisztelt 
ház, hogy röviden előadjam azon indokokat, melyek engem ama 
határozati javaslat pártolásától visszatartóztatnak, melyet tisztelt 
képviselőtársunk Grhyczy Kálmán a ház asztalára letett. (Halljuk.)

Elfogadom, sőt magamévá teszem azon alkotmányos és 
parlamenti alapelvet, amelyet ő indokolásának hom lokára k itű 
zö tt; de, úgy hiszem, hogy ezen elismeréssel ellenkezőt és ennél
fogva helytelent nem cselekszem, ha egyúttal ama kérdés tag 
lalásába bocsátkozom: vájjon a kérdésben forgó, a vallás és 
közoktatási m iniszter közvetlen kezelése a la tt álló alapok és 
alapítványok, mennyiben ezek a katholikus vallási egyházi és 
oktatási czéljainak szentelvék, mondom, vájjon ezeknek keze
lése jogosan tartozik-e ugyanazon minisztérium tárczájába, és 
egyátalán az állami rendelkezés kere tébe '? Mig Magyarország
ban állami vallás, államegyház létezett, mig a magyarországi 
földtulajdonnak gyökerét a jus regium, annak alapját a magyar 
királyi adományozási rendszer képezé: úgy hiszem, tökéletesen 
a históriai jog corollariumai szerint fejlődött azon befolyás, 
melyet ő felsége és a m agyar kormány a katholikus egyházra 
és az oktatási czélokra szánt alapok kezelésére gyakorol. He 
mióta az 1848-ik törvények birtoklási rendszerünknek ezen régi 
alapját teljesen eltörülték, mióta ugyanazon törvényeknek III. 
törvényczikke és jelesen 2. §-a a vallásfelekezeteknek teljes 
egyenjogúságot proklam áltak ; azt hiszem, megszűnt azon régibb 
állami befolyásnak fönnebbi alapokon nyugvó jogosultsága és 
azt hiszem, hogy e hazának a katholikus hitfelekezetet valló 
polgárai szintoly jogosultan követelik azon tisztán katholiku- 
soknak mutatkozandó alapok és alapítványoknak kiadatását, 
amily erélylyel fogná e hazának egyéb vallásfelekezete vissza
utasítani a kormány és az állam, rendelkezési jogának saját 
alapjaikra és alapítványaikra való kiterjesztését. (Helyeslés 
jobb felől.)

Nem vagyok oly elfogult azt követelni, hogy e kiadatás 
azonnal, ridegen és ezen alapítványok jogi eredete természe
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tének megvizsgáltatása nélkül történjék. S ennélfogva, helyes
lem azon eljárást, amelyet a m agyar országgyűlés 1869 — 1872. 
szakában követett; de egyúttal kijelentem  azt is, hogy mind
addig, mig ezen alapok és alapítványok jogi természete és ere
dete megvizsgálva, eldöntve n incs: ezen lépesnél tovább menni 
sem jogos, sem czélszerü nem volna. (Helyeslés jobbfelől.)

Méltánylom én azon kímélet szándékát, amely tisztelt kép
viselőtársam Grhyczy Kálmán ur határozati javaslata indokolá
sában foglaltatik, s amely kiemeli azt, hogy ezen alapítványok 
költségvetése azon czóloknak szem bentartásával tárgyalhatok 
országgyiilósileg, amelyekre ezen alapítványok jövedelmei eddig 
fo rd itta tta k : és kiemeli azt, hogy e tényből a jogi kérdés 
későbbi megoldására valamely visszaható következtetés nem 
vonattathatnék ; de kénytelen vagyok kijelenteni, hogy maga 
ezen határozati javaslatnak czélja, t. i. hogy az állami ellen
őrzésnek ezen alapokra nézve jelenleg fönnálló azon rendszere, 
melyet a tisztelt miniszter ur m egem lített, t. i. hogy azok zár
számadásai az országos számvevőszék által megvizsgáltassanak, 
hogy ezen rendszer kiterjesztessék magára ezen alapok költség- 
vetéseinek előleges megbirálására és tárgya lására : ezen czél már 
nem kíméletet, hanem egy újabb m egszorítást tartalm az az ala
pok azon részére, amelyek katholikus jellegét a vizsgálat m aj
dan kitüntetendi, s a melyekre nézve a katholikus vallásfelet.- 
kezetbeli honpolgárok az államnak befolyását mindeddig tűrték 
szívesen; eltűrték már azért is, m ert ezen állami befolyás nem 
csupán ő felségének, m int a m agyar állam fejének jogkörére, 
hanem egyúttal azon legfőbb kegyuraságra vezethető vissza, 
melylyel a koronázott m agyar király a kath. egyházi vagj’on 
kezelésének ellenőrzésére nézve birt, és amely legfőbb kegy- 
uraság eddig eltörülve nincs. De m egnyugodtak még azért is, 
m ert ezen javak  jövedelm einek hova fordítása iránt a katho
likus egyházi bizottságnak mérvadó befolyása biztosítva volt.

Nem tartozik ide tisztelt ház megítélni, vájjon ezen katho
likus egyházi bizottságnak összealkotása helyes, megfelelő-e 
czéljának ; vájjon képviseli-e ez az ország katholikus lakosai 
összeségének é rd ek e it; ez véleményem és teljes meggyőződésem 
szerint m agoknak az ország katholikus lakosainak belügye, amely 
fölött intézkedni, amely bajon segíteni m inden esetre csakis a 
katholikusoknak leend föladatuk ; (Elénk helyeslés jobbfelől.)
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de mindaddig, míg a létező és általam  semmi részben el nem 
tagadott hiányokat megszüntetni és orvosolni önmaguk képe
sek nem leendünk: kénytelen vagyok azon egyházi bizottságot, 
mint a kath. egyházi szerkezet jelenlegi kifolyását, saját érde
keinek képviselője gyanánt elism erni; és én azon katholikus 
híveknek m egnyugtatását, akik ezen egyházi bizottság műkö
désében m egnyugvásukat ta lá lják : azon czélok közé sorolom, 
melyek előttem, mint országgyűlési képviselő előtt lebegnek. 
(Helyeslés jobbfelől.)

Ismétlem, tisztelt ház, hogy az általam  imént jelzett két 
körülmény teszi e haza katholikus polgáraira nézve eltürhetővé 
az államnak azon beavatkozását, amelyet az gyakorolni fog 
mindaddig, mig ezen katholikus alapoknak természete és eredete 
megvizsgálva és véglegesen tisztába hozva nem lesz.

Ámde ezen kímélet elenyészik azon pillanatban, midőn 
ezen katholikus alapok és alapítványok jövedelmeinek hováfor- 
dítása iránt döntő befolyás adatik oly tényezőnek, mely a 
katholikus jelleget végképen né lkü löz i; de sőt azon katholikus 
közegek befolyását paralizálni képes, mely eddig — elismerem 
— tökéletlenül talán, de teljesítette föladatát.

Fölöslegesnek tartanám  czáfolgatni azon érvet, melyet a 
tisztelt indítványozó ur épen a katholikusok m egnyugtatására 
indokolásában fölhoz, hogy ezen jövedelmek hováforditása azon 
czélok szemben tartásával is történhetik, melyekre azok eddig 
fordíttattak.

É n azt hiszem, tisztelt ház, hogy a biztosítás semmi esetre 
fakultatív nem lehet, és véleményem szerint a biztosítás épen 
ellenkező esetre szükséges; t. i. azon esetre, midőn az ország- 
gyűlés, mely az alapoknak eszerint előleges költségvetéseit 
bírálni fogná, e jövedelm eket ezen czéloktól eltérőleg más czé- 
lokra fo rd ítan á ; ám ezen esetre a határozati javaslatban semmi 
tájékozást nem találok, és annálfogva tájékozatlan m aradok arra 
nézve : mi módon fogná a képviselőház saját határozatait, ha 
csakugyan e czélok keretén kívül fogná azokat megalkotni, mi 
módon fogná azok érvényesítését szintén biztosítani?

De tovább megyek, és kijelentem  tisztelt ház, hogy az 
összeütközések még akkor sem fognának megszűnni, ha az 
országgyűlés a költségvetések megbirálásánál csakugyan ezen 
czélok keretében fogná magát ta r ta n i; m ert világos, hogy azon
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esetben, ba az országgyűlés azon költségvetésnek, — melyet a 
tisztelt vallásügyi miniszter ur a katholikus egyház és vallásfe
lekezetek jelenlegi képviseletével egyetórtőleg megállapítva te r
jeszt az országgyűlés elé, egyes tételeinek bírálatába bocsátko
zik, a magyar országgyűlés és legközvetlenebbül a t. képviselőház, 
azok egyes tételeit törli, más tételeket pedig utólag beállít ; 
minden esetre fölmerül azon kérdés: vájjon azon másitásokra 
nézve meg lesz-e hallgatandó legalább is azon egyházi közeg, 
mely eddigelé a katholikusok érdekeit képviseli ? Ha meg lenne 
hallgatandó : ez minden esetre szokatlan, hosszadalmas eljárás 
le n n e ; holott úgy tudom, hogy a m agyar budget-viták több
nyire épen a hosszadalmasság bűnében szenvednek, és ennél
fogva ezen szempontból sem fogadnám  el ez eljárást. De ha 
ezen m eghallgatás mellőztetnék, világos, hogy azon egyetlen 
befolyás, melyet a katholikusok eddig alapítványaik jövedel
meinek hová fordítására gyakoroltak, tökéletesen mellőzve, paraly- 
sálva lenne.

Tisztelt h á z ! É n  nem tartozom  azok közé, kik az egyház 
és állam közti viszonyoknak tisztázását elodázni kívánják ; sőt 
inkább tartozom  azok közé, kik e viszonyoknak, e kérdéseknek 
megoldását egészen. azon határokig elvinni elhatározvák, melye
ket nekünk egyrészt az állami érdekeknek teljes biztosítása 
előír, és m elyeket más részt a lelkiismereti szabadságnak és a 
vallásfelekezetek egyenjogúságának biztosítása igényel. Én nem 
tartozom  azok közé, kik talán palástolni akarnák azon hiányo
kat, melyek a katholika egyháznak, különösen annak világi 
viszonyaira vonatkozó ügyeiben lé teznek ; sőt ellenkezőleg azok 
közé tartozom, kik parányi müködésök egyik legfőbb fölada
tának tek in tik : ezen hiányokat egy egészséges, a katholikus 
hitfelekezetü világiakat is megnyugtató autonomikus rendszer 
mielőbbi életbeléptetése által kiegyenlíteni. De azon helyen, 
melyen jelenleg fölszólalok: lehetetlen félreismernem, hogy van
nak államunknak oly életkérdései, melyek állami belszerveze
tünk konsolidácziójára, melyek anyagi m egélhetésünk eszközei
nek előteremtésére vonatkoznak, és ennélfogva annyira égetők, 
hogy a magam részéről politikai bűnnek tartanám  ezen kérdé
sek háttérbe szorításával az autonomikus kérdések megoldását 
előtérbe helyezni. (Helyeslés jobbfelöl.)

Figyelm eztetnem  kell továbbá a tisztelt házat arra, hogy



ugyanezen kérdések közt vannak már is olyanok, melyek, mint 
a polgári törvénykönyv behozatala, alkalmai fognak szolgálni 
arra, hogy az egyház és állam közti kérdések egyik legégetöb- 
bike, a házassági jog  szabályozása által megoldassák. Végre nem 
lehet, hogy félreismerjem azt, hogy épen a katholikus alapok 
és alapítványok kérdése nemcsak azért, m ert nagy, — de meo 
tuo agitur, — hanem különösen a z é r t; m ert ezen alapítványok 
nagy részének természete azonos az egyéb egyházi javak  te r
mészetével : oly kényes, hogy annak üdvös megoldása vélemé
nyem és teljes meggyőződésem szerint csakis azon kölcsönös 
kímélet szellemében várható, melynek csillaga őseinket a közép
kori századok vallási villongásaiból kivezette, és melynek vará
zsa egyik éltető eleme volt azon összetartásnak, mely passzív 
ellentállásunk leghathatósabb tényezőjét képezte. Nem óhajtom 
tehát, tisztelt ház, hogy azon status quo, melyben a katholikus 
honpolgárok ez idő szerint m egnyugosznak, — megnyugosznak 
a kíméletnek azon két faktoránál fogva, melyet kiemelni bátor 
vo ltam : megzavartassék bárm i oly határozat által, melynek 
érvényesíthetése előttem  nem tökéletesen b iz to s : de a mely, ha 
érvényesítendő leend, bizonyosan, — m int Hoffmann tisztelt 
képviselőtársam is indigitalta — aggályokat költené, mely aggá
lyokból igen könnyen küzdelmek s a küzdelmekből izgatások 
eredhetnének, melyeknek én, hazám jelenlegi állapotában, épen 
azért, hogy sokkal fontosabb kérdéseket megoldhassunk, elejét 
venni kívánnám és nem óhajtanám, hogy nemcsak égető, de 
válságos kérdéseink még egygyel szaporíttatnának, még pedig 
olyannal, melynek hullámzatai előttem  kiszám íthatlanok. (Helyes
lés jobbfelöl.)

Ezek, tisztelt ház, — úgy hiszem röviden szóltam, — 
azon indokok, melyeknél fogva Grhyczy Kálmán tisztelt kép
viselőtársam határozati javaslatát nem párto lhatván: csatlako
zom azon határozati javaslathoz, melyet Hoffmann tisztelt kép
viselőtársam és többen a házban, benyújtottak. (Élénk helyeslés 
jobbfelöl.)

Gullner Gyula : T. képviselőház! Tartózkodtam  volna ezen 
igen fontos vitában résztvenni, ha közvetlenül előttem  szólott 
Bartal György igen tisztelő képviselő ur azokat, amiket mon
dott, nem m éltóztatott volna előadni. Szerintem az ő eladása 
után a kérdésnek immár két része van; ugyanis: Ghyczy K ál



mán tisztelt képviselő ur állami szempontokra neliezkedett akkor, 
midőn e kétségtelen nagyfontosságu határozati javaslatot a t. ház
nak benyú jto tta , B artal György tisztelt képviselő u r azonban, 
jobbára  mellőzte az állami szempontokat, és a fősulyt feleke
zeti, szorosabban katholikus alapra vitte át, és ez az, ami engem 
is, különösen az ő kijelentése folytán, fölszólalásra késztetett. 
Ami az állami szempontot illeti, kétségtelen és megczáfolhatlan 
axiómaként bizonyította be Ghyczy Kálmán képviselő u r; sőt 
részben elismerte a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur is 
azt, hogy ő felelős, feleletre vonattathatik , sőt ő tovább is 
m e n t: hogy perbe fogathatik, és vád alá helyeztethetik azon 
alapokért, amelyek a költségvetésben elő nem fordulnak, de 
ameljmk általa kezeltetnek. I t t  szerintem az a szempont helyes, 
milyen minőségben kezeli a miniszter ezen alapokat, hogy ő 
m int miniszter kezeli-e? és amint kétségtelen, hogy mint minisz
ter kezeli, tagadhatatlan, hogy a parlamentális viszonyok által 
egyedül m egengedett, egyedül korrekt országgyűlési ellenőrzés 
alatt tartozik kezeln i; ha nem mint miniszter kezeli : akkor 
megengedném, állana azon okoskodás, állana azon következte
tés, amit B artal tisztelt képviselő ur következtet, akkor kezel
hetné a páriáiként, országgyűlés ellenőrzése nélkül is. De 
midőn kétségtelen, hogy m int miniszter kezeli, s azon tény 
áll előttünk, hogy azon számadások, amelyek a minisztérium 
által e részben előterjesztettek, állami ellenőrzés nélkül magának a 
tisztelt miniszter urnák saját közegei által vizsgáltatnak meg, 
és tény az. hogy azon számadások az állami főszámszék által, 
mely egyedül van hivatva arra, hogy a miniszter számadásait 
megvizsgálja, és mely egyesegyedüli közeg, hogy a képviselöház 
képességgel bírjon ellenőrzési jogát megállapítani, gyakorolni: 
nem vizsgáltatnak meg, kétségtelen, hogy a tisztelt miniszter 
ur kezelése nem olyan, m elyet a parlamentálizmus fogalma, és 
a parlamentális gyakorlat megkíván. (Helyeslés balfelől.) De 
szerintem a miniszternek, mint miniszternek minden ténye, a 
parlamentális faktorok összhangzó ellenőrzése alatt kell hogy 
álljon, mely összhangzó ellenőrzés teszi őt képessé, hogy felelős
ségének eleget tehessen.

B artal György tisztelt képviselő ur azt m éitóztatott mon
dani, a mi ellen, a m int először m egjegyezni bátor voltam, 
fölszólaltam, hogj' ezen alapok, melyek most a miniszter által



kezeltetnek, részben ellenőriztetnének, sőt hova fordíttatásuk 
iránt az úgynevezett katholikus tanács intézkedik, melyre nézve 
a tisztelt miniszter urnák most mellesleg m éltóztatott mondani, 
hogy nem exisztál ily tanács ellenőrzése, mely alatt áll, és a 
melynek befolyásával határoztatnak meg az alapok jövedelm ei
nek hová fordítása. De én fölveszem, mint a tisztelt képviselő 
ur mondá, hogy exisztál azért, bár jobb szeretem, ha ily tanács 
nem létezik; m ert akkor legalább a miniszter teljes felelősséggel 
tartozik minden tettéért, minden eljárásáért; és azt m ondta a 
tisztelt képviselő ur, hogy azért is föntártandó a status quo, 
m ert igy legalább azon alapok kezelésére nézve az egyházi 
tanácsok ellenőrzése fönnáll, és abban m agát képviselve látja ; 
továbbá abban a katholikusok megnyugoszuak. Épen ez az, 
amiért én föszólaltam. É n  részemről m agam at — pedig én is 
katholikus vagyok — e tanácsban képviselve nem látom, és 
annak eljárásában m egnyugvást nem találok. (Helyeslés a bal
oldalon.)

De azt m ondja a tisztelt képviselő ur, hogy Grhyczy 
Kálmán képviselő ur határozati javaslata nem kím életet, mon
dom, bár óvatosságot, hanem némi megszorítást gyakorol a 
katholikusok jogaira. Hiszen, ha fölállítjuk azt, hogy úgy mond
jam, talán nem egészen parlamentálisan, egészen brusque, hogy 
a parlam ent m indent tehet, s a tisztelt képviselő ur fölteszi a 
parlamentről, hogy a fönnálló törvények által szabályzott alapok 
czélját a törvények ellenére m egváltoztatja : akkor bizony azon 
parlament, melyről ezt föltenni móltóztatik, tud u ta t és módot 
találni arra, hogy más czélra fordítsa a jövedelmet, ha a költség- 
vetésbe nem vétetik is föl. Azt m ondta a tisztelt képviselő ur, 
hogy azelőtt, inig államegyház volt, jogosult lehetett azon föl
fogás, melyet Ghyczy Kálmán ur e lő ad o tt; de ma, midőn az 
1848-ik törvények a vallások viszonosságát m egállapították, 
mint ő kifejezé, proklamálták, többé e fölfogás nincs helyén. 
Bocsánatot kérek, igaz, hogy meg van írva az 1848-iki törvé
nyekben a vallások viszonossága; de nincs megírva és még 
kevésbbé van életbelóptetve a vallásszabadság, a vallások egyen
lősége. Es tagadja a tisztelt képviselő ur, hogy nálunk nincs 
államegyház ? Bocsánatot kérek addig, mig az egyik felekezet- 
nek főpapjai a törvényhozó-testületben ülnek azért, m ert ok 
azon felekezetnek főpapjai : addig mondani nem lehet, hogy
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ezen vallás igen túlságosan dédelgetve nincs, és addig, míg a 
koronás fejedelem az egyik felekezet irányában a legfőbb kegy
úri jogot gyakorolja, addig azt mondani, hogy államegyház 
n in cs : nem lehet. Nem mondom, hogj^ ez papíron írva v a n ; de 
a gyakorlat azt m utatja, és a gyakorlat ma is a tisztelt kép
viselő ur állításával ellenkezőre m utat. (Helj-eslés a baloldalon.)

Csakis azért voltam bátor fölszólalni; és megköszönve a 
tisztelt ház türelmét, röviden kijelentem, hogy G-hyczy Kálmán 
tisztelt képviselő ur határozati javaslatát pártolom. (Elénk 
helyeslés a baloldalon.)

Somssich Pál: Tisztelt ház! Nem szólaltam volna föl, ha 
az előttem szólott képviselő ur végszavaiban egy thesist nem 
állított volna föl, m elyet nem fogadhatok el. 0  t. i. nemcsak 
azt tagadta, hogy nálunk vallásszabadság és egyenlőség v a n ; 
hanem azt is állította, hogy ennek ellenére ülnek egy vallás 
főpapjai a főrendiházban és gyakorolja a legfőbb kegyúri jogot 
ő felsége. Egyik  sem áll.

Hogy a főrendiház ma valóságos anakronismus, igaz ; de 
létezik, és ott a földbirtok van képviselve. (Ellenmondás balfelöl.) 
Ez az eredete, históriai alapja e kérdésnek. Kérem, vájjon azok, 
kik az arisztokracziát legelőször képezték és elváltak a kép
viselőháztól, átm envén a főrendiházba: nem voltak-e főbirtokosai 
az országnak ? A főpapok is, m int főbirtokosak ju to ttak  oda. 
(Ellenmondás balfelől. Helyeslés jobbfelöl.)

A patronatusi jogra nézve pedig azt vagyok bátor meg- 
jegyezni, hogy az szintén nem argum entum  arra, hogy nálunk 
állam-vallás van; hanem legfölebb azt igazolja, hogy a patro
natusi jog átszövődik a katkolikus egyház egész szervezetén, 
elkezdve a legalsóbb plébániától egész ő felségéig. Azok, kik a 
patronatusi jogot gyakorolták, ezt azért gyakorolták; m ert az 
egyház szervezetében fekszik, s azért ez nem bizonyíthatja azt, 
hogy a katholikus vallás állami. (Helyeslés jobbfelől.)

Egyébiránt, mivel már fölszólaltam, engedje meg a tisztelt 
ház, hogy Cfhyczy Kálmán tisztelt barátom  határozati javaslatára 
egy  pár észrevételt tegyek, és annak kedélyessége által nem 
csábíttatván el, legyek bátor annak komoly oldalát megvilágí
tani. (Halljuk !)

Nem hiszem, hogj^ a tisztelt képviselő ur, és a tisztelt ház 
az 1791: X X V I. törvényt meg akarná változtatni akár átalános-
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ságban, akár 11. §-ára nézve ; azt sem hiszem, hogj' azt egy- 
oldalulag akarná magyarázni, 1. i. nem egyenjogulag, nem 
egyenlően minden vallásfelekezetre, hanem csak a protestáns és 
többiekre nézve, a katholikusokra pedig nem. Már pedig ezen 
törvény, mely, ha történelm ét tekintjük, hosszú czivakodás 
megszüntetésére hozatott, az által szerzett átalános megnyugvást, 
hogy épen az alapítványokra nézve kimondta azt, hogy az 
aktuális állapot tartassák fenn, és minden felekezetnek alapít
ványa, kivévén az Apafty- és Szilvay-félét, biztosíttassák.

Ha a tisztelt képviselő ur ezen törvényt nem akarja meg
változtatni, sem egyoldalulag m agyarázni: akkor, véleményem 
szerint, határozati javaslatát csak két szempontból terjeszthette 
elő. Az egyik szempont az, hogy azon alapok között, melyek 
most „katliolikus alapok1' nevezete alatt kezeltetnek, léteznek 
vág}7 létezhetnek, nem ily természetűek : a másik szempont az 
lehet, hogy mindaz, amit egy m agyar miniszter, m int miniszter 
kezel, az iránt felelősséggel tartozik, még pedig nem másnak, 
mint a törvényhozásnak.

Azonban, véleményem szerint, ezen két szempontból nem 
következik az, mit tisztelt barátom határozati javaslata e lőado tt; 
hanem igenis az, hogy ha ezen javak természete nem kétség
telen, vizsgáljuk meg azokat és küldjünk ki bizottságot, m int 
azt Hoffmann tisztelt képviselő ur indítványozta, hogy m eg
ismerjük azok term észetét: m ert ha alkotmányellenesnek tartjuk  
azt, hogy amit egy miniszter kezel, arról felelős ne leg y en : 
akkor vonjuk el tőle, hogy ne kezelje többé. (Mozgás balfelöl.) 
De azt mondani, hogy azért, mivel e javakat ő kezeli, az 
1791: XXVI. törvények által biztosított alapítványi természetük 
ellenére, azt a mi kezelésünk alá vegyük : erre, meggyőződésem 
szerint, nincs joga a háznak; m ert oly valamire terjeszkednék, 
amire, törvény szerint, jogosítva nincs. Ha ezen alapoknak ter
mészete megvizsgáltatik és kiderül, hogy azok közt vannak 
olyanok, melyek nem speczialiter katliolikus term észetűek: akkor 
azokra nézve a törvényhozás intézkedhetik. (Helj7eslés jobbfelől.)

A miniszternek azon állítására, hogy a törvényt határozat 
által nem lehet megváltoztatni, azt felelte Gfhyczy Kálmán tisztelt 
barátom, hogy van már e tekintetben tö rv é n y : az 1848 : III. 
törvényczikk.

Megvallom, abból kiolvasni nem tudom azt, hogy mindazt,
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a m it az államnak eddigi hatóságai kezeltek, vegye át a minisz- 
term m  különbség n é lk ü l; az nem olvasható ki abból, hogy 
azon alapok is hasonló eljárás alá esnek, m elyeket a kormány, 
mint kreditárius, m int m egbízottja valakinek, kezel. Mint előbb 
említem, a patronatus keresztül van szőve a katholikus egyház 
szerkezetén; ő felsége, m int summus patronus kezelte, illetőleg 
kezeltette ezen alapokat, m int a katholika vallásnak, akkor még 
áll am-vallásnak főpatronusa, kormánya által. De facto vette 
tehát át a kormány ezen alapok kezelését, a nélkül, hogy ezek 
egyentermószetüek lennének a többi általa kezelt alapokkal, 
melyek irán t a háznak felelősséggel tartozik.

Azt m ondta Ghyczy tisztelt képviselő ur, hogy a patro- 
nátusnak egyik legfőbb előjoga az érsekek és püspökök kineve
zése, s ime azt ő felsége szintén miniszteri ellenjegyzés mellett 
gyakorolja. Tökéletesen igaz; mert, m int előbb említettem, az 
érsekeknek, püspököknek nálunk politikai állásuk, politikai 
jogaik, politikai előnyeik is v an n ak ; természetes tehát e tek in 
tetben a miniszteri ellenjegyzés. (Egy hang b a lró l: Komoly 
beszéd ez?) Úgy gondolom, nagyon komoly.

Azt m ondta a tisztelt képviselő ur, hogy az alapítványok 
közt vannak olyanok, m elyeket az állam rendelt törvény által 
bizonyos czélokra; az ilyeneket törvény által m egváltoztatni 
joga van az államnak. Nem tagadom. Hanem azt kérdem, hogy 
csak a katholikusokat egyedül kívánja-e a tisztelt képviselő ur 
ilyen tutela alá venni? vagy csak ezeket akarja minorennitás- 
ban tartani, hogy ne kezelhessék saját ügyeiket, azt hívén, hogy 
nem lesznek képesek a magok lábán járni, ha m egszűntek lenni 
egy állami privilegisált vallásnak tagjai? Szabad té r t kell nekik 
engedni, hogy m egalakulhassanak egyszer, m int autonomikus 
testület, és el fogják dolgaikat úgy intézni tudni, m int bármely 
más vallásuak. (Helyeslés jobbról.) Vagy ha áll az, hogy minden 
fejedelmi alapítvány az országgyűlés ellenőrzése alá ta r to z ik : 
más vallásuaknak is van ilyen alapítványuk, pedig legkevésbbé 
sem volna jogunk azok ellenőrzésébe avatkozni. (Helyeslés 
jobbfelől.)

Igen helyesen jegyezte meg Bartal tisztelt képviselőtársam, 
hogy a katholikus vallás megszűnt államvallás lenni, és most 
azon sorsban részesül, melyben részesül egy atyának különös 
kedvezésekben részesült egyik gyermeke, kire, midőn az atya
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elhal, a többiek az osztályban m indnyájan rárohannak. (Tetszés 
a jobboldalon.) Azt hiszem, hogy az egyenjogúság és egyenlő
ség szabja meg az igazságos m érték e t; m érjünk ezzel egyiknek 
és másiknak, és ezért szükséges, hogy m ielőtt átvenné az ország 
ez alapítványok kezelését: vizsgáltassa meg azok természetét. 
Ha megvizsgáltatta s kiderül, hogy valami az államé, vegye 
azt á t ; s ha kiderül, hogy olyan, a mi valamely felekezeté, 
adja azt annak át.

E n nem tudom, azon egy vagy fél évig, amíg ezen munka 
fog ta r ta n i : oly nagy szerencsétlenség lenne-e az, hogy ezen 
alapok eddigi helyzetükben megmaradjanak ? (Helyeslés jobbról.)

Ennélfogva egy nagy osztálynak m egnyugtatása végett, 
kérem a tisztelt házat, ne fogadja el Grhyczy tisztelt képviselő- 
kársunk határozati javaslatát, m ielőtt nem küldetett volna ki a 
bizottság s az nem adta be jelentését, Hoffmann tisztelt kép
viselő ur indítványa szerint. (Helyeslés balfelől.)

Tisztelt h á z ! Igaz, nem élünk a középkorban ; igaz, hogy 
a vallásos buzgóságnak azon neme, mely akkor létezett, nem 
létezik tö b b é : hála Istennek, ezzel nem kell küzdenünk. Hanem 
én tudom azt, hogy bármily lanyha vallásu legyen is b á rk i: a 
maga felekezetén nem szeret, nem enged csorbát ütni, nem 
enged igaztalanságot elkövetni. Kérdem, melyik u t vezet a 
m egnyugtatásra? az-e, melyet tisztelt képviselőtársam Grhyczy 
indítványa jelölt ki, vagy m elyet Hofifmanné ? Azt gondolom, 
az utóbbi. Az első m iért nem ? Azért, m ert effektive ellenőrzés 
alá vesz oly vagyont, melynek természete, még az ő nézete 
szerint is, kétséges, s m ert hiában mondja, hogy nem praeju- 
a ik á l: a tények erősebbek, m int a szavak, s egy ily te t t  már 
magában praejudikál; (Helyeslés jobbfelől.) m ert a képviselőház 
belebocsátkozott oly valamibe, a mi nem áll jogkörében. (He
lyeslés jobbfelől.) É n  ezen megnyugvás tekintetéből igen kérem 
a tisztelt házat, legyen szives minél előbb elfogadni Hoffmann 
Pál tisztelt képviselő ur in d ítványá t; azután beszélhetünk e 
kérdésről. (Élénk helyeslés a jobboldalon.)

Elnök; T isztelt ház! Szólásra senki sincs többé felírva. 
(Jobbfelöl: Szavazzunk!)

Ghyczy Kálmán : (H alljuk!) Tisztelt h á z ! (Halljuk !) Legelő
ször is azokra leszek bátor némely észrevételeket tenni, (Halljuk!) 
m elyeket igen tisztelt barátom Somssich Pál épen most elmon-
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dani m éltóztatott. (Halljuk !) Azt állitá, (Halljuk ! Halljuk !) hogy 
az érsekek és püspökök, a kik a főrendiházban vannak, egyedül 
birtokaiknak alapján ülnek o tt; de én úgy tudom, hogy ők úgy 
ülnek ott, m int az egyházi rendnek tagjai, és én úgy tudom, 
hogy vannak ott czimzetes püspökök is, kiknek pedig semmi 
birtokuk nincsen. (Balfelől: Úgy van!) E n  azt gondolom, hogy 
a főrendiházban ülő egyházi férfiak jogának ezen értelmezését 
azok maguk legkevésbbó fognák Somssich Pál tisztelt barátom 
nak megköszönni. (Tetszés balfelöl.) 0  a kérdéses alapokat és 
alapítványokat egyelőre már tisztán katholikus alapoknak nevezte. 
E n  úgy tudom, hogy régi időtől fogva a vallásalapnak és tanul
mányi alapnak bevett czime ez: „Magyar királyi vallásalap. 
m agyar királyi tanulm ányi alap“ , (Balfelől: Úgy v a n !) és pedig 
igen jogosult czime ez azon tekintetből, m ert csakugyan a 
királyok alkották azon alapokat állami, vagy legalább állami
akká le tt javakból. (Úgy van !) Akkor, t. i., midőn ezen javak
nak birtokosai létezni megszűnvén, ezen javakat továbbra nem 
birtokolhatták, azok, mint az államra szállt javak, a fejedelmek 
rendelkezése alá e s te k : de estek a törvényhozás rendelkezése 
alá is, (B alfelő l: Úgy v a n !) a m int azt bátor leszek később 
kimutatni. (Hailjuk!) Azt m ondotta továbbá tisztelt barátom, 
hogy a minisztériumot hajdan m egelőzött dikasteriumok ezen 
alapokat csak, m int más hatalom nak, bizományosai kezelték ; de 
ezt nem bizonyította b e : kezelték, m int az országnak dikaste- 
riumai, m int állami hatóság, és úgy kezeli ezen alapokat a 
minisztérium is. És ha egyházi javaknak volnának is ezen ala
pok mondhatók, m int azt tisztelt barátom  vélni m éltózta to tt: 
akkor is az 1848-dik évi VI. törvényczikk 3. §-ának rendelete, 
mely azt mondja, hogy mindazon tárgyakban, melyek addig 
a kanczellária, a helytartótanács, a kincstár, a katonai hatósá
gok hatáskörébe tartoztak, vagy azokhoz tartozniok kellett 
volna, minden világi és egyházi ügyekben ő felsége a végre
hajtóhatalm at egyedül csak a minisztérium által fogja gyako
rolni. T isztelt barátom  azon véleményben van, hogy a kérdéses 
alapoknak — m ert leginkább ezen alapokról van itten szó, — 
hogy, mondom, ezen alapoknak jogi term észetét azért veszem 
kérdésbe, m inthogy azok fejedelmi adományozásból erednek, és 
mintegyr szemrehánymsképen kérdezi, hogy más vallásfelekezetek
nek irányában m iért nem támasztok hasonló kérdést? É n nem



azon szempontból ítélek az illető alapoknak jogi természetéről, 
a melyet ő említ. É n ítélek hazánknak egy fönnálló régi tö r
vénye szerint. Bocsánatot kérek, hogy belebocsátkozom ezen 
v ita tkozásba; (H alljuk!) de azon positiv állításokkal szemben, 
a melyek ugy Somssich Pál, m int B artal György képviselő 
urak részéről előadattak, egyszerű negácziót legalább mondanom 
kell; s azt hiszem, hogy egyszerű negácziónál többet fogok 
mondani. (H alljuk!)

Miből állíttattak  föl a kérdéses alapok, ugy a vallási, mint 
tanulmányi alap? mily javakból? Az elhagyott, elpusztult, meg
szüntetett szerzetek, kolostorok javaiból. Mit mond a törvény 
az elhagyott, elpusztult, megszűnt kolostoroknak javairól; mit 
mond az 1548-ki X II. törvényczikk ? Ha megengedi a tisztelt 
ház, — m ert ez nagyon lényeges törvényczikk, — föl fogom 
olvasni. (Olvassa):

„Továbbá az elpusztult zárdáknak, klastrom oknak és káp
talanoknak birtokai és jövedelmei (kivévén Bélavárt és tartoz- 
mányait, m elyeket a királyi felség tetszése szerint ideiglenesen 
annak föntartása végett Tahy Perencznek engedett), tudós 
papok, és Isten igéjének igaz hirdetői táplálására, hogy a népet 
a régi igaz értelmű, valódi katholika hitben és vallásban meg
tartani, és azokat, kik attól az országban eltértek, arra vissza
vezetni igyekezzenek, valam int a vidékbeli iskolák fölállítására 
és fölszerelésére, és azok tudós és jám bor m estereinek tartására 
és végre a jórem ényü ifjúságnak és fiataloknak, hogy tanu l
hassanak, előmozdítására és segítségére fordittassanak s alkal
maztassanak; ezen módon jám bor és tudós férfiak neveltessenek 
és táplálhassanak.“

Ezen törvény szerint az elhagyott, megszűnt szerzetek, 
kolostorok és káptalanok javainak két rendeltetésük van. Az 
egyik tisztán katholikus, a másik a tanulmányi czélok előmoz
dítása. De a mint határozottan beszél a törvény egy részről 
katholikus czélokról akkor, midőn a katholikus egyház javára 
intézkedik: ugy más részről, midőn a tanulm ányi czélokról szól, 
egy szóval sem mondja, hogy az e czélokra szánt javak  egyedül 
katholikus tanulmányi czélokra fordittassanak. (Ugy v a n ! bal- 
felől. Mozgás jobbfelől. Halljuk!)

Ezen alapszik azon véleményem, hogy t. i. helyes és tö r
vényes királyainknak azon rendelkezése, mely szerint a koronára
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szállott ily javakat egy részben tisztán katholikus czélokra 
rendelték; de nem történ t helyesen, ha ily javaknak másik 
részét, a tanulm ányi czélokra rendeltet, tisztán csak katholikus 
czélokra rendelték. Épen azért! továbbá mivel törvény rendel
kezik így, s mivel a törvény, ha a törvényhozás jónak látja s 
a körülmények kívánják, m egváltoztatható : azért vagyok azon 
véleményben, hogy azon küldöttségnek jelentése, melyet Hofl- 
mann képviselő u r javaslatára a ház ki fog küldeni, egészen 
más eredményeket fog föltüntetni, m int a milyeneket attól tisz
te lt barátaim  Somssich Pál és Bartal György urak várni 
m éltóztatnak.

A mi mostan azokat illeti, a miket tisztelt barátom Bartal 
György mondani m éltóztatott, e tekintetben rövid lehetek. E n 
nem követhetem  őt oly messzire, hogy ezen diskusszió keretébe 
a katholikus autonóm ián kívül még a polgári házasságot és más 
efféléket belefoglaljak. É n  csak azt akarom konstatálni, hogy 
mi ketten  e tárgyban egyet nem érthetünk, m ert egészen külön
böző szempontokból indulunk ki. 0  felteszi és axiómául tekinti, 
hogy azon alapok, m elyekről szó van: tisztán katholikus tu laj
dont képeznek, a katholikus egyház javai. (Ellenmondás jobb- 
felől.) É n  nem Somssich, hanem Bartal képviselő úrról szólok. 
0 , ha jó l fogtam föl, ezt m ondta és csak ha ezt m ondta: akkor 
vonhatta abból logice azon következtetéseket, m elyeket föl
állított ; m ert ellenkezőleg velem kellene tartania, a ki azt 
mondom, h o g y : jó, legyen hát a dolog kétes, a jogi kérdés 
hozasson tisz táb a ; de addig is teljesittessék a törvény rendelete, 
mely nem engedi, hogy bármely vagyon bárm ely czélra for- 
dittassék is, az a miniszter által, az országgyűlés ellenőrzése 
nélkül kezeltessék.

Tisztelt barátom  kiindul a régi donatarius rendszer szem
pontjából, én kiindulok az 1848-iki törvények alapjáról; ha ö 
ezen alap törvényességét kérdésbe veszi, akkor bocsásson meg ; 
de én vele nem vitatkozhatom , csak azt jelentem  ki, hogy oly 
alapon áll, mely fennálló alkotm ányunk szerint nem törvényes.

Végre csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy tisztelt 
barátom vallásfelekezeti szempontból szólott igen szép szavakkal, 
de fenyegetőleg is m éltóztatott szólani, és szavaiban némi vissz
hangját hallottuk egy igen harczias beszédnek, mely legközelebb 
Pest város falai közt tartato tt. (Mozgás jobbfelől.)
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Meglehet, liogy tisztelt barátom ezt czélszerünek tartja, és 
hiszi, hogy azon kibékülés, m elyeket ő is óhajt, a belnyugalom 
ezen utón fog eléretni; én ezt nem tartom  és én nem vallás
felekezeti szempontból szólok itt, hanem szólok m int országos 
képviselő országos szempontból, (Elénk helyeslés balfelöl) és 
ezen alapon is bátor vagyok kérni a tisztelt házat, hogy hatá
rozati javaslatom at elfogadni méltóztassék. (Elénk helyeslés és 
éljenzés balfelöl.)

Bar tál György. Tisztelt ház! (Halljuk! Halljuk!) T isztelt 
képviselőtársam G-hyczy Kálmán az én szavaimat úgy értette, 
m intha én ezen alapokat és alapítványokat már a vizsgálat előtt 
tisztán katholikusoknak kívántam  volna czimeztetni.

É n  beszédemben mindig m egtettem  azon m egkülönbözte
tést, hogy az alapok azon része, mely a m egtörtént vizsgálat 
után katholikusnak fog bebizonyulni: igen is, az alapok ezen 
része nem tartozik állami kezelés alá. (Helyeslés jobbfelől.)

Tisztelt képviselőtársam  Ghyczy Kálmán s még egy állí
tásomat m éltóztatott félreérteni. E n  nem azt mondtam, hogy a 
királyi adományozási rendszer jelenleg fennáll; hanem igenis 
azt, hogy az 1848-iki törvények épen a királyi adományozási 
rendszert törölték el, és épen ennélfogva azon elvek alkalmazá
sát állították előtérbe, mely valóságos jogtudom ányi czimen az 
„uti possidetis“ szerint fejeztetik ki.

Továbbá a mi nekem legnehezebben esett, az volt, hogy 
az én álláspontom at fenyegetésnek m éltóztatott venni. (Fel
kiáltások balfelől: Az is v o l t ! H a llju k !) É n  azt hiszem, czélza- 
tokat lehet mindenkinek, akárkinek tulajdonítani, de talán azon 
czélzatoknak alapjának is kell lennie. Nem hiszem, hogy ma e 
teremben elejtett szavaim egyike is fenyegetést tartalm azott 
volna : s másrészt tiszta öntudatom mondja, hogy én a mennyire 
részt vettem  saját vallásfelekezetem dolgainak elintézésében: 
még eddig abban a szerencsében részesültem, hogy a nem 
katholikusok nagyobb részének közvéleménye nyilatkozatom at 
pártolta. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

Hoffmann P á l: Tisztel h á z ! Daczára annak, hogy a 
lefolyt tárgyalás mindkét részről oly irányban fo ly tattatok , 
mely nézetem szerint most nem tartozik ide, t. i. a vallás 
és közoktatási minisztérium kezelése alatt levő javak  ter
mészetéről : én erre a térre nem megyek át. Azt hiszem, ezen
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vita meddőnek tek in th e tő ; nem forogván szőnyegen ezen tárgy, 
én annak semmi hasznát nem látom. Ugyanazért én annak egyes 
mozzanataira nem térek át, daczára annak, hogy — mint a dolog 
természetében fekszik, annyi vélemény nyilvánult, hogy minden 
nyilatkozattal, minden véleménynyel nem lehetek egyetértésben ; 
de azt hívén, hogy ezen nézetek találkozni fognak eg}r más 
téren : kérem a t. házat, hogy határozati javaslatom at, mely oly 
neutralis tér, hol minden jogosult nézet találkozhatik. és egy 
nagyfontosságu kérdésnek végleges eldöntése eszközöltethetik: 
elfogadni méltóztassék. ("Elénk helyeslés jobbfelől.)

Elnök: A tanácskozás be lévén fejezve, következik a sza
vazás. A szavazás előtt azt hozom javaslatba, hogy oly sorrend
ben tegyem föl a kérdést, m int a mily sorrendben a határozati 
javaslatok beadattak. (Helyeslés.) Először tehát Grhyczy Kálmán 
határozati javaslata vétetik föl.

Kiss Miklós jegyző (újra felolvassa Grhyczy Kálmán határo
zati javaslatát.)

Elnök: Felhívom  azon t. képviselő urakat, kik e határozati 
javaslatot elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) 
A többség nem fogadja el.

Következik Csiky Sándor határozati javaslata.
Wächter Frigyes jegyző (újra fölolvassa Csiky Sándor hatá

rozati javaslatát.)
Elnök: Felhívom  azon képviselőket, kik az imént fölol

vasott határozati javaslato t elfogadják, m éltóztassanak fölállani 
(Megtörténik.) A többség nem fogadja el.

Következik Hoffmann Pál határozati javaslata.
Wächter Frigyes jegyző (njra fölolvassa Hoffmann Pál hatá- 

zati javaslatát.)
Elnök: Midőn ezen határozati javaslatra  nézve föltenném a 

kérdést, szükségesnek tartom  megjegyezni, hogy ezen határozati 
javaslatra nézve Grhyczy Kálmán képviselő ur egy módositványt 
nyú jto tt be, hogy az azon esetre, ha az ő eredeti határozati 
javaslata el nem fogadtatnék, ezen határozati javaslatnál figye
lembe vétessék. A m ódositvány a határozati javaslatnak ezen 
szavait: „mindaddig pedig azon alapok és alapítványok az eddigi 
módozatok szerint kezeltetnek“ , kihagyatni kívánja. Ezen módo
sitvány tehát később fog szavazás alá kerülni. (Felkiáltások 
jobbfelől: A kérdés nincs jól föltéve! Helyeslés balfelöl. Zaj.)
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Tisza Kálm án: É n azt tartom , bogy az igen t. elnök ur 
nagyon hetyesen te tte  föl a k é rd és t; m ert midőn egy határozati 
javaslatnak több pontja van, és annak egy pontja ellen módo- 
sitvány van beadva, először szavazás történ ik  a határozati javaslat 
felett átalánosságban, azután pedig azon pontjára nézve, melyre 
a módositvány beadatott. (Helyeslés balfelöl. É lénk ellentmondás 
jobbfelől). Engedőimet kérek, ez a háznak szabálya, ez a háznak 
gyakorlata. Különben ne m éltóztassanak annyira tüzbe jönni, 
mikor úgyis hatalmukban van a m ódositványt leszavazni. (Zaj.) 
En tehát csak a házszabályok értelmében az elnök által feltett 
kérdés helyességének kim utatására szólaltam f ö l ; különben jelen 
esetben, midőn az eredményt úgy is tisztán látom, kész vagyok 
elállani a szavazás ezen módjától (Zaj.)

Kínok: T. h á z ! Ismételve bátor vagyok kérni, m éltóztas
sanak az eddigi gyakorlat mellett megmaradni, s megnyugodni 
abban, hogy ezen határozati javaslat ezen utolsó pont kihagyá
sával jöjjön szavazás alá. (Helyeslés.) Méltóztassanak tehát azok 
(Zaj jobbfelől. Somssich Pál közbe szól: Vigyázz! Atalános 
derültség.) Méltóztassanak azok, kik a Hoffmann képviselő ur 
által beadott határozati javaslatot egészen azon szavakig: „véle- 
ményes jelentést tegyen“, elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) 
A ház elfogadja.

Most fölhívom azokat, kik Hoffmann képviselő ur hatá
rozati javaslatának ezen végső szavait i s : „mindaddig pedig azon 
alapok és alapítványok az eddigi módozatok szerint kezeltetnek“ 
fölvétetni kívánják : m éltóztassanak fölállani. (Megtörténik. Föl- 
kiáltások balfelő l: Vigyázz!) A többség elfogadja.



III. RÉSZ.

Az állam és egyház közti viszony szabályozása.
Lükő interpellácziója Schopper rozsnyói püspöknek a placetum megsér
tése tárgyában. — Trefort Ágost vallás és közoktatási miniszter válasza, 
mely napirendre tűzetik. — Az interpelláczió tárgyalása. — Deák Eerencz 
nagy egyházpolitikai beszéde. — Lükő Géza határozati javaslata elvettetik. 
Trefort Ágostoné egy bizottság kiküldése iránt, Huszár Imre módosit- 
ványával elfogadtatik. — A bizottság '27 tagból áll. — A bizottság tagjai 
megválasztatnak. — Első jelentése a házhoz a polgári házasság ügyében. 
— Bittó miniszterelnök indítványára a napirendről levétetik. — l'j bizott
sági tagok választása. — Második jelentése a bizottságnak. — Törvény- 

javaslat a vallásszabadságról.

Lükő Géza képviselő interpellácziója, a kir tetszvéuyjognak Schopper 
rozsnyói püspök általi megsértése tárgyában. 1873. január hó 10-án.

Az 1873-ik év elején Schopper György rozsnyói püspök 
a vatikáni zsinat k inyom tatott határozatait megyei papsága közt 
szétosztotta és a papságot követésükre buzdította.

Ezen ügyben 1873. január hó 16-án Lükő Géza következő 
interpellácziót intézett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez :

Lükő Géza: Tisztelt h á z ! A kultuszminiszter úrhoz leszek 
bátor egy interpellácziót intézni. E lénk emlékezetében lehet a 
t. háznak, hogy a székesfehérvári püspök 1869-ben megidézte
te tt az akkori kormányelnök gróf Andrássy által ő felsége elé 
ad audiendum verbum regium. Nem akarok abba bocsátkozni, 
vájjon a múlt, századok homályából kikeresett és alkalmazott 
ezen eljárási mód megegyeztethető-e a mai kor szellem ével: 
oda sem akarok kiterjeszkedni, vájjon azok, kik hivataluknál 
fogva a törvényes rend fentartására hivatkozván, mennyire véte
nek, midőn a törvényt sé r tik ; m ert ily esetben kétszeres be
számítás alá esnek azok, kik az országban oly kiváló törvény
hozási állást foglalnak el, m int a m agyar főpapság a magyar 
törvényhozásban; csak azon egyet vagyok bátor kérdezni, hogy 
a mi törvénysértés volt 1869-ben, az ma már nem törvény
telenség-e? hogy vájjon a m iért m egbüntettetett és megdorgál- 
ta to tt a székesfehérvári püspök, az ma már büntetlenül elkövet-
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hető-e valamely főpap által? A székesfehérvári püspök takaróz
hato tt köpenyegével. de az ő irányában elkövetett eljárás nyil
vánvalóvá lett ország és világ előtt, az, hogy a m agyar király, 
hogy a magjmr kormány, a királyi tetszvényjogot fönnállónak 
tekinti. Valóságos dacz, valóságos botrány tehát, nézetem szerint, 
ha ezek ellenében akad főpap, ki a királyi tetszvényjogot magára 
nézve kötelezőnek nem tekinti, e szerint a törvény és az állam 
hatalmával daczol.

A mai korban divatos és hazánkban is szokás Poroszor
szágra h ivatkozn i; i tt  e házban tegnap is tö rtén t hivatkozás 
Poroszországra, én tehát előre is kijelentem, hogy ha az igen 
t .  vallás és közokt. miniszter ur interpellácziómra adandó vála
szában azt fogja mondani, hogy a poroszországi m inta szerint 
fog eljárni: én ezzel igen meg leszek elégedve; (Helyeslés.) 
most bátor leszek interpellácziómat fölolvasni. Interpelláczióm  
következőleg hangzik : (Olvassa.)

„Van-e tudomása miniszter urnák arról, hogy Schopper 
György rozsnyói megyés püspök körlevelében a fönnálló királyi 
tetszvényjog ellenére, Torna megyére is kiterjedő egyház- 
megyéjóben, a csalhatatlansági dogmát legújabban kihirdette?

Ha van tudomása, m iként szándékozik miniszter ur ezen 
törvénytelenség ellenében eljárni?" (Helyeslés balfelől.)

Elnök·. Közöltetni fog a vallás és közoktatási m iniszter úrral.
T refort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter ezen 

interpelláczió után másnap január 17-én levelet intézett Schopper 
püspökhöz, melyben felvilágosítást kért a történtekről. Miután 
ezen levele válasz nélkül maradt, 28-án újabb levelet küldött, 
melyben egyenesen kérdést intézett a püspökhöz, hogy kihir
dette-e a vatikáni határozatokat vagy nem. Ezen levélre azután 
Schopper január 31-én választ küldött, melyben k ije len ti: „A 
meztelen tény, néhány rövid szóval, annyi, hogy én a vatikáni 
zsinat határozatainak 200 példányát Lonkay Antal nyomdájában 
megvettem és azokat papságom közt kiosztottam .“

A miniszter ezen levéllel nem érte be, hanem márczius 5-én 
újabb levelet intézett Schopperhez, melyben felszólítja, hogy 
nyilatkozzék egyenesen, vájjon m egtörtént-e a csalhatatlansági 
dogma kihirdetése. Ezen levélre a miniszter választ nem kapott, 
24-én tehát egy uj, erélyes levelet in tézett hozzá, melyre 26-án 
kapta meg a választ, ebben a püspök kijelenti, hogy ő a csal-
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hatat,lansági dogmát már mint tanár hirdette. Kihirdetése feles
leges, m ert anélkül is kötelezi a katholikus híveket. A vatikáni 
határozatokat csak azért osztogatta szét nyom tatásban, hogy a 
megyei papság hitelesen értesüljön azokról.

Ezek után Trefort vallás- és közoktatásügyi miniszter abban 
állapodott meg, hogy egy levélben fogja megírni a püspök eljá
rását, mely levelet 1873. május hó 9-én küldte el, melyben a 
következőket mondja:

„Püspök ur eljárása felett rosszalásomnak adok kifejezést 
és bizton remélem, hogy jövőre püspöki tisztében a magas királyi 
elhatározások és parancsok, továbbá a királyi kormány rende
letéi megsértésének még árnyékát és annál inkább kerülni fogja, 
m ert ellenkező esetben tisztemhez és felelősségemhez képest a 
törvények tekintélyét szigorú eszközökkel leszek kénytelen biz
tosítani.“ *

Csak ezek után — 1873. junius hó 24-én, daczára Lükö 
Géza sürgetésének — adott választ a miniszter a hozzá még 
január hó 16-án intézett interpelláczióra, mely igy szólt:

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter válasza Lükő Géza 
interpellácziójára 1873. junius 24.

Trefort Ágost vallás és közokt. miniszter: T. ház! Lükő Géza 
képviselő ur a következő interpellácziót intézte hozzám : Yan-e 
tudomásom arról, hogy Schopper György, rozsnyói megyéspüs
pök, a tetszvényjog ellenére a csalhatatlansági dogmát kihir
dette ; és ha van, m iként szándékozom e törvénytelen cselekmény 
ellenében eljárni.

Mielőtt ezen interpelláczióra válaszolhattam  volna, köteles
ségemnek tarto ttam  azon tény  iránt jönni tisztába, mely az 
interpelláczió tárgyát képezi.

Kellő vizsgálat után azon meggyőződésre ju to ttam , hog}' 
Schopper György, rozsnyói megyéspüspök, a csalhatatlansági 
dogmát formaszerüleg és ünnepélyesen nem hirdette k i : nem 
hirdette  ki nevezetesen akként, a m int az Székesfehérváron 
tö rtén t; de igenis a Concilium Vaticanum decretumait, a melyek 
a Lonkay nyom dájában Pesten megjelentek, 200 példányban

Vázsonyi, királyi placzetum. — Roskoványi, Monum. kath. XII. 301.
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megvette, s azokat szótkuldötte és kiosztotta a megyei pap
ság közt.

Nem tartom  föladatom nak szőrszálhasogatásokba bocsát
kozni s defineálni: vájjon ez eljárás kihirdetésnek mondható-e 
vagy nem? Én a püspök eljárását az 1870. augusztus 9-én kelt 
legfelsőbb határozat szempontjából ítéltem  meg, mely szerint a 
római zsinat és a pápa ő szentsége semminemű határozatai vagy 
rendeletéi sem ki nem hirdethetök, sem szét nem küldhetők, 
hacsak előbb a kormány elé nem terjesztettek és annak utján 
ö felsége által kihirdetésük és szétküldésük okmányszerűen meg 
nem engedtetett.

E  szempontból ítélve meg az eljárást, a fölött rosszaláso- 
mat nyilvánítottam  azon hozzáadással, hogy ha eljárásából bármi 
törvényellenes cselekmény fejlődnék, a törvény egész szigora 
fog ellenében alkalmaztatni.

Kevesebbet renni kötelességmulasztás lett v o ln a ; többet 
tenni sem nem czélszerü, sem nem ildomos, főkép a sajtó mos
tani viszonyai közt, a m ikor bárki is a Concilium Vatikanum  
dekrétumait kinyomathatja, szétküldheti, kioszthatja, a mikor 
bárki is nyilvános helyen azokat v itathatja, ellenezheti vagy 
védheti.

Van szerencsém a t. házat fölkérni, méltóztassék válaszo
mat tudomásul venni. (Helyeslés jobbfelől.)

Lilkő Géza: T. képviselőház! Interpelláczióm at még ez év 
elején, ha jól emlékszem, január 18-án adtam be. Azóta ennek 
a dolognak egész históriája van, és én nagyon érdekes dolgo
kat mondhatnék el ez ügyről. (Halljuk!) Elm ondhatnám , miként 
üldöztettek némely szabadelviiséggel vádolt lelkészek a z é r t . 
hogy állítólag ők szolgáltatták volna interpellácziómhoz az 
adatokat; elmondhatnám m iként gyüjtettek  ez inczidensből 
bizalmi szavazatok a méltóságos rozsnyói püspök részére. Ezek 
azonban nem tartoznak ide, de van egy körülmény, melyet el 
nem hallgathatok, és ez az, hogy a t. m iniszter urnák csaknem 
fél évi idő kellett arra, hogy ezen egyszerű ügyben a ma hal
lott, és szerintem, ki nem elégítő választ adja ; holott a tö rvé
nyek m egtartása fölötti őrködésre h ivato tt korm ánynak köte
lessége gyorsan, erélyesen és részrehajlatlanul eljárni m indenki 
iránt, minden személyválogatás nélkül, a ki a törvényeket vagy 
felsőbb rendeleteket meg nem tartja  (Helyeslés balfelől.) mert



a törvénysértés nem egyéb, m int a nemzet testén  e jte tt seb, 
mely meglehet könnyen beheged, de meglehet, hogy könnyen 
el is mérgesedik.

A mi m agát az interpelláczió tárgyát illeti, hogy ne legyek 
kénytelen hosszasan szólani, s hogy a tárgy, mely egy prece
dens folytán itt  a házban már előfordult, annál világosabb 
legyen, és a háznak álláspontja konstatáltassék, szemben azon 
esettel, amelyre a miniszter ur h ivatkozo tt: bátor vagyok Pau- 
ler akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák azon beszé
déből néhány téte lt fölolvasni, m elyet a székesfehérvári ügyben 
tarto tt.

Azt mondja — felelvén az ez ügyben hozzá intézett inter- 
pelláczióra — többek között, az akkori miniszter u r : „Arról, 
hogy a pápa csalhatatlansági dogmájáról szóló közlemények az 
ország több egyházmegyéjében kihirdettettek  volna, hivatalos 
tudomásom nincs. A székesfehérvári püspök boldogult elődö
m et fölkérte, hogy a vatikáni zsinat határozatait tartalmazó és 
megyéje papságához intézett levelét pártfogása alá vegye és 
szétküldését ne akadályozza.

A levél kevéssel b. Eötvös József halála előtt érkezett 
meg, arról értesülvén, kötelességemnek tarto ttam  a püspök 
figyelmét azon miniszteri körlevélre irányozni, mely minden 
görög és latin szertartású püspökhöz augusztus 10-én intézte- 
tett, s mely szerint ő császári királyi felsége megrendelni mél- 
tóztatott, hogy a tetszvényjog föntartása m ellett a római zsinat 
és pápa ő szentségének semmi rendeletéi vagy határozatai az 
országban ki nem hirdethetők és szét nem küldhetők, hacsak 
azok előbb a kormány utján  ő felsége elé nem terjesztettek, és 
általa azoknak közzététele okmányszerüleg meg nem engedtetett.

Ebből — igy fo ly tatta  a miniszter ur — világosan kitű
nik, hogy a kormány a placetumot elévültnek nem tekinti, 
annak érvényét elismeri, s annak foganatbavétele iránt intéz
kedett, m ert a királyi tetszvónyjogban azon módot látja, mely 
szerint apostoli királyaink az államjogokat védelmezték, mely- 
lyel azoknak védelmére éltek, azon módot, melynek érvényét 
legjelesebb publiczistáink m indenkor elismerték, és a mely alkal
masnak bizonyult arra, hogy az államnak érdekét megóvja, a 
nélkül, hogy az egyháznak vagy egyeseknek lelkiismereti sza
badságát érintette volna.“
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A miniszter urnák e nyilatkozata, a Napló tanúsága sze
rint, köztetszéssel találkozott, miből világos, hogy a koronás 
király, a m agyar kormány és a képviselőház a tetszvényjogra 
nézve tökéletesen egyetértenek. És ezek ellenére mégis mi tö r
ténik? M integy két hónapra, interpelláczióm  beadása után a 
Deák-kör egyik értekezletén, még a napját is megtudnám mon
dani, mert az összes hazai hírlapokban közöltetett, a kultusz- 
miniszter ur előadta interpelláczióm ra adandó válasz gyanánt, 
hogy mivel a rozsnyói püspök csak bizonyos nyom tatványokat, 
röpíveket küldött szét megyebeli lelkészeinek, s e szerint nem 
hirdette ki a zsinati csalhatatlansági határozatokat, vegyék egy
szerűen tudomásul interpelláczióm ra adandó válaszát.

Most már azt mondja az igen t. m iniszter ur, hogy a 
rozsnyói püspök igenis egy főpásztori levelet is intézett, és 
magukat a zsinati határozatokat küldte meg lelkészeinek, vagyis 
hogy kihirdette a zsinati határozatokat. É n  nem tartom  fölada
tomnak, hogy a miniszter urnák kétrendbeli nyilatkozatát 
összeegyeztessem; azt sem keresem, mi tö rténhete tt ily hosszú 
idő alatt a miniszter ur és a püspök közt? M agára a tényre 
azonban, vagyis a kihirdetés, vagy ki nem hirdetésre nézve van 
szerencsém a t. ház előtt Schopper püspök pásztori levelének 
egyik példányát fölmutatni, mely a „Venerabiles fratres et filii 
in Christo dilectissimi“-hez szólt, datum Eosnaviae in festo S. 
Thomae Apóst, anno millesimo octingentesimo septuagesimo 
secundo, die decembris vigesimo septimo, azaz : 1872. deczem- 
ber 27-én.

Nem fogom ezen főpásztori levél fölolvasásával a t. házat 
untatni, sem annak hosszasabb ism ertetésébe bocsátkozni nem 
fogok ; mert hiszen annak ism ertetését nálamnál sokkal szak
avatottabb férfiú a tudomány világánál megtevő, hanem mind
össze is csak egy pár tételét vagyok bátor fölolvasni. (Halljuk.)

Azt mondja Georgius episcopus főpásztori levelében : 
„quam infirma et in omne absurditatis ac insaniae genus prae
ceps sit humana ratio, nisi vinculo auctoritatis superioris colli
gata in officio contineatia“ , vagyis azon forrás fordítása szerint, 
melyre előbb hivatkoztam, az emberi ész mily igen gyönge s 
minden otrombaságba és őrültségbe rohanó, hacsak felsőbb 
korlátok által nem kormányoztatik.

Már hogy milyen világot vet egy-egy főpap fölfogására,



nem akarom megbírálni, hanem fölolvasom a levél egy másik 
tételét, mely egyenesen magára a hirdetés tenyere vonatkozik ; 
nevezetesen: „Etsi enim Canones et Decreta Cone. Vaticani 
Anno 1870. valvis Basilicarum Urbis Romae affixa, urbi et 
orbi publicata, et in pagellis orbis fere universi vulgata apud 
YV. F F . etc. F F . D. D. sen notissima considerare nihil liceret, 
— ne tam en nonnullis fors de Venerabili Clero erroneos de 
publicatione et obligatione legum Ecclesiae universalis concep
tus foventibus, per altum quod in praesentem  diem hoc obtutu 
servatum  fuerat in hoc Dioecesi silentium  rumpendum, prae
textum effugii praebeamus, silentium rumpendum et memorata 
Decreta et Canones et editione authentica Actorum Consilii 
Vaticani decerptos, m inisterii nostri partes adimpleturi, ad sin
gulos dimittendos judicavim us“, vagyis, hogy a leghitelesebb 
helyről megszerzett, m eghozatott példányokat küldte meg minden 
egyházmegyéjebeli lelkésznek.

Azt m ondja to v áb b á : megküldi e határozatokat m int 
„normán credendorum et docendorum“ : s továbbá, hogy min- 
denekfölött szent kötelességeiknek tartsák  a lelkészek tanítani 
és buzdítani a híveket e részben, s ezen kötelességük teljesítése 
tekintetéből figyelmezteti egyszersmind e főpásztor lelkészeit 
azon vak engedelmességet fogadó borzasztó esküre, melyet 
szóról-szóra ideigtatott, melyet minden lelkész, midőn lelkészszé 
avattatik , letenni köteles, s mely szerint, bárm it rendeljen első 
egyházi elöljárósága, annak vakon engedelmeskedni tartozik.

Világos ezekből, tisztelt ház! hogy a rozsnyói püspök 
a csalhatatlansági dogmát valósággal kih irdette; ezt kétségbe
vonni, ezt tagadni nem lehet.

Azt mondja a t. miniszter ur, hogy a rozsnyói püspök 
ezen eljárását rosszalta és minden következésekért, melyek ebből 
származni fognának,^ őt tette  felelőssé. Ha visszatekintünk a 
székes-fehérvári eset alkalmával követett eljárásra, a melyet 
ugyan én nem tartok  a mai kor igényeinek megfelelő eljárásnak, 
de mindamellett kétségtelen, hogy akkor egész ünnepélyességgel 
a miniszteri tanács elé idéztetett a székes-fehérvári püspök és 
o tt az ő felsége személyét képviselő miniszterelnök által meg
dorgáltatok ; most pedig beéri a miniszter itr az ugyanazon el
járást követő, és az uj aera, vagyis a m ostani kormány ellen- 
jegyzése m ellett kinevezett egyik püspök irányában azzal, hogy



egyszerűen roszalja az eljárást, más egyházi nagyok ebbeli 
eljárását pedig egyszerűen el is hallgatja; m ert van soknak e 
házban közvetlen tudomása arról, hogy igenis tö rtén t egyebütt 
is ily kihirdetés, és igy attól tartok, hogy ha ezentúl kine
vezendő püspök erre határozná magát, az neki még érdemül 
tudatnék be. és hogy azért még jutalom ra számíthatna.

Ezek szerint világos, hogy a miniszter válaszával megelé
gedve nem lehetek.

Engedje meg azonban t, ház, hogy előadásom alkalmával 
még egy nézetemnek adhassak k ife jezést; t. i. azt tartom , hogy 
a dolog lényege nem abban fekszik, mikép já r t  el eddig, vágj' 
minő eljárást követ ezentúl a korm ány; hanem a baj o tt g y ö 
keredzik, hogy a múlt századokból fönm aradt előjogok és ki
váltságok az egyház részére ma is léteznek, és az egykori 
világuralom visszahóditásáról ábrándozó hierarchia folytonos 
szívós kitartással munkálkodik azon kiváltságok m egtarthatásán, 
sőt kiterjesztésén. 1 Igaz 1 Úgy van 1 bal felől.)

Ezen törekvés ellensúlyozására valódi vallásbeli és lelkiis
meretes szabadságot biztositó intézmények kezdeményezésére, 
érlelésére, bölcs és tapintatos keresztülvitelére van szükség; de 
fájdalom e részben mindazon magasztalások daczára is, m elyek
kel a kormány itt, és a sajtóban ismételve elhalmoztatik, mond
hatom, úgyszólván semmi sem történik, m ert sem a letárgyalt, 
sem a beadott, sem a beadni jelzett törvényjavaslatok közt 
egyetlen egy sincsen, amely ide vonatkozik, és kimondom, hogy 
ezen kormány, amely egyenesen szövetségben áll — több adat 
van erre, nevezetesen a most fönforgó adat is tanúskodik róla 
— az ultram ontán aspirácziókkal: (ügy  van ! Ig a z ! Elénk 
helyeslés bal felől. Ellenmondás jobb felől.) nem is várok e 
részben gyökeres orvoslást.

Ismétlem, hogy a válaszszal megelégedve nem vagyok, 
nem lehetek és föntartom  magamnak a jogot határozati javas
latom behozatalára (Elénk, hosszas helyeslés bal felől.)

Elnök: Tudomásul veszi a t. ház a miniszter úr válaszát ? 
Igen vagy nem ? Méltóztassanak azok, kik tudomásul veszik, 
fölállani. (Megtörténik. Fölkiáltások : Kisebbség.)

Méltóztassanak fölállani, akik nem veszik tudomásul. (Meg
történik. Fölkiáltások: Többség!)

Méltóztassanak még egyszer fölállani azok, akik tudomásul



veszik a választ, és állva maradni, hogy megszámlálhassanak. 
(Megtörténik.) Méltóztassanak most föllállani, és állva maradni 
azok, akik nem veszik tudomásul a választ. (Megtörténik.)

83 szavazat 71 ellenében, nem veszi tudomásul a ház a 
miniszter ur válaszát. (Tetszés balfelől.)

E nnek következtében a kérdés az annak idejében leendő 
tárgyalásra ki fog tűzetni.

Lükö Géza: Ezen határozat folytán fölkérem a t. házat, 
méltóztassék ezen tárgyat napirendre kitűzni. (Fölkiáltások : 
Szom batra! Mások : A budget tárgyalása u tá n !)

Elnök: Most már napirenden van a költségvetés tárgyalása, 
és úgy hiszem, legczélszerübb lesz ezen tárgyat a budget után 
elővenni. (Helyeslés jobbfelől.)

Péclnj -Tamás: Amennyire én tudom, a költségvetés tárgya
lásának befejezése után, a ház el fog napoltatni. Ez az egyik 
ok : a másik pedig az : hogy ily időszakban, midőn a képviselő
ház legnagyobb része kénytelen, nagy m értékben saját dolgaival 
is foglalkozni: czélszerü ily nagyfontosságu tárgyra nézve fix 
napot határozni. Ennek következtében kérem a t. házat, méltóz
tassék ezen tárgyat, eltekintve attól, hogy a budget tárgyalása 
be lesz-e fejezve, vagy nem : szombatra kitűzni. (Helyeslés 
balfelől.)

Elnök: Belenyugszik tehát a t. ház abba, hogy a tárgy 
szombaton vétessék elő ? (Ellenmondás jobbfelől.)

Méltóztassanak azok, kik e tárgyat a szombati napra 
kívánják napirendre tűzni, fölállni. (Megtörténik. Fölkiáltások: 
Nincs ellen indítvány. Ugyanaz a többség.) Tehát a szombati 
napra tűzetik ki.

Liikö Géza interpellácziójára a vallás- és közoktatásügyi miniszter Mi

által adott válasznak tárgyalása 1873. junius 28-án.

Lükö Géza: T. h á z ! A napirendre tűzött tárgyra nézve 
kifejtettem  álláspontom at a m últ keddi ülésben. — Volt szeren
csém akkor előadni, hogy a királyi tetszvényjogra nézve a 
koronás király, a képviselőház és a korm ány egyetértenek. — 
Ugyanakkor előadtam, hogy már a jelen alkotmányos kormányzat 
alatt, nevezetesen még 1870. augusztus 9-én a minisztérium egy 
rendeletét in tézett az összes római és görög-kath. főpapokhoz,
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hogy sem a csalhatatlansági tanra vonatkozó, sem bárminemű 
más pápai rendelet az országban ki nem hirdethető, szét nem 
osztható : ha csak arra előbb a korm ánytól írásban engedélyt 
nem nyernek. Ism étlésekbe bocsátkozni nem a k a ro k ; egyedül 
a tisztelt miniszter ur ama kijelentésére kívánok észrevételt 
tenni, hogy a rozsnyói püspöknek kijelenté hozzá intézett ren
deletében, hogy ha eljárásának törvényellenes következményei 
lennének : vele a törvény teljes szigora szerint fog eljárni.

Ezen kijelentés szerintem fenyegetésnek igen gyenge, 
menedékül azonban igen alkalmas, m ert hála Istennek még 
annyira nem vagyunk, hogy csalatkozhatlansági tan oktatásának 
kézzel fogható eredményei lennének.

Azért azonban, ha a nép legkevésbé m üveit osztálya hiva
talosan az ország bö javadalm aival ellátott főpapok rendeletére 
államellenes tanokra oktattatik  : nézetem szerint első sorban, és 
mindenek előtt i tt  a képviselőházban a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a felelős. (IJgy v a n ! Helyeslés !)

Aztán, kérdem, mit é rte tt a miniszter ur a törvény szigora 
ala tt?  Ha majd elkészül egykor a büntetőtörvénykönyv, nem 
kétlem, hogy abban benne leend a rendelkezés, hogy mindazok, 
kik a törvényt és törvényes rendeleteket áthágják, szigorúan 
büntetessenek , legyenek szegények vagy gazdagok, világiak 
vagy egyháziak, minden külömbség n é lk ü l; m ert a törvényelőtti 
egyenlőség azt kívánja.

De ez ma fájdalom, még csak jám bor ó h a jtá s! Ha a 
miniszter ur a törvény szigora a la tt azt értette, hogy a törvé
nyeket és törvényes rendeleteket megsértő főpap fosztassék meg 
egyházi javadalm átó l: vele igenis eg y e té rtek ; csak azt. kell 
sajnálnom, hogy a tisztelt m iniszter ur ezen szigorúságot mondja 
és Írja, de nem sikeresiti. — É n  meg vagyok győződve, hogy 
el fog jönni a gyökeres orvoslás ideje és azt hiszem, hogy 
valamint 1848-ban a haza lánglelkü fiainak sikerült az idő 
intelmét m egértvén, maguknak halhatatlan emléket állítani és 
a hazának uj életet adni a feudális viszonyok eltö rlésével: azt 
hiszem, el fog jönni az idő és lesznek férfiak, kik meg fogják 
ragadni az alkalmat a hierarchia hatalm ának hazánkból való 
kiirtására. Jelen viszonyaink között azt tartom , t. ház, lehetetlen 
rosszalásunkat ki nem fejezni a vallás és közoktatási miniszter 
ur iránt azon előzmény folytán, a mely az egész ország és a

II. 7



98

ház előtt tudva van, t, i. a székesfehérvári eset fo ly tán ; hanem 
azért i s ; m ert valóságos anarchia, a polgári közrend meghábori- 
tása lenne ez, és arra vezetne, hogy a kormány ő felségének 
jogait, a minisztérium által kiadott rendeleteket megsérteni, 
lábbal taposni engedné. — S valóban botrány, hogy arra, 
miszerint a törvények büntetlenül m egsértettessenek: nem kell 
egyéb arany keresztnél.

É n  tehát indítványozom a t. ház előtt, miszerint a vallás- 
és közoktatási miniszter urnák a rozsnyói püspök irán t követett 
eljárása rosszaltassék. (Helyeslés balfelől.)

És ha a tisztelt m iniszter ur ezen rosszalás után is annyira 
érzéketlen lenne, hogy megmaradna a miniszteri pádon, m it én 
felőle nem hiszek : u tasittatn i kívánom, hogy valam int a rozs
nyói püspök irányában, úgy netalán más, ugyanezen eljárást 
követők irán t is, a törvény teljes szigorával lépjen föl.

E részben bátor vagyok egy határozati javaslatot magam 
és elvtársaim  nevében a t. háznak beterjeszteni. (Olvassa:)

Határozati javaslat.
A vallás- és közoktatásügyi miniszternek az általa a folyó 

hó 24-iki ülésben előadott abbeli eljárását, miszerint rosszalotta 
Schopper György rozsnyói püspöknek azon cselekményét, hogy 
a csalhatatlansági római zsinati határozatokat egy föpásztori 
levél kíséretében az egy házmegy éj ebeli lelkészeknek megküldötte 
és azoknak tanítására őket b u zd íto tta : a képviselőház kielégítő
nek, következetesnek és ennélfogva helyesnek annyival inkább 
nem találja, mivel az állami legfőbb felügyeleti jogból folyó és 
törvényes gyakorlaton alapuló királyi tetszvényjognak hasonló 
m egsértéséért és az 1870. évi aug. 9-én k iadott m iniszteri ren
deletnek áthágásáért a székesfehérvári püspök már szigorúbban 
fen y itte te tt; m iért is utasítja képviselőház a minisztériumot, 
hogy addig is, mig az állam és egyház közt viszonynak meg
határozása irán t törvényhozás utján gyökeres intézkedés jönne 
lé t r e : a királyi tetszvényjognak teljes érvényben tartása fölött 
őrködjék és valam int a rozsnyói, úgy más netalán  ezentúl elő
forduló esetben a fönlevö gyakorlat és törvény értelmében 
szigorúan járjon el. — B eadják: Lükő Géza s. k., Gulner 
Gyula s. k., Horánszky Nándor s. k., Yidlicskay József s. k., 
Péchy Tamás s. k., Szathmáry Miklós s. k., Ghyczy Dénes s. k.,



99

Nikolics Sándor s. k., Hets K ároly s. k., Huszár Im re s. k.. 
Nagy György s. k., Orbán Balázs s. k., Földváry Mihály s. k.. 
Matolay E tele s. k., Gáspár András s. k., Keresztes István s. k., 
Jankovich Miklós s. k., Takács Lajos s. k.

Megmondom, mit értek az alatt, hogy a törvény szigorúan 
vógrehajtassók. Utalok e tekintetben II. Ulászló 6. dekrétumának 
7. czimére, hol világosan ki van mondva, hogy az ország sta- 
tumai és dekrétumai ellen vétő püspökök beneficziumaiktól 
fosztassanak meg.

É n azt tartom, t. ház, hogy ha a korm ány erélyesen és 
nem m integy elnézöleg és hallgatag já r t  volna el ezen baj, ezen 
veszély nem fejlődött volna annyira; de azon feladatot, hogy 
egyszersmind liberális és ultram ontán is lehessen v a la k i: azt 
hiszem, még nem fejtette meg eddig senki, s azt hiszem, a tiszt, 
miniszter ur sem fogja megfejteni. Ajánlom határozati javasla
tomat. (Elénk helyeslés balfelől.)

Trefort Ágost közoktatási miniszter: T. h á z ! Követni fogom 
Lükő Géza képviselő ur példáját és rövid leszek. Biztosítom 
egyébiránt a t. képviselő urat, hogy annyira át vagyok hatva 
eljárásom korrekt voltáról, hogy engem a mai tárgyalás semmi 
tekintetben nem geniroz.

É n  a t. képviselő ur irányában a legnagyobb loyalitással 
jártam  el, mig ő nemcsak eljárásomat tám adta meg, a mihez 
teljes joga volt, hanem m egtám adta eljárásom indokait, meg
tám adta személyemet is. — Mellőzve azt — hogy ultram ontánnak 
nevezett, a mi hihetőleg élez akart lenni — azt állítja rólam, 
hogy konspirál a kormány és konspirálok különösen.

Gsanády Sándor: Találólag állította, az ultram ontán áram
lattal a vallásszabadság megrontására.

Trefort Ágost közoktatási miniszter: Ha a t. képviselő urnák, 
a mint állította, vannak erre a d a ta i: engem rendkivülileg lekö- 
tezne, ha azokat felmutatná.

Igenis konspirálok. K onspirálok az ulram ontánokkal és a 
k lérussal; konspirálok minden felekezettel és konspirálok a józan 
észszel, a vallásos béke fentartására, a vallásos súrlódások kike
rülésére, mert czentrifugális erők által szaggatott szegénységgel 
és hátramaradással küzdő hazának vallásos konfliktusokra szük
sége nincs. (Elénk helyeslés a jobboldalon. Mozgás.)

E zeket előre bocsátva röviden fogom igazolni intézkedésemet.
II. 7*
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Ismétlem, én a rozsnyói püspök eljárását a vatikanum kon- 
czilium dekrétumainak szétküldése m iatt rosszaltam, figyelmez
tetvén őt arra, hogy ha eljárásból bármi törvényellenes cselekmény 
fejlődnék, ellenében a törvény egész szigora fog alkalmaztatni.

Szemmel tartva az 1870. aug. 9-ón kelt legfelsőbb határo
zatot, a püspök ellen való föllépést illetőleg csak két mód állott 
előttem.

Az egyik az, mely a székesfehérvári esetben használtatott, 
a másik az általam kifejezett rosszalás. — É n  az utóbbit válasz
tottam , nem m int enyhébbet, de m int alkotmányos fogalmaimmal 
összhangzót, nem akarván a koronát és az összes minisztériumot 
az akczióba bevonni. — Törvény, tudtom ra, nem létezvén, a mely 
a tetszvényjog gyakorlatát szabályozná, és a gyakorlat hatását 
b iztosíthatná: nem volt rendelkezésemre egy harm adik mód.

Megengedve a vatikáni konczilium dekrétumainak az állam 
viszonyaiba mélyen beható és könnyen veszélyessé válható te r
mészetét, melyet csak czélszerü intézményekkel lehet zsibbasz- 
tani: kihirdetésök tekintetében még sem tudom ignorálni, hogy 
a sajtó és szólásszabadság korában élünk, midőn bármi tanok 
kihirdetése lehetséges.

Én tehát tettem  a rozsnyói püspök esetében, a mit törvény 
hiányában tehettem , és eljárásomat a t. ház ítéletére bízom. — 
Mindez azonban a m últra vonatkozik ; a jövőre vonatkozólag 
lesz szerencsém indítványt tenni. (Halljuk.)

T íz hónapja, hogy miniszter vagyok és körülbelül harmadik 
hónapja, hogy folytonosan és rendszeresen azon szemrehányá
sokkal találkozom, hogy vallás- és egyházi kérdésekben néze
teim et nem nyilvánítom. — A mit ma mondandó leszek, igaz, 
előbb is elmondhattam  volna ; de én azon hibában szenvedek, 
hogy idő előtt nem szeretek szólani, hogy nem tudok frázisokat 
esztergályozni, és hogy tisztába szeretek jönni nézeteimmel, 
m ielőtt azoknak kifejezést adok. Engedek azonban — hogy úgy 
mondjam, — a zaklatás egy nemének és néhány rövid vonásban 
ecsetelni kívánom, egyházi politikám at. Bővebben kifejteni az 
általam érintendő kérdéseket hosszabb idő kivántatnék, mely 
most sem nekem, sem a t. háznak nem áll rendelkezésére.

Magyarország ugyanazon eszmék nyomán fejlődött, m int 
a vele szomszéd többi keresztyén állam.

A 18-ik század eszméi nem hagyták érin tetlenü l; egyszerre-
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azonban szünet állott be a fejlődésben, és az 1848-iki események 
középkori feudális állapotban találták az országot.

Az 1848. mozgalom m egtörte ez állapotot és rögtön beállott 
az átalakulási proczesszus. — De többnyire csak a nagy elvek 
kimondásánál maradt, a m elyeket az institucziókba bevezetni 
csak később sikerült. Az átalakítási proczesszus most sincs befe
jezve és a középkori anyagból sok van még az institucziókban 
és az emberekben. — Különösen a viszony az állam és az egyház 
között az, mely a réginél maradt.

A mi feladatunk és az utánunk jövő generáczió föladata 
lesz létrehozni az összhangzást, a társadalmi, a politikai és egy
házi viszonyok közt. — Nem fog ez történni nagy elvek kim on
dása által, hanem a társadalmi mozgalom és a jövőben alkotandó 
törvények hosszabb sora által.

Ide tartozik első sorban a törvény, — nem a vallásszabad
ságról — hanem a vallás szabad gyakorlatáról és a vallásfele
kezetek egyenjogúságáról; m ert a törvényhozásnak föladata: 
hogy biztosítsa az állampolgárok azon jogát, melynél fogva 
benső hitüket szabadon gyakorolhassák, az ország törvényeinek 
sérelme nélkül külsőleg szertartásokban is kifejezhessék s hitük 
gyakorlására vallási testületekké egyenlő joggal egyesülhesse
nek. A vallási élet szabadságának érdekéből következik, hogy 
a vallási viszonyoktól külön választassanak azon ügyek, a melyek 
természetüknél fogva nem a valláshoz, az egyházakhoz, hanem 
az állam rendelkezése alá tartoznak, m int például a polgári 
és politikai jogok gyakorlása, s a házasság polgári oldala s 
viszonyai.

Ide tartozik m ásodszor: a polgári házasságról szóló tö r
vény, mely a vallásfelekezetek egyenjogúságának korollariuma, 
akként, hogy a házasság polgári jogi érvényességére a vallás 
befolyással ne bírjon s az állam a házasságot a maga szempont
jából polgári szerződésnek tekintse, a mely fölött saját törvényei 
szerint Ítél. E  kérdés gyakorlatilag is meg van már oldva több 
államban, m int Francziaországban, Belgiumban, a rajnai tarto 
m ányokban, Olaszországban, s mely most Poroszországban is 
napirenden van. Nem fog ez nálunk sem okozni perturbácziókat 
a vallási viszonyokban; csak a törvényhozás gondoskodjék az 
anyakönyvek vezetésére szükséges adminisztráczió közegekről.

Ide tartoznak harm adszor: a katholikus alapoknak és ala-
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pitványoknak szabályozása, a miről a maga idején nézeteimet 
elmondottam. Ezek jogi természete iránt csak bírói utón lehet 
tisztába jönni.

Ide tartoznak negyedszer: a katholika autonómia kérdése, 
a mely iránt szinten in téztetett hozzám interpelláczió. Nem 
akarok azon mentséggel élni, hogy azért nem válaszoltam ezen 
interpelláczióra, m ert nem volt időm e kérdés tanulmányozására. 
Nem válaszoltam azért, m ert még most sem tartom  időszerű
nek a választ. Most is csak annyit mondhatok, hogy a katho- 
likus hívek egyházi jogaik vezetésére ép úgy jogositvák, mint 
a többi felekezetek, Hogy e kérdés is, m int nagy politikai 
horderövel bíró, okvetetlenül az országgyűlés elé fog k e rü ln i; 
de hogy a katholika egyház sajátságos természeténél fogva, 
mely szerint az Hómával van összeköttetésben s hierarchiával 
b i r ; a katholikus autonóm ia szükségkép máskép fog formuláz- 
tatni, m int a protestáns egyházak autonómiája. S megvallom, 
attól tartok, hogy a vaticanum concilium dekrétumai késleltetni 
fogják az országos katholika autonómia életbeléptetését; mig a 
lokális autonóm ia életbeléptetésének szüksége iskola és egyéb 
kultuszügyekre már most is országszerte m utatkozik s e szerint 
minél előbb létesítendő.

Ide tartozik ötödször: a piacet jog  szabályozása, mert az 
jelen alakjában a sajtó és szólásszabadság m ellett ta rthata tlan ; 
de föntartandó mindamellett addig, mig más törvényes proví
ziók nem lépnek helyébe, s az állam viszonya az egyházhoz 
újabb alapokra nem lesz fektetve. És épen ennélfogva bátor
kodom a tiszt, ház elé a következő indítványt terjeszteni: 
„Küldjön ki a képviselöház bizottságot a végre, hogy a vallás- és 
közoktatási miniszter közbejöttével az állam és egyház közti viszony 
szabályozására javaslatot dolgozzon ki és e javaslatot a ház elé ter- 
jeszsze.“

Azzal, hogy épen én teszem ez indítványt, nem akarom, 
hogy a kormány s különösen a kultuszminiszter elhárítsa magá
ról a felelősséget; de a vallási és egyházi kérdések, valamint nem 
egy párt és nem egy felekezet érdekei, hanem az egész országot 
ille tő k : egyúttal oly nagy horderejű kérdések, hogy megoldá
sukra, sőt előkészítésükre az egész törvényhozás részvétele és 
bölcsesóge szükséges. Azt a kifogást lehet indítványom  ellen 
tenni, hogy kerete rendkívül tág, hogy igenis sokat foglal magá-



ban, de e kérdéseket alig lehet elkülöníteni egymástól, mert 
alig bocsátkozunk az egyiknek vagy a másiknak taglalásába, 
már előtérbe lép a harmadik.

Mindezeknél fogva ajánlom indítványom at a t. ház figyel
mébe. (Elénk helyeslés jobboldalon.)

Széli Kálmán jegyző (olvassa az indítványt.) „Küldjön ki 
a képviselőház bizottságot a végre, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter közbejöttével az állam és egyház közti viszony sza
bályozására javaslatot dolgozzon ki és e javaslatot a ház elé ter- 
jeszsze. “

Gullner Gyula: T. ház ! Azt hiszem, nem tévedek és abban 
megerősít engem az igen tisztelt közoktatási m iniszternek az 
imént elhangzott nyilatkozata, ha azt állítom, hogy a mai napi
rendre kitűzött kérdés nem tisztán a rozsnyói püspöknek sze
rintem  helytelen elárása és azon m agatartás által, m elyet irá
nyában a közoktatásügyi m iniszter elfoglalt, bir fon tossággal; 
hanem fontossággal bir főkép azért, m ert ezen kérdés is össze
függésben van némileg azon általános mozgalommal, azon nagy 
és mindinkább előtérbe nyomuló kérdéssel, mely az államnak 
viszonyát érinti az egyházhoz.

E kérdés összefüggésben van, mondom, azon áramlattal, 
mely, ha be akarjuk vallani, az egész katholika világot nem
csak hazánkban, hanem, lehet mondani, Európaszerte élénken 
foglalkoztatja, sőt sok helyütt igenis éles izgatottságban tartja.

Ennélfogva épen, mivel a mai napirendre kitűzött kérdés 
némileg összefügg ezen nagy kérdéssel: igénytelen véleményem 
szerint komolyan meg kell fontolni, minden szót, minden nyi
latkozatot, mely itt  e házban történ ik  és óvatosan kell nyúlni 
azon kérdéshez, mely oly messze kiágazó és nagj^ fontosságú 
érdekeket érint.

Előttem , t. ház, kétségtelen tény gyanánt áll az, hogy a 
rozsnyói püspök az állam főfelügyeleti jogából folyó és hosszas 
gyakorlattal m egerősített tetszvényjog egyenes mellőzésével és 
egyenes megsértésével azon rendeletnek, mely a miniszter be
ismerése szerint is még 1870-ik évi aug. 9-én kiadatott és mely 
a vatikáni zsinat szóban forgó csalhatatlansági határozatának 
kihirdetését egyenesen eltiltotta, az em lített dogmát egyház- 
megyéjében kihirdette, vagy a m int főpásztori levele m ond ja : 
ezen dogmának tanítására lelkészeit buzdította, illetőleg annak
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tanítását elrendelte. Ebből következtetve kétségtelen tény előt
tem az is, hogy a rozsnyói püspök az államhatalom egy tiltó 
rendeletének egyenesen ellene cselekedett. ( Ig az ! balfelől.) És 
kétségtelen továbbá előttem az, hogy a m agyar alkotniány 
keretébe beillesztett és hosszú időkön át gyakorolt tetszvény- 
jogot tudva, szándékosan, czélzatosan mellőzte és megsértette. 
(Igaz! balfelől.)

T. h á z ! Nem akarom a v itá t azon térre vinni, — nem is 
volna szerintem helyes, hogy e tekintetben v itá t provokáljak, 
hogy mily nézetek m erülhetnek föl a tetszvényjog természete 
fölött és csakis arra kívánok szorítkozni, hogy az államnak és 
minden államnak önmaga iránti kötelessége — már csak önvé
delmi szempontjából is — föntartan i azon jogot, hogy meg
vizsgálhassa, megengedhesse vagy m egtilthassa oly tanok k ih ir
detését, vagy oly rendeletek végrehajtását, melyek azon állam 
polgáraihoz oly egyéntől érkeznek, a ki nem azon állam tö rvé
nyeinek van alávetve, és a ki ezenfelül — és erre súlyt fekte
tek  — még folytonosan a világhatalom  souverenitásának álom
képét kergeti.

Nem erről van és lehet i t t  szó, vájjon helyes, vagy hely
telen-e a csalhatatlansági dogmának kihirdetése ellen a tetsz
vényjog tilalm át alkalm azni; de igenis szó van arról, összefér
hető-e az állam eszméjével, hogy a magyarállam polgárai olya
nok parancsából hajtsanak végre rendeleteket, vagj^ hirdessenek 
ki tanokat, a k i nem azon állam törvényeinek van alávetve, és 
hogy oly tanokat hajtsanak végre, melyek, a m int nem — ép 
úgy lehetnek az állam létföltétele és nyugalma ellen is irányozva.

De ez, azt hiszem, hogy a t. háznak álláspontja e kérdés
ben a tetszvényjogra nézve nem változott, és most is azon 
álláspontot foglalja el, a melyet elfoglalt a székesfehérvári püs
pök irányában felm erült esetnél, sőt annál inkább kell ez állás
pontot elfoglalnia, m ert ha figyelembe veszszük, és nem hunyunk 
szemet azon mozgalom előtt, mely mindenfelé m egindult a val
lási téren, — különösen hazánkban — és ha mérlegeljük azon 
áram lat eszközeit, irányát és czélját, mely e tekintetben a 
kedélyeket m indenütt foglalkoztatja: úgy előttem  kétségtelen 
az, hogy ma kétszeresen szükség van arra, hogy i t t  erélylyel 
lépjünk föl, kétszeresen szükség van arra, hogy az állam hata
lom súlyát egész erővel a mérlegbe vessük. (Helyeslés balfelől.)
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Az előtt ugyanis, a ki objektiv  tek in ti a dolgokat, lehe
tetlen, hogy a jelenben ne lenne nyilvánvaló, miszerint egy 
nagyszerű mozgalom, egy áram lat indul meg, és megindul a 
vallás és lelkiismereti szabadság firmája alatt, de én legalább 
teljes meggyőződésemből ez egész mozgalmat és áram latot nem 
tekintem  és nem tekinthetem  egyébnek, m int azon törekvés
nek, hogy a hierarchia visszaszerezze befolyását s katholikusok 
belkormányzati ügyeire, nem tekintem  s nem tekinthetem  
egyébnek, m inthogy vissza akarja foglalni és hódítani azon 
befolyását és hatalmát, mely már-már tünedezőfélben van. (Úgy 
v a n ! balfelöl.)

Nem arról van szó, hogy valakinek vallási és lelkiismereti 
szabadságát bírhassuk és korlátozzuk: hitem ért, vallásomért, 
lelkiismereti szabadságomért én is kész vagyok felállani mindig 
és ennek korlátozását nem engedem én se m ; tiltakoznám  az 
ellen, amiként tiltakozom azon áram lat czélja és iránya ellen, 
mely az ultramontanizmus czége alatt jelenleg hazánkban folya
matban van.

K i h itte  volna, hogy a X IX . század második felében oly 
országban, mint M agyarország, mely hosszú századokon át talán 
egész Európában a vallásos türelmesség legszebb példáját 
m utatja fel oly nagy átalakulás után, m ilyen az 1848-iki volt, 
1872-ben politikai mozgalmak, képviselői választások induljanak 
meg vallási czim és vallási ürügy alatt. ( Ig az ! balfelől.) Ki 
hitte volna, hogy megérjük, m iszerint M agyarországon 1872-ben 
vallási pártok vallási jelö ltek  legyenek. (Igaz! balfelől.) Nem 
lehet szemet hunyni a tények előtt, nem lehet eltitkolni a meg
történt dolgokat. Hiszen naponkint találkozunk röpiratokkal, 
proklamácziókkal és mindenféle kiáltványokkal, melyek folyto
nos izgatottságot idéznek elő, és m elyeknek egyenes czélja a 
szabadelvű irány ellen van intézve. Szabad legyen egy nyom 
tatványt fölolvasnom, mely m utatványul fog szolgálni arra, mily 
czélok rejlenek ezen általam jelzett mozgalom alatt. (Halljuk ! 
Halljuk!) és mily eszközökkel akarják azt előidézni. A nyom 
tatvány  czime: „A nagy-abonyi katholikus olvasó-kör“ és ta r
talmazza a nevezett katholikus olvasó-egylet kaszinójának alap
szabályait Zeyk Károly állam titkár ur aláírásával az illető bemu
tatási záradék alatt. Az alapszabályokhoz az ottani segédlelkesz 
egy praecuissát bocsátott és oly perfid módon állította össze az
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egészet, hogy az ahhoz nem értök könnyen azt hihetik, hogy 
m indazt az állam titkár ur mondja. (Derültség.) Akinek neve 
legalul olvasható.

Méltóztassanak ezen nyom tatványból m eghallgatni egy pár 
sort, mely élénk világot vet azon áramlatra, mely az egész 
országban m egindittatott. (Olvassa.) „Oly időket élünk, melyek
ben elleneink nem födött arczczal, hanem nyílt sisakkal lépnek 
föl ellenünk. Az álpróféták izgatásaik és ámításaikkal a nép 
szivét megmérgezni iparkodnak. A sajtónak ellenünk irányzott 
szemtelenségei már a tulságig mennek. A kormány, melynek 
kötelességében állana az erkölcs-rombolásnak gátat vetni, m ind
ezeket összetett kezekkel nézi.“ (Elénk derültség.)

„Sőt többet m ondok: m agában a képviselöházban, meg
választott képviselőink, kiket azért küldöttünk oda, hogy val
lási és politikai tekintetben bennünket képviselnének, gyaláza
tosán rászedtek, (Derültség.) m ert igéretök ellenére igen sokan, 
m int vallásunk nyílt ellenségei léptek fel. Alig találkozik közöt
tük  néhány, ki a m egtám adott keresztyén katholika anyaszent- 
egyház törvényes jogainak védelmére fel merne kelni (Fölkiáltá
sok : G yön y ö rű !) Bátran elmondhatjuk, hogy nekünk katho- 
likusoknak nincs pártunk sem bent, sem kint. (Fölkiáltások: 
Szegények.) A kálvinista, lutheránus, de még a zsidó (Derült
ség.) és nazarénus is részesül jogvédelem ben, ezek mind 
nebántsvirágok, csak mi katho likusok , a hazának sokkal 
nagyobbszámu törzsökös polgárai vagyunk, oly mostoha gyer
mekek, kiket ü thet, gúnyolhat, gyalázhat büntetlenül bárki, 
kiknek még tulajdon birtokaikhoz, vagyonaikhoz (Derültség) 
sem lehet már többé biztos rem ónyök!

„így üldöztetve és m agunkra hagyatva nem segíthetünk 
m ásként ügyünkön, hacsak nem tömörülünk. Igen egy oly tá r 
saságba kell lépnünk, hol csak jó t és hasznosat tanulhatunk, 
ellenségeink és rosszakaróink ismeretére ju thatunk , ahol azt, 
hogyan kell m agunkat azok irányában viselnünk, kik bennün
ket gúnyolnak, üldöznek és nyom nak, m egtanu lhatjuk , és 
katholikus vagyonunk és jogaink megvédésére készülhetünk.“

Ily értelemben, ily modorban van tartva  végig. Folytonos 
izgatás, folytonos fenyegetés az állam irányában, hogy a katho
likus vagyonok el fognak vétetni. É n  nem hiszem, hogy ez 
átalános volna az országban, ezt állítani nem merem ; de elég
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az, hogy ily tartalm ú nyom tatványt terjeszteni mernek, és elég 
az, hogy ily tartalm ú nyom tatványt istenitisztelet a la tt ezer
számra osztogatnak a templomban.

T. képviselőház, azt hiszem, nem maga a nyom tatvány 
veszélyes, m ert hisz ez el fog hangzani, m int elhangzott sok 
más is, de m utatja a betegséget, a rossz irányt, mely napjaink
ban úgyszólván az áram latot e lő idézte; azért szükséges, hogy 
egész erélylyel, az államhatalom egész súlyával föllépjen, azért 
nem tartom  elégségesnek azt a m agatartást, m elyet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter e tekintetben a rozsnyói püspök irá
nyában elfoglalt. Ez összefüggésben van, az egésznek csak egy 
lánczszemét képezi és a mozgató erő, amely a Vatikánban van, 
kihat E urópa bármely államára. Nekünk kötelességünk megtenni 
i tt  a szükséges lépéseket arra, hogy egyszer már az ilyeneknek 
eleje vetessék. M ert ugyan kérdem, elégséges-e az, ha valaki 
egy magas egyházi m éltóságot visel, azután az államhatalom 
tiltó rendeletéin keresztül gázolhat és megmenekszik, ha a mi
niszter egy zárt levélben rosszalja eljárását. (Helyeslés a bal
oldalon). Azt hiszem, ez sem a törvény tiszteletében és sem a 
törvény végrehajtása iránti hitében a haza polgárait nem fogja 
megerősíteni. (Helyeslés balfelől.)

Ami azon indítványt illeti, melyet a t. miniszter úr előadott, 
ón részemről ezen indítványt elfogadom, elfogadom azért, mert 
magam is óhajtom, hogy azon kérdések, melyek egynéhány 
szóba mind bevonhatók, hogy t. i. az állam és egyház közti 
viszony rendezése végre valahára. megindittassék.

Erről most hosszabban szólni bajos volna, idején lesz majd 
akkor, mikor az a javaslat tárgyal tátik , melyet a t. képviselő- 
ház bölcsesége szerint az általa kiküldendő bizottság el fog ké
szíteni. De ezen felül ezen konkrét esetben melegen pártolom  
Lükő Gléza barátom indítványát is (Helyeslés bal felől) ; mert 
meg vagyok győződve, hogy ha a t. kópviselőház tekintélyét 
és az államhatalom súlyát e kérdésben egyszer már erélyesen 
latba nem vetjük: megrendül a társadalm i alap; m ert az ily 
nemű izgatások, az ilynemű fondorlatok végét ma belátni, és 
következményeit kiszámítani emberi ész nem tudja (Helyeslés). 
Pártolom  Lükő Gléza tisztelt barátom  javaslatát és elfogadom a 
miniszter úr indítványát. (Helyeslés balfelől.)

Lukácsxj Béla: T. ház ! Megemlékezvén azon nagy hord



108

erejű mondatra, mely csak nemrég hangzott el itt a házban, 
hogy igen czélszerii azon tekintetből is, hogy a viták el ne 
keserítessenek, tüzetesen és egészen tárgyilagosan a napirenden 
levő tárgyhoz szólni: én is bátor vagyok a szőnyegen lévő 
tárgyról igénytelen nézeteimet elmondani. Arról van szó, vájjon 
tudomásul vehető volt-e a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr válasza, vagy sem? A kormánynak szempontjából tekintve 
a dolgot, mely hivatkozva az 1870. augusztus 9-én kibocsátott 
legfelsőbb határozatra, a placetum -jogot m int érvényben lévőt 
tekintette, mondom, tekintettel a kormány ezen álláspontjára, 
meg kell vallanom, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a rozsnyói püspöknek eljárását rosszalta amiatt, hogy a királyi 
tetszvény-jog ellenére is a csalhatatlansági dogmát k ih irde tte : 
a kormány a placetum irányában elfoglalt álláspontjából, köte
lességének eleget tett, és m iután ő, m int a kormány egyik 
tagja a kormány álláspontját ta r th a tta  egyedül szem előtt, azt 
tartom, hogy azon válasz, melyet ő e tekintetben adott, kielé
gíthetőnek tekinthető. Mert habár az m ondatik is, hogy talán 
lepecsételt levélben tö rtén t a rosszalás; de m iután annak kije
lentése az ország színe előtt i tt  e házban történt, az a leg
nagyobb nyilvánossággal történtnek tekintendő.

T. h á z ! Nem akarom azt v itatn i vájjon a placetum 
mennyire van körvonalazva törvényben, mennyiben nincs, de 
átalános azon nézet, hogy az csak jogi fogalom, melynek jog
köre praecizirozva sehol sincs. Megjegyzendő azonfelül az, hogy 
ezen királyi tetszvónyjognak, ezen úgynevezett törvénynek vagy 
szabálynak vagy jogi szokásnak, nincsen sehol szankcziója.

Miután ezen úgynevezett szankczió h iányzik : a miniszter 
urnák kezében nem is volt semmiféle oly eszköz, melynek hasz
nálatával szigorúbb eljárást követhetett volna a rozsnyói 
püspök ellen.

De engedje meg nekem a t. ház, hogy arra is reflektáljak, 
hogy mennyiszer hangoztatott e házban az osztó igazság. Hal
lottam  azt igen gyakran emlegetni e házban ; de sajnálattal 
tapasztaltam  mindig, hogy csak elvben áll ez többnyire, mint 
átalában igen sok a theoria, de a gyakorlatban nem igen nyilat
kozik és nem igen nyilvánul ezen osztó igazság. Mert mig egy 
részt csak nem régen egy más tisztelt m iniszter urnák hasonló 
választ egy ism ert ügyben a t. ház tudomásul vette és magáévá
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tette a tisztelt miniszter ú r nézetét: most a jelen esetben talán 
éppen azért, m ert papról van szó, nem fogadták el sokan a 
t. házban (Felkiáltások bal fe lő l: o h ó !) és nem vették  tudo
másul a választ. A kkor egy magas állású hivatalnok alkotmány- 
sértéssel, nyilvánvaló törvénysértéssel vádoltato tt; akkor a tisztelt 
miniszter úr megvizsgálta a dolgot és azt nyilvánította, hogy 
sajnálja, m egtörtént a hiba, azt tagadni nem lehet, és ö rossza- 
lását fejezte ki. Ezzel m egelégedett a t. ház többsége és a 
választ tudomásul vette.

Jelen esetben szintén rosszalás m ondatott ki a t. minisz
ter úr részéről s ugyanazon oldalról, honnan akkor a t. minisz
ter úr válaszának elfogadására szavaztak : azon helyről, tapasz
talom, hogy találkoznak oly tagtársaink, akik, homlokegyenest 
akkori eljárásukkal, ezen választ jelenleg tudomásul venni nem 
óhajtják.

Az igaz, hogy talán nem igen következetesek némelyek 
azok közül, kik a választ tudomásul venni nem a k a rtá k ; de 
egyről meg vagyok győződve, hogy egyik tisztelt tagtársunk 
legalább következetesen cselekedett jelenleg, midőn a czentrum- 
ból elég exczentrike a t. miniszter úr válaszával megelégedve 
nem lévén, az ellen szavazott; de mondom következetes volt 
azért is, miután nemcsak a rozsnyói püspöknek szabályszerű 
megrovatását követelte, hanem ő más alkalommal is követelte 
a pénzügyminiszter úrtól a „Neue Freie Presse“ perbe fogatását, 
azért mert ezen lap sértő hangon szokott beszélni a t. pénz
ügyminiszter úrról. Mondom: ilyen helyről jelenleg a t. minisz
ter úr leszavazását nem csodálom és némileg következetesnek 
találom. v

De t. ház! Ezen igazság szerint nem volna szabad elfo
gultsággal gyakran ítéletet hozni egy egész vallásfelekezetről, 
egy egész osztályról, a melynek talán egyes tagjai hibás lépé
seket követnek el.

T. h á z ! Hallom gyakran említeni, hogy a katholika egyház 
és annak szolgái még most is kiváltságos álláspontot foglalnak 
el és sok kiváltsággal vannak felruházva. É n oly sok kiváltsá
got, amely valami nagy horderejű hatalm at szolgáltatna a ka
tholika egyház kezébe, nem igen lá to k ; egypár halvány színe
zetű. a régi időből fönmaradt kiváltság megmaradt még a ka
tholika egyház szolgáinak kezében ; de ez oly csekélység és
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annyira paralizálható a törvényhozásnak ellenőrzése által, hogy 
az egészen ártatlanná válik. De ha már kiváltságukról van szó. 
melyekben állítólag a katholika egyház most is részesül: akkor 
azt látom, hogy csakugyan igen kiváltságos helyet foglal el és 
nagy privilégium okkal van ellátva, azon szempontból tekintve, 
hogy talán egy vallásfelekezet sincs annyira kitéve a gúnynak, 
sértegető élczelésnek, m int a katholika egyház.

A Grulner t. képviselő úr által fölolvasott brochure szer
zőjét nem ismerem, hanem annyit m ondhatok, hogy sok igazat 
mond. A katholika egyház szolgái és szokásai a legutolsó zug
lapok által mindennap pelengére tétetnek, vegyünk kezünkbe 
akármily élczlapot, akármely napilapot, s azt fogjuk benne ta 
lálni, hogy valót mondtam. (Fölk iáltások: H át a Mátyás Diák ?) 
Nem mondom, hogy a támadások m indig indokolhatlanok; de 
ha egyes személyek v é ten ek : nem szabad azért egy egész osz
tályt, egy egész vallásfelekezetet felelőssé tenni.

H a egy papi személy elmegy valamely közhelyre, például 
egy vendéglőbe és leül egy asztalhoz, a körülte levők, — kik 
addig egész indifferens tárgyakról beszélgettek, talán a G ellért
hegyi elevátorról, — midőn a pap közelükbe le ü l : azonnal 
rákezdik a nótát, és össze-visszahurczolják a papságot. (Elénk 
derültség.) Ha a pap utazik s belép egy vastui kupéba, bejötté 
előtt talán az időjárásról beszélgettek ; alig lép be a pap, azon
nal a vallásra té r a diskurzus és az embernek füle hallatára oly 
ocsmány nevekkel illetik a vallás szolgáit, rágalommal a vallást 
s annyira gúnyolják s rossz ólczekkel annyira elhalmozzák, 
hogyha önök azon helyzetben len n én ek : át volnának hatva 
azon meggyőződéstől, hogy midőn bárki az egyház szolgájává 
lesz, nem csekély áldozatot hoz. Tessék fölvenni, hogy az alpap- 
ság, mely szegénységben sínylődik, járványok alkalmával életét 
gyakran koczkáztatja, idejét a törvényeknek megfelelő oktatás
nak szenteli, s midőn egész életén keresztül tehetségeit a közjó 
előmozdítására fordítja: a világon csaknem kivétel nélkül hálát
lansággal találkozik.

A katholika egyház és annak szolgái kiváltságos állást 
foglalnak el, m ert napirenden van, hogy uton-utfólen bántal- 
maztassanak.

T. ház ! É n  nem vagyok a kiváltságoknak barátja, senki
nek sem követelek kiváltságos á llá s t; de ha liberalismusról van
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szó, azt akarom, liogy ezen liberalismus igazságos is legyen és 
egyforma m értékkel mérjen m indenkinek s ha a papi osztály 
valamelyik tagja vét, ne szenvedjen azért az egész osztály. 
(Zaj, mozgás bal felöl. Dologra!) Ez, tisztelt liáz, talán inkább 
tartozik a dologhoz, m int midőn a választási törvényjavaslat 
vitatása alkalmával kucséberekről beszéltek.

T. ház! Lükő Géza képviselő ur hangsulyozá, hogy ö 
óhajtja, miszerint a szegény úgy, m int a gazdag, a papi, m int 
a világi polgár egyenlők legyenek a törvény előtt. É n  is azt 
hangsúlyozom, hogy bűnhődjenek azok s alkalmaztassék irá
nyukban a törvény szigora, kik akárm ilyen módon a fönnálló 
törvény ellen vétenek. I t t  a t. képviselő ur bizonyára világos 
és körülírt törvényt értett, nem pedig oly törvényt, minőnek 
nevezni szoktuk a királyi tetszvény-jogot. Addig, míg ezen 
tetszvónyjog a kormány által, m int fönnálló tek in tetik  : addig 
mindig helyesnek kell neveznem a t. miniszter urnák oly eljá
rását, amilyent ez esetben követett.

De t. ház, miután Gulner képviselő ur is hangsúlyozta, 
hogy ő igen fontosnak tartja  azon kérdést, mely körül forog, 
mily módon szabályoztassék az állam- és az egyház közti viszony, 
s hogy e téren minden elhamarkodás nagy veszélylyel és h á t
ránynyal járna ; e szempontból kiindulva, én is azt vélem, misze
rin t a miniszter ur által indítványba hozott bizottság ezen fö l
adatának leginkább képes megfelelni.

Én nem fenyegetéskép mondom ezt, csak megemlítem, hogy 
nem czélszerű a mostani válságos időben rendezetlen állapotaink 
között a harczot az egyházzal provokálni. (Zaj bal felől.) Néz
zünk a nagy német birodalomra, ott kormányozza népek sorsát 
a vas és vér embere; o tt is a kormány, mely nem vádolható 
ultram ontán hajlamokról, a paderborni püspök irán t nem já r t  
el rögtön a tem poralék elvevésével, midőn — m int ezt a ném et 
kormány állítá — egy németországi törvény ellen vétett, hanem 
a kormány őt először m egintette és azzal fenyegette, hogy ha 
a jövőben is ezen eljárást fogja követni, szigorúbb rendszabá
lyokat fog ellene alkalmazni.

Tudjuk, hogy ezen eset után, nem emlékszem ham arjában 
melyik püspök, épen ily módon já r t  el, m int a paderborni. De 
a német kormány nem alkalmazta m indjárt a legszigorúbb esz
közt, hanem először m egdorgálta s ism ételt figyelmeztetések
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után  vonatott el tőle a temporalók élvezete. Ha a német b iro
dalomban, mely csakugyan nem ultram ontán, nem találták  idő
szerűnek élethalál-harczra provokálni az egyháza t; méltóztassa- 
nak figyelembe venni a mi rendezetlen állapotainkat. Vannak 
a kik azt mondják, majd könnyen elbánunk mi az egyházzal. 
Meglehet, m ert a hatalomnak m indig van elég ereje arra, hogy 
a védtelent és gyengébbet megbüntesse. H ogyha a t. ház Gulner 
Gyula t. képviselőnek tetszett egy broschure-ből némelyeket 
fölolvasni, úgy hiszem, nekem is meg fogja engedni a t. ház, 
hogy a „Hon“-nak mai vezórczikkéből egynéhány sort fölol
vassak, (Halljuk! olvas:) „Az elnyomatás korszakában békében 
meg voltunk egymás mellett, a magas klérus is többnyire haza
fias szellemet tanúsíto tt s az ébredés korszakában az egyház 
nemzeti ünnepek processióin együtt láttunk katholikust, protes
tánst, zsidót!“

Hogyha t. ház, szükségesnek láttuk, hogy békében éljünk 
az elnyomatás korszakában; akkor midőn az ország, a haza fel
szabadult azom járom  alól, mely alatt nyögött, most láttuk-e 
elérkezettnek az időt ezen békés együttlétet megzavarni, s azon 
köteléket, mely m inket összefűzött, fölbontani ? !

É n sokkal czólszerűbbnek látom, hogyha jelen viszonyaink 
között békés utón kapaczitálás által iparkodunk az egyház és 
az állam közti kérdéseket tisztába hozni, mintsem az egyházat 
a harcz terére provokálni. Méltóztassók meggondolni tisztelt ház, 
hogy talán nem örökké élvezzük azon jogokat, melyeket élvezni 
most szerencsénk van s lehet ismét idő, m ikor talán egy euró
pai konfiagratio esélyei következtében ismét az elnyomatás fog 
fenyegetni. Az igazi államférfi nemcsak a jelent ta rtja  szem 
előtt, hanem a jövőre is gondol és jó lesz meggondolni azt, 
hogy helyes-e s szükszégos-e ezen kérdéseknek megoldásánál 
merev álláspontot elfoglalni, vagy pedig a békés u tat választani.

Én, tisztelt ház, még egyszer visszatérve Gulner t. kép
viselő ur szavaira, m elyekben ő nagy sülyt fek te te tt arra, hogy 
az egyház és állam közti viszony rendezését ne hamarkodjuk 
el, hanem m egfontolva haladjunk e téren : s miután meg vagyok 
győződve, hogy t. kultuszminiszter ur által indítványba hozott 
bizottság kiküldése ennek megfelelni képes, azért is bátor 
vagyok ezen indítványhoz hozzájárulni.

Ugrón Gábor : T. ház ! Lükő Géza képviselőtársam határozati
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javaslatában teljesen osztozom s arra nézve, hogy mennyire 
tévesen já r t  el a korm ány a rozsnyói püspökkel szemben, ész
revételt tenni nem akarok. A tárgynak azon részét mintegy 
kim erítettnek találom, a miniszter ur beszédéből egyik pontot 
igen helyeslek, t. i., midőn különbséget tesz a józan ész és a 
klérus közt (Derültség) és midőn e részben megelégedésemet 
fejezem ki, az előttem  szóló t. képviselőtársam Lukácsy Bélának 
találom helyén. (Derültség bal felől.) H ivatkozott többek közt 
azon sajnos esetre, amely a m últkor épen az igazságügyminisz- 
terium egyik magasabb rangú hivatalnoka s egyszersmind kép
viselővel történt. Hanem azt m indnyájan tudjuk, hogy o tt a 
kezelésben volt tévedés, bárm ekkora volt is a hiba, de ez csak 
kezelési hiba volt. É n  nem tudom, hogyan lehet ezt hasonlítani 
a rozsnyói püspök esetéhez ; talán m ert egyszer előfordult már 
a bérmálásnál, hogy a nagyváradi püspök egy kezelési tévedést 
követett el. (Derültség bal felől.) Beszélt arról is az igen tisz
te lt képviselő ur, hogy a papok m ikor esznek, m ikor utaznak. 
Elhiszem, hogy nagyon sok történik  a pappal mikor eszik ; no 
m ert igen sokat eszik. (Derültség, mozgás.) Hanem ón is, m int 
katholikus ember épp úgy, m int a t. képviselő ur, igaznak talá
lom azt, hogy a katholikus vallást egy idő óta igen sok gúny 
és üldözés sújtja. De ki ennek az oka? Azok, kik e vallást 
összetévesztik saját szemólyökkel, saját érdekökkel és hatal
mukkal, saját hatalmuk emelésével s a vallás nevében tesznek 
olyanokat, melyek sem annak dogmai köréből, sem annak m últ
jából nem következnek: értem  az első századok történetét, nem 
pedig azon későbbi századokét, midőn a papság a világi hata
lommal a világ koronájáért és az egyetemes uralom ért verseny
zett. Azt is mondják, hogy gúny sújt m inket, gúny a vallást. 
Én arra kérem, ne tévessze össze a tisztelt képviselő ur a va l
lást és a papokat, m ert az lényegesen különböző dolog. É n 
magam is ragaszkodom a valláshoz egész erélylyel és k itartás
sal ; de meg kell vallanom, hogy magam is nagyon sokszor 
mosolygok a papok felett és m ert nincs módunk beavatkozni 
az egyházi ügyekbe, nincs hatalm unk és befolyásunk, m int a 
protestánsoknak, hogy az egyház ügyébe beleszólva, a vissza
éléseket és túlkapásokat megakadályozhassuk ; kénytelenek 
vagyunk azon fegyverhez nyúlni, melyet a világ az egyház ellen 
használ: a gúny fegyveréhez s azzal ostorozni. Mert azt nagyon 
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jól tudjuk, hogy nem csak nálunk, liánom m ásutt is, a hol a 
törvények erőtlenek voltak szemben akár egy zsarnoki ural
kodóval, akár egy erőszakos korm áuynyal; o tt tám adnak a gúny 
fegyverei, a gúnydalok. Nem kell messze időkre h iv atk o zn i; 
elég e század első felének történelm ére, különösen Francziaor- 
szágban, hol a gúnydalok, — m ert a kormány tehetetlen volt 
a papsággal szemben — napirenden voltak. S e gúnydalok tró 
nokat döntöttek meg és állami átalakulásokat idéztek elő.

É n  a m iniszter ur javaslatában nagyon tágkörünek ta r 
tom azt, hogy bizassók meg egy bizottság, mely a háznak ter- 
jeszszen elő javaslato t az állam és egyház közti viszonyoknak 
rendezésére.

Tágkörünek vélem ezen javaslato t különösen azért : mert 
nincs azon idő m eghatározva, melyben ezen javaslat beterjesz
tendő legyen és m ert nagyon különösnek tűnik fel előttem, 
hogy mi egy bizottságot küldjünk ki anélkül, hogy az irány
elveket m eghatároznék, amelyek szerint a bizottságnak eljárnia 
kellene.

Ha nem csalódom, a rendes parlam enti szokás az, hogy 
midőn ily nagy föladat megoldására, ily törvényjavaslat konczi- 
piálásra, — m ert tulajdonképen csak arra szokott a bizottság 
kiküldetni, — küld ki a ház b izo ttságo t; akkor azon főbb elve
ket, melyek alapján a bizottságnak dolgoznia kell, szükséges 
megállapítanunk. (Jobbfelől közbekiáltások: Nincs a napiren
den.) Engedőimet kérek, igenis napirenden van, m ert a javaslat 
benyujtatott.

De másfelől elégedetlen is vagyok a miniszter urnák egy 
nyilatkozatával, amely voltaképen bennünket m egdöbbentett, és 
ez az, hogy a katholikus autonómia létesülését hátráltatják a 
vatikáni zsinat határozatai és azok, amik ma is történnek az 
angyalvárban. Engedőimet kérek, de mégis sajnos lenne, hogy 
mi katholikusok, akik el vagyunk zárva ügyeink tő l: huzamo
sabb ideig legyünk elzárva azért, m ert vannak olyan doktorok, 
akiknek ügyetlenségeiért és túlkapásaiért nem szenvedhetnek 
ez ország katholikusai. É n  t. ház, a sajtószabadságot is minden 
dolog orvosszerének ta lá lom : de épen azért, m ert ottan véle
m ényét mindenki kim ondhatja, szabadságokban áll azoknak is 
elmondani véleményeiket. Igaz, hogy am int az ultramontán rész
ről történő törekvéseket nekünk hatalm unkban áll saját közlő-
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nyeinkben -- akik m agunkat szabadelvűeknek ta rtju k  — leküz
deni: úgy nekik is hatalm ukban áll, nézeteiket szintén nyilvá
nítani ; de a templom falai, az iskola küszöbei el vannak zárva 
elölünk, akik, az egyháznak dogmai ügyét tisztán föntartva, 
ezen formai tévedések ellen küzdeni óhajtanánk. Az iskolában, 
az egyház ma is úgy, m int Laskon kígyója az atyát és gyer
meket öleli át fekete testével, mely lassan zúz és öl, s annál 
veszélyesebb, m ert úgy öl, hogy nyílt sebet nem ejt, vért nem 
ont. A templomban pedig azt tanítják , ami nekik tetszik. Mi 
magunk is gunyjuknak ki vagyunk téve : azok bennünket val- 
lástalansággal és erkölcstelenséggel vádolnak.

Azért t. ház, nem mondom, hogy e kérdés nem kényes ; 
nem is mondom, hogy akkor nem a legnagyobb m érséklettel és 
a legnagyobb nyugodtsággal kell nyúlnunk ; de hozzá kell végre 
valahára nyúlnunk és pedig határozottsággal, s tegyük azt inkább 
most mint később, midőn ezen hatalom keze több oldalról le 
van kötve ; m ert az egyházi hatalom, mely Rómából veszi paran
csait, és néha e parancsok még a lelkiism erettől sem származ
nak : ma nagyon le van k ö tv e ; m ert Olaszországban épen az 
államhatalommal van harcza, és a kis Svájcz, mely bizonyosan 
nem hatalmasabb m int Magyarország, meg merte vele szemben 
indítani a harczot; a nagy Németország erélyes rendszabályok
hoz találja szükségesnek nyúlni: hasonlót látunk Spanyolország
ban és egyáltalában azt tapasztaljuk, hogy E urópa a legnagyobb 
részében határozottsággal és erélylyel fognak a kérdés megol
dásához s pedig azért, m ert ezen kérdés elmérgesedésében lát
ják  az államra nézve a legnagyobb veszélyt; de látják maguk a 
katholikusok is vallásuk rom lását; m ert egy vallást sem lehe
te tt jobban kompromitálni, m int épen a katholika vallást. Ilyen
kor mindig eszembe ju t Bocacció elbeszélése, hol egy franczia 
m egnyert egy izraelitát, hogy a katholikus vallásra térjen á t ; 
az izraelita beleegyezett, de kikötötte, hogy elmegy Rómába. 
A franczia megijedt, hogy ha egyszer Róm át bejárta s látta  ott 
a tömérdek visszaélést, korrupcziót: nem lesz katho likusa; az 
izraelita visszatért Rómából s kérdi tőle a francz ia : ugyebár 
uram  ön már nem lesz többé katholikussá ? De igen; az leszek, 
felele az izraelita, m ert amidőn láttam  azt a sok visszaélést, 
ami ezen vallással történik s láttam, hogy ezen vallás mindazok 
daczára fö n n á ll: meggyőződtem annak isteni voltáról. Én is igy

II. 8*
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vagyok, igy gondolkodom, s azért azt óhajtanám, hogy a minisz
ter nr körvonalozza azon elveket, melyek alapján az állam és 
egyház közti viszonyokat megoldani kívánja, és óhajtom, hogy 
ne legyen többé ami egyházunk olyan, m int Vigny Alfréd 
Elvája, angyalok nővére, ki a Krisztus könyeiböl született és 
Lucziferbe lön szerelmes. (Helyeslés balfelől.)

Hoffmann Pál: T. ház! Én a csalhatatlansági dogma föl
állítását, de nemcsak ezt, hanem ami azt megelőzte, t. i. az úgy
nevezett syllabust és a római enczikliának egész politikáját az 
államra nézve a lehetőségig veszélyesnek tartom . Abban a nézet
ben vagyok én is, m iként agresszió foglaltatik azokban az állam
nak lényeges jogai ellen, és nem csökkenti előttem ezen veszélyt 
azon körülmény, hogy a támadás egy oly hatalom részéről intéz- 
tetik  e pillanatban az állam ellen, mely, ha m indjárt tek in tem : 
ma hatalm ának legelső fokán áll.

De ha eszerint elismerem annak szükségességét, hogy a 
római kúria politikája irányában az államok tettekre határoz
zák el magukat, m ert már egy más alkalommal, az 1872-diki 
kultusz- és közoktatási budget tárgyalása alkalmával, kijelentet
tem abbeli nézetemet, hogy ezen veszélyek ellenében nem a 
placzetum elavult fegyverével, hanem egy hatalmas, életre való 
politikával kell válaszolni s hogy igy a biztosítékokat a csal
hatatlansági dogmában rejlő veszély ellen, a fegyvert nem abban 
keresem, hogy eltiltassék annak kihirdetése, ami egyébiránt a 
mai sajtó-viszonyoknál fogva alig lehetséges ; de abban sem, 
hogy ezen tilalom ellenére véghez v itt kihirdetés ellenében 
egyes egyházi férfiak többé-kevésbbé súlyos tüntetéssel illettes
senek ; hanem keresem a biztosítékokat abban, hogy az állam 
nem tűrvén az egyház befolyását oly ügyekre nézve, melyek 
kétségtelenül az állam hatóságához tartoznak, hivatásának eré
lyes teljesítése által elhárít minden veszélyt, mely öt fenyegeti. 
Ennek következtében tisztelt ház, nem lehet kétség aziránt, 
hogy én részemről azt, hogy a miniszter ur, a múlt idők elavult 
fegyvereinek tárházából nem szedett elő eszközöket egyesek 
irányában, nemcsak nem rosszalom, de sőt ellenkezőleg óhajtot
tam volna: vajha ezen eszköz eddig sem használtatott volna. 
(Helyeslés jobbfelől.) Eszközöket használni, anélkül, hogy azok 
czélhoz vezessenek, fegyvert, mely nem győz, mindig veszélyes 
és én sajnálom, hogy a placzetum általában alkalmaztatott.
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Miután a miniszter mai indítványában egyenesen azon útra 
tér, mely nézetem szerint kezdettől követendő le tt volna, t. i. 
az egyház és az állam közti viszony rendezésének kezdeménye
zésére, s igy fokozatosan lépcsőröl-lépcsőre kíván előhaladni 
azon az utón, és fölszabadítani az államot minden olyan hely
zetből, melyben veszélyes befolyásoktól kellene tartan ia : én azt 
természetesen csak helyeslem.

De midőn ezt teszem, még sem hallgathatom  el, daczára 
annak, hogy a placzetumot én részemről alkalmazandónak, czél- 
szerüen alkalmazandónak nem tartom , mindamellett — mondom 
— nem hallgathatom  el megbotránkozásom kifejezését i t t  a tö r
vényhozás termében azok fölött, kik nem viseltettek annjd tisz
telettel az állam és a fejedelem irányában, hogy t. i. azon esz
köz és vele az eszközök használói is némileg veszítenek nim- 
busukból a közvélemény előtt. (Fölkiáltások balfe lő l: Igaz.) És 
kik teszik ezt? Teszik ezt a katholikus papok és pedig nem az 
alpapság, hanem a főpapok, kik a m agyar állam és fejedelem 
kegyelméből palotákban laknak négy lovas bintókban járnak, fény
ben, pompában élnek (Élénk fölkiáltások: Úgy v a n ! Ig a z !) és 
azzal hálálják meg mindezt, hogy a kéz ellen, mely őket ezek
kel fölruházta: tiszteletlenséggel viseltetnek. Szükségesnek ta r
tottam  ennek kijelentését, daczára annak, hogy én részemről a 
placzetumot elejtem és elejteni kívánom azért, m ert a jelen 
században alkalmazhatlan eszköz, mely nem oda irányult egykor, 
hogy formális kihirdetéseket gátoljon, de hogy az egyes egy
háztartom ányoknak Kómával való összeköttetését ellenőrizze. 
Hogy a placetum többé nem használtatik czélszerüen : erre nézve 
hivatkozom több kitűnő nem katholikus, de protestáns Írókra, 
kik ezen eszköz czélszerüségét kétségbe vonják és helytelennek 
tartják. így  lévén meggyőződve és meg lévén győződve arról is, 
hogy kevés kivétellel m indnyájan egyetértünk ebben : valóban 
sajnálom, hogy a ház túlsó oldaláról mégis oly javaslat tóte
tetett, mely a placzetum elavult intézményének föntartását 
kívánja, (Fölkiáltások balfelő l: De ha nincs más törvény !) és 
fölkérem a tisztelt ellenzéket, hogy vesse el a maga részéről 
ezen elavult fegyvert és egyesüljön velünk azon a téren, melyet 
a t. kultuszminiszter ur elénk terjeszte tt ; fogadja el a javasla
tot, (Fölkiáltások balfelől: Nem is ellenezzük!) egy életre való 
akcziónak kifejlesztésével. (Élénk helyeslés jobbfelől.)
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Ezek után, tisztelt ház, bevégezhetném rövid nyilatkoza
tom at azzal, hogy mivel én részemről soha a placzetumtól nem 
vártam sem m it; m iután én az egyedüli biztosítékot az életre 
való politikától vártam ; miután a t. miniszter ur a javasolt 
bizottság kiküldése által folyásba szándékozik hozni ezen poli
tikát, mely az egyes kérdések megoldása által elejét fogja venni 
az ily eseteknek; a dolog természetéből folyik, hogy én ezt 
pártolom  inkább, m int a placzetum ra vonatkozó javaslato t; sza
badjon azonban azokon kívül, a miket mondtam, néhány észre
vételt tennem  az előttem  szólották előadására.

Az indítványozó Lükő Géza t. képviselő ur hivatkozott a 
törvény szigorára. É n óhajtottam  volna, hogy ő nekünk m eg
nevezte volna a törvényt, melynek szigorát alkalmazni akarja. 
(Fölkiáltások balfe lő l: Hisz megnevezte !) T. ház ! Tudjuk ugyan, 
hogy fordultak elő esetek, melyekben az úgynevezett temporá- 
liáknak lezárása által repressió gyakoroltato tt azon egyes főpapok 
irányában, kik a kormánynyal ellenkezésben voltak ; de méltóz ■ 
tatnak talán hinni, hogy a veszély el van hárítva, ha a rozsnyói 
püspök javai lezároltatnak? (Mozgás balfelől.)

Azt hiszem, t. ház, hogy az eredmény ellenkező fogna 
lenni. (Élénk ellenmondás balfelől.) Nagyon tartok  attól, hogy 
ha ily egyszerű represalliákhoz fogunk folyam odni: ezzel az 
ellenállást fokozni és az izgatottságot nagyitni fogjuk, a nélkül, 
hogy positiv eredm ényt tudnánk fölmutatni. (Ellenmondások 
balfelől.)

A zt m ondotta Gulner Gyula t. képviselő ur és ez szolgálhat 
czáfolatul Lükő Géza képviselő urnák is, hogy egy kérdés egész 
E urópát foglalkoztatja és hogy e kérdés az állam és egyház 
közti viszony. Azt m óltóztatnak hinni, hogy az állam és egyház 
közti viszonyt a rozsnyói püspök javainak lefoglalásával meg 
lehet oldani? m éltóztatnab talán azt hinni, hogy e kérdés egy
maga M agyarország részéről megoldható.

É n  azt hiszem, ép mivel az európai, csaknem emberiségi 
kérdés: mi is hozzá fogunk járulni annak megoldásához; de 
bizonyára nagyon lépést kell tartanunk azon nagy államokkal, 
melyekben ez már megindult, m int m egindult lassú lépéssel a 
német birodalomban. Méltóztassanak tekintetbe venni, mily óvatos 
lépéssel megy ez amaz államban, mely pedig protestáns, (Ellen
mondás balfelől) és azt hiszem, hogy ha mi hasonló óvatossággal



119

haladunk a külföldnek hasonló politikával bíró állam u tá n : 
sokkal inkább fogjuk biztosítani államunk függetlenségét, m int 
holmi egves többé-kevésbbe helytelen represalliákkal.

Azt móltóztatik mondani a t. képviselő ur, hogy a ház 
nem változtatta nézetét a székesfehérvári eset ó ta ; tehát miért 
nem fejtett ki a miniszter ur legalább annyi erélyt, m int a szé
kesfehérvári esetnél? E n  köszönetemet nyilvánítom  a t. miniszter 
urnák, hogy ezen scénát, nem játszatta  le még egyszer; mert 
inkább megfelel az utóbbi eljárás azon kiméletességnek, mely- 
lyel a korona iránt tartozik és a parlam enti rendszernek, mely 
szerint a miniszter felelős.

Azt mondotta továbbá a t. képviselő ur, hogy az országban 
ultram ontán áramlat indult meg, és ez késztessen bennünket 
erélyre. É n ellenkezőleg azt hiszem, hogy iparkodtak ugyan 
egy ultram ontán áram latot megindítani, és azon nyom tatvány is, 
melyet fölolvasott, nem egyéb m int kísérlet; de hogy az áramlat 
nem indult meg : azt az eredmény m utatja és azt hiszem, annál 
kevésbbó fog megindulni az áramlat, minél önérzetesebben fog 
eljárni az állam a túlkapások ellen. É pen az ilyen eljárás, milyen 
a rozsnyói püspökké: fogja m egakadályoztatni azon áram
latot.

A t. képviselő ur fölolvasott azon röpiratból bizonyos nyi
latkozatokat, melyekkel a tisztelt ház, sőt a kormány is bizonyos 
vádakkal illettetik. Örülök ennek, m ert ezen vádak fényesen 
tanúsítják, hogy az ultramontanismusnak sem a házban, sem a 
kormányban pártolója nincs.

Lukácsy Béla képviselő ur beszédét sem mellőzhetem egé
szen. É n nem akarom öt a fogadóba és a vasútra követni, a hol 
csodálatos tapasztalatokat szerzett az igen tisztelt képviselő ur. 
Az élezekre nézve legyen szabad egy tanácsot adnom. A kik 
az élezeket restellik, iparkodjanak az élezekre alkalm at nem adni. 
Egyet sajnálnék és ez az, ha a t. képviselő ur az alpapságot 
komolyan ide bele keverné. É n az alpapságnak hazafias érzü
letéről teljesen meg vagyok győződve, sőt egészben véve, a 
főpapságéról is. De azon jelenség, mely itt  a rozsnyói püspöknél 
m utatkozik : minden esetre páratlan  az országban és a hazafias 
érzület hanyatlására m utat. E zt frázisokkal elvitatni nem lehet, 
1848. előtt az ellentállás ily példáira nem lehetett volna akadni, 
és én szivemből örvendek, hogy alkalmam van az alpapság iránt
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kifejezni azon meggyőződésemet, hogy a főpapságot ezen térre 
követni nem fogja.

A t. képviselő ur azt is monda, hogy tartsuk fenn a bókét 
a katholikus egyházzal, vagyis a főpapsággal, mely béke az 
elnyomatás idejében az 50-es években fönnállott közöttünk. Én 
m egfordítva azt mondom, hogy iparkodjanak ők a nemzettel a 
békét föntartani, melyet az elnyomatás idejében velők föntartott. 
Mi nem változtunk, mi akkor is azt m ondottuk, am it ma mondunk. 
Hanem ők a békéből ne m erítsenek ösztönt arra, hogy a nem
zettel szakítva, a nemzet erejét haszontalan küzdelmek által 
megcsonkítsák.

Miután a tisztelt vallás és közoktatási miniszter ur által 
elénk tá rt utat, úgy a fenforgó egyes esetben megfelelőnek, 
valam int az állam és egyház közötti viszony tisztázására veze
tőnek találom ; azt nemcsak elfogadom, de kérem a tiszt, házat, 
móltóztassék azt átalában elfogadni. (Helyeslés jobbfelől.)

AlmAssy Sándor: T. h á z ! Egyátalában nem szándékozom 
a vallás mibenlétének taglalásába bocsátkozni, m ert azt helyén 
jelenleg nem látom, m ert sokkal fontosabb, sokkal behatóbb 
tanulm ányra vár, m inthogy azt oly rögtönözve tárgyalni lehes
sen. Ennélfogva nem kedvesen fogadom a miniszter urnák hatá
rozati javaslatát ; m ert abban csak azt látom, hogy az ezen 
érdemleges kérdés ellenében csak villám hárítóként állíttato tt 
föl. E határozati javaslatot előbb igen szívesen és örömmel vette 
volna az egész ház. Azóta, m ióta a ház elhatározta, hogy a 
vallásszabadságra vonatkozólag törvényjavaslatot nyújtson be, 
elég ideje volt gondolkozni e három sornyi törvényjavaslat 
benyújtása fölött és azért az, amit ma tett, nem nevezhető más
nak, m inthogy villám hárítóul nyu jta to tt be a házhoz.

H atározati javaslat nyu jta to tt be az iránt, hogy mondas
sák ki először a miniszter irányában a rosszalás; másodszor 
pedig utasittassék a miniszter arra, hogy a legszigorúbb rend
szabályokat gyakorolja azok ellenében, akik a tetszvónyjog 
tilalma ellenére ily cselekvényeket gyakorolnak. I t t  tehát íté
letet kell h o zn i; ítéletet kell hoznunk először a miniszter irá
nyában, és ha eljárása rosszaltatnók és ő ennek következtében 
elesnék, a másik m iniszternek m eghagyást kellene adni, hogy 
m iként járjon el.

M indenekelőtt, hogy ítéletet mondhasson valaki és pedig,
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hogy mind a két indítvány komoly és erős legyen következ
ményeiben, hogyha többséget n y e r ; tehát, hogy m egállapíthas
sam meggyőződésemet, m iként pártoljam  e határozati javasla
to t : szükséges tudnom az alapot, az indokokat, melyeknél fogva 
a csalhatatlansági dogma kihirdetése az egyházmeg3’ékben 
eltiltatott. Az konstatálva van, hogy ez által törvénysértés 
követtetett el. A t. ház meg fogja bocsátani azon állítást, hogy 
törvénysértést lehet elkövetni súlyosat, törvénysértést lehet 
elkövetni csekélyét Ennélfogva azt hiszem, a vallásügyi minisz
ter ur föl fog világosítani és megfogja mondani, mely oknál 
fogva tilto tta  el, hogy a csalhatatlansági dogma ki ne liirde- 
tessék. A vallásügyi miniszter ur e tekintetben nem nyilatko
zott, pedig szükséges v o ln a ; m ert a fölfogások igen külön
bözők.

Hoffmann képviselőtársam határozottan azt állította, hogy 
ő támadást lát a csalhatatlansági dogmában az állam ellen, de 
Lukácsy Béla egészen máskép vélekedik és ő azt mondja, hogy 
a harczot provokálni nem tanácsos. 0  tehát igazságtalanságot 
lát abban, ha a csalhatatlansági dogma kihirdetése eltiltatik. 
Mondja továbbá, hogy az állam bir hatalommal, hogy a védet- 
lent elnyomja, de fig3 'elmezteti a korm ányt arra nézve, hog3 ' 
a békés egyetértést ne koczkáztassa, s ennélfogva könnyelműnek 
is találja a dogma kihirdetésének tilalm át. É n tehát azt gon
dolom, hogy jogos és méltányos azon a miniszter úrhoz inté
zett kérésem, hog3T fejtse ki, mily indokok alapján tilto tta  el 
az egvházmeg3'ékben a csalhatatlansági dogma kihirdetését.

Ha erre választ nem ígérhe tek , akkor nem tudom mire 
állapítsam nézetemet, m ert csak saját nézetem és megg3mződé- 
sem soha sem szolgálhat zsinórm értékül arra, hogy a kormán}^ 
fölött ítéletet mondhassak. Ami pedig a miniszter urnák 
ben3Tujto tt határozati javaslatát illeti, arra válaszom az, hog3 ' 
azt régen vártuk. B ár ne késett volna ann3’i ideig, hanem te r
jesztette volna be előbb.

Apponyi Albert gróf: T. ház! Midőn a mai napirenden lévő 
kérdéshez röviden, nagyon röviden hozzászólni készülnék, nem 
volna nehéz föladatom, ha csupán egy czél lebegne szemem 
előtt, ha törekvésem csupán egy irányba intézném, t. i. azon 
irá lyba, hogy e tárgyra vonatkozó nézeteim et minél élesebben 
és szabatosabban körvonalazva előadjam. De nem ez képezi
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egyedüli, sőt nem is képezi főezélját mai felszólalásomnak. 
Igaz, hogy mindenki, ki bizonyos meggyőződéseket vall, bizo
nyos nézetek igazságáról meg van győződve, tartozik  azzal, és 
kötelességének kell elismernie azt, hogy ezen nézeteknek, ezen 
meggyőződéseknek, midőn arra alkalom nyílik, érvényt szerez
zen, ez kétségtelen. De minden képviselő előtt, ki e házban 
fölszólal, kell hogy még egy más szem pont is lebegjen, kell 
hogy még egy más, ez előbbinél magasabb kötelesség is lebeg
jen, az t. i. hogy számot vessen magával az iránt, és fontolóra 
vegye, minő befolyással lehetnek az ő szavai a tárgyalások 
gyorsítására — vagy lassítására, a kérdés elmérgesítésére, vagy 
pedig a kellő kerékvágásba vitelére, és ez által annak kihatá
saira, melyet valamely tárgy alatt e háznak a haza sorsában 
gyakorolni hivatva van. É n  azon második szempontot a legelső 
és legnagjmbbnak ismerem, és miután meg vagyok győződve 
arról, hogy misem volna hazánkra nézve károsabb, mintha jelen 
tárgyalást elmérgesitenők, és a szerfölött hiányos és izgató 
kérdések egy egész sorozata végzetszerü megindulására adnánk 
alkalmat, egyéni nézetem érvényesítése szempontjából nem fogok 
olyanokat felhozni, melyek a vita elmérgesítésére alkalmat 
nyújtanak.

É n — m int mondám — nem tekinthetném  üdvösnek, sőt 
nagyon károsnak, ha a dolgok élére állítása által a mai vita 
elkeserittetnék, és midőn ezen szempontból megtiltom önma
gámnak még azt is, hogy az előttem szólották részéről elő- 
hozottakra válaszoljak, egyszersmind ugyanazon szempontnál 
fogva igen természetes, hogy nem helyeselhettem volna azt, ha 
az igen t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur maga e tekin
tetben sokkal nyomatékosabb és nagyobb horderejű eljárása 
által, a rozsnyói püspökkel szemben, élére állította volna a dol
got és izgatottságra adott volna alkalmat.

É n  ennélfogva nem fogadom el azon rosszalási indítványt, 
mely Lükő Géza t. képviselő ur által beadato tt; ellenben kész
ségesen elfogadom azon indítványt, melyet maga a t. miniszter 
ur beadott, és mely oda czéloz, hogy az állam és egyház közti 
viszonyok tanulmányozására és rendezésének előkészítésére a 
házból egy bizottság küldessék ki. Elfogadom  különösen követ
kező o kbó l: nem várhatom  az igaz, hogy a bizottság kiküldése 
és megoldásának elodázása által azon nézetellentétek, melyek
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nemcsak hazánkban, de sőt a hazánkbaninál nagyobb m értek
ben egész Európában és világszerte léteznek, elsim ittassanak; 
de igenis várható az, hogy ezen nézeteknek egymássali súrló
dásából az izgatottságnak jellege kivetessék és azok átvitesse
nek a komoly, higgadt, — ha kell, lassú, — de mindenesetre 
minden tekintetnek kellő szemmeltartása m elletti megfontolás 
terére. Ezen szempontból fogadom el a t. vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter ur indítványát; ezen szempontból kérem a t. 
házat, méltóztassék ezen indítványhoz hozzájárulni.

. Csilcy Sándor·. T. ház! M ielőtt a fönforgó s általam épen 
úgy, mint Hoffmann Pál t. képviselőtársam  által európai fon
tosságú kérdésnek ta rto tt ügyre nézve véleményemet kijelente
ném a t. ház előtt, előre kell bocsátanom, m iként én is egyet
értek előttem szólott képviselőtársaimmal abban, m iként ezen 
kérdésnél az izgatottságot és elm érgesítést nem előtérbe tolni, 
hanem hátul hagyni kell. (Derültség.)

Óhajtottam  volna, ha előttem szólt képviselőtársam  ez elő- 
rebocsátott kijelentésénél, mely alatt, hogy mit ért, ki nem fej
tette, tovább is m ent v o ln a ; megmondván, hogy mikép kell 
eljárni az esetben, ha az izgatottságot a haza polgárai köréből 
elhárítani, s a kérdés elmérgesítését kikerülni kívánjuk. Mint
hogy pedig ő nem szólott hozzá: szólok én, (Halljuk !) és azt 
hiszem, hogy talán az ő érzését is előadom, s szerencsés leszek 
vele egyetérthetni azon mód felhasználásában, mely az általa 
javasolt előhaladási mód em eltyűjeként alkalmazható.

Azt hiszem, t. ház, hogy minden izgatottságot, és a kérdés 
elmérgesítését kikerülhetjük akkor: ha egyenes utón járunk el 
és igazságosan haladunk e lő ; (Helyeslés.) ha a törvények tek in 
t é s é t  szem előtt tartjuk , s azokat, kik a törvényeket követni 
nem akarják, azon eszközök fölhasználása utján, m elyeket a tö r
vények e czélra kijelölnek, a törvények iránti engedelmességre 
szorítjuk. (Helyeslés.) A kultuszminiszter ur azt m éltóztatott 
mondani, hogy a királyi tetszvényjog gyakorlására törvény 
nincs. Ezt mondta Hoffmann képviselőtársam  is. Igaz, hogy 
positiv törvényünk nincs ; de hát minek is erre törvény ? (Elénk 
derültség.) H át arra van törvényünk, hogy ha például a franczia 
kamarában ma elhatároznák, hogy az általunk megszavazott 
országos költségekből egy krajczárt sem fogunk azon czélokra, 
melyekre megszavaztattak, fordíthatni, hanem oda kell nekik
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adnunk pótlékául a porosznak fizetendő összegnek. (Nagj* 
derültség.,) H át erre van törvény ? Ugy-e, hogy nincs. (Elénk 
derültség.)

E  tekintetben is elő lehetne állani azzal, hogy miután 
törvényünk erre vonatkozólag n incs: tehát lehet akárminő 
sérelmes és káros határozatokat hozni szomszédainknak vagy 
Európának kontingenten lévő törvényhozó-testületnek, s mi 
azoknak engedelmeskedni kötelezettek v agyunk ; m ert nincs 
törvénykönyvünkben, hogy nem tartoznánk engedelmeskedni. 
(Nagy derültség.) É n  azt hiszem, hogy afönforgó kérdés ugyan
ilyen. De ha tovább m együnk is, azt sem lehet valami nagy 
igazsággal és teljes apó. . . . apodikti. . . . ticzitással. (Derültség.)

Igenis aprodikticzitással állítani. (Derültség.) Móltóztatnak 
nevetni, pedig azért mondtam e latin szót, m ert az azt a 
fogalmat, m it az alatt érteni szok tunk : teljesen visszaadja. 
(Derültség.) Tehát azt sem lehet mondani, hogy van épen olyan 
törvény, a melyből ezen fejedelmi jog, mely fejedelmi jog a 
nemzet nevében gyakoroltatik, s mikor a király ezen jogával 
élt, igazolható lenne; de tessenek megtekinteni az 1790-iki X. 
törvényt, a melyben határozottan ki van mondva, hog3 ' ezen 
ország önálló és független, és semmi más országnak alávetve 
nincsen.

Ha tehát oly független, önálló a m agyar haza és semmi 
más népnek, vagy királynak, vagy pápának, vagy akárkinek 
alávetve nincs; akkor a római pápa e haza népét oly kötele
zettségeknek elfogadására ráerőszakolni nem törekedhetik, a 
mely kötelezettségek a mellett, hogy károsak, veszélyesek is és 
a társadalmi rendnek földulását hordják méhökben. Tehát az 
önálló, független m agyar hazában ily tanokat, és azt, hogy ily 
rendeletek itt használatba vétessenek, mi csak a polgárok között 
egyenetlenségek előidézésére czéloznák: m éltán meg lehet és 
meg kell akadályozni. Apponyi tisztelt képviselőtársam nagyon 
felt egyenetlenségek előidézésétől, pedig attól nem kell félni. 
Hisz tudva van, hogy a csalhatatlansági dogma, a közönséges 
vélemény szerint, nem más, m int őrült fö lfuvalkodás; (Nagy 
derültség.) tessék elhinni, nem egyéb.

Ehhez képest, t. ház, ha ilyen dogmának kihirdetése gya
korolható volna minden korlát n é lk ü l: akkor ehhez hasonlókat, 
melyek talán nagyobb fontossággal bírnak, bárm ely kormány,
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legyen az azután oláh vagy román adhatna ki, melyekben föl
hívná a m agyarokat, hogy kormánya, fejedelme ellen fogjanak 
fegyvert, és m egígérhetné, hogy ezt meg azt fog adni, ha 
czéljának elérésére segédkezet nyújtanak.

Kérdem tehát, t. ház, hogy ha ilyen lázadásra, törvény
szegésre, politikai harczra fölhívó okiratok küldetnének ide 
valamely hatalom á lta l ; nem volna-e a m agyar királynak, a 
magyar törvényhozásnak joga ezeket betiltani? Megengedné-e 
ezt a mendék-jognak legteljesebb m érvben használatában s gya
korlatában levő Anglia vagy Svájcz fejedelme, vagy akármely 
kormánya és nemzete a világnak, melynek alkotmánya van.

Hiszen, t. ház, ha a menekültek, nem az angol vagy 
Svájcz kormánya, hanem a velők barátságosan elő nemzet ellen 
esküsznek össze, azok minden esetre elfogatnak és m egbüntet- 
tetnek. (Felkiáltások jobbfe lő l: E láll! B alfelő l: H alljuk! Zaj.) 
M éltóztassanak tehát megczáfolni, s akkor elállók. (Nagy zaj.) 
Tessék tehát a háznagy urnák megczáfolni: ha azt mondja, 
hogy nem igaz! (Zaj. Derültség.)

Kovács László : E n  egy szót sem mondottam.
Csiky Sándor: Nekem azt mondották, talán hogy beszédem

ben megzavarjanak, hogy a háznagy ur azt mondotta, hogy 
nem igaz. Pedig dehogy nem igaz. (Nagy derültség.)

Tehát, mondom, t. h á z ! (Derültség.) H ogy ha a mene
kültek valamely fejedelem vagy kormány ellen akármifele kon- 
jurácziót akarnak létrehozni, nem engedik meg nekik, még a 
legalkotmányosabbnak nevezett s Európában csakugyan annak 
is mondható Angolország sem; de más nemzet sem engedné 
meg, hát hogy engedné meg a m agyar az ilyen dogmáknak 
kihirdetését? Mert hiszen mi a pápa? szintén fejedelem, de 
azért mégis fejedelem (volt) most is fejedelem, ámbár papi 
fejedelem. Hogy ha ő egy ily méhében részt és egyenetlenséget 
hordó okmánynak kihirdetését m egrendeli, s a m agyar király 
és kormány ezt m egtiltja, de a tilalom ellenére a római pápá
nak alárendelt püspökök s egyházi férfiak azt sem a királynak 
tesztvényjoga tek in tetbe nem vételével, sem a kormánynak a 
törvényes hatalom előtti engedelmességgel nem viseltetve, ki
hirdetik s ez által a népben villongást, egyenetlenséget s min
denesetre szakadást idéznek elő ; ha tehát egy ily dogma ki
hirdetésének tilalmát tekintetbe nem véve, úgy tesznek, m intha
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nem volna törvén}", m intha nem volna alkotmányos kor
mány, a melynek engedelmeskedni mindenki kö teles; akkor 
a kormánynak igenis van hatalma, valam int vannak tö r
vényeink, melyekben szintén megadatik azon hatalom, hogy 
az ilyenek ellen eljárjon. Ugyanis o tt van Mátyás király III. 
dekrétum ának X IX . ezikke, továbbá II. Ulászló I. dekrétum á
nak XLY. ezikke, II. dekrétum  X. ezikke, III. dekrétum ának 
X IX . és L X III. ezikke, YI. dekrétum ának Y III. és XLY. 
ezikke. Ezeknek egyikében a YI. dekrétum  Y III. czikkében 
nyíltan ki van mondva, hogy azok, kik a haza törvényei, dekré
tumai, statútum ai ellen cselekszenek, hogy ha világiak, halállal 
büntettessenek meg. Igaz, hogy o tt halállal büntettessenek meg. 
Igaz, hogy ott halálbüntetés van kimondva, a mely még most 
nem lóvén eltörülve, erre csak azt m ondhatjuk, hogy az most 
nem korszerű (Derültség.) de azért mégis íönnáll ezen törvény, 
m ert most még törülve nincs. De mérsékletéül o tt van a bün 
tetőtörvénykönyv a praxis criminalis, mely kimondja, hogy a 
halálbüntetés három évi rabsággal egyenlő mértékű, tehát a 
három évi rabság, hogy ha korszerűségét akarja is tekinteni a 
biró a büntetésnek, — mondom — a három évi rabság a bün
tetés arra, ki az ország dekrétumai és statútum ai ellen szegül; 
azt tehát reá mérheti a biró ; ha pedig eg}"házi az illető személy, 
a törvény elm ozdittatni rendeli hivatalától és beneficziumától. 
A többi törvényt idézni nem kívánom a t. ház előtt. Azok ki
mondják, hogy ha valamely egyházi vagy világi ember Rómába 
megy a pápához peres ügyben panaszt te n n i: ha világi ember 
szintén halállal büntettetik , ha pedig egyházi ember, hivatalá
nak és vagyonának elvesztésével sujtatik.

Ezek a törvények, t. ház, mindeddig eltörülve nincsenek. 
É n tehát ott állok véleményemmel, t. ház, m iként azt beszédem 
kezdetén is mondtam, hogy az izgatás, az elmérgesedés kikerü
lését akként érhetjük el, ha szorosan a törvényeket tartjuk  sze
münk előtt és azokat nemcsak szóval említjük, de tényleg foga
natosítjuk is. Ha arra nincs a törvényhozásnak hatalma, kiadta 
magáról a szegénységi b izony ítvány t; kiadta tehetségeinek 
szegénységi b izony la tá t; bebizonyította, hogy nem teljesítette 
kötelességét. Én ugyan azt mondom, hogy van tehetsége, csak 
akarata nincsen, és ha az van és meg nem hajlik mások hatalma 
előtt, csupán csak a törvény e lő t t ; akkor azt végre is ha jt



127

hatja és ha végrehajto ttak : akkor lesz a tiszteletnek, akkor 
lesz a bizalomnak tárgya és biztosan számíthat a haza összes 
népére.

Előttem  szólott Lukácsy Béla képviselőtársam  azt mondotta, 
hogy ilyen rendezetlen viszonyok k ö z ö tt . nagyon óvatosan kell 
az egyházi ügyekben eljárni és nem kell az elégületlenséget 
előidézni, m ert az nagy v e sz é lly e l jár. Igenis, nem kell azt 
előidézni ; de kik idézik azt elő ? Azok, a kik a törvényeknek 
térdet-fejet hajtanak, azok-e, a kik a törvényeket — mint a 
király is, ki azokra m egesküdött — m egtartják  és másokkal is 
m egtartatni akarják, legyenek azok bár az egyes embereknek 
tetszése vagy nem tetszése szerin t; m ert m indnyájan kötelezve 
vagyunk ; ámbár azok m egváltoztatására a maga rendes útja és 
módja szerint tehetni lépéseket; m ert erre törekedni az állam- 
polgári jogoknak egy ike : hanem az már törvényellenszegülés, 
m ikor nem azt mondja, hogy változtassák meg ezen törvény 
m ert ezen vagy azon okoknál fogva nem korszerű, nem hasznos, 
hanem midőn azt mondja, hogy nem engedelmeskedik, bármit 
rendel a törvény és azt ha tetszik, teljesíti, ha nem tetszik, 
nem teljesíti és ha a kormánynak, a törvényhozásnak, a törvé
nyes királynak nincs hatalmuk, nincs tehetségük akár papot, 
akár katonát, világit vagy egyházit, a törvény m egtartására 
szo rítan i; akkor a törvény nem egyéb, m int illúzió ; akkor csak 
a hatalmasok önkényének szolgál támaszul, a szegényeknek 
pedig és gyöngébbeknek, kiknek kedvéért kell tulajdonképen 
törvényt alkotni, hátrányukra és kárukra fog szolgálni.

Fejtegethetném  és kim utathatnám  ugyan még, t. ház, 
micsoda vért fog szülni a csalhatatlansági dogm ának kihirdetése, 
és a világ népei közt terjesztése E urópa fejedelmei, kormányai, 
népei, az egyházi és világi emberek közt, m ert hiszen, ha a 
népek azt hiszik, hogy a római pápa csalhatatlan ; akkor min
den hatalom fö lfo rdu lt; nincs király, miniszter, sem törvény- 
hozás, a ki ezen hatalmassággal, mely még magának az Isten
nek is hadat üzen, mely az ö hatalmával szemben megállhasson, 
nincs halandó a földön, nemcsak a katholikus vallásit, mert 
hiszen ezen hatalm a gyakorlatában m eghagyatik, de mondom, 
akkor a pápa egy másik dogmát állíthat meg, melynélfogva 
nemcsak Európára — m ert hiszen utó végre ha csak Európáról 
szól, akkor még szerény kívánság volna az, — (Általános derült
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ség.) hanem kiterjesztheti hatalm át a külföldet lakó minden 
népek, vallásbeliek- és nemzetbeliekre és azt m ondhatja azon 
isteni hatalmánál fogva, — m ert hiszen a katholikus papok a 
csal hatatlanságról maguk is azt mondják, hogy az isteni tu laj
don, — tehát azon isteni tulajdonánál fogva, melylyel e földön 
egyetlen halandó sem bir, azt fogja mondani, hogy a népek 
boldogitására üdvük előidézésére egyetlen m ódot lát, és ez az, 
hogy nincs több vallás, m int a keresztény katholikus vallás, s 
a ki nem keresztény katholikus, üldöztetni és vagyonától meg- 
fosztatni fog. (Ig az ! Úgy van ! a szélsőbalfelől.)

Tehát mondom t. ház, én ezen okból a csalhatatlansági 
dogmát igen veszélyesnek tartván, és egyes embernek tulajdonául 
ily hatalm át soha el nem ism erném ; sőt hozzá teszem, hogy a 
katholikus híveknek összege, lehetnek ugyan olyanok, a kik 
elhiszik ; de akik eszöknek hasznát akarják venni, el nem hiszik 
ugyan ma sem, és azért t. ház, nem tartok azokkal, akik rém í
teni akarják a házat, hogy ne merje a törvény szigorú m egtar
tására kötelezni a korm ányt, m ert izgatás lesz belőle, s ennek 
rendbontás a következése. Nem jói mondják ezt; m ert nem az 
lesz belőle ; hanem az lesz belőle, hogy azon hierarchikus hatalom 
a katholikus klérus hatalma, mely oly keményen nehezkedik az 
államra, végre is korlátok közzé szorittatik, és ekkép nem a tö r
vények felébe, hanem alája rendeltetik.

É n  elfogadom a Lükő Géza t. képviselőtársam által beadott 
határozati javaslatá t; m ert abban, bár csak átalánosságban, de 
mégis a törvényre történik hivatkozás. (Helyeslés a szélső bal- 
felől.)

Deák Ferenez: T. h á z ! (H alljuk! H a llju k !) Nem akarom 
Csiky Sándor képviselő urat azon térre követni, melyet beszéde 
végén elfoglalt, és a csalhatatlansági dogmáról értekezni, nem 
akarom ezt tenni, m ert a dogma vallási részéről nekünk itt sem 
értekezni, sem határozni nem föladatunk. (Helyeslés.)

A dogmákat minden vallás maga szabja meg a maga hívei
n e k ; a hívek higyjék meggyőződósök szerin t; az államnak csak 
a politikai részszel lehet dolga. É n tehát m indenekelőtt a főn- 
forgó kérdésre szorítkozom, vagyis Lükő Géza képviselő ur 
indítványára. (Halljuk ! Halljuk !)

A t. képviselő ur rosszalja a miniszter eljárását, és a m iatt 
ellene bizalmatlanságát fejezi ki, és rem ényét nyilvánítja, hogy
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a miniszter nem fog helyén megmaradni. Reményével, bizalmával 
nekem nincs dolgom, hanem állításával igenis van.

Azért rosszalja a miniszter eljárását, m ert — úgymond — 
nem já rt el törvény szerint, és nem eszközölt szigorúbb bün
tetést a rozsnyói püspökre.

E rre nekem csak egy észrevételem van, és ez az, hogy 
nem eszközölte, m ert nem lehetett eszközölnie.

Előhozza Ulászló lő07-ki dekrétum ának YTIII . czikkét, a 
melyben az m ondatik : hogy a ki az ország törvényei, dekré
tumai ellen vét, súlyosan büntettessék. Ez ismeretes törvény. 
Ugyanezt idéztük valaha a királyi komisszárrasok e llen ; ugyanez 
azonos tartalm ú a hütlenségi és felségsértési törvényekkel. Azon
ban a miniszternek, mielőtt e lépéshez nyúlt v o ln a : azt kellett 
volna konstatálhatnia, hogy világos, határozott törvény ellen 
miben vé te tt a rozsnyói püspök.

Tanulmányoztam a lehetőségig a placzetum jogának kér
dését : de megvallom — lehet, hogy figyelmemet elkerülte — 
a vastag Corpus Jurisban egyetlenegy törvényt sem találtam, 
mely a placzetum jogát szabatosan körülírva megmondaná, hogy 
miből áll az. (Úgy v a n ! jobbfelől.) Nem kezdeni meg a port a 
pápai szék előtt, csak apellátában oda fö lv inni: erről szól Lajos 
törvénye, melyre Csiky Sándor t. képviselő ur h ivatkozo tt; 
de azt minden ember látja, hogy a jelen eset és azon eset külön
bözik. Nem fogadni el idegen prépostokat, püspököket, kiket 
ide nevezne a pápa a fejedelem beleegyezése nélkül: erről is 
törvény és praeczedens esetek Vannak ; de ez megint különbözik 
a jelen esettől.

Ha a miniszter azt m ondotta volna a királyi ügyésznek, 
hogy ezen embert az 1507-iki V III. t.-czikk alapján idézze az 
illető bíróság elé, azért m ert ez a dekrétum okat nem observálta, 
a királyi ügyek igazgatója azt kérdezte volna, melyik törvényre 
alapítsam az akcziót, és melyik törvény szerint kérjek ellene 
büntetést? és meg vagyok győződve, hogy a m iniszter nem 
tudo tt volna rá felelni.

Ez a tetszvényjog igen sajátságos dolog. E n  azt nem spe- 
cziális jognak tartom, hanem olyan jognak, mely nem egyedül 
egy statust, kivételesen Magyarországot, hanem minden statust 
a világon megillet (Helyeslés.), hogy a maga fönnállásának biz
tosítására föllépjen, oly tanok vagy cselekvések ellen, melyek
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a status fönnállását veszélyeztetik. Ez a status fogalmából eredő 
jog, a mely m inden statust egyiránt megillet. (Helyeslés.)

Em lítik, hogy Magyarország királyát, m int apostoli feje
delmet illeti meg e jo g ; de hivatkozom nálamnál a históriában 
jártasabb férfiakra, én úgy tudom, hogy az „apostilicus rexL 
czimét legelőször Mária Terézia kezdte használni, különösen egy 
pápai breve fo ly tán ; azelőtt e czimet a m agyar királyok soha
sem használták.

Tehát a brevének volna az az eredménye, az apostoli 
ozimből folyna az a jog, hogy a m agyar király más jogokat is 
gyakorolhat, m int m inőket más statusok fejedelmei gyakorolnak?

E gyébiránt voltak esetek, a m ikor engedetlenségért a feje
delem egy időre beneficziumaitól megfosztotta a püspököt; 
hanem ne feledjük el, hogy közülünk talán senki sem fogja 
helyeselni, hogy a fejedelemnek egyedül magának, bírói hatalom 
közbejötté nélkül — amint akkor tö rtén t — büntető joga legyen. 
É n  azt állítom, hogy alkotmányos, parlamentális országban a 
fejedelem kegyelmezhet, (Helyeslés), m ert az ő legmagasabb 
kegyelmezési joga sértetlenül fönnáll; de nem büntethet a maga 
hatalmából. (Elénk helyeslés.)

Ahol tehát a törvény sem azt, ami a bűntett, konstatálá- 
sára m ulhatlanul szükséges, nem definiálja, sem az eljárásról 
nem szól, sem a bíróságot ki nem jelö li: igen nehéz lett volna 
a miniszternek azon térre mennie, ahol előre láthatta, hogy 
sikertelenül fog működni. É n e szerint a miniszter eljárását 
nemcsak nem helytelenítem, hanem helyeslem. (Helyeslés jobb- 
felől.) 0  ólt azon figyelmeztetéssel, melyre jogosítva van bárki 
ellen, ki a törvényt nem ta rtja  meg, vagy a fejedelem akara
tától eltérőleg cselekszik; büntető joga sem a miniszternek, sem 
a fejedelemnek ez esetben nem volt. A bíróságnak volna bün
tetőjoga: de a bíróság törvény által nincs kijelölve, sem a 
követendő eljárás m egállapítva nincs.

Azt kórdézhetnók : mi tehát a teendő ? Tartanak tőle, hogy 
ezen cselekvóny következései nem egyedül Schopperé, — hábo
rús viszálkodásba keverhetnek bennünket. K é rd em : valamely 
állam vagy egyes ember, ki attól tart, hogy háborús viszálko
dásba kevertethetik, m it tekint első föladatának ? Megnézi arse- 
nálját; megvizsgálja, van-e a háború viselésére elegendő alkal
mas fegyvere. És ha nem találja elegendőknek: m indenekelőtt
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fegyverről gondoskodik. Mi az erkölcsi, az intellektuális hábo
rúban a mi fegyverünk? A törvény. (Helyeslés.)

Ha azt találjuk, én pedig úgy találom, hogy a törvény nem 
nyújt elég eszközt, nem világos, nem határozott, sőt nem is 
szól arról, amiről talán szükség volna szólnia: mindenekelőtt 
arról kell gondoskodnunk, hogy elegendő fegyverünk legyen, 
azaz törvényekről, amelyekre alapítva, s amelyek erejénél fogva 
eljárhassunk ^ z  oly hibák ellen, amelyek megtorlására most 
törvényeink nem nyújtanak elég eszközt. (Általános élénk 
helyeslés.)

Átalában, t. ház, nemcsak azt helyeslem, amit a miniszter 
e részben eddig te tt:  hanem helyeslem azt is, amit most javas
latba hozott, hogy t. i. bizottság küldessék ki, mely az állam 
és az egyház közötti viszonyokat a lehetőségig szabályozni igye
kezzék, és ez iránt javaslatait a ház elé terjeszsze. Nehéz kér
dés ez, Az állam és az egyház közötti viszonyok egész E uró
pában a legnehezebb kérdések közé tartoznak. Csak a legújabb 
időben is előttünk van egy p é ld a : a porosz állam, hol a katho- 
likusok számaránya sokkal csekélyebb m int nálunk, erélylyel 
akar föllépni, és min kezdi? Legelsőbben is törvényeket alkot, 
— csak az imént fejezte be tárgyalásukat, — amelyek alapján 
e tárgyban biztosan eljárhasson.

Átalában, t. ház, nekem az ide vonatkozó tárgyakhoz 
szólni kissé nehéz, egyszerűen azért, m ert nekem az állam és 
az egyház közötti viszonyokat illetőleg nézetem az, ami, mint 
tapasztaltam, sok emberé nem. (H alljuk!) É n  azt tartom , hogy 
e viszonyokat illetőleg a m üveit világon két egymástól neveze
tesen eltérő rendszer uralkodik : az egyik az amerikai, a másik 
az európai. Az északamerikai államok törvényhozása — nem 
m indjárt az állam első alakulásakor, de csakham ar utána — 
azon elvből indult ki, hogy az állam a kultuszok dolgába minél 
kevesebbet avatkozzék. Körülbelől csekély módosítással úgy 
tekintette a kultuszokat is a státussal szemben, m int asszo- 
cziácziókat, és valam int minden asszocziáczióra nézve, úgy a 
kultuszokra nézve is, ha azoknak tanai vagy eljárása a státusra 
veszélyesek voltak: az ellen fölszólalt, föllépett, minden más 
egyebekben pedig szabad kezet engedett nekik.

Ez ott könnyebb volt. Azok az emberek, kiknek ősei 
hazájokat vallási üldöztetése m iatt hagyták el, igenis érezték
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és tudták, mennyire káros következésig ha a státus sokat avat
kozik vallási ügyekbe.

Az európai rendszer ettől tetemesen eltér. Európában a 
ezivilizácziót a keresztyénség terjesztette. Amely népek a keresz- 
tyénséghez nem csatlakoztak : vagy elenyésztek, vagy ha fön- 
m aradtak, a kultúrában igen hátra m aradtak. A keresztyén val
lás lévén a czivilizáczió megalapítója, annak vezetői voltak az 
egyházi férfiak, kik akkor tulnyomólag, hogy ne mondjam kizá
rólag, b írtak  tudom ánynyal és m űveltséggel; az ő befolyásuk 
a  státus ügyeit vezető férfiakra, fejedelmekre és egyéb neve
zetes emberekre, részint túlnyomó tudományosságuk, részint 
pedig a vallás varázsa által nagy volt. Ennélfogva a keresz- 
tyénségnek vagy a vallásnak érdekeit összeszőtték a státus 
minden intézményével, és annak gyökerei minden intézmény
nyel összenőttek. Ennek bizonyságául nem kell egyebet emlí
tenem, m inthogy a legújabb időkig majd minden államnak meg 
volt a maga államvallása, vagy legalább oly vallása, amelyet a 
többiek fölött kegyelt, ápolgatott, védett. Francziaországban, 
Olaszországban, Ausztriában a katholikus vallás, Poroszország
ban az evangélikus, Angliában a protestáns, különösen az epis- 
kopális, az orosz birodalomban a keleti egyház, egy szóval 
m indenütt voltak kedvezésben részesült vallások. Ez kezd szü- 
nedezn i; de még sok helyütt nem szűnt m e g ; m ert ezt a rend
szert egy nap alatt megsemmisíteni, nem tartozik a lehetőségek 
közé, m inthogy gyökerei oly mélyen bele vannak nőve az insti- 
tucziókba, hogy azokat kitépni konvulziók nélkül nem lenne 
lehetséges ; és ha mégis kitépni akarnák : gyökerei újra kihaj
tanának, még pedig bujábban, mint annak előtte.

Az én nézetem — a magam elvéről szólok, — az, hogy 
a két rendszer közt jobbnak, észszerűbbnek és czélszerübbnek 
tekintem  az amerikait, (Elénk általános helyeslés.) amely rend
szernek alapja az, hogy az állam ne, vagy minél kevesebbet 
avatkozzék a kultuszok ügyeibe, és csak akkor és csak annyi
ban, amennyiben a státus föntartása a beavatkozást szükségessé 
teszi. De ha ezt egyszerre el nem érhetem, azt a czélt mindig 
szem előtt tartom és minden lépést, mely afelé vezet, pártolok; de nem 
pártolok semmi oly lépést, mely attól eltávolít. (Elénk helyeslés.)

Legyen szabad gyakorlati példákat fölhoznom. (Halljuk !j 
I t t  van például M agyarországon két vallásfelekezet főpapjaira
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nézve a jus komitiorum, melynél fogva a katholikus és keleti 
egyház főpapjai hivataluknál fogva tagjai a felsőháznak. Ez a 
többi vallásuakra nézve nincs igy. Ha akarunk jogegyenlőséget 
a vallásokra nézve, de ha akarunk a józan észnek szabályai 
szerint rendezkedni: ez az autonómia, ez a különbség nem állhat 
főn. (Helyeslés.) K ét módon lehetne a dolgon segíteni ; vagy a 
többi vallásoknak is megadni a privilégiumot, (Fölkiáltások : 
Nem kell!) vagy m indeniktől elvenni. (Helyeslés.) Az első annyi 
volna, mint egy absurdumot még egygyel szaporítani, (Fölkiál
tások: Igaz!) és amint én ismerem polgártársainkat: mind a 
protestánsok, mind a zsidók nagyon megköszönnék és depre- 
czálnák ezen kedvezését. A dolog természete tehát az, hogy 
egyiknek sem kell megadni ezen jogot. Tehát m ikor és hol 
kellene ezt ren d ezn i'? Nem szólok arról, hogy jogos-e vagy 
nem jogos igy-e vagy amúgy té v e ; hanem mi az, a mit az óva
tosság és józan ész parancsol ? Nem tartanám  czélszerünek, hol
nap egy törvényczikket hozni és azt mondani, hogy sem katho
likus. sem görögkeleti püspököknek nincs a főrendiházban helyök; 
a világért sem. Azt gondolnák, harczot üzenünk nekik, üldöz
zük ő k e t: pedig nincs veszedelmesebb ember, m int a m ártyr. 
(Elénk tetszés.)

E lőttünk áll a főrendiház rendezése; o tt lesz alkalmunk 
kimondani, hogy senki nem vehet részt a törvényhozásban mint 
törvényhozó csupán hivatalánál fogva; nem püspök, nem főis
pán és a többi; (Elénk helyeslés.) hanem akár választás, akár 
kinevezés alapján rendeztessék a felsőház, vagy a kettővel együtt, 
azoknak, akiknek választási vagy kinevezési joguk van : jogá
ban álljon, ha akarnak püspököt is választani vagy kinevezni, 
vagy superintendenst vagy rabbinust vagy más em bert ; de az 
akkor nem úgy ül ott, m int püspök, m int superintendens, mint 
rabbinus, hanem úgy ül ott, m int kinevezett vagy választott 
pair-je az országnak. (Elénk helyeslés a baloldalon.)

Még egyet hozok föl. (H alljuk! H a llju k !) E lő ttünk  van, 
és reményiem nem hosszú idő múlva a ház asztalára kerül a 
polgári házasság kérdése. (Halljuk! Halljuk!) A  polgári házasság 
nézetem szerint, absolute nem vallási, hanem tisztán polgári kérdés. 
(Elénk helyeslés. Igaz! Úgy van!) A két mód közül, melyet 
eddig követtek, az egyik az engedélyezett polgári házasság, a 
másik a kötelező. Nem tehetek róla, én az elsőt, a fakultativ
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polgári házasságot nem tartom  logikai alapon meg nyugvónak, 
nem tartom  helyesnek, (Elénk helyeslés.) és magára az egyházi 
rendre nézve is sértőbbnek tartom , m int a kötelezőt. (Fölkiál
tások: Igaz!) Mert, ha nyersebb nyelven mondanék ki a fakul
tatív  polgári házasságról szóló törvényt: ez annyit tenne, hogy 
az állam azt mondja alattvalóinak: Fiaim, ha házasodni akar
tok, m enjetek papjaitokhoz, adjanak ők össze benneteket ; de 
ha össze nem ád titeket, akkor jö jjetek  hozzám, majd összead
lak én. (Tetszés.) Ellenben a kötelező polgári házasság egészen 
más. Ott az állam azt mondja, hogy a házasság nemcsak egyházi 
szertartás, hanem polgári szerződés, és pedig a legfontosabb, mely 
alapja a legitimitásnak, a sukczessziónak stb. ; én tehát mint állam, 
megkívánom, hogy ezen polgári szerződés előttem köttessék; annak egy
házi részét azután végezzétek el a mayatok papjánál. Ebben sem 
sértő, sem absurd, sem helytelen nincs. (Élénk helyeslés.) Mind
ezeket fokonkint meg lehet tenni.

Még egy példát említek meg ; meglehet, hogy itt-o tt 
visszatetszésre talál ; de nem tehetek róla, ez meggyőződésem.

Annyiszor em littetett már az egyházi javak elvétele ; egy 
helyt elvették, nem adtak helyébe semmit, más helyt elvették 
és a státus vállalta magára az egyház költségeit. E n ezt oly 
lépésnek tartom, amely nem vezet az én főczélom felé, hogy 
t. i. a státus annyiban avatkozzék az egyház dolgaiba, ameny- 
nyire szükséges ; ez oly lépés, amely ettől visszafele vezet

Azt hiszem tehát, nem azt kell kimondani, hogy az egy
házi javak elvetetnek ; hanem meg kell különböztetni, hogy 
mik az egyház valóságos tulajdonai és mik a státus tulajdonai 
a maga kulturális czóljaira; és ha ez meg lesz különböztetve és 
a státus a m agáét m egtartja  és használja a kuliurai czélokra: 
a másiknak elvételét azért is károsnak tartanám , m ert a stá
tusnak kellene födözni a kultusz költségeit, ami m egint messze 
vezetne attól, amit ón akarok ; még pedig visszafelé vezetne.

Igen fontos továbbá a kath. autonoma kérdése. Sürgették 
ezt már a minisztériumnál, sürgették nálunk is. É n e tek in tet
ben abban a véleményben vagyok, (Halljuk! Halljuk!) hogy a 
kath. autonómia csak negative tartozik az országgyűlés elé. 
(Helyeslés.) Nekünk nincs jogunk ez autonóm iába akkép avat
kozni, hogy igy legyen; hanem van jogunk azt mondani, hogy 
igy ne legyen. (Általános élénk helyeslés.)
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Például, ha valamely autonóm iának eszébe ju tna  magának 
liivei irányában büntető-jogot arrogálni : ezt a jogot az állam 
nem engedhetné meg ; büntetni az államban csak az államnak 
van joga, olyan autonóm iát az állam einem tűrhetne.

De sok efféle van. amire nézve meggyőződésem sem az, 
hogy azt lassanként érlelni, kifejteni, tisztába hozni legfőbb 
föladatunk.

Előttünk áll, de nemcsak mi előttünk, egész Európa előtt, 
a változott viszonyoknál fogva tisztába hozása az állam és az 
egyház közti viszonynak. Es erre nekünk is, m int másoknak 
készeknek kell lennünk. Ha ezt nem ma teszszük, nem rögtön 
teszszük, két dolgot n y e rü n k : először érik az ügy, másodszor 
tanulunk, okulunk más országok példáján akkor is: ha jól, 
akkor is, ha roszszul járnak el. É n tehát azt hiszem, azért szük
séges ez a küldöttség, hogy mindazon dolgokat, melyek ebbe 
belevágnak, konczentricze, egybefoglalva fontolja, vizsgálja meg 
és adjon rólok javaslatot.

Ez nagy munka, hosszas munka lesz ; de hosszasága által 
nem lesz rosszabb, hanem reményiem, bizonyosan jobb.

E gyet azonban szükséges erre nézve megemlítenem. Én 
majd m integy föltétlenül óhajtanám  azt, hogy a bizottsági tagok 
választása ne most történjék, hanem halasztassék a legközelebbi 
őszre. Halasztassék először is azért, m ert valóban aránylag keve
sen vagyunk jelen. Azt lehetne mondani, hogy addig is dolgoz
hatnánk : ez azonban valóban theoretikus reménység v o ln a ; 
mert ha most ezen országgyűlés szétmegy, nem hiszem, hogy 
valaki egy bizottságot itt m unkára összekaphasson; és azok, 
akik most jelen nincsenek, ha beválasztatnának, épen feléje sem 
néznének. De további okom még az, hogy a tagok megválasz
tása igen nagy megfontolást igényel.

Először igen kívánatos, hogy abban a bizottságban, ámbár 
nem politikai, hanem felekezeti kérdésekkel foglalkozik, de 
mivel mégis politikai a tá rg y ; képviselve legyen a ház minden 
politikai á rn y a la ta ; képviselve legyenek a vallásfelekezetek, és 
elegendő tekintettel kell lenni a nemzetiségekre is. Azokat, kik 
a dologhoz értenek, vagy hajlandók az ügyet tanulm ányozni: a 
konferencziákon kiválogatni előleges értekezés utján, nem olyan 
föladat, melyet ezen néhány nap alatt, mig az országgyűlés tart, 
el lehessen végezni.
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Utoljára még csak azt mondom, szavaim bezárásául, mit 
már barátaim  előtt is mondottam, hogy ezen dolgokban a leg
nagyobb óvatosság szükséges. Az erélylyel és józan észszel páro
sulnia kell a leggondosabb óvatosságnak, m ert a kérdés köny- 
nyen elmórgesithető. Nem kérdem aztán, ki kezdte meg, amint 
Nucanus mondja a Pom pejus és Caesar közti h arczró l: „quis 
justius induit arma, scire nefas“ ; i t t  is fölösleges kérdés, ki 
kezdte, ha a baj egyszer megvan. Az óvatosságot azért tartom  
nagyon szükségesnek, m ert ezen ügy hordereje messzebb visz; 
ha elhibázzuk a lépéseket, m int amennyire az kezdetben látszik. 
Azt mondja talán valaki, hogy az ilyen Schopperekért csak 
megél a világ. Ez igaz, azt sokszor igazolta a történelem, hogy 
kicsiny dolgokból a legerősebb szakadások tám adtak, m ert hozzá
járu lt a magánérdek, az indulat, a szenvedély, és m int a 
német mondja a „Rechthaberei“ . Egyik a másikat tüzelte, s az 
olyan ember, ki vallási dolgokkal nem is törődött, a legdü
hösebb vallási háborúk harczosa lett.

Azzal végzem beszédemet, hogy én minden nemét a val
lási háborúknak a lehetőségig óhajtom kikerülni. Ha a vallási 
háború fanatizmusból ered, s fanatizmussal vitetik, káros, veszé
lyes ; de az oly vallási háború, — m ert nemcsak fegyverrel 
lehet háborút viselni, igen gonoszak azok is, melyek tollal és a 
tanácskozási term ekben vitetnek, — oly vallási háború, mely 
hit, vallási buzgóság nélkül, m agánérdek és politikai czélokból 
vitetik, meg veszélyesebb s am ellett utálatos is. (Általános 
helyeslés.) E ttő l óhajtottam  megmenteni országunkat, jogaink, 
alkotmányos állásunk föláldozása nélkül, és hogy ezt tehessük : 
m indenekelőtt gondoskodnunk kell fegyverekről, m etyeket az 
ilyen háború esetén használhassunk a magunk védelmére. Ez 
véleményem. É n  a miniszter ur eljárását helyeslem, nem rosz- 
szalom s az általa javasolt indítványt elfogadom. (Hosszasan 
tartó  elénk éljenzés.)

Huszár Imre : T. ház! A t. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur által a tegnapelőtti ülésben beadott határozati javas
lat véleményem szerint két részre osztotta a szőnyegen levő 
tárgyat.

Az egyik rósz vonatkozik a múltra, egy konkrét esetre, s 
e részben nézeteim et kifejezi azon határozati javaslat, melyet 
Lükő t. barátom  benyújtott.
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A másik rósz vonatkozik a jövőre, s e tekintetben, t. i. 
azon viszonynak most már elodázhatlan rendezésére nézve, mely 
az egyház és állam közt fönnáll, egy módot nyújt a miniszter 
ur határozati javaslata. Legyen szabad erről röviden elmondani 
nézetemet.

A t. miniszter ur tegnapi beszéde elején azt mondta, hogy 
őt a jelenleg folyó vita legkevésbbé sem genirozza. Én meg
vallom. nem voltam oly szerencsés helyzetben, mint a t. minisz
ter ur, különösen nem voltam addig, mig nem hallottam  Pest 
belváros nagyérdemű képviselőjének fölszólalását. É n előre el 
voltam határozva, hogy rá  szavazok azon határozati javaslatra, 
melyet a t. miniszter benyújtott, azonban indokolása, melylyel 
e határozati javaslatot k isé r te : megvallom engem már azon 
pontra szorított, melyen kényszerítve láttam  volna magamat, 
magát az indítványt is ellenezni szavazatommal, melynek egyéb
iránt lényege ellen nincs kifogásom.

A t. miniszter indokolása nem kielégítő, a vallás-politikai 
programmjának azon tételei, m elyeket elmondani méltóztatott. : 
véleményem szerint, nem szabadelvűek, sőt egyenesen kim on
dom, veszélyesek.

Tekintettel leszek a t. képviselőháznak szűkén kimért ide
jére, s állításom igazolására csupán néhány példát szándékozom 
idézni.

A t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur többek közt 
ezt mondja : a mi föladatunk és az utánunk jövő generáczió 
föladata lesz, létrehozni az összhangzást a társadalmi és egyházi 
viszonyok közt. Nem fog ez történni nagy elvek kimondása 
által, hanem a társadalmi mozgalom s a jövőben alkotandó 
törvények hosszabb sora által. Ide tartozik első sorban a törvény 
nem a vallásszabadságról, hanem a vallás szabad gyakorlatáról 
és a vallásfelekezetek egyenjogúságáról.

T. h á z ! Nem szoktam szőrszálhasogatásokba bocsátkozni, 
s azok közé sem tartozom, kik az eszmék oroszlánsörónye 
helyett a szavak egérfarkába kapaszkodnak: azonban bocsásson 
meg a miniszter ur, midőn ö a vallásszabadságot, és a vallás 
szabad gyakorlatát szemközt egymással m integy ellentéten föl
állítja, anélkül, hogy nézeteit egyikre nézve is kellőleg meg
m agyarázná: én följogosítva érzem m agam at azon kételyre, hogy 
vájjon nem szándékoltatik-e ismét egy oly törvényhozási intéz
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kedés, mely merő körülírások közt egészen elveszti és elnyomja 
a lényeget? (Helyeslés.)

A katholikus alapok és alapítványok tárgyában nyilatkoz
ván a miniszter ur, többek közt ezeket m ondja: „ide tartozik 
szabályozása a katholikus alapok és alapítványoknak, melyekről 
a maga idejében nézeteimet elmondom.

Ezek jogi természete iránt csak bírói utón lehet tisztába 
jönni.“

Megvallom, nem vagyok képes elhallgatni megütközésemet 
a miniszter ur ezen nyilatkozata fölött. Emlékezni fog a t. ház, 
midőn Grhycz3  ̂ Kálmán t. képviselő ur ismeretes indítványa 
ellenében, Hoffmann Pál képviselő ur indítványa fogadtatott el, 
mely e kérdések jogi oldalának tisztába hozatalára egy bizott
ság kiküldését indítványozta: e javaslat legmelegebb pártolásra 
talált t. közoktatási m iniszter urnái. I t t  szavaknak félreértéséről 
nem lehet szó ; a t. m iniszter ur igen világosan nyilatkozott, s 
ha más m agyarázatot ad szavainak, m int amely m agyarázat 
azokból világosan kilátszik, nagy örömmel fogom hallgatni e 
részbeni explanáczióját; de azon szavak, miket itt felsorolni 
bátor voltam, véleményem szerint, nem jelenthetnek egyebet, 
m int egy közel álló konfliktust, egyrészről az illető bizottság 
jelentése és az országg3 'ülés, másrészről a miniszter vag3r eset
leg a t. kormánynak nézete között. Arról azonban meg vagyok 
győződve, hogy a ház sokkal inkább fogja tudni mivel tartozik 
tek in tésén ek , hogj7 sem ily fontos kérdést, a melyet a saját 
fóruma elé tartozónak kimondott, az államhatalmak eg37 másiká
nak illetékességébe átbocsásson. (Helyeslés.)

Az autonómia tárg 3'ában ekkép nyilatkozott a t. miniszter 
u r : Ide tartozik a katholikus autonómia kérdése, megvallom 
attól tartok, hogj7 a vatikáni konsilium dekrétumai késleltetni 
fogják a katholikus autonóm ia életbeléptetését ; mig a lokális 
autonómia életbeléptetésének szüksége iskola és egyéb kultusz 
üg 37ekre már most is országszerte mutatkozik és részint minél 
előbb létesítendő.

Az ország kath. lakosai tisztelt ház, nem ezt az autonómiát 
követelik, hanem egy szabadelvű alapokra fek tete tt országos 
autonómiát. Egy ilyen autonómia létesítésének reményében 
gyűltünk mi össze 1871-ben s a többség munkálata, melyet én 
részemről akkor is elleneztem, metyet ma is rossznak tartok.
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megakadt a t. kormánynál, s ennek következtében m egakadt az 
autonómia mozgalom is nagy részben. Ennek némileg természe
tes m egfejtését látom abban, hogy a főklérus e mozgalmat nem 
jó szemmel nézte; m ert nagyon jó l tudja, hogy bármily alapon 
indul is meg ezen au tonóm ia: a főpapság ennek vezetését 
hosszas ideig m egtartani nem fogja ; m ert kétségtelen az, hogy 
az országnak kath. világi polgárai nem fogják azt megengedni, 
hogy saját hozzájárulásukkal törvényesittessék a főklérus azon 
korlátlan hatalm a az autonómia körébe tartozó minden ügyekre 
nézve, amelyet eddig gyakoro lt; nem fogja engedni, hogy ez 
törvényesittessék és szentesitteasék hozzájárulásával bizonyos 
külső sallangokért, melyek szemfényvesztésül oda vettettek. 
(Helyeslés balfelől.)

És most midőn t. m iniszter ur az országos autonómia 
háttérbe szorításával lokális autonómia szükségét hangsúlyozza, 
nyíltan kimondom, semmi bizalommal nem viseltetem ezen 
danaida ajándék i r á n t ; (Helyeslés balfelől.) m ert nem tartom  
azt egyébnek, m int odavetett horognak, s én nem vagyok oly 
könnyelmű, hogy a horgot elnyeljem, s továbbá nem vagyok 
oly együgyü, hogy önkorm ányzatnak tartsam  az autonómia oly 
torzképét, m ilyet például egy kis hetyiségben a tisztelendő plé
bános urnák, mint legokosabb embernek, korlátlan befolyása 
alatt álló autonomikus kupaktanács ábrázol. (Helyeslés balfelől.)

Ezek, t. ház s ezekhez hasonlók a t. vallás és közoktatási 
miniszter urnák in d o k ai; ezek körvonalai azon vallás-politikai 
programúinak, melyet, m int monda, a presszió egy nemének 
engedve, volt szives velünk közölni.

Megvallom, t. ház, nagyon sajnálom, hogy ezen presszió 
gyakoroltatott a miniszter urra, m ert ennél gyarlóbb és veszé
lyesebb indokolást egy ily nagyfontosságu kérdésben miniszteri 
padokról még nem hallottam. (Ig az ! balfelől.)

És ha ezzel szemben most t. ház, végig gondolom azo
kat, miket Pest belvárosának igen t. képviselője e kérdésre nézve 
elmondott, akkor kétszeresen sajnálom, hogy ezen program m ot 
hallottam  a t. miniszteri pádról. (Úgy van! balfelől.)

Pest belvárosának igen t. képviselője is beszélt m indazok
ról az ügyekről, melyekről beszélt a t. vallás- és közoktatási 
miniszter ur, és ugyanazon rendben vette  is azokat elő. De mily 
különbség van a két fejtegetés, mily különbség van a nézetek
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és elvek közt. Amott homályos káosz, itt egy világos, kimerítő 
program m ; am ott szükkeblüség, itt fölvilágosodott szabadelvü- 
ség, o tt szavak, itt eszmék.

Pest belvárosának igen t. képviselője szinten fölemlítette 
a vallásszabadságot, de nem vitázott szavak fölött, nem fesze
gette, milyen törvény kell, vallásszabadság, vagy vallás szabad 
gyakorlata; hanem kifejtette világosan az érveket, azon két 
rendszert, mely szerint az egyház és az állam közti viszonynak 
kérdése Európában és Amerikában m egoldatott. Kiemelte, melyik 
szabadelvűbb és határozottan kijelentette, hogjr ő a szabad
elvűbbet pártolja. (Úgy v a n ! balfelől.)

Beszélt az egyházi javak, alapok és alapítványok kérdésé
ről is, de ezen a törvényhozás elé tartozó tárgyakat nem u ta
síto tta  a bíróhoz, (Fölkiáltások balfelől: Nem!) hanem propo
nált egy megoldási módot, mely megoldási mód az egyházi 
érdekek kímélésével teljesen kielégíti az államnak kulturális 
érdekeit, és ezen magasabb állami szempontokból tekintendő 
kérdést kivonta a bírói bölcs belátás, vagy prokátori rabulisz- 
tika köréből. (Úgy v a n ! balfelől.)

Nem folytatom, t. ház, tovább e párhuzamot a két indoko
lás k ö z t: m indenkinek föl fog tűnni ez, ki a két beszédet 
olvasta, és fel fog tűnni, hogy a két beszédben csak egy a 
közös, — a határozati javaslat. Ebben összpontosul mind a két 
beszéd, ho lo tt m indegyike hom lokegyenest ellentétes irányból 
indul ki. (Úgy van! balfelől.)

Én, t. ház, kijelentem, hogy szívesen hozzájárulok már 
most a miniszter ur határozati javaslatához, de nem a minisz
ter ur indokolása, hanem Pest belvárosa igen t. képviselőjének 
indokolása folytán (Helyeslés balfelől) oly föltétellel, hogyha a 
t. miniszter ur saját indokolásának elejtésével elfogadja azon 
elveket és nézeteket, m elyeket szerencsések voltunk Pest bel
városa igen t. képviselőjétől hallani. (Élénk helyeslés és tetszés 
balfelől.)

Én, t. ház, szükségesnek tartom  ezt, m ert nyíltan kijelen
tettem , hogy csak ily módon lehet bizalmunk a kiküldendö 
bizottság munkálkodásának eredménye iránt, szükségesnek tar
tom ezt azért is, hogy elhihessük, m iszerint az igen t. minisz
ter ur nem tartja  eszköznek a bizottságot arra nézve, hogy 
ezen kérdés elaltassék. (ügy  v a n ! Úgy v a n ! balfelől.) De szűk-
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séges t. ház, hogy azon bizottság, mely kiküldendő lesz, meg
értse a képviselőház nézetét és akaratát, és azért magam és 
elvtársaim nevében bátor vagyok kijelenteni azt, hogy igenis 
hajlandók vagyunk a t. miniszter urnák határozatát elfogadni, 
de csak akkor és csak azzal a feltétellel, ha elfogadtalak hozzá 
ezen pótlás, mely igy hangzik: (Halljuk!)

A t. miniszter ur határozati javaslatának végén ezen pót
lás veendő fel: Utasításul adatván ezen bizottságnak, hogy 
javaslatában azon irányelveket szigorúan tartsa  szem előtt, 
melyeket Deák Ferencz t. képviselő ur jun. 28-ki beszédében 
kifejtett. (Elénk helyeslés balfelől.)

Tarnóczy Gusztáv: T. h á z ! Nem volt még napirenden oly 
fontos tárgy, m int a je len leg i; nem volt még olyan sem, mely
nél annyi hangzatos szavakat, eszméket lehetett volna mondani, 
m iután Pest belvárosa igen t. képviselője oly vezércsillagot 
tűzött élénkbe, oly magasra emelte az egyházpolitika zászlaját, 
hogy ezt nemcsak e ház, nemcsak ez ország, de a müveit világ 
nagyrésze követni fogja; egy szóval is bővíteni, vagy dicsérni 
is részemről szerénytelenségnek, valam int eszélytelen m erény
letnek tartanám , ha az valaki által m egtámadtatnék. így  tehát 
mai fölszólalásom igen rövid lehet s néhány megjegyzésen kívül 
csak azon álláspont körvonalozására szorítkozom, melyet a mai 
szavazáskor elfoglalni kénytelen vagyok. A napirenden lévő 
tárgy körül 3 kérdés m erült föl.

Első a z : elfogadjuk-e azon határozati javaslatot, melyet 
az igen t. miniszter ur beterjesztett? E rre  nézve egész röviden 
ezt mondom : elfogadom, örömmel fogadom el, mivel szükséges
nek látom, hogy történjék már valaha e részben valami, kívá
natos lett volna ez már előbb, de jobb ma, mint holnap.

A második kérdés a z : mikor választassák meg a bizottság, 
most vagy őszszel? E kérdésre nézve ismét belenyugszom abba, 
amit Pest belvárosának t. képviselője kíván, hogy csak őszszel 
választassák, mivel nyáron úgy sem m űködhetnék azon b izo tt
ság, s én is belátom, hogy bármennyire sü rg ő s; de a kívánt 
czél érdekében épen annyira megfontolandó a választás.

Harmadik tárgy, mely ma m erült föl, Huszár Im re kép
viselő ur módosítása. Ezt ismét örömmel fogadom el, s m integy 
természetesnek találom, (Helyeslés bal felől.) mivel meggyőző
désem az, m iután a ház oly osztatlan tetszéssel fogadta Deák
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Ferencz t. képviselő urnák tegnap elm ondott p rog ram m ját: ugv 
hiszem, hogy azon küldöttségnek más irányelvet nem is lehet 
adni. (Helyeslés bal felől.)

Miután az igen t. miniszter ur azon programm után nem 
nyilatkozott: igen természetesnek találom azt, hogy ezen nyi
latkozathoz hozzájárul s azt egész terjedelmében elfogadja. 
(Trefort Ágost miniszter igenlőleg int.)

Ennek következtében úgy hiszem, elesik azon javaslatnak 
szüksége, melyet Lükő G-éza képviselő ur nyú jto tt be. (Ellen
mondás bal felől.)

Ezen javaslat két részből áll. Első része helyteleníti, rosz- 
szalja a miniszter urnák eljárását a m últra nézve. Ami ezen 
részt illeti, ezt nem fogadhatom  el azért, mivel a parlamentáris 
rosszalás ily alakban kifejezve minden esetre maga után vonná 
azt, hogy a miniszter visszalépni legyen kénytelen. (Trefort 
Ágost közbeszól: Igen szívesen!) Én ezt részemről el nem 
fogadhatom, nem fogadhatom  el pedig azért, mert igen tiszte
lem miniszter urnák szem élyét; nem fogadhatom el, mivel 
reményiem, hogy hozzájárul a tegnapelőtti programmhoz, és 
igy azt keresztül is viszi.

Azért szólaltam föl azonban, miszerint kijelentsem, hogy 
midőn Lükő képviselő urnák javaslatát elfogadom : az ón sza
vazatom, valam int azoké, kik ez oldalról a tárgyalást kívánják, 
ne tűnjék föl akként, m intha a m iniszter urnák eljárását a 
m últra nézve helyeselnők. A helyeslés és a parlam enti rosszalás 
közt van meg egy középút is.

Nem helyeselhetem a miniszter ur eljárását a következő 
okoknál fogva ; m ert az infallibilitási dogmát, a syllabusnak és 
más kánoni határozatoknak kihirdetését a m iniszter ur vagy 
veszedelmesnek tartja  az államra nézve, vagy nem. Ha nem 
tartja  veszedelm esnek: akkor azt kívántam  volna, hogy lett 
volna benne azon önmegtagadás, azon bátorság, hogy ezek szá
mára a tetszvónyt kieszközölte v o ln a ; ha azonban veszélyesnek 
tarto tta  az államra nézve : akkor az, hiszem, mást aligha tehe
te tt volna helyesen, m int hogy kihirdetését lehetetlenítse.

E rre  nézve vagy van törvény, melyre a baloldal részéről 
hivatkozás történ t, vagy nincs, Ha van: akkor ezen törvény- 
lett volna alkalm azandó; hogy azonban nincs, akkor azt hiszem, 
a tisztelt miniszter urnák kötelessége lett volna gyorsan, rögtön



oly törvényjavaslatot adni a ház asztalára, hogy az általa beis
mert veszély elháríttassék, ez esetben addig is, míg e törvény 
meghozatik a házban, s az kihirdethető lenne, közigazgatási 
utón intézkedjék az iránt, hogy az, ami az országra nézve vesze
delmes, lehetetlenné tétessék. Ha pedig a m iniszter ur elismerte, 
hogy az államra nézve veszélyes, de erre törvény nincsen és 
törvényjavaslatot benyújtani vág}' közigazgatási utón intézkedni 
nem akart; akkor azt hiszem, sokkal helyesebben cselekedett 
volna a tisztelt miniszter ur, ha e tárgyban nem nyilatkozik és 
rosszalását nem fejezi ki; m ert én semmit sem tartok  veszedel
mesebbnek, m intha az állam részéről, a kormánjr padjairól rosz- 
szalás fejeztetik ki a nélkül, hogy ennek azután szankcziója 
is lenne. (Helyeslés.) Ez, tisztelt ház, lerontja bármely állam 
tek in té lyét; pedig ha valahol, úgy bizonyára hazánkban van 
szükség oly erős tekintélyre, mely képes legyen leküzdeni min
den nyilvánulható ellenséges lépéseket. (Helyeslés.) De ez eset
ben csak nyolcz hó múlva felelni a kérdésre, akkor az ecsetelt 
eljárás tudomásul vételét kérni és csak a tárgyalásra tűzés által 
előidézett kényszerhelyzetben kérni bizottság k ikü ldését; bocsá
nat, de ón ez eljárást nem helyeselhetem. E nnek következtében 
t. ház, miután én sem parlam enti rosszalásnak szükségét nem 
látom, sem a m iniszter ur eljárását a m últban nem helyesel
hetem, miután továbbá Lükő Géza képviselő urnák határozati 
javaslatát nem fogadom el: én szavazatom at csak úgy fejezem 
ki, hogy a m últra nézve a kérdés fölött napirendre kívánok 
térni, és bízván a jövőre nézve azon bizottságban, mely ki fog 
küldetni, bízván abban a programúiban, m elyet tegnapelőtt volt 
szerencsénk hallani, és bízván abban, hogy a miniszter ur jövőre, 
ha ismét ily eset előfordulna, mely az államra nézve veszélyes 
lehe tne : kötelességének fogja ismerni a nélkül, hogy a ház által 
erre nézve újra határozatilag utasíttatnók, lehetetlenné tenni 
bármily olynemű vélemény nyilvánításokat, m elyeket az állam 
érdekében veszélyeseknek tart.

Legyen szabad még a miniszter urnák tegnapelőtt mondott 
beszédére egy rövid megjegyzést tennem. A miniszter ur ugyanis 
azt m ondotta, hogy a mai időben, midőn a sajtónak mindent 
szabad mondani és írnia, az ily kihirdetéseket megakadályozni 
nem lehet. Bocsásson meg a miniszter ur, de én különbséget 
látok e két dolog közt és azt hiszem, hogy a sajtóban nyilvá-
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nítotfc vélemény soha sem lehet oly veszélyes, m int ami h iva
talos minőségben az egyházi férfiak által a szószékről kihirdet- 
tetik, vagy az iskolában taníttatik .

De más részről a sajtónak is meg vannak szabva határai, 
melyeken nyilatkozatában túllépnie nem szabad. Ma is van 
tudomásunk szerint néhány lap, melylyel az állam érezteti h a ta l
mát, mivel az állam érdekeivel ellenkező dolgokat nyilvánított, 
melyek talán veszélyesekké is lehetnek. É n  kérem a tisztelt 
miniszter urat, legyen a jövőre ez irányban erélyesebb, csatla
kozzék teljes mérvben azon program mhoz, m elyet tegnapelőtt, 
Pest belváros t. képviselője adott, mely esetben csekély tám o
gatásom ra is számíthat.

Ezeken kívül már csak pár szót akarok mondani. Lukácsy 
Béla képviselőtársam helyeselte a miniszter ur eljárását. Én ezt 
az ő egyéni szempontjából véve kielégítőnek, és dicséretesnek 
tartom  és örülök azon szabadelvüségnek, mely szerint az állam 
törvényeit oly m agasra tartja , hogy a rosszalás kifejezését 
helyesli ott, hol ezen törvények megsértetnek.

De a képviselő ur a többi közt azt is mondá beszédében, 
hogy a mai időben a katholikus egyház férfiainak igen nehéz 
a helyzetűk s már alig is mernek megfordulni nyilvános helyen : 
mert a közvélemény m indenütt gúnnyal fogadja őket. Nem aka
rom ezen állítást tagadni, m ert való. (Általános zaj.) De még 
tovább megyek és hozzá teszem, hogy ma az egyházi férfiak 
hibái m iatt már a világi katholikusok is sok gúnynak vannak 
kitéve, de ezt nem a vallás, csakis intézőinek hibái okozzák, 
mi önként következik, ha meggondoljuk, hogy addig mig az 
egyház a felvilágosodás, szellemi haladás, a polgárosodás zászló
vivője volt, századokon át a köztiszteletnek tárgya  v o l t ; — ha 
cellát a mai időben annak ellenkezőjét tapasztalja : úgy abban 
az állam nem segíthet, de az oknak felismerése után az ok meg
szüntetheti az okozatot is. — Ezekkel szemben a képviselő ur 
arra figyelmeztetett, hogy veszedelmes az államnak az egyház
zal összeütközésbe jönnie, — de elfeledte hozzá tenni, hogy a 
veszély kölcsönös és nagy kérdés, kire nagyobb ? de sohasem 
hinném el a m agyar katholika egyház fiairól azt, hogy egyes 
dogmák végett, ha lehetne is: hazájokra veszélyt idéznének. — 
Ha áll a tisztelendő ur előbbi állítása : akkor bocsásson meg a 
tisztelt képviselő ur, ha kijelentem, hogy az állam oly hatalom 
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tói meg nem ijed, melynek képviselői annyira népszerűtlenekké 
tették  m agokat a közvéleménynél, hogy már nyilvános helyen 
állami födözet nélkül m egjelenni sem mernek. — Nem is sze
retném, ha ezen ügyek elintézésénél a félelem lenne irányadó ; 
— m ert ez mindig rossz tanácsadó szokott lenni, — itt  kölcsö
nös egyetértés — a kölcsönös érdek és engedékenységnek 
kell irányadóknak lenniük. — Az állam és egyház százados 
viszonya annyira összefűzte az érdekeket, hogy azokat egy csa
pással kettévágni nem le h e t ; azokat eszólyesen kell megoldani, 
ezen két intézménynek még igen sokáig kell fönnállania. Nekünk 
ju to tt a föladat, modus vivendit találni azon viszályok okozta 
vészek elhárítására, melyek ma egész Európában dúlnak, hogy 
az a lehető legkisebb károsítás nélkül vonuljon el. Valamint az 
államnak tekintettel kell lennie arra, hogy ezen intézményre 
még sok ideig lesz szüksége ; úgy másrészről az egyháznak is 
tekintettel kell lennie arra, hogy az államhatalom neki is á rt
hat, — és hogy a vallás kitűzött üdvös czélját csak az állam
ban érheti el. — A mai időben nem állhat az többé az állam 
fölött, nem is m ellette; de igenis bent az állam keretén belől, 
i tt  van kijelölve üdvös hivatása, i tt  a helye az emberiség javára 
kifejtendő tevékenységének. — Nem szenvedély, — csak józan 
megfontolás által érhető el a közösen óhajto tt czél.

Simonyi Ernő : T. ház ! Igen sajnálom, hogy az im ént mon
dott beszédre nem reflektálhatok, m ert őszintén megvallom, 
hogy egyetlenegy összefüggő té te lt sem hallottam  belőle ; oly 
kevés figyelemmel kisérte azt a h á z ; és nem tudom miért, de 
az elnök ur nagyon zsugori volt a csengetésekkel.

A képviselő ur a legfontosabb dolgokat m ondhatta el, 
melyekre tán szükség le tt volna reflektálnom ; de ha nem reflek
tálhatok, ez onnét van, m ert valóban egyetlen összefüggő té te 
lét sem értettem.

Ami az előttem szólott képviselő urakat illeti, kétségkívül 
a legfontosabb Pest belvárosa tisztelt képviselőjének tegnapelőtti 
nyilatkozata, valamint a miniszter űré is, mely m int a kormány 
nézetének kifejezése: igen természetesen mindig kiváló fontos
sággal bir. Pest belvárosának képviselője Deák Perencz ur igen 
sok szép eszmét m ondott ; hanem méltóztassanak megengedni, 
mindezen eszmékben ő a maga részéről nem m ondott semmi 
újat. É n m ár m indezeket magam is hallottam , vagy olvastam

I I . 10



tőle és csak azt sajnálom, hogy ezen szép eszméket, a most 
M agyarországban döntő befolyással bíró pártjánál ismét ő b ír
ván döntő befolyással, ezen eszméknek egyetlenegyikét sem 
létesitte tte  7 év ó ta; (B alfelől: Úgy van!) hogy m ikor szándéko
zik azokat létesíteni, vagy tulajdonkópen létesitte tn i: azt én 
természetesen belátni nem vagyok képes.

Ami tegnapelőtti beszédének közvetlen eredménye volt, 
vagy lenni látszatott: az az volt, hogy a v itá t azon térről elte
relte, amelyre tnlajdonképen tartozik. Beszélt vallásszabadság
ról, az alapok és alapítványokról, a polgári házasságról, az 
autonómiáról, a placzetum jogokról, de ez mind nincs most tá r
gyalás alatt. Nézetem szerint a kérdés az; ha vájjon a ház 
helyesli-e, megelégszik a m iniszter urnák a fönforgó kérdésben 
m últkor te tt nyilatkozatával, vagy nem '? Ez azon tárgy, mely
hez én részemről ragaszkodom, s melyhez hozzászólni kívánok, 
és ha érintek egymást, ezt igen röviden fogom tenni.

Á ltalában véve, ha vájjon a katholika egyház, vagy egyes 
katholikusok, legyenek azok püspökök, vagy polgári állású 
egyének : hiszik-e a csalhatatlansági dogmát, vagy nem ? vágj-: 
hiszik-e azt a pápáról, minden püspökről, vagy a hierarchia 
egész során keresztül le az orgonistáig ? ezzel én részemről nem 
törődöm.

Ennek fontosságát nem tulajdonítok, hanem már annak 
fontosságot tulajdonítok, hogy az ily dogmákat az ifjúság
nak az iskolákban tanítják  ; m ert abba már úgy, a státusnak 
is van beleszólása. É n  a lelkiism ereti szabadsággal megférönek 
nem tartom  azt, hogy akár az állam, akár bárki más beavat
kozzék abba, m it hiszek, mit nem. Nekem szabadságomban áll 
a legnagyobb absurdumot is elhinni ; hanem  azt tanítani az 
iskolában : ez más dolog, i t t  már az államnak beleszólása van, 
és erre nézve a miniszter azon eljárása, hogy ő rosszalta a 
kihirdetést és a tan ítást elrendelő parancsot, m elyet a püspök 
e tekintetben kiadott, már nem elegendő. Azt hiszem, hogy e 
tekintetben a miniszter kötelessége, a ki maga is kijelentette, 
hogy elismeri a vatikáni határozatok veszélyes voltát, egészen 
más. Vájjon, ha ily veszedelmes tanok tan ítta tnak  az iskolában, 
akkor a miniszternek nem lenne más fegyvere, m inthogy rosszalja 
az eljárást ; de azért hagyja tan íttatn i, m ert — úgymond — 
nem tehet egyebet. Ily  tehetetlen államot nem ismerek többet,
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melynek több befolyása, több hatalm a ne volna, melynek több 
eszköz rendelkezésére ne állana.

Én tehát, m ert e szempontból nem helyeselhetem a minisz
ter eljárását, melyet ezen kérdésben követett, nem helyeselhetem 
főleg azon előzmények folytán, melyek fölmerültek. Mint említve 
volt, 1870. augusztus havában, tehát igen közel 3 esztendővel 
ezelőtt a kormány indíttatva érezte magát, — mi okból, mi 
okból nem, azt nem tudom, — a püspökökhöz küldeni egy 
rendeletet, melyben m egtiltja nekik a vatikáni határozatok k i
hirdetését. Czólszerü volt-e ezen intézkedés, vagy n e m : annak 
fejtegetésébe nem bocsátkozom. A korm ány feladata volt meg
gondolni, hogjr olyat cselekszik-e, a m it k ivihet és a mit ki
vinnie czólszerü. Midőn a kormány ily lépést tesz , mindenesetre 
elvárható tőle, hogy szem előtt tartsa  azon régi szab á ly t: 
quidquid agis, prudenter age, et respice finem.

Hanem kiadni egy rendeletet és m ikor ezen rendeletet 
senkisem veszi figyelembe, azt mondani, hogy a korm ány nem 
tehet ró la : ez nem járja. (Helyeslés balfelől.)

De az első esetnél, mely a korm ány érin tett rendeletének 
flagrans megsértését kép ez te : a kormány egész máskép já r t el. 
Akkor a fehérvári püspököt ad audiendum verbum regium idéz
ték és a király nevében a miniszterelnök díszruhában megszidta 
őt és eljárását rosszalta. Igen; de az előzmények tovább is 
mentek ; voltak már előbb is esetek, midőn a püspökök nem 
engedtek az ily rendeleteknek még akkor sem, midőn a király 
által engedelmességre és a királyi szó m eghallgatására idéztet
tek. Akkor a tem poraliák függesztettek föl. Azt mondják, hogy 
a püspöki jószágok lezárolása üldözésnek fog tekintetni, ellen
szenvet és ellenszegülést fog előidézni.

Ne méltóztassanak azt gondolni, méltóztassenak elhinni, 
hogy a X IX . század harmadik negyedében azon püspökök közt, 
a kik úgy vannak dotálva, m int a m agyar püspökök : igen 
kevés lesz, a ki a m ártyr koszorú után sóvárogna. Méltóztassa
nak elhinni, hogy ha két tányéron oda nyujtatnék a püspökök
nek a jövedelem és a mártyr-koszoru, aligha fognának sokan 
akadni, a kik a m ártyr-koszoru után nyúlnának, (Derültség.) 
hogy ha ezt kikerülhetik a nélkül, hogy vallásukat egyenesen 
m egtagadják vagy becstelenséget kövessenek e l ; m ert azt nem 
teszem föl, hogy minden áron ragaszkodnának jövedelmeikhez.

II. 10*
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(Helyeslés balfelöl.) Rendes körülm ények közt, — daezára annak, 
hogy a keresztény vallás alapitójának tana egészen mást m ond: 
Yende omnia, quaehabes, da parperibns . . . veni et sequere me, 
— mégis sokan volnának, a kik inkább nyúlnának a tem porá- 
liák, m int a m ártyr-koszoru után. (Derültség balfelöl.) E ttő l 
tehát én részemről nem tartok.

De végre is, ha a kormány egyszer szükségesnek ta rto tta  
ezen rende le te t: meg kellett gondolnia annak következményeit 
is és ezen következményektől nem le tt volna szabad visszariad
nia. Mert a kormány tekintélyét semmi a világon nem rombol
hatja le annyira, m int hogy ha hangzatos rendeletekkel lép föl 
és m ikor azokat nem veszik tek in te tb e : azt mondja, tehetetlen 
vagyok. (Elénk helyeslés balfelől.)

A mi a kir. tetszvényjogot illeti, erre nézve többféle nézet 
m erült föl. Az mondatik, hogy nem törvény, a Corpus Juris- 
ban ez iránt törvény n in cs ; tudjuk, hogy nincs és nem is azt 
vitatjuk, hogy törvény létezik, a mely valamely dekrétum on 
alapul; de bizonyos, hogy e jog gyakoroltatott fejedelmeink 
által is, hogy az ország beleegyezésével gyakoroltatott. Ha tehát 
nincs is íro tt tö rv é n y ; van lex consvetudinaria, mely a trip a r
titum  szerint ép oly kötelező, m int az íro tt törvény.

Deák Ferencz t. képviselő urnák azt felelem, hogy a 
miniszter urnák egyátalában nem kellett volna zavarba jönnie, 
hogy milyen törvényre basirozza a keresetlevelet a királyi 
ügyész, hogy ha arról lenne szó, hogy fogja azon püspököt 
perbe, basirozta volna ép úgy, m int más esetekben, a szokásos 
törvényre, m ert hogy szokásos törvény van és jó l m egállapított 
szokásos tö rv én y : ez áll, ez ellen az ország sohasem tiltakozott, 
mindenki meghajolt a fejedelem szavai előtt, az ország elfogadta 
az ily intézkedéseket. A bírónak tehát e szerint kellett volna 
ítélni. (Helyeslés a baloldalon.)

Már most a mi azon kérdést illeti, hogy helyes és jó-e 
egyátalában ezen te tszvény jog ; az sokkal fontosabb kérdés, 
nézetem szerint, m int azt némelyek gondolják. É n  egész őszin
tén  kijelentem, hogy a vallás szabad gyakorlatával ezen place- 
turn jog  tökéletesen ellenkezésben van. (Helyeslés a szélsőbal
oldalon.) Igen uraim ; de ha mi meggondoljuk, hogy itt  arról 
van szó, hogy i t t  egy oly egyháznak főnőkéről van szó, a ki 
fejedelmi hatalm at gyakorol, a k i nem az országban, hanem
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azonkívül lakik, a kinek rendelkezésére, ha ugyan már most 
nincs is, mindenféle czifra ruhába öltöztetett serege, de min
denesetre van egy nagyon népes fekete serege, mely fekete 
sereg, hogy befolyását milliókra és milliókra nagy mérvben 
kiterjeszti, ezt: azt hiszem, az E urópában fo ly tato tt általános 
vallásos mozgalom eléggé világosan mutatja. (Igaz! Úgy van! 
a szélsőbaloldalon.)

Hallottam  hivatkozást tenni Amerikára és azt emlittetni, 
hogy o tt az állam nem gondol az egyházzal. Amerika viszonyai 
e tekintetben egészen mások, m int a mieink.

Egész Eszak-Amerikában a katholikus vallást követő nép 
aránylag csekély részt képez ahhoz, a mit képez nálunk. De 
azonkívül Amerikában a katholikus papság nem bír nagy jószá
gokkal, nem bir a törvény által adott előjogokkal; föntartatik  
hívei által: csak azon pénzzel, eszközökkel rendelkezik, melye
ket hívei jószántukból adnak rendelkezésére. Ha a mi püspö
keinknek, papságunknak nem volna több befolyása, nem volna 
több módja és hatalma, m int a m it híveitől k a p : akkor nem 
félteném befolyásától az országot. É n  bízom a hívek józanságá
ban, hogy ők pénzüket haszontalan czélokra költeni nem fog
ják. (Helyeslés a baloldalon.) Igen, de itt  sokkal inkább más
képen áll a dolog. Európában s különösen a papság hatalma 
nagy; rendeletéit, inspiráczióit egy idegen fejedelemtől hozza. 
Méltóztassanak megengedni, ha én a török császár minisztere 
lennék, én sohasem tanácsolnám a török császárnak, hogy 
engedje meg a keleti egyház fejedelmének, ki szintén idegen: 
az orosz czár rendeletéit a török birodalomban kihirdetni a 
nélkül, hogy a császár placetum át ne adja hozzá. Hogy ha arról 
van szó, p. o., hogy itt  a lutheránus, kálvinista felekezetnek 
szuperintendense vagy inspektora h irdet ki valamit, akármi 
legyen is a z : én nem gondolnék vele, ő az ország alattvalója, 
ő semmit olyast nem tehet, a mi a törvény ellen van, m ert a 
törvények hatalma utoléri. De sem a keleti egyház főnökét, 
sem a római egyház főnökét a mi törvényeink hatalm a el nem 
éri. Tehát nagyon meggondolandó dolog az, ha szabad legyen-e 
a m agyar állam polgárának — ha m indjárt pap is — rendele
teket fogadni el egy idegen fejedelemtől és különösen akkor, 
mikor m ^ a  a kormány részéről i tt  oly nyilatkozatok történ
nek, hogy ezen vatikáni határozatok behatók és veszélyesek.
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Ennél fontosabb nyilatkozatot egy miniszter nem tehet és lehe
tetlen, hogy ilyen beható, veszélyes határozatok kihirdetését a 
m agyar állam meg ne akadályozhassa.

Szó volt ezután különböző egyházi kérdésekről: a polgári 
házasságról, az autonómiáról, a lap ítványokró l; mindezekre nézve 
én most tárgyalásba bocsátkozni nem akarok. Voltak már alkal
mak, midőn átalánosságban ez iránti nézetemet el is mondtam 
és ha ezen kérdések tárgyalás alá kerülnek, mint reményiem 
kerülni fo g n ak : ismét elmondom ; de most hosszasan fejtegetni 
ezen elveket fölösleges.

Ami illeti azon fontos kérdést, amit Lukácsy képviselő ur 
panaszolt a múltkor, hogy itt nincs osztó igazság, m ert papról 
van szó ; a múltkor, midőn Csemeghy állam titkárról volt szó, a 
ház tudomásul vette, most papról van szó, és a ház nem veszi 
tudomásul. Engedőimet kérek, nem egészen úgy áll a dolog; 
hiszen végtére azon cselekvény, melyet Lükő képviselő ur a ház 
asztalára hozott, nem először jön a ház elé. Magamnak is volt 
szerencsém — ha szerencsének lehet mondani — fölolvasni i t t  
e házban, egy ehhez igen hasonlóan hangzó czirkuláréját a 
váczi püspöknek; de akkor a ház nem tu lajdoníto tt neki fon
tosságot, és nem csinált belőle sem m it; de ezen idő, mióta az 
történt, igen nagyon m egszaporodott, gyarapodott ezen vallási 
mozgalom Európában. A ház most több fontosságot tulajdonit 
ezen kérdésnek; közelebbről akar betekinteni és hozzászólani. 
É n  ezt tartom  ezen tárgyalás egyedüli okának. Nem arról van 
itt  kérdés, hogy pap vagy czivil te tt v a lam it; hanem arról, hogy 
a korm ánynak egy rendelete, egy elismert és jól m egállapított 
szokásos törvény, m egsértetett és m egsértetett oly helyről, a 
kinek megsérteni nem lett volna szabad; m egsértetett pedig 
aggravalt körülm ények között. Mert, midőn a fehérvári püspök 
kihirdette azon vatikáni ha tá roza toka t: ő, igaz, a kormány ren 
deletével állott szemben, és azt mondta, történjék akármi, ón a 
pápának engedelmeskedem.

Következése mi volt? Az, hogy ő ad audientum verbum 
regium idéztetett. Most m it mond Schopper? Azt mondja, nem 
bánom, ha ad audientum verbum regium idéztetem  is. Hisz ez 
annyit te s z : mi történhetik , hát oda fognak idézni, én nem 
bánom, ón daczolok. Ez súlyosító körü lm ény; annálfogva a bün
tetésnek is nem enyhébbnek, hanem erősebbnek kellett volna
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lennie, s épen olyannak, m intha a fehérvári püspök élményén 
a diszruhábani fogadtatásról és megdorgáltatásáról, s vissza- 
menvén Fehérvárra, o tt njra kihirdette volna.

Azt panaszolja Lukácsy tisztelt képviselőtársam, hogy a 
papok ellen bizonyos ellenszenv uralkodik a közönségnél, s itt- 
o tt nyilvános helyeken élczelnek, valahányszor pap jön  a mellék- 
asztalhoz, elhagyják az eddig fo ly tato tt beszédet és papi dol
gokról beszélnek.

Kérem a t. képviselő urat, gondolja meg jól, m it jelen t ez ? 
Ez nézetem szerint, azt jelenti, hogy a papi intézmény, úgy 
amint van, túlélte m agát és a mai korba, úgy a m int van, nem 
való. (Helyeslés balfelől.) Innen van, hogy valahányszor meg
jelenik nyilvános helyen valaki, ki reá emlékeztet, hogy még 
ilyen intézmény is fönnáll: az emberek kezdenek róla élczelni. 
Ez annak következése. Nagyon m egfontolandó kérdés lenne a 
papságra nézve ez, s igyekeznie kellene olyan intézkedéseket 
tenni, úgy változtatni m agaviseletét, szabályait, szokásait, a 
publikum előtti megjelenését, hogy azok a mai kor igényeinek 
megfeleljenek, s hogy mikor egy pap a nyilvánosság előtt meg
jelen : o tt föltűnő, kiváló ne legyen, hanem a többi polgárokkal 
ép úgy keveredjék össze, m int akárki más, és akkor nem fogja 
a t. képviselő ur hallani azon kellemetlen beszédeket, melyekről 
itten panaszkodott. Engedje meg azonban, ha kijelentem, hogy 
azok a papok sem olyan szelid bárányok, m int előttünk ő lefes
teni iparkodott. A maga helyén ott, a hol befolyásuk van, saját 
kongenialis publikum ok előtt a prédikáló széken, bizony sok 
oly dolgokat elm ondanak azok, melyek nem valami nagy alá
zatosságról tanúskodnak, s nem. valami bárány természetről. — 
Épen kezembe adott valaki egy ezikkecskét egy német lapból, 
mely szerint Kinzelmann gestratzi plébános egy a „Kem ptener 
Zeitung“-ban megjelent prédikácziójában következőket m ondotta 
híveinek. Méltóztassanak megítélni, mennyi ez emberben a humi
litas, a keresztényi megalázkodás.

„Wier G-eistliche stehen so hoch über den Regierungen, 
über Kaisern, Königen und Fürsten  dieser Erde, wie der Himmel 
über der Erde steht. Könige und Fürsten  dieser E rde stehen 
uns P ristern  so weit zurück, wie das Blei dem feinsten, geläu- 
testen Golde. Engel und Erzengel stehen den P ristern weit 
zurück, denn wir können anstatt Gottes Sünden vergeben, was



alle Engel und Erzengel niemals konnten. W ier stehen über der 
M utter Gottes, denn diese hat Christus nur einmal geboren, 
•wir Priester aber erzeugen und schaffen denselben tagtäglich, 
ja  die Priester stehen einigermassen über Gott, denn derselbe 
muss uns zu allen Zeiten und allen Orten zu Diensten stehen, 
und auf unsern Befehl bei der Konsekration in der Messe von 
Himmel steigen.“

Nem akarok tovább olvasni, úgy hiszem, elegendő annak 
bebizonyítására, hogy a papok sem oly szelíd bárányok, s nem 
bírnak oly keresztényi alázatossággal m indenkor és m indenütt, 
m int azt a t. képviselő ur velünk elhitetni szerette volna. Ami 
már most, t. ház, a ház előtt lévő határozati javaslatokat i lle ti : 
m int látom Huszár Im re képviselő ur és elvbarátai elhagyják 
azon terrénum ot, a melyen Lükő Géza határozati javaslata áll, 
(Felkiáltások balfe lő l: Nem!) mely elégtelennek találja a kér
déses ügyben a miniszter ur eljárását. É n ezen határozati javas
lato t tökéletesen elfogadom és helyeslem, konklusióját azonban 
nem tartom  elégségesnek ; m ert utasítani a kormányt, hogy vala
mely bizonytalan törvény szerint járjon el: nem szükséges, m ert 
ha ily tárgyakra nézve utasítjuk a kormányt, hogy tartsa  meg 
a tö rv é n y t; ez által m integy fölm entjük a többire nézve a törvény 
m egtartásától. A korm ánynak átalános utasítása van, s igy külön 
utasításra nincs szükség. (Helyeslés balfelől.)

Ami a m iniszter ur határozati javaslatát illeti, részemről 
megvallom, azt egész kiterjedésében szívesen elfogadom.

É n  az állam és az egyház közti viszonyok rendezését igen 
nagyfontosságunak tartom , s oly kérdésnek, a mely sokoldalú 
megvitatást, tanulm ányozást igényel, s igy nem lehet azt köny- 
nyelmüen felvenni. Nem csupán M agyarországon, hanem más 
országokban is tapasztaltam , hogy ez m indenütt nagyon fontos, 
s igen kényes kérdés; nagy óvatossággal s elővigyázattal kell 
megoldásánál eljárni, elham arkodni nem szabad. Sokan azt gon
dolják, hogy el lehet intézni két-három  so rra l; ez nem áll, m ert 
az ily eljárás csak veszélyt hozna maga után. Méltóztassanak 
elhinni, hogy valami veszélyesebb nincs, m int a vallási súrlódás: 
azért, midőn vallási kérdésekről van szó, igen óvatosan kell 
e ljá rn i; de ép azért, m ert ily óvatossággal kell eljárni, m int 
Deák Ferencz képviselő ur m ondotta, annak indokolására, hogy 
most már nincs idő azon bizottság m egválasztására: kívánom



én azon bizottságot, tek in tette l a vallásfelekezetekre, a politikai 
pártokra, a nemzetiségekre és a képességre megválasztani még 
most, (Helyeslés a szélső balfelől.) hogy a bizottság tagjainak 
idejök legyen a kérdés tanulmányozására ; m ert ezen kérdés igen 
sokoldalú, és végre is oly tárgy körül forog, melyen nem min
denki foglalkozik. Ha tapintatos lesz a tagoknak megválasztása, 
és ha oly emberek lesznek a bizottságban, akik érdekelteinek 
az ügy által: adjunk nekik időt, hogy a szünidők alatt alaposan 
tanulmányozhassák. Méltóztassanak elhinni, én sok évig laktam 
Angolországban, hol ezen vallási kérdések a kedélyeket nagy 
mérvben foglalkoztatják, s igen sokat kellett beszélnem oly dol
gokról, melyekre, ha M agyarországban laktam  volna, sohasem 
gondoltam volna.

íg y  tehát jó l tudom, hogy ezen kérdés igen sok oldalú, 
hogy ennek tanulmányozására nyugalom  szükséges, s szükséges 
az, hogy az ember necsak hírlapi czikkekből, hanem könyvekből 
tanulmányozza azt. Miután erre hosszabb idő szükséges, azért 
minél előbb választjuk meg ezen bizottságot, annál czélszerübb 
és helyesebb.

Ami már most azon ragasztokot illeti, m elyet Huszár Imre 
képviselő ur indítványozott, én, m int mondám, helyeslem mind
azokat az elveket, vagy legalább nagy részben helyeslem, leg
alább annyira, a mennyire hallottam, m elyet Deák Ferencz kép
viselő ur előterjesztett.

M éltóztassanak azonban megengedni, tisztelt ház, egy 
bizottságnak ilyet adni utasításul, én nem tartom  parlamentáris 
dolognak. (Helyeslés.) Elég az, hogy e házban oly nyilatkozatok 
történtek egyfelől és másfelől, melyek szerint azon nézeteket 
helyeseljük, m agunkénak valljuk.

Ez elég utasítás annak a küldöttségnek ; de utasításul adni 
valamely küldöttségnek, hogy ennek és ennek a képviselőnek 
dikcziója szerint intézkedjék : nem parlam entáris dolog. (Helyes
lés.) Különben is én ezen bizottságnak kiküldését, m int mondám, 
igen fontosnak tekintem  és tartom , és olyannak, melynek igen 
fontos és nehéz tanulm ányokat kell tennie. K i tudja, hogy ezen 
fontos és alapos tanulmányok után nem fognak-e oly körülmé
nyek fölmerülni, melyek, ha a képviselőház elé terjesz te tnek : 
a nézetek is megváltoznak.

En nem tudom, hogy meg fognak-e változni, hanem előre

1 5 :5
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praeokkupálni, előre megnehezítem egy bizottságnak gondolat- 
menetét, melynek kiadjuk ezen kérdést tanulmányozás végett, 
sem gyakorlatinak, sem parlam entárisnak nem tartom . (Helyeslés.)

É n tehát részemről nem tarthatom  elégségesnek, s igy 
nem is helyeselhetem a tisztelt m iniszter urnák a rozsnyói püs
pök irányában követett e ljá rásá t; először azért, m ert egyátalá- 
ban e lég telen ; másodszor, m ert a korm ány tekintélyét kom pro
m ittálja épen úgy, mint kom prom ittálja az á llam ét; harmadszor, 
m ert e tekintetben az első bűnösön, a fehérvári püspökön 
igazságtalanság történik, m ert ő, ki e tekintetben első követett 
el bűnt: sokkal keményebb büntetést kapott, m int az, aki 
utána követte el ugyanazt a bűnt. (Derültség.) É n ezt kielégí
tőnek és helyesnek nem tarthatom . A bizottság kiküldését 
részemről elfogadom : hanem kívánom, hogy annak megválasz
tása ne halasztassék őszre, hanem választassák az meg most, 
m ert igy több ideje lesz a szükséges tanulmányozások m egtéte
lére. (Helyeslés a szélső baloldalon.)

Schwarz Gyula : Tisztelt ház ! Ü nnepelt hazánkfiának, Deák 
Ferencznek szombati beszéde, igénytelen nézetem szerint is, 
valódi esemény. Esemény több oknál fo g v a ; de esemény külö
nösen azon okból is, m ert az állam és egyház közti viszony 
szabályozására követendő politika kérdésében irányt szab ki, 
midőn nyilatkozatokat tartalm az oly férfiútól, aki ez idő szerint 
kabinetek sorsa fölött rendelkezik. E  beszéd azon része, mely 
ezen irányt jelzi, osztatlan tetszésben részesült a ház minden 
árnyalata részéről, s a házon kívül, hiszem széles e hazában. 
Épen nagyérdemű hazánkfia által k ife jte tt ezen indokolás értel
mében én is hozzájárulok a tisztelt m iniszter ur által indítvá
nyozott határozati javaslathoz. É n  is óhajtom minden áron 
mielőbbi kiküldését egy bizottságnak, amely bizottság a modern 
jogállam követelményeinek megfelelőleg fogna a ház elé javas
la to t terjeszteni, az egyház és állam közti viszony szabályozá
sáról. S ezt, ha teszem, tehetem  talán részemről sokkal 
könnyebben, m int tehetik  mások, akik pár hónappal ezelőtt, 
midőn a tisztelt ház egyik tag ja  a ház túlsó oldalán ülő Pólya 
képviselő u r a minisztériumok reorganizácziója tárgyában szin
tén egy bizottság kiküldését hozta javaslatba; e bizottság 
kiküldése ellen szavaztak azon indokból, m ert egy oly bizottság- 
kiküldése átalában nem férne meg a parlam enti korm ány
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formával, a miniszteri felelőséggel; hanem inkább beillenék a 
régi rendi törvényhozás keretébe, mely deputáczionális m unkála
tokra fek tette  a törvényhozási m unkálatok előkészítésének súly
pontját.

Eszerint tehát őszintén csatlakozom azon indítványhoz, 
mely a bizottságnak kiküldését javasolja. Ellenben az utasítás
adást, melyet Huszár Im re képviselő ur hozott javaslatba, habár 
csakugyan óhajtom, hogy azon indokolásban k ife jte tt elvek 
szelleme lengje át a bizottság működését és óhajtom, hogy a 
házban azon irányban döntsék el az ügyet, ha majd a bizottság 
munkálata előttünk fog feküdni, részemről szintúgy, mint 
Simonyi tisztelt képviselő ur, nem találom egészen hetyesnek : 
m ert csakugyan nem találom egészen beillőnek a parlamentális 
előkészítő eljárás keretébe, miután majd akkor, midőn a ház 
elé került, a ház a m unkálat fölött, úgyis saját maga fog vég
érvényesen határozni.

Mindezek daczára, tisztelt ház megvallom, hogy egy nagy 
része s nevezetes mozzanata az egész kérdésnek, mely előttünk 
napirenden fekszik, nézetem szerint, nagyon kevéssé lön még 
az eddigi már is hosszadalmasra nyúlt vitában érintve. Ezen 
kérdés nézetem szerint első sorban nem vallás, vagy egyház 
politikai ; de tisztán államjogi kérdés. Nem arról van itt szó 
első sorban, helyes-e a placetum  vagy nem ? legalább nem ezen 
kérdés van kitűzve napirendre. Első sorban csak azon kérdés 
van kitűzve: vájjon helyesen cselekedett-e a m agyar kormány 
akkor, midőn 1870. augusztus 9-én rendeletet bocsátott ki, 
melyben a vatikáni határozatok közlését m egtiltotta, helyesen 
cselekedett-e akkor vagy nem? s azután a kérdés még az, vájjon 
a miniszter, ki jelenleg elfoglalja a kultuszminiszteri széket, 
helyesen cselekedett-e akkor: midőn e rendeletet érvényben 
hagyta, s azt nemcsak nem vonta vissza, hanem hogy érvénye
síteni kívánta, s ezt tanúsítja azon rosszalása által, melyet a 
renitens püspök ellen kifejezett.

Nézetem szerint, — m int mondám — első kérdés, mely 
tisztán közjogi, az, hogy vájjon volt-e joga, mélyen tisztelt 
képviselőház 1870-ben augusztus 9-én az akkori miniszternek 
ilyen rendeletet kibocsátani? Ezen kérdés, azt hiszem, igen 
könnyen megoldható, ha figyelembe vesszük azokat, m iket a 
tisztelt háznak eddigi szónokai kifejtettek. Mindnyájan érezzük
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annak szükségét, hogy amíg organikus törvény alkottatik  az 
állam és az egyház közti viszony rendezésére n ézve : addig is 
megmaradjon a jogfolytonosság, fönnállva az állam kezében, 
hogy az egyházzal szemben gyakorolhassa az állam legfőbb fel
ügyeleti jogát. Egyébiránt, ha a tisztelt ház azt gondolja, hogy 
nem volt joga az akkori m iniszternek azon rendeletet kibocsá
tani ; akkor azon kérdés állana elő, hogy a miniszter, a ki most 
ül a miniszteri széken : m iért nem vonta vissza azon rendeletet? 
m ert nézetem szerint a felelősség épen úgy terheli azokat, kik 
valamely káros rendeletet kibocsátanak, m int azon minisztereket, 
kik azon törvényellenes rendeletet, mely előttük kibocsáttatott, 
és mely hosszabb időre hat ki, vissza nem vonják, érvényben 
tartják, sőt annak érvényesítésére lépéseket is tesznek. É n azt 
gondolom, tisztelt ház, hogy bármit gondoljunk czélszerüség 
szempontjából, — törvényesség szempontjából, alkotmányosság 
szempontjából ezen rendelet kibocsátásáról: arra az akkori 
miniszternek igenis joga volt. És épen azon kérdés, melynek 
tisztázása végett főleg bátor vagyok annyi szónok után is pár 
percznyi időt kérni a tisztelt háztól. Senki talán annyira, leg
alább többre nem becsüli a törvények uralmát, m int é n ; de 
részemről különbséget teszek oly állam között, milyen Anglia 
és milyen Magyarország. Angliában van értelme azon elmélet
nek, miszerint nem szabad rendeletet kiadni a kormánjmak, 
mely nem gyökerezik fönnálló tö rvényben ; Angliában mondom 
van ennek értelme, m ert o tt az államélet és jogélet szükség
leteire nézve a jogfolytonosság soha meg nem szakadt, és ezen 
szükségletek alkotmányos utón a törvényhozás utján évről-évre 
mindig födöztettek specziális törvények által; nem úgy Magyar- 
országon. M agyarországon a mostoha századok folytában az 
állam- és népélet szükségletei födözésére sem mindig hozathat
tak  törvények, de ezen szükségleteket mégis födözni kell, ha 
az államéletet fo lytatni akarjuk. M agyarországban a törvények 
uralm ának nem lehet más értelme, m int az, hogy a korm ány
nak ne szabadjon oly rendeletet kibocsátani, mely valamely 
törvénybe ü tk ö z ik ; de azt, hogy oly rendeletet ne bocsásson 
ki, melynek alapja az eddigi századok mostohasága fotytán 
hézagos törvényhozásunkban föl nem ta lá lh a tó : ezt hirdetni 
czélszerütlen, veszélyes v o ln a ; m ert annyi volna, mint a kul- 
tur- és jogállam  szükségleteinek födözését több oldalról meg
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akasztani s lehetetleniteni a korm ányzást addig, míg ezen 
specziális törvények meg nem alkottatnak. A középtanodai 
organizáczióra nézve, például törvényeink egyátalában nincsenek, 
vagy nehogy fólreórtetvón, alkalmat adjanak szójáték folytán 
az eszmecserére, m iután jogakadém iák, gimnáziumok, lyczeumok 
elnevezése a Corpus Jurisban  előfordul, ellenben a főreáltanodák 
elnevezése nem fordult elő sem a Corpus Jurisban, sem későbbi 
törvényeinkben. E szerint tehát nem volna joga, sőt kötelessége 
volna a miniszternek a főreáltanodákra vonatkozólag rendele
teket kibocsátani azért, m ert a reáltanodákat illetőleg nincsen 
törvény, mondom, nem volna a miniszternek joga rendeletet 
kibocsátani a reáliskolákra addig is, mig az e részben beadott 
törvényjavaslat törvénynyé alkottatnék? Ezt, azt hiszem, önök 
közül senki sem fogja állítani, valam int azt sem, hogy, m ert 
közegészségügyünk és szegényügyünk eddigi törvényeink által 
nagyrészben födözetlenül hagyato tt: szükségleteinek kielégíté
sére a kormánynak pl. szegényügyi, vagy közegészségügyi ren
deleteket időközben kibocsátani ne lehessen. Kívánatos, hogy 
törvények alkottassanak; de miután nem alkottattak  addig, a 
mig m egalko tta thatnak : rendeletekkel kell a korm ánynak az 
állam- és népélet igen-igen sok szükségletét födözníe.

Azon ellenvetést tehát, melyet a képviselőházban hallottunk, 
hogy a korm ány rendelete, mely a püspököknek m egtiltotta a 
vatikáni határozatok hirdetését, állítólag nem gyökerezvén tö r
vényben : érvényes nem lenne, el nem ism erhetem ; de azon 
érvelést sem, mely itt némileg a miniszter eljárásának m ent
ségére fölhozatott, hogy az ő eljárása, — nézetem szerint is 
gyönge a rozsnyói püspökkel szemben, — azért nem rosszal- 
h a tó ; m ert maga azon rendeletet, melyet kibocsátott, törvényre 
nem támaszkodik. Nézetem szerint, a miniszternek joga és köte
lessége volt a rendeletet kibocsátani, és ha egyszer kibocsá
to tta : épen m int felelős miniszter, a m iniszteri felelősség alapján 
tartozik a törvényhozásnak, nekünk törvényhozóknak, a nemzet 
bizalma letéteményeseinek beszámolni e ljá rásáró l; a miniszteri 
felelősség elve parancsolja, hogy számoljon a törvényhozó tes
tü le t előtt azért, amiért gyönge eljárása által a kormány s az 
állam tekintélyét kompromitálta.

T isztelt kópviselőház! Én részemről azt, hogy a jövőre 
óhajto tt törvények megalkotása által, i tt  már a bizottság részéről
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azon törvények előkészítése által bizonyos fegyvert fog a nemzet 
az állam kezébe szolgáltatni, m iként igen tisztelt hazánkfia 
Deák Ferencz m ondo tta : azt tökéletesen hiszem, és szivemből 
óhajtom, hogy m egtörténjék ; de épen azon hosszadalmas huza
vona, mely törvényhozási m unkálatainkat más téren jellemzi, 
okoz bennem aggodalmat, különösen, ha meggondolom, mennyire 
ajánlgatta maga Deák Ferencz a fontolgató eljárást e törvények 
megalkotása körül elannyira, hogy nem kecsegtetem magamat 
azzal, hogy egy vagy két év alatt mindazon törvények meg
alkottassanak, melyekkel azután, m int fegyverrel fogjuk a 
m agyar állam állami szouverainitását minden jogosulatlan igény 
ellenében megvédhetni.

Mindenesetre szükség van arra, hogy addig is, mig ezen 
törvények m egalkottatnak, legyen mód M agyarország állami 
szouverainitását ily jogosulatlan igényekkel, izgalmakkal, agitá- 
cziókkal szemben föntartani. Tökéletesen osztozom azon nézet
ben, hogy a placzetum jelen alakjában, nem a mai időbe való, 
osztozom pedig azért, m ert meg vagyok győződve, hogy a 
lelkiismeret szabadságát praeventiv rendszabályokkal, rendőri 
szabályokkal meggátolni nem lehet. (Ig az ! Úgy v a n !)

Mindaz, mi ezen oldalról, tisztelt barátaim  részéről, föl
hozatott, az egyúttal nézetem szerint is igaz, t. i.. hogy az 
állam legfelsőbb felügyeleti jogának érvényesítésére, kell, hogy 
mód, fegyver legyen az állam kormánya kezében ; de hogy ez 
praeventiv rendszabály leg y en : az magából ezen theoremából 
kiokoskodni senki sem fogja. Valam int a legkorlátlanabb sajtó- 
szabadság is képzelhető, sőt nézetein szerint alkalmazható és 
alkalmaztatik is, teljes összhangzatban az állam legfőbb föl
ügyeleti jogának érvényesítésével; ugyanúgy lenne alkalmaz
ható ez utóbbi teljes összhangzatban a lelkiismereti szabad
sággal az egyházi közleményekre nézve; de mindaddig, mig 
ezen organikus törvények m egalkottathatnak, lehetetlen mást 
tennünk, m int azon halvány, gyenge eszközt, melyet a jog 
folytonosság a múlt századokban kezünkbe adott, megragadni 
és szigorúan eljárni, szigorulag, értem  azonban úgy, ne támasz- 
szunk általa izgalmakat, m inőket tám asztani e házban senki sem 
akar, s ha akarna is valaki, bizonyára nem e házban, hanem 
legfölebb e házon kívül lenne található, de még is mondom,
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szigorral és méltóságteljesen megóva az állam fogalmát, megóva 
Magyarország szouverainitását.

Azon kérdésre, hogy az igen tisztelt miniszter urnák mit 
kellett volna tennie : arra Deák Ferencz igen tisztelt képviselő 
ur azt felelte, hogy maga a m iniszter sem tud ta  volna kijelölni 
a királyi ügyésznek a törvényt, melyre a püspök irányában 
eljárását alapítsa, illetőleg a perbefogást eszközölje.

Én megengedem, hogy az egész Corpus Jurisban  nem 
találunk törvényt, mely alkalmazható le tt volna a vatikáni 
határozatokat kihirdető püspök m egfenyítésére; de azt tudom 
pozitive, hogy a m agyar állam korm ánya eddig is mindig meg 
tudta büntetni azon főpapokat, kik a törvényes rendeletek elle
nében engedetlenséget tanúsítottak. É n  részemről nem osztozom 
azon nézetben, hogy a püspökét zárt levélben egyszerűen 
rosszalólag meginti, vagy a püspöknek ad audiendum verbum 
regium idéztetése m iatt, m int azt fölhozta Simonyi Ernő kép
viselő ur a fehérvári püspököt illetőleg, elégséges lett volna. 
Nem osztozom, mondom, azon nézetben, hogy ez méltó és elég
séges eljárás le tt volna.

De hisz a m iniszternek tudnia kellene, hogy miképen kell 
eljárnia azokkal szemben, a kik a korm ány törvényes rende
letéi irányában engedetlenkednek, a kik a kormány tiltó ren
deletét figyelembe nem veszik. Oly törvénynyel, mely az ily 
engedetlenség m egtorlását e lrendeli: a m agyar közjog is ren
delkezik : ez értelemben a törvény alapján állunk, ha azt 
mondjuk, hogy a miniszternek e lépésről előre kellett volna 
gondoskodnia, megkísérelni a perbefogatást az engedetlenség 
megtorlásáról szóló törvényczikk alapján, mit, ha megkísérelt 
volna: bizonyára inkább kielégítette volna a törvények ural
mának szempontját, m int most, midőn, mellőzve a törvényt, s 
ennek alapján a bírót, kénytelen volt bizalmi kérdést csinálni, 
és oda engedte ju tn i az ügyet, hogy a ház bizalmi szempontból 
nyilatkozzék az iránt, vájjon helyesen járt-e  el vagy sem.

En részemről nem hivatkozom egyik törvényre sem a 
Corpus Jurisban azok közül, melyek egyháziakra vonatkoznak 
s nem azért, m ert azoknak itt  alkalmazhatása i t t  a legjobb 
esetben kétséges; de azt tudom, hogy habár nincs is specziális 
törvény rá, ha nincs is specziális forum a jelen esetre: bármely 
állampolgárt, a ki a törvényes kormány rendeletét félreveti, a
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jogállam ban büntetés szokta érni. A mi a büntetés nemét illeti, 
nem tudom, vájjon ott, hol specziális törvények nincsenek, a 
policzionális, illetve korrekczionális szempontok az állam főföl- 
ügyeleti jogának, elvének alapján adnak-e hatalm at magának a 
miniszternek arra, hogy az illető renitenst rendre utasítsa, meg
fenyítse ?

De azt már igenis tudom, hogy van törvényünk, mely az 
engedetleneket megbünteti,etni rendeli, s hogy e törvény alapján 
a bíró bármely engedetlenkedhetőt elm arasztalhat.

Igen tisztelt képviselő Deák Ferencz ur azt mondja, hogy 
ne terem tsünk m ártyrokat.

É n  részemről azt hiszem, hogy csak zsarnok kormányok 
félhetnek a m ártyroktól. Fölvilágosult korm ánynak, mely a 
kor szellemével halad, mely a kor igényeinek m egfelel: nincs 
oka a m ártyroktól félni.

Nem a m ártyrok veszélyesek ránk nézve, hanem a kor
mány, mely gyengébb, semhogy tiszteletben bírná tartani ily 
izgalmas időben az államrend, a jogrend tekintélyét.

Valóban a mi korm ányunk, t. ház, igen sok tekintetben 
más téren is lassan, gyengén já r t e l ; nagyon sajnálom, hogyha 
azon hatás, m elyet tisz te lt hazánkfia, Deák Ferencz képviselő 
ur elmondott szavai keltettek, midőn t. i. jövőre kilátásba 
helyezte a reform okat s kiemelte, hogy lesz jövőre fegyver 
kezünkben szemközt állni a szóban forgó veszélyes törekvések
kel, ha mondom, azon nagy hatás alatt azt hinné a miniszter 
ur, hogy a pártok jelen állása felm enti, őt azon felelősség alól, 
melylyel a nemzetnek és a háznak tartozik. ítészem ről nem 
tehetek egyebet, m inthogy elvonatkozva, m iként Simonyi t. 
képviselőtársunk is te tt, azon konklúziótól, elvonatkozva, mon
dom, azon konklúziótól, m elyet Lükő G-éza képviselőtársam be
adott határozati javaslatának zárszavait képezi: e határozati 
javaslatot pártoljam. Mellőzni kívánom pedig a konklúziót azért, 
m ert ama régi tö rvényt jelenben alkalmazhatónak nem ta r to m ; 
egyúttal elfogadom azon indítványt, hogy a ház küldjön ki 
bizottságot azon orgánikus törvények előkészítésére, melyek az 
állam és egyház közti viszonyt fogják szabályozni. I g e n ; miután 
e törvények csak a jövőre vonatkoznak, másrészről azonban 
jelenleg is szükség van arra, hogy az állam tekintélye meg- 
óvassék: részemről is utasittatn i kívánom a miniszter urat,
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hogy szigorúan járjon el a rozsnyói püspök ellenében. Elfoga
dom tehát, ismétlem, nehogy félreértessem, a bizottság kikül
désére vonatkozó indítványt, Lükő Gréza képviselőtársam hatá
rozati javaslatát is. (Helyeslés balfelől.)

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: Az eddigi 
fölszólalások után  szükségesnek tartom  kinyilatkoztatni, hogy 
azon motivácziók közt, melyekkel Pest belváros igen tisztelt 
képviselője indítványom at tám ogatta és az én fölfogásom közt 
nincs különbség. Különbség legfölebb csak a formában van 
és én elfogadom mindazon eszméket, — melyeket a tisztelt 
képviselő ur a bizottság föladatára nézve előhozott. (Elénk 
helyeslés.)

Ghyczy Kálm án: Ámbár, t. ház, szem előtt kívánom ta r
tani az idő rövidségét, mely tanácskozásunkra előreláthatólag 
még nyitva áll, nem tehetem  mégis, hogy az itt elmondot
tak közül némelyekre csekély észrevételeimet meg ne tegyem. 
(H alljuk!)

É n  egyetértek Huszár Im re képviselő úrral abban, hogy 
tanácskozásunknak két tárgya van.

Tanácskozásunk egyik tárgya a miniszter urnák Lükő Géza 
barátom interpellácziója folytán a Schopper-ügyet illetőleg adott 
válasza és a válasz tárgyalása. Másik tárgya tanácskozásunknak 
azon határozati javaslat, m elyet ezen tanácskozás közben a 
miniszter ur a ház asztalára te tt le és azt hiszem, bármelyikről 
beszélünk a két tárgy k özü l: mindig a napirenden levő vita 
tárgyának keretében mozgunk.

Ahhoz, hogy az egyház és az állam közötti viszonyok sza
bályozásának keretébe mi minden tartozik, én ez alkalommal 
bővebben szólani nem kívánok, m ert e részben saját nézeteimet 
is Deák Perencz Pest belvárosa nagyérdemű képviselője oly 
jelesen, oly kimeritőleg és nemcsak a háznak, hanem, a m int 
hiszem, az ország közvéleményének is jóváhagyásával és helyes
lésével fejezte ki, hogy én azokhoz legfölebb még csak egyet 
tehetnék és ez az, hogy a kiküldendő bizottságnak fontolóra 
kell vennie azt is, hogy az egyháznak, m int egyháznak a 
szorosan vett hittani oktatást k iv év e : a tanügyre ez ország
ban befolyás engedhető-e és milyen befolyás engedhető. (Élénk 
helyeslés.)

Azt hiszem, maga Deák Ferencz tisztelt képviselő ur
II. 11
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is a tárgy ezen részletét csak azért nem említette m e g ; m ert ö 
is meg lesz győződve arról, hogy az összes tanügy fölötti k i
zárólagos törvényhozási intézkedés, kivéve természetesen a h it
oktatást: az államnak magának jogához tartozik (Hetyeslés.) és 
mindazon jogok, m elyeket az egyház e téren, m int egyház, 
az állammal szemben követel magának, az állam jogaiba be
ható usurpácziónál egyébnek nem tekinthető. (Élénk helyeslés 
balfelől.)

E gy észrevételem van még Pest belvárosa nagyérdemű 
képviselőjének előadására. Tökéletesen egyetértek vele abban, 
hogy a tetszvényjog alapján kiadott rendeletek megsértésének 
megtorlására nézve az eddig létezőknél kimerítőbb és hatályo
sabb eszközökről kell gondoskodni; de nem tartom  azt, hogy 
most nem volna törvény, melyre hivatkoznunk lehetne az ily 
rendeletek megszegői ellen.

És ezt én igen praktikus kérdésnek tartom, m ert igaza van 
abban Schwarcz Gyula képviselő urnák, hogy meglehet, hogy a 
kiküldendő bizottság későn fog referálni, m indenesetre bizonyos 
idő elmúlta u tán  fog referálni. Hogy pedig addig szabad legyen 
a vásár és hogy az illetők addig tehessenek mindent, a mit 
tenni jónak lá tnak : az állam meg fegyvertelenül álljon velük 
szemben, ezt én helyesnek és elfogadható álláspontnak nem ta r
tom. (Élénk helyeslés balfelől.)

Midőn a tetszvényjog alapján kiadott rendelet megsértőit 
feleletre vonhatóknak vélem és feleletre vonhatóknak vélem 
bírói u tó n : nem m egyek vissza régi törvényeink fejtegetésére. 
É n  azon bűnvádi gyakorlatnak, praxis kriminális keretében 
óhajtok maradni, a mely az 1848-dik esztendőig kizárólag 
divatba volt az országban és nézetem szerint törvényesen most 
is fennáll. Egész serege van a bűntetteknek, különösen a k i
hágásoknak, a melyekre nézve a törvény büntetést nem rendel 
és ké rd em : nem voltak-e ezek mindig m egbüntetve és annak 
utján biróilag is m egtorolva ? Igenis, m ert létezik törvényeink
nek azon rendelete, jelesül az 1723-dik esztendei X II. törvény- 
czikk, a mely azt mondja, hogy m inden oly esetekben, a melyek
ben a törvény határozott büntetést nem rendel, a biró bölcs 
belátására bizatik a büntetés meghatározása. (Helyeslés.) É n  
nem mondom, hogy ez a mai kor kodifikáczionális elméleteinek 
megfelelő intézkedés ; de igenis fönnálló intézkedése törvényeink-
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nek és m inthogy kétségbevonni csakugyan nem lehet, hogy a 
törvényes királyi rendeleteknek megszegése, a törvényes királyi 
rendeletek ellen való ellenszegülés csakugyan biróilag m egtor- 
landó cselekm ény: áll az is, hogy ha akar, fog az illető ügyész 
törvényt találni, melynek alapján biróilag ha kell, a törvényes 
királyi rendeletek megszegői ellen eljárhat és büntetést köve
telhet. (Igaz! Úgy van! balfelöl.)

A mi már a határozati javaslato t illeti, a melyet a minisz
ter ur beterjesztett, nem lehet tagadni, hogy az oly szép elvet 
foglal magában, hogy lehetetlen ellene szavazni és mégis tisz
telt ház! m egtörténhetik, hogy délibáb játszik velünk és talán 
„incedimus super ignes .cineri suppositos.“ Mi foglaltatik e 
határozati javaslatban? Minden. Benne foglaltatik  csirája egy 
jó  megoldásnak ; benne foglaltatik a csirája egy rossz meg
oldásnak ; (Igaz! balfelől.) m ert az állam és egyház közti viszony
nak viszonyokat lehet szabályozni úgy, hogy az állam rendel
tessék alá az egyháznak, — példák voltak erre több századon 
keresztül — lehet szabályozni úgy, hogy az állam és egyház 
egyenjogúak legyenek és ez esetben m egint az állam huzza a 
rövidebbet, m ert souverainitási jogköre csonkittatni fog; lehet 
azonban — elismerem — úgyis szabályozni ezen viszonyo
kat, hogy az állam törvényes jogköre, souverainitása min
den irányban tökéletesen fönntartassék, és ez az, a mit mi 
óhajtunk.

A kérdés megoldása azonban első sorban a kiküldendő 
bizottságtól fü g g ; a bizottság eljárása pedig függ azon egyé
nektől, a kik e bizottságban részt fognak venni. Ezek meg
választásának esélyeit előre m eghatározni nem lehet és épen 
azért szükséges, hogy a választások bizonytalanságából fölme
rülhető esélyek ellenében biztosittassék azon irány, a melyet a 
képviselőház akkor, midőn a bizottságot kiküldi, követendőnek 
tart. (Helyeslés balfelől.)

Szükségessé teszi azon utasítást, a melyet Huszár Imre 
képviselő ur javaso l: még egy más körülm ény is.

Azon határozati javaslatban, a m elyet a miniszter ur be
terjesztett, az foglaltatik, hogy a kiküldendő bizottság a minisz
ter közbejöttével járjon el. Kérdem, m it je len t ez? Hisz szabá
lyainknak, ha jól tudom, 115. §-a világosan megállapítja, hogy 
a miniszterek részt vehetnek minden bizottsági tanácskozásban,

II. 11*
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oda meghívandók, a bizottsági tanácskozások idejéről előre 
értesitendők. Mi szükség tehát arra, hogy ezen bizottságra nézve 
kivételképen mondassák ki az, hogy a miniszter közbenjöttével 
tanácskozzék?

Ez nézetem szerint, tisztelt ház, azt jelenti, hogy ezen 
bizottság már előre — úgy látszik nekem — miniszteri kura- 
tela és gondnokság alá van helyezve. (Elénk derültség és föl
kiáltások a baloldalon: Ig a z ! úgy v a n !) És m inthogy a hatá
rozati javaslatot most fogadjuk el, tehát azután, miután a 
miniszter urnák tegnapi beszédét h a llo ttu k ; — ámbár ma más 
értelemben m éltóztatott nyilatkozni, — ez a záradék könnyen 
jelenthetné azt, hogy impliczite helyeseltük azokat is, amiket a 
miniszter ur tegnapelőtt m o n d o tt; azoknak m indannyiát pedig 
helyeselnünk nem lehet.

így  részemről ez alkalommal is ki kell jelentenem  azt, 
hogy általános kimondása annak, hogy az alapok és alapítvá
nyok kérdése csak bírói utón intézhető el ; nézetem szerint 
megtagadása az állam e tekintetben fönnálló birtoklási jogosult
ságának, törvényességének. Az állam jogának, az állam gya
korlatban levő jogának ezen m egtagadását pedig a miniszter 
úrtól nem vártam  volna. (Helyeslés a baloldalon. Igaz ! Úgy 
van !)

Néhány tisztelt barátom, akik előttem szólották, elfogad
ják  Lükő G-éza tisztelt képviselőtársam nak határozati javaslatát, 
amelyet én is magamévá teszek ; de annak vógzáradékát nem 
fogadják el. Azt mondják szükségtelen, m ert úgyis magától 
értetik, az utasítás, hogy a miniszter a törvény értelmében szi
gorúan járjon  el.

É n  nem tartom  ezen záradékot fölöslegesnek, m ert hisz 
éppen arról panaszkodunk, hogy a miniszter nem já r t  el tö r
vény szerint elég erélyesen, s igy igen természetesnek találom, 
ha oda utasítjuk, hogy úgy ezen esetben, m int más esetben, 
jövőre erélyesebben, törvényesebben járjon  el. (Helyeslés a bal
oldalon.)

A Huszár képviselőtársam által előterjesztett pótzáradékot 
némely, előttem  szólott képviselőtársaim  nem fogadják el. 
Simonyi Ernő nem fogadja el, m ert — azt m ondja — nem par
lamentáris dolog egyes képviselőnek diktátum át valamely bizott
ságnak irányadóul kiadni. Én, megvallom, hogy állításának indo
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kolását ezen szavakban nem találom : m ert hiszen nem egj-es 
képviselőnek előadása adatik ki irányadóul az illető bizottság
nak, hanem a háznak összhangzó nyilatkozata, (Elénk helyes
lés. Igaz ! Úgy van !) amelylyel azon előadást minden pontjára 
nézve helyesli; és ha tisztelt barátom  azon véleményben van, 
hogy a bizottságnak elég irányadóul szolgál már meghallgatása 
azon nézeteknek, amelyek itt  e házban fölm erülnek: akkor nem 
veheti jogosultságát kérdésbe annak, hogy ezen nézetnek kon
krét kifejezés adatván, egyenesen utasittassék az illető bizottság 
arra, hogy a házban fölm erült — nem egyes nézeteket, hanem 
a többségnek — nem kételkedem, a nagy többségnek — álta
lános vélem ényét irányadóul vegye. (Tartós élénk tetszés.) E gy
általában nem tartom  inparlam entáris dolognak, hogy midőn a 
ház egy hosszú időre kiterjedő, nagyfontosságu dologban bizott
ságot küld ki, előre m eghatározni az irányt, amelyet a bizott
ság által követtetni akar. (Helyeslés.)

Simonyi Ernő tisztelt barátom  azért sem óhajtja elfogadni 
a Huszár képviselő ur által javasolt záradékot, m ert azt mondja, 
hiszen megváltozhatik a háznak e véleménye.

Tisztelt h á z ! E n  nem szeretném elérni azon időt, amidőn 
azokra nézve, amiket Deák Eerencz tisztelt képviselőtársam teg 
napelőtt i tt  m ondo tt: e háznak vagy az országnak közvé
leménye megváltoznék. (Elénk helyeslés.) De ha fél a tisztelt 
képviselő ur attól, hogy ez m egtörténhetik : akkor még indokol
tabb, hogy a ház adja utasításul a bizottságnak az irányt, melyet 
jónak, követendőnek tart. (Tartós helyeslés.)

Nem uj kérdés ez, tisztelt ház! A század elejétől kezdve 
tárgyaltatik Európában és hazánkban is. E n  azt hiszem, hogy 
arra nézve mikép foganatosíttassanak a Deák Ferencz tisztelt 
képviselő ur által kim ondott elvek, lehet nézetkülömbség; m ert 
az valóban nagy kérdés, amely hosszú tárgyalást igényel : de 
azon elveknek helyességéről, am elyeket kim ondott Magyarország 
közvéleménye, a haza és ezen ház többsége régen tisztában van 
magával, (Helyeslés.) és azért egyáltalában semmi sem áll ellent 
annak, hogy a mit a ház nagy többsége hisz és vall : azt való
ban utasításul is adja az illető bizottságnak. (Helyeslés.)

E n  nem hallgathatom el azon meggyőződésemet, hogy 
mindazok, akik őszintén és igazán osztoznak a Deák Ferencz 
tisztelt képviselőtársam  által legközelebb kifejtett nézetekben,
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nem tehetek mást, hanem  szavazniok kell azon pótlék elfoga
dására, amelyet Huszár Im re képviselőtársam indítványozott. 
(Hosszan tartó  élénk helyeslés.)

Paczolay János : Tisztelt ház ! Helyzetem nehézségét igen 
jól ismerem, és hogy fölszólalok, az egyedül annak tu lajdonít
ható, m ert erős meggyőződésemet soha senki irányában elhall
gatni nem szoktam.

Tisztelt ház ! E lőre bocsátom, hogy én a Lükő Géza tisz
telt képviselő ur által beadott indítványt egyáltalában nem 
pártolom ; nem pártolom pedig azért, m ert Pest városának érde
mes képviselője igen helyesen jegyezte meg, hogy a placzetum 
regiumnak alkalmazása sohasem tö rtén t hitágazati és erkölcsi 
dolgokban; hanem igenis M agyarországban alkalm aztatott egy
házi administráczionális dolgokban, amely két dolog, hogy egy
mástól lényegesen különbözik, afölött senki kételkedni nem fog.

És hogy ez állításom csakugyan v a ló : erre nézve bátor 
vagyok hivatkozni azon köztudomásra, hogy nincs a házban, 
senki köztünk, a ki nem tudná, miszerint a római katholikusok 
hitágazati dolgokban fejüknek a római pápát ism erik el, és 
hogy a püspökök a római pápának eskü által köteleztetnek 
arra, hogy hitágazati és erkölcsi dolgokban engedelmeskednek neki.

Ha tehát, tisztelt ház, Lükő tisztelt képviselőtársunknak 
indítványa általunk elfogadtatnék, valóban a római katholikus 
vallásfelekezetnek egy főhitágazata tagadtatnék és tám adtatnék 
m eg ; és i tt  törvényhozásilag dekretáltatnék az, hogy a római 
katholikusok mit higyjenek, mit ne higyjenek. (Máttyus Arisztid 
közbeszól: Ez mezítelen ultram ontánizm us!) Miután országos 
törvényeink folytonosan elismerték, soha senki a legkisebb 
gátat nem te tt  e tekintetben, hogy a püspökök a római pápá
nak erkölcsi és hitágazati dolgokban való engedelmességre esküt 
is tegyenek: ebből önként következik, miszerint a magyar tö r 
vényhozásnak be kell azt ismernie, hogy a püspökök mindazt, 
m itaróm ai pápa nekik hitágazati és erkölcsi dolgokban meghagy, 
teljesíteni tartoznak, m ert különben semmi esetben sem volna 
megengedhető, hogy a római katholikus püspökök egyházuk 
feje a római pápa irányában esküt tegyenek, és eskü alatt 
fogadjanak neki engedelmességet.

Akik a rozsnyói püspök irányában azért, m ert a római 
pápától hitágazati dolgokban vett rendeletet közhírré tette, a
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placetumot alkalmazni kívánják; egyenesen a római katholi- 
kusok hitágazati dolgaiba akarnak avatkozni, s azt akarják ko r
látozni, ami, úgy hiszem, a törvényhozás föladata nem lehet. 
Ez azon indok, melynélfogva Liikő tisztelt képviselőtársam  
indítványát el nem fogadom.

Az előttem szólt igen tisztelt képviselő ur fölemlítette, 
hogy az egyháznak hatalm a és befolyása az oktatásügyben kor- 
látoztassék, és erre vonatkozólag Pest belváros érdemes kép
viselőjének indítványa megoldassák.

Tisztelt ház ! Már az 1790-iki törvényczikk elismerte, hogy 
a publica educatio ügyeibe az államnak beavatkozása és tör- 
.vényhozási hatalma van. E zt tehát senki kétségbe nem vonja. 
A nnyit azonban bátor vagyok megjegyezni, hogy az oktatás
ügy tekintetében a katholikus egyházat sem lehet szűkebb kor
látok közé szorítani, m int melyek M agyarországon más feleke
zetek irányában fönnállanak. Ha egyiknek szabad beavatkoznia: 
akkor a katholika egyháznak is szabad ; ha egyiktől megtagad- 
tatik, meg kell tagadni a másiktól is. Ennélfogva Komárom 
érdemes képviselőjének egyoldalulag odavetett indítványát el 
nem fogadom. (Fölkiáltások ba lfe lő l: Nem indítványozta !)

De tisztelt ház, nem fogadhatom el Huszár tisztelt kép
viselő ur indítványát sem, amennyiben ő a kópviselőháznak 
vindikálja azon hatalmat, hogy az alapítványok és egyházi javak  
jogi természete fölött ő ítéljen, nem pedig a bíróság. Mikor 
először fönforgott a tisztelt ház előtt az egyetem ügye, már 
akkor ki m éltóztatott mondani a tisztelt ház, hogy amennyiben 
valamely alapítvány természete fölött kétség tám ad : e kétséges 
alapítványok fölött nem a képviselőház, hanem a bírói ható
ságok fognak ítéletet mondani. Tehát, tisztelt ház, midőn a 
miniszter ur tegnapelőtti beszédében kimondotta, hogy az a la
pítványok természete felett véglegesen bíróság h a tá ro z : semmi 
mást és semmivel többet nem mondott, m int am it a tisztelt ház 
már egy határozatában jegyzőkönyvbe foglalni m éltóztatott.

De nem fogadhatom -el, tisztelt ház, Huszár képviselő ur 
azon indítványát sem, mely szerint u tasítást kíván adni a bizott
ságnak, hogy működésében mily elvek szerint járjon el. Nem 
fogadhatom  pedig el ez indítványt azért, m ert nincs a házban 
senki, ki kétségbe vonná, — s az előttem szólt tisztelt képvi
selő ur is elismerte, — hogy az államnak az egyház irányábani
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viszonya oly fontos és oly mindenféle körülm ényeket foglal 
magában, melyek sokkal bővebben tanulmányozandók és meg- 
vitatandók, mintsem fölöttük egyszerű határozattal dönteni 
lehetne; már pedig, ha a tisztelt képviselő ur indítványa elfo
gadtatnék : akkor olyasmit mondana ki a ház, mi tárgyalásra 
nem is volt kitűzve ; m ert hogy a kiküldendő bizottságnak uta
sítás adassék, m úlhatlanul szükséges, hogy ez utasítást azon 
indítványnak tárgyalása, napirendre tűzése előzze meg, hogy 
aztán annak a napirendre való tűzése után a kérdés megvitat- 
tassék, és ennek következtében az elvek részletesen megalapit- 
tassanak, csak az ily megállapítás u tán  lehet a bizottságot u ta
sítani, hogy a kitűzött elveket szem előtt tartsa.

Ezen indítvány, tisztelt ház, habár első látszatra elfogad
hatónak látszik, és tetszős, úgy itt  benn. m int künn: mégis 
annak elfogadását a ház eljárására nézve igen veszélyesnek ta r
tom, m ert ezáltal előidézhetnének a házban oly megállapításo
kat és e megállapítások folytán m ulhatlanul keletkeznének oly 
határozatok és oly törvények, a melyeket később nemcsak a 
ház, hanem az egész ország igen-igen keserűen megsiratliatna.

Azért hozatott be a házrend, hogy minden tárgyalás a ház 
szabályai szerint vezettessék. A ttól eltérést sem az egyik, sem 
a másik kérdésben engedni nem lehet, és igy azon kérdésben 
sem, hogy adassék-e utasítás a kiküldendö bizottságnak azon 
tekintetben, hogy az Deák Ferencz, Pest belvárosának érdemes 
képviselője által kifejezett elvek szerint járjon  el. Ha azt kíván
juk, tisztelt ház, m ulhatlanul szükséges, hogy az indítvány elő
zetesen napirendre tűzessék, vita tárgyává tétessék, és azután 
minden egyes abban előforduló elvi kérdések fölött határozat 
hozassák. A kkor lesz a bizottság képes azon föladatában eljár
hatni, hogy a képviselőház által vallott elveket, miképpen hozza 
alkalmazásba. Mindaddig, mig ez nem történt : igen természe
tes dolog, hogy a magam részéről Huszár Imre tisztelt képviselő- 
társam ezen pótlását el nem fogadom.

Irányi Dániel: Tisztelt ház ! Nem vettem  volna igénybe a 
tisztelt ház figyelmet, habár csak néhány perezre is, ha Ghyczy 
Kálmán képviselő ur nem nyilvánít egy elvet, a melyet én nem 
helyeslek, és ha a tisztelt képviselő ur nyilatkozata nem bir 
úgy e házban, mint azonkívül nyom atékkai és fontossággal. 
(H alljuk!)
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A tisztelt képviselő ur Deák Ferencz képviselőtársunkat 
mindenben pártolta, tám ogatta, kivéve egyetlen-egy hiányt 
talált az ő beszédében, azt tudniillik, hogy nem kívánta egy
úttal figyelmeztetni a kiküldendő bizottságot azon kérdésre : 
vájjon megengedhető-e, hogy a katholikus papság a tanítással 
és neveléssel ezután is foglalkozzék.

Az előttem közvetlenül fölszólalt tisztelt képviselő u rm ár 
felelt ugyan Ghyczy Kálmán tisztelt képviselő ur ezen nézeté re ; 
azonban nem azon szempontból fogta föl a dolgot, melyből ón 
tartom  felfogandónak. A tisztelt képviselő ur, t. i., tisztán az 
1790-iki törvényre hivatkozott, mondván, hogy ha azon törvény 
szerint a protestáns felekezeteknek van fölügyeleti joguk saját 
gyerm ekeiket saját hitelvök szerint neveltetn i: abból önként 
következik, hogy az autonómia alapján a katholikus egyháznak 
kell, hogy meg legyen ugyanazon jo g a ; és ez tökéletesen k o r
rekt, tökéletesen helyes fölfogás. Azonban én, tisztelt ház, nem 
a pozitív törvényből és különösen nem az 1790-iki X . törvény- 
czikkből származtatom le a nevelés jogát. A nevelésjog a szülők 
joga és kötelessége, (Helyeslés a szélső baloldalról.) és az államra 
kötelesség csak annyiban háramlik, a m ennyiben a szülők azt 
nem teljesítik, vagy teljesíteni képtelenek lennének. (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) Magától értetik, hogy az állam itt  is, vala
mint a közélet egyéb nyilvánulásánál fölügyeleti jogát kell, 
hogy az ország érdekében gyakorolja ; de a nevelési jogra az 
államnak privilégiuma nincs, (Helyeslés a szélső baloldalon.) és 
azt hiszem, hogy a szabadelvűség fölfogásának nem lehet 
nevezni, ha az államot ilyen kizárólagos kiváltsággal akarja 
valaki fölruházni. (Helyeslés szélső bal felől.) E nnyit és csak 
ennyit akartam megjegyezni. (Helyeslés a szélső baloldalon; föl
kiáltások bal fe lő l: K ár v o l t !)

Gliyczy Kálmán: T isztelt h á z ! Szavaim értelmének helyre- 
igazítása végett leszek bátor egy néhány szót szólani. (Halljuk !) 
É n nem mondottam azt, hogy kizárólagos intézkedése az állam
nak még a szülők nevelés körüli jogát is kizárja, hanem azt 
mondottam, legalább azt akartam  mondani, hogy a tanügyre 
nézve a főrendelkezés, a törvényhozási jog, az egyházzal szem
ben is az államot illeti. Ebben, gondolom, egyetért velem tisz
telt barátom  Irányi Dániel is. Egyébiránt én határozott indít
ványt e tárgyban  nem tettem , csak egyszerű eszmét fejtettem
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ki, és meg lehetnek nyugodva a tisztelt képviselő urak abban, 
hogy Huszár Im re tisztelt képviselő indítványának elfogadásával 
ezen általam előadott eszme, mely Deák Ferencz által nem 
em litte te tt: nem is fog Deák Ferencz képviselő ur egyéb esz
méjével együtt utasításul az illető bizottságnak kiadatni. (Helyes
lés a baloldalon.)

Csanádi/ Sándor: T isztelt ház ! (Fölkiáltások : Szavazzunk ! 
Halljuk! Eláll!) Nem hittem , nem mertem hinni, miként a 
X IX -ik század utolsó felében is találkoznak a szellemi felvilá
gosodás oly alacsony fokán álló római katholikus főpapok, kik 
a sötétség baglyaiként behuhogják a csalatkozhatlanság téves 
tanaival hazánk határát. (Hosszas derültség.) Nem hittem, 
(H alljuk!) mondom, hogy találkozzanak olyanok, kik hamis 
tanaikkal e haza népét, e haza polgárait a csalakozhatlansági 
tanok kihirdetése által a középkori századok sötétségébe, a 
páriák világába igyekezzenek visszaterelni. (Fölkiáltások jobb- 
fe lő l: H u h o g n i! baglyok és p á riá k !) Meg kevésbé hittem , tisz
telt ház, m iként a jelenlegi kormány tagjai között, akik szeretik 
m agokat fölvilágosodottaknak, a szellemi műveltség magasabb 
fokán állóknak és erélyeseknek is nevezni, találkozzanak olya- 
nok, akik elég pulyák (Mozgás jobbfelől) igenis elég pulyák 
azok irányában. (Zaj jobbfelöl. Fölkiáltások : Kendre !) Igenis, 
elég gyávák, elég félénkek azok irányában, — ha ezen kitétel 
pulya nem elég helyes — (Fölkiáltások jobbfelől: Rendre! 
Szélső balfe lő l: Ezért nem lehet rendreu tasitan i! Zaj) akik 
mondom elég gyávák arra is, (Fölkiáltások: Rendre !) hogy 
azokat, kik a törvények s a törvényes gyakorlat ellen bűnt 
követtek  e l : ez elkövetett bűneikért meg ne fenyitsék, és e 
mulasztásuk által ne indítsanak, ne bátorítsanak m ásokat is a 
rossz példa követésére. De legkevésbbó hittem  volna, hogy a 
képviselőház tagjai közt is találtassanak olyanok, kik daczára 
annak, hogy törvényes szokás szentesítette a placetum  regium 
alkalmazását, a királyi jog gyakorlata ellen fölszólalnak, még
pedig akkor, midőn e királyi jogot épen a téves tanokat k ih ir- 
detök elnémitására kellene alkalmazni. Azonban sajnálattal kell 
kinyilatkoztatnom , hogy hitem ben csalatkoztam. Ugyanis, tisz
te lt ház, miután Jekelfalussy püspök urat, ki néhány évvel 
ezelőtt a csalhatatlansági dogma kihirdetése által törvényszegést 
követett e l : a korm ány nem büntette meg : m ert a m egdorgá-
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last a törvényszegés esetében részemről nem tarthatom  bünte
tésnek, — mondom — Jekelfalussy püspök ur méltó utódra talált 
a rozsnyói püspökben Schopper urban, ki látván, hogy a jelen
legi korm ány alatt vannak bizonyos privilégiált egyének, kiknek 
bünhődés nélkül szabad megszegni a tö rv én y ek et: kihirdettette 
a megyében létező papság által a csalatkozhatatlansági dogmát. 
Azt hiszem én, de hitte m indenki, hogy a kormány sokkal 
szigorúbb büntetést fog alkalmazni az ismételve elkövetett 
törvényszegés ellen, m int a hogyan eljárt az első alkalommal 
említett székesfehérvári püspök ellen. Azonban, amint a tapasz
talás bizonyítja, sokkal gyengédebb volt a büntetés kiszabásában 
a második esetben, m int a hogy volt Jekelfalussy püspök 
irányában. (Fölkiáltások: E láll! Nyugtalanság.) Nem tartozom  
azok közé, kikre az önök beszéde hathasson. (Zaj jobbfelől.)

Ha el tudnám hitetn i magammal azt, hogy a rozsnyói 
püspök saját lelkiismerete, meggyőződése következtében hirdette 
ki az em lített tanokat, ha el tudnám hitetn i magammal azt, 
miként ő maga is hiszi a csalatkozhatatlansági t a n t : akkor 
megelégedném jelenleg azzal, ha a püspök ur hivatalától egy
szerűen elm ozdittatnék, m int olyan, ki eljárása által bebizonyí
to tta  azt, hogy nem képes hivatásának megfelelni, nem képes 
magasztos hivatását fölfogni. De; tisztelt ház, miután úgy vagyok 
értesülve, hogy az általam többször em lített rozsnyói püspök ur 
nem tartozik azon egyének közé, kikről szándékozással szoktunk 
megemlékezni, m iután ő szándékosan, a haza különböző vallás- 
felekezetü polgárai közt a szétvonás, egyenetlenség magvait 
hintette el: m int ilyenre óhajtom, kívánom a törvények szigorú 
alkalmaztatását, vagyis más szavakkal, kívánom, hogy hivatalá
tól fölmentése után a törvények értelmében btintettessék. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.)

A közoktatási miniszter ur jónak látta  pártfogása alá 
venni a törvényszegő püspök urat, m ondván : nincs ok, hogy 
btintettessék, miután eljárásának következményei nem voltak. 
Ezen szavakat m ondotta a miniszter ur a tegnapelőtti ország- 
gyűlésben. Valóban csak sajnálkozásomat kell kifejeznem a 
miniszter urnák ezen, szerintem téves nyilatkozata fö lö tt; mert 
az, hogy a k ih irdetett csalatkozliatlansági dogmának következ
ményei nem v o lta k : nem a kihirdető püspök érdem e; hanem 
eredménye annak, hogy hazánkban a nép a szellemi művelődés-
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nek és a vallásszabadság iránti vonzalomnak magasabb fokán 
áll, m int azon urak, kik az ily tanokat ki szokták hirdettetni. 
(Igaz! Úgy van! szélső balfelől.) Valóban sajnálandó eljárás 
volna az, ha a kormány valamely törvényellenes eljárást azon 
körülményből ítélne m eg : ha vájjon idéztek elő-e azok valami 
következm ényeket? Ha ezen elv állana, tisztelt ház, akkor a 
lázitó beszédeket tartókat mindazon ideig nem lehetne büntetni, 
míg a lázitó beszédek zavargásokban nem törnek ki. Ily  tantól 
pedig mentse Isten hazánkat, Isten mentse nem zetünket!

Én, tisztelt ház, nem akarván hosszasabban igénybe venni 
a tisztelt ház idejét (Fölkiáltások balfe lő l: H a llju k !) elfogadom 
a Lükő képviselőtársam által beadott határozati javaslatot. 
(Szavazzunk ! Szavazzunk!)

Elnök: Szólásra senki följegyezve nem lóvén, az indít
ványozó ur pedig, úgy hiszem szólásjogával élni nem kíván.

Lükő Géza : Tisztelt ház ! (Halljuk ! Halljuk !) Czáfolatokba 
bocsátkozni egyátalában nincs szándékom ; de engedje meg a 
tisztelt ház, hogy néhány észrevételt tegyek ez ügyben. 
(H alljuk!)

É n  a vallásügyi miniszter ur irányában nem bizalmatlan
ságot, de az ő eljárásának rosszalását, és igy többet, m int iránta 
való bizalmatlanság nyilvánítását, voltam bátor indítványozni; 
és bátor voltam javaslatokba hozni azt, hogy ezentúl mások 
irányába, kik ily eljárást követnének, m inőt a rozsnyói püspök 
elkövetett, szigorúan vétessék foganatba a törvénynek rendel
kezése ; tettem  ezt minden önérdek, minden mellék tek in tet 
nélkül. Tettem  egyedül az államhatalomnak tiszteletben való 
tartása és a törvény irán ti köteles tisztelet föntartása érde
kében.

Csak egy érdekes esetet kívánok felhozni, tisztelt ház, 
mely világosan föltünteti azt, hogy a m agyar főpapság nem 
m indig volt oly engedékeny Róma irányában, m int jelenleg. 
Az ira t 1781-ik évről szól és B atthyány akkori esztergomi p rí
másnak levele, melyben e szavakkal é l : (olvassa) „Tanta ferimur 
erga sacratissima majestatem integritate, u t nec petituri, tanto 
minus executuri simus, talia rescripta, quae fines nostros exce
derent, aut cum laesione jurium  publicorum  conjuncta essent.“ 
Csak annak bebizonyítására hoztam föl ezt, hogy ha a kormány, 
mint tegnapelőtti beszédemben megemlíteni bátor valék, erélye-



sen, szigorúan já r t  volna el az első esetben: nem fajult volna 
a dolog ennyire.

Az általam beadott határozati javaslato t ennélfogva fön- 
tartom, és a t. ház pártfogásába ajánlom. Ami a Trefort 
miniszter ur által beadott indítványt i lle ti : azt azon hozzá
tétellel, m elyet Huszár Im re barátom ajánlott, elfogadom.

Elnök : M inekelőtte szavazásra föltenném  a kérdést, egy 
pár szóval elmondom a háznak, mity sorrendben kívánom a 
kérdéseket föltenni. (H alljuk!) Legelőször Lükő Géza képviselő 
ur határozati javaslata fog szavazás alá bocsáttatni. Azon esetre, 
ha ez nem fogadtatnék el, sőt még azon esetre is, ha elfogad
tatnék, következik: T refort miniszter ur javaslata, melynek 
elfogadása által még nincs kizárva azon indítvány, melylyel 
Huszár Im re képviselő ur kívánja az előbbit megtoldatni.

M indenekelőtt Lükő képviselő ur határozati javaslata fog 
fölolvastatni.

Wächter Frigyes jegyző (olvassa a határozati javaslatot.)
Elnök : Fölhívom  azon képviselő urakat, akik Lükő Géza 

képviselő ur határozati javaslatát elfogadják, móltóztassanak 
fölállani. (Megtörténik.) A többség nem fogadta el. Most követ
kezik Trefort miniszter ur határozati javaslata.

Wächter Frigyes jegyző (olvassa a határozati javaslatot.)
Elnök : Miután a határozati javaslat ellen egy oldalról sem 

történt felszólalás, úgy hiszem minden szavazás nélkül kimond
hatom, hogy elfogadtatott. (Atalános helyeslés!) Következik 
most azon hozzáadás, m elyet Huszár képviselő ur inditvánvoz. 
(H alljuk!)

Wächter Frigyes jegyző (újra fölolvassa Huszár Im re módo- 
sitványát.)

Elnök : Akik ezen hozzáadást pártolják, móltóztassanak föl
állani. (Az egész ház föláll. Zajos, szűnni nem akaró fölkiáltások : 
É ljen Deák Ferencz!) Egyhangúlag elfogadtatott. (Zajos tetszés.)

A  nyári szünet elmúlta után az 1873. nov. 18-án Lükő fel
szólalt, · hogy még a nyár folyamán kiküldeni határozott bizott
ság megválasztassék.

Lükő Géza: A tisztelt ház a nyáron elhatározta, hogy 
választassék egy bizottság az állam és egyház közötti viszony 
szabályozása iránti javaslat kidolgozása végett, Ezen határozat 
visszhangra talált m int a hazában, m int a külföldön. De azt
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hiszem, hogy kevésbbé sem szabad okot adni azon hiedelemre, 
hogy a t. házat ezen határozat hozatalánál nem vezette azon 
komoly szándék, hogy a kérdést lehető rövid idő alatt meg
oldja. Az em lített határozatban ez m ondatik : a bizottsági tagok 
számának meghatározása és azok megválasztása az őszi idényre 
halaszlatik. A november 8-iki ülésben a közoktatási miniszter 
ur jelzé, hogy e tárgyban indítványt fog terjeszteni a t. ház elé. 
Szívesen megengedem, hogy azóta bokros teendői által e részben 
akadályozva volt.

Miután azonban azt hiszem, hogy az idővel gazdálkodnunk 
kell, és az eddigi ülésekben csaknem kizárólag választások esz
közöltettek : úgy hiszem, hogy eddig már ezen bizottságot is meg 
lehetett volna választani.

Miután ez azonban nem tö rtén t, kérem a t. házat, méltóz- 
tassék az ezen bizottság megválasztása iránti intézkedést a leg
közelebbi ülésre kitűzni. (Helyeslés a baloldalról.)

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: Mint a 
képviselő ur maga is mondotta, szerencsém volt ezen ügyet 
szóba hozni azon nyilatkozattal, hogy legrövidebb idő múlva 
indítványt fogok ez iránt te n n i; hogy ezt nem tettem  mostanig, 
valóban nem rajtam  függött. M ert én azt tartom , hogy épen a 
szám meghatározása ezen ügyben igen fontos, m ert igen kívá
natos, hogy ezen bizottságban minden felekezet, minden párt 
képviselve legyen. Hogy ez m ostanáig nem történ t meg — 
ismétlem — nem függött ra jta m ; oly fontos kérdésekkel lévén 
elfoglalva a ház, hogy figyelmét ezen tárgyra nem irányozhattam.

Ismétlem, hogy legrövidebb idő múlva meg fogom tenni 
indítványom at ez iránj'ban. (Fölkiáltások balfe lő l: H o lnap !)

Elnök: Lükő képviselő ur azon kérdéssel járul a házhoz, 
hogy azon bizottságnak — a mely hivatva lenne az állam és 
egyház közötti viszonyok szabályozására nézve javaslatot készí
teni, s melynek kiküldését a t. ház már elhatározta, megválasz
tását a legközelebbi ülésre napirendre kitűzze. M óltóztatnak 
elfogadni ezen indítványt (Elfogadjuk.) M éltóztassanak tehát 
most az iránt intézkedni, hogy mikor történjék ezen bizottság 
megválasztása. (Felkiáltások: Holnap ! a legközelebbi ülésben. 
Szombaton.)

Tisztelt ház, a miniszter ur az imént is kijelentette, hogy 
ő ezen bizottság tagjainak számára vonatkozólag egy konkrét



javaslattal fog a t. ház elé járulni, m iután a t. ház elhatározta, 
hogy ez a legközelebbi ülésben történ jék  m eg : móltóztassanak 
megnyugodni, hogy az szombaton legyen. (Helyeslés.)

Végre 1873. nov. 22-én adta he Trefort indítványát:
Huszár Imre: T. ház! a mai ülés napirendjén a kultusz- 

miniszter egy jelentése is volt, mely az állam és egyházi viszo
nyok szabályozására kiküldendő bizottság megválasztását czélozná.

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: Van sze
rencsém a tisztelt háznak az e tárgyra vonatkozó indítványt 
benyújtani.

Huszár Imre jegyző (olvassa az indítványt) : „Miután a t. 
ház fotyó évi junius hó 30-án hozott határozata folytán az 
állam és egyház közti viszonyok szabályozására kiküldendő 
bizottság tagjainak számát nem határozta meg, van szerencsém 
a t. ház elé terjeszteni a következő ind ítványt: Az állam és 
egyház közti viszonyok szabályozására kiküldendő bizottság 27 
tagból áll.“

Elnök : Talán a keddi ülés napirendjére lehetne kitűzni. 
(Helyeslés.)

1873. november 27-ón került napirendre ezen indítvány, 
mikor is Lükő G-éza felszólalt.

Lükö Géza: T. h á z ! A tagok javaslatba hozott száma 
ellen nincs kifogásom, csak a t. miniszter ur által benyújto tt 
fogalmazvány ellen. A ház m éltóztatott folyó évi julius 30-án 
hozott határozatában világosan kimondani azt, m iszerint az 
állam és egyház közti viszonyok szabályozása tárgyában javas
lattétel végett küldendő ki bizottság.

Ennek ellenére a miniszter ur azt m ondja indítványában, 
hogy nem javaslattételre, hanem a viszonyok szabályozására 
küldetik ki bizottság. Már engedelmet kérek, ón nem a ház 
iránti tekintetből, sem önmagam iránti tekintetből megfogni 
képes nem vagyok, hogy ilyen a ház elé terjesztett okirat alá, 
hogy írhatja  a nevét a miniszter ur. (Zaj jobbfelől.)

E n kívánom, hogy a miniszteri indítványba is az a kife
jezés tétessék, mely a háznak julius 30-ki határozatában van, 
t. i. javaslattétel végett küldetik ki a bizottság. (Helyeslés bal- 
felől.)

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter : A felszóla
lásra van szerencsém oda nyilatkozni, hogy én csak nagyon



176

röviden fogalmaztam az indítványt, azonban bárm iként legyen 
is az stylizálva, a ház határozatát nem alterálhatja. (Helyeslés 
jobbfelől.)

Oláh Gyula·. T. ház! Azt hiszem Lükő barátom  fölszólalá- 
sát senki sem értelmezi úgy, hogy a háznak határozatát alte
rálhatja  az, m it a miniszter ur rosszul fogalmazott, hanem igenis 
elvárható az, hogy ami nyom tatvány a képviselők közt kioszta- 
tik, legalább grammaticze legyen jó. (Derültség jobbfelől.)

É n  bátor vagyok hivatkozni a t. ház tudomására.
I t t  gyakran osztatnak ki nyom tatványok, melyek nem

csak sajtó, hanem stiláris és gram m atikális hibákkal is tele 
vannak; pedig ezekre nézve m egkívánhatjuk, hogy hibátlanul 
legyenek fogalmazva, kivált akkor, mikor a kérdésnek ily elvi 
oldala is lehet, m iként ez indítványnál kitűnik ; mindenesetre 
m egvárhatjuk, hogy a hibák elkerültessenek s ennélfogva Lükő 
barátom fölszólalását helyén levőnek találom, de megnyugszom 
abban, mit a m iniszter ur mondott, hogy ezen hibás fogalma
zás a ház határozatát nem alterálja.

E lnök: É n  úgy hiszem nincs aggálya a t. háznak az irán t, 
hogy a bizottság nem fogja véglegesen szabályozni az állam 
és egyház közti viszonyokat. (Derültség.)

Méltóztassanak tehá t csupán a fölött határozni, vájjon a 
27-es számban megnyugszanak-e ? (Megnyugszunk). Tehát a 
bizottság 27 tagból fog állani.

A  bizottság tagjaiul megválasztattak. 1873. évi deczember 
hó 1-én :

Simonyi Lajos br., Gorove István, Bones Döme, Csengery 
Antal, Gullner Gyula, Házmán Ferencz, Királyi Pál, Zsedónyi 
Ede, Lükő Géza, Madarász József, Molnár Aladár, Joannovits 
György, Kondorossy György, Hoffmann Pál, Nikolics Sándor, 
Bánó József, W ahrm ann Mór, Molnár Antal, Taray Endre, 
Zichy Antal, Tisza K álm án, Somssich Pál, Kállay Ödön, 
Paczolay János, br. Sennyey Pál, B artal György, Szentimrey 
Elek.

1873. decz. 16-án bejelentette az elnök a háznak, hogy az 
állam és egyház közötti viszonyok szabályozása tárgyában kikül
dött bizottság m egalakult, és elnökül Gorove Istvánt, jegyzőül 
Molnár A ladárt választotta meg.

A bizottság első jelentését, mely a polgári házasság ügyé
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ben szólt, 1874. junius hó 16-án nyújto tta  be Molnár Aladár 
előadó :

Az állam és egyház közötti viszonyok rendezésére véleményadás 
végett kiküldött bizottság jelentése a polgári házasság ügyében.

A képviselőház f. é. márczius 3-án tarto tt ülésében hozott 
határozatával az állam és egyház közötti viszonyok rendezésére 
véleményadásáért kiküldött bizottságot arra m éltóztatott utasí
tani, hogy a polgári házasság ügyében is és pedig előzetesen 
terjeszszen a ház elé véleményes jelentést. — A bizottság igye
kezett, s a mennyire tagjainak egyéb képviselői teendőkkel 
éppen ezen idő alatt történt nagy7 elfoglaltsága megengedte, 
halasztás nélkül megbízatásának eleget tenni, és a polgári házas
ságra vonatkozó jelentését, a következőkben van szerencsénk a 
tisztelt képviselőház elé terjeszteni.

A bizottság, midőn ezen. fontos kérdésben véleményét meg
állapította. a tényleges viszonyoknak, a polgári házasság épen 
a létező állapotok rendezetlenségéből következő szükségének, 
és ezen intézmény életbeléptetése nehézségeinek megfontolása 
mellett egyszersmind ügyeimébe vette azon irányt, melyet ezen 
ügy elintézésére nézve az országgyűlésen úgy a kormány, m int 
a képviselőház részéről 1868. óta tö rtén t több rendbeli nyilat
kozatok és határozatok m integy kijelöltek ; a mely nyilatkoza
tok kivétel nélkül a polgári házasság szükségessége és általá
nosan kötelezőleg alkalmazása mellett szólották.

Nevezetesen : a képviselőház 1868. évi október 20-án tar
to tt ülésén a polgári törvénykezési rendtartásról szóló tör
vényjavaslat tárgyalása alkalmával, a házassági ügyekben való 
bíráskodás csak azért hagyatott meg ideiglenesen az egyházi 
bíróságoknál, (t. i. a hol eddig is azok illetőségéhez tartozott) 
mivel mint a felszólalók a politikai vélemény különbség nélkül 
elismerték, — a házassági ügyek s a bennük való bíráskodás 
kérdése csak a polgári házasság behozatalával oldható meg. És 
mivel a képviselőház már akkor is a kérdésnek megoldását tűzte 
ki czélu), hogy a házasság mindennemű jogi ügyeinek kezelését 
az állam vegye kezébe, ezért nem fogadta el azon indítványt, 
a mely szerint a vallásfelekezeteknek az 1848: XX . törvény- 
czikkben kim ondott jogegyenlősége érdekéből a Királyhágón

II. 12



innen lévő protestáns egyházaknak is adassék vissza híveik 
házassági ügyeiben való bíráskodás joga mindaddig, mig azt a 
római katholika, a görög keleti, és az erdélyi protestáns egy
házak gyakorolhatják. — E helyett a képviselőház mig egy
felől m eghagyta a fennálló egyházi bíróságokat, addig másfelől 
elfogadta a központi bizottság azon javaslatát, a mely szerint 
a minisztérium u tasítta to tt, „hogy a házassági pörökben való 
bíráskodás, s általában a házassági ügyek tárgyában, tekintettel 
az 1848: XX . törvényczikkben kim ondott egyenlőség és viszo
nosság követelményeire, mielőbb külön törvényjavaslatot ter- 
jeszszen elő.“

Másik fontos nyilatkozatot a korm ány részéről, báró Eötvös 
József akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1870. 
junius havában „a vallás szabad gyakorlatáról és a vallás-fele- 
kezetek egyenjogúságáról" benyújto tt törvényjavaslatban történt. 
E  javaslat 3. §-nak első bekezdései igy szólnak : A vallás külön
bözősége a házasság polgárjogi érvényességére nem bir befo
lyással. — „Az állam a házasságot a maga szempontjából pol
gári szerződésnek tekinti, m elyet saját törvényei szerint ítél 
meg. — A házasság mindennemű jogviszonyait a fentebbi elvek 
irányadása m ellett külön törvény szabályozandja.“ E  javaslatban 
tehát akkor a korm ány is világosan kimondá a polgári házas
ság általános alkalmazásának elvét.

Deák Ferenez múlt éri junius 28-án tartott azon közhelyes
léssel fogadott beszédéhen, melynek figyelembevételére a ház ezen 
bizottságot hatórozatilag utasító, határozottan a kötelező polgári házas
ságot ajánló.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1874. évre szóló 
költségvetésének tárgyalása alkalmával a kópviselöház 1873. 
február 27-én ta r to tt ülésén azon határozatot hozta, „mely sze
rin t a minisztérium utasítta to tt, hogy a vallás szabad gyakor
latáról s a polgári házasság iránt mielőbb terjeszszen elő tö r
vényjavaslatot.“

Végre épen most em lített határozat foganatosításának 
sürgetése alkalmából u tasitá a képviselőház folyó évi márczius 
3-án ta r to tt üléséből az állam és egyház közötti ügyekre kikül
dött bizottságot, hogy a polgári házasságról előzetesen ter- 
jeszsze elő jelentését.

Ezen előzményekből kitűnik, liogj’ 1868. óta már két
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országgyűlés alatt többször, különböző időszakban, de mindig 
ugyanazon értelemben nyilvánult a képviselőház óhaja a po l
gári házasság ügyére nézve.

A bizottság tekintetbe vóvén a kérdéses ügynek az ország
gyűlésen felm erült intézményeit, és e m ellett ép úgy megfon
tolván azon okokat, melyek a polgári házasság intézményének 
hazánkban életbeléptetését már-már halaszthatlanul szükségessé 
teszik ; valam int megvizsgálva azon nehézségeket, melyek kez
detben a gyakorlati kivitelnek útjában állanak ; tanácskozásai
ban azon eredményre ju to tt, hogy a polgári házasságnak nem 
fakultative, sem nemcsak az úgynevezett szükség eseteiben, 
hanem (miként a bizottság kiküldetésére vonatkozó képviselő
házi határozat szelleméből is következik) már első alkalommal 
általánosan ' kötelezőleg való életbeléptetését véleményezi.

A bizottság azon nézetben van, hogy mindazon bajok, 
melyek a polgári házasság intézményét szükségessé teszik, csakis 
az által fognak orvosoltatni, ha ez nem kivételes esetekre, 
hanem általánosan és kizárólagos jogérvénnyel lesz életbelép
tetve ; — és más felől a kivitel leglényegesebb nehézségét is 
ép úgy le kellene győzni a fakultative, m int az általánosan 
kötelező alkalmazásnál.

Nevezetesen a bizottság nézete szerint a polgári házasság 
intézményét nem csupán azon körülmény teszi szükségessé, hogy 
jelenleg az országnak törvény előtt egyenlően jogosíto tt pol
gárai némely más vallásuakkal nem léphetnek házasságra anél
kül, hogy vagy hitvallásukat ne változtassák, vagy m agukat ne 
expátriálják; hanem egyszersmind azon tán meg fontosabb 
körülmény, hogy jelenleg a különböző azon hitfelekezeteknél is, 
melyek hívei egyik vagy másik egyháznál vegyes házasságra 
léphetnek, nemcsak eltérő, de csaknem egészen ellenkező házas
sági szabályok vannak egykoruan érvényben, elannyira, hogy 
lehetők, sőt gyakran elő is fordulnak oly esetek, melyek az 
egyik fél egyházi törvényei szerint teljesen elismertetnek, a 
másik házastárs egyházának törvényei szerint pedig érvényte
lenek s vagy csupa konkubinátusnak vagy esetleg bygamiának 
tekintetnek, a miből tiszta, határozott és mindenkire nézve egy
formán kötelező törvény hiányában, gyakran igen nagy jogi 
bonyodalmak származhatnak. A különböző hitfelekezetek házas
sági szabályainak egymással ellenkező voltából szármáz ezen 
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bajokon csak azáltal vél a bizottság segíthetni, ha az állam a 
házasság jogi viszonyait (s természetesen a házasság jogórvényes 
megkötését is) az ország minden polgáraira egyenlően kiterjedő 
egységes törvénnyel rendezi, — különben is az állam egyik leg
lényegesebb alapja a család lévén, alig lehet valóban és jól 
rendezett államéletet képzelni ott, hol a családnak és ennek 
első alakulásának, a házasságnak jogviszonyai nincsenek állami 
törvénnyel biztosítva és szabályozva.

A polgári házasság rögtöni behozatalának leglényegesebb 
akadálya az, hogy nincsen házassági törvényünk.

Ámde ez a nehézség ép úgy fenforog akkor, ha fakulta
tive vagy a szükség eseteire alkalmazzuk, m intha általános köte- 
lezőleg léptetjük életbe az intézményt. És épen annyi időbe és 
annyi m unkába kerül a házasság anyagi törvénynek a fakulta
tív, m int a kötelező polgári házasság érdekéből való megalko
tása, a különbség csak az lóvén, hogy ez utóbbi esetben azon 
törvény az ország minden lakosaira kiterjesztetik.

Már Deák Ferencz reá m utatott emlékezetes (1873. júniusi) 
beszédében azon rossz következésekre, melyek származnának 
abból, hogy a polgári házasság fakultativ  behozatala által szembe 
állítanánk mintegy a polgári házasságot az egyházival, s ezáltal 
alkalmat nyújtanánk arra, hogy egyiket szentebbnek, erkölcsö
sebbnek, a másikat kevésbbé erkölcsösnek vagy épen erkölcste
lennek tekintsék s hirdessék. H olott már a családélet nagy 
erkölcsi élete is követeli, hogy minden törvényes házasság a 
polgárok köztudatában is egyenlő becsű erkölcsi és jogi intéz
m énynek tűnjék fel.

A polgári házasság ne tétessék, és ne tekintessék az egy
házi házasságnak mint szentnek ellentétéül.

Ne legyen az egyéb, m int a házasság jogi polgári oldalának 
az állam által általánosan rendezése, sértetlenül fenhagyatván a 
vallási m omentumnak az illetők hite szerint való érvényesítése.

Ezen okok m ellett figyelembe kell vennünk még azon 
szempontot is, hogy ha törvényhozásunk azt tűzte ki czélul, 
hogy az állam-ügyek a vallási és egyházi ügyektől lehetőleg és 
fokonként elkülönittessenek: akkor e czól felé természetes lépés 
az, hogy a házasság s általában a családi élet jogi, polgári 
ügyei s viszonyai a vallásiaktól kellőleg elválasztva, az állam 
kezébe adassanak s törvénnyel szabályoztassanak.
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A polgári házasságnak fakultative, vagy a szükség eseteire 
behozásánál egyedül a kivitel külső módozatai járnának  keve
sebb nehézséggel, a m ennyiben ez esetben könnyebb volna 
felsőbb közigazgatási tisztviselőkben a végrehajtásra alkalmas 
közegeket találni. Azonban ez esetben meg épen az anyakönyvi 
bejegyzéseknél más nemű és újabb bonyodalmak m erülhetnének 
fel. — Hogy fognak például az egyházak állal tilto tt, de pol- 
gárilag megengedett, s valamely felsőbb tisztviselő előtt meg
kötött házasságból származott gyerm ekeket, a községekben veze
te tt egyházi anyaköuyvekbe törvényesekül beírni? úgy, hogy 
egyéb körülm ényektől eltekintve is, részint az em lített okból, 
részint a vallás szabad gyakorlatának már a reá vonatkozó tö r
vényt előzőleg feltartóztathatlanul életbelépése folytán még akkor 
is kénytelenek lennénk gondoskodni a községekben polgári 
anyakönyvek vezetéséről, ha fakultative hozatnék be a polgári 
házasság. — Továbbá, ha a polgári házasság kötelező alkalma
zásával addig akarnánk várni, mig a községi élet m indenütt 
magától oda fog fejlődni, hogy a házasság-kötéseket s anya
könyvek vezetését már kezdetben is nehézség nélkül is teljes 
megnyugvással bízhatjuk m inden helyen az elöljáróságra, félő, 
hogy ez annyi idő múlva következnék el, meddig nem halaszt
ható jog-állapotunk teljes rendezése.

Ha később fogunk is hozzá, a kezdet nehézségével akkor 
is meg kell küzdenünk. Egyébiránt a bizottság azon nézetben 
van, hogy a kezelést illetőleg nagyobb nehézségekre csak helyen
ként, kisebb községeink egy részénél számíthatunk, és hogy a 
felsőbb hatóságok kellő felügyelete és vezetésé m ellett és az 
általunk is javaslott átmeneti intézkedések segélyével a házasság- 
kötés és az anyakönyvek vezetése körüli teendők ma is bízhatók 
községi elöljáróságainkra ép úgy, m iként pl. Francziaországban 
már a múlt század végén rájuk bízták, sőt jelenleg is hazánkban 
néhol akként vezettetnek az anyakönyvek, hogy a közrend és 
az állam érdekei is sürgősen kívánja, hogy az anyakönyvek 
vezetését az állam vegye saját kezelése és ügyelete alá. Ha kez
detben a kivitel több nehézséggel fog is járni, de biztosan remél
hető, hogy épen azon intézkedések, melyek a polgári házasság- 
kötések és az anyakönyvek vezetése érdekéből szükségesek 
lesznek, igen hatékonyan fogják előmozdítani hazánkban a köz
ségi élet kifejlődését.
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Ezek azon főbb okok, melyeknél fogva a bizottság a polgári 
házasságnak általánosan kötelezőleg behozatalát ajánlja.

A kivitelt illetőleg a következő javaslatokat terjeszti a 
t. képviselőház e lé :

1. Miután a polgári házasság behozatalának első és leg
nagyobb akadálya az, hogy nincs házassági anyagi törvényünk, 
utasítsa a képviselőház határozatilag az igazságügyminisztert 
arra, hogy legfeljebb a folyó óv végéig nyújtson be törvény- 
javaslatot a házasság jogi viszonyairól és házasságkötés módo
zatairól' — (önként értetvén, hogy ezen törvényjavaslatban 
intézkedéseknek keilend foglaltatniuk úgy a házasság-köthetes 
akadályairól, valam int az elválásokról is.) A bizottság e törvény- 
javaslato t az óv végéig elkészíthetőnek hiszi, ha azaz örökösödési 
s egyéb anyagi viszonyok szabályozására nem terjeszkedik k i ; 
— s másfelől ezen idő alatt elkészítendőnek véli. hogy az még 
ezen országgyűlés tartam a alatt törvénynyé válhassék.

2. A házasságkötés külső módozatait, s az anyakönyvek 
vezetését illetőleg a következőket véleményezi a bizottság:

a) A házasságok polgárilag kizárólag polgári hatóságok — 
és pedig rendszerint községi elöljáróságok előtt köttessenek oly 
módon, hogy a hivatalos felelősség egyenlőn terhelje a bírót, 
illetőleg a községi tanácsnak e czélra törvényben kijelölendő 
tagját, és a jegyzőt, s ennélfogva m indkettőnek jelenléte szük
séges legyen.

b) A házasság-kötési, születési és halálozás bejegyzéseket 
tartalmazó anyakönyveket a községi jegyző vezesse saját felelős
ségére.

c) A hol kivételesen (különösen alkalmas jegyzőnek helyben 
vagy kellő közelségben nem léte miatt) átm eneti intézkedések 
szükségesek: ezek megtételére a kormány hatalmaztassék fel a 
törvényben. — Egyszersmind a törvényben jelöl fessenek meg a 
házassági akadályok megítélésére s általában a házasságok meg
kötésére nézve kivételesen szükségessé váló s alkalmazható 
hatóságok.

d) A házasság-kötésekért és az anyakönyvi bejegyzésekért, 
valam int az egyházi szertartás eszközölhetése érdekéből szük
séges első kiadványért dij a felek által ne fizettessék, későbbi 
kiadványokért m érsékelt dij szedhető.

e) A községi elöljáróságot, illetőleg a jegyzőt úgy a házasság



kötésűéi követendő szabályszerű eljárásban, valam int az anya- 
könyv pontos vezetésében első fokon a közvetlenül felette álló 
közigazgatási tisztviselőnek kelljen ellenőriznie, kinek e ezólból 
kötelességévé teendő, hogy az anyakönyveket évnegyedenként 
a helyszínén vizsgálja meg.

Ugyancsak részint az ellenőrzésért, részint a biztosság érde
kéből az anyakönyvek két példányban vezetendök s egyik példány 
évenként beszolgáltatandó a törvényhatóság levéltárába.

Végre a bizottság félreértések elhárítására és sokaknak 
nagyobb m egnyugtatására a törvényben is óhajtaná kifejeztetni, 
kogyr a polgári hatóság előtt törvény szerint m egkötött házas
ságot polgári következményeire nézve mindenki köteles érvé
nyesnek elismerni; — és hogy mig egyfelől egy egyház sem 
adhat össze olyanokat, kik a polgári előzetes házasság kötést 
nem igazolják ; addig másfelől egyik egyház sem kötelezhető 
arra, hogy saját szertartása szerint összeadjon olyanokat, kik 
szabályai és hitelvei szerint nem kelhetnének össze. — Ezzel a 
törvényben is ki lenne fejezve az, hogy a polgári házasság beho
zatalával nem fog sértetni az egyházak szabadsága és híveikre 
még azok házasságkötését illetőleg is gyakorolható befolyása.

Budapesten, 1874. évi junius 10-én.

Gorom István s. k., Molnár Aladár s. k.,
a bizottság elnöke. a bizottság jegyzője.

Ezen jelentés tárgyalása 1874. junius hó 23-ára tűzetett ki,
de ekkor Bittó István miniszterelnök utalva a kormányválságra, 
ezt a napirendről levétetni ind ítványozta :

Kínok: Mielőtt a napirendre térnénk, a miniszterelnök ur 
kíván szólni.

Bittó István miniszterelnök: T isztelt ház! Nekem a napi
rendre vonatkozólag van egy kérésem a tisztelt házhoz, (Hall
juk  ! Halljuk !)

Midőn a szombati ülés végén a tisztelt ház a legközelebbi 
ülés napirendjét megállapította, a többek között napirendre tűzte 
az állam és egyház közti viszonyok rendezése tárgyában kikül
dött bizottságnak a polgári házasságra vonatkozó jelentését.

E  m unkálat, mely a tisztelt háznak kezdeményezése foly
tán jö tt  létre és igen sok fontos elvi határozatokat foglal magá-
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b a n : sokkal rüvidebb idő óta van kezünk között, mint sem 
hogy a korm ánynak számtalan egyéb elfoglaltsága m ellett ele
gendő fizikai ideje le tt volna, azt saját kebelében beható tár
gyalás alá venni és hogy az ezen munkálatban lerakott elvek 
irányában oly határozott állást elfog lalhatna: hogy teendő 
nyilatkozataiért és azok kivihetőségéért a felelősséget elvál
lalhatná.

É n tehát, a tisztelt ház méltányosságára hivatkozva, azon 
kérést vagyok bátor intézni a tisztelt házhoz, hogy ezen napi
rendre kitűzött javaslatot annyival is inkább méltóztassék a 
mai napirendről levenni és a jövő ülésszakra halasztani; m e rta  
mai ülés hátralévő rövid része úgy sem lenne elégséges ezen 
nagyfontesságu ügy tárgyalásának befejezésére.

Biztosíthatom  a tisztelt házat, hogy a korm ánynak teljes- 
séggel nincs szándékában kitérni a kérdés e lő l; sőt el van hatá
rozva saját intencziójából a jövő ülésszak alatt e kérdésben tör
vényjavaslatot terjeszteni a tisztelt ház e lé ; és én azt hiszem, 
hogy akkor a tisztelt ház azon helyzetben lesz. hogy tanács
kozásainak konkrét eredménye is fog le n n i; mig ha most ily 
alakban, a jelentés alakjában tárgyalja a ház ezen fontos 
k é rd é s t: különben is csak in thesi oldathatnának meg az itt 
lefektetett elvek.

Ezen okoknál fogva tehát ismételve kérem a tisztelt házat: 
méltóztassék a szóban lévő jelentést a mai napirendről levenni 
és kijelentésemben megnyugodván, annak tárgyalását a jövő 
ülésszakra halasztani. (Élénk helyeslés jobbfelöl.)

Lükö Géza: Megvallom, váratlan reám nézve a miniszter- 
elnök ur nyilatkozata nemcsak azért,, mert, mint, méltóztatnak 
emlékezni, szombaton egyhangúlag lett ezen tárgy napirendre 
tűzve ; de váratlan azért, is, hogy mint, kiemelni m éltóztato tt: 
sokkal rüvidebb ideje annak, hogy e tárgy szőnyegen forog, 
mintsem, hogy a kormány e részben kellőleg tájékozhatta 
volna magát.

Méltóztassanak visszaemlékezni arra, hogy maholnap esz
tendeje lesz, hogy ezen javaslat kidolgozását, a kormány egyik 
igen tisztelt tagja, maga indítványozta; és méltóztassanak vissza
emlékezni arra, hogy a ház egyhangúlag határozta, el e kérdés
nek mielőbbi előkészítését és szőnyegre hozatalát. Ha azon 
bizottság, mely a tisztelt ház egyhangú határozatával meg
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választatott, fölkarolván a tárgyat egész nagyszerűségében, s 
folytonos munkálkodás tárgyává tette volna a dolgot és most 
kimerítő javaslat állana e lő ttü n k : akkor érteném a miniszter- 
elnök u r aggályait. De midőn a tárgynak csak egyik részlete 
van a napirenden és erről is csak az mondatik, hogy bízassák 
meg a kormány a házasságra vonatkozó törvényjavaslat elkészí
tésével : a dolog ily állása mellett, alaptalannak tartom  a kor
mány azon állítását, hogy nem volt elég ideje m agát a tárgy
ban tájékozni, (ügy van! balfelöl.)

A bizottság munkálkodásán a kormánynak két igen tisz
telt tagja folytonosan jelen volt és elég terük volt, ha eltérő 
nézetük lett v o ln a : azt világosságra hozni és érvényesíteni. De 
a mennyire én tudom, a kormány igen tisztelt tagjai végig 
hallgatták és nem ellenezték a javaslatot. — és most, midőn 
az behozatik : maga a miniszterelnök ur kabinet-kérdést csinál 
belőle.

Ez nem egyéb, m int szembekötősdi. Méltóztassék ben
nünket hazabocsátaui: otthon m indnyájan a magunk csekély 
körében érvényesíteni fogjuk tudni azon munkásságot, mely 
bennünk rejlik. De hogy hónapokat töltsünk, a pónzügjm inisz- 
ter ur többszöri kijelentésére reflektálva, hogy a pénzügyi hely
zet megkívánja az egyensúlynak mielőbbi helyreállítását s a 
háznak egy-egy havi költsége százezer forintra rúg és ez haszon
talanul költetik el és mikor most, egy év lefolyta után, napi
rendre tűzetik egy valóságos reformkérdés, s azt mondja a 
miniszterelnök ur, hogy vétessék le a napirendről, ez nem 
egyéb, mint szembekötősdi. (Elénk helyeslés balfelöl.)

De még egy észrevételem vau. Méltóztassanak visszaemlé
kezni a fölirati javaslatok iárgyalására. I t t  a házban, valamint 
a sajtóban is ismételve azon szemrehányás té te te tt a jobboldal
ról az ellenzéknek, hogy a közjogi vita előtérbe tolása által 
akadályozza a reform-törvények alkotását. Most valahára, annyi 
küzdelem s nehézség után oda ju to ttunk , hogy egy valódi 
reform kérdés kerül a ház asztalára s a miniszterelnök ur az első," 
ki azt kéri : hogy vétessék a napirendről.

K ülönben ellenmondás is van abban, a mit a minisz
terelnök u r mondott. 0  i udniillik biztosította a házat, hogy 
őszre be fog terjesztetni a törvényjavaslat, melyet a bizottság 
kivan. Mit kíván a bizottság? Mit foglal magában a bizottság
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jelentése? Nem egyebet, m int azt, liogy e tárgyban kimerítő 
törvényjavaslat hozassák a ház elé..

É n tehát igen kérem a tisztelt házat, hogy ha csak magára 
azon alapos vádat vonni nem a k a rja : hogy a reformkérdeseket 
megoldani nem akarja, hogy ultram ontán inspiráczióktól vezé
reltetik, (Zajos helyeslés a baloldalon.) ha ezt nem akarja : 
kérem a napirendre kitűzött tárgyat tárgyaltatni. (Élénk helyes
lés balfelől.)

Irányi Dániel: Tisztelt ház! Ámbár, őszintén szólva, meg
szoktam nem csodálkozni semmin, a mi az egymást fölváltó 
jobboldali minisztériumok részéről szabadság- és haladás ellenes 
történik, mindamellett nem titkolhatom  el, hogy, m iként előt
tem szóló tisztelt barátom  Lükő Géza, úgy én is meglepetéssel 
vettem  a miniszterelnök urnák imént előadott kérését. Hogyan? 
Önök még nincsenek tisztában az irán t: vájjon a polgári házas
ság üdvös intézmény-e, vagy sem? Önök nincsenek tisztában 
az irán t: vájjon annak behozatala Magyarországon kivánatos-e? 
H át nem látják maguk körül a csaknem száz ezerekre menő 
nazarenusokat, (Mozgás a jobboldalon.) kik napról-napra tö r
vénytelen házasságokat kötnek, mely házasságból törvénytelen 
gyerm ekek születnek? és nem látják-e a zsidókat, kik midőn 
keresztényekkel akarnak házassági frigyre lép n i: a külföldre 
kénytelenek vándorolni, honnan, ha visszatérnek, az igazságügy
miniszter azt feleli nekik : hogy a házasság, m elyet a külföldön 
érvényesen kötöttek, i tt  ágyasságnak tekintetik  és az ártatlan 
gyermekek, kik az ily házasságból születnek, fattyuknak nevez
te tnek?  (Tetszés balfelől.) És önök a mai napig nincsenek tisz
tában az i r á n t : hogy a polgári házasság behozatala égető szük
séggé vált?  (Tetszés balfelől.) De azért, ha a közjegyzői intéz
mény behozatala ellen ezen oldalról valaki felszólal: önök ósdi 
táblabiráknak neveznek m inket és m agukat az európai ozivili- 
záczió magaslatán ta rtják ?  (Élénk helyeslés a baloldalon.) H át 
van-e Európában ezivilizált ország, a hol a lelkiismereti szabad
ság még behozva nem volna? (Zajos helyeslés balfelől. Igaz! 
Úgy v a n !) H át' azon nyűgöt, melynek példájára untalan h ivat
koznak: nélkülözi-e valahol a polgári házasságot? De azért 
önök a czivilizáczió terjesztői és mi vagyunk a maradás embe
rei! (Zajos helyeslés a baloldalon.)

És midőn ilyenek történnek, uraim, az országban : akkor



az önük feje, a miniszterelnök kijelenti, hogy ö és társai n in
csenek tisztában az irán t: vájjon azon jelentés, melyet az önök 
által kiküldött bizottság beadott, elfogadható-e vagy sem !

Tisztelt barátom, Liikő Géza azt em lítette, hogy ideje lett 
volna a kormánynak egy esztendő óta ezen kérdéssel tisztába 
jönni. Mert esztendeje immár, talán épen ma egy éve annak, 
hogy az önök vezére, Deák Ferencz, tette  az indítványt és 
a ház egyhangú nyilatkozattal emelte határozattá.

De nem egy év óta volt önöknek idejük az irán t tisztába 
jönn i; öt éve annak, hogy én törvényjavaslatot nyújtottam  be 
a lelkiismereti szabadságról, melynek egyik pontja a polgári 
házasság behozatalát foglalta magában és a ház pár héttel reá 
az elveket magáévá tevén, ámbár a törvényjavaslatot azon szer
kezetben nem fogadta el, az akkori vallás- és közoktatási minisz
tert utasította, hogy hasonló elvek alapján nyújtson be törvény- 
javaslatot. Eötvös József báró teljesítette föladatát. 186!)., — ha 
jól emlékszem, — október vagy november havában nyújto tta  
be a törvényjavaslatot, melynek egyik pontja azt tartalm azta: 
hogy a polgári házasság behozataláról külön törvény rendel
kezzék. És önök azon határozatot is egyhangúlag elfogadták. 
És úgy tudom, hogy azon törvényhozásnak, a m últ országgyű
lésnek a mostani miniszterelnök ur is tagja volt.

Valóban lehetetlen nem keserűnek lennem, t. ház, ezek 
után, ezeket tapasztalva. Mindezeknél fogva határozottan ragasz
kodom a t. háznak m últ szombaton hozott határozatához, 
(Élénk helyeslés balfolöl.) és kérem a tisztelt házat, hogy azt 
föntartani móltóztassók, m agát a netalán fölvetendő kabinet- 
kérdés által visszariasztatni nem engedve. (Helyeslés balfelöl.) 
Oly minisztereket, kik az ország közvéleményével daczolnak, 
oly miniszterek, kik a háznak határozatát, m elyet csak egy
néhány napja hozott, m egváltoztatni akarják, oly m inisztereket 
én részemről helyeiken nem m arasztalnék. (Tetszés a balolda
lon.) I t t  azonkívül, hogy a ház méltóságáról van szó, az ország 
legfontosabb érdekei is szőnyegen forognak, az ország becsü
lete van kérdésben, (Igaz! Úgy v a n ! a szélső baloldalon.) és 
száz meg százezrek boldogsága és nyugalma. (Igaz ! balfelöl.)

Kérem  a t. házat, hogy a miniszterelnök ur indítványát 
elejtve, a maga határozatát föntartani méltóztassék. (Élénk 
helyeslés balfelöl.)
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Zseilényi Ede: T. ház! (Halljuk!) Úgy látszik, az előttem 
szóló t. képviselőtársam nyilatkozata szerint, hogy a polgári 
házasság némely képviselőtársainknak oly kedvencz eszméjük, 
hogy azon akadályokat, melyek a gondolat és valósulhatás közt 
léteznek, számba venni idegenkednek, és az egyszer hőn föl
fogott eszmét minden áron — törik, szakad — te tt dologgá 
varázsolni akarják. (Zaj. Halljuk !)

Tagadhatatlan, hogy a kópviselöház, mely a napirendet 
megállapítja, azt meg is változtathatja, és midőn a t. miniszter- 
elnök ur arra kéri a t. házat, hogy a bizottságnak a polgári 
házasság iránt benyújto tt jelentésének tárgyalását a jövő ülés
szakra halasztani móltóztassék a végett, hogy a minisztérium 
saját kebelében tisztába jöhessen ezen reform és annak vezér
elvei irán t . . . (Nevetés balfelöl.)

Engedőimet kérek, de úgy látom, hogy ezen reform nehéz
ségeit méltányolni nem tudják, én legalább részemről ezen 
kívánságot igenis m éltányosnak, igazságosnak találom, annyival 
inkább, mennyivel bizonyosabb, hogy senki nem tagadhatja, 
miszerint ezen reform a nép vallásos érzelmeivel és szokásaival 
szoros összeköttetésben áll, és igy népünk ezen érzeteivel min
denesetre számot kell vetni. (Elénk helyeslés jobbfelől. E llen
mondás balfelől.)

Ezen javaslatnak keresztülvitele tehát igen is gondos meg
fontolást érdemel, úgy a m int maga Deák Ferencz emlékezetes 
beszédében egyenesen odautasitandónak vélte a bizottságot, 
hogy fontolja és vizsgálja meg, egybefoglalva az állam és egy
ház közt szabályozandó viszonyokat, és oly javaslato t terjesz- 
szen a ház elé, a mely egyáltalában el nem mérgesíti a kér
dést, és összeütközéseket elő nem idéz. (Elénk helyeslés jobb
felől.) Tehát épen midőn Deák Ferencz ezen emlékezetes 
beszéde folytán a minisztérium arra kéri a házat, hogy időt 
engedjen nókiek, kik nemrég foglalták el hivatalaikat, hogy 
megfontolhassa az akadályokat, melyek hazánkban létező viszo
nyoknál fogva okvetlenül fölm erülhetnek, azt hiszem, hogy a 
méltányosság kívánja e követelés teljesítését. (Elénk helyeslés 
jobbfelől. Ellenmondás balfelől.)

Sőt arra figyelmeztetem az előttem  szólott t. képviselő 
urat, hogy épen a polgári házasság pártolóinak érdekében áll, 
a kormány nézeteinek megtudása m ellett egyszersmind annak
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tám ogatását megnyerni, (Zaj balfelől.) mely nélkül lehetetlen
ségnek tartom  e reformnak hazánkban tettleges keresztülvitelét. 
Igenis, a jövő ülésszakra meg fog érni az ügy, mely, vélemé
nyem szerint, eddig legalább népünk tömegénél meg nem érett, 
(Ellenmondás balfelől.) és későbben majd azon higgadtsággal 
tárgyaltathatik , mely e kérdésben okvetetlen szükséges törvény
hozási tanácskozásainkban; m ert csak ily higgadtságban fekszik 
a biztos siker kezessége. Ajánlom a miniszterelnök nr előter
jesztését. (Helyeslés jobbfelől.)

Horn Ede\ Ha kedvességet tehetek vele a t. előttem szó
lónak, szívesen bevallom, hogy igenis én nekem a polgári 
házasság kedvencz eszméim közé tartozik. Tizennyolcz éve, 
hogy ez eszmét a gyakorlatba átvittem , és mondhatom, soha 
egy perczig sem volt okom megbánni. (Elénk derültség. É l
jenzés.)

De úgy gondolom, t. ház, nem az a kérdés, vájjon a föl
szólalóknak kedvencz eszméje-e ez, vagy nem? hanem itt egy 
országos, egy haladási kérdésről van szó, és e szempontból 
legyen szabad nekem is egy-két észrevételt koc káztatnom. 
Megvallom, hogy nagyon kényessé teszi a fölszólalást reám 
nézve, s talán másokra nézve is néhány reggeli lapnak azon 
kijelentése, hogy a kormány ez elnapolásból kabinetkérdést 
csinál.

Ez nagyon kényessé teszi a fölszólalást, m ert azt hiszem, 
kevés azok száma a házban, és én semmi esetre sem tartozom  
közéjök, kik e perczben m iniszterválságot akarnának előidézni. 
Ha ennek daczára fölszólalok, teszem ezt azért, mivel ezen 
a lapok által közölt hirt, mindaddig, mig hiteles tudomásom 
nem lesz róla, képtelenségnek, lehetetlennek tartom. Föl nem 
tehetem  azt, hogy 1874-ben Magyarországban egy m agát szabad
elvűnek mondó minisztérium elég reakczionárius bátorsággal 
bírjon miniszter-válságot előidézni azért, hogy ne legyen kény
szerítve elvben elismerni a polgári házasságot. Én ilyesmit a 
m ostani minisztériumról föl nem teszek, mig csak hivatalos 
tudomásom nem lesz róla. Azért nagy csodálkozással hallottam  
a kormány mai nyilatkozatát. Mintha uj kérdésről volna szó ! 
Nemcsak nálunk évek óta tárgyalják a sajtóban e kérdést, néz
zünk körül E urópában; a polgári házasság majdnem minden 
államban fönnáll, az utolsó évek folytán Poroszországban és
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máshol is behozták, s nálunk uj m egfontolásra van szükség,
nem a végett, hogy mikép szerveztessék, m ert erről még nincs 
szó ; hanem csak hogy kimondassák, hogy a korm ány őszszel 
egyátalában hozzon be e tárgyban jav as la to t! E rre csak meg
ért már a kérdés! A miniszterelnök ur azt ígérte, hogy a jövő 
ülésszak folytán be fog hozni javaslato t; de amaz ülésszak 
melyik részében ? ez a kérdés. Tudjuk, hogy ezen utolsó ülés
szaknak annyi fontos teendője lesz pénzügyi és más reform- 
törvényjavaslatok tekintetében, hogyha későn hozatik be a pol
gári házasságról szóló törvényjavaslat, nincsen kilátás arra, hogy 
az ezen országgyűlés folyama a latt tárgyaltassék.

É n  pedig a dolgot elhalaszthatónak nem hiszem. Igen 
helyesen figyelmeztetett már Irányi Dániel t. képviselő ur az 
ügy egy igen kellemetlen és megszégyenítő oldalára, midőn 
mindenkinek van most alkalma tanulmányozni, hetenkint a 
főváros népesedési mozgalmát, m indenki kiolvashatja ebből, 
hogy nincsen Európának egy fővárosa sem, melyben a törvény
telen gyerm ekek száma oly nagy volna, m int nálunk. (Jobb- 
felől: Nem igaz! Zaj.) S midőn (Zaj. Halljuk!) az ember ennek 
okai után já r  és főképen a munkás-osztálytól, mely nagyobb
részt idegenekből áll. azt kérdi, hogy honnót jő  ezen nagy 
száma a törvénytelen gyerm ekeknek: az a felelet, hogy fekszik 
a főoka a polgári házasság nemlétében, m iután ez által a házas
ság a munkás-osztályra nézve sokszor lehetetlenné tétetik. (Zaj. 
Helyeslés balfelől.)

Csak egyre vagyok még bátor a t. ház figyelmét fölhívni. 
Azt szokták mondani, hogy a mi hivatásunk a nyugat és kelet 
között közvetíteni a nyugat-európai ku ltúrát a keletre á tv inn i; 
büszkeséggel szoktuk azt állítani, hogy mi E urópa intézményeit 
elfogadjuk és ez által a kelet felé terjesztjük. A t. ház előtt 
nem lehet ismeretlen, hogy ezen kérdésben a kelet népei min
ket már megelőztek, s a polgári házasság hét óv óta fönnáll a 
Duna fejedelemségekben és sohasem volt a lakosságnak alkalma 
e fölött panaszkodni.

É n mindezeknél fogva a halasztást nem helyeselhetem, de 
mégis m éltányolván a miniszter ur által fölhozott okokat bizo
nyos részben, én kész vagyok miniszterelnök urnák megsza
vazni az elnapolást, ha a miniszterelnök ur azt ígéri meg, hogy 
nem a legközelebbi ülésszak folytában, hanem az ülésszak leg-
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első hónapjában fogja a törvényjavaslatot beterjeszteni. (Ellen
mondás jobbfelől.)

Tavaszi) Endre: T. ház ! É n  azt hiszem, hogy mi meg nem 
érdemeltük azon szemrehányásokat, melyek a túlsó oldalról 
tétetnek. Talán igen kevesen voltak, vagy épen senki sem volt, 
ki akkor, midőn hazánk nagy fia, Deák Ferencz azon nagy 
elveket kimondotta, azokat ne párto lta  volna és ne pártolná 
most is. A túlsó oldalról bizonyára nem óhajtja senki úgy, 
mint ón, hogy ezen törvényjavaslat minél előbb beadassék, és 
hogy még ezen országgyűlés oldja meg e kérdést. Ha a t. 
miniszterelnök urnák fölszólalása és kívánalma arra czélozna, 
hogy ezen törvényjavaslat elodáztassék, én volnék az első, a ki 
ellene szavazna.

Mit kíván egyébiránt a bizottságnak m unkálata? A b izo tt
ság azt kívánja, hogy a minisztérium oda utasittassék, hogy e 
tárgyban még ezen óv végéig törvényjavaslatot terjeszszen elő. 
A kormány, a m int látjuk, e tekintetben utasítást nem óhajt és 
kérdem a t. házat, vájjon m egállhatna-e azon korm ány egy 
napig is, a mely retrográd szellemben terjesztene e tekintetben 
törvényjavaslatot elő ? É n  tehát időnyerés szempontjából óhaj
tom, hogy ne tárgyaltassók most ezen kérdés, hanem nyugod
junk meg a miniszterelnök ur kijelentésében akként, — és e 
tekintetben pártolom  H orn képviselőtársam at — hogy a minisz
térium ne a jövő szesszió végén, hanem annak elején, és oly 
időben adja be e tekintetben törvényjavaslatát, hogy az még 
ezen országgyűlés befejezése előtt törvónynyó váljék.

Engedje meg a t. ház, hogy még H orn képviselőtársam 
nak egy nyilatkozatára reflektálhassak (H alljuk!) és fölkérjem 
Horn képviselő u rat és azon képviselő urakat is, a kik oly 
nagyon szeretnek a fővárosra hivatkozni, hogyha statisztikai 
adatokra hivatkoznak, legyenek szívesek nocsak a fővárosról, 
hanem más külföldi városokról is megszerezni azokat. Ekkor 
nem fog megtörténni, hogy itt e házban oly tévesen nyilatkoz
zanak, oda vetve valamit a nélkül, hogy számba vennék a többi 
európai városok statisztikáját is. Én, ki a legforróbban óhaj
tom, hogy minél előbb hozassák be a kötelező polgári házas
ság, és soha másra, m int erre nem fogok szavazni, kénytelen 
vagyok kinyilatkoztatni, hogy téves Horn mmak azon állítása, hogy 
törvénytelen gyermekek túlságos számmal vannak a fővárosban.
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Ha a t. képviselő ur fáradságot venne magának és nem
csak a fővárosi havi kim utatásokat olvasná el, hanem elolvasná 
a párisi, londoni, müncheni és több más külföldi városok sta
tisztikai kim utatásait is (Fölkiáltások jobb fe lő l: ü g y  vau!) bizo
nyosan azon meggyőződésre ju tna, hogy bár igen sok hibája 
van a fővárosnak, de e tekintetben nincs oka a többi főváro
sok előtt hátrálni, (Fölkiáltások jobbfelől: ü g y  van ! Ellenm on
dások balfehíl.) akár Bécset, akár Münchent, Londont vagy 
Parist tekintjük is. (Ellenmondások balfelöl.) Különben ajánlom 
a t. képviselő urnák, hogy máskor jobban tanulja meg a statisz
tikát. (Zaj.)

Bittó István : T isztelt h á z ! Miután azon ígéretemet, hogy 
törvényjavaslatot fogok beterjeszteni, talán nem praeczisziroztam 
eléggé s igy ezen kijelentésem talán azon föltevésre szolgáltat
hatna okot, a m int ez itt  ki is fejeztetett, hogy szembekötősdit 
akarunk játszani: határozottabban fogom nyilatkozatom at kife
jezni. (Halljuk !) Megígérhetem a tisztelt képviselöháznak, hogy 
miután a kérdés fontos és sok oly részletekből áll, a melynek 
kidolgozása időt kíván, ha ugyan biztos határnapot nem mond
hatok is, (H alljuk!) de mindenesetre oly időben fogjuk beter
jeszteni ezen javaslatot a jövő ülésszakban: hogy azt még tár
gyalni és befejezni lehessen. (Helyeslés jobbfelől. Ellenmondás 
balfelől.)

Tisza Kálmán : Tiszteit ház ! (Halljuk !) É n  részemről ahhoz, 
hogy a napirend ezen tekintetben föntartassók: határozottan 
ragaszkodom; (Elénk helyeslés balfelől.) ragaszkodom hozzá 
pedig azért, m ert nem látom át semmi néven nevezendő okát 
annak, mely a kérdésnek végnólküli elodázását vagy helytelen 
megoldását eredményezné, a mely m iatt azt elhalasztani kellene. 
Mert még ha a minisztériumnak minden irányban lehető viszo
nyaira gondolok is, ha itt  baj nem abban van, hogy a bizott
sági vélemény kötelező polgári házasságot mond k i : akkor nem 
látom át, hogy a melyik minisztérium m egígérheti, hogy a pol
gári házasság iránt törvényjavaslatot fog beterjeszteni, ugyanaz 
m iért nem tehetné magáévá azon határozati javaslatot, a mely 
semmit sem követel egyebet, m int azt, hogy törvényjavaslatot 
terjeszszen be, csakhogy azon javaslat kimondja, hogy a köte
lező polgári házasság irán t hozassák be törvényjavaslat. (Úgy 
v a n ! balfelől.)
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Én, tisztelt ház! Irányi tisztelt képviselőtársamnak azon 
nézetében, hogy itt  a korm ány a közvéleménynyel daczolni 
akar, nem osztozhatom. Ezen hiba alól kimentem a tisztelt kor
mányt. Nem daczolásról van itt  szó, m ert daczolás lehetett 
volna az, a közvéleménynyel szemben megmondani most egy 
éve, m ikor a kötelező polgári házasság indítványoztatott, hogy 
nekünk az nem kell. Daczolás lenne vita alá bocsátani azon 
határozati javaslatot és megmondani, hogy nekünk a kötelező 
polgári házasság nem kell. Ez daczolás lenne a közvéleménynyel 
és férfias föllépés; mig az, a miről most szó v a n : kikerülése a 
dolognak. (Elénk helyeslés. Úgy v a n ! balfelől.) Figyelm eztet 
bennünket egy túloldali képviselő ur a tavaly történtekre. 
Higyje el a tisztelt képviselő ur és azon képviselő urak, kik 
ezen kérdést a napirendről le akarják venni: jobb lett volna, 
ha m egpróbálták volna azt a bizonyos sürü fátyolt borítani a 
tavalyi jelenetre; m ert annak szellőztetése ugyan önökre nézve 
hasznot terem ni nem fo g ; (Helyeslés balfelől.) m ert csak azt 
fogja m utatni, hogy mig tavaly egy lelkes szónak, egy nagy 
hazafinak szavára föllelkesedve egy elvet fö lkaro ltak : azt ma 
készek elnapolni, elhalasztani, megsemmisíteni. (Elénk helyeslés 
balfelől.) „Allhatna-e meg minisztérium egy perezig is, mely ez 
irányban retrográd lépést tesz“, azt mondja ugyanazon képviselő 
ur, ki pedig hivatkozik arra, hogy ő csak a kötelező polgári 
házasságra fog szavazni. Nem sokáig fogunk várni a válaszszák 
Most van napirenden, hogy ezen kötelező polgári házasság 
szépen, lassan eltöröltessék. Majd aztán a polgári házasság irán t 
— mert nem vonom kétségbe a tisztelt m iniszterelnök ur ígé
retét — javaslatot fog beterjesztem  annak idejében, hanem 
minő polgári házasságról: azt nem tudjuk, (Úgy v a n ! balfelől.) 
és önök mégis valószínűleg — úgy látom legalább — meg 
fogják engedni történni ezt a retrográd lépést, a minisztérium 
nak többséget adván ezen törekvésére.

De hát olyan meglepő gyorsasággal jö tt  föl ezen kérdés? 
Irányi tisztelt képviselőtársam hivatkozott egy régi indítványára és 
az ennek folytán történtekre. É n  még régibbre hivatkozhatom.

Méltóztassanak visszaemlékezni, m ikor a perrendtartás 
készült, — ámbár jobb lett volna, ha azon idő alatt, mig 
csináltuk, aludtunk v o ln a : — (Derültség.) akkor a tisztelt ház 
a házassági perekre nézve a 4/B-öd részben jobboldali képvise
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lökből álló bizottság a szentszéki bíráskodást megszüntetni java
solta. Minő indokkal lett visszaiktatva? — hat esztendeje annak 
ide s tova — azzal, hogy azt m ondották, hogy nem kell a per- 
rendtartásban úgy mellékesen elintézni, úgy is halaszthatlan 
már, s a legközelebbi időben be kell hogy hozassák a kötelező 
polgári házasság, azzal együtt kell ezen kérdést is megoldani. 
I t t  a ház kebelében tö rtén t ezen ünnepélyes nyilatkozat. Tehát 
hat éve, hogy először fölm erült a kötelező polgári házasság és 
a képviselőház helyeslésével találkozott·. Jö ttek  azután azon 
idők, azon események, m elyekre itt  hivatkozás történt, jö tt 
közelebb egy éve most az idő, a mi erősebb, legközelebb első 
lökést adott az ügy megoldására. Azóta jö ttek  peticziók, 
melyeket a ház egyhangú helyeslésével előzetes jelentés végett 
a bizottsághoz utasított, azontúl jö tt  az albizottság tárgyalása, 
melyben a miniszterek egy részéhez is volt szerencsénk, jött 
azután a teljes bizottság tárgyalása, s igy hat évi előkészítés 
után annyiszor és annyiszor fölfrissítve került az ügy a ház 
elé. Már most ezen hat évben nem volt elég idő azt meggon
dolni. Igaz, furcsának tetszhetik, hanem  igaz, hogy az idő és 
idő között különbség van. Nem mindenkinek egyforma idő kell 
a meggondolásra. (Derültség balfelől.) É n  bár nem hihetem, 
hogy nem volt elég idő ezen kérdés m egfontolására; de ha 
meggondolom, hogy az igen tisztelt kormány, melynek tagjai a 
szombati ülésben jelen voltak, annak meggondolására, hogy 
kell-e idő a meggondolásra, szombattól a mai napig kellett idő : 
akkor megengedem, hogy hat év nem volt elég az ügynek 
meggondolására ; hanem hogy újabb hat esztendő kell. (Élénk 
derültség balfelől. Zaj jobbfelöl.)

É n tehát, tisztelt ház ! az általam elm ondottak alapján, — 
m ert nem ismerem el, hogy nem volt elég idő annak megfon
tolására, m ert igen is bőven volt elég idő : — mert továbbá a 
miniszter urnák Ígérete, nem m intha azt szószerinti értelmében 
kétségbe vonnám, de nem nyugtathat meg azért, m ert átalában 
a polgári házasság irán t ígért ugyan javaslatot, de mellőzte azt. 
mi az országgyűlés előtt egyedül tette elfogadhatóvá már annyi 
ízben: a kötelező polgári házasságot; én pedig a kötelezés 
nélkül azt el nem fogadhatom és a már annyira megért kér
dést, a ház előbbi határozatához képest a napirenden m egtar
ta tn i kívánom. (Élénk helj'eslés balfelől.)
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Móricz Pál: Tisztelt ház! Ezen fontos kérdésnek gyors 
elintézése sok tekintetben nm lhatlanul szükséges. A tisztért ház 
tanúja volt azon buzgalomnak, melyet az igazságügyminiszter 
ur az igazságügyi reformok körül k ifejtett Ezen kérdés sok 
tekintetben a hitestársi örökösödés, sok tekintetben a szuk- 
czesszió kérdésével van kapcsolatban és elintézése jogügyi tekin
tetben is sürgős. Igen csodálkozom ennélfogva, hog}7 az igazság
ügyminiszter ur nem emeli iol hatásos szavát ezen kérdés gyors 
elintézése végett. Ezen kérdés polgáraink igen számos részét 
közelebbről érinti. Van egy vallásfelekezet, mely az országban 
soha nemzetiségi kérdést nem formált, mely a m agyar elemmel 
teljésen azonosította m ag á t: az izraeliták, ezeknek érdekei is 
kívánják ezen kérdésnek elintézését.

Én, t. ház! azt tartom, hogy a mostani körülmények közt 
a vallás nem lehet kvalifikáczió, sem hivatal, sem miniszterség 
elnyerésére és igen örvendettem azon, midőn a jelen minisz
térium tisztán katholikus férfiakból a laku lt,. örvendettem  azért, 
mert ily fontos kérdések elintézésére, milyen jelenleg szóban 
v a n : leginkább ők érezhetik m agokat hivatva, s nem mond
hatja senki, hogy felekezeti szempontok zavarólag hato ttak  ily 
kérdések elintézésére. Azt tartom, hogy ha rövid lesz is ezen 
minisztérium élete, ha ezen fontos kérdéseknek csak egj-ikét is 
elintézi, elm ondhatja magáról a m it Epam inondas mondott : 
„Satis enim vixi, invictus enim m orior“ ; m ert oly fontos kér
dések ezek. hog}r ha egy minisztérium ezek közül csak egyet 
is megold: eleget te tt föladatának. Vannak e háznak vagy leg
alább lehetnek határozottan konzervatív, lehetnek ultram ontán 
tagjai, a kiknek véleményét, ha ezt bevallják, respektálom: 
hanem, a kik a szabadelvüség álczáját öltik föl és nem mernek 
szint vallani: azok tiszteletem tárgyát nem képezhetik, (Elénk 
helyeslés balfelől.) és eljött az idő : vallja meg a minisztérium, 
akarja-e a kötelező polgári házasságot vagy sem ? akkor tisztá
ban leszünk. É n legalább a polgári házasság kötelezöleg való 
behozatalát óhajtván, a napirend föntartását kívánom. (Sza
vazzunk !)

Csernátony Lajos: T. ház! Horn t. képviselőtársam azt 
m ondotta, hogy nem hiszi alaposnak azon hirt, miszerint a 
kormány ezen kérdésből kabinetkérdést csinált volna. Én nem 
lehetek H orn t. képviselőtársammal egy értelem ben; én ezen
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hirt alaposnak gondolom, nem azért, m intha ezen kérdésre 
nézve kabinetkérdést állítani elkerülhetlennek látnám más körül
mények k ö z t ; sem nem azért, m intha bármely más kérdésre 
nézve, akármi fontos lenne az, a minisztérium részéről a kabinet- 
kérdésnek elmaradását különösnek találnám ; hanem term észe
tesnek találom és alaposnak a h irt azért: m ert mi egyátalában 
sohasem tudjuk, hogy micsoda m eglepetéseknek lehetünk kitéve, 
m ert maga a minisztérium sem tudja soha, mikor fog kabinet- 
kérdést csinálni, és mikor nem.

A mi helyzetünk, t. ház, nagyon sajátságossá kezd ala
kulni ; igen nagy dolgokban tapasztaljuk, hogy a mi minisz
tériumunk, mely magát függetlennek, felelősnek tartja, egy- 
átalán nem tud semmit arról, a mi tö r té n ik ; máskor ismét 
egyszerre csak kezd fújni bizonyos szellő, mely ledönt, m intha 
orkáni erővel és hatalommal bírna, egy tárgyat, melyre nézve 
előmunkálatok, hosszas tanácskozások, viták, bizottsági ülések 
folytak m iniszterek jelenlétében, és az minden igaz ok nélkül, 
minden látszólagos alap nélkül elfuvatik egy bizonyos szellő 
által, mely fújni kezd a folyosókon, suttogni kezd a fülekben 
és mindenféle rejtelmes arczmozdulatokkal el akarja hitetn i az 
emberekkel, hogy : jaj, i tt  veszély van, ha a napirendről e kér
dés le nem vétetik. Már most szeretnők tudni, m ert elvégre is 
e házban nem gyerm ekek ülnek, (Helyeslés balfelől.) hanem az 
ország képviselői, hogy micsoda ok az, mely a minisztériumot 
arra bírta, hogy azon kérdést, melyet a ház szombaton napi
rendre k itű z ö tt: a ház tekintélyének kompromittálásával most 
le akarja venni a napirendről? I t t  egy hatalmas oknak kell 
lenni; m ert fölteszem a minisztériumról, hogy valami hatalmas 
ok nélkül ezen kívánsággal elő nem állott volna. Kívánjuk 
ismerni az okokat, és szeretnők : ha a minisztérium köteles
ségének ismerné azokat megismertetni.

Nagyon félő, t. ház, hogy Magyarországnak azon szomorú 
sorsa van, hogy még másod-, harm adrendű reformkórdósekben 
is legfölebb csak odáig lehet menni, a hol Ausztria van, (Úgy 
v a n ! balfelől.) nehogy Ausztriának valamiképen valamiben 
előtte lenni látszassunk, m int a régi kollégiumi rendszerben a 
kálvinistáknál szokásban volt a klasszifikáczióban, hogy volt 
eminens, volt primae klasszis, és volt accessit calcem primae. 
(Derültség.) Ilyen állapotban van Magyarország Ausztriával



szem ben; megengedtetik nekik néha, hogy a sarkához köze
ledjünk, (Derültség.) de tovább nem ; m ert az sértené az 
osztrák nagy érdekeket, m elyeknek m agunkat mindig aláren
delni kénytelenittetünk.

Én, tisztelt ház, ezen miniszteriális indítványnak, vagy 
kérelemnek, — vagy minek nevezzem, — m ert nem tudom, hogy 
Zsedónyi képviselő ur fölszólalása után minek nevezzem, a ki 
azt állitá, hogy bizonyos kérdések elintézésében a minisztérium 
patrocziniumára van szükségünk, — én a minisztérium indít
ványát nem tudom máskép, más alapon m agyarázni: m int azon, 
melyet megemlítettem. És épen azért azt hiszem, tisztelt ház, 
hogy az országnak rövid idő alatt tisztába kell jönnie magával 
az iránt, hogy türhető-e ezen állapot vagy n e m ; (Helyeslés bal 
felől.) m ert ha az ország miniszterelnöke föláll e házban, és 
azt m ondja; hiszen, mit nyernének az urak azzal, hogy most a 
napirenden lévő kérdést tárgyaljuk, hiszen ez csak egy thézis, 
m it kimondanánk, és mégis ily végre is semmi rögtöni gyakor
lati eredményre nem vezető thézis tárgyalásának m egakadályo
zása végett kabinet-kérdést állít f ö l ; igy állunk m o st; vájjon 
mit csinálna a minisztérium akkor : ha mi valami irtózatos dol
got tűznénk napirendre ? (Derültség.) Hiszen ez a legutolsó 
fegyver, a kabinet-kérdés: vájjon mit tenne akkor, ha most egy 
thézisért annyit koczkáztat?

Zsedónyi képviselő ur azt m ondotta, hogy ő méltányosnak 
és helyesnek tartja  a kérdés elodázását. É n  elismerem, hogy 
Zsedónyi urnák és mindazoknak, kiknek kedvencz eszmójök, 
hogy a polgári házasság létre ne jö jjön : igen helyesnek és ala
posnak tetszik az, hogy most elodáztassók; m ikor azután ismét 
eljő az idő, hogy e tárgy napirendre kerü lne : akkor ismét igen 
alaposnak és helyesnek fogják azt kissé továbbra halasztani; 
hisz ez nem repudeálná egész nyíltan és férfiasán a követelést, 
hanem csak szépen mindig elodázná, a mig jönne valami non 
putarem , mely az ügyet végkép megakadályozná. (Úgy v a n !)

Azon kifejezésre, melyet imént érintettem , méltóztassék 
megengedni, hogy már egy kissé komolyabb ellenérzetet fejez
hessek ki. É n  azt tartom  igenis, hogy a ház többségének a 
minisztériummal együtt kell haladni fontos kérdések elintézé
sében és fontos reformok valósításában ; de a minisztérium patro- 
czinálásától tenni azt függővé, m int a tisztelt képviselő kifejezte
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magát, hogy itt  a minisztérium patroczinálására van szükség, 
hogy bizonyos reform kérdéseket megoldjunk : azt ón nem foga
dom el. A minisztériumnak van szüksége a ház támogatására, 
de nem a háznak a minisztérium patroczinálására. (Úgy v a n ! 
balfelöl.)

Azt mondta a tisztelt m iniszterelnök ur, hogy őszszel úgyis 
elöjő a dolog, s akkor eredménye is lesz; m ert hisz akkor azt 
a minisztérium maga fogja előterjeszteni és másodszori felszóla
lásában m éltóztatott azt mondani, hogy azért nyilatkozik másod
ízben, hogy jobban praeczizirozza, a mit előbb mondott. Meg
vallom, hogy második fölszólalásából sem értettem  meg prae- 
czizebben valam int az elsőből, m ert az is oly határozatlan volt, 
m int az első. Méltóztassék egyet praeczizirozni, hogy — az időt 
nem szabva meg olykóp, hogy például október 10-kén, az 
őszi ülésezések alatt be fog hozni egy a polgári házasságra 
vonatkozó törvényjavaslatot a polgári házasságnak kötelezővé 
té te léve l: ebben lesz azután valami, a mi — m eglehet — m in
ket is más vélem ényre bir.

Végül egy észrevételt vagyok bátor a tisztelt ház figyel
mébe ajánlani. (Halljuk !) Különféle igen helyes indokok hozat
tak  föl arra, hol a polgári házasságnak behozatala mily fontos 
M agyarországra nézve. Hangsúlyozták ezt Irányi Dániel és Horn 
Ede tisztelt képviselőtársaim  és mások. É n  egyszerűen csak 
egyet ajánlok a tisztelt ház figyelmébe. A miniszter urak közül 
többen em lítették már, — m eglehet talán a házban is, de a 
házon kívül mindenesetre, — hogy ők igenis m agyar politikát 
akarnak követni. I t t  van egy reform-kérdés, a melylyel meg
m utathatják, hogy akarnak-e m agyar politikát k ö v e tn i; m ert 
a polgári házasságnak nemcsak a házasságra, családra és azon 
viszonyokra, melyek más országokban üdvösen oldattak meg, 
van h a tá sa : hanem  van hatása egyenesen a magyarság szem
pontjából is. A rra a sok elemre, egyenesen az izraelitákat értem, 
mely most válaszfal által van elkülönítve tőlünk, és mely ezen 
válaszfalnál fogva nem zetünk irán t nem viseltetik azon teljes 
szimpathiával, azon teljes vonzódással, melylyel viseltethetnék, 
és különben is rem ényijük, hogy viseltetni fog a polgári házas
ság behozatala folytán, mely az ő családi állásukat b iztosítja : 
törvényessé és tisztességessé tenné az országban, és ez okvet
lenül m agyar irányban is igen nagy hatással volna. Méltóztas-
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sanak ezt meggondolni és ne hagyják m agokat — nem akarok 
éles kifejezést használni — intidim áltatni, mindenféle tévargu- 
mentumok által rossz ú tra  vezettetni; hanem méltóztassanak az 
ország helyzetéből kifolyó érvek által vezettetni magokat, nem 
pedig csak pillanatnyi sugalmak által. É n  a m ellett vagyok, 
hogy tárgyaljuk azt, a mi napirendre van tűzve. (Helyeslés 
balfelől.)

Pauler Tivadar igazságügy miniszter : T isztelt ház ! (Halljuk !) 
Nem szólaltam volna föl, (Halljuk !) ha a tisztelt előttem szóló 
nem állította volna azt, hogy a m inisztériumot ezen kérdés 
megoldásában idegen érdekek és azokra való tekintetek vezetik. 
Azt m éltóztatott az illető képviselő u r mondani, hogy körül
belül úgy állunk Ausztriához, m int a hajdani reform átus klasz- 
szifikáczióban mondani szo k ták : ad primam classem accedit. 
Kötelességemnek és hivatásomnak tartom  kijelenteni, hogy ben
nünket semmi más érdekek, m int a hazának érdeke : nem vezet, 
és soha vezetni nem fo g ; (Helyeslés jobb felöl. Mozgás a bal
oldalon.) és épen azért, m ert mi e hazának érdekeit szemmel 
tartjuk, m ert e nagyfontosságu kérdést is e haza viszonyaira 
való tekintettel, kívánjuk megoldani, azért, m ert nemcsak az 
absztrakt elvet, hanem annak alkalmazását azon körülményekre, 
melyekben vagyunk és élünk, tekintve az ország minden viszo
nyait, akarjuk m egoldani: azért kértük a tisztelt háztól, hogy 
ezen nagyfontosságu kérdésben ma rögtönözve ne határozzon. 
(Mozgás a baloldalon.) Történt ez máskor is, tö rtén t más kér
désekben is, épen tegnap például a zsidó iskolai alap kérdésé
ben. Ebben nincs semmi rendkívüli és nincs semmi, a mi a ház 
méltóságával ellenkeznék. És épen azért, m ert ezen m unkálat 
nemcsak elvet, de részleteket is foglal magában, részleteket a 
kivitelre nézve, mely módozataitól m agának az intézménynek 
sikeres vagy sikertelen volta függ. Ezen részletek iránt pedig 
magunkat, az ország viszonyaira való tekintettel, tájékoznunk 
kötelességünk. És a mai nap, midőn oly fontos kérdések van
nak kitűzve, milyen az inkom patib ilitás: nem foghatunk egy 
uj kérdés tárgyalásához, mely valószínűleg hosszú vitára adna 
alkalmat, és a már kitűzött kérdések tárgyalását megakadá
lyozná.

Kérem  tehát a tisztelt házat, méltóztassék ezen kérdést a 
napirendről levenni, meggyőződve lenni arról, hogy bennünket
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nem más érdek és czél vezet, m inthogy a kérdés úgy oldassék 
m e g : m iként azt hazánk java és fölvirágzása megkívánja. 
(Elénk helyeslés jobb felöl.)

Cstky Sándor: Tisztelt ház ! Azok után, miket a miniszter- 
elnök urnák és a jobboldal részéről pártolólag fölszólalók elő
adásai folytán Irányi Dániel, Tisza Kálmán és több ezen oldal
ról fölszólaló képviselőtársaim e lm ondtak : igen kevés mondani 
valóm van. Fölszólalok tehát, és megteszem ellenészrevételeimet 
azon egy-két észrevételre, m elyeket a túloldalról különösen 
Zsedenyi Ede képviselőtársam fölem lített. 0  ugyanis azt mondta, 
hogy az állam és az egyház közötti viszonyok rendezésére kikül
dött bizottságnak a polgári házasság behozataláról és a vallás 
szabad gyakorlatáról szóló jelentésének tárgyalás alá vételét 
elhalasztani szükségesnek tartja  a miniszterelnök ur kivánata 
szerint, azért különösen, m ert annak behozatala magával a val
lásos erkölcsiséggel is ellentétben áll.

En nem tudom, honnan vette elő ezt a fogalmat Zsedényi 
képviselőtársam ; de azok után, miket e tárgyról igen régi időtől 
fogva a lapok utján, röpiratokban és komoly munkákban olvasni 
módunk v o l t : én legalább azon meggyőződésre jutottam , hogy 
különösen a vallásosságnak, a tiszta erkölcsösségnek és ezzel 
kapcsolatban a nép és családi jólétnek em eltyűjeként szolgált a 
polgári házasság m indenütt, a hol az b eh o za to tt; nálunk pedig, 
ha hazánk helyzetét tekintetbe vesszük, és ügyelünk különösen 
arra, hogy 1868-ban izraelita atyánkfiái, kik ezelőtt a hazában 
csak törettek , polgári jogo t nyertek, a jogegyenlőség kimon
datott, mondom, tisztelt ház, ezeket szem előtt ta r tv a : én úgy 
tapasztaltam , és arra a meggyőződésre jöttem , m iként a családi 
jólétnek is emeltyűjéül és biztosítékául szolgál a polgári házas
ságnak behozatala. Azért bővebben, — a mennyiben nem az 
most a kérdésnek lényege, hogy indokait soroljuk most elő 
annak, m iért vezet az erkölcsiségnek, családi boldogságnak és 
a nemzeti jólétnek magasabb fokára a polgári házasság beho
zatala, — ehez most részletesen szólam nem kívánok, m ert most 
az a kérdés: hogy vájjon a bizottság jelentésének tárgyalása, a 
mely hozott határozat által a jövő szombatra van kitűzve, elha- 
lasztassék-e ? m int a miniszterelnök ur ind ítványozta; most az 
a kérdés teh á t: vájjon az ö indítványa és elhalasztási kérése 
fogadtassék-e vagy nem ?
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É n tehát ehez akarok szó lan i; nem pedig a polgári házas
ság behozatalának szükségessége, vagy szükségtelen voltának 
m egbirálásához; tehát én csak azon indokot mondom el, melyet 
a miniszterelnök ur indítványának elfogadására, m int főtényezöi 
em lített meg. Nevezetesen, hogy ez oly nagyfontosságu kérdés, 
melyet igy rögtönözve létrehozni, a nélkül, hogy a kormány 
magának kellő tájékozást merítsen, nem volna üdvös, sőt inkább 
hátrányos a közerkölcsiségre nézve.

É n  azt hiszem, tisztelt ház, hogy a korm ány ekkoráig 
eléggé tájékozhatta magát azok után, mik e kérdésben itt e 
házban is elmondattak. Hiszen 1868-ban már volt itt indítvá
nyozva a polgári házasság behozatala, és az akként volt indo
kolva, hogy azon indokolások alapján vagy meg kellett volna 
czáfolni, vagy pedig teljesen elfogadni, és elfogadva, nem lett 
volna szükséges még hosszas tájékozási időt kérni a miniszté
riumnak. De hiszen méltóztassék az 1869-ben megjelent folyó
iratot, az úgynevezett „Uj korszakot“ olvasni, o tt tüzetes tá r
gyalások foglaltatnak a polgári házasságnak minden részleteire 
nézve: tehát ebből is le tt volna módjuk magoknak tájékozást 
szerezni, ha akartak v o ln a ; de tovább megyek.

Hiszen a polgári házasság nem olyan intézmény Magyar- 
országon, hiszen már 1784-ben József császár, nem ugyan alkot
mányosan, de önkényüleg itt, a m agyar hazában is létrehozta, 
és ellenében más panasz nem volt emelve, mint az, hogy azt 
nem koi’mányi királyi rendelettel, hanem törvényes és alkot
mányos utón kellett volna létesíteni.

Ha tehát mindezen adatok nem voltak elegendők arra, 
hogy a kormány magának tájékozást meríthessen a polgári 
házasság behozatala iránt, annak hasznos vagy káros volta 
fö lö tt: az esetben a kormány ezen kívánsága, hogy őszig tájé
kozhassa magát, semmi alappal nem b i r ; m ert ha annyi évek 
folytán nem bírt magának tájékozást szerezni: azon három 
hónap alatt, mely bennünket az ősztől elválaszt, bizonyosan 
nem fog, s igy a nemzetnek egy forró óhajtása fog ismét a 
f'eledékenység örvényébe sülyedni ép úgy, m int a nemzeti önálló 
bank, m int a nemzeti hadsereg s több reform, melyek létre
hozatala már az 1869-iki trónbeszédben hangsu lyoztato tt; de 
melyek közül egy sem jö tt létre úgy, hog}7, a nemzeti jó lét elő
mozdítására szolgált volna.
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É n tehát nem bízom abban, hogy az által, ha a kérdés 
elhalasztatik, a kormány pártfogását m egnyerhetnők ; m ert pár 
nap előtt a korm ány hozzájárulásával állapíttato tt meg, hogy 
szombaton kerüljön tárgyalás alá és most valamely csodálatos 
befolyás folytán, mintha az égből esett volna le egy m eteo r: 
a miniszter u r a tárgyalás elhalasztását kívánja.

Van tehát valami titkos befolyás, van egy fölöttök álló 
hatalom, melynek ellenére akaratuk irányát nem követhetik, s 
a mit óhajtanának, a minek jóságáról meg vannak győződve: 
ha e titkos hatalom  vetőt mond, nem cselekedhetik. Midőn a 
m iniszterelnöknek és korm ánynak ilyen alárendeltségét lá tom : 
megvallom, hogy adott szavakban bár egyénileg tiszteletben 
tartom  őket, bizalmat nem helyezhetek.

Ezek folytán, tisztelt ház, miután a polgári házasság 
elkerülhetetlenül szükséges, ha a m agyar haza jó lé té t és nyu
galmát ó h a jtju k : én e kérdésnek szombaton tárgyalásul való 
fölvételét kívánom. (Zaj.)

Huszár Im re: Tisztelt h á z ! A múlt esztendőben — egy 
pár nap múlva lesz egy éve — Pest belváros mélyen tisztelt 
képviselője Deák Perencz ismeretes junius 28-iki beszédének 
alkalmából, ugyanazon évi junius 30-án egy módositványt, vol
tam bátor beadni azon határozati javaslatra nézve, melyet a 
közoktatási és vallásügyi miniszter ur a ház asztalára letett.

Ezen módositványt a benyújtás előtt szerencsém volt 
közölni számos képviselőtársammal a ház minden oldaláról. A 
háznak szélső baloldalon ülő tisztelt képviselőtársaim  közül 
többen kijelentették, hogy azért nem szándékoznak ezen módo
sításhoz hozzájárulni, — mely módosításnak czélja az volt, hogy 
a kiküldött bizottságnak utasításul adassék, Deák Ferencz 
mélyen tisztelt képviselő urnák junius ‘28-iki beszédében foglalt 
elveket figyelembe venni, és zsinórmértékül használni, — m on
dom, azért nem tarto tták  lehetőnek a hozzájárulást, mert, véle
ményük szerint, a junius 28-iki beszédnek nem volt egyéb 
czélja, m int ezen fontos kérdéseket nagyszerű eszmék meg- 
penditése által elodázni és elhalasztani. (Úgy van! a szélső 
baloldalon.)

E n  akkor nem osztoztam e meggyőződésben, és ha tekin
tem  az indítványozó személyét, meg vagyok róla győződve, 
hogy valam int akkor Pest belváros mélyen tisztelt képviselője
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nem valamely tak tikát akart használni azon elvek elmondásával, 
hanem egyenesen azt fejezte ki, a mit érzett, és pedig meg
győződésének egész m elegével: úgy meg vagyok arról is győ
ződve, hogy ha ma szerencsénk lenne őt a képviselöház padjain 
látni: nem járulhatna a kormány azon indítványához, mely igen 
alkalmas arra, hogy az ő múlt évi junius 28-iki beszédét oly 
színben tűntesse föl, melyet az ő elvbarátai és elvtársai nem 
akarhattak, (ügy van ! balfelől.) Azonban, ha most a kormány
nak indítványozása következtében csakugyan le fog vétetni a 
napirendről ezen kérdésnek elvi eldöntése: én megvallom, alig 
leszek képes kielégitőleg válaszolni azoknak, kik azt állították, 
miszerint az indítványnak nem volt más czélja, m int az elodázás, 
és azt fognám mondani, hogy ezen végzetes határozat oda vitte 
a képviselőházat, hogy most már akaratlanul is épen azon nagy 
eszmék súlya alatt az elodázást a korm ánynak meg kell adni.

És m indamellett, tisztelt ház, én .nagyon szívesen elfogad
nám azt, mit az igen tisztelt miniszterelnök ur proponált, ha 
ez a propoziczió máskép, m egnyugtató alakban tö rtén t volna. 
A mit a tisztelt m iniszterelnök ur második felszólalásában 
preacziszirozott, semmivel sem praeczizebb, m int az, a mit első 
fölszólalásában hallottunk ; .mert a miniszterelnök ur csak azt 
mondotta, hogy hajlandó a törvényjavaslatot a legközelebbi 
ülésszakban oly alakban behozni, hogy az tárgyalható legyen. 
Ez oly tág kifejezés, hogy én bátran kimondhatom, a nélkül, 
hogy pessimismussal vádolhatna valaki, hogy — meggyőződé
sem szerint — az elnapolás elfogadása által ezen ügynek a jelen 
országgyűlésen tárgyalását eltemettük. (Úgy v a n ! balfelöl.)

De mindemellett megelégedném még ennek kijelentésével is, 
ha a miniszterelnök ur úgy form ulázta volna, hogy a kötelező 
polgári házasság behozataláról a jövő ülésszak elején egy 
törvényjavaslatot fog behozni, a mely tárgyalható legyen még 
azon ülésszak alatt. Elfogadnám, mondom, ha ezt igy formulázta 
volna miniszterelnök u r ; m ert elvi elfogadását láttam  volna 
akkor ezen intézményre nézve azon módnak, melynek elfoga
dására a minisztérium az 1873. évi junius 30-iki határozat által 
kötelezve van. Az 1873. évi junius 30-iki határozatát a ház 
teljesen egyhangúlag állapította meg. Azon határozatban utasí
tásul adato tt a bizottságnak, hogy Deák Eerencz azon emléke
zetes beszédében foglalt elveket zsinórmértékül tartsa. Deák
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Ferencznek junius 28-iki beszédében pedig egyenesen a kötelező 
polgári házasság szükséges behozataláról van szó. (Úgy van ! 
balfelŐl.)

Az igazságügyminiszter ur a tegnapi eset analógiájából 
akar következtetést vonni mai eljárásunkra, és a képviselőház 
méltányosságára appellál, mondván, hogy valam int tegnap a 
zsidó-kérdésben m egadtuk az elhalasztást: úgy méltányos, hogy 
ma ebben is megadjuk.

Igaz, hogy tegnap a ház beleegyezett azon indítványba, 
hogy a zsidó-kérdésnek napirendre kitűzött tárgyalása elhalasz- 
tassék, és úgy látszik, hogy a miniszter ur ezen előzékenységet 
uzsorás kamatok m ellett akarja a képviselőház által prolongál
tatok A zsidó-kérdés esetéből analógiát vonni nem lehet; mert 
ott egy uj okmány volt. a mely behozatott, és ennek alapján 
egyezett a báz az elhalasztásba. Yan-e tehát e kérdésben is 
valamely uj okmánj^ és merült-e föl tegnapelőtt óta egy uj 
ok, a mely parancsolólag szükségessé tenné, hogy e kérdés 
elhalasztassék ?

Midőn a napirend m egállapittatott, szombaton: igen jól 
emlékszem rá, a kultuszminiszter ur is jelen volt, és nem szólalt 
föl ellene.

Ha tehát van egy uj okmány és uj ok, mely az elhalasz
tást köve te li: az a kultuszminiszter urnák csak azóta jöhetett 
tudomására, és ha tudomására jö tt, reményiem, nem fogja a 
házat megfosztani azon alkalomtól, hogy a miniszterelnök ur 
által elénk terjesztett kívánság fölött határozhasson. (Helyeslés 
balfelől.) Ha pedig nincs ilyen o k : akkor nincs ok arra sem, 
hogy a kormány ma ellenezze azt, a mit a kultuszminiszter ur 
szombaton elfogadott, (ügy  v a n ! balfelől.)

Végre az előrebocsátottak után tartozom  még a tisztelt 
háznak és magának rövid kijelentésével annak, hogy én mostani 
pártállásomnál fogva m iért m ondhattam  el azt, a mit elmon
dottam.

Midőn az országgyűlési középpárt, melyhez tartozni sze
rencsém van, a múlt deczemberben megalakult, egyenesen és 
határozottan kimondotta, hogy akkor, midőn a közjogi kiegye
zés alapjára á l l : belügyi és kulturális reform-kérdések szabad
elvű megoldására nézve, eddigi aspiráczióit érintetlenül fö n ta rtja ; 
és m ert az országgyűlési középpárt ezt kimondotta, m int a
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középpárt tagjának, kétszeres kötelességem kijelenteni, hogy 
addig, mig azon esetleges ok létezéséről fölvilágositást nem 
n y e rek : a miniszterelnök ur kívánságához nem járulhatok. 
(Helyeslés balfelöl.)

Hoffmann Pál: Tisztelt ház! A bizottság, mely a tisztelt 
képviselőház által az állam és egyház közti viszonyok rendezé
sére vonatkozólag ki van küldve, s mely a most szőnyegen lévő 
jelentést a tisztelt házhoz beterjesztette, e jelentésben hárm at 
czéloz. Első az, hogy a korm ány utasittassék egy a polgári 
házasság behozatalát tárgyazó törvényjavaslat előterjesztésére: 
másodszor ezen törvényjavaslatnak még e folyó évben leendő 
előterjesztésére ; s harmadszor a bizottság jelentésében egyúttal 
három pontot jelez, melyek a leendő törvényjavaslatnak ta r
talm át fogják képezni.

A képviselőház ezen javaslat elfogadásával — ezen kérdést 
vetem föl — m it nyerne ? Nyerne ezen három pont irán t a mai 
napon történő m egállapodást; tudniillik morális bizonyságot az 
iránt, hogy a korm ány még ezen folyó év folyamában fog ily 
javaslatot előterjeszteni, s hogy azon néhány pont, mely a 
leendő törvény tartalm ára nézve e jelentésben foglaltatnak, 
mintegy irányadásul fognak szolgálni.

Ha, tisztelt ház, csakugyan állana az, hogy a tisztelt 
m iniszterelnök által a mai nap te tt kijelentése, és az annak 
alapján a tisztelt háznak a napirenden lévő jelentésnek a napi
rendről való letétele elodázást ta rta lm azna: én részemről nem 
fognék a napirend megváltoztatásához járulni. De épen mivel 
nemcsak nem vagyok ezen nézetben, sőt azt hiszem, hogy a 
miniszterelnök ur kijelentése tökéletesen ugyanodéig ju tta tja  el 
a polgári házasság kérdését, m intha az egyház és állam közti 
viszony rendezése tárgyában kiküldött bizottság jelentése és 
javaslata elfogadtatnék : kénytelen vagyok már azért is ellen
kező értelemben fölszólalni, nehogy az az értelmezés, a melyet 
épen most az előttem szóló részéről s a ház ezen részéről 
Zsedényi képviselő ur fölszólalásában hallottam , nehogy ezen 
interpelláczió az egyedüli maradjon, s talán a ház többségének 
hozandó határozata csakugyan oda magyaráztassék, m intha ezen 
napirendről való letétel által a képviselőház a polgári házasság 
behozatalának kérdését, — a m int mondani szokás, — ad graecas 
calendas akarta volna elhalasztani.
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Éli ezt nem hiszem, tiszteit ház ; nem pedig a következő 
okokból. A tisztelt m iniszterelnök ur a képviselőház színe előtt 
mai nap kijelentette, hog}· a kormány még ezen országgyűlés 
folyama alatt egy a polgári házasságot tárgyazó törvényjavas
latot fog elő terjeszteni; (Közbekiáltások balfelő!: De a kötelező !) 
abban, tisztelt ház, kétkednünk nem szabad ; ha a fö lött is két
kednünk : akkor tegyünk le minden rem ényről az iránt, hogy 
az alkotmányosság e hazában fönn fog állani.

É n tehát erről nem kételkedem, s azt hiszem, szolgálatot 
teszek azon ügynek, melynek helyességéről meg vagyok győ
ződve; szolgálatot teszek a polgári házasság behozatalának, 
midőn a miniszterelnök nr ezen kijelentését erősen azon érte
lemben hangsúlyozom, hogy az garancziát képez arra nézve, 
hogy a polgári házasságról szóló törvényjavaslat csakugyan 
kellő időben elő fog terjesztetni.

T. ház ! Különbség van az időre nézve ; de minő különbség 
az ? A bizottság u tasittatn i kívánja a kormányt, hogy még e 
naptári év folyamában hozza be a törvényjavaslatot; a miniszter
elnök ur pedig kettős kijelentésében még az országgyűlés folyama 
alatt Ígérte a beterjesztést úgy, hogy a képviselőház még ez 
országgyűlés folyama alatt tárgyalhassa ezen törvényjavaslatot. 
Többet, m int ezt, ezúttal az egyház és állam közti viszony ren
dezésére nézve kiküldött bizottság sem czélzott, a midőn a jelen 
évre szabta a végrehajtást, melyet javaslatában előterjesztett. 
Hogy a beterjesztett javaslatot tárgyalhassuk, a fölött a t. ház 
fog határozn i: a ház határozza meg a nap irendet: akkor a ház 
módjában lesz azt más javaslatok, fináncziális s bizalmi kérdést 
képező javaslatok mellőzésével is előzetesen tárgyalni.

É n  különösen azért szólaltam föl, mert nem kívánom, hogy 
a ház ezen részéről észrevétel nélkül m aradjon azon interpretá- 
czió, hogy ha netalán elfogadtatnék a miniszterelnök urnák 
kívánatéhoz képest a napirendről való le té te l: abból az m agya
ráztathatnék ki, hogy a törvényjavaslat előterjesztését elhalasz
tani akarná ad graecas calendas.

De; t. ház, fölszólaltam azért is, hogy fölszólalásommal a 
kormányra még lehetőleg nagyobb hatást is gyakorolhassak a 
törvényjavaslat minél előbbi beterjesztésére nézve. A. polgári 
házasság előzményei nem o tt vannak, m int a túlsó oldalon Lükő 
és Irányi képviselő urak részéről hozatott föl, hanem azok még
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1868-ban keletkeztek; és erre nézve bátor vagyok a t. ház és 
a kormány figyelmét kikérni.

Midőn a törvénykezési rendtartás e házban tárgya lta to tt; 
fölmerült, hogy ez országban még egyházi bírák bíráskodnak 
polgári ügyek fö lö tt; indítvány téte te tt tehát ezen bíráskodás 
m egszüntetésére; de csak kettő szüntette te tt meg, tudniillik a 
hamis eskü iránti határozás, és a végrendeletek anyagi érvénye 
fölötti elhatározás; de m aradt az egyházi bíráskodás a házassági 
ügj'ekben, m ert házassági törvény, a mely szerint az egyházi 
ügyekben ítélni lehet: nem létezik. 1868-ban e házban ki lett 
mondva, hogy szükséges e tekintetben egy állami törvényt 
alkotni.

Én nem tartom  lehetőnek, hogy a korm ány ezt újabban 
fontolóra ne vegye, hogy ne vegye tekintetbe azon, a X IX . 
században tűrhetetlen állapotot, hogy magánjogi ügyekről, leg
alább a legnagyobb konfessziora nézve, a legitimitás kérdéséről, 
sőt az örökségi jogról is egyházi bírák ítéljenek. Ez az állapot 
nincs meg egész Európában, nincs meg Olaszországban; Róm á
ban sincs az, hogy tisztán egyházi bírák polgári viszonyokról 
hozzanak ítéletet. De ellenkezik ez, t. ház, a bírói hatalom gya
korlásáról szóló törvény szellemével is, hol ki van mondva, hogy 
az igazságszolgáltatás ö felsége, m int a magyar állam szernélye- 
sitője, nevében tö ríén ik : hogy itt még továbbra is éveken át 
egy az államra nézve valóban szégyenitő kivétel álljon főn, 
hogy polgári ügyekben az állam a törvényhozásnak minden 
garancziáját. a felelősségnek minden garancziáját nélkülöző tes
tület bíráskodjék. Nem tehetem  föl, hogy a t. kormány még 
továbbra is ezt föntartani kívánná.

De továbbá, t. ház, hallottam  hivatkozni Ausztriára, és 
Csernátony t. képviselő ur volt, a ki Ausztriára hivatkozván, 
bizalmatlanságot fejezett ki, hogy mi s e tekintetben Ausztria 
nyomán fognánk járni. Kérem a t. ház figyelmét, m ert ez a 
kötelezőségre vonatkozik.

Ha egy pár pillanat alatt képes volnék Magyarországban 
a házasság kérdését abba az állásba hozni, m int van Ausztriá
ban: azzal igen meg volnék elégedve. M iért? Azon téves nézet 
uralkodik, hogy Ausztriában a polgári házasság csak az úgy
nevezett szükség esetében van behozva ; átalában azon vélemény 
uralkodik, hogy a Lajthán-tuli tartományokban, Ausztriában,
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csak szükség esetére való polgári házasság létezik. Nézetein szerint, 
— a ki némileg ismeri az osztrák törvényhozás állását, — ez 
tökéletesen téves. Ausztriában csak polgári házasság lé tez ik ; 
igaz, hogy létezik egy specziális törvény . . . (Fölkiáltások bal- 
fe lő l: Nem tárgyaljuk!) Engedőimet kérek, erre ón nagy súlyt 
fektetek; nagy súlyt fektetek azért, m ert meg fogja, nézetem 
szerint, könnyíteni nálunk kötelezőleg leendő behozatalát a tö r
vénynek az, ha kimutatom, hogy Ausztriában már kötelezőleg 
létezik. (Közbeszólások: T á rg y ra !) É n  úgy hiszem, tárgynál 
vagyok. Ausztriában, t. ház, nem ítélnek egyházi bíróságok a 
házasságok hatályáról, hanem a világi b íróságok; másodszor 
Ausztriában a világi bíróságok ezekről nem ítélnek, mint nálunk, 
az egyházi törvény, hanem az osztrák polgári törvénykönyv 
alapján.

Nem áll tehát, hogy Ausztriában más házasság léteznék, 
m int olyan, mely az állam által elismerve, szabályozva van. Es 
ezzel, t. ház, fogom, úgy hiszem, indokolhatni szavazatomat, ha 
részemről bele nyugszom abba, hogy a miniszterelnök kijelentése 
elégséges biztosítékul szolgáljon arra, hogy az egyház és állam 
közti viszonyok rendezésére kiküldött bizottság javaslata a napi
rendről levétessók; m ert tiszt, ház, nem hiszem, hogy Ausztria 
mögött há tram adjunk ; m ert ha ez történnék e részben, méltán 
azt lehetne rólunk mondani, hogy a quota-rendszerrel nemcsak 
a közös kiadásokról, hanem a közszabadsági kérdésekről is lett 
intézkedve, és lehetetlennek tartom , hogy Magyarország azon 
szabadságból, melylyel Ausztria bir, azon alkotmányosságból, 
melyet Ausztria élvez, talán csak 30°/o-nyi quotát nyerjen. (Sza
vazzunk !)

Helfy Ignácz: T. h á z ! Megígérem a t. háznak, hogy szo
rosabban fogok a tárgyhoz szólani, m int az előttem szólott 
jobboldali képviselő ur, és hogy tizedrósz annyi idejét sem fogom 
igénybe venni.

Az előttem ez oldalon fölszólaltak csaknem m indnyájan 
meglepetésüket fejezték ki a fölött, a mi ma e házban tö rtén t; 
keresték annak többé-kevésbé plausibilis okát. É n szerintem 
legközelebb já r t ahoz, leginkább jelezte ezen okot Pauler tiszt, 
miniszter ur. Ő ugyanis hasonlatosságot tett, azt mondván, hogy 
utó végre ez a helyzet, miben ma vagyunk, nem uj dolog, szo
rítsuk le a polgári házasság kérdését a mai napirendről, úgy,
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a mint tegnap leszorittato tt a zsidó-kérdés. Ámde miután az idő 
úgyis rövid, elfelejtette azt, hogy azon kérdésben igen fontos 
körülmény bírta rá, hogy elálljon tő le ; az a fontos körülmény 
t. i., hogy egy peticzió érkezett be az orthodox zsidók részéről. 
E n tehát azt hiszem, hogy itt  is valami peticzió jö tt  közbe, azt 
hiszem, és hozzáteszem, hogy erről szentül meg vagyok győ
ződve.

Figyelm eztetem  a t. házat, hogy alig van gondolkozó ember 
Európában, a ki észre nem vehette volna, hogy bárhol, nem
csak minálunk, a katona reakczió m indig karöltve já r  a papi 
reakczióval. A m int minálunk egy szomorú m últban behozatott 
a katonai discziplina: azzal egyidejűleg behozatott a konkor
dátum. (Igaz! Úgy van!)

Tudjuk, bizonyos jelek világosan arra m utatnak, hogy a 
katonai reakczió, nem tudom, mi okból, de bizonyosan készül 
fejét fölütni, s ezzel egyidejűleg látjuk a papi mozgalmakat.

Ott van a legutolsó pápai allokuczió, mely tökéletes ny il
vános hadüzenet a kor haladó szelleme ellen. Miután lehetetlen 
iguorálni a történelem  által folytonosan m egerősített azon össze
függést, mely létezik a katonai és papi reakczió között: lehe
tetlen észre nem venni azon affinitást, hogy nálunk négy-öt 
nap a la tt minő meglepetéseknek voltunk kitéve egyrészről a 
katonai, másrészről a papi oldalról; hozzáteszem azon különös 
kombinácziót, hogy épen e perczben, nemcsak hogy épen Róm á
ban nyilatkozat történt, de hozzájárul azon véletlen is, hogy 
Magyarország katholikus feje épen Rómában van ; azt hiszem, 
hogy mikor az igazságügyminiszter hasonlatosságot tett, az 
orthodox peticzióról eszébe ju th a to tt azon, tán szintén orthodox 
peticzió, mely tegnap Rómából jö tt, (Fölkiáltások: B écsből!) 
hogy Bécsen á tjö tt: az világos, ez meggyőződésem. Óhajtom, 
hogy az idő bizonyítsa be, hogy csalódom; de lehetetlen volt 
ezen meggyőződésemnek kifejezést nem adni.

A mi a kabinet-kérdést illeti: lehetetlen egy megjegyzést 
nem tennem. Én megvallom, sokkal hazafiasabbnak tartom  a 
jelen miniszterelnököt, B ittó Istvánt, mintsem föltetném  róla azt, 
hogy a hazát oly nagy kétségbeejtő szerencsétlenségbe ejtené, 
hogy az országot és a nemzetet az ő fényes tehetségeitől meg- 
foszsza. Nehéz ezt föltenni: de ha mégis meg kellene történnie: 
azt mondanám, legyen: a sok csapás után, mely az országot

II. 14
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érte, viseljük el azt is, — és m aradjunk a napirend mellett. 
(Elénk helyeslés balfelöl.)

Beöthy Algernon jegyző: Lázár Ádám !
Lázár A dám : Elállók a szótól.
Beöthy Algernon jegyző: Szentimrey E lek! (Felkiáltások: 

Eláll! Eláll!)
Szentimrey Elek: Nagyon röviden szólok, s csakis mint a 

bizottság egyik tagja, melynek m unkálatától jelenleg szó van, 
kívánok egy pár szót szólani a dologhoz.

A miniszterelnök ur, midőn elhalasztási indítványát elő
terjesztő, azt hozta föl indokul, hogy ez által időnyerés volna, 
elérve. Biztosíthatom  a t. miniszterelnök urat, hogy körülbelő] 
egy időbe került volna a javaslat tárgyalása azon idővel, a m it 
rá fordítunk az ő indítványának tárgyalására.

Hoffmann PáL bizottsági tagtársam  a miniszterelnök nyi
latkozata által m egnyugtatva érzi magát, és az elnapolásra szavaz. 
Én nagyon szeretném, ha engem is m egnyugtatott volna, és ez 
esetben szívesen szavaznék ind ítványára ; de ha szó szerint 
veszem a t. m iniszterelnök ur nyilatkozatát, azon körülmény, 
hogy a miniszterelnök ur, bár többször em lítette a polgári 
házasság szót, de mindig gondosan kerülte a „kötelező polgári 
házasság“ szó m egnevezését: elfogadhatatlanná teszi előttem az 
elhalasztó indítványt.

É n csak azt a kérdést vagyok bátor a t. házhoz in tézn i: 
méltóztassék megmondani, hogy m it cselekedjék azon bizottság, 
hogyha a miniszterelnök urnák indítványa e lfogadtatik ; vájjon 
a tárgynak a mai napirendről való levétele nem teszi-e azon 
bizottságnak állását tarthatatlanná. A bizottság egy év előtt 
küldetvén ki, a ház annak egyenes utasítást adott Huszár Imre 
képviselő ur módosítása folytán, Deák Ferencz t. képviselő ur 
indítványának értelmében. Ezzel a ház meg nem elégedve, idő
közben m egsürgette a bizottságot, és beérkezett kérvények foly
tán kívánta, hogy a kötelező polgári házasság kérdését előze
tesen tárgyalja és terjeszsze a ház elé. A bizottság, engedve a 
ház parancsának: szó szerint teljesítő azt és beterjesztette jelen
tésé t; ha a ház azt el nem fogadja, kérdem : a háznak mai 
többsége az egy év előtti többség-e? Vájjon a bizottság tár
gyalhatja-e a hozzá utasíto tt kérdést, ha beadott javaslata, mely 
a ház utasítása szerint készült, a ház által félreértetik.
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É n csak azt akarom konstatálni, hogy a miniszterelnök ur 
indítványának elfogadása meggyőződésem szerint, teljesen egy
értelmű a kérdés elvetésével. Ha erről nem volnék m eggyő
ződve, szívesen elfogadnám az indítványt. Már a bizottságban 
m egkísértette az igazságügyminiszter nr bizonytalan időre halasz
tani azon határidőt, m elyet a bizottság k ije lö lt; a bizottság 
tagjai akként vélekedvén, hogy a határidő meghosszabbítása 
egyértelmű a kérdésnek teljes elejtésével: azt elfogadni nem 
voltak hajlandók. Az igazságügyminiszter nr látván, hogy 
magára marad, ebbe belenyugodott és m egadta magát, (Derült
ség.) és nem úgy tett, m int Zsedényi Ede képviselő ur, ki nyílt 
bátorsággal — és ezt dicséretére m ondhatom — kimondta, hogy 
neki nem kell polgári házasság és azt elejtetni kívánja. Ma úgy 
látom, a miniszterelnök ur sokkal szerencsésebb volt a házban, 
m int a m últkor az igazságügyminiszter a bizottságban.

Legkevésbbé sem lóvén m egingatva a fölhozottak által 
eddigi meggyőződésemben, a miniszterelnök ur azon óvatos 
szavakba burkolt nyilatkozata pedig egyenesen csak m egerősít 
azon nézetemben, m elyet a bizottság csaknem egyhangúlag el
fogadott, kell, hogy az indítványt úgy tekintsem, m int e kér
désnek vógképeni elejtését. H igyjék el a t. túloldali képviselő 
urak, kik m egnyugtatva lelkiismeretüket, — mint Hoffmann Pál, 
— szavazni fognak a miniszterelnök ur indítványára, hogy az 
ország közvéleménye előtt úgy fognak állani, m int a kik e kér
dés megoldását ellenzik és azt elvettetni akarják. (Úgy van! 
balfelöl. Ellentm ondás jobbfelől.)

Szontagh Pál: Tisztelt képviselőházi Szorosan a kérdéshez 
kívánok szólni és a kérdésnél m aradn i; tudniillik az iránt aka
rom szavazatomat indokoln i: m iért óhajtom, hogy ezen fön- 
forgó és most már valóban tárgyalt kérdés a napirenden marad
jon és onnan le ne vétessék.

Minthogy szorosan a tárgyhoz akarok ragaszkodni, szava
zatomra ez alkalommal befolyással nem lehet azon te k in te t: 
vájjon liberális kérdés-e az, melyről vitatkozunk? vájjon kor
kérdés-e az, mely szőnyegen forog ? Mondom, ez jelenleg szava
zatom ra befolyással nem bir.

É n  azok közé tartozom, a kik, midőn a 21-es és később a 
9-es bizottság összeülése és tanácskozásai alapján és nyomán 
széles M agyarországon a journalisztikában és a köztanácskozá-
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sok terén az erős kormányzat utáni kívánság fölmerült, e han
got, ez eszmét, e tárgyat magukévá tették , és ezért epedezni 
kezdtek. Ámbár jól tudom azt, hogy ha valaha Magyarország 
azon szerencsés helyzetbe jutna, hogy erős kormánya legyen : 
talán sok korkérdést, sok liberális eszmét is ezen kormány oltá
rán áldozatul elégetni lennénk kénytelenek. Ha tehát mégis 
ragaszkodom ahhoz, hogy e kérdés a napirenden m arad jon : 
annak oka az, a mit t. képviselőtársam és barátom Horn Ede 
megpendített, és a mit a mai reggeli lapok közöltek, hogy tudni
illik a kormány a dologból kabinet-kérdést csinál. Mit jelent 
az, hogy ebből a korm ány kabinet-kérdést csinál? Összevetve 
azzal, hogy Pest belvárosa képviselőjének indítványa alapján 
fogadtatott el most egy esztendeje e kérdés megoldásának föl
vétele, vagyis a képviselőház adoptálta ezen ügyet, — mondom 
— összevetve ezzel azt, hogy később a kultuszminiszter ur 
hasonló értelemben nyilatkozott és hozzávéve ehhez azt, hogy 
a kormány most abból, hogy a kérdés a napirendről levétessék, 
kabinet-kérdést csinál: világosan kitűnik, hogy haszontalan 
sóvárgás a mi részünkről az erős kormány utáni vágy. Többet 
mondok : nemcsak erős korm áűyunk nincs, de épen semmi kor
m ányunk sincs. (Igaz! Igaz! a baloldalon.) A kijelentett szán
déknak, a nyilváníto tt terveknek ily hirtelen megváltoztatása 
és az a körülmény, hogy a korm ány ez ügynek a napirendről 
való levételéből kabinet-kérdést csinál: előttem bebizonyítja 
azon állításomat, m elyet az imént tettem .

Nem kormány ez, hanem egy kívül — nem tudom és nem 
akarom kimondani, hogy hol — egy az országon és a képvi- 
selőházon kívül álló hatalom nak jegeczesedése ez. (Tetszés bal
felöl.) E  kormány azon hatalomnak csak expoziturája, (Helyes
lés balfelől.) hogy ne mondjam expediturája. (Zajos helyeslés 
balfelől.)

És ezért az, a mit H orn t. barátom  m egpendített, hogy 
tudniillik rá kellemetlen benyomást te tt az, hogy a kormány a 
napirendről való levételből kabinet-kérdést csinál: legkevésbbé 
sem gyakorol pressziót szavazatomra. Sőt merem mondani, 
hogy épen azért, m ert ez kabinet-kérdéssé té te te tt:  járulok 
szavazatommal a kormányelnök ur nyilvánította intenczió ellen, 
bár nem habozom kijelenteni, hogy akkor, midőn a kor
mányt, vagyis inkább egy kívül álló hatalom nak magyar
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expedituráját érintem, fájdalmas érzés támad agyán keblemben 
a mostani kormány egyik tagja iránt, a ki irán t érzett tisztele
temet és meleg szeretetem et sohasem titkoltam  ; fájdalom igenis 
támad, de habozás nem.

É n tehát azért, m ert ez kabinet-kérdéssé téte te tt, vagy 
legalább a lapok által annak h irdettetett, a nélkül, hogy ez 
tagadásba vétetett v o ln a ; továbbá, m ert látom, hogy a kor
m ányban önálló akarat nincs, m iután az Ígéretek és a kilátásba 
helyezett tervek most már más irányba tereiteknek ; és végre, 
m ert Tisza Kálmán t. képviselőtársam beszédének a dolog érde
mére vonatkozó részére, tudniillik a polgári házasság kötelező- 
ségét illető részére nem adato tt válasz: ennélfogva nekem az 
ilyen nádszálkormánynak föntartásához hozzájárulni óhajtandó
nak nem tűnik föl, bár egyes szavazatommal, mivel a dologból 
kabinet-kérdést csináltak s mivel talán remény lenem engedtetik, 
legalább azon érdekeltségnél fogva, mely e kérdés irán t a másik 
oldal több padján is mutatkozik, mondom, reménylenem lehet, 
hogy Horn képviselőtársam félelme még talán teljesülhet is: 
íDerültség és tetszés balfelől.) én a tárgynak a napirenden 
való fönmaradására szavazok. (Elénk tetszés-nyilvánítások a bal
oldalon.)

Csanádi) Sándor: T. ház! (Zaj. Fö lk íáltások : Eláll!) Irányi 
Dániel s több képviselőtársaimnak ez oldalról tö rtén t nyilat
kozatai után nem vettem volna igénybe jelenleg a t. ház türel
mét, ha Pauler Tivadar miniszter ur olyasmit nem mondott 
volna, a mit czáfolatlanul hagynom nem lehet, nem szabad. 
Ugyanis azt m ondta a miniszter ur, hogy a jelenlegi kormány, 
mint eddig, úgy jelenleg is nem idegen érdekekért tesz valamit, 
nem idegen érdekek vezérlik, hanem a haza érdeke. É n a 
miniszter urnák e nyilatkozatát határozottan megtagadom. Önök 
uraim ez ideig még semmit, de semmit nem tettek  a haza, a 
nemzet érdekében. Önök minden tette, minden működése ide
gen, osztrák érdekekért történt. Vájjon hazai érdekben tették-e 
önök azt, hogy hazánkat, nem zetünket mind szellemileg, mind 
anyagilag a megsemmisülés örvényébe m erítették.

Azt m ondta a t. miniszter ur, hogy eddigi tetteik  nem 
saját érdekükben történtek s én kimondom, hogy a miniszter- 
elnök ur által ma te tt indítvány egyenesen, tisztán saját magok 
érdekében történt. Történt igenis — m int már em littetett —
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Becsből jö tt  bizonyos impulsus következtében; tö rtén t azért, 
hogy önök az ultram ontánizm ust m egtartsák kezeik közt, meg
tartsák  a papi hatalmat, befolyást, melyre önöknek a legköze
lebbi képviselő választások alkalmával igen nagy szükségük 
van. (Nyugtalanság.) Nagy szükségük leend igenis annyival 
inkább, m ert szeretem hinni, hogy az inkompatibilitási törvény- 
javaslat keresztülmenvén s talán némely pontjaiban a válasz
tási törvényjavaslat is megszavaztatván, nem lenne az önök 
kezében eszköz, melylyel a közvéleményt a maguk részére meg
vásárolhassák, (Zaj.) és igy folyamodni kell önöknek az ultra- 
montánizmus fegyveréhez.

É n t. h á z ! egész őszinteséggel kinyilatkoztatom , hogy az 
oly kormány, mely kellőleg nincs tájékozva még az oly tö r
vényjavaslatra nézve sem, melynek a tárgyalásra kitűzését 
néhány nappal ezelőtt önmaga határozta e l : nem méltó arra, 
hogy a kormányszékeket elfoglalja.

É n a tárgyalás m ellett nyilatkozom. (Helyeslés balfelől. 
Szavazzunk!)

Morvát Boldizsár: T. h á z ! Én nem szólaltam volna föl, ha 
Csanády Sándor képviselő ur nyilatkozatában azon szavazato
mat, melyet e kérdésben adandó leszek : az ultramontánizmus- 
sal nem hozta volna kapcsolatba. É n e vádat visszautasítom. 
(Élénk helyeslés jobbfelől.) Visszautasítom egész határozottság
gal és kijelentem, hogy én a polgári házasságot olyan kérdés
nek tartom , a mely nemcsak a lelkiismeret szabadságát érinti, 
hanem a mely egyúttal a czivilizáczió kérdése, a magyarság 
kérdése ; de egyúttal egy nevezetes, fontos közgazdasági kérdése 
M agyarországnak. (Helyeslés.)

De nemcsak ezt jelentem  ki, hanem kijelentem  azt is, 
hogy ha e tárgy napirendre k e rü l: én a kötelező polgári házas
ság m ellett fogok szavazni; (Helyeslés jobbfelől.) m ert ez a 
polgári házasságnak egyetlen módozata, egyetlen neme, mely a 
vallási érzületet nem sérti. (Helyeslés.)

De önök — urak — a kérdést idegen térre  terelték át. 
Ma nem arról van szó : akarjuk-e a kötelező polgári házassá
got vagy nem ? hanem szó van arról, hogy akarunk-e a kor
m ánynak időt engedni arra, hogy e fontos kérdésben magát 
kellőleg tájékozhassa. (Helyeslés a jobboldalon. Fölkiáltások a 
baloldalon. H át nem volt reá elég ideje?!)
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É n a loyalitás e m érvét semmiféle kormánynak sem tagad
hatnám meg, nem tagadhatnám  meg még akkor sem : habár az 
ellenzék padjain foglalnék is helyet.

A házasság kérdésével egyúttal a házassági jog  szabályo
zása is kapcsolatban v a n ; kapcsolatban van azon igen fontos 
kérdés is, mely eddig megakadályozta a polgári házasság intéz
ményének é le tbelép tetését: az anyakönyvek vezetésének kér
dését.

Három-négy hónapi határidőről van a szó, mi megadjuk 
a korm ánynak ez időt loyalitásból. A közvéleményről, a parla
ment hangulatáról e kérdésre nézve a kormány tájékozást sze
rezhetett magának. Nem felek én attól — bár ma nem kötjük 
is meg a kormány kezét, bár ma nem mondjuk is ki, hogy a 
kötelező polgári házasság iránt tegyen nyilatkozatot, nem félek 
attól, hozzon be a kormány olyan javaslatot, a milyen neki 
tetszik : mi elfogadjuk, a mi nekünk tetszik. (Helyeslés jobb- 
felől.)

É n tehát az elhalasztásra fogok szavazni, a nélkül, hogy 
össze engedhetném magamat vegyittetn i azokkal, kik ultramon- 
tán velleitásokkal vannak szaturálva, vagy a kik a kötelező 
polgári házasságot nem akarják. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

Elnök (leszáll és helyét Torma Károly foglalja el.)
Lázár A dám : T. h á z ! (E lá ll! Szavazzunk!) Igen rövid 

leszek, csak egy pár szót akarok mondani. Valóban nagy mérve 
kívántatik  a higgadtságnak, hogy a korm ánynak ilyen nyilvá
nos és el nem palástolható szabadelvületlen eljárásával szemben 
különösen az olyan védelmek után, mint a milyenben az exmi- 
niszter Horvát Boldizsár t. képviselő ur azt részesítette, föl ne 
szólaljunk.

A képviselőházban 1868 óta ismételve ki van mondva, 
a polgári házasság rendezésének szüksége, és utoljára 1873-ban 
utasittatott a kormány, hogy mind a lelkiismereti szabadság, 
mind a polgári házasságról törvényjavaslatot terjesszen be. A 
körül forog tehát most a kérdés, a m it a miniszterelnök és 
hívei szándékosan kikerülni akarnak, tudniillik, hogy a köte
lező polgári házasság elvileg fogadtassák el, és ennek alapján 
utasittassék a kormány, hogy még ezen év végéig, törvényja
vaslatot terjesszen be, úgy látszik ez a z : a mit szándékosan 
kerülni akarnak. A miniszterelnök ur mindig azt ígérte, hogy
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majd ebben, majd abban az időben fogják beterjeszteni ; de egy 
szót sem mer mondani arról, hogy a kötelező polgári házasság 
elvéből kiindulva fog a javaslat beterjesztetni. Ez az, a mit a 
háznak el kell határozni, ez az oka annak, hogy rendesen min
den rendszer és alapelvek megállapítása nélkül terjeszti elő a 
kormány javaslatait, ezt kell megelőzni, erre czéloz a bizottság 
jelentése is, mely ezzel összefügg. É n részemről teljességgel el 
nem fogadhatom a kormány javaslatát, mely az elnapolás iránti 
indokolatlan és szabadelvűeken kérelm et tartalmazza, mi egyre 
megy a végetlenig elodázással; hanem a napirendre kitűzött 
tárgyalás m ellett szavazok.

Elnök'. Kivánja-e a tisztelt ház az állam és egyház közti 
viszonyok rendezése tárgyában kiküldött bizottság jelentésének 
tárgyalását a napirendről levenni, igen vagy nem '? (Fölkiáltá
sok : Igen ! Nem !)

'Két oldalról 20—20 aláírással, névszerinti szavazás kére
tik. Ki fogom huzni a betűt·, melyen a szavazás kezdődik. (Meg
történik.)

„S“ betűnél kezdődik, 5 perezre felfüggesztem az ülést.
(Szünet után.)

M éltóztassanak helyeiket elfoglalni. A kérdés föl fog 
olvastatni.

Mihályi. Péter jegyző : (olvassa a kérdést.)
Elnök: Az igennel szavazókat W ächter Frigyes, a nem-mel 

szavazókat Beöthy Algernon, a távollevőket Huszár Im re fog
ják  jegyezni.

Szeniczey Ödön jegyző: (olvassa a névsort, mely alka
lommal)

Igen-nel szavaztak: Sachsenheim Albert, Schaser Frigyes, 
Sckmausz Endre, Schuller József, Somssich Pál, Stoll Károly, 
Szabadhegyi Antal, Szakáll Antal, Szapáry Gyula gróf, Szende 
Béla. Szeniczey Ödön, Szentpály Jenő, Szilágyi Dezső, Szirmay 
Ödön, Szitányi Bernát, Szögyény László, Taray Endre, Tavaszy 
Endre, Tisza Lajos, Torma Károly, Tormássy Mihály, Toszt 
Gyula, T refort Ágoston, Urbanovszky Ernő, Yargics Imre, 
Yécsey József báró, Vizsolyi Gusztáv, Vladár Ernő, W ächter 
Frigyes, W odianer A lbert báró, W odianer Béla, Zeyk Károly, 
Zichy Antal, Zichy Im re gr., Zichy József gr., Zichy Manó gr., 
Zmeskal Mihály, Zmeskal Zsigmond, Zsedényi Ede, A pponyi



217

Albert gróf, Barcsay Ákos, B artal György, B atthyányi Zsig- 
mond gróf, Benedikty Albert, Beöthy Ákos, Berényi Ferencz 
gróf, Bésán Mihály, Bittó Béni, B ittó István, Bittó Kálmán, 
Bogdán Vincze, Bömches Gyula, B rennerberg  Mór, Brezovay 
László, Brogyányi Vincze, Buday Sándor, Buzinkay Pál, Csáky 
Gyula gróf, Csemeghy Károly, Csillagh László, Czobel Albert, 
Dálnoky Barna, Dániel Ernő, Dániel Pál, Decány Károly, Doer 
Soma, Eötvös Károly. E rnust Sándor, É ber Nándor, Érkövy 
Adolf, Fabriczius Károly, Fáik  Miksa, Fest Imre, Földváry 
János, Fröhlich Gusztáv, Giczey Samu, Ghyczy Kálmán, Goda 
Béla, Gorove István, Gozmanu János, Gull József, Hajós János, 
Halassy Gyula, H arkányi Frigyes, Harkányi Károly, Házmán 
Ferencz, Hedry Ernő, Hegedűs János, Hoffmann Pál, Hollán 
Ernő, H orvát Boldizsár, H orváth Döme, H orváth K ároty , H or
váth Lajos. Hradszky Antal. Ivánka Zsigmond, Janicsáry Sán
dor, Jendrassik Miksa, Jeney  József, Ju sth  József, Kajuch 
József, Kautz Gyula. Kazinczy István, Kálnoky Pál gr., Kemény 
Gábor b., Kerkapoly Karolj', Kégl György, Királyi Pál, Koriz- 
mics László, Kovách László. Kubinyi Árpád, Kvassay László,’ 
Késmárky Károly, K ubinyi Ödön, Lejtényi György, Lészay 
Lajos, L iptay  Béla báró, Lónyay Béla gr., Lónyay János, 
Lónyay József, Lukács Béla, Lukácsi Béla, Löw  Vilmos, Madas 
Kárcly, Major Pál, Mandics Tivadar, Mangesius Károly, Marx 
Antal, M atuska Péter, Máday Sándor, Máriássy Béla, Máriássy 
Kálmán, Mihályi Péter, Molnár Antal, Muslay Sándor, Nedeczky 
István, Nelirebeczky Sándor, Nemes Sándor gr., Nemes Péter, 
Paczolay János, Papp Lajos. Pauler Tivadar, Péchy Manó gr., 
Petrovay Ákos, Pissuth István, Podm aniczky Frigyes báró, 
Pogány Károly, Pólya József, Popovich Jenő, Prileszky Tádé, 
Pulszky Ágost, Pulszky Ferencz, Radocza János. Radvánszky 
Károly, Rannicher Jakab, Ráday Gedeon gróf, Román Sándor, 
Rudics József báró.

Niim-mel szavaztak : Schwarcz Gyula, Simoncsics Béla, 
Simonffy Kálmán, Sréter Lajos, Solymossy Bálint, Szaplonczay 
Miklós, P.-Szathm áry Károly, Szathm áry Miklós, Szentimrey 
Elek, Szilády Áron, Szederkényi Nándor, Szontagh Pál, Tar- 
nóczy Gusztáv, Tisza Kálmán, Tisza László, Tóth Kálmán, 
Trifunácz Sándor, Teleszky István, Ugrón Gábor, Vajda János, 
Varga Károly, Varró Sámuel, Várady Gábor, Vidliczkay József,
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W ahrm ann Mór. Zámory Kálmán, Almásy Sándor, Bakcsi Ferencz, 
Baranyi Ágoston, Becze Antal, Beniczky Gyula, Beniczky Ödön. 
Beöthy Algernon, Beöthy Lajos, Bobory Károly, Bocsánszky 
Adolf, Boér Antal. Bogyó Sándor. Bonts Döme, Babes Vincze. 
Gsanády Sándor, Gsáky Tivadar gróf, Csávolszky Lajos, Cseh 
Károly, Csernátony Lajos, Csiky Sándor, Csipkés Lajos, Deáky 
Lajos, Degenfeld Lajos gr., Dobay Antal, Dobsa Lajos, Doma- 
hidy Ferencz, Domahidy István, Duka Ferencz, Dulovics E rnő, 
E lek Gábor, Eördögh Frigyes. É der Ferencz, Farkas Elek, 
Földváry Mihály, Földváry Miklós, Gaál Mihály, Galgóczy Sán
dor. Gáspár András, Gubody Sándor, Hajdú Ignácz, Helf'y 
Ignácz, Hets Károly, Horánszky Nándor, Horn Ede, H orváth 
Gyula, Houchard Ferencz, Huszár Imre, Irányi Dániel, Janko- 
vick Miklós, Kabos Elek, Karassiay István, Kállay Ákos, Kállay 
Ödön, Kiss János. Kiss Lajos, K örm endy Sándor. Kosztich 
Lázár, László Imre, Lázár Ádám, Luksich Bódog, Lükő Géza, 
Madarász József, Majoros István, M ajthényi Dezső, Matolay 
Etele, Maximovics Miklós, Máriássy Endre, Mednyánszky Sán
dor, Milkovics Zsigmond, Mocsonyi Antal, Molnár György, 
Móricz Pál, Mukics Ernő. Nagy György, Oláh Gyula, Orbán 
Balázs. Pap György, Pat.ay István, Péchy Jenő, Péchy Tamás, 
Prónay' Dezső báró. Polit Mihály.

Távol voltak: Saáry Miklós, Salamon Lajos, Sennyey' Pál 
báró, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos b., Sipos Orbán, Siskovics 
Tamás. Stanesku Imre. Steiger Gyula, Szabó Imre. Szakácsy 
Dániel, Szemző János, Szentmiklóssy Pál. Szepessy Gyula, Széli 
Kálmán, Szilágya István, Szilvay Károly', Szlávy József, Szluha 
Benedek. Szmrecsányi László, Szombathelyi Győző, Szomjas 
István. Takács Lajos, Tarnóczy Béla, Teleky' Sándor gr., Tol- 
nay Károly', Tóth Bálint, Tóth József, Tóth Vilmos. Trauschen- 
fels Emil, Trajcsik Alajos, Uhlarik János, U rváry Lajos, Ürmé- 
nyi Miksa, Wass Sámuel gr., Vállyi János, Vécsey' Tamás, 
Vojnics Barnabás, Zsitvay József, Baldácsy Antal báró, Balogh 
János, B artha Miklós. B atta  Andor. Bánffy György gr., Bánó 
György gr.. Bánó József, Bárczay' József, Beliczey Kudolf, 
Berchtold A rthur gróf, Bohus Zsigmond, Borlea Zsigmond, 
Bothos Kálmán, Bujanovich Sándor, Császár Bálint. Boitizsár 
József, Csengery' Antal, Csernovics Péter, Cséry Lajos, Csiky 
István, Dániel Béla, Deák Ferencz. Decany Gusztáv, Dedinszky
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József, Degré Alajos, D im itrievits Miklós, Divald Adolf, Deőry 
József, Doda Traján, E itel Frigyes, E őry  Jenő, Eder István, 
Farkas Gyula, Festetics Pál gróf, Forgách A ntal gróf. Ghyczy 
Dénes, Giaófalvy Albert, Gullner Gyula. H aller Ferencz gróf, 
Hammersberg Jenő, Havas Sándor, Hodossy Imre, Hodossiu 
József, H orváth Elek, H orváth Mihály, H orváth Sándor, H un
kár Mihály, Hunyady László gr., Ibrányi Lajos, Istóczy Győző, 
Ivánka Imre, Janicsáry Szilárd. Joannovich György, Jókai Mór, 
Ju rka  Bazil, Ju sth  Kálmán, Kapp Gusztáv, Karácsonyi Guidó 
gr., Kardos Kálmán, K asper Mihály, Kassay Ignácz, Kármán 
Lajos, Károlyi Ede gróf, Károlyi Gyula gróf, Keglevich Gábor 
gróf, Kemény István báró, Kem ény Kálmán báró, Kemény 
Mihály, Kendeffy Árpád, Keresztesy István, Kiss Miklós, Kon- 
dorossy György, Kozma Párthón, Lehoczky Egyed, Lipovniczky 
Sándor, Lónyay M enyhért gróf, M ajthényi Bálint, M akray 
László, Matkovics Tivadar, Matics János, Máday Lajos, Miletics 
Szvetozár, Molnár Aladár, Molnár István, Molnár Pál, Muresianu 
Joachim, Németh Albert, Nikolics Sándor, Ocskay István, Oláh 
Miklós, Ónossy Mátyás, Ottlik Géza, Palkovich Károly, Patru- 
bány Gergely, Popesku Elek, Perényi Zsigmond báró, Petrik  
Gyula, Popovics-Desseanu János, Radó Kálmán, Ragályi Gyula, 
Ragályi István, Rátonyi János, Remete Géza.

Elnök: (Szavazás után.) A szavazatok eredmén37e ki fog 
hirdettetni.

Wächter Frigyes jegyző: (olvassa.) 442 igazolt képviselő 
közül igennel szavazott 158; nemmel 108; távol volt 143 ; elnök 
és 32 horvát képviselő nem szavazott. A többség tehát 50.

Elnök : E szerint a háznak többsége a bizottság jelentését 
a napirendről leteszi.

1874. november 7-én az uj ülésszak folytán uj bizottság lett 
választva, ennek tagjai lettek: Bonts Döme, É rtei Frigyes, Gullner 
Frigyes, Házmánn Ferencz. Molnár Aladár, Nikolics Sándor, 
Beniczky Gyula, Mihályi Péter, Irányi Dániel, Petrovay Ákos, 
Joannovics György, Huszár Imre, Lükő Géza, Madarász József, 
Szentimrey Elek, Ónossy Mátyás, báró Kemény Gábor, Bittó 
Kálmán, Ju sth  József, Király Pál, Tolnay Károly, Tóth Vilmos, 
Pólya József, Vargics Imre, Zichy Manó gróf, Molnár Antal, 
Bésán Mihály.
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1875. évi április hó 28-án Molnár Aladár előadó ezen bizott
ság következő jelentését m utatta be a háznak :

Az állam és egyház közti viszony rendezése ügyében kiküldött 
bizottságnak jelentése, a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény-

javaslat tárgyában.

1. A  bizottság véleménye az állam és az egyházak közötti viszonyok 
rendezésére szükséges törvényhozási teendőkre nézve.

A z  állam és az egyházak között századokon át szövődött, 
s a régi ma már Európaszerte és hazánkban is m egváltozott 
politikai, jogi, társadalm i s egyházi állapotok szerint képződött 
viszonyokat a nemzet átalakult alkotmányának, ebből folyó jog 
rendszerének a jelen társadalmi és műveltségi szükségeinek 
megfelelőleg rendezni törvénynyel, ezt ép úgy halaszthatlanul 
követelik az államnak s a polgári szabadságnak, m int a hitfe- 
lekezeteknek s a vallásszabadságnak érdekei.

Azonban úgy a polgári magán s a politikai közéletben, 
m int másfelől a hitfelekezetek egyházi életében sokfelé elágazó, 
igen különféle ügyekre vonatkozó s hagyományosan meggyöke
rezett mindezen viszonyokat egyszerre egy törvény által újra 
rendezn i; a hosszú történelm i képződés által összebonyolódott 
kérdéseket a törvényhozás egyetlen intézkedésével megoldani 
nem lenne czélszerü s tán lehető sem, sőt mindenesetre lehe
tetlen volna a nélkül, hogy a viszonyoknak óhajto tt tisztázása 
és rendezése helyett, ha csak átm enetileg is erőszakosan meg 
ne zavarnák mind a jogi, mind az egyházi állapotokat.

Ennélfogva az állam és egyház közötti viszonyok rende
zésére véleményadásért kiküldött bizottság azon nézetben van, 
hogy a kérdéses viszonyok ne együttesen az összes megoldandó 
kérdéseket magába ölelő egy törvénynyel, hanem fokonként a 
pozitív állapotokat tekintetbe véve, és a gyakorlati szükség 
szerint rendezendők több egyes oly törvényekkel, melyek mind
egyike egyfelől a gyakorlatban legsürgősebb intézkedéseket 
foglalja magában, s másfelől tervszerűen előkészíti a törvény- 
hozás által kitűzött irányban való továbbfejlődést.

íg y  tek in ti a bizottság egyik legelső teendőnek oly házas
sági törvény alkotását, melyben a házasság polgári jogi viszo
nyai az ország minden lakosára nézve általánosan kötelezöleg
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szabályoztassanak, és a melyben a családélet jogi alapja az 
államban egységesen rendeztessék, sértetlenül fenhagyatván a 
vallási momentumnak az illetők hite szerint való érvényesítése. 
A bizottság ezen ügyben még a múlt 1874. évi junius havában 
benyujtá vélemény es jelentését a t. háznak és a jelen alkalom
mal is az azon jelentésben k ife jte tt okoknál fogva ismételten 
kéri, móltóztassék a házassági törvény alkotása iránt minél 
előbb intézkedni.

Akár elvileg, akár a gyakorlati szükséget tekintve, a házas
sági jogviszonyok szabályozása m ellett legsürgősebbnek látja  a 
bizottság a vallás (és pedig bárm ely vallás) szabadon gyakorol- 
hatásának törvénynyel biztosítását és rendezését.

Az 1848. évi XX . törvényczikkben az unitara vallás bevett 
vallásnak nyilvánittatik  és a bevett vallások között — legalább 
elvben — tökéletes jogegyenlőség és viszonosság m ondatik ki. 
Ezen egyenjogúság és viszonosság az 1868. évi L i l i .  tö rvény
czikkben némely ügyekre vonatkozólag részletesebben állapitta- 
tik  ugyan meg, de a kim ondott jogegyenlőség és a belőle 
következő vallásszabadság is mind a két törvényben egész mai 
napig csupán a már 1848-ig törvényesen bevett hitfelekezetekre 
van szorítva és sem a nemkeresztényekre, sem a többi keresz
tyén felekezetekre nem terjedhet ki a törvény értelmében.

Míg az állam annyira benső összeköttetésben akart állani 
bizonyos keresztyén egyházakkal, hogy saját intézm ényeit is 
azon illető egyházak elveihez s tanaihoz alkalmazta és ennél
fogva a polgári s politikai jogok gyakorlását is csak azon lako
soknak engedte meg, kik azon uralkodó vagy legalább bevett 
vallások hívei v o lta k ; addig úgy más országokban, mint 
hazánkban volt jelentősége (sőt bizonyos szempontból szüksége 
is) annak, hogy a vallás szabad gyakorlata csak bizonyos, reci- 
piált keresztyén felekezeteknek engedtetett meg. De ma már, 
midőn a nemzetek az államot egészen önálló, saját jogi és 
erkölcsi elvein alapuló, legfelsőbb ethikai intézm ényüknek tekin
tik, midőn a már ezen úgynevezett jogállam ban a törvényhozá
sok s a kormányok bármely vallási elvektől függetlenül rende
zik a polgári életet; és midőn másfelől a politikai jogokkal 
bíró polgárok az egyéni szabadság alapján is megakadályozat- 
lanul csatlakozhatnak a legkülönfélébb vallásokhoz, ma a dol
gok ily állásában sem nem indokolható, sem fenn nem tartható
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azon állapot, melyben a vallás szabad gyakorlata csak bizonyos 
bevett vallásokra szorítkozzék.

Hogy a m agyar törvényhozás is az államot minden h it
felekezeti vagy vallási színezettel ment önálló intézm ényül 
akarja tekinteni, bizonyítja ezt azon ténye is, hogy a zsidókat, 
kik nem keresztyének, a politikai s polgári jogok gyakorlására 
1867-ben a keresztyénekkel egyenlően jogosíto ttaknak nyilvá- 
nitá. Ámde ekkor mivel indokolhatjuk ezt, hogy az öt bevett 
keresztyén felekezeten kívül levő többi keresztyén felekezetek
nek még nincs szabad vallásgyakorlat engedve ? mivel indokol
ható, hogy a zsidók politikailag a keresztyénekkel egyenjogúak, 
vallásilag pedig még ma is csak eltűrtek , s úgyszólván tö rvé
nyen kívül állanak.

Az 1848. évi XX . törvényczikkben a bevett hitfelekeze- 
tekre kim ondott vallásszabadság és viszonosság tehát kiterjesz
tendő bármely vallásuakra nézve.

Ez nem csupán azon elveknek logikai következése, 
melyekre a m agyar állam újabb institucziói helyeztettek, hanem 
a gyakorlati szükségnek is követelménye. Ugyanis hazánk
ban már jelenleg több százezerre megy azok létszáma, kik 
m agukat keresztyénekül vallják, de bevett vallásfelekezetek 
egyikéhez sem akar tartozni, s kik ennélfogva vallási, különö
sen egyházi életükben vagy törvényeinken kívül s ezek által 
meg nem engedett állapotban vannak, vagy lelkiismeretükön 
elkövetett erőszakkal kénytelenek oly hitfelekezethez tartozni, 
melyhez őket hitük s vallási meggyőződésük nem csatolja. — 
Igaz, e tekintetben az élet annyira túlszárnyalta törvényeinket, 
hogy ma már, ha valaki törvényeink ellenére a keresztyén val
lást elhagyja, vagy be nem vett hitfelekezetekhez csatlakozik, 
a polgári hatóságok nem kényszerítik a visszatérésre s legfőbb 
azon m éltánytalanságot követik el rajta, hogy továbbra is köte
lezik az elhagyott egyház költségeihez járulni. Igaz, hogy ha 
nem is törvényesen, de tettleg  körülbelül életbe lépett hazánk
ban az egyéni teljes vallásszabadság, a m ennyiben a polgári 
hatóságok senkit sem háborgatnak vallásáért, bárm it higyjen is. 
De másfelől a mellett, hogy a polgárok tettleg  így gyakorlott 
hitbeli szabadsága is jogilag nem biztosíto tt s inkább csak a 
hatóságok változható tetszésétől függ, a dolgok ezen állapota a 
törvények szükséges tekintélyének, az állami közrendnek és a
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közerkölcsiségnek érdekéből is káros. H átrányos következései 
annyival inkább érezhetők, mivel az anyakönyvek vezetése és 
a házasságok kötése a hití'elekezetek kezében van, és mivel 
nincs oly törvényünk, mely a gyülekezési és társulási jogot, 
sem oly törvényünk, mely az államnak a vallásfelekezetek iránt 
a kormány által gyakorlandó főfelügyeleti jogát szabályozná s 
ez által egyfelől, az egyének vallási meggyőződésének szabad
ságára, másfelől az állam biztonságára nyújtana garancziát.

Igaz, hogy a zsidók is, bár a törvény e tekintetben semmi 
engedélyt nem ad nekik, tettleg  úgyszólván korlátlan szabad
sággal gyakorolhatják vallásukat. De másrészről a törvény 
hiánya m iatt az állam felügyeleti joga sem gyakorolható irá
nyukban kellőleg.

Valóban gyakorlati viszonyainkat tekintve nem csupán az 
egyének teljesen jogosult lelkiismereti szabadságáért, hanem leg
alább is oly m érvben az állami rend, biztonság és valamennyi 
felekezet irányában gyakorlandó felügyelet érdekéből szükséges 
a vallás általános szabadságát törvénynyel biztosítani és egy
szersmind szabályozni.

Ezen okoknál fogva, s illetőleg ezen czélból foglalta össze 
a bizottság vélemónyes javaslatait egy a „vallásszabadságról“ 
szóló törvényjavaslatban, melyet ·/. alatt mellékelve van szeren
csénk a t. háznak benyújtani s tárgyalásra, ajánlani.

A bizottság ezen javaslatban foglalt intézkedések után a 
törvényhozás legközelebbi teendőjéül vélné a véduri jogviszo
nyon (patronatus) alapuló szolgálmányoknak korszerű szabályo
zását. A társadalmi, jogi és birtokviszonyok jelen alakulásai és 
úgy a birtokosokra, mint az illető egyházakra ebből származó 
inkonveniencziák mind sürgetősebben igénylik ezen ügy rende
zését. A bizottság utasíto tta  is egy albizottságát erre vonatkozó 
javaslatához az előmunkálatokat megtenni, azonban az ország
gyűlésen közbejött nagyfontosságu események és a tagoknak 
képviselői egyéb elfoglaltsága m iatt működése nem haladhatott 
annyira, hogy ezen ma már igen szövevényes tárgyban a t. 
háznak kész javaslatot terjeszthetne be még ezen országgyűlés 
alatt.

Ezen három nagyfontosságu ügy rendelkezését véli a 
bizottság a törvényhozás e téren legsürgősebb teendőjéül. 
Hogy ezek tisztázása után az egyházak és az állam közötti
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viszonyok szabályozására, meg mit és minő sorrendben kellene 
tenni, erre véleményt ma annyival kevésbé mondhatunk, mivel 
ez nagyrészben attól függ, hogy a fen t kijelölt kérdéseket a 
törvényhozás minő iránj^ban és minő m érvben oldja meg.

II. „A vallás-szabadságról“ a bizottság által benyújtott törvény- 
javaslat alapelvei.

Azon eszméket, melyek az egész törvényjavaslatnak min
den részletein átvonuló alapelveiül szolgálnak, a következőkben 
foglalhatjuk össze :

Az állam minden polgára, illetőleg minden lakosa számára 
biztosíttassák a vallási meggyőződésnek és pedig bárminő val
lási hitnek teljes szabadsága, úgyszintén hitének akként való 
külső kifejezhetése és gyakorolhatása, hogy ezáltal ne sértse se 
más polgároknak törvényben biztosított jogait s egyéni szabad
ságait, sem az állam intézményeit, polgári kötelességeit.

Ez az állami kötelességben is valósítható teljes egyéni 
vallásszabadság. (1 — 3. §.)

2. Miután mind az egyéni szabadságnak természetes kövét- 
ménye a társulási szabadság, mind pedig a vallási élet teljes 
erejével mindig közösségben fejük ki, s minden vallás éppen 
híveinek egyesületében gyakorolja a társadalom ra legjótóko- 
nyabb hatásait, ennélfogva biztosítani kell a polgároknak azon 
jogát is, a mely szerint nemcsak egyénileg valihatnak bármely 
hitet, hanem annak gyakorlására testületekké, vagyis egy
házakká szabadon egyesülhessenek, s ezen társulataikban a 
szükséges testületi jogokkal bírjanak.

3. A vallás szabad jogának egyik leglényegesebb feltétele 
az lévén, hogy akár az egyéni hit, akár a testületben szerve
zett vallási közélet függetlenné legyen téve minden reá nézve 
külső idegen hatalom kényszerítő befolyása alól, ennélfogva az 
állam a vallási élet belső körébe semminemű rendelkezéssel se 
avatkozzék. A vallási felekezeteknek teljesen önmaguknak kell 
intézkedniük minden a h it vagyis vallás (religio) belső körébe 
tartozó ügyeikről.

Az egyháznak az államtól különválasztása és a „szabad 
egyháznak a szabad állam ban“ nagy elve, voltakópen abban 
kell hogy álljon, és helyesen akként valósítható, hogy válasz-
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tassók el a vallási hitköre a jogi és politikai világ körétől, 
hogy a lehetőségig különittessék el a belső vallási élet a világi 
államélettől, s egyszersmind a polgároknak ezen akár egyéni
leg, akár egyházi testületekben gyakorlott vallási élete és tevé
kenysége biztosittassók a világi hatalom nak minden kényszerítő 
beavatkozása ellen.

Ebben áll a vallásnak és az egyháznak szabadsága.
4. Azonban a hitfelekezetek az által, hogy bár vallási 

czélokra alakult, de mégis emberekből álló, az államban kül
sőleg létező s testületi jogokkal, sőt anyagi szükségletekkel 
bíró társulatokká vagyis egyházakká válnak, ez által, mondjuk, 
egyszersmind a világi érdekek terére lépnek, bizonyos jogi 
viszonyba s többféle összeköttetésbe és érintkezésbe jönnek úgy 
saját tagjaikkal, kik egyszersmind állampolgárok, m int szintén 
az államban lévő más részint egyházi, részint világi testü letek
kel, s végre magával a legfelsőbb világi hatalommal, az állam 
mal. Nem tagadható annak lehetősége, hogy ezen érintkezések 
folytán összeütközések tám adnak a különböző testületek között, 
valamint annak lehetősége sem, hogy egyes esetekben valamely 
hitfelekezeti testület saját vallási életének körén túllépve a 
világi körébe avatkozhatik, s ez által m egsértheti vagy az 
egyes polgároknak polgári szabadságát, vagy magának az állam
nak szabadságát és souverainitását.

Ennélfogva mind az egyház és állam — helyesebben a 
vallási hit és a politikai élet — különválasztásának elve szerint, 
mind a polgári szabadságnak és az államnak érdekéből, vala
mint egyfelől a fentebb előadott elvek értelm ében biztosítani 
kell a vallásfelekezeteket a hitbeli teljes szabadságról és val
lási életük körébe való minden akár állami, akár egyéb külső 
beavatkozás e llen ; úgy viszont a törvényben biztosítást kell 
nyújtani az iránt is, hogy egy felekezet sem terjeszkedhetik 
tevékenységében saját vallási életén túl, s m int vallási testület 
nem avatkozhatik polgári s politikai ügyekbe, továbbá, hogy 
nem sértheti a körébe nem tartozók vallási életét sem. Egyszó
val, a vallásfelekezetek irányában is biztosítani kell a társa
dalmi bekét, az állami közrendet, az állami souverainitását és az 
egész politikai szabadságot.

Mihelyt a vallási életet általában, s igy az egyes vallásokat 
is emanczipálják a politikai hatalom  uralm a s beavatkozása alól:

II. 15
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azonnal egszersmind az állam függetlenségét és teljes souverai- 
nitását is minden szükséges eszközökkel biztosítanunk kell a 
vallásfelekezetekkel szemben. A „szabad egyház a szabad állam
ban“ — nagy elvének magában kell foglalnia nemcsak az egy
házak szabadságát az állam irányában, hanem az állam szabad
ságát is az egyházak irányában.

Ezen értelemben állapítandó meg az egyházaknak s az 
államnak kölcsönös jogköre, s az államhatalomnak a vallás
felekezeti testületek irányában gyakorlandó felügyeleti s ellen
őrzési joga, illetőleg kötelessége. — Nevezetesen az állam- 
hatalomnak őrködnie kell a felett:

a) hogy vallási hite senkit se m enthessen fel törvényen 
alapuló bármely kötelességeinek teljesítése alól;

b) hogy egyházi szabályai vagy egyházi belsősége senkit 
ne akadályozzon sem polgári kötelességeinek, sem polgári jogai
nak és szabadságának gyakorlásában ;

c) hogy bárm ely felekezet tiszteletben tartsa az államfelség 
jogait, engedelmességgel viseltessék az ország minden törvényei 
iránt, és sem isteni tiszteletében, sem egyházi közéletében ne 
történjék semmi olyan, mely a közerkölcsiséget vagy az ország 
valamely törvényét sé rten é ;

d) hogy különböző vallásfelekezetek tiszteletben tartsák 
egymás békéjét és szabadságát;

e) hogy egy hitfelekezet se terjeszsze tevékenységét a saját 
vallási életére tartozó egyház ügyein t ú l ; és végre

/)  hogy m indenik vallásfelekezetnek oly egyházi szervezete 
legyen, vagy legalább az államkormánynyal az illető egyház 
oly viszonyban álljon, a melynél fogva a kormány ezen fel
ügyeleti s illetőleg ellenőrzési jogát kellő eredménynyel gya
korolhatja.

Az államhatalom az előadott elveken alapuló s tisztán a 
szabadság védelmére irányuló felügyeleti joga m ellett és az ez 
által nélkülözhetlenné tett, s a törvényben kijelölendő korlátok 
között lehet bármely vallásfelekezetnek gyakorolnia hitbeli és 
testületi szabadságát.

Az állam ezen önvédelmi eljárását a m agyar törvényhozás 
eddig részben az által gyakorolta, hogy nem általában bármely 
hitbelieknek engedett szabad vallásgyakorlatot, hanem esetről-
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esetre engedélyezett (bevett, recipiált) oly keresztyén vallás
felekezeteket, melyeknek hitvallásaiból s egyházi intézményeiből 
meggyőződött a felől, hogy az államnak nem veszélyesek részint 
az által, hogy a törvényekben (példának okáért az 1790/91 : 
XXVI. és X X V II. törvényczikkben) általános kifejezésekben 
kifejeztetett király ő felségének főfelügyeleti joga, részint végre 
az által, h o g y : — m int példának okáért római katholikus egy
ház irányában, — törvények szórványos egyes intézkedései 
mellett sok százados joggyakorlaton alapuló felügyeleti és ren
delkezési jog  fejlett ki.

Azonban sem az általános vallásszabadság eszméjével, sem 
a nemzet jelen alkotmányával, szabad politikai intézményeivel, 
sem a jelen társadalmi viszonyokkal nem egyeztethető többé 
össze azon rendszer, a mely szerint esetről-esetre előleges vizs
gálat után engedélyeztessék akár a kormány, akár a törvény
hozás által egyes vallásfelekezeteknek az államban létezhetés és 
vallásgyakorolhatás joga. Azután ez eljárás nem is nyújthatna 
biztosítékot sem az államnak, sem az illető felekezeteknek már 
annálfogva sem, mivel az egyszer egy bizonyos hitvallás és 
egyházszervezeti szabályzat alapján recipiált hitfelekezet a leg
közelebbi alkalommal lényeges változtatást tehetne hitvallásában, 
akár egyházszervezetében, s ekkor vagy a törvényhozásnak 
kellene mindannyiszor az ügyet újból tárgyalni s esetleg egyez
kedésbe bocsátkozni a változtatás irán t az illető felekezettel, 
vagy pedig a kormány tetszésére kellene bízni, hogy a változ
tatására az engedélyt megadja-e vagy nem?

A néhai báró Eötvös József vallás- és közoktatási minisz
ter által a vallás szabad gyakorlásáról 1869-ben előterjesztett 
törvényjavaslatban mind a vallásfelekezetek szabadsága (4. §.), 
mind az állam felügyeleti joga (5. §.) csak általánosságban van 
kimondva. Azonban, ha a törvény nem határozza meg részle
tesebben azon feltételeket, melyek alatt, s azon korlátokat, 
melyek között a hit felekezetek szabadságukat élvezhetik és a 
melyek m egtartására a korm ánynak felügyelnie kell, akkor egy
felől a kormánynak nincs a felekezetekkel szemben kellő tám 
pontja, melyre szükség esetén erélyes, de egyszersmind alkot
mányos eljárását alapíthatná; másfelől pedig az illető felekezetek 
nincsenek biztosítva azon lehetőség ellen, hogy az államkormány 
esetleg önkényesen jár el irányukban.

II. 15*
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Ezen okoknál fogva a bizottság az általa benyújtott 
törvényjavaslatban az ellenőrzés és felügyelet azon módozatát 
ajánlja, a mely szerint bármely hitfelekezet minden előleges 
engedély vagy törvénybe beozikkelyezés nélkül a kormánynál 
való egyszerű bejelentéssel szabadon alakulhat, de a törvényben 
részletesen legyenek megállapítva azon feltételek, a melyek alatt 
a hazában létezhetik, valam int azon korlátok, a melyek között 
azontúl is egész egyházi életének mozognia lehet. Ha az illetők 
által a törvényből előre tudható ezen feltételeknek (akár uj 
alakulásnál, akár változásnál) elég van téve, a kormány tartozik 
elismerni a hitfelekezet törvényes létezését; az elismerést csak 
akkor tagadhatván meg, vagy kifogást csak akkor tehetvén, ha 
a törvény követelm ényét látja  megsértve. Ez utóbbi esetben 
azonban, ha az illető felekezet hívei azon meggyőződésben 
vannak, hogy a törvény rendeletéinek eleget tettek, akkor a 
köztük és a kormány között lévő nézet-eltérés csak a törvény 
értelmezésével dönthető el, s ennélfogva a 10-ik §. értelmében 
a törvényhozás körébe tartozik.

Hasonló indokokból vannak a javaslatban körvonalozva az 
egyházi élet azon mozzanatai is, melyre az állam főfelügyeleté
nek ki kell terjeszkedni.

Némelyek nézete szerint a vallásszabadságról szóló törvény
ben a felekezetek egyházi életének gyakorlására semmi közelebbi 
feltételt, semmi tiltó vagy korlátozó rendelet nem kellene mint- 
egy praeventiv rendszabályul kijelölni, hanem miként állítólag 
az észak-amerikai egyesült államokban történik, egyszerűen ki 
kellene mondani, hogy a törvények sérelme nélkül szabadon 
alakulhat és működhetik bárm ely vallásfelekezet és ezután az 
állam csak esetről-esetre és utólagosan torolná meg a netalán 
elkövetett egyes törvénysértéseket.

Azonban eltekintve attól, hogy az egyesült államokban az 
egyházi viszonyokat illetőleg is mind történeti múltjuk, mind 
jelen állapotuk annyira eltérő a mieinktől, hogy a két állam 
között nem m utatható ki analogia elannyira, hogy ha mi intéz
kedéseinkben már most ugyanazon form ákat alkalmaznánk, félő, 
hogy ez a gj^akorlatban ellenkező eredményre vezetne itt, minr 
o t t ; de ettől eltekintve is meg kell jegyeznünk, hogy az egye
sült államokban, ha nem is vallásügy törvényekben, hanem 
egyéb törvényekben van intézkedés több oly idevonatkozó
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ügyekre, melyekről nekünk törvényünk nem lóvén, ezen javas
latban kell a vallásszabadsággal egyidejűleg intézkedni.

Egyébiránt társadalmi életben és államban sem az egyesek, 
sem a bármiféle testületek, tehát a vallásfelekezeti testületek is 
egészen korlátlan szabadságot nem élvezhetnek. E tekintetben 
az elérhető czél és fődolog csak az, hogy

először: e szabadság semmiben se korlátoztassék erősebben, 
mint a m ennyire az állam biztonsága, a polgárok egyéb jogai 
és más vallásfelekezeteknek szintén biztosítandó szabadsága 
okvetlenül követelik ;

másodszor az, hogy e korlátozás ne hatoljon be a hitnek, 
a vallási életnek belső k ö rébe ; és végre

harmadszor az, hogy ezen szükséges korlátozás törvényben 
állapíttassák meg, s ne bizassék p. o. a korm ányoknak esetleg 
önkényéből gyakorolható tetszés szerinti eljárására.

E három szempont volt irányadó a javaslat mindazon hatá
rozatainak megállapításánál, melyek a vallásfelekezetek irányá
ban tiltó vagy korlátozó rendeleteket foglalnak magukban, és 
ezen határozatok sehol sem tartalm azzák a vallási hitnek, vagy 
az ennek körében mozgó tulajdonképeni egyházi életnek meg
szorítását, hanem részint olyan ügyekre vonatkoznak, melyek
nek jogi avagy politikai következései vannak, részint pedig azon 
korlátokat törekednek kim utatni, melyek a vallási és politikai 
életet a dolog természete szerint elválasztják, s az egyházak, 
melyeken, ha túllépnének, már az állam körébe avatkoznának.

Egy szóval, ép oly m értékben igyekeztünk biztosítani a 
nemzet állami és polgári szabadságát az egyházi testületekkel 
szemben, mint viszont a hitnek s vallási életnek szabadságát a 
politikai uralom beavatkozása ellen.

5. Ámde a fentebb előadott elveket hazánkban egyszerre 
és valamennyi hitfelekezet irányában, nemcsak egyenlő mérv
ben, hanem egyszersmind egyformán érvényesíteni, ha az állam 
hatalmával kivihető volna is, czólravezető semmi esetre sem 
lenne. A már eddig is törvényesen létező hitfelekezeteknek mind 
a társadalomban meggyökerezett hagyományos intézményeik, s 
ez intézm ények alapelvei mind külső viszonyaik, mind az állam
mal sok százados történeti alakulásokban kiképződött össze
köttetéseik oly lényegesen különböznek egymástól, — továbbá 
ezen különleges sajátságaik oly sokféle szálakkal. s oly mélyen
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fűződnek a nemzet egyéb viszonyaiba és az állam érdekeihez, 
hogy ha mindezen sajátlagosságokat egyszerre megszüntetni, és 
az államnak valam ennyi a római katholika, s görögkeleti és a 
különböző protestáns egyházak, a zsidók, sőt még a jövőben 
keletkező felekezetek irányában egyforma jogviszonyát akarnánk 
megállapítani, ily eljárás a helyett, hogy a szabadságot meg
buktatná, biztosítaná és a viszonyokat rendezné, inkább ép úgy 
megzavarná az állam érdekeit, m int megzavarná m aguknak a 
hitfelekezeteknek életét s egymáshoz való békés viszonyát.

A lényegesen egyetlen tényezőknek, egyenetlen erőknek 
s eltérő irányzatnak külsőleg is egyenlő, azaz egyforma jog 
viszony alá helyezése, vagy épen erőszakolása, a gyakorlatba a 
legnagyobb egyenlőtlenséget, sőt egyik vagy másik irányban a 
szabadság veszélyeztetését eredményezné.

Azonban ily irányú gyökeres átalakításokra már azért sincs 
a jelen ügyben szükség, m ert az ország minden polgárának és 
valamennyi már létező, vagy ezentúl keletkezendő hitfelekezet- 
nek vallási teljes szabadságát s hite gyakorlatában való egyen
jogúságát m egadhatjuk, a nélkül, hogy akár a görögkeleti s a 
protestáns egyházaknak törvényeinkben eddig biztosított önkor
m ányzatát kellene megszüntetnünk, akár ezen, meg a római s 
görögkath. egyházaknak az állammal eddig k ifejtett viszonyát 
az előjogok megszüntetésén kívül is lényegesen változtatnunk 
kellene.

Ennélfogva a bizottság javaslatának m egállapításában a 
lehető legnagyobb kím élettel já r t  el a törvényesen bevett egy
házak fennálló intézményei iránt, s ezekre az általunk benyúj
to tt javaslat határozatai csakis annyiban hatnak módosítólag, a 
mennyiben azt a m egváltozott viszonyok s a vallásszabadság
nak általánosan kiterjesztése elkerülhetlenné teszik.

Ugyanezen okokból volt kénytelen a bizottság felvenni az 
5. §-ban azon intézkedést, a mely szerint az államnak a róm. 
és görögkath. egyházak iránt eddig gyakorlott jogai továbbra 
is fentartatnak, mig ezen egyházak szintén az önkormányzat 
alapján nem szervezkednek, s ez irán t a törvényhozás külön 
törvénynyel nem intézkedik.

Ezen intézkedés a nevezett egyházaknak az állammal szo
ros összeköttetésükben századokon át kifejlett viszonyaiknál 
fogva elkerülhetlenül szükséges mindaddig, mig az egyházak
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önmaguk nem helyezkednek oly alapra, m int a melyen az állam 
a többi vallásfelekezeteknek is teljes önkorm ányzatot enged
hetett. És ezen esetben is ezen egyházaknak az állammal való 
szövevényes jogviszonyait külön törvénynyel keilend újra ren 
dezni.

A bizottság is óhajtja, hogy a kath. egyház önkorm ány
zati szervezete minél előbb jö jjön  létre és kívánja, hogy a 
kormány is, a mennyire rajta  áll, ezt előmozdítsa.

E gyébiránt a benyújto tt javaslatban a már létező hitfele- 
kezetek intézményeinek s jogviszonyainak kím élettel m éltány
lása sem a vallás általános szabadságát, — m int fentebb elő
adtuk, — nem akadályozza, sem a felekezetek között a javas
latban kim ondott egyenjogúság elvével nem ellenkezik. Nem 
ellenkezik legalább a dolog lényegében, m ert a jogegjmnlőség 
elve itt csak oly értelemben valósítható :

hogy egyenlő m értékben legyen jogosíto tt m indegyik hit- 
felekezet, vallásának s egyházi életének saját elvei szerint gya
korlására, és

hogy egyenlő m értékben legyenek az állam jogai s érdekei, 
és a polgárok szabadsága biztosítva a különböző hit.felekeze- 
tekkel szemben.

De épen ez a való jogegyenlőség nem volna elérhető a 
jogviszonyok teljes egyformasága által.

Ezért van a javaslat 5. §-ában őszintén kimondva, hogy 
„a hitfelekezetek jogokra és kötelességekre nézve egymás között, 
és az állam irányában egyenlők a jelen törvény értelm ében“ .

ő. Végre a javaslat m egállapításánál azt is szem előtt ta r
to tta  a bizottság, hogy ha az államnak politikai, m int hatalom 
nak nem kell is a vallási ügyekbe avatkozni, de a polgárok 
vallásossága s vallási érzületük által táplált erkölcsisége m inden
esetre egyik nagy és üdvös tényezője, mind a társadalmi rend
nek, mind magának az állami életnek. E zért az államnak a 
vallásosság és erkölcsisóg fejlesztésére czélzó egyházakat, a 
m ennyire a hit körébe avatkozás nélkül teheti, oltalma és 
védelme alá kell fogadnia.

Ezen alapelveket igyekeztünk érvényesíteni a mellékelt 
törvényjavaslatnak úgy egész tervezetében s gondolatm eneté
ben. m int részleteiben. A javaslat minden egyes szakaszaiban 
foglalt határozatok mennyire következnek, szükségkép a fentebb



előadott alapelvekből, s mennyire felelnek meg jelen szerkeze
tükben annak a czélnak, bogy azon eszmék általunk valósit- 
tassanak, ennek a kim utatására sokkal engedelmesebb előadás 
kivántatnék, m int a minőt jelentésünk köre megenged. K ülön
ben is az egyes szakaszoknak az elfogadott alapelvek szem
pontjából megbirálása a javaslat részletes tárgyalására tartozik.

Végül azt kell még csak megjegyeznünk, bogy a javaslat
ban a kiszabott tilalmaknak, s általában e törvény rendeletéi
nek netaláni áthágásaira azért nincsen megfelelő fenyítésekről 
gondoskodva, mivel a bizottság véleménye szerint az ide ta r
tozó ügyekben elkövethető törvénysértések ellen is, a m ennyi
ben azok fenyitő m egtorlást igényelnek — a közrendészeti és 
illetőleg a büntető törvénykönyvben keilend intézkedni.

Mindezen okoknál a benyújto tt törvényjavaslatot ismé
telten és tisztelettel ajánljuk a t. háznak tárgyalásra s elfogadás 
végett.

Budapesten, 1875. április 26-án.

Házmán Ferencz s. k., Molnár Aladár s. k.,
a bizottság elnöke. a bizottság előadója.

Törvényjavaslat a vallás szabadságáról.

1. §■
Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely h ite t vagy 

vallást, s azt az ország törvényeinek korlátái között külsőképen 
is kifejezheti és gyakorolhatja.

Ennélfogva senkit sem szabad törvényekbe nem ütköző 
akármely vallási szertartás gyakorlásában akadályozni, avagy 
hitével nem egyező vallási cselekmény teljesítésére kénysze
ríteni.

2- §·

A polgári és politikaijogok gyakorlására való képesség a 
hitvallástól teljesen független.
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3 . § .

Vallási hite vagy egyházi szabályai, senkit sem m enthet
nek fel törvényen alapuló bármely kötelesség teljesítésétől.

I. E g y h á z -a la k ítá s .

4. §■

Az állampolgárok az ország törvényeinek korlátái között 
s m egtartása m ellett szabadon egyesülhetnek hitfelekezeteket 
képező vallási testületekké vagyis egyházakká: egyházi szerve
zetüket önmaguk határozzák meg, s minden vallási és egyházi 
ügyeikben önmaguk intézkednek.

5. §.

A törvényesen alakult hitfelekezetek vagyis egyházak 
jogokra és kötelességekre nézve egymás között és az állam 
irányában egyenlők a jelen  törvény értelmében.

Azonban az államnak a római és görög katholika egyhá
zak iránt eddig gyakorolt minden jogai továbbra is fenn tarta t
nak, mig ezen egyházak az önkormányzat alapján nem szervez
kednek és ez irán t a törvényhozás külön törvénynyel nem 
intézkedik.

Hasonlóul fentartatik  az államnak a többi már eddig tö r
vényesen bevett hitfelekezetek irányában eddig is gyakorolt, s 
egyes törvényekben m egállapított főfelügyeleti joga s ez a jelen 
törvényben csak részletesebben állapittatik meg. Viszont a 
görögkeleti, a mindkét hitvallású protestáns- és unitaria egy
házaknak törvényeinkben m eghatározott egyházi önkormány
zatuk továbbra is biztosittatik.

6. §.

A véduri jogviszony (patronatus) alapuló szolgálmányok 
szabályozásáról, valamint az egyháznagyi látogatáson (canonica 
visitatio) alapuló azon szolgálmányok rendezéséről, melyek a
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patronátusi jog viszony nyal függnek össze, külön törvény fog 
intézkedni, addig a jelenleg fennálló gyakorlat érvényben marad.

7. §·

Minden hitfelekezet vagyis egyház a vallási élet gyakor
lására alakult s az állam védelme és főfelügyelete alatt álló 
nyilvános társulat.

E nnélfogva:
a) Bárminemű titkos vallási társulat alakítása s az abban 

való részvétel tilos.
b) Azon vallásfelekezetek, melyek eddig törvényesen nem 

ism ertettek el (nem tartoznak az eddig bevett vallások közé) 
tartoznak szervezeti alapszabályaikat, erkölcsi tanaikat, isteni 
tiszteletük leírását és tisztviselőik s alkalm azottjaik felett gya- 
korlandó fegyelem szabályzatait a vallásügyi miniszterhez fel
terjeszteni. Továbbá általában a hitfelekezetek, tehát a törvé
nyesen bevett vallásfelekezetek is, kötelesek egyházi szerveze
tükön, vagy erkölcsi tanaikban, vagy isteni tiszteletükben, vagy 
fegyelmi szabályzataikban koronként te tt módosításaikat, vala
m int időnként választott főbb tisztviselőiket bejelenteni.

c) Egy hitfelekezetnek sem lehet egyházi feje vagy védura 
oly egyén, aki nem m agyar állampolgár, vagy oly hatóság, mely 
a m agyar állam kötelékén kívül áll.

E  rendelet nem vonatkozik a római és görög katholika 
egyháznak a római pápához való azon viszonyára, mely tö rvé
nyeink s joggyakorlatunk szerint az állam által eddig is elis
m ertetett. Ennélfogva király ö felségének felelős kormánya 
által gyakorlandó tetszvényjoga a római pápának vagy egye
temes zsinatoknak bárminemű a m agyar állam alattvalóit érdeklő 
intézkedései irányában továbbra is fen tarta tik  mind addig, mig 
az állami felügyelet ez irányban is részletes törvénynyel sza- 
bályoztatik.

d) Bármely hitfelekezetnél lelkészül vagy egyházi tiszt
viselőül és elöljáróul csak m agyar állampolgár alkalmazható.

e) Az eddig törvényesen be nem vett hitfelekezet köteles 
egyes községeiben valamely egyházközségi s ha a felekezet több 
oly egyházközségekből áll, melyek egységes egyházszervezetben 
egyesülnek, egyszersmind valamely felsőbb elöljáróságot szer
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vezni, mely öt a polgári hatóság irányában képviseli. Mindegyik 
ily elöljáróság tagjainak legalább két harmada világiakból ala
kítandó.

Az ily elöljáróság, illetőleg képviselet tagjai személy-vál
tozás esetén is mindig bejelentendők a polgári hatóságnak és 
pedig a főtisztviselők közvetlenül a vallásügyi miniszternek, az 
egyházközségi tisztviselők pedig a polgári községi hatóságnak.

f )  Bármely hitfelekezet vallási s erkölcsi konfesszióban, 
vagy egyházi határozataiban, avagy tankönyveiben sem szabad 
oly rendeletnek, határozatnak és tanitm ánynak foglaltatnia, mely 
a hívőknek a polgári törvényekben rendelt állami kötelességeik 
teljesítését tiltaná, vagy a polgári törvényekben tilto tt cselek
ményeket rendelné.

g) Egyházi közgyűlések csak nyilvánosak lehetnek.
h) Egyházi közgyűlésekben csak a felekezet egyházi, 

vagyoni, nevelési, jótékonysági s általában a vallásos és erkölcsi 
élet körébe tartozó ügyei tárgyalhatok.

íj A hitfelekezetek kötelesek közgyűléseiken hozott hatá
rozataikat jegyzőkönyvbe ik tatn i s e jegyzőkönyveiket a kor
mány kivánatára a korm ánynak vagy az általa kijelölt polgári 
hatóságnak bemutatni.

k) Az állam korm ánynak joga és tiszte a vallásfelekezetek 
vagyonára, a náluk létező alapítványokra és vagyonkezelésükre 
a főfelügyeletet gyakorolni, azaz őrködni a felett, hogy az ily 
vagyon s alapítványok el ne idegenittessenek, ne csorbittassa- 
nak, vagy a kezelés rosszasága m iatt veszendőbe ne menjenek 
és hogy valósággal egyházi s a törvényben m egengedett neve
lési czélokra fordittassanak, valam int hogy az alapítványok az 
alapitó értelmében használtassanak fel.

8 . §·

Mindegyik hitfelekezet önmaga állapíthatja meg egyházi 
tisztviselői s egyéb alkalmazottjai felett gyakorlandó fegyelmi 
eljárását és fegyelmi szabályait.

A zonban :
a) maga a hitfelekezet fegyelmi büntetésül nem alkalmazhat 

sem testi fenyítéket, sem személyes fogságo t;
h) semminemű egyházi tisztviselő, lelkész vagy egyéb alkal-



mázott ellen sem indítható fegyelmi eljárás azon okból, mivel 
az a törvényben rendelt valamely polgári kötelességét teljesí
tette , vagy törvényben tilto tt valamely cselekvést nem vitt 
véghez ; továbbá azon okból sem, mivel az illető politikai köz
ügyekben, akár választásnál, akár tanácskozásokban valamely 
vélemény m ellett szavazott vagy nem szavazott.

9. §.

A hitelvekben (dogmákban) egyező, tehát tulajdonképen 
egy azon hitfelekezethez tartozó állampolgárok is ugyanazon 
hitfelekezet többi tagjaitól elválván, külön egyházat alakíthat
nak a jelen törvény határozatai értelmében.

10. §.

Az alakuló vagy még eddig törvényesen be nem vett h it
felekezet, avagy a 9. §. értelmében különváló egyház a fentebbi 
7. §-ban kívánt jelentéseket a vallásügyi miniszternél benyújt
ván ; ha azokban a törvényekkel ellenkező nem fog la lta tik : 
akkor a szervezési és fegyelmi szabályzatok a kormány jóvá
hagyásával ellátandók, s ezzel az illető hitfelekezet vagy egyház 
törvényesen alakult hitfelekezetté, illetőleg egyházzá lesz.

Ellenkező esetben sem nyilvános, sem magán-társulatkép lé
teznie nem szabad, sem gyülekezetben isteni tiszteletet nem tarthat.

Azonban, ha a kormány a jóváhagyást megtagadja, a jelen
tést benyújtottaknak joguk van egy év a la tt kérelmüket az 
országgyűléshez terjeszteni.

11. § .

Ugyanazon hitfelekezethez vagy a 9. §. értelm ében vett 
egyházhoz tartozó egyének kötelesek valamely hitfelekezetük 
vagy egyházukbeli egyházközséghez annak tagjául csatlakozni.

12. §.

A törvény kellékeinek megfelelőleg alakult hitfelekezetek 
egyházi szükségeik fedezésére vagyont is gyűjthetnek, s igénybe 
vehetik híveik anyagi hozzájárulását.



A zonban:
a) ingatlan vagyon szerzése csak imaházak, paplakok, 

iskolák és egyházi avagy iskolai alkalm azottak részére szolgáló 
lakok építéséhez szükséges telkekre s tem etőkre szorítkozik;

b) az egyházi adó a hívek részéről vagy képviseleti alapon, 
vagy az egyes egyházszükségek tagjainak többsége által vállalt 
önkéntes kötelezettségképen hajtható  be.

13. §.

Különböző vallásfelekezetüek által lakott községben és 
városban, mely a község vagyonából vagy házipénztárából egy
házi czélokra segélyt szolgáltat k i: ezen segélyben az o tt létező 
s törvényesen elismert, mindegyik vallásfelekezet igazságos arány 
szerint részesítendő.

14. §·

Tömeges áttéréseknél vagy a 9. §. értelmében nj egyház, 
avagy a jelen törvény értelmében ve tt uj hitfelekezet keletke
zésénél a régi egyházból kilépő hívek, ha az összes — ; leg
alább 18-ik életévüket betö ltö tt egyházközségi tagok számának 
legalább egyharm adát képezik : az egyházközségi vagyonban a 
népesség arányában részesülnek, kivévén a templom épületet, 
a paplakot s azon vagyont, melyről kim utattatik, hogy nem az 
egyházközség tulajdona (p. o. patronus által használatra adatott) 
vagy hogy kizárólag a régi egyházban m aradt tagok vagyonából 
s munkájával szereztetett.

Ha azonban az egész egyházközség hagyja el a régi egy
házat: akkor a templom és papiak is őt i l le t i : Ha pedig a tagok 
4/5-öd része lép ki, akkor a templom és a papiak értéke is meg
osztandó, de a régi vallásban m aradt kisebbségnek joga van a 
templomot s paplakot m egtartani akként, hogy annak értékéből 
a kilépettek osztályrészét kifizeti.

Ha továbbá az egyházközség összes tagjai elhagyván régi 
egyházukat, nem egy, hanem megoszolva, több hitfelekezet kebe
lébe lép n ek : akkor, ha barátságos egyezségben nem állapod
hatnak meg, az osztozás a fentebbi elvek alapján történik s az 
egyházközség tulajdonát képezett templom és papiak is érté
kesítendő.
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Az alapítványokat illetőleg az alapító által kitűzött czél 
és tulajdonjog az áttérések eseteiben való osztozásoknál is tisz
teletben tartandó.

Az osztozások az áttérés m egtörténtét követő hat hónap 
múlva eszközölhetök.

15. § .

Addig is, mig a házassági jogviszonyokkal együtt az anya
könyvek vezetése is külön törvénynyel rendeztetni fog; az eddig 
törvényesen be nem vett vallásfelekezetek tagjaira, valam int az 
egyik hitfelekezethez sem tartozó egyénekre nézve az anya
könyvek vezetése iránt a vallásügyi miniszter, igazság-, bel- és 
honvédelemügyi m iniszterekkel egyetértőleg rendeleti utón intéz
kedik.

II . I s t e n i  t i s z t e le t  é s  ü n n ep ek .

16. § .

Mindegyik hitfelekezet avagy egyház hívei isteni tisztele
tüket s mindennemű vallási szertartásaikat akár egyénileg, akár 
gyülekezetben közösen szabadon gyakorolhatják ; szertartásaik s 
isteni tiszteletük alakját és módját, úgyszintén ünnepnapjaikat 
önmaguk állapítják meg, illetőleg arra illetékes hatóságuk hatá
rozza azt m eg; imaházakat s tem plom okat építhetnek starthatnak .

Azonban mind a szertartásokat s isteni tiszteletet, mind 
az ünnepeket illetőleg a következők rende lte tnek :

a) gyülekezetben gyakorlott isteni tisztelet csak nyilvános 
le h e t;

b) sem a szertartásokban, sem általában az isteni tisztelet
ben nem szabad oly cselekménynek foglaltatni, mely a köz- 
erkölcsiséget sérti, vagy a polgári törvényeknek akár tiltó, akár 
parancsoló rendeletébe ütközik ;

c) isteni tiszteleten ta rto tt beszédekben avagy mondott nyil
vános imákban nem szabad már szentesített polgári törvények 
rendeletéit bírálni, ellenük nyilatkozni avagy irántuk való enge
detlenségre izg a tn i;

d) a polgári hatóság a közegészség vagy közbiztonság érde
kéből ideiglenesen eltilthatja az isteni tiszteletre való összegyü- 
lekezést valam int a körm eneteket is.



A hazában utazó tartózkodó idegenek is tarthatnak  saját 
hitelveik szerint rendesen isteni tiszteletet, de azt kötelesek a 
polgári hatóságnak bejelenteni és a fentebbi §. rendeletéi reájuk 
nézve is érvényesek.

18 . § .

Senki sem kötelezhető arra, hogy más vallásfelekezetbeliek 
vallási szertartásait vagy ünnepeit m egtartsa, vagy hogy ezen 
napokon bárminemű m unkától is tartózkodjék. Azonban bár
mely vallásfelekezet ünnepén a templom közvetlen közelében 
mindaz mellőzendő, a mi az egyházi szertartást zavarná.

19. § .

Az államnak vagy a törvényhatóságoknak, avagy a pol
gári községeknek szolgálatában álló tisztviselők és bárminemű 
alkalmazottak, úgyszintén a hadsereg tagjai (ideértve a legény
séget is) nem rendelhetők ki más hitfel ekezet ünnepén s egy
házi szertartásán való részvételre.

20 . § .

Az egyes hitfelekezetek ünnepei csak saját híveik számára 
lehetvén rendelve: a polgári hivatalos közszolgálatban a ható
ságok azokat nem kötelesek figyelembe venni.

Azonban a vasárnapok általános polgári nyugalom napok
nak tekintendők s a plg. községei, törvényhatóság, s állami 
közszolgálatban ezen napokon m unkaszünet engedendő, kivéve 
halaszthatlanul sürgős teendők eseteit.

Szent-István király napja, m int a m agyar királyság alapí
tásának emlékünnepe, általános nemzeti ünneppé nyilvánittatik.

XII. E g y h á z -feg y e lem .

21 . § ·

M indegyik valásfelekezet saját egyházi szervezete szerint 
arra jogosíto tt hatósága által gyakorolhatja saját hívei felett az 
egyházfegyelmet.
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Azonban θ czélra kizárólag csak saját körében érvénye
sítendő erkölcsi s vallási eszközöket és egyházi köréből való 
kizárást alkalmazhat. Testi büntetésnek, vagyoni bírságolásnak, 
bezárásnak, egyházfegyelmi büntetésül alkalmazása tilos.

Sőt még a fentebb m egengedett fenyítékkel sem szabad 
senkit sújtani azon okból, mivel az illető törvényben rendelt 
avagy törvényes felsőbbsége által törvény értelmében paran
csolt polgári kötelességét teljesíti vagy pedig mivel törvény 
által engedett polgári jogait szabadon gyakorolta.

IV . E g y h á z i ren d ek .

22 . § .

Az egyes hitefelekezetek körén belül jövőre alakulandó 
vallási társulatok és úgynevezett egyházi szerzetes rendek csak 
szervezési és alapszabályaiknak s szabályaik szerint való czél- 
juknak  a vallásügyi miniszter által való jóváhagyása után ala
k u lh a tlak  még akkor is, ha azon társulot vagy szerzet annyi
ból nem újonnan keletkezett, hogy már más oszágban létezett.

Minden ily társulat vagy szerzet a m agán-társulatokkal 
egyenlően álland az államkormány felügyelete alatt.

23. § .

A hazában létező vagy létrejövendő szerzeteknek s vallási 
társulatoknak csak honpolgárok lehetnek tagjai.

24. § .

Ezen szerzetnek sem lehet bárminő fokozaton főnöke, feje 
vagy védura oly egyén, a ki — s oly hatóság avagy társulat, 
a mely nem áll minden tekintetben a m agyar törvények alatt 
s nem M agyarországban székel. Ily  egyén, hatóság vagy társu
lat irán t egy szerzetnek vagy hasonló vallási társulatnak tagjai 
sem lehetnek semmi tekintetben sem engedelmességgel, sem 
egyéb tartozással lekötelezve.

A korm ánynak az engedélyadáskor ez iránt bizonyosságot 
kell szereznie.
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E §, rendeletéi nem vonatkoznak a rom. kath. szerzetek
nek a római pápához vallási ügyekben való viszonyára.

25. §.

Egyházi fogadalom, vagy szerzetek s hasonló társulatok 
fegyelmi szabályai senkit s igy saját tagjaikat sem akadályoz
hatják vagy irányozhatják polgári jogaik s kötelességeik szaba
don gyakorlásában.

E czélból minden ily szerzet vagy társulat fegyelmi sza
bályai, valamint az azokon időnként te tt változtatások felter- 
jesztendök a vallásügyi miniszterhez.

26. §.

Bárminő, tehát szintúgy a szerzet-rendekben s hasonló 
társulatokban te tt egyházi fogadalmaknak polgárjogi követ
kezése nincs s azok m egtartására polgári utón senki sem köte
lezhető.

V . Á tté r é s .

27. §.

Egyik vallásról más vallásra minden 18-dik életét betöl
tö tt egyén szabadon áttérhet saját lelkészénél vagy egyházköz
ségi hatóságánál két ízben teendő oly bejelentés mellett, m inőt 
az áttérésre nézve az 1868: L i l i .  törvényczikk 3 — 7. §-a rendel.

Nők férjhezm enetelük után, ha 18-ik évüket be sem töl
tötték, áttérhetnek.

Az áttörtnek áttérése utáni minden cselekményei azon 
egyház tanai szerint itélendők meg, melybe á tté rt s az elha
gyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők.

28. §.

Ha a fentebbi 27. §-ban áttérésre jogosított egyén akként 
kíván hitfelekezete köréből kilépni, hogy a hazában lévő egyik 
hitfelekezet kebelébe sem akar felvétetni: akkor az 1868: LIH . 
törvényczikk 3., 4. és 5. §-aiban rendelt bejelentések után és 

II. 16
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nyert bizonyítványokkal saját illetőségű polgári községének 
hatóságánál jelenti be elhatározását szintén két tanú jelenlété
ben. Ezzel előbbi egyházából kilépése befejeztetett, azonban 
köteles naég az azon évre (a fentebbi 11. §. értelmében) reá 
illetékesen kivetett egyházi tartozásait előbbi egyházának meg
fizetni.

Az ily kilépettek a községi hatóságoknál rendesen veze
te tt külön jegyzékbe veendők és a községi hatóság minden 
egyes esetben tartozik  értesíteni azon egyház illető lelkészét 
vagy elöljáróságát, melyből az illető kilépett.

29. §.

Ha a 27. §. szerint áttérésre jogosíto tt oly egyén akar 
valamely egyházba felvétetni, ki előbb a hazában levő egyik 
hitfelekezethez sem tartozott, akkor az ezen szándékát két 
önmaga által választott tanú jelenlétében jelenti azon egyház 
illetékes lelkészénél vagy elöljáróságánál, hova felvétetni óhajt 
s ezzel felvehető.

Ha az ily belépő a fentebbi 28. §. értelm ében valamely 
községi hatóságnál már be volt jegyezve, akkor belépéséről ta r
tozik értesíteni a községi hatóságot s azon egyház illető tiszt
viselőjét hová felvétetett. VI.

V I . G y e r m e k e k  v a llá s i  n e v e lé s e .

30. §.

A gyerm ekek vallási nevelésére nézve az 1868. évi L i l i .  
t.-czikk 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. §-ainak rendeletéi 
kiterjesztetnek bármely vallásu egyénekre.

Azonban, ha a házastársak valamelyike a hazában levő 
egyik egyházhoz sem tartozik, akkor az ő nembeli gyermekek 
vallási nevelése felett, ha pedig egyik házastárs sem tartozik a 
hazában lévő valamely egyházhoz, akkor m indkét nembeli 
gyerm ekek vallási nevelése felett a szülők szabadon határoznak, 
és ha megegyezni nem tudnának, a fiuk nevelése felett az atya, 
a leányoké felett az anya határoz.
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V II . T e m e tk e z é s e k .

31 . § .

Azon temetőkben, melyeknek telke községi birtok, bár
mely vallásuak egyenlően tem ethetők s illetőleg temetendők.

A község köteles szükség esetén közös tem etőről gondos
kodni. Azonban minden vallásfelekezet állíthat saját telkén külön 
tem etőt is.

32 . § .

Minden vallásfelekezetnek joga van híveit saját szertartá
sai szerint eltemetni.

Azonban a polgári hatóság közegészségi és rendészet 
tekintetben szabályozhatja a temetéseket.

Egyik egyházhoz sem tartozó, vagy oly egyének temetése 
iránt, kiket egyházuk eltemetni nem akar, a polgári község 
köteles gondoskodni.



IV. RÉSZ.

Az orthodox- és neolog-zsidó hitközségek és a zsidó iskola-alap
kérdése.

Kérvények s azok tárgyalása. — Zichy Antal interpellácziója. — Jelen
tése a vallás- és közoktatási miniszternek a zsidó iskola-alapról s ennek

tárgyalása.

Az 1873. és 74-ik év folyamán számos orthodox hitközség 
kérvénynyel fordult a képviselőházhoz, a rabbi szemináriumnak 
a közös zsidó iskola-alapból való felépítése ellen.

Ezen kérvények 1874. évi május 2-án tűzettek ki tárgyalás alá: 
Dániel Ernő, a kérvényi bizottság előadója: T. ház! Yan sze

rencsém a X L I. sorjegyzékben foglalt kérvények fölötti véle
ményét akérvény i bizottságnak előterjeszteni: (Olvassa az 1 — 8. 
számig a szendrői, szokondi, a k.-helmeczi, a pápai, a szepsi, 
a t.-löki orth. izraelita hitközségnek, továbbá száz izraelita 
orth. hitközség, a magyar- és erdélyországi izraelita orth. hit- 
felekezet budapesti közvetítő bizottságának a kongresszusi fele
kezet számára az eddig közös iskola-alap költségén tervezett 
rabbi-szeminárium fölállítása ellen ; Schweiger Márton izraelita 
irodai elnöknek az országos rabbi-képezde fölállítását helyeslő ; 
végre 10. sorszám alatti várpalotai izraelita hitközség elöljáró
ságának az izraelita iskolai alapból reá eső arány-illetőségnek 
saját kebelbeli iskolája föntartására való fordithatása iránt 
beadott kérvényekre a bizottság véleményét, mely következő : 

„Jelen kérvények, hivatkozással a képviselőháznak ugyanez 
ügyben 1870. márczius 18-án, s 1871. hó márczius 30-án hozott 
határozataira, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azon 
fölhívással adatnak ki, hogy a kérdésben forgó ügy iránt a 
legrövidebb idő alatt, m indenesetre pedig oly időben terjesz- 
szen kimerítő jelentést a ház elé, „hogy ez meg ezen ülésszak 
alatt tárgyaltathassék.“ Kifejezi egyszersmind a ház azon óhaj
tását, hogy a m iniszter mindaddig e -tárgyra vonatkozó minden 
további eljárást szüntessen meg.a
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Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: T. ház ! 
Szükségesnek találván, hogy a t. ház az izraelita iskola-alap és 
az azzal kapcsolatban álló rabbi-szeminárium dolgában alaposan 
és részletesen világosittassók föl, én a kérvényi bizottság javas
latá t elfogadom, s kérem a t. házat, méltóztassék azt elfogadni 
oly kép, hogy maradjon meg a javaslat első tétele, melyben föl- 
szólittatom a jelentéstételre, s én biztosítom  a t. házat, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt részletes jelentésem et a t. ház elé 
fogom terjeszteni.

Kérem azonban a t. házat, méltóztassék a javaslat máso
dik tételét azon szavaktól fogva: „kifejezi egyszersmind a ház 
azon óhajtását“ elejteni, m iután nekem szerencsém van kijelen
teni, hogy mindaddig, mig a jelentés a t. ház elé nem fog ter
jesztetni és itt tárgyaltatni, minden további eljárás a rabbi
szeminárium ügyében meg fog szüntettetni. (Tetszés.) Kérem  a 
a t. házat, méltóztassék e nyilatkozatom at a jegyzőkönyvbe 
fölvenni. (Atalános helyeslés.)

Irányi Dániel: T. ház ! Valamely ügy érdemleges eldöntése 
elhalasztásának, véleményem szerint, csak akkor van helye, 
midőn annak megbirálására szükséges adatok h iányoznak; vagy 
azok m egfontolására idő nem engedtetik.

I t t  egyik eset sem fordul elő. Ezen kérdést részint az 
orthodox, részint a neolog izraeliták kérvényéből, részint a val
lás- és közoktatási miniszter ur utasítása folytán Kanicher osz
tálytanácsos ur által közöttünk szétosztott emlékiratból mind
nyájan ismerjük.

Ismeretes e kérdésnek úgy tényi, m int jog i oldala, és 
ennélfogva ón egyátalán nem látom át, m iért kelljen nekünk ez 
ügy érdemleges eldöntését m áskorra halasztani. Mindamellett, 
m iután úgy látom, hogy a t. ház többsége erre hajlandó, nem 
fogom ezt ellenezni. De midőn e részben beleegyezésemet nyil
vánítom, lehetetlen, hogy egyúttal ki ne jelentsem  megütközé
semet a fölött, hogy a t. m iniszter ur a ház ism ételt határoza
tait, úgy azt, mely 1870. márczius 18-án, valam int azt, mely 
1871. márczius 30-án hozatott, figyelembe nem v e tte ; sőt e 
határozatok szellemével egyenesen ellenkezőleg já r t el. Ez sem 
a ház határozatai iránti tiszteletnek, sem a miniszteri felelős
ségnek nem felel meg.

E z t szükségesnek tarto ttam  kijelenteni, remélve, hogy a t.
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miniszter ur ezután a ház határozatai irán t nagyobb tisztelet
tel fog viseltetni. (Helyeslés a szélső balfelől.)

Elnök: T. ház! Miután a m iniszter ur kijelentette, hogy a 
kérvényi bizottság véleményének első részét a maga részéről is 
elfogadja, és a második résznek kihagyását kéri azon te tt, és a 
jegyzőkönyvbe felveendő nyilatkozat alapján, hogy mindaddig, 
mig a háznak tüzetesb és részletesb jelen tést fog tenni, a rabbi
szemináriumra vonatkozólag minden további intézkedés föl fog 
függesztetni, kérem azon képviselő urakat, a kik ezt elfogad
ják, méltóztassanak fölállani.

Várady Gábor: T. ház ! É n  csak arra vagyok bátor figyel
meztetni a t. házat, hogy a miniszter ur kijelentéséhez még azt 
is hozzátette: „és a ház ez irán t határozni nem fog.“

E lnök: Méltóztassanak elfogadni az előbb fö ltett kérdést 
ezen hozzáadással ? (E lfogadjuk!) E  szerint a kérvényi bizott
ság véleménye elfogadtatott, és a t. miniszter ur kijelentése a 
jegyzőkönyvbe fog fölvétetni.

Ugyanezen ügyben Zichy Antal Ínterpellácziót is intézett a val
lás- és közoktatási miniszterhez 1874. február 14-én.

Zichy A n ta l: T. h á z ! Az általam imént benyújto tt kérvény 
kapcsában, engedőimet kérek a t. háztól, hogy egy interpellá- 
cziót intézhessek a vallás- és közoktatási m iniszter úrhoz. 
Teszem ezt azon biztos reményben, hogy az általa adandó 
válasz egyrészt számos polgártársaim nak m egnyugtatására szol- 
gáland ; másrészt talán azon fontos kérdés is, mely végett a t. 
ház már bizottságot küldött ki, t. i. az állam és az egyház jog i 
viszonyainak szabályozását talán egy kis lépéssel előre mozdí
taná. Tudva van t. ház, hogy hazánkban kétféle izraelita h it
községek léteznek: az úgynevezett orthodox és az úgynevezett 
reform ált zsidó hitközségek. Nem volna i t t  idején és helyén 
egyiknek a másik fölötti elsőbbsége iránt csak egy szót is kocz- 
káztatnom, vagy rokon- és ellenszenveinknek adni kifejezést. 
É n  meg vagyok győződve, hogy az államhatalom bárm ely kép
viselőjének a felekezeteken kívül és szigorúan azok felett kell 
magát tartania. De minthogy e részben aggodalmak m erülnek 
fel, mely aggodalmak az 1849-iki időszakból származó országos 
zsidó-alap kezelésére is vonatkoznak; bátor vagyok a közok
tatási miniszter úrhoz a következő ínterpellácziót intézni : 
(Olvassa.)
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Interpelláczió
a callás- és közoktatási miniszterhez.

I. Minő állást foglal el a kormány a hazánkban jelenleg 
létező kétféle n. m. orthodox és neolog izraelita hitközségek 
irányában ?

II. K i által és minő eredm énynyel kezeltetik azon közös 
pénzalap, mely a magyarországi összes zsidóságra az 1848—49. 
szabadságharozban részvétük m iatt hadisarczképen kivettetvén, 
ö felsége által kegyelmesen visszaadatott, s való-e, hogy ezen 
alap a zsidóközsegek iskolai czéljaikra fo rd itta to tt ugyan, de az 
illető hitfelekezetek hívei számára számarányának tek in tetbe
vétele nélkül, az egyiknek javára, a másiknak ozélzatos m ellő
zésével ?

III. Igaz-e, hogy a nevezett alapnak most egy beállítandó 
országos úgynevezett „rabbi-szeminárium“ felhasználása tervez
tetik, az egyik, úgym int az orthodox felekezet beleegyezése és 
megkérdezése nélkül ?

Elnök: Az interpelláczió közöltetni fog a miniszter úrral.
A vallás- és közoktatási miniszter végül a következő jelentést 

nyú jto tta  be a házhoz a zsidó iskola-alap tá rg y áb an :

Jelentés az izraelita iskola-alapról.
A tisztelt képviselőház folyó évi május 2-án ta rto tt 231-ik 

ülésében 3374. jegyzőkönyvi szám alatt az izraelita iskolai alap 
további kezelését és jövedelmeinek hováforditását, különösen 
pedig egy rabbi-szeminarium czélba vett felállítását illetőleg 
benyújtott nagyszámú kérvények iránt a kérvényi bizottság által 
előterjesztett javaslatot tárgyalván, ez alkalommal részemről te tt 
s jegyzőkönyvbe vétetni kívánt azon nyilatkozatot, „hogy addig, 
mig az izraelita iskolai alap ügye általam a ház elé terjesztetni 
és a ház által ennek rendezése irán t határozat hozatni nem fog, 
a rabbi-szeminarium ügyében teendő minden további intézke
désektől tartózkodni fogok“ tudomásul vette s egyúttal a kér
vényi bizottság véleménye nyomán elhatározta, miszerint, „hivat
kozással a képviselőháznak ugyanezen ügyben 1870. évi már- 
czius 18-án és 1871. évi márczius 30-kán hozott határozataira
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a házhoz benyújto tt összes kérvények nekem azon felhívással 
adatnak ki, hogy a kérdésben forgó ügy iránt a lehető legrö
videbb idő alatt, mindenesetre pedig oly időben tegyek kime
rítő jelentést a ház elé, hogy ezen jelentés még a jelen ülés
szak alatt tárgyalható legyen.

A tisztelt képviselőház e határozatában foglalt felhívásnak 
kívánok megfelelni a jelen előterjesztéssel.

Szükségesnek tartom  mindenekelőtt részletesen előadni az 
izraelita iskolai alap keletkezésének s eddigi fázisainak tö rté 
netét, hogy e történeti előterjesztés kellő alapot nyújtson álta
lában az egész alap jogi term észetének s rendeltetésének külö
nösen a szóban forgó rabbi-szeminarium fel- vagy fel nem 
állítása, valamint az alapnak egyik oldalról követelt felosztása 
lehető, vagy nem lehető, jogos vagy nem jogos, s czélszerü 
vagy nem czélszerü voltának eldöntésére.

I.

A mi először is az izraelita iskolai alap eredetét s kelet
kezését illeti, köztudomású dolog, hogy az 1849-diki harczi ese
mények befejezte után az akkori cs. kir. hadseregi főparancs
nokság, a polgári ügyekben meghatalmazva volt biztossal egyet- 
értőleg, az összes magyarországi zsidóságra 2,300.000 frtnyi 
hadi sarczot ró tt ki, mely az egyes hitközségekben, az illetők 
vagyona és családi létszáma arányában, egyébiránt az úgyne
vezett türelmi adó beszédesénél alkalmazásban volt adókulcs 
alapul vétele mellett volt kivetendő és behajtandó ; a m iért is, 
mind a kivetés, mind a behajtás teendői a türelmi adó hátralé
kainak kezelő bizottságára ruháztattak. (A cs. kir. főhadpar.ancs- 
nokság jelentése a bécsi cs. kir. hadügyminisztériumhoz 1849. 
október 22-ről 2985/g. 1849. sz. a.)

A kezelő bizottság a k ivetett sarcz túlságosan súlyos vol
tának s behajtása nehézségeinek előterjesztése mellett, annak 
legalább is leszállítását kérvényezte, az osztrák m inisztertanács
hoz 1850. junius hóban benyújto tt folyamodványban, melyre, a 
cs. kir. polgári biztos utján, ennek 1850. 10.366. sz. iratával 
tudtára is adatott, hogy a cs. kir. belügyminiszter hajlandó 
volna a birsági sarcz teljes elengedését hozni javaslatba ő fel
sége előtt, de oly feltétel mellett, hogy a magyarországi zsidó
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ság legalább egy millió frtny i összeget fizessen be a budai k a 
marai pénztárba, oly v ég b ő l: fiogy ebből egy izraelita vallási 
és közoktatási alap képeztessék, mely állami kezelés a la tt álljon és 
jövedelmei a kormány által izraelita vallási és közoktatási czélokra 
lennének fordítandók. — Egyszersmind ny ilváníttato tt a kezelő 
bizottságnak az is, hogy az egy millió frtny i járulók kirovása 
végett a zsidó községek meghatalmazottjai közgyűlésre volná
nak egybehivandók.

A bizottság e közvéleményeket a legnagyobb hálával 
fogadta; de megjegyzé egyszersmind (1850. julius 5-én a os. 
kir. polgári biztoshoz in tézett feliratában), hogy ily közgyűlés 
egybehivását nem látná czélszerünek, m iután — nyíltan meg 
kell vallania, hogj7 a magyarországi zsidók közt, sok helyt, oly 
alacsony fokon áll a műveltség, sőt a túlnyomó többségnél, fáj
dalom, oly sötétség s vastag tudatlanság uralkodik, a mely mel
lett méltán lehet tartan i attól, hogy a községek meghatalm a
zottjaiból összehívandó közgyűlés, egy alakítandó vallási és 
közoktatási alap üdvös és kívánatos voltát, vallási előítéletből 
félre fogná ismerni s igy az óhajto tt czél, a közgyűlés össze
hívása által nem hogy előmozdittatnók, sőt meg is hiusittatnók. 
(A cs. kir. polgári biztos iratai 1850. 12.611. szám alatt.)

E  felterjesztés érvei tekintetbe vétetvén, a kormány a köz
ségek m eghatalm azottjai helyett csak zsidó bizalmi férfiakat 
hivott össze, az alap m egalakítására szükséges előtanácskozásokat 
azokkal ta rto tta  meg. Ez alkalommal egyetlen egy tag kivéte
lével az összehívott bizalmi férfiak a leghálásabban nyilváníto t
ták egyetértésüket egy izraelita iskolai alapnak ily módon leendő 
megalkotása iránt, de azon óhajtásuknak is kifejezést adtak, 
hogy az kizárólag közoktatási czélokra szolgáljon, nem egyszers
mind vallásiakra is, m inthogy a zsidó vallási ügy, szerintük is, 
felette zilált helyzetben van, s a létesítendő alapnak vallási 
czélokra fordítása ellen, a zsidóság közt általános ellenszenv 
uralkodik.

E tanácskozás eredménye a cs. kir. polgári biztos által 
(1850. augusztus 19-ón 15.468. szám alatt) az osztrák belügy
miniszterhez felterjesztetvén, erre következett még azon év 
szeptember 20-án kelt s a belügym iniszter 1850. szeptember 
25-én 5.114. szám alatt kelt leiratával tudtul adott azon leg
felsőbb elhatározás, mely a polgári biztos iratai közt 1850.
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18.204. szám alatt található s mely a szóban forgó izraelita isko
lai alap alapító-levelének tekintendő.

Ezen legfelsőbb elhatározással a magyarországi zsidó köz
ségekre és családokra k ivetett hadisarcz teljesen elengedtet
vén, e részben minden további eljárás teljesen m egszüntettetett.

E  tény, melyre később még hivatkoznom kell, de, m int 
már i t t  meg kívánom jegyezni, a fenforgó alap keletkezése 
iránti ama felfogást, mely az izraelita m indkét részről beadott 
kérvényekben kifejezést nyert, m intha ez alap hadisarczból 
keletkezett volna és igy a későbbi alkotmányos intézkedések 
következtében m egváltozott szempontból lenne tekintendő, tel
jesen tarthatatlanná teszi s minden alapjától megfosztja.

A legfelsőbb elhatározással kegyelemből ekkép teljesen 
elengedett hadisarcz vagy birság (az eredeti okmány kifejezése 
szerint S traf-Contribution) irán ti minden további eljárás meg
szüntetésével egyidejűleg ő felsége rendelni m éltóztatott, hogy 
a magyarországi izraelita iskolai és oktatásügy előmozdítására 
saját alap alakíttassák, a következő meghatározások szerint:

a) minden izraelita, kivéve csak a teljesen vagyontala
nokat, jövedelme aránya szerint tartozik járulni ez alap alko
tásához, mig az egy millió forint alaptőkére nem növekszik;

b) az egy milliónyi összeg, 1854. deczember végéig fél-fél 
éves egyenlő részletekben a budai kamarai főpénztárnál lesz 
befizetendő : az első részlet már azon év (1850.) deczember végé
vel lévén beszolgáltatandó ;

c) e tőke, föntartva még az arra vonatkozó további rész
letes elhatározást, külön izraelita iskolai és közoktatási alap 
gyanánt kezeltessék, m int a melynek jövedelme kizárólag izrae
lita iskolai és oktatásügyi czélokra van szánva s rendeltetve;

d) a kivetés, községi képviselők közbejöttével, a türelmi 
adó hátralékait kezelő bizottság által eszközlendő, a beszolgál
tatásra, esetleg behajtásra nézve a polgári hatóságok támogatása 
is igénybe vehető.

A tőke kezelésére nézve ekkor még fen tarto tt további 
részletes meghatározások az 1852. évi deczember 1-én kelt s a 
vallás- és közoktatásügyi cs. kir. m inisztérium 1853. január 
26-ról 12.632. sz. a. kelt leiratával, az akkori magyarországi 
cs. kir. helytartósággal közölt legfelsőbb elhatározásban követ
keztek be.
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E szerint „az 1850. szeptem ber 20-ki legfelsőbb elhatá
rozással alkotott izraelita iskolai alap úgy kezelésére m int alkal
mazására nézve (sowohl in Beziehung auf seine Yewaltung als 
Verwendung), állami alapnak tekintendő (als Staatsfond anzu
sehen und zu behandeln sei.)“ (A magyarországi cs. k. hely tar
tóság irományai közt 1853 : 3.465. sz. a.)

E  legfelsőbb elhatározással természetesen mindazon rend
szabályok, melyek egyéb közalapok kezelésére nézve fennállot
tak és állanak, az izraelita iskolai alapra nézve is alkalmazásba 
jöttek.

E közben az 1850. szeptemberi rendelet értelmében a fél
éves részletenként! befizetések már azon év deczember végével 
megkezdődtek s tovább is folyam atban voltak. Hogy a befize
te tt részletek addig is, mig az egész alap megalakul, gyümöl- 
csözetlenül ne heverjenek, az e részben tovább is megbízva 
volt kezelő bizottság, a kormány ism ételt felhívásaira (cs. k. 
belügyminiszter 1851. február 21-én 9451/1850; 1851. junius 
30-án 1.216. sz. a. a helytartósághoz intézett rendeletéiben, — 
a helytartóság irományai közt 11.792. és 17.775. sz. a.) kor
mánybiztos közbenjöttével ta rto tt tanácskozmányaiban megtevő 
javaslatait, részint a befizetett részleteknek időközi elhelyezése 
s gyümölcsöztetése, részint a majdan kiegészülendő alap jöve
delmeinek m ireforditása iránt.

S már ezen bizalmi férfiaknak és szakembereknek is be
vonásával ta rto tt értekezletekben s ezekből kikerült javaslatok
ban is hangsúlyozva van, a népiskolák és néptanitó-képezdék 
felállításának sürgős volta mellett, egy — az olasz tartom ányok 
kivételével az akkori összbirodalom minden tartom ányainak 
zsidósága számára közösen Bécsben felállítandó rabbi-szeminá
rium szükségessége (a kormánybiztos, Sacher udv. tanácsos 
Budán 1851. szeptember 26-án kelt jelentése, a helytartósági 
17.745. szám alatt) nem állván ellent, a .már akkor is létezett 
orthodox árnyalatú párt m egbízottjainak — 14 kerületből ösz- 
szesen 42 hitközség meghatalmazványa kíséretében — a cs. kir. 
minisztertanácshoz 1851. ápriiban benyújto tt kérvénye, mely
ben a türelm i adó-kezelő bizottság rögtöni feloszlatását s az 
„öreg rabbiknak a vallásügyeik iránti tanácskozásra összehiva- 
tását“ kérik. (Helytart. írom. 1851 : 11.792. sz. a.)

A kezelő bizottság és bizalmi s szakférfiak előterjesztései
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a kormányközegek s a helytartóság, illetőleg az időközben fel
állított budai helytartósági osztály által is tám ogattatván, hosz- 
szabbra nyúlt tárgyalások után (lásd 1851 : 21.853, 1853: 3.468, 
1853:9.058, 1854: 19.833, 1854: 20.282, 1854: 21.405. Hely
tart. számok alatt), a vallás- és közoktatási cs. kir. miniszter
nek 1856. február 8-án kelt legalázatosabb előterjesztése alap
ján  keletkezett végre ő felségének 1856. márczius 29-ki leg
felsőbb elhatározása, mely az izraelita iskolai alap második ala
pító-levelének tekintendő, s melyben ő felsége, az általa a 
magyarországi zsidóság iskolai és közoktatási czéljaira szentelt 
iskolai alapot m indenekelőtt oszthatatlannak jelenti ki s osztat
lanul hagyatni és kezeltetni rendeli.

Rendeli továbbá, hogy annak jövedelmei az (akkor öt 
helytartósági kerületre s az úgynevezett temesi bánságra és 
szerb vajdaságra osztott) magyarországi izraeliták javára, egye
dül a létező szükségletre való tekintettel, de az erre h ivatott 
kormányközegek belátása és határozata szerint, használtassanak 
fel, a mi természetes kifolyása annak, hogy az alap ő felsége 
által rendelt s kezdettől fogva állami vagy közalapnak tekin
tetett.

A hovaforditás czéljaiul a legfelsőbb elhatározás átalános- 
ságban a következőket nevezi m eg :

a) első helyen egy rabbi-intézet felállítását; azon hozzá
adással, hogy felállításának módozatai, nevezetesen helye, bel- 
szervezete, továbbá költségeinek fedezéséhez, a többi tartom á
nyok- (koronaországok)-beli izraelita lakosság vagy izraelita 
alapok részéről leendő hozzájárulás s igy a m agyarországi izrae
lita iskolai alapra eső költség-jutalék m eghatározása irán t külön 
tárgyalás indíttassák s annak eredménye legfelsőbb elhatározás 
végett, a maga idején ő felsége elé terjesztessék ;

b) m inta-fő-népiskolák (Múster-Haupt-Yolksschulen) felállí
tását, m indenik (akkori) közigazgatási kerületre egyet-egyet; 
azok helyének kijelölése e vallás- és közoktatási miniszterre 
bízatott, oly megszorítással azonban, hogy szorosan kell ragasz
kodni azon feltételhez, hogy az illető izraelita hitközség, mely
nek kebelében — s tehát legközvetlenebb hasznára — a minta
iskola állittatik, legalább a szükséges épületek előállításának s 
fentartásának költségeit maga fedezze.

E minta-iskolák mellett s azokkal összefüggésben tanító-
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képezdei tanfolyamok felállítása rendeltetett ott, a hol az izrae
lita tanítójelöltek számára szükségesnek s a helyi és vidéki 
viszonyokhoz képest czélszerünek fogna m utatkozni; úgyszin
tén a minta-iskolák m ellett külön leányiskolák is állitandók, 
melyekben női munka is tanittassék.

„Ezenkívül — szól a legfelsőbb elhatározás — szegény 
izraelita népiskolák segélyezése sem zárandó ki az alap jöve
delmeiből, a mennyiben az előbb kitűzött özei ok elérése mellett 
lehetséges s különösen oly hetyeken, a hol az elhanyagolt növen
dékekről való gondoskodást köztekintetek is igénylik."

c) Harmadik czélul jelöltetik  ki végre : alapítványi helyek 
felállítása szegény izraelita szülők világtalan, valam int siket
néma gyermekei számára, oly meghatározással, hogy ezen 
alapítványi helyeket a vallás- és közoktatási minisztérium mindig 
nyilvános pályázat utján, a legérdemesebb s leginkább rászorult 
folyamodóknak adományozza, lehetőleg tekintetbe véve a fenn
álló közigazgatási kerületeket is.

E legfelsőbb elhatározást, melynek szövegét fontossága 
miatt, lehető teljességben adtam, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1856. ápril 7-én 5.114. sz. a. közölte az akkori magyar- 
országi főkormányzósággal, melynek polgári osztálya (1856. 
6.587. sz. a.) az egyes helytartósági osztályokkal tudatta.

Csak érinteni kívánom az 1860. szeptember 3-án kelt leg
felsőbb elhatározást, mely a magyarországi világtalan izraelita 
gyermekek számára felállítandó alapítványi helyek számát 12-re 
határozza, egyébiránt azok kiosztásának módozataira nézve az 
előbbi szabványokat érintetlen hagyja.

Úgyszintén az 1869. január 22-én már felelős m. kir. 
miniszter előterjesztésére kelt legfelsőbb elhatározást, melylyel 
ö felsége megengedi, hogy „az 1850. szeptember 20-iki elhatá
rozása értelm ében létesített m agyar országos izraelita iskolai 
alapból az erdélyi izraeliták is a m agyarországiakkal arány- 
lagos, és az alap rendeltetése czéljának megfelelő gyámolitásban 
rószesittethessenek. “

Az ország alkotmányának 1867-ben tö rtén t helyreállítása 
után egyébiránt egyfelől az 1868/9-iki izraelita kongresszus 
— tehát a magyarországi összes zsidóság képviselete — az 
iskola-alapra nézve, az előbbi legfelsőbb elhatározások alapjára 
állott s többi közt a rabbi-szemináriumnak, és pedig kizárólag
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Magyarország izraelitái számára Budapesten leendő felállítását 
s költségeinek az izraelita iskolai alapból leendő fedezését 
kimondotta, — másfelől ő felsége, nemcsak ezen kongresszus 
határozatait helybenhagyta az 1869. junius 14-kén kelt királyi 
rendelettel (lásd a vallás- és közoktatási m iniszter irományai 
közt 1869 : 10.878. sz. a.) s a kongresszusi kisebbség nevében 
benyújto tt és a megerősítés m egtagadását kérő két rendbeli 
folyamodvány tagadólagos elintézését 1869. junius 14. és szep
tem ber 10. kelt legfelsőbb határozásai által a vallás- és köz
oktatási miniszternek megengedte, hanem  legközelebbről, az én 
1873 ápril 29. kelt legalázatosabb előterjesztésemre 1873. május
6. keletkezett legfelsőbb elhatározásával újólag megengedte, 
hogy „az 1856. márczius 29. és 1869. junius 14. kelt elhatáro
zásaihoz képest Budapesten egy izraelita rabbi-képző intézet- 
az izraelita alap költségén, a te tt javaslat értelm ében“ — mely
ben k im utattato tt, hogy időközben tetemesen megnövekedett 
alap egy ily intézet felállításának s fentartásának költségeit, 
egyéb kitűzött czéljainak megrövidítése nélkül megbirja — 
„felállittassék“. (Vallás- és közoktatási minisztérium irományai, 
1873: 12.355. sz.)

II.

Az izraelita iskolai alap keletkezésére s rendeltetésére 
vonatkozólag a tényállás e történelm i vázlata, — melyben a 
rabbi-képezde ügye még csak mellékesen érin tete tt s alább 
részletesb tárgyalásra van fentartva — úgy hiszem elég tám 
pontot nyújt amaz alap jogi term észetének eldöntésére.

S bár e tekintetben magamnak semmi kételyem  nem volt, 
czélszerünek láttam  mégis, illetékes szakfórfiak jogi véleményét 
is kikérni s ilyennek adására a m. kir. itélő-tábla elnökét, a 
legfelsőbb törvényszék két tagjával, kértem fel, kik elébe a 
következő részletesb kérdéseket is tűztem  :

1. ki tekintendő az izraelita iskola-alap alapítójának?
2. kinek áll jogában a nevezett alap felett rendelkezni?
3. jogában áll-e az izraeliták közönségének a nevezett alap 

felosztását vagy kiadását követelni?
Az általam felhívottaknak f. évi május hó 14-én kelt jogi 

véleménye előttem állván (vallás- és közoktatásügyi miniszter 
iratai 1874: 13.879.), abban a helyzetben vagyok, hogy a fen



255

tebb vázolt tényállásból, meggyőződésem szerint, biztosan kivon
ható következményeket a következőkben terjeszthetem  a tisztelt 
képviselőház elébe.

1. Hogy ezen izraelita iskolai alap alapítójának ő felsége 
tekintendő, m int a ki a magyarországi izraelitákra 1849-ben 
kivetett bíróság teljes elengedését azon feltételhez kötötte, hogy 
a helyett egy saját izraelita egyházi s iskolai alap alkotására 
az ország összes izraelitái által egy millió forint tétessék össze, 
később pedig az egyházi ezélok elmellőzésével ezen alapot 
kizárólag izraelita iskolai és közoktatási czélokra szolgáló állami 
alapnak nyilvánította.

Az alap eredetet illető eme felfogással szemben, nézetem 
szerint, nem állhat meg a képviselőházhoz beadott kérvények
ben, és pedig mindkét részről hangsúlyozott ama nézet, m intha 
a szóban forgó alap nem bírna állami alap jellegével, s az a 
feletti rendelkezés kizárólag és korlátlanul illethetné az izraeli
ták egyetemét.

Jelesen „a m agyar- és erdélyországi autonom izraelita 
orthodox hitfelekezet közvetítő bizottságának“ elnöke 11 eich 
Ignácz aláírásával f. évi február 24-én benyújto tt — s az ugyan
azon párt részéről 309. egyező szövegű példányában beadott 
kérvények tartalm ával lényegben egyező, de azt még bővebb 
indokolással tartalmazó — kérvény arra alapítja ebbeli nézetét, 
hogy a szóban forgó iskolai alap, — szerinte köztudomásul — 
„azon hadisarczból származnék, melylyel H aynau a m agyar
országi izaelitákat sújtotta azért, m ert az 1848/9-iki szabadság- 
harczban resztvettek .“ H olott a fentebb előadott tényállásból 
világos, hogy azon hadisarczot ő felsége 1850, szeptember 20-iki 
legfelsőbb elhatározásával teljesen elengedte, s e részben min
den további eljárást teljesen és végleg m egszüntetett. E lenged
tetvén a hadisarcz, abból semmi nem is származhatik. Annál 
kevésbbé jöhet az attól függetlenül alkotott iskolai alap oly 
szempont alá, mint egyéb, az 1849 utáni időszakban elkobzott 
s később vagy kegyelmi ténynyel, vagy az alkotm ány helyre
állításával tulajdonosaiknak visszaadottt magánjavak. Szintoly 
kevéssé szabatos az érin tett kérvény azon kifejezése is, hogy ö 
felsége a hadisarcz-összeget „az izraelitáknak iskolai czélokra 
visszaajándékozni m éltóztatott“ , és hogy „erre vonatkozólag 
1856-ban az akkori bécsi kultuszminisztérium egy rendeletet
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bocsátott ki, melyben mondatik, hogy ő felsége legmagasabb 
óhajtása volna, miszerint ezen iskola-alap a többek közt 5 izr. 
m inta-főtanoda fentartására fordittassék, s továbbá az össz- 
birodalom számára felállítandó rabbinus-képző intézet költségei
hez a többi koronaországok hozzájárulása arányában a magyar- 
országi zsidókra eső hányad ezen alapból fedeztessék“, — mert 
ö felsége nem hajtatván be a hadisarczot, nem is ajándékozhatta 
azt vissza az izraelitáknak ; nem is ajándékozott nekik, — az 
ajándékok szó tulajdonképi, feltétlen értelm ében semmit, hanem 
elrendelte egy izraelita (vallási és) iskolai alap megalkotását, s 
ezen alapról 1856. legfelsőbb elhatározásában is, m int „általa a 
magyarországi zsidóság iskolai és közoktatási czéljaira szentelt 
alapról“ s z ó l; szó sincs tehát arról, hogy — m int állittatik — 
ez alap hovaforditása iránt ő felségének egyszerű, vagy épen 
feltételes óhajtása (,.óhajtása volna“) fejeztetett volna ki egy 
miniszteri rendelettel ; ellenkezőleg ő felségének, mint alapító
nak, akarata van közvetlenül legfelsőbb elhatározás alakjában 
kifejezve. Nem alaposabb ugyanazon kérvény további okosko
dása sem, mely szerint „az 1856. évi bécsi kultuszminiszteri 
rendelet (helyesebben a legfelsőbb elhatározás) az 1867-iki köz
jogi kiegyezés inaugurálása következtében ama básist vesztette, 
melyen egyedül fennállhato tt; a közjogi kiegyezés perczétől 
fogva megszűntek mindazon koníiskácziók, melyek az 1848/9-iki 
szabadság mozgalom elnyomásával ke le tkeztek ; a Haynau által 
a zsidókra ró tt had.isarcz elvesztette előbbi jellegét, és a zsidó
ságnak az iskolai alap iránt korlátlan rendelkezési joga elismer
te te tt“ ; — m ert a fentebbiekből már kitűnik, hogy az iskolai 
alapnak a sokszor em lített hadisarczczal, mely soha be nem 
hajta to tt, ugyanazonositása, annál inkább a konfiskált vagyo- 
nokkal párhuzamba tétele egyáltalában nélkülöz minden a la p o t; 
és m ert „az 1867-iki közjogi kiegyezés“, vagy helyesebben 
m ondva: az ország alkotmányának helyreállítása, az előtte, de 
1849 után keletkezett közalapokat legtávolabbról sem érinti, s 
azoknak jogi természetét, vagy azokra nézve az alapitó által 
kifejezett czélzatokat meg nem változtatja.

Hogy pedig, m int a kérvény állítja, „legfelsőbb helyen is 
ama felfogás le tt volna irányadó“, azt teljességgel nem bizo
nyítja a kérvényben érvül felhozott azon tény, hogy ő felsége 
— felelős m. kir. miniszter felterjesztésére kelt 1873. ápril 29-ki
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legfelsőbb elhatározásában is m egerősitöleg hivatkozik az 1856-diki 
legfelsőbb elhatározásra.

Az épen elmondottak után felesleges volna hasonló rész
letességgel bocsátkoznom a másik oldalról „az országos izraelita 
iroda elnöke“ által benyújtott kérvény amaz állításának helyre
igazításába, hogy „miután ő felsége a bírságot az izraelitáknak 
végkép elengedte, s ők az izraelita iskolai alaphoz járulékaikat 
ő felsége parancsára ugyan, de többé nem birságképen fizették, 
kétségtelen, hogy alapitónak ezen alapítványra nézve maga az 
izraelita felekezet tekintendő“, — m ert e felfogás helyessége 
azon okmányból, melyre a kérvény hivatkozik, — tudniillik az 
1856-ki legfelsőbb elhatározást tudtul adó m iniszteri leiratból — 
épen nem tűnik ki. De viszont ebből teljességgel nem követ
kezik, mint a kérvény felteszi, hogy „ha a dolog ekként nem 
állana, a képviselőháznak az izraelita iskola-alapokat úgy kellene 
tekinteni, m int a melyet ő felsége az izraelitáktól behajto tt 
bírságokból a lap íto tt“, ■— m ert a két felfogáson kívül, melyek 
mindenike, nézetem s az előadottak szerint hibás, van még har
madik is, mely meggyőződésem szerint az egyedül helyes, hogy 
t. i. az ö felsége legfelsőbb elhatározásából létesített emez alap 
állami közalap jellegével bir, s annak rendeltetését az alapitó 
levelében kifejezet akarat határozza meg.

Ugyanezen, szerintem is egyedül helyes felfogásból indul 
ki a fentebb em lített s előttem fekvő jogi vélemény, mely „kiin
dulási pontul m egállapítottnak tekintvén azon kétségbe senki 
által nem vont, sőt minden színezetű izraelita által, újabban a 
zsidó-kongresszus által, s mindazok által, kik ez alapra vonat
kozólag akár ő felségéhez, akár a törvényhozáshoz kérvényeket 
intéztek, folytonosan elismert tényt, hogy a szóban forgó izraelita 
alap közoktatási czélokra szánt alapítvány, és igy az alapítvá
nyokról szóló 1791: X X III. törvényczikk rendelete szerint, ő 
felsége legfelsőbb felügyelete alatt, az alapitó szándéka szerint 
(ad mentem fundatoris) kezelendő ;“ kimondja, hogy „az alapitó 
szándékát a jelen esetben az 1850. évi szeptember 20-án, továbbá 
az 1856. évi márczius 29-én kelt legfelsőbb elhatározások kép
viselik.“

2. A fentebb előadott tényállásból következik továbbá, 
hogy — m int az előttem fekvő jogi vélemény is m ondja — a 
szóban forgó alap „az alapitó okiratot képviselő legfelsőbb 
elhatározásban kitűzött czél keretén belül ugyanoly szempontok 

ír. 17
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s ugyanazon szabályok alá esik, m int minden közalapítvány.“ 
Ehhez képest, m iután „az alapitó okiratot képviselő legfelsőbb 
elhatározás“ — jelesen az 1856. márczius 29-iki — világosan 
mondja, hogy az alap jövedelmei „a magyarországi izraeliták 
javái’a, egyedül a létező szükségletre való tekintettel, de az erre 
h ivato tt kormányközegek belátása és határozata szerint használ
tassanak fel“ — kétségbevonhatatlan, hogy ő felsége csak jogával 
élt, midőn az 1868/9-ki izraelita kongresszus határozványai közt 
a kerületenkénti m inta-iskolák megszüntetésére vonatkozót is 
felelős minisztere felterjesztésére m egerősítette, — miután ily 
minta-iskolák az 1868: X X X Y 1II. törvényczikk után épen nem 
képeztek létező szükségletet; es e tényből a legnagyobb eről
tetéssel sem lehet azt a következtetést venni ki, m elyet abból 
az orthodox „közvetítő bizottság“ kérvénye ki akar vonni, s 
melyet már fentebb is említettem, m intha ez az 1856-diki leg
felsőbb elhatározásnak egészen érvényen kívül helyezését fog
lalná magában, s hogy tehát annak a rabbi-képező-intézetre 
vonatkozó határozatai is megsemmisülteknek volnának tekintendők.

8. K itűnik végre a fentebb előterjesztett tényállásból, hogy 
a szóban forgó izraelita iskolai alap (ismét a jogi vélemény 
szavait idézve) „föl nem osztható“ ; nemcsak azért nem, m ert a 
felosztás az alapítvány eredeti rendeltetésével és az alapító szán
dékával ellenkezésben lenne, hanem  azért sem, m ert a törvény 
csak egy zsidó vallást ismer, melynek számára az alapítvány 
szánva van.

Ez utóbbi érvet azonban kénytelen vagyok kissé részletesb 
tárgyalással megvilágítani annyival inkább, m ert az orthodox 
hitfelekezet közvetítő bizottsága részéről a képviselőházhoz 
benyújto tt kérvény épen ezt tagadásba veszi, s tagadását úgy 
képviselőházi végzésekre, m int legfelsőbb királyi elhatározásokra 
véli alapíthatni.

III.

Az orthodox izraeliták m agukat a képviselőházhoz benyúj
to tt 809 egyező szövegű kérvényeikben s közvetítő bizottságuk 
kérvényének hátlapján, valam int „Szervező alapszabályzat“-uk 
czimében is „felekezetnek“ nevezik, s az eddig osztatlan izraelita 
iskolai alapnak aránylagos megosztása iránti kérelmüket egye
nesen arra a feltevésre alapítják, hogy a magyarországi zsidóság 
két egymástól tökéletesen különvált felekezetit képez : úgym int
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a kongresszusi szabályok szerint szervezkedett és az orthodox 
autonom felekezeteket, mely utóbbi, szerintük, m int ilyen, mint 
a kópviselőház 1870. márczius 18-án egyhangúlag hozott ha tá
rozatával, mind ö felségének a m agukat ortkodoxnak valló h it
községek bem utatott szervezkedési szabályait megerősítő, s 1874, 
október hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározásával törvényesen 
elism ertetett volna.

M indenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy sem a hivatott 
képviselőházi határozatban, sem a legfelsőbb elhatározásban, sem 
végre az egyikre vagy m ásikra alapíto tt miniszteri rendeletekben, 
s különösen az orthodox hitközségek bem utatott szabályzatuk 
szerinti szervezkedésének szabadsága tárgyában 1871. november 
15-én 26.915. sz. a. kibocsátott körrendeletben a kongresszusi 
határozatokat elfogadó s m agukat a szerint szervező, és viszont 
az azokat el nem fogadó és m agokat külön szabályzat szerint 
szervező hitközségek egymástól külön hitfelekezeteknek sehol 
nem neveztetnek, annál kevésbbé ilyekül ünnepélyesen s törvé
nyesen el nem ism ertetnek.

Nem is lehetett szándékában a törvényhozás egyik bár
melyik tényezőjének, s igy sem a képviselöháznak, sem ő fel
ségének a törvényhozás másik, illetőleg még harmadik tényezője 
nélkül, egyszerű határozattal, valamely külön vallás-társulatnak, 
mint önálló hitfelekezetnek vagy egyháznak létezését, a szó 
állampolitikai értelmében, ünnepélyesen elismerni vagy csak ki 
is m ondani; m inthogy hazánkban általános szabad vallás-gya
korlati és felekezet-alakithatási törvény még nem létezvén, az 
eddigi törvényhozási gyakorlat s fennálló jog  értelmében egyes 
egyházak, hitfelekezetek s vallástársulatok állami elismerése csak 
formaszerü törvény utján történik jogérvényesen. íg y  csak a 
közelebbi idők idevonatkozó törvényhozási tényeit említve, az 
1848: XX . t.-cz. még a törvényesen bevett vallások és vallás
felekezetek körében rendelkezik, s azok számát az unitárius fele- 
kezettel szaporítja; az 1868: IX . t.-cz. csupán a görög-keleti 
vallásuak ügyében ; az ugyanazon évi L il i .  t.-cz. a törvényesen 
bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságáról; s maga az 
izraeliták egyenjogúságáról szóló 1867: X V II. t.-cz. csak ezek 
polgári és politikai jogai tekintetében intézkedik.

Tökéletesen jogosult továbbá a fentebb idézett jogi véle
mény amaz állítása, hogy „a törvény csak egy zsidó vallást 
(felekezetet) ismer."

17*
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Azon aránylag kevés régi és újabb törvényeinkben, hol az 
állam gondját igénybe azelőtt igen kis m értékben vett zsidókról 
egyáltalában szó van, közöttük felekezeti különbség egyáltalában 
nem tétetik . S az egyetlen törvényczikkben, melyben az izrae
liták hitvallása egyáltalában érintve van, t. i. az 1840: X X IX . 
törvényczikkben, szintén csak az izraelita vallásról van szó.

De az orthodox részről kérvényezők nem állítják, hogy az 
1868/9-iki országos izraelita kongresszus előtti időkben valaha 
le tt volna két izraelita felekezet az országban; ilyenek kelet
kezését vagy különválását csak a kongresszus befejezte u tán ró l; 
(melyben az ő képviselőik is, m int tekintélyes számú kisebbség, 
mindvégig resztvettek) keltezik.

Hitügyekben az állam bíró nem lehet, s kétségkívül a 
képviselőháznak sem lehetett 1870. márczius 18-iki határozatával 
ez a czólja; m int fentebb érintettem , szintoly kevéssé lehetett 
az, hogy egyszerű határozattal egy ünnepélyes törvényhozási 
tény t kerüljön meg. Czélja volt, m int a határozat indokolásá
ban világosan ki van mondva — az elvileg elismert lelkiisme
reti szabadságot minden kényszertől megóvni és védni azok 
számára is, a kik az izraelita kongresszus által hozott rendsza
bályok szerinti szervezkedésben meggyőződésük m egnyugtatását 
nem lelik, s abban a hitben vannak, minek egyébiránt bírá
latába vagy csak tényszerű vizsgálatába is a képviselőház nem 
bocsátkozott, csak saját előadásukat egyszerűen elfogadta, hogy 
t. i. a kérvényezők előadása szerint — az izraelita kongresszus 
határozatai a zsidó hittörvények alaptanaival és az azok által 
m egállapított alapszervezettel ellenkezésben vannak.

Az előadottak szerint tehát Magyarországon két törvé
nyesen különvált izraelita egyháznak vagy hitfelekezetnek — 
az államjogi értelemben létezését el nem ismerhetem. S törvé
nyességi szempontból elég is volna ennyit mondanom a fentebb 
idézett jogi vélemény tám ogatására; de mivel alább a szóban 
forgó rabbiképezde kérdését — a törvényesség szempontján 
kívül — kultúrái szempontból is megkívánom világítani, külö
nösen pedig azért, m ert az orthodox kérvényezők hitbeli meg
győződéseikre és dogmáikra h ivatkoznak : czélszerünek tartom  
már i t t  érinteni azt, hogy M agyarországon nemcsak törvényes 
és állampolitikai, hanem dogmatikai szempontból véve sem 
létezik két különböző izraelita felekezet.



261

A tudomány által * konstatált tény, hogy az egész földön 
létező zsidóság nagy zöme kezdettől fogva s a második templom 
leromboltatása és szetszóratásuk után is folyvást egyetlen fele- 
kezetet képezett m indenütt, mely a Mózes és próféták Írásai 
mellett a tudós rabbiknak a Talmudba lerakott bölcsességét is 
szabályozónak ismerte el a h it dolgaiban, s ezért hittana 
„mosaico-rabbinisticusnak“ neveztetik.

Ez egyetlen felekezetből a V III. században vált ki a 
karaiták Babylonban alakult, de nagy elterjedést sehol, Európá
ban pedig épen nem nyert felekezete, mely a Talmudot és a 
liabbik írásait elvetvén, kizárólag a szent könyvet (Thora) 
ismeri el hitszabályzónak. S ha az izraeliták közt lehet szó 
egyáltalában orthodoxokról, — a szó keresztyén értelmében — 
egyedül a karaiták volnának e névvel nevezhetők. Szintúgy 
jelezhetők a zsidóprotestáns nevezettel, s alapítójuk Anán ben 
Dávid némely zsidó tudós által „zsidó L uthernek“ is neveztetik.

A zsidóság nagy zöme azonban tovább is s mind máig 
megmaradt a Mózes-rabbi-féle hitfelekezet egységes keretében, 
melynek hite, a törvényben és a Talm udban befejezetten, a 
középkor legkitűnőbb izraelita hittudósai által, élükön a nagy 
Majmonidessel kondifikáitatott, s utánuk József Káru rabbi 
által készült s az összes vallási ügyekre kiható Shulchan-Aruch 
(terített asztal) nevű kódexbe foglaltatott.

De szintúgy a tudomány által konstatált tény az is, hogy 
e hitbeli teljes egyezés mellett a világ minden részébe szétszórt, 
zsidóság közt különböző szertartási rend (Liturgia) fejlődött ki. 
Ez igen természetes s vallásuk lényegében fekvő okból eredt. 
A zsidónak ugyanis csak egy temploma volt, a jeruzsálemi, a 
hol áldozhatott, ezenkívül hazájában is csak zsinagógái voltak, 
A templom leromboltatván, a mózesi isteni tisztelet a maga 
teljességében többé nem volt végezhető s ma sem — sehol.

* Dr. J. M. Jost: Geschichte des Judeuthums und seiner Secten. 
Leipzig 1857. — Dr. J. H. Ritter: Geschichte der jüdischen Reformation. 
Berlin. 1858. 61., 65. — D. H. Graetz: Geschichte der Juden von den 
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, aus den Quellen bearbeitet I—XI. 
Bd. Leipzig 1870. — Az 1868—9-iki orsz. izrael. kongresszus tárgyalási 
naplója. Hivatalos kiadás, Pest 1869. Löw Lipót szegedi főrabbi vélemé- 
nyes jelentése a beregszászi izr. hitközség ügyében. (A vallás- és közok
tatási miniszter iratai közt 1867 : 18.352. sz.) Hirsch Márk ó-budai főrabbi 
véleményes jelentése a kassai izr. hitközség ügyében. (U. o. 1S67 : 16.596. 
sz. alatt.)
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A jeruzsálemi templomhoz kötött áldozatok megszűntével 
s az áldozati szertartások elestével egészen uj zsinagóga-rendet 
kellett megállapítani, s hogy ez a különböző országokban — 
elszórtan lakó — a nyomás és üldözés különböző m értékét 
szenvedő, a m ellett semmi közös hatóság intézkedése által egybe 
nem ta rto tt zsidóság egyes ágainál különböző erkölcsöket, szo
kásokat, imamintákat, s általában különböző szertartásokat 
hozott létre: azt csak természetesnek találhatjuk. Maguk azok 
az országok és nemzetek, melyekben s melyek közt laktak, 
m ulhatlanul kellett, hogy ez alakulásra észrevétlenül is befolyást 
gyakoroljanak. így  keletkeztek az askenáz (frankogermán), a 
széfárd (spanyol), a kászideus (orosz-lengyel) rítusok, melyek 
szertartási külsőségben ugyan többé-kevésbbé eltérnek egy
mástól, de tulajdonképeni felekezeti különbséget annál kevésbbé 
állapítanak meg, m ert egymással ugyanazon hitközségben érint
kezvén —· nem egyszer vegyülnek is s kölcsönösen elemeket 
vesznek fel egymásból.

Hazánkba a zsidó lakosság különböző időkben, különböző 
országokból vándorolván be, természetes, hogy különböző r ítu 
sokat hozott be magával. „Zsidók ugyan — m ondja Löw L ipót 
— századok óta laktak volt a hazában ; de zsidó hitközség a 
XVI. században csak hat v o l t : Budán, Esztergomban, Fehér- 
várott, Kis-M ártonban, Pozsonyban és Tatán. Az akkori m agyar 
zsidó községek mind askenáz rítust követtek. Alapul tovább is 
az askenáz ritus maradt, de rendre-rendre elfogadták azokat a 
módosításokat, melyeken e ritus Lengyelországban (a kaszideis- 
mus befolyása alatt) keresztülment. Term észetes; m ert a zsidó 
népesség M agyarországba nagyobbára vagy egyenesen Lengyel- 
országból, vagy oly országokból vándorolt be, m elyeknek lakos
sága tulnyom ólag szinte Lengyelországból származott be, m int 
Ausztria, Cseh- és Morvaország zsidósága.“

Azonban habár kisebb számmal, spanyol eredetű zsidók is 
vándoroltak be hazánkba, behozva m agukkal a spanyol (szé- 
fard) r í tu s t ; azonban csak Tem esvárit, K árolyfehérvártt és 
Pesten alapítának zsinagógákat, melyek közül ma csak a temes
vári áll fen n ; de o tt is nagyon csökkent a tiszta széfárd ritus 
követőinek száma.

Végre a Mendelsohn Mózes nevével van összekötve azon 
újabb keletű reformmozgalom megindulása, melynek főiránya 
az isteni tiszteletben ismét a külszertartások által háttérbe szó-
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r íto tt tanítóelemre fektetni a nagyobb súlyt, de mely a szer
tartások (vagy rítusok) bármelyike m ellett megállhat, s tényleg 
hol egyiknél, hol másiknál található. Ez irány legújabban két: 
a bécsi és hamburgi ritusbau nyert k ife jezést; a m agyar refor
mált hitközségek a bécsihez ragaszkodnak, melylyel előbbi 
jellegük teljesen összefér.

Hazánkban az eddig előadottak szerint három rendbeli 
zsinagóga vagy rítus van, a régi aszkenáz ritus ; a kaszideus, 
— aszkenáz elemekkel vegyült, — szefárd ritus, s a mérsékelt 
(bécsi) reform zsinagóga, m egrövidített aszkenáz rítussal.

De hogy e különbségek tulajdonképi hitfelekezeti különb
séget nem állapítanak meg a magyarországi zsidóság közt, leg- 
kevésbbé pedig olyat, mely őket az orthodox kérvényezők állí
tása szerint, — ezekre és kongresszusiakra osztaná: világos 
onnan, hogy némely m agukat orthodoxoknak valló és kérvé
nyező zsidó községek rítusában sokkal több különbség van, 
mint orthodox és kongresszus-párti más zsinagógákéi közt. — 
Például a pozsonyi és az ó-budai hitközségek zsinagóga-rendje 
közt nincs semmi külöm bség; pedig a pozsonyi orthodoxnak 
vallja magát, az ó-budai pedig a kongresszusi párthoz tartozik. 
Ellenben a pozsonyi és mármaros-szigeti közt, melyek mind
ketten kérvényező,, h ittö rvényhü“-ek, nagyobb rituális különbség 
van — amaz aszkenát, ez kaszideus lévén, — mint például a 
pozsonyi és a kongresszus-párti szegedi hitközség közt.

De hogy a ritus különbsége hitfelekezeti különbséget egy
általában nem állapít meg, bizonyítja maga az orthodox-párt 
ama ténye, hogy a Schulchan-Aruch alapján szervezkedő „hit
tör vényliü. felekezet“ keretébe az aszkenáz és szefárd rítusokat, 
m int egyenlően jogosultakat veszi be.

S valóban a két fél, melyek m indenike mindvégig tevé
keny részt vett az 1868/9-iki országos izraelita kongresszus tá r
gyalásaiban, s annak többségi és kisebbségi pártjá t alkotta, 
egyaránt hangoztatta az egységes zsidóság alap-kódexéhez, s 
egyetlen összekötő hitkapcsához a Mózes-rabbi-féle h ittö rvénye
ket magában foglaló Shulchan-Aruchhoz való ragaszkodását, 
mely bár formaszerinti törvényül sehol sem nyilváníttato tt, de 
a karaiták felekezetén kívül, minden ritus követő zsidó által 
érvényes zsinórmértékül s hitszabályzóul ism ertetik.

Világos az előadottakból, hogy Magyarországban külön
böző izraelita zsinagógái rítusok igenis, és azoktól függetlenül
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különböző izraelita pártok s különböző párti hitközségek is 
léteznek u g y a n ; de sem állampolitikai értelem ben törvényesen 
elismert, sem dogmatikai szempontból lényegileg különvált két 
izraelita felekezet nem létezik, s igy ez alapon az izraelita isko
lai alap kétfelé osztását még akkor sem lehetne követelni, ha 
az alapító-levélben annak oszthatlan alapként leendő állami 
kezelése oly határozottan ki nem volna kötve.

I V .

Miután a fentebbiekben az izraelita iskolai alapnak kelet
kezését, jogi term észetét és rendeltetését, s nevezetesen osztha
tatlanságát történelm ileg kim utatni igyekeztem, s ezzel annak 
általános elvi állását, úgy hiszem, eléggé felfejtettem, különö
sebben is ki kell terjeszkednem az egész alap kérdésének egyik 
részletére : tudniillik, a rabbi-kópző-intézet kérdésére, m iután ez 
képezte a legfőbb vitapontot az 1868/9-iki izraelita kongresz- 
szuson is, ez ellen voltak kezdettől fogva intézve az orthodox 
párt megtámadásai, s a jelenleg tárgyalás alatt lévő kérvények
ben is a rabbi-szeminárium felállításának — egyik felöl sür
getése, másik felől az alap kért felosztásáig való elhalasztása 
képezi a tulajdonképeni sarkalatos pontot.

Azok után, a miket az egész alap jogi természetéről az I. 
alatt elmondottam, jogi szempontból kevés, a mit még különö
sen a rabbi-szemináriumot illetőleg mondanom kell.

Az 1856. márczius 29-én kelt legfelsőbb elhatározás, mely 
az izraelita iskolai alap rendeltetési czéljait először tűzi ki rész
letesen, első helyen említi, m int fentebb kim utattam , a rabbi
szeminárium felállítását.

S e sorrendtől az alapitó szándékának nyilvánításában 
később sem tö rtén t e lté rés ; nem jelesen az 1869. junius 14-én 
a kongresszus határozatait, s azok közt a rabbi-szemináriumra 
vonatkozót is megerősítő királyi rendeletben, s nem az 1873. 
május 6-án kelt legfelsőbb elhatározásában.

Igaz, hogy eredetileg nem egy, kizárólag a magyarországi 
izraeliták, hanem közösen az (akkori) összbirodalom izraelitái 
számára a magyarországi izraelita alapnak is aránylagos hozzá
járulásával felállítandó rabbi-szemináriumról volt szó. De ez, 
valam int egyfelől m agyarázatát leli az akkori mindenben össz- 
birodalmi czentralizáezióra irányzott törekvésben, másfelől indo
kolva volt a csak egy millióra tervezett alap korlátoltsága által
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is, melynek a rabbi-szemináriumon kívül még más, nem kevésbé 
fontos rendeltetési czéljai is voltak.

Azóta mind a két ok megszűnt. Az összbirodalmi eszme 
s arra irányzott központosítási törekvés elejtetett £ a rabbi-kép
zésnél több okból nem kevéssé fontos, nemzeti kultúrái szel
lemre való tek in tet is előtérbe lépett, mely, ka csak anyagi erő 
engedi, kívánatossá teszi egy, kizárólagos magyarországi izraelita 
rabbi-szeminárium felállítását. Másfelől, m int alább kimutatva, 
az eredeti egy millió törzstőkéből időközben tetemesen felsza
porodott alap ily rabbi-képezde összes költségeit megbirja, az 
alap egyéb kijelölt czéljainak m egrövidítése nélkül.

E  két tény eléggé magyarázza és indokolja az eredeti 
tervtől való eltérést, mely egyébiránt az 1856. márczius 29-iki 
elhatározás szavai betüszerinti értelmének szempontjából sem 
tekinthető jogosulatlannak, miután annak a) pontjában „egy 
rabbi-intézet felállítása“ mondatik egyszerűen, s egyenesen az 
alap első czéljának és felállításának módozatai, nevezetesen helye, 
belszervezete, továbbá költségeinek fedezéséhez a többi korona- 
országokbeli izraelita alapok részéről leendő hozzájárulás, s igy 
a magyarországi izraelita iskolai alapra eső költség-jutalék meg
határozása iránt, „külön tárgyalás m egindítása“ rendeltetett el. 
a mi tehát nem zárja ki azt sem, hogy ha a külön tárgyalás 
folytán önálló magyarországi rabbi-képezde felállítása is lehet
ségesnek tűnnék  ki, az itt létesittessék,

Világos ebből, mily tarthata tlan  az orthodox-párti kérvé
nyezők amaz okoskodása, hogy ez 1856-iki legfelsőbb elhatáro
zásra való hivatkozás a rabbi-seminárium érdekében teljesen 
alaptalan volna azért, m ert abban „egy M agyarország számára 
s kizárólag az alap költségén felállítandó rabbi-szeminárium fel
állításáról szó sincsen.“

Ha tehát a fentebbiek szerint ő felsége tekintetik  az izrae
lita iskolai alap tulajdonképeni alapítójának, s az 1850. szep
tember 20-iki, 1856. márczius 29-iki és 1873. május 6-iki legfel
sőbb elhatározások az alapitó szándékai k ifejezéseinek: a rabbi- 
seminárium felállítása, jogi szempontból, minden kérdésen 
felül áll.

De még ha egy perezre a mindkét részen levő kérvényezők 
álláspontjára állva, tulajdonképeni alapítónak a mag3Tarországi 
zsidóságot tekintjük is, tagadhatatlan, hogy annak az 1868/9-iki 
kongresszuson a rabbi-képezde felállítása iránt te tt nyilatkozata
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jogér vény esnek volna tekintendő. A kongresszuson ugyanis kép
viselve volt az összes magyarországi izraelita felekezet; m int 
minden gyülekezetben többség által hozattak a kisebbség által 
v ita to tt határozatok ; a kisebbség azonban szintén rósztvett e 
határozatok iránti tárgyalásokban; a hozott határozatok szen
te s íte tte k .

És bár a képviselőház 1870. márczius 18-iki határozata 
kimondja is. hogy a kisebbség tagjai a kongresszus határozatai 
alapján való hitközségi szervezkedésre nem kényszeríthetők, de 
ezzel a kongresszus határozatainak érvényességét egyáltalában 
nem tám adta meg, és bár a kongresszusi szabályok szerint szer
vezkedni nem akaró félnek saját szervezkedési szabályzatok 
szerinti hitközségek akadálytalan szervezése e képviselőházi 
határozattal egy ező ig  — hivatali elődömnek 1871. október 6-án 
kelt előterjesztésére ugymnazon év október 22-én kelt legfelsőbb 
elhatározással is m egengedtetett, mindez a kongresszusi határo
zatok érvényességét egyáltalában véve meg nem támadja, annál 
kevésbé dönti meg, csakis az azok szerint szervezkedni nem 
akaróknak hagyja fenn a saját szabályzatuk szerinti szervezke
dés szabadságát.

Akár ő felsége, akár az összes izraelita hitfelekezet tekin
tessék tehát az izraelita iskolai alap tulajdonképeni alapítójának 
s az arról való rendelkezésre jogosíto ttnak: a rabbi-szeminárium 
felállításának kérdésére nézve eredményében mindegy', miután 
ő felsége legfelsőbb elhatározásaiban, az összes izraelita h itfele
kezet pedig kongresszusi határozatában egymránt annak felállí
tását tűzte ki első sorban az alap czéljául.

E nnyit a rabbi-szeminárium kérdésének jogi oldaláról. A 
kérdésnek azonban történeti és kultúrái oldala is van, s röviden 
ezeket is meg kell világítanom.

A rabbi iskola felállítására czélzó törekvéseknek Magyar- 
országon máris elég hosszú, bár nem folytonos, m ert a körül
mények által ismét még ismét félbeszakított története van.

Első, a ki Magyarországon rabbi-iskolát tervezett s ez 
iránt b. e. József főherczeg nádorhoz 1806-ban em lékiratot is 
nyú jto tt be, Kohen Dávid, Bajorországból bevándorolt tal- 
mudista volt. Em lékirata azonban tárgyalás alá nem vétetett, a 
mi az akkori idők sokkal fontosabb érdekkel való elfoglaltsága 
eléggé kimagyaráz, ha súlyt nem fektetünk is arra, hogy a 
pesti izraelita hitközség akkori elöljárója azzal dicsekedett, hogy



tárgyalását s foganatosítását ő akadályozta meg. Annyi bizo
nyos, hogy Kohen em lékirata az akkori rabbik elm aradt és 
kultura-ellenes voltát élénk színekkel festette, s ezzel azok ellen
zését k ih ív ta ; de terve egyébiránt is sok kivihetetlent foglal 
magában.

Ép oly eredménytelen maradt a második, noha sokkal 
jelentékenyebb kezdeménj^ezés. Az 1832/6-iki országgyűlés előtt 
m űködött országos bizottság m unkálatai közt a zsidókról szóló 
törvényjavaslatban többi közt az is foglaltatik, hogy vallásos 
szolgálatra, vagyis rabbivá jövőben csak oly egyének legyenek 
választhatók, kik nyilvános felügyelet alatt nyertek hivatásukra 
előkészítő oktatást, s képesek az anyakönyveket az országos 
nyelveken vezetni. Az országos bizottság e javaslata is sok 
egyéb m unkájával együtt papíron maradt. De csakham ar a zsi
dóság kebeléből eredő szózatokban talált viszhangra. A magde- 
burgi rabbi dr. Philippson ugyanis, a máig fennálló „Allgemeine 
Zeitung des Judenthum s“ alapítója s kiadója, ki felekezetének 
művelődése és haladása körül kiváló érdemeket szerzett magá
nak, 1837-ben felhívást bocsátott ki egy zsidó theologiai tan 
intézet felállítása végett adakozások gyűjtésére, s nyilván kife
jezte, hogy ez intézet a magyarországi zsidóknak is nyitva és 
szolgálatára álland. A m agyar királyi helytartótanács azonban 
az e czélra való adakozást, illetőleg az adományoknak külföldre 
küldését eltiltván, ezzel annál elevenebbé tette  az óhajtást a 
zsidóság haladni kívánó részénél ily intézetnek benn a hazában 
birhatására.

E  közóhajtásnak a m agyar zsidóság részéről először Löw 
L ipót, a magyar zsidó-irodalom és theologia terén oly jelesen 
ism ert szegedi főrabbi adott, a „Pesti H írlap“ 1844. junius 2-iki 
számában hatályos kifejezést.

A rabbi-szeminarium felállításának ügye már ekkor, tehát 
harmincz évvel ezelőtt m egértnek látszott. Az épen együtt ült 
országgyűlésen ismét szóba jö tt  a zsidó-ügy. S az alsó tábla 
1844. szeptember 6-iki kerületi ülésben egy követ a Galicziából 
bevándorolt zsidó-rabbik tudatlanságát ecsetelvén, indítványt 
tön egy központi rabbi-iskolának Pesten leendő felállítására.

Indítványa elfogadtatott, s a rendek szeptember 28-án ta r
to tt gyűlésében m egerösíttetett a határozat, mely szerint a 
magyarországi izraelita felekezet a rabbi-szeminárium felállítására 
kötelezendő.
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* A törvényjavaslat azonban a felsőházban (nem ugyan a 
rabbi-szeminariumot illető, hanem egyéb kifogások miatt) nem 
ment keresztül, s igy nem válhatott törvénnyé.

Az 1848 előtti, bár eredményre nem vezetett kísérletek, s 
a legutóbbi, annj'it mindenesetre bizonyít, hogy ő felsége, midőn 
sokszor em lített 1856-iki legfelsőbb elhatározásában az általa 
izraelita iskolai czólokra szentelt alap rendeltetési czéljául első 
helyen a rabbi-képezdét tűzte ki, ez által sok oldalról érzett, s 
már a törvényhozás egyik faktoránál is illetékesen nyilvánult 
szükségnek felelt meg.

Az 1850. szeptember 20-iki legfelsőbb elhatározás az ügyT- 
nek eddigi legnagyobb akadályát: a pénzalap hiányát háríto tta  
el, megterem tvén az egy milliónyi izraelita iskolai alapot.

Nem akarom  ismételni mindazokat, m iket az alap tö rté 
netére vonatkozólag már az I. pontban elmondottam. Csak uta
lok arra, hogy az 1850-iki legfelsőbb elhatározás után az izralita- 
alapnak minő czélokra leendő fordítása irán t zsidó-bizalmi férfiak
kal foly tato tt tanácskozmánvokban hangsulyoztatott a rabbi-sze
minárium felállításának elsőrendű szüksége, bár másfelől már ekkor 
m utatkozott az orthodox részről az intézet eileni ellenszenv.

A tanácskozás végett összehívott bizalmi férfiak, köztük a 
pesti, szegedi, székesfehérvári és győri rabbik által a zsidó val
lási és közoktatási ügyek szabályozására kidolgozott kimerítő 
szabályzat, midőn egyfelől a rabbi-képző intézet felállítását 
kimondja, s a hitközségeket köteleztetni kívánja, hogy jövőre 
csak oly rabbit választhassanak, a ki e tanintézettől rabbi képe- 
sítvényt bir felm utatni, egyszersmind kimondja azt is, hogy 
1860-tól kezdve az önálló hitközségekben oly rabbi nem lesz 
alkalm aztatható, ki főgymnáziumot nem végzett s érettségi bizo
nyítványt nem nyert. (A m agyar orsz. helytartóság irataiból 
1851. 21.653. sz.) A járulékok beszedésével megbízott s szintén *

* A törvényjavaslat szövegének idevonatkozó része igy szól 8. §.: 
„A zsidók számára Pesten egy külön rabbi- és népiskola-tanítóképző köz
ponti intézet felállítása rendeltetik.“

11. §. „Az országbeli minden zsidók a Pesten felállítandó rabbi- és 
népiskola-tanítóképző központi intézet fennállása költségei fedezésére éven
ként az ő feljelentésük után, a királyi helytartótanács által helybenha 
gyandó sommát fizetni tartoznak, mely reájuk más közköltségeire hasz · 
nálandó kulcs és mód szerint, maguk közt és maguk által kivetendő. (Az 
1848/4. magyarországi közgyűlések írásai lé .  kötet, 802. szám.)
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csak zsidó tagokból álló bizottság pedig az alap nagyobb részé
nek befizetése után a jövedelmek mily czélokra leendő fordí
tása iránt javaslattételre hivatván fel, első sorban ismét egy 
rabbi-kópezdének (Becsben) leendő felállítását hangsúlyozta, m ert 
— mondá — „fájdalom, elvitathatlan, hogy mig Padodban már 
régóta rendezett zsidó szeminárium létesíttetett, Ausztriában, s 
kivált Magyarországban csak rendezetlen zugiskoláink vannak, 
melyek élén hyperorthodox rabbik állanak, kik maguk is m in
den tudományos képzettség nélkül lóvén, hallgatóiknak sem 
képesek a talmud betanításán kívül semmit, még csak szabály
szerű héber nyelvi oktatást sem, annál kevésbé tudományos 
műveltséget adni. Ily  i ntézetekből került ki a legtöbb rab b in k !“ 
(Pest, 1851. szeptember ‘21-én. Az országos izraelita iskola-alap 
kezelő bizottsága.) E  javaslathoz hozzájárult a budai helytartó- 
sági osztály is s 1854. 21.405, sz. felterjesztésében azt azon 
határozott megjegyzéssel ajánlotta a bécsi minisztérium figyel
mébe, hogy a magyarországi rabbik és jelöltek képzettségi álla
pota s vallási tanelveik ziláltsága már-már aggályos sziliben 
tűnik fel, s a m utatkozó reform-törekvések oka is nagyrészt az 
ez elleni visszahatásban keresendő.

Az 1856. márczius 29-iki legfelsőbb elhatározás végre hatá
rozott alakot adott a rabbi-szeminarium ügyének; de az o rtho 
dox részről már előbb is m utatkozott ellenszenvet nemcsak el 
nem fojthatta, sőt egyenesen kitörésre vezette.

Mert mig egyfelől a legfelsőbb elhatározásban további 
tanácskozásokra fenhagyott módozatok irán t a tanácskozások 
felette hosszúra nyúltak, addig másfelől a rabbi-szemináriumot 
bitelvekből vagy elfogultságból ellenző pártnak elég idő és tér 
engedtetett a nyilatkozhatásra.

Az ismét visszaállított magyar királyi helytartótanács kebe
lében ugyanis zsidó szakférfiak, köztük Brüll pesti rabbinatusi 
ülnök, Hirsch Márk ó-budai és Steinhardt aradi rabbik közbe
jöttével tanácskozmányok tarta ttak  a rabbi-iskola szervezetének, 
költség-előirányzatának kidolgozására; e tervezetek iránt ismét 
más tekintélyek, köztük Löw szegedi és Schreiber pozsonyi 
főrabbik is m eghallgattattak s írásbeli véleményeket adtak. (Lásd 
a m agyar királyi vallás- és közoktatási minisztérium irományai 
közt 1873. 15.389. és 17 577. szám alatt, hová a bécsi kultusz
minisztérium által, felkérésre, tétettek  át.)

Tulfelől azonban a rabbi-iskola ellenzői közt is erős móz-
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galom keletkezett. Rabbi-értekezletek tartattak . S 1864. április 
hó 14-én 7 rabbi sajátkezű aláírással, de állítólag meg száz más 
rabbi-társuk megbízásából, kik közül 85-nek névsorát — egy 
kézzel írva, — mellékelték is, felség-folyam odványt nyújto tt be. 
melyben a felállítani szándékolt rabbi-szemináriumot az igaz 
zsidó vallás hitelveiből egyáltalában ellenkezőnek állítják, s az 
annak felállítására czélzó minden tanácskozást és előkészületet 
egészen és végkóp m egszüntetni kérnek. (Magyar királyi udvari 
kanczellária irom ányai 1864: 7.066. sz.)

Miután a kérvényezők hitelveikre és vallásos meggyőző
désükre hivatkoztak, s azt állították, hogy velük s az őket (állí
tólag) meghatalmazó 100 (helyesebben 85) rabbival hitközségeik 
tagjai is együtt éreznek s együtt esedeznek, méltányosnak lát
szott beható tanácskozás alá venni azt a kérdést is: vájjon a 
rabbi-intézet felállítása nem ellenkezik-e csakugyan a Mózes- 
rabbi-féle vallás hitelveivel ? s e kérdés iránt az erre nézve 
legilletékesebb s véleményadásra legjogosultabb rabbik meg
hallgattattak.

E tárgyalások eredménye lön a helytartótanács 1864. jun. 
17-én 33.788. sz. a. ö felségéhez in tézett felterjesztése, mely e 
tárgyra nézve a következőleg ny ila tkozik :

„Tekintettel arra, hogy több rabbi és némely izr. hitköz
ségek is vallási szempontból ily intézet felállítása ellen nyilat
koztak, legelőbb vitatás alá vé te te tt azon kérdés: vájjon az izr. 
vallás elvei nem ellenzik-e azt, hogy rabbi-képző-intézet állít
tassák fel ? s ennek létesítése általában szükséges-e ?

„A tanácskozmány tagjai e kérdésekre, a jegyzőkönyben 
elősorolt indokok alapján, határozottan kijelentvén, és m egfejt
vén azt, miszerint ezen intézet felállítása a zsidó vallás elvei
vel nemcsak nem ellenkezik, de sőt szorosan orthodox szem
pontból kiindulva felette szükséges is, egyhangúlag oda nyilat
koztak, miszerint ennek létesítése a zsidó-ügy érdekében elke
rülhettem

„Mellőzve azon körülm ényt, hogy ezen rabbi-képezde fel
állítását ellenző folyamodók, állításuk tám ogatására — a rabbik 
kiképeztetésére fennálló eddigi gyakorlaton kívül, mely a kér
déses intézet felállítását vallási szempontból gátló akadálynak 
legkevésbé sem tekintethetik , — mi alapos indokot sem képesek 
é rvényesíten i; m iután a valódi vallásosság hiánya, mely a 
magyarországi izraelitáknál naponta tapasztaltatik, kívánatossá
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teszi, hogy a hivatásuknak kellőleg megfelelni képes rabbik 
szaporittassanak, kiknek eddigelé érezhető hiánya m iatt az 
izraelita hitközségek Galicziából s más távolabb tartom ányok
ból kénytelenek nagy költséggel oly rabbikat hozatni, kik tö b b 
nyire ódonszerü előítéletekkel eltelt, a talmudban való já rtas
ságon kívül minden más közhasznú műveltség nélküli s az itteni 
viszonyokkal ismeretlen emberek lévén, inkább akadályul szol
gálnak a józan műveltség gyarapodásának, semhogy a gond
jaikra bízott nópfajnak erkölcsi tekintetben való szilárdulását 
előmozdíthatnák, s képesek lennének arra, hogy a hitközségek 
ügyeiben, mint ez nemi tekintetben hivatásukhoz tartoznék 
alkalmas közegekül szolgáljanak; az e részbeni hiányt pedig a 
rabbi-jelöltek tanítására nézve eddigelé fennálló gyakorlat, mely 
szerint azok a talmudon kívül egyéb ismeretekkel ritkán bíró 
egyes rabbik által képeztetnek, legkevésbé sem pó to lhatja ; 
ezen engedelmes kormányszék legalázatosabb véleménye szerint 
egy °ly  rabbi-intézet, mely az illető hittudom ányokon kivül 
növendékeit a műveltség fogalmától elválaszthatatlan ismere
tekbe is beavassa, az izraelitáknak nemcsak vallási, de társa
dalmi viszonyainál fogva is felettébb szükséges, a m int Felsé
ged is izraelita alattvalói javának előmozdítása iránti szándék
ból ily intézetnek felállítását az izraelita iskolai-alap rendelte
tése czéljai közé sorolni m éltóztato tt.“

De minél közelebb látszott lenni a rég érett terv valósu- 
lá sa ; annál inkább megfeszítette minden erejét az ellenfél is, 
hogy még az utolsó perczben is meggátolhassa annak valósulását.

A kultúra-, és kivált nemzeti kultura-ellenes mozgalom 
jellemzését, mely most keletkezett, azonnal adom, most még a 
történelmi áttekintés befejezésére annyit, hogy az alkotmány 
1867-ben történt helyreállításával a törvényhozás első teendői 
közé sorozta az izraeliták polgári és politikai egyenjogositását 
illető törvényt (1867. XVII.) meghozni, s az akkori vallás- és 
közoktatási miniszter, b. Eötvös József, az összes izr. felekezet 
képviseletét az 1868. év decz. 10-ére kongresszusra hívta össze, 
m elyben természetesen szóba kellett jönni a régóta tervezett 
rabbi-képezde ügyének is.

A kongresszus többsége hálásan emlékezvén a legfelsőbb 
elhatározásról, melylyel a kérdés elvileg el volt döntve, s 
áthatva a rabbi-képezde felállításának szükségétől, annak fel
állítása m ellett szavazott.
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De maga is az egységes izr. felekezet közös dogmatikai 
alapján állván, nyíltan kifejezte, hogy a felállítandó rabbi- 
kópezde, mint a zsidó tlieologiai tudományok tanhelye, szigo
rúan a Mózes-rabbi-féle tan alapján kell hogy álljon, és a tal- 
mud és a szertartási törvények tanításáról különösen gondos
kodjék, a m ellett azonban a tudomány mai állása szerinti 
követelményeknek is tökéletesen megfeleljen.

A kisebbség azonban, mely a kongresszusnak szintén jelen
tékeny számú tag jait foglalta magában, elvileg ellene nyilatko
zott ily intézet felállításának ; nem tartván  illetékesnek a kon
gresszust hitbeli kérdések feszegetésére, melyek közé a rabbi
szeminárium kérdését is sorozta, sem annálfogva oly intézet 
alkotására, mely m int a kisebbség előadója (dr. Hildesheimer 
rabbi) megjegyzé, „meglehet, hogy a zsidóság elöhaladására, de 
lehet az is, hogy nem a zsidó vallásos élet előmozdítására szol
gálandó

Yégre is a kongresszus többsége, az alkotmányosság elve 
szerint határozott, s határozata a kisebbség ellenkező kérvé
nyeinek mellőzésével legf. szentesítést nyert a kongresszus 
összes határozatait megerősítő s 1869. junius 14-én kibocsátott 
királyi rendelettel.

A kongresszus a rabbi-képző-intézet szervezése s tanterve 
iránti javaslat-készítésre szaktudósokból álló bizottságot küld- 
vén ki, az ez által kidolgozott szervezési s tantervek az izr. 
hitközségkerületi elnökök 1872. márczius 12-én ta rto tt ülésében 
beható tanácskozás után jóváhagyattak , s az izr. orsz. iroda 
elnöke megbizatott, hogy minden szükségesnek mutatkozó 
lépést m egtegyen a tervezett intézet mielőbbi életbeléptetésére, 
s ez által az izr. felekezet jobbjainak rég táplált óhaja teljesí
tésére. A tervezetek az elnök által hozzám benyujtatván, álta
lam az 1873. ápril 29-én kelt felterjesztés kapcsában ő felsége 
elébe terjesztettek, s általa az 1873. május 6-án kelt legf. elha
tározással jóváhagyattak.

Ez a rabbi-képző-intézet részletesebb története azon pon
tig, midőn a képviselőház f. évi május hó 2-án ta rto tt ülésének 
határozata a rabbi-szeminárium irán ti minden további intézke
dést, a saját nyilatkozatom  értelmében benyújtandó jelen té
semig, fölfüggesztetett.

S most még a rabbi-iskola ellen, az u. n. orthodox rész
ről oly kitartással és elkeseredéssel, s látszólag a meggyőződés
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és hitbuzgalom teljes erejével fo ly ta to tt harcz magyarázatául 
annak kultúrái s jelesen nemzeti kultúrái jelentőségére kell egy 
pillantást vetnem.

A rabbi-képzés eddigi s még jelenlegi állapota hazánkban 
s az ez iránt gyakorlatilag fennálló szabályok és szokások saját
ságos, bár meg kell vallani, épen nem vigasztaló világot vetnek 
a rabbiság szellemi képzettségének állására és fokára. A fenn
álló szokás szerint ugyanis azok, kik rabbi-hivatalra lépni szán
dékoznak, egyes, erre csupán a rabbik közvéleménj'e által kije
lölt s felhatalmazott tudós hírben álló rabbik oldala mellett, 
minden nyilvános képzés nélkül, csak m agán-oktatásban, u. n. 
Jeshibában nyernek, kultúrái tekintetben valóban nyomorúsá
gosnak nevezhető kiképeztetést, mely valam int rendes iskolai 
előképzettséget nem követel, úgy nem is ad a talm ud-thora 
többé-kevésbbé teljes vagy tökéletlen ismeretén kívül semmit.

Innen m agyarázható a szomorú tény, hogy az ily magán - 
rabbi-iskolákból k ikerült s az illető rabbi tanár által rabbi- 
képesitvénynyel ellátott rabbik közt számosán vannak, kik a 
héberen kívül semmi nyelven sem Írni, sem olvasni nem tud
nak, ennélfogva az anyakönyveket a hazai nyelveken vezetni 
nem képesek ; hogy akadt rabbi, a legközelebbi években is, — 
s ügye hivatalos tárgyalásra szolgáltatott alkalmat, a ki pl. a 
számtan elemeiben oly járatlan  volt, hogy az összeadás szokott 
jegyében (-{-) a keresztyének keresztjét, vélve látni, m iatta a 
tanítót az iskolában a gyerm ekek szeme előtt megbotozta.

A ki tud vágy tói áthatva, h ittanitói hivatása érdekében a 
Jeshibáknak nyerhetőnél magasabb műveltségre törekszik, e czélt 
honában el nem érhetvén, kényszerítve vau külföldi képző-inté
zetekhez folyamodni, azelőtt a páduaihoz, m ost a közelebb lévő 
boroszlóihoz, hol most is feles számú magyarországi rabbi-jelölt 
tanul. Ugyanoda kénytelenek fordulni az oly hitközségek is, 
melyek jobbképzettségü rabbit kívánnak nyerni, m int itthon 
találhatók ; külföldön azonban viszont oly férfiakat nem talál
hatnak, kik a hazai földön képezve, a tudományos ismeretek s 
hittudom ányi műveltség előnye m ellett még az üdvös müköd- 
hetésre oly annyira fontos nemzeti nyelv ismeretével is bírná
nak, és a hazai életviszonyokkal teljesen ismeretesek lévén, vagy 
azzal m egbarátkozván, vallási törekvésekkel szilárdabb állam
tudatot és hazafiul érzetet is egyesítsenek.

Ily elemekből állváu a magyarországi izraelita rabbiság,
II. 18
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természetes, hogy annak csak legkisebb részét teszi a külföldön 
képzett, de hazai eredetű s m agyar lelkületű rabbik száma; 
nagyobbat a tanult, de külföldi eredetű s idegen érzelmüeké, 
legnagyobbat a Jeshibában tökólytelenül képzett s a kultúra 
iránt semmi érzékkel nem bíróké.

Ez elemek aránya magyarázza meg a rabbi-szeminárium, 
de tulajdonképen a rabbik általános művelődése s igy egyene
sen a kultúra és kivált a nemzeti kultúra ellen irányzott moz
galom oly tényeit, minők — hogy többeket ne említsek : az 
1864-ben Nagy-Mihályon ta rto tt rabbi-értekezlet ama végzése, 
mely az egyházi tilalm at és átkot kimondja mindazokra, kik 
egyházi beszédet más, m int német-zsidó nyelven (jargonban) 
tártanak, kik ily isteni tiszteletben résztvesznek, vagy azon 
csak jelen is v a n n a k ; a mely végzést Hochm ut Abrakául vesz
prémi rabbi „exkommunikálló bullának“ egy másik zsidó theo
logus „Nagy-Mihályi syllabusnak“ nevezte*); vágj' ama UO zsidó 
község fellépését, a melyek 1864. április 25-én kelt s az akkori 
m. kir. udvari kanczelláriához in tézett (egyező szövegű) folya
modványaikban azt kérték, hogy az izr. iskolai alap inkább 
rokkant katonák segélyezésére, vagy a kormány belátása szerint 
bármi egyéb czélra fordittassók, csak rabbi-képző-intézetre s 
általában iskolákra ne. (A vallás- és közoktatási minisztérium 
irományai közt. 1867: 148. szám.)

Ily  törekvésekkel, ily szellemű mozgalommal szemben nem 
kételkedtem  kimondani, hogy a rabbi-szeminárium felállítása 
kultúrái és pedig nemzeti kultúrái érdek is egyszersmind s ez 
csak egygyel több ok annak mielőbbi életbeléptetésére.

V .

H átra van még fővonásaiban megismertetnem a rabbi- 
képezde szervezeti és tan tervét, a fentebb em lített szaktudós 
bizottság m unkálata alapján, úgy, a m int azt 1873. ápril 29-k:i 
előterjesztésem ben ő felségének is bem utattam  s ezzel össze- 
függőleg az izraelita iskolai alap jelenlegi állásáról is felvilágo
sítanom a t. képviselőházat.

A rabbi-képző-intézet a tervezet szerint két főosztályzat
ból állana, egy alsóból 6 évi és egy felsőből 4 évi tanfolyam
mal s akkép lenne berendezve, hogy az alsóbb osztályzat tan 

* Die jüdischen Wirren in Ungarn. Leipzig und Pest 18H8.
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tervébe a tisztán hittudom ányi szakokon és a héber· és araméi 
nyelven kívül a felső gimnáziumi tantárgyak is felvétetnének, 
mi által természetesen ki van m ondva feltételként, hogy a 
rabbi-kópző-intézet látogatására csak olyanok bocsáthatók, a kik 
az algimnáziumot jó sikerrel végezték, vagy külön felvételi 
vizsgát képesek annak tantárgyaiból letenni.

A hat éves alsó tanfolyam  azonban nem kizárólag csak 
arra lesz hivatva, hogy a magasabb b ittan i szakra s igy rabb i- 
ságra készítsen elő tanítványokat, hanem önálló, magában be- 
végzett tanczél elérésére is szolgálatid; m ert a dolog természete 
és a fennálló, szükséglet szerint az intézet csak akkor te ljesít
heti valódi feladatát, ha nem csupán rabbi-jelölteket, hanem 
iskolai hitoktatókat, talm ud-thora-tanitókat is képez, a miben 
szintoly érezhető hiány mutatkozik.

A felsőbb osztályzat négy éves tanfolyamáben csak ,a hit- 
tudományok, a szentirás-magyarázat, Talmud, szertartástan, 
Midrász, vallásbölcsészet, és erkölcstan, a zsidók története, héber 
és azzal rokon nyelvek, irodalom -történet és hitszónoklattan 
taníttatnak.

A neveléstan mind a két osztályzatban köteles tantárgy 
a mi pedig a tudományok más szakait illeti, a felsőbb osztály
zat hallgatói a budapesti tudományos egyetemre utasittatnak, 
hol a kívánt előadásokat látogathatják. Tannyelvül mind a két 
osztályzatban a m agyar m ellett használtatik a ném et is, de oda 
fognak törekedni, hogy lassanként minél több tárgy adassák a 
nemzeti nyelven elő.

E  tanterv, mely rövidség okából i tt  csak alapvonásaiban 
van felmutatva, megfelel az izr egyetemes kongresszus hatá
rozatának, midőn a Mózes-rabbi-féle h ittan alapjára fektetve, 
az általános műveltség követelm ényeit is számba v esz i; sőt e 
mellett az által, hogy a képezde látogathatására bizonyos elő
ismeretek birtokát teszi ki feltételül, teljes biztosítékot nyújt az 
iránt, hogy a kitűzött tanczél alapos működés által valóban el 
fog éretni, ha — m int remélhető — sikerülend jeles tanerőket 
nyerni meg.

Az intézet igazgatását, a szervezeti terv  szerint, közvet
lenül egy igazgató vezetendi, ki egyszezsmind tanár s a tanári 
testület e ln ö k e ; a főfelügyeletet közvetve vezénylő bizottság 
gyakorolja. E nnek jogköréhez tartoznék első ízben a képezde 
igazgatóját és rendes tanárait megválasztani, illetőleg kinevezni;

II. 18*
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jövőre pddig köteleztetnék minden tanári állomás betöltése 
alkalmával a tanári testület véleményét előbb meghallgatni.

Mindaddig, míg a pénzalap, melynek költségén e képző
intézet fentartatik, az 1856. márcz. 26-iki legf. elhatározáshoz 
képest oszthatatlan törzstőkeként a kormány gondoskodása és 
kezelése a la tt áll, s míg egyáltalában az izr. vallásfelekezet 
egyházi viszonyai végkép rendezve nem lesznek, tanácsos oly 
irányban intézkedni, hogy az általán minden egyházra nézve 
törvényesen biztosított állami főfelügyeleti jog gyakorlásán 
kívül fentartassék a vallás- és közoktatási miniszternek mérv
adó befolyása az ezen intézethez kinevezendő, kivált pedig a 
világi tantárgyak előadásával megbízandó tanárok megerősíté
sére, valam int nem kevésbbé a tanterv  megállapítására is, a 
m int ez az ugyanezen alapból javadalm azott pesti izraelita 
tanitó-képző-intózetnél is történik, a nélkül, hogy az ellen bár
mely oldalról kifogás té te te tt volna.

Az intézet tanári személyzete, a már többször említett szer
vezési m unkálat szerint, az igazgatóval együtt ha t rendes tanár
ból állana. Vájjon elegendő-e a tanerők ezen első tekintetre  is 
csakugyan szűkre korlátoltnak látszó száma, — jelenleg még el 
nem dönthető kérdés, mely iránt azonban vógkép már most 
határozni nem is szükséges, miután az oktatás mind a két osz
tályzatban egyelőre csak az első évfolyamok megnyitásával 
veheti kezdetét, fokonként szaporittatván egy-egy évfolyammal, 
másrészt pedig a középtanodai tanügy országos rendezése, mely
nek szabványai ezen intézetre s jelesen annak alsóbb osztály
zatára nézve is mérvadók lesznek, — még be nem fejezett tö r
vényhozási tárgyalásoktól függ.

Ezek előrebocsátása után hátra van még a költség kér
dése, mire nézve megvizsgálandó : a szükséglet s az, vájjon az 
izr. iskolai alap, kiszabott egyéb rendeltetésének épentartása 
mellett, képes-e maradandólag fedezni a rabbi-képezde felállí
tására és fentartására m egkivántató szükségletet is.

A mi mindenekelőtt az intézet elhelyezését illeti, az orsz. 
izr. iroda elnöke, tekintve, hogy tanczélokra alkalmas nagyobb 
helyiségek csak nehezen találhatók s házbérük is magas és még 
esélyeknek van kitéve, azonkívül a helyiség kiszemelésénél a 
városrészek fekvése is számba veendő, a képző-intézet részére 
állandó hajlék biztosítása czéljából tulajdon ház megszerzését 
hozta javaslatba s arra 200.000 frtnyi összeget tett. számításba.
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E házban a tanitó-kópezde is, m elyért most 3.500 forint 
évi lakbér fizettetik, legalkalmasabb helyét találná.

Az igazgató fizetéséül 4000 frt, egy talm ud-tanáréul 3000 
frt, a többi tanárokéul egyenkenként ‘2500 s igy évi tanárfize
tések fejében összesen 17.000 frt, azonkívül könyvtári szükség
let, — iroda- és tanszerekre, szolga fizetésére, fűtésre és vilá
gításra, végre előre nem láto tt kiadásokra évenként 2860 f rt;  
összesen 19.860 frtra  rugó költségvetés iuditványoztatott.

A kebelbeli számvevőség, melynek a költségvetést meg
vizsgálás végett kiadtam, m últ évi január 25-én és márczius 
19-én kelt jelentéseiben oda nyilatkozott, hogy az izraelita isko
lai alap 2.112.273 frt (akkori) tiszta tevőleges törzsvagyonához 
képest közel 100.000 frtra menő évi tiszta jövedelem  felett 
rendelkezvén, csakugyan abban a helyzetben van, hogy egyéb, 
már rendszeresített kötelezettségeinek m egrövidítése nélkül, a 
fennebb előirányzott kiadásokat rendes bevételeiből fedezni, a 
mellett pedig értékpapírjai egy részének eladása által a ház- 
vételre szükséges 200.000 forintnyi összeget is képes kiszol
gáltatni.

S valóban az izraelita iskolai alap folyó évi május végé
vel való tényleges állását feltüntető és jelentésem hez csatolt 
kimutatásból is kitűnik, hogy ez alapnak a rabbi-képezde épü
letének megszerzésére előirányzott összeg levonása után is 
1.925,367 frt 79 kr tőkéje után 87.113 frt 14 kr tényleges évi 
jövedelme marad.

A mi azonban a javaslatba hozott tanári fizetéseket illeti, 
méltán jegyzi meg a számvevőség, hogy azok, összehasonlítva 
más budapesti tanintézeteknek alkalm azott tanárok illetm ényei
vel, magasra vannak előirányozva, kivált azt a körülm ényt is 
számbavéve, hogy a tervezet szerint a tanároknak az intézet 
épületében szabad lakásaik lennének.

Az izr. orsz. iroda elnöke, kétségkívül a kitűnő tanerők 
megnyerhetése szempontjából, irányozta a tanári fizetéseket oly 
magas összegben elő, s bizonyos is, hogy kitűnő tanárok meg
nyerése többnyire a fizetési kérdéstől is függ, s kivált a zsidó 
theologiát és annak nyelvészeti segéd-tudományait illetőleg a 
verseny is meglehetősen szűk körre van szorítva ; tulfelől azon
ban az sem hagyandó tekinteten kivül, hogy az alapítandó 
képző intézet nem tudomány-egyetem, és alsóbb osztályzatában 
csakis középtanodííhoz hasonló, miért is a tanári fizetések meg
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szabásánál bizonyos határ kell hogy tartassák, mely legalább 
közelítőleg feleljen meg az intézet állásának s azon viszonynak, 
melyben más hasonló fokozatú intézetekkel áll.

Feltéve, hogy a rabbi-képző-intézet rendes tanárainak az 
intézeti épületben szabad lakásaik lesznek, részemről is elegen
dőnek tartanám , állandó évi fizetéseiket legfeljebb 2.000 frtra, 
200 frfc 10 éves pótlókkal az igazgató részére pedig 500 frt 
jutalom dijjal állapítani meg, és csak azon esetben engedélyezni 
kivótelképen magasabb illetményt, midőn valamely kitűnőnek 
elismert tanerő megnyerése különben nem sikerülne.

S ez értelemben tettem  ő felségéhez is 1873. ápril 29-én 
a legalázatosabb felterjesztést.

VI.

Ezekben befejeztem a tisztelt kép viselőház fennidézetfc 
határozatához képest jelentésem et az izraelita iskolai alap, s 
különösen a rabbi-szeminárium ügyében.

Azt hiszem, nem nehéz abból a következtetéseket kivonni.
K im utattam  a szóban forgó alap keletkezését, rendelteté

sét, jogi természetét, a miből világos, hogy az továbbra is osz
tatlan közalapitványkópen a vallás- és közoktatási miniszter 
által épen oly módon, s mindazon szabályok szerint gondozandó 
és kezelendő, a melyek egyéb közoktatási czé.lu közalapok gondo
zására és kezelésére nézve fennállanak.

Előadtam  a rabbi-képezde felállítására irányzott törekvések 
történetét, egy ily intézet felállításának jogosultságát, a jogi és 
történelm i szempontból, szükségét kultúrái tekintetből, s azt, 
hogy az izraelita iskola-alap ennek felállítását és fentartását 
maradandólag m egbirja, egyéb rendeltetési czéljainak legkisebb 
megrövidítése nélkül.

Előadtam  az ennek felállítása ellen intézett törekvések 
tö rténetét is, igyekeztem  feltüntetn i azok kultúra-ellenes jelle
mét, s igaz értékökre szállítani le érveiket, de nem titkoltam  
el, hogy ez általam őszintén sajnált állásponton a magyarországi 
izraelita felekezet, s különösen a rabbik nevezetes része áll.

S midőn e m indkét oldalú őszinte előadás után is erősen 
állok abbeli meggyőződésem mellett, hogy a tervezett rabbi
szeminárium felállítása mielőbb végrehajtandó, távol vagyok 
attól, hogy az azt váltig ellenző máisik fél irán t méltánytalan, 
vagy épen igazságtalan kívánnék lenni, a azokat a közös h it
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felekezeti alap jótékonyságának élvezete iránti kétségtelen 
jogukból kizárni akarnám.

Merev ellentétek nemcsak itt  hazánkban, hanem más orszá
gokban is két különváló pártra  osztják a zsidóságot; melyek 
egyike engedve a közművelődés hatalmas nyomásának, a haladás 
eszméinek hódol, a nélkül, hogy e m iatt őseinek hagyományos 
hitétől eltérne, inig a másik minden újításban, vonatkozzék bár 
csak öröklött ősi szokásokra, m agát a vallást veszélyiyel fenye
gető m erényletet lát, bár, akárm it tegyen, maga sem tarthatja  
meg a régi szertartások valamennyi szabványait.

Oly ellentétek ezek, m elyeket ép oly lehetetlen kiegyenli- 
teni, m int a haladást a mozdulatlansággal.

Küzdelem ez, mely, m inthogy vallásos nézeteken és meg
győződéseken alapul, vagy legalább azokkal van szoros össze
függésben. s azoktól kölcsönzi legnagyobb e re jé t: csak szellemi 
eszközökkel vívható ki, s nem az egyik párt felkarolásával, és 
a másiknak letiprásával végezhető. Kényszerrel járó beavatkozás, 
a mint egyfelől igazságtalan lenne, úgy csak növelhetné a máris 
létező bajt.

Ily meggyőződés vezette a tisztelt képviselöházat 1870. 
márczius 18-iki és 1871. márczius 31-iki határozataiban, melyek 
az izraelitáknak vallásos községi életük terén szabad mozgást 
engedtek és biztosítottak. S részemről e határozatokhoz, és a 
bennök kifejezést nyert elvekhez ma is ragaszkodom.

E szempontból kiindulva, elvül lenne tartandó továbbra 
is, hog3r minden izraelita hitközség m int eddig, bírjon jövőre is 
azzal a joggal, hogy rabbiját és talm ud-thora tan ító it szabadon 
választhassa, a nélkül, hogy e részben a rabbi-képző-intézetben 
végzett rabbi-jelöltekre lenne szorítva.

De mert e jog az egyik félnek megadatik, a másiktól, 
mely képzett rabbikat kíván, nem szabad s nem lehet elzárni a 
lehetőséget, hogy a hazában létező jól berendezett, s az egész 
zsidósággal köz Mózes-rabbi-féle h ittan  alaján álló képezdében 
végzett rabbikat és talmud-thora tanítókat nyerhessen.

S miután, egyelőre legalább, sajnosán fel lehet tenni, hogy 
a .felállítandó rabbi-képezdét a m agát orthodoxnak nevező párt, 
— sem m int rabbijelöltek, sem ilyeneknek rabbikul alkalmazása 
végett használni nem fogja, részemről csak m éltányosnak, s az 
osztó igazsággal is megegyezőnek találom, hogy viszont az 
izraelita iskolai alap jövedelmeiből — a rabbiképezde, valamint
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a közösen használt tanitó-képezde, a siketnéma- s vakok-intézeti 
alapítványok által igénybe nem vett tetemes rész kiosztásánál, 
jelesen a szegény népiskolák segélyezésénél kizárólag az orthodox- 
párt iskolái vétessenek tekintetbe, melyek átlag úgy is szegé
nyebbek s elhanyagoltabbak, s igy e részben is szem előtt 
tartassák az 1856. márczius 29-iki legfelsőbb elhatározásban 
kifejezett alapítói szándék, mely az alap jövedelm eit egyedül a 
létező szükségletre való tekintettel kívánja kiosztatni.

Természetes, hogy az orthodox-párt szegény iskolai segé
lyezése az 1868: X X X V III. törvényczikk kívánalmainak meg
felelő népiskolákra kell hogy szorittassék ; illetőleg arra, hogy 
a sególyzett iskolák a segély által ilyenekké tétessenek, az áilam 
felügyeleti joga ellenőrzőleg lesz gyakorlandó.

Végre a hozzám átte tt kérvények visszacsatolása, valamint 
az iskolai alap jelenlegi vagyonának · .: m últ 1873. évi kiadá
sainak j  .; 1873. évi pénztári eredményének 1 .; az ugyanazon
évben segélyezett, kizárólag orthodox-párti hitközségek iskolái
nak · '  s végre a jelen évi költség-előirányzatának · j  I .  alatt 
idezárt kimutatása m ellett kérem a tisztelt képviselöházat, hogy 
jelen előterjesztésemet tudomásul venni méltóztassanak.

Budapest, 1874. május hó 28-án.
Trefort Ágoston s. k.

Ezen jelentés az újabban beérkezett kérvényekkel együtt 1874. 
július hó 4-én lett napirendre kitűzve :

Molnár Antal előadó : Van szerencsém a kérvényi bizottság 
által tái'gyalt s X L V III. sorjegyzékbe foglalt kérvényekre 
vonatkozó jelentést előterjeszteni. (Olvassa a kérvényi bizottság 
véleményét az 1. bezárólag 31. sorszámú kérvények tárgyában, 
mely változatlanul elfogadtatik.)

Elnök: Elfogadja-e a tisztelt ház a kérvényi bizottság véle
m ényét? (Elfogadjuk !) Ennélfogva a 48-dik sorjegyzékbe 1 — 31. 
sorszámok alatt foglalt kérvényekre vonatkozólag a kérvényi 
bizottság véleménye elfogadtatik, a 32-ik sorszám alatt a magyar 
és erdélyországi orthodox izraeliták kérvénye tehát a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek ezen tárgyra vonatkozó jelentésével 
együtt a napirend folyamában fog tárgy altatni. (Helyeslés.)

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: Tisztelt 
h á z ! Midőn május 2-án a kérvények tárgyalásánál az izraelita 
iskola-alap ügye a napirendre jö tt, — azon öntudatban, hogy
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eltitkolni, — magam ajánlkoztam, bogy az izraelita iskola-alap
ról kimerítő jelentést fogok tenni. Szavamat beváltva, volt sze
rencsém a jelentest a tisztelt ház elé terjeszteni. De midőn az 
a napirendre ki volt tűzve, uj kérvény érkezett az orthodox- 
párt részéről, mely egyszerű czáfolata jelen tésem nek; annak 
daczára én beleegyeztem az elhalasztásba, hogy megmutassam, 
miszerint én nem vezéreltetem ez ügyben sem rokonszenvek, 
sem ellenszenvek által, de tisztán a szigorú jog  szerint akarok 
eljárni. Most, midőn e jelentés tárgyalása ú jra a napirendre 
j ö t t : bátorkodom a tisztelt házat fölkérni, hogy e jelentést 
tudomásul venni méltóztassék. E  jelentés azonban hosszú s bro- 
chure-szerü lévén, szükségesnek tarto ttam  határozati javaslatot 
formulázni, melynek elfogadását kérem, s mely ekként szó l:

„A képviselőház tudomásul veszi a vallás s közoktatási 
miniszter jelentését az izraelita iskolai alapról, mely szerint ezen 
alap fölosztatlan m aradván, jövedelmeiből a közösen használt 
tanitó-képezde föntartásán, valam int a siket-némák s a vakok 
intézetében az alap terhére elhelyezett izraeliták nevelési költ
ségeinek fedezésén kívül, rabbi-szeminárium  állittatik  f ö l ; a jöve
delemből fönmaradó összeg pedig kizárólag az orthodox hitköz
ségek elemi iskoláinak segélyezésére fordítandó.“

E kérésem s illetőleg javaslatom  tám ogatására alig leszek 
képes valamely uj, vagy alaposabb érvet fölhozni, a m elyet a 
jelentés nem ta rta lm azn a ; csakis félreértések kikerülésére s 
hódolva a parlamenti szokásnak fogom a tisztelt ház türelm ét 
egynéhány perezre igénybe venni.

A mennjdre én az európai államokat ismerem : nem tudok 
országot, hol az izraelita népesség egyrészt számánál, szellemi 
tehetségeinél, tevékenységénél és vagyonosságánál fogva, más
részt az ország közgazdasági és sajátságos társadalmi viszonyai
nál fogva oly nagy sulylyal s jelentőséggel bírna, m int Magjrar- 
országon. S ebből önként következik, hogy az izraelita népesség 
műveltsége s erkölcsi állapota nem lehet közömbös sem a tá r
sadalomra, sem az államra nézve. Az izraelita népességnél pedig 
m int minden regi népnél, a nópfaj a vallással azonos lévén, — 
e népek erkölcsi s műveltségi állapota nagyobb m értékben van 
föltételezve a vallásos állapotoktól, m int más népfajoknál. A 
rabbinátus tehát igen nagy befolyást gyakorol. Fölism erték azt 
már az 1848. előtti országgyűlések, melyek sok fontos ügyben
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igen helyes tapintattal jártak  el. íg y  az 1830-iki országgyűlés 
által kiküldött országos bizottság m unkálatában de regulatione 
judaeorum, ezt m ondja : „Ministri religionis pro futuro nonnisi 
tales, qui in erigendo sub inspectione publica instituto desti
nationi suae conformiter instructi, sufficientia habilitatis ad 
munus id gerendum specimina eorum eodem daderint, consti
tuendi“. „Az 1843/ 4. országgyűlés pedig a zsidókról törvényja
vaslatot készített, melynek 8-ik §-a akként szó l: A zsidók szá
mára Pesten egy külön rabbi és népiskola-tanitó-kópző központi 
intézet fölállítása rendeltetik .“

Az 1848 — 1849-ik évben az ország más irányban lévén 
elfoglalva, ez ügy szünetelt.

Az abszolutizmus időszakában ez ügy ismét fölmerült, s a 
mint az jelentésemben részletesen elő van adva, a rabbi-szemi
nárium fölállítása elvben elrendeltetett.

Az alkotm ány helyreállítása után pedig a minisztérium 
két rendbeli fölterjesztésére a rabbi-szeminárium fölállítása az 
izraelita iskola-alapból a legfelsőbb helyről engedélyeztetett.

A kifejlődés ezen stádiumában találtam  én az ügyet, midőn 
miniszterré lettem.

Miután a rabbi-szemináriumnak ismételve kim ondott föl
állítása ellen orthodox részről már ekkor a leghevesebb ellen
tét m egkezdődött: reám nézve legkényelmesebb lett volna ez 
ügyben tovább semmit sem tenni, s ez esetben ma a szenvedé- 
délyes megtámadásoknak és zaklatásoknak az orthodox párt 
részéről nem volnék kitéve, s a tisztelt házat is megmentettem 
volna a mai kellemetlen tárgyalástól. De megvallom, hogy én 
a történelemből tanulni szoktam, s miután láttam, hogy 40 éven 
át különböző politikai nézetű férfiak egyetértettek  ez iránt, 
hogy a rabbi-szeminárium fölállítása M agyarországon szükséges : 
ezen összhangzás reám is benyomást tett, s m egerősített azon 
meggyőződésemben, hogy ily intézet fölállítása üdvös. De jól 
tudom én, hogy az alkotmányos m inisztereknek nem mindig 
szabad tenni azt, mit üdvösnek tartanak, — nekik a törvény s 
a jog  szabja ki az utat, melyen haladniok, s jelöli ki a köte
lességeket, m elyeket teljesiteniök kell. Az izraelita iskola-alap 
kezelésével lévén tehát megbízva, kötelességem volt ezen alapot 
jogi természete s rendeltetése szerint kezelni. Midőn tehát a 
kongresszusi párt által fölkérettem , hogy az elvnek végre testet 
szerezzek, s miután a rabbi-képezde tervezete hozzám általok
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benyujtatott, — minden kételyen kívül álló kötelességem volt, — 
ő felségéhez ez ügyben újra felterjesztót, tenni, s múlt évi május 
6-án kelt legfelsőbb elhatározással nyertem  újra az engedélyt 
az izraelita rabbi-képezde fölállítására, s a fölterjesztett terve
zet jóváhagyását. Ez oly tény, m elyet alkotmányos fogalmaim 
szerint a képviselőház határozata által hatályon kívül tenni 
nem lehet.

A kérdés tehát csak az le h e t : volt-e nekem jogom ez ügy
ben igy járn i el? Ez a döntő momentum. Mellékes, habár 
figyelmet érdemlő tekintetek : lehet-e ezen eljárásnak jótékony 
befolyása a m agyar kultúrára? méltányos-e ezen eljárás az izrae
lita népesség külön pártjaira? s összhangzásban van-e a múlt 
országgyűlésen s az előbbi minisztérium alatt hozott határoza
tokkal ?

M ielőtt én a m últ évben fölterjesztést tettem  a legfelsőbb 
helyre a rabbi-szeminárium dolgában, tanulmányoztam  magam, 
s tanulm ányoztattam  mások által az izraelita iskolai alap jogi 
természetét. Tisztába jö ttem  az iránt, hogy ezen alap, melynek 
kezelése a közoktatási minisztériumra van b ízva : nem az izrae
liták tulajdona, melyről ők rendelkezhetnek; hanem ő felsége 
által alapított országos alap, melynek rendeltetése az izraeliták 
kulturális ózdijainak előmozdítása, s melynek első fö ladata : a 
rabbi-szeminárium fölállítása, a mint az jelentésemben, kitűnő 
jogtudósok véleménye alapján, ki van fejtve, s a mit föl lehet 
olvasni, ha a tisztelt ház kívánja. Nekem tehát nemcsak jogom  
volt secundum mentem fundatoris engedélyt kérni a legfelsőbb 
helyen a rabbi-szeminárium fölállítására ; hanem kötelességem 
is volt az alap jogi természetéhez s rendeltetéséhez képest arra 
törekedni, hogy a rabbi-szeminárium létre is jöjjön. De midőn 
igy jártam  el, előmozdítottam a m agyar kultúra érdekeit. (Helyes
lés.) Tagadhatatlan tény, hogy igen sok zsidó-községben tudat
lan, műveletlen, Lengyelországból im portált rabbik vannak, 
(ügy van! Igaz !) ki minden haladás s műveltség, s nem kevósbbé 
a magyarság nyílt ellenségei, s kik híveikre nagy s káros befo
lyást gyakorolnak, s azokat tévutakra vezetik, (ügy  van! Igaz!) 
Másrészt pedig tudjuk, hogy a m űveltebb izraelita községek 
kénytelenek Németországból hívni rabbikat, s hogy hazánkból 
azokat, kik e pályára a műveltség tudomány igényeihez képest 
akarják kiképezni m agokat: kénytelenek kiképeztetésöket a 
külföldön keresni. M éltóztatnak tudni, hogy én nagyon helyes
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lem, hogy tehetségesebb fiatal embereink magasabb kiképzés 
végett külföldre küldessenek. De nem hiszem, hogy a m agyar 
műveltség ügye nyerhessen, ha az általánosan történik, s főleg 
azok részéről, kik szorosai] véve nem tartoznak a m agyar nem
zetiséghez, s nem növekedtek a m agyar nyelvben. (Igaz 1) Ha 
tehát komolyan akarunk m agyar államot s m agyar k u ltú rá t; a 
rabbi-szeminárium fölállítása nem csekély tényező ez irányban. 
(Elénk helyeslés.)

De bátran merem állítani, hogy eljárásom az izraelita külön- 
párti hitközségekre nézve méltányos. Nem azért, m ert nekem te t
szik atyáskodó módon az izraelita-alap jövedelmeit úgy osztani ki, 
a m int az a jelentésben s a beadott határozati javaslatban ki 
van fe jezve ; de m ert e méltányosság az alap rendeltetésében 
gyökeredzik. Az izraelita iskola-alap egyik czélja az izraelita 
tanitó-képezde föntartása, mely Budapesten létezik, s a mely a 
m int személyesen meggyőződtem, használtatik az egyik s a másik 
párti hitközségek fiai által. Úgyszintén az alapítványok a siket- 
némák s a vakok intézetében adományoztatnak, miuden tekintet 
nélkül arra, hogy mily hitközséghez tartozik a szerencsétlen 
gyermek. S igy az iskola-alap jövedelmeinek egy nagy részét, 
jelesen negyvenkét ezer forintot, e szerint a két párt közösen 
használja. Az iskola-alap első feladata azonban a rabbi-képezde 
lévén — megengedem, hogy az egyideig csak az egyik párt 
által fog használtatni, s költségei valószínűleg 22.000 forintra 
fognak évenként rú g n i; de az orthodox párt teljes kárpótlást 
nyerhet az által, hogy az elemi iskolák segélyezésére szánt ösz- 
szeg főleg vagy kizárólag az ő javokra fog fo rd itta tn i: miután 
az ő iskoláik e segélyt leginkább követelik, s mely összeg leg
alább 25.000 ír tra  fog menni. E  nézet ellenében azon ellenvetés 
tétetik, hogy a jövedelm eknek ily kiosztása nekem méltányos
nak látszik, de hogy az érdekeltek ily fölosztás méltányosságát 
nem ismerik el. Megengedem, hogy az orthodox párt e m éltá
nyossággal nem lesz megelégedve, s meglehet, hogy a kongresz- 
szus pártja  sincsen m egelégedve; de az nem bizonyít semmit: 
m iután az érdekeltek oly követelésekkel lépnek föl, melyek az 
izraelita iskola-alap jogi természetével s rendeltetésével ellen
keznek. Ismételnem kell, hogy az izraelita iskola-alap föloszt- 
hatlan, nemcsak, m ert az alapító-levélnek tekintendő felsőbb 
resolutió föloszthatlannak nyilatkoztatja; hanem, m ert törvényeink 
eddig csak egy zsidó vallást ism ernek; (Úgy van!) s m ert a
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s az el válási iigy ma még egészen ingadozó alapokon nyugszik, 
úgy, hogy ma nem két-, de tulajdonképen háromféle hitközség 
létezik, sőt vannak számos izraeliták, kik egyik hitközséghez 
sem tartoznak. Ezen alap fölosztását bárm i alakban kimondani 
fölötte veszélyes praeezedens volna. De ilyes fölosztásra ma már 
lehetetlen is volna kulcsot találni. Mert az alap keletkeztekor a 
befizetők még orthodox és kongresszusi pártkülönbség szerint 
nem sorakoztak ; azóta pedig honosítási törvényünk nem lévén, 
sok uj bevándorlóit van, különösen tulnyom ólag az orthodox 
részen, kik az alaphoz semmit sem fizettek be, s így abból részt 
nem is követelhetnének. (Helyeslés.)

Tudom végre, hogy az orthodox párt szószólói eljárásomat 
azzal tám adja meg, hogy nincs összhangzásban a múlt ország- 
gyűlésen ez ügyben hozott két határozattal. De ma is figyelemmel 
olvastam e h a tá ro za to k a t; eljárásom e határozatokkal tökéletes 
összhangzásban van. E  határozatok a lelkiismeret, a vallás-sza
badság érdekében hozattak, hogy semmiféle hitközség se kény- 
szerittessék az izraelita kongresszus szervezkedési szabályainak 
elfogadására. — A kormány híven já r t  el e határozatok szerint, 
s mondhatom, hogy nincs vallás s egyház, mely oly korlátlan 
szabadsággal mozogna, m intáz izraeliták Magyarországon. Hogyan 
lehet tehát kényszerről s a fönnem litett határozatok megsérté
séről szó ? — midőn egy kulturális intézet felállítása szándékol- 
tatik, melyet az fog használni, kinek tetszik, melynek növen
dékeit azon hitközségek fogják igénybe venni, melyek azt jónak 
fogják találni. A vallás-szabadság melletti érvek ez esetben nem 
nyomnak sem m it; m ert nem szándekoltatik bárkinek lelkiisme
retét vagy vallásos szabadságát megsérteni. Mondják továbbá, 
hogy a vallás szabadságával nem fér össze, hogy bármely vallás 
számára az állam papokat neveljen. Messze vezetne e docírinat 
itten egész átalánosságbam fejtegetni. Sokat lehetne Magyaror- 
országon mellette és sokat ellene mondani. Mik az én inten- 
czióim ez irányban, m utatja a törvény az erdélyi egyetemről, 
valam int a törvényjavaslatom a felső oktatásról; de itt nincs 
arról szó, hogy az állam az izraelitáknak papokat neveljen; itt 
csak az a kérdés: kell-e vagy nem kell egy országos alapot jogi 
természete s rendeltetése szerint kezelni. A szóban lévő szemi
náriumban azonban az állam nem fog az izraelitáknak papokat 
neveln i: ők magok fogják azokat nevelni, m int a reformátusok
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a m agokéit Debreczenben, vagy a katholikusok Nagy-Szombatban 
nevelik.

Mielőtt előadásomat befejezném, meg kell említeni, hogy 
t. barátom Zichy Antal egjméhány héttel ezelőtt hozzám egy 
interpellácziót intézett az izraeliták ügyében. Bocsássa meg 
nekem, hogy úgy válaszoltam ; de miután akkor tárgyaltato tt 
a kérvényt bizottságban ez ügy, s kétséget sem szenvedett, hogy 
a házban is napirendre fog jönn i; nem tarto ttam  kívánatosnak, 
sem szükségesnek, hogy a dolog többször tárgy altassák. Ismé
telve, hogy én nem tudok többet mondani eljárásom védelmére, 
m int jelentésem mond, fölkérem a t. házat: móltóztassék jelen
tésemet tudomásul venni. (Elénk általános helyeslés.)

Zs edényt Ede: T. ház! (Halljuk: Halljuk!) A képviselőház 
1870. márczius 18-án hozott végzése által világosan elismerd, 
hogy a zsidó kongresszusi határozatok alapján szervezett vallás- 
egyház, lényegesen különböző testületet képez az eddig dogma
tikus zsidó hittörvények alapján fönnálló vallásegyháztól, és 
Deák Eerencznek abbeli nyilatkozatát, hogy nemcsak helytelen
nek s károsnak, de jogtalannak is tartaná, ha két oly felekeze- 
tet, mely egymástól dogm ákra nézve is különbözik : egy egyház, 
egy testület alá akarnánk szorítani, egyhangú helyesléssel fogadta. 
Egy év múlva, ugyanis 1871. márczius 30-án 3525. szám alatt 
a képviselőház a kongresszus bizottságának azon kérvényére, 
hogy ezen izraelita kongresszus, m int az izraeliták képviselésóre 
jogosíto tt testület, utólag tö rvény ittessék ; azt határozta, hogy 
m iután az izraelita vallásügy minden érdeket m egnyugtató és 
azon elveknek is megfelelő végmegoldást, m elyet a képviselőház 
múlt évi márczius 18-án hozott határozatában a vallási ügyek 
körül követendőknek kijelölt, a vallás és lelkiismeret szabad
sága és egyenlősége irán t minden vallásra kihatólag hozandó 
törvény alkotása alkalmával nyerhet, ezen, az izraelita hitügyet 
különböző nézetekből fejtegető és fölvilágosító kérvények a ház 
által most tudomásul vétetnek, és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek azon czélra adatnak ki, hogy azokat tanulm ányozza, 
és azon esetleg előterjesztendő javaslatainál, melyek az izraelita 
hitügy szervezkedésére vonatkozandanak, figyelembe vegye.

Midőn tehát az első országgyűlési végzés világosan meg- 
czáfolja a miniszteri jelentés azon állítását, m intha hazánkban 
két egymástól különvált izraelita hitfelekezet nem léteznék : a 
későbbi határozatból egyszersmind kiviláglik, hogy a képviselőház
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az izraelita két hitf'elekezet közt fönforgó világi szabályokat 
véglegesen törvény által meg akarja oldani; midőn, továbbá a 
miniszteri jelentés a gróf Thun-féle felsőbb rendeletre h ivat
kozik, melylyel 1850-ben m eghagyattatott, hogy az izraelita 
lakosságra vetett hadisarczból egy millió pengő-forint izraelita 
felekezeti iskolai czélokra fordittassék, és ennek nyomán 1856-ban 
egy rabbi képző-intézet fö lállítása: az elemi iskolák segélyezése 
és vak és siketnéma izraelita gyerm ekek számára alapítványi 
helyek szerzése legfelsőbb helyről elrendeltettek ; végre a jelentés 
egyúttal gróf Páiffy Mór, volt hely ttartó  által 1864-ben össze
hívott izraelita bizottságra hivatkozik, mely szinten a rabbi 
képző-intézetnek fölállítása m ellett ny ila tk o zo tt: oly rendele
teket említ föl, melyek épen úgy, m int a protestáns gróf Thun- 
féle pátens, magokban hordozták az érvénytelenség magvát, a 
m int soha végre sem is hajtattak . (Helyeslés a szélső balol
dalon.)

Erezte azt maga azon izraelita kongresszus, mely 1868-ban 
összegyűlvén, nem tekintve az orthodox községek által ezen 
kongresszus törvénytelen alapja ellen beadott ellenmondásokat, 
a rabbi képző-intézet fölállítását határozta el, és ez által m integy 
törvényesíteni akarta volna az előbbi érvénytelen végzéseket. 
A képviselöház azonban, az 1871. évi márczius hó 30-án hozott 
határozatával a kongresszusnak épen azon kivánatát, hogy m int 
az izraeliták kép viselésére jogosított testület ismertessék el: 
visszautasította, és az akkori vallásügyi miniszter Pauler ur, 
megfelelve a képviselőház abbeli végzésének, hogy a fennálló 
két különböző izraelita hitfelekezetet egy testület alá szorítani 
nem lehet: az orthodox költségeknek külön rendezését végre is 
hajtotta. Ezen eljárását azonban utódja a jelentést tevő vallás
ügyi miniszter ur magára nézve szabályzónak el nem ismervén. 
(Ellenmondás jobbfelől) a helyett, hogy a döntő nézeteknek ezen 
különbségét — a képviselőház utasítása szellemében — elinté
zés végett a törvényhozás elé terjesztette volna: saját belátása 
szerint já r t  el, és a kongresszusnak a rabbi-képző-intézet iránti 
végzését, mely a képviselőház által, a többi orthodox kérvé
nyekkel együtt tanulmányozás végett a minisztériumhoz utasit- 
tato tt, helybenhagyván, ezt legfelsőbb helyre is bejelentette. Ha 
ezt a m iniszter ur a végett tette  volna, hogy javaslatát a tö r 
vényhozás elé terjeszthesse: akkor az ellen kifogásom nem lehetne; 
de arra, hogy a törvényhozás megegyezése nélkül a képviselő
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ház által ez ügyben hozott határozatok ellenére, és eltérve az 
előbbi miniszter ur eljárásától, (Elénk ellenmondás jobbfelől. 
Helyeslés a szélső baloldalon.) a kongresszus határozatait érvé
nyeseknek nyilatkoztassa: egyátalában fölhatalmazva nem volt. 
A miniszter ur jelentésében három általa m egkeresett férfiú jogi 
véleményére hivatkozik, kik odanyilatkoztak, hogy a kérdéses 
izraelita alap valóságos közalapítvány, melynek kezelése a vallás
ügyi miniszter hatásköréhez tartozik, és ennek nyomán az alap 
föl sem osztható. Ezen három  ur engedékeny jószivü férfiú le h e t; 
(Zaj. Ellenmondás.) de midőn vélem ényöket Bach miniszter kor
szakában kibocsátott legfelsőbb rendeietekkel igazolni akarják: 
alkotmányos nézeteik Útmutatásul nem szolgálhatnak, (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) és igy szándékom sem lehet e vélemény 
czáfolatával bajlódni.

A jelentés bevezetése látszólag odamutat, m intha az ortho- 
doxok a rabbi-képezdét azért elleneznék, m ert lelkészeikben a 
tudományos qualifikácziót nem tűrik, és gátat akarnak vetni 
minden előhaladásnak. Ezen állítást a tények czáfolják. A tö r
ténelem alig m utat más vallásfelekezetet, mely annyi évezre
deken keresztül, annyi üldözések daczára, oly hűn oly kitartólag 
ragaszkodott volna vallása régi elveihez, m int az orthodox zsidók, 
(Zaj.) kik egyszersmind minden országban, hol letelepedtek, jo b 
badán a lakosság értelmesebb és tevékenyebb osztályaihoz ta r
toznak. (Fölkiáltások: Az már igaz!) Valóban sajnálni kellene 
az uj-hitü izraelitákat, ha azon nézetből kiindulva, hogy a vallá
sosság akadályozza a m űveltséget: azt saját viseletűk által be akarnák 
bizonyítani. Nem lehet kifogásom az uj-hitüek által követett rabbi- 
képezde fölállítása ellen ; ha az iskolai alapnak rájok eső része jö ve
delmeit arra fordítani akarják, legyen hitök szerint; ha azt hiszik, 
hogy lelkészeik abban jobban neveltetni fognak, és a hierarchiától 
nem tartanak, mely az ily szemináriumok utján gyökeret verni szo
kott. De az ellen van kifogásom, ha a politikai, és igy a miniszteri 
hatalom befolyását akarnók ezen újítás terjesztésére fölhasználni az 
orthodoxok rovására; (Zajos, hosszas ellenmondás jobbfelől és 
a balközépen. Helyeslés a szélső baloldalon.) ez már a vallásos 
szabadság tettleges fölbontására vezetne, mihez a t. ház soha 
járulni nem fog. (Helyeslés a szélső baloldalon. Zajos ellen
mondások a jobboldalon. Fölkiáltások: Fogunk bizony!)

E n  a m ondottak által egyedül a képviselőháznak ez ügy
ben! eddigi eljárását konstatálni akartam, melytől a t, ház saját
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tekintélyének veszélyeztetése nélkül többé el nem állliatván, a 
jelentő miniszter urnák véleményét, mely több tekintetben merő 
ellentétben áll a képviselőház által hozott határozatokkal, és 
Paul er t. vallásügyi miniszter által követett eljárást addig hely
ben sem hagyja, (Ellenm ondás: Nem áll!) mig ez ellentét, főleg 
a kérdéses zsidó iskola alapjogi viszonyai kimerítőleg és biróilag 
földerítve nem lesznek. (Elénk ellenmondás.) Ezen nézeteim 
nyomán a következő határozati javaslato t elfogadásul aján lom : 
(H alljuk!)

„Tekintve, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelentése szerint, a zsidó iskolai alap olynemü alapítványt képez, 
mely úgy, m int a többi alapítványok, ezen minisztérium föl- 
ügyelete és kezelése alá tartozik, ezek ellenében azonban az 
orthodox izraelita vallásfelekezet, ezen alapnak közte, és a 
kongresszusi határozatok alapján szervezett izraelita vallásfele
kezet közti fölosztását k é r i ;

tekintve, hogy a kópviselőház által 1870. márczius 18-án 
és 1871. márczius 30-án hozott határozatok nyomán a volt 
vallásügyi miniszter, Pauler, az orthodox zsidó községeket, m int 
különálló felekezetet rendezvén, (Élénk általános ellenmondás.) 
utóda a jelen vallásügyi miniszter e rendezést megsemmisítette, 
(Zajos ellenmondás jobbfelől.) minthogy, fölfogása szerint, két 
külön zsidó vallásfelekezet nem lé tez ik ;

tekintve, hogy maga a jelenttésttevő vallásügyi miniszter, 
az izraelita iskolai alap rendeltetésére vonatkozólag, három tö r
vényszéki bírónak jogi véleményét kikérvén, maga ismerte el, 
hogy a kérdéses alap jogi viszonyai a törvény, rendes utján 
eldöntendők; (Fölkiáltások: Dehogy ismerte el! Nem áll!)

határozza el a ház, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az iskolai alap iránt az orthodox és a kongresszus 
határozatai alapján szervezett izraelita vallásfelekezet közt fen- 
forgó viszályoknak rendezését szabad egyezkedés utján kisérte 
meg, (Ellenmondás: Nem kell!) annak nem sikerülte esetében 
pedig e tekintetben a feleket a törvény rendes útjára utasítsa.“ 
(Fölkiáltások: Nem oda tartozó! Zaj.)

Ezen indítvány tám ogatására (Zaj.) csak azon körülm ényt 
legyen szabad még említenem, hogy 1873. február havában maga 
a vallásügyi miniszter ur, — m int hallom, — a két zsidó fele
kezet közti vagyonjogi követeléseket a rendes bíróság elé u ta 
sítani kívánta, és e tekintetben az igazságügyminiszter tar véle-
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m enyét kérte ki, ki azon hozzátétellel e véleményhez járult·, 
hogy az 1868 : LIY. törvényczikk 9. §. értelmében szerződés 
folytán választott bíróságra is ruházhatja a törvényjavaslatban 
elősorolt pörös ügyek eldöntését. (Hosszan tartó zaj. Sza
vazzunk !)

Oláh Gyula: Igen nagy örömömre szolgálna, t. ház, ha e 
kérdésben a tisztelt kultuszminiszter ur álláspontját foglal
hatnám  el ; örömömre szolgálna pedig azért, m ert a miniszter 
urnák e kérdés körüli czélzatai oda vannak irányozva, hogj7 
egy nevezetes tanintézet, a zsidó rabbi-szeminárium fölállítása 
létesittethessék. És én azt hiszem, maga a miniszter urnák és 
a képviselőháznak már volt alkalma meggyőződni a felől, hogy 
a kulturális kérdésekben m indenkor azokkal szoktam szavazni, 
a kik az előre törekvés ösvényén haladnak. (Fölkiáltások : Ez 
nem tartozik ide!)

Tudom, hogy az nem tartozik ide, de álláspontom igazo
lásául voltam kénytelen fölemlíteni. Hogy most ezen kérdésben 
nem fogadhatom  el ezen álláspon to t: az nagyrészben követ
kezik onnan, m ert rendszeresen áttanulm ányozván a t. miniszter 
ur által beadott jelentést, annak pontjai engem azon meggyő
ződésre vezettek, hogy csak akkor cselekszem helyesen és az 
igazságnak megfelelőleg: ha az igen t. m iniszter ur álláspontját 
el nem fogadom. Midőn ezen jelentés ilyen, a miniszter úrétól 
egészen ellenkező eredményre vezetett engem: azt hiszem, 
(Zaj.) igen szívesen elállók, ha m éltóztatnak kívánni. (Helyeslés. 
Halljuk!) Mivel a miniszter ur által beadott jelentés engem 
egészen más véleményre vezetett, m int a milyenre a miniszter 
urat vezette: én, hogy álláspontom at igazoljam, ugyanazon pon
tokat fogom m egvitatni, m elyeket a miniszter ur fölhozott jelen
tésében.

Ezen kérdések elseje, melyet a m iniszter ur is tá rg y a lt: 
az, hogy ki tekintendő az országos izraelita alap alapítójának. 
Igen sajnálom, hogy a tisztelt m iniszter ur ezen kérdésnél ő 
felsége személyét sokkal inkább előtérbe állította, mintsem hogy 
azt, az én vélekedésem szerint, előtérbe állítani lehet. (Ellen
mondás. Zaj.)

Az ón vélekedésem szerint épen az ilyen kényes kérdések 
azok, melyeknél a leghatározottabban kell alkalmazni azon 
elvet, m iszerint a király nem tehet rosszat, m ert a király nem 
tesz semmit. Az igen t. miniszter ur által beadott jelentésben
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látom én ezen egész kérdés történetét, és ő felségének ebben 
csak egy cselekedetét látom, mely nem is lehet másé, m int ő 
felségéé, m ert ez egy nagyszerű királyi cselekedet: a meg- 
kegyelmezés gyakorlata. E zt más nem cselekedhette, és midőn 
azon tanácsadók, az események túlsúlya folytán hatalom ra ver
gődött katonai parancsnokságok intézkedése által bekövetkezett 
igazságtalanságot ő felsége kegyelmi tényével orvosolta : akkor 
azt hiszem, hogy noha az alkotmányosság aerájában élünk, ezért 
ő felségének csak köszönettel tartozunk. Azonban mindaz, a mi 
ezenkívül történt, ő felsége akkori tanácsadóinak ténye, és 
ezen szempontból véve a dolgot, azt hiszem, egészen más 
tekintet alá esik, és egészen máskép kell fölfogni a kérdést. 
Mert, t. ház, ha ő felsége 18ö0-ik évi tanácsadójának csak egy 
fillére is lett volna ezen izraelita alapban. (Zaj.) E meggyőző
désemet s szavazatomat indokolni akarom, ha azonban azt mél- 
tóztatnak parancsolni, hogy elálljak, szívesen engedek. (Helyeslés 
egyfelől; halljuk! másfelől.) Az igaz, hogy ha ily zajban 
beszélek: ez az én gyönge orgánumom m ellett csaknak épen 
annyi, mintha elállók a beszédtől. (Zaj. Eölkiáltások: H át ne 
beszéljen! H alljuk! másfelől.)

Elnök: Igen kérem, a t. házat, m éltóztassanak a t. kép
viselő urnák alkalmat adni arra, hogy előadását folytathassa. 
(Felkiáltások: Halljuk ! Halljuk !)

Oláh Gyula: T. h á z ! Igen rövid leszek. Azért mondom, 
hogy ha azon alapítványt ő felsége tanácsosai csak egy fillérrel 
is gyarapították volna: akkor talán lehetett volna azt mon- 
daniok, hogy ezt igy cselekedjük. Miután azonban ez nem igy 
volt: én nagyon hajlandó vagyok az emberi term észetből követ
keztetni, hogy midőn ő felsége kegyelmi ténye által a sarczot 
elengedte, azon tanácsosok, kik e sarcz kivetésében részesek 
voltak : nem szívesen látták volna azt, hogy ők a legmagasabb 
helyről teljesen deszavouáltassanak. Hogy tehát mégis legalább 
a látszatot és a cselekvés egy részét megmenthessék : előtérbe 
tették  az izraelita iskolaalap alapítását, mely az ő kezdeménye
zésük látszatát volt hivatva megmenteni.

Azonban, t. ház, azon időponttól kezdve, midőn az 1850-es 
időszak legbefolyásosabb tanácsosai megszűntek befolyásosak 
lenni a legfelsőbb körökben, mondom, azon időponttól kezdve 
ezen alapra vonatkozólag ugyanazon tekinteteknek kellett 
érvényre emelkedni, melyek a világon m indenütt ily kérdések-
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ben érvénynyel bírnak. Ugyanis, k it tekintünk az egész világ 
által elfogadott elvek szerint alapítónak? Senkit mást, m int azr, 
a ki az alapítás anyagi terheit viseli. Miután megszűnt az 
izraelita sarcznak kérdése: én el nem fogadhatom azon eljárást, 
melyet az igen t. miniszter ur jelentésében találok, el nem 
fogadhatom  tudniillik azt, hogy midőn egyik részről az mon
datik, bog}7 a sarcz itt  azon beszámítás alá veendő, mely alá 
veendők voltak 1848-ban minden más konfessziók, s ezért a 
miniszter azt mondja, hogy a sarcz el van engedve, és midőn 
az izraelita küldöttség nem állott el a jogtól, azt mondván, 
hogy ez nem sarcz, hanem tulajdon : akkor a miniszter ur azt 
mondja, hogy ő felsége adta, hogy ő alapította azt. Legyen 
meggyőződve a t. ház, hogy valahányszor a m agyar állam tulaj
donát csak a legkisebb részben is m egcsonkittatni láttam  és 
lá tom : mindig első voltam  és leszek azok közt, a kik ezen 
elidegenítés ellen fölszólalnak; azonban sem hazafiul kötelessé
gemnek nem tartom , sem képviselői állásomból kifolyónak nem 
hiszem, hogy fiskális fogással az állami alapítványokat növelni 
kellessék. I t t  csak azon átalánosan elismert elv jöhet számí
tásba, hogy kik viselték az alapítás terheit és ennélfogva nem 
szükséges nekem mondanom, hogy izraelita hitfelekezetü polgár
társainkat tartom  ezen alapítvány tulajdonosainak.

A másik kérdés, melyet a m iniszter ur fölvetett, az, hogy 
Magyarországon egy vág}7 két zsidófelekezet van-e ? Es erre 
vonatkozólag részint a tudomány konstatált tényei, részint az 
állam törvényei szempontjából határozottan azt mondta, hogy 
itt csak egy zsidófelekezet van.

Legyen szabad a tisztelt miniszter urat ezen jelentésében 
foglalt egy nagyon föltűnő anachronism usra m indenekelőtt figyel
meztetnem. Arra különösen, hogy ő dr. Justnak , dr. Háttérnek 
és Hereznek az 1857., 1858., 1861., 1865-ik években megjelent 
munkáiból akarta azt bebizonyítani, hogy 1869-ben Magyar- 
országon nem szakadt kétfelé a zsidó felekezet. Ez olyan dolog, 
hogy ilyen eljárással a reformáczió előtti krónikusok irataiból 
be lehet bizonyítani, hogy M agyarországon, vagy átalában az 
egész világon, reformáczió nem létezett. 1869-ben történ t a 
zsidó felekezetek kétfeléváiása, természetesen, hogy ezen tény 
azon m unkát nem érintheti, már csak azért sem, m ert később 
következett be a tény, m int a munka íratott. A mi m agát azon 
tudomány konstatálását elvileg i l le t i : én azt hiszem, hogy úgy



a tudománynak, m int a históriának igen kevés köze és jogo
sultsága lehet arra. hogy ítéletet mondjon a fölött, midőn egy 
ember azt mondja, hogy én más vallási meggyőződésben vagyok, 
m int te. Azt sem a tudomány, sem a história nem illetékes 
kimondani. Hogy kiki minő meggyőződésben van: az egészen 
egyéni kérdés, melyet nem a tudomány és história különben is 
megelőző aktái, hanem az egyes eg y én : illetőleg a nyilatkozó 
állapítja meg.

Azonkívül, t. ház, a mi az állam törvények szempontjából 
való álláspontját illeti a miniszternek, midőn azt mondja, hogy 
Magyarországon csak az neveztethetik vallásnak, a mely be
czikkelyezve van, és a mely beczikkelyezve nincs, az nincs az 
állam által elismerve; azonkívül Magyarországon nincs azon 
szabadság, hogy bármely vallásfelekezet állittassék föl.

En értem azt, hogy ha valaki szereti a maga mulasztását 
e lha llga tn i; értem azt is, hogy ha valaki a maga mulasztását 
m entegeti; de azt nem vagyok képes megérteni, hogy valaki a 
maga mulasztását mások álláspontjának ellenében argumentumul 
akarja fölhasználni.

Csak igen rövid időre viszem vissza a tisztelt ház emlé
kezetét. Ugyanis, midőn a vallási törvény m egalko tta to tt: a ház 
ezen oldalról hatalmasan le tt sürgetve a lelkiismereti szabadság 
kimondásáról szóló törvényjavaslat beterjesztése. Ezt sürgette 
az országgyűlésnek egy tekintélyes része több alkalommal, és a 
miniszter urak, a kik egymást követték a közoktatási fauteille- 
ben, e sürgetést elengedték maguk mellett menni, sőt sokszor 
pártjok által le is szavaztatták. É n  azt hiszem, hogy az, ha mi 
nem akarjuk ezen kérdést a czivilizáczió tiszta fölfogása szerint 
szervezni: az lehet ránk nézve hátrányos d o log ; de semmi 
esetre sem alkalmas arra, hog37 argum entum ul használjuk; és 
azért, mert elmulasztottuk a lelkiism ereti szabadság kimondását, 
azt következtessük belőle, hog3r Mag3_arországon uj felekezetet 
alapítani nem szabad. Hog37 ha ez így volna: vájjon lehet-e 
föltételezni, hogy az iinitárius vallás 1848-ban czikkelyeztetótt 
be a törvényhozás által, s vagyok bátor kérdezni: volt-e valaki, 
ki 1848 előtt, mig az nem inartikuláltatott, annak létezését 
tagadta volna? A nazarénus vallás ma sincs beczikkelyezve. 
Kérdem a miniszter úrtó l: nincs-e tudomása arról, hogy Mag3rar- 
országon igen sokan nazaré.nusokká lettek, és a nazarénus vallást 
követik ?

293



É n nem azt mondom, t. ház, helyes-e vagy nem a fele
kezetek szaporodása; hanem azt, hogy ez emberileg tekintve 
egészen jogosult, és a törvényhozásnak kötelessége ez emberi 
jogról gondoskodni, már azon ijiczidensnél fogva is, m ert íme 
látjuk, hogy azon körülmény, hogy a törvényhozás elmulasz
to tta  a lelkiismereti szabadság kim ondását: a kormány részéről 
a lelkiismereti szabadság nem létezésével egyértelm űnek kíván 
tekintetni. (Zaj.)

Harmadik kérdés a rabbi-szeminarium kérdése. Hogy félre 
ne értessem, s hogy álláspontom valódi meggyőződésemmel 
ellenkezésbe ne jö jjön : kijelentem, hogy igen óhajtom, hogy, 
a mennyire lehet, minden felekezetnek minél tudományosabb 
tanintézetei legyenek, és sohasem lehet rá eset, hogy ha vala
mely felekezet bárm ily tudományos intézetet akar á llítan i: 
annak ellene legyenek ; csak azt kívánom, hogy azt, a mit föl
állítani kíván, a magáéból állítsa föl. E n örvendek azon, hogy 
ha a kongresszus szerint szervezett zsidó felekezet a maga költ
ségén a legvilágraszólóbb szemináriumot állítja föl. Szívesen 
fogom azt tartan i M agyarország kincsének, s Magyarország 
gazdagságának fogom azt elismerni. (Nyugtalanság.)

De annál inkább, m ert egy ilyen intézet irányában sok 
kegyelettel tartozunk : ne engedjük, hogy az az ellenséges indu
latok által jogosultsággal meg legyen tám adható.

A miniszter ur azt állítja, hogy szükség van rá. Én 
elhiszem; de azt tartom , hozzuk tisztába előbb a cselekvési alap 
tőkéjét, nehogy más oldalról az intézet az orthoxok megtáma
dása folytán illúzióját elveszítse. (Zaj.)

Különben is, t. ház, kérdem : vájjon addig, mig tisztába 
nincs hozva az alap jogi természete, megegyezik-e az osztó 
igazsággal annak fölosztása ?

Én kész vagyok elhinni, hogy a miniszter ur az ortho- 
doxoknak többet ad, mint a kongresszistáknak, hogy jó  indu
lattal van az orthodox felekezet iránt. De ez nem tőle függ, 
hogy ez iránt konstatálva legyenek a tények. De m iután a másik 
fél azt mondja, hogy nem elég adatott neki, hogy nem helyesen 
osztotta föl a miniszter ur az alapot, előáll a kérdés: vájjon az 
orhodox felekezetnek igaza van-e, vagy nem ? (Folytonos nyug
talanság.)

Összevonva mindazokat, m iket elmondottam, miután nem 
tudjuk, hogy ezen alap jogos tulajdonosának, melyik felekezet
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tartandó: miután meggyőződésem szerint nem lehet annak meg- 
birálásába bocsátkozni, hogy kétfelé szakadtak-e zsidó hitfele- 
kezetek, vagy sem? de miután állítják, hogy igy van: ezt 
nekünk, mint tény t kell e lfogadn i; továbbá, miután azt, hogy 
a zsidó szeminárium fölállittassék, nem lehet tisztába hozni ezen 
kérdésnek jogilag való eldöntése e lő tt: (Zaj.) én Zsedényi hatá
rozati javaslatát pártolom, és egyszersmind fölhívom a miniszter 
urat, hogy, okulva az eddigieken, siessen a teljes lelkiismereti 
szabadságra vonatkozó törvényjavaslato t a t. ház elé terjesz
teni. (Zaj : szavazzunk !)

Justh József: T. ház! szokásom szerint nagyon rövid leszek 
s miután a följegyzett szónokok közt vagyok, csak egyre 
akarom a tisztelt házat figyelmeztetni. (Halljuk!)

A miniszter ur által beadott határozati javaslato t egész
ben véve nem pártolom. (Zaj ; felk iáltások: szavazzunk!)

Ha a többi följegyzett szónokok elállnak: akkor én is 
elállók ; ha azonban nem állanak el, méltóztassanak megengedni, 
miután ez olyan tárgy, a mely sokakra nézve igen érdekes: 
szükségesnek tartom  én is kimondani lepzeletlen véleménjmmet. 
i Halljuk!) T. ház! Akármilyen mesterségesen hozatott sző- 
nyegre ezen tárgy : én azt egészen egyszerit kérdésnek tekintem. 
Engem az én nézeteim ben nem irányoz sem a Zsedényi kép
viselőtársam által m ondott beszéd, sem az Oláh képviselő ur 
által mondott, sem. pedig a beadott mindenféle nyilatkozatok.

Miből áll az egész kérdés ? I t t  állunk egy alapitványnyal 
szemközt.

Mi az alapítvány term észete? Hogy itt  jogi kérdés forogjon 
fönn: vájjon ahhoz valakinek van-e joga, vagy nincsen? azt 
én át nem látom. He ezen kérdés fölvetése itt  szükségtelen is, 
m ert hisz az alapító rendelkezik az alapítvány sorsáról.

Mi joggal történt az alapítvány? az nem hozzánk tartozik. 
(Mozgás.)

Mit szóljanak azok, kiknek birtokai 1856—-1858. konfis- 
kálva voltak, és kik a beruházásokban nagy károkat szenvedtek? 
Azok bizony nagyon szívesen beleegyeztek, ha ezen károk vala
mely jó tékony czélra fordittattak.

Tehát az alapítványnál, nézetem szerint, nincsen semmi 
jogi kérdés. I t t  a kérdés csak az: vájjon disponált-e az alapitó ? 
Igenis disponált, m ert azt mondja, hogy először is az egész
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tőke érintetlenül hagyandó, annak jövedelméből pedig fölállí
tandó ezen vagy azon intézet.

Hiszen, ha a miniszter ezt teljesítette volna: az alapító
nak akarata szerint tökéletesen jogosan cselekedett volna véle
ményem szerint.

Engem, t. ház, a hozott határozatok sem kötnek, mert 
azok nem törvények; a t. ház jöhet más meggyőződésre. De 
az sem köt engemet, hogy itt kétféle felekezet van. En azokat 
nem ism erem ; meglehet, hogy azok m agokat ismerik, én nem. 
És itt  Oláh G-yula képviselő urnák megjegyzem, hogy, ha vala
mely felekezet, m int olyan érvényesíteni akarja m agát: annak 
kötelessége a törvényhozás elé járulni, és o tt törvényesítésót 
k é rn i; nem pedig a mi föladatunk.

Ez épen úgy van, m int nálunk protestánsoknál. Nálunk is 
vannak orthodoxok és szabadelvűek; de azért még sincs két 
felekezetűnk.

T. h á z ! Ha a czélt, melyre ezen alapítvány használtatni 
kívántatik, tekintem : én e czélt igen helyesnek, sőt törvényes
nek tartom. Mi a rabbi szeminárium? Azt hiszem, hogy mi, 
m int régi törvényhozók, nem m ondtuk azt, hogy „rabbik“, ha
nem azt, hogy „zsidó lelkészek“, és ezen alapon az 1848-iki 
törvény szavazati jogot adott nekik, és akkor mindnyájan, mint 
lelkészek,' érvényesítették jogaikat. Mi tehát a rabbi szeminá
rium ? Zsidó lelkészek nevelésére szükséges intézet. Már ha a 
többi intézetekre áll a kultuszminiszter fölügyeleti joga, a m int 
kell, hogy álljon azon szempontból, hogy a növendékek hazafias 
irányban neveltessenek: nem tudom minő neheztelésük lehet a 
m iatt az izraelitáknak, midőn nekünk többieknek semmi nehez
telésünk nincs? (Helyeslés.)

Nem akarom tovább fűzni gondolataim at. É n  igen egy
szerűnek tartom  e kérdést. Közalapít vány nyal van dolgunk, 
melynek rendeltetése ki van m ondva: és eddig helyeslem a 
miniszteri ha tá ro za to t; de azért, m ert sem orthodoxot, sem 
neologot nem ism erek: (Élénk helyeslés balfelől.) ép azért nem 
szeretném a határozatba foglaltatni azt, hogy a kérdéses összeg 
kizárólagosan az orthodox zsidók nevelésére vagy iskoláira for- 
d ittassék ; (Helyeslés.) nem szeretném, ha a ház ebbe a disz- 
tinkczióba belemenne ; m ert akkor ránk foghatnák, hogy mi két 
elekezetet ismerünk. (Helyeslés.)

E n magam adtam  be írásban ezen indítványom at, hanem



Csengery Antal képviselő ur ugyan azt adta be. (Felkiáltások: 
Nem adta b e !) Ha nem adta be, talán be fogja adni. (Elénk 
derültség.) Ez a diskréczió kérdése.

Ez alázatos véleményem, és indítványom at m indjárt be 
fogom adni. (Helyeslés.)

P. Szathmáry K ároly: T. h á z ! Ha nem is volna ezen mai 
oly nagy kultúrái kérdés, m int a milyennek én magam is 
tartom  ; már az, hogy ezrek és ezrek m egnyugtatásáról van szó : 
megérdemli azt, hogy e tropikus hőségben is e tárgyat egy pár 
szóval megvilágítsam.

Megvallom, hogy sokszor voltam e házban azon helyzet
ben, hogy igen szép beszédek előzményeit egészen magamévá 
tettem , de a végeredményt nem fogadhattam  el. Most is Zse- 
dényi Ede és Oláh Gyula képviselő urakkal vagyok ilyen, mig 
ellenben magával a miniszteri jelentéssel ép m egfordított hely
zetben : ennél a végeredm ényt fogadom el, mig az előzményeket, 
az indokolásokat, melyeken csakugyan nagyon látszik, hogy 
jogtudósok köréből kerültek, absolut elvetendőknek ta r to m ; 
mert prókátor!lag vitatkozni a fölött, hogy miből lett azon 
pénz, mely mostan izraelita alapnak neveztetik, m iután tudva 
van, hogy mi adott erre inczidenst: azt hiszem, hogy nem 
egyéb egy minden hasznot nélkülöző prókátori fogásnál; vala
mint vitatkozni a fölött, hogy valamely felekezet felekezet-e ? 
ha magát annak vallja, s az emberi meggyőződés és vélemény 
szabadság elleni föllépés, melyet még inkább elvetendőnek 
tartok. En azt hiszem, hogy a meggyőződés, legyen az vallási 
vagy politikai, ha valaki egyszer magáról kim ondja: ő az, a 
minek magát vallja, és ha a felekezet magát felekezetnek 
mondja, az eo ipso felekezet.

A mi azon felekezet bevettségét illeti, megvallom, ma a 
19-ik századnak második felében erről restellenék szólani; de 
különben is egy roppant ellentétet, illetőleg dilemmát re jt ez 
magában, mert ha a zsidóságnak, vágj- is a magyarországi 
izraelita közönségnek az emanczipáczió által bevett felekezete 
csakugyan felekezet: akkor ebben benne vannak az orthodoxok 
i s ; ha pedig az orthodoxok nem ism ertetnek el felekezetnek: 
akkor benne kell ezek között lenniök. Tehát vagy az áll, hogy 
ők is benne vannak a többiekkel; vagjr az, liogj" a két külön
böző felekezet ellentétben áll egjrmással. É n  mind a két inter- 
czessumot határozottan elvetendőnek látom, és jogosultnak
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ismerem el, hogy M agyarország minden izraelitája azon arány
ban részesittessék ezen alapból, a melylyel ezen alap létreho
zatalához járul.

Ha arról lenne szó, hogy az orthodox hitközségek ugyanoly 
arányban és oly módon akarnának részesülni ennek áldásaiban, 
m int a neologok kívánják : ezt én a legörömestebb megadnám 
n e k ik ; tudniillik, ha ők azt mondanák, hogy, miután mi már 
rítusunknál fogva is külön felekezethez tartozunk, tehát kíván
juk  azt, hogy a mi rítusunk szerint is állíttassák tol a rabbi 
képezde: én ezt — mondom — tökéletesen jogosultnak tarta 
nám ; m ert ha az egyik felnek joga van kívánni, hogy számára 
rabbi-képezde állíttassák föl: akkor a másiknak is joga van 
ugyanezt követelni.

I tt  szakadt el a szál szerintem, m ert én a tanításnak és a 
papok képzésének ügyét nem tartom  csak felekezetinek vagy 
vallásosnak, hanem igenis tartom  egy nagyjelentőségű kulturális 
és politikai kérdésnek Magyarországon. (Helyeslés.) »

Tisztelt ház! Voltak idők, és ma is szokásban van ez, 
hogy a protestánsok leendő papjaikat és tanáraikat magok 
képeztetik ki külföldön, és ott nyerik azok a magasabb egye
temi képzést, különösen a theologusok leginkább Hollandiában, 
és a német egyetemeken nyerik kiképeztetésöket. Emlékezhetünk 
rá, hogy a régibb korszakban a suprema inspectio jogánál fogva 
bizonyos külföldi egyetemekről a fiatalok kitiltattak . Igaz, hogy 
a protestánsok mindig följajdultak e llene ; de mindannyiszor 
egy elnyomó, és valljuk meg, idegen szellemit kormány ellen, 
a mely ellentétes vallást követett, té te te tt a följajdulás; azon
ban most, midőn ettől, nem félhetünk : ez nem volna jogosult. 
És itt a Zsedényi tisztelt képviselő urnák jegyzem  azt, hog\r 
az, a mit ő hierarchia a kérdésről m o n d o tt: nem á l l ; mert az 
orthodox zsidó rabbinusok a hierarchiának legnagyobb terjesztői, 
és ebben annyira mennek, hogy ők híveiknek bíró és fegyelmi 
közegei ; azonban nemcsak ezen hatalm at terjesztik túl, hanem 
terjesztik az idegen és más országbeli nemzetiségek szellemét. 
(Fölkiáltások ba lfe lö l: Úgy van !)

Azért én elfogadom a m iniszteri előterjesztést, m ert azt 
akarom, hogy a zsidó honfitársainknak legalább tetemes része 
m agyar szellemű és m agyar nevelésben részesüljön ; sőt figyel
meztetem arra is, hogy igenis az ő legfőbb fölügyeleti jogánál 
fogva neki nemcsak joga, de kötelessége is ügyelni, hogy azon
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zsidó rabbinusok, kik az orthodoxok részéről kiküldetnek, mily 
intézetekben és mily szellemben nyerik kiképeztetésöket ; (Helyes
lés.) ele megjegyzem, hogy azon határozati javaslatot, melyet a 
miniszter benyújtani m éltóztatott, hogy mondassék ki, hogy a 
tőkének egyik fele kizárólag az orthodoxnak bocsáttassák ren 
deltetésére, szintén elfogadom.

Pulszky Ferencz: Tisztelt ház! (Halljuk!) Valahányszor az 
elnök ur m egnyitja az ülést, m indig azt szokta m ondan i: a tárgy 
mellett szólókat fogja jegyezni ez a jegyző, az ellene szólókat 
amaz. É n  úgy látom, hogy itt  már régóta azon szokás jö tt  be, 
hogy nem azt nézik, ki szól mellette, ki ellene ; hanem azt nézik: 
ki ül a jobboldalon, ki a baloldalon. (Úgy van !) Azt hiszem, 
miután kettő volt, ki a miniszteri előterjesztés ellen szólt; most 
meg fogják engedni: ha egymás titán kettő fog m ellette szólani. 
(Tetszés. Halljuk!) Hogy ez nincs rendén, ezt magam is belá
tom. ; azért van behozva a szónokok ezen fölváltva szólása, hogy 
egyik a másiknak feleljen; ennél a kérdésnél talán csekélység; 
de igen nagyjelentőségű lesz a választási törvényjavaslat tá r
gyalásánál, (Úgy van!) s kérem a jegyző urakat, hogy ezentúl 
a tárgyalás alatt lévő kérdések mellett és ellene szólókat írják 
föl, s annak rendje szerint hívják föl szólásra. (Általános he
lyeslés.)

Á ttérve most azon kérdésre, melynek ugyan nagyságát 
átlátni nem tudom, csak gyanítom  : előre is kijelentem, hogy 
ón a zsidó nemzetiségnek igen nagy tisztelője vagyok. (Derült
ség.) Igen nagy, nemes nemzetiség ez, mely évezredeken keresz
tül föntartotta a maga jellegét, s mely annyi elnyomatás után 
még mindig m utatja egyes kitűnő tagjaiban, hogy azok képesek 
milliókat szerezni, s képesek ezen milliókat meg is tartani, a 
mit én képes nem vag3rok ; (D erü ltség) hogy ők képesek újsá
gokat szerkeszteni, és pedig jobban szerkeszteni, m int mi ; hogy 
ők a philologiában a legnevezetesebb előmeneteleket te t té k : 
szóval, a mire adták magokat, azt ki is tudták vinni. Be kell 
ismernünk, azon elnyomott állapotban, a m int mi ismerjük, 
m ikor Galicziából átjönnek, m egvetjük őket, pedig nincs igaz
ságunk ; m ert annak a galicziai zsidónak fia, meglehet, már igen 
tisztességes ember, unokája pedig már milliomos, és csak olyan 
jó hazafi, m int akármelyikünk : a kis unokája pedig már báró 
lesz. (Nagy derültség.) Tehát előre kijelentem, hogy én nagy 
tisztelettel viseltetem a zsidó nemzetiség irá n t ; tisztelettel visel
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tetem  iránta azért is, m ert ők nemzetiségüket máskép fogják 
föl, m int mi. Nálunk a nemzetiség nem a vér; — m ert ha 
körülnézek, — látok itt legalább tiz nemzetiség ivadékait, kik 
mindnyájan jó  magyarok, — nálunk nem a vér, hanem a nyelv 
a jelleg. Éppen ellenkező van a zsidónál. Nála a nyelv nem 
határoz, nála a vér határoz, és határoz a vallás. Ok — a meny
nyire én tudom — láttam több országban, Angolországban, töké
letes angolok, nincs semmi más érdekük, m int angol. Megyek 
Francziaországba: o tt meg francziák; o tt miniszterek, képvise
lők; akárm it lehet rólok mondani, csak azt nem, hogy nem jó 
francziák ; Németországban németek, a német parlam entnek leg
kitűnőbb tagjai zsidó vallásnak. Jövünk Magyarországba. Igenis, 
i tt  is tisztelünk egy pár kitűnő képviselőt, kik minden tekin
tetben díszére válnak a hazának; akár jobbra, akár balra tekin
tek. azt látom, minden pártnak  van egy zsidója, (Elénk derült
ség.) a ki igen jó hazafi. De tekintsünk tovább, s mit fogunk 
látni ? azt, hogy van igen sok zsidó, a ki nem is tud magyarul, 
s vau olyan is, a ki nem is akar m egtanulni; (ügy  van!) pél
dául veszem a tegnapelőtti „Pester L loyd“-ot, hol azt olvastam, 
hogy a temesvári hitközség pályázatot ny it egy rabbi állomásra. 
Az ember azt gondolja, hogy Magyarországon, hol minden hiva
talra  10 — 20 konkurrens van, csak ki kell írni a konkurenst a 
rabbi állásra, s lesz rabbi, m ert jól fizetik, m ert a temesvári 
hitközség gazdag ; s mégis mit tesznek ki a pályázati hirdetésbe? 
azt, hogy ha az illető nem tudna magyarul : kötelessége azt két 
év alatt megtanulni. Tehát előre is fölteszik, hogy M agyaror
szágban nem találnak rabbit, ki e kívánalomnak megfelelhetne, 
s igy kell, hogy Gralicziából jöjjön be eg}'. M árm ost oly rabbi, 
ki, midőn bejö, nem tud m agyaru l: minő magyarsággal fog 
beszélni két év múlva ? (Derültség.) s pedig az lesz az az ember, 
ki hivatva lesz Temesvárt!, a zsidóság között a m agyar nyelvet 
és szellemet terjeszteni, (Úgy van!) hogy az m agyar legyen 
minden tekintetben. (Tetszés.)

Ez, tisztelt ház, nem tartha t soká : átláttuk ezt már igen 
sokszor. M éltóztatnak tudni, midőn egyszer szó volt arról, hogy 
a pesti egyetem emelésére jó volna, ha külföldi tanárokat hív
nánk be, a kik egy pár évig német fölolvasásokat tartanának : 
fölzudult az ország és e ház: mondván, hogy nem kell, ha nem 
tud m agyaru l! de a zsidóknál fiat experimentum in corpore 
vili! (Tetszés.) Miért nem zúdulnak föl az ellen, hogy Galicziá-
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ból jöjjenek be rabbik és tan ítók? és miért nem akarják, hogy 
minálunk jó zsidó-iskolák legyenek? (Tetszés.)

Nem is csekély nálunk a zsidók szám a; azt hiszem, ké t
szer annyian vannak, mint az erdélyi szászok, pedig nem csi
náltak nekünk edidg semmi bajt: (Elénk derültség, ügy  van!) 
s kérem, ez is kulturális elem, m ert a kereskedést ők űzik, s 
igen nagy m érvben a tudom ányt is. Tehát azt ne m ondjuk, 
hogy nem lennének nevelt, m üveit hittanáraik?

Már 1844-ben előfordult a kérdést az országgyűlésen i s ; 
átlátta az országgyűlés, hogy igen jó volna egy rabbi-szeminá
rium azért, hogy ne kelljen külföldről a rabbikat behozni. Igen; 
de Zsedényi tisztelt képviselőtársam azt mondja, hogy nincs 
pénz: (Derültség.) ha akartok valami újat. adjátok rá a födö- 
zetet. Hanem hát — hála Istennek — most van fö d ö ze t; egy 
krajczárunkba se kerül, itt van az alap. De most meg azt 
m ondják: ez alapnak eredetét kell tekintetbe venni. Magyar- 
országon nem jó minden alapnak eredetét kutatni, (Elénk derült
ség.) Nálunk az alapoknak mindenféle eredete van, és kérném 
azokat, a kik némi szym patkiával viseltetnek az orthodox zsidó 
rabbik iránt, úgy az ultram ontán képviselőket is kérem : hogy 
ezt a kérdést ne nagyon fejtegessék: m ert ez a zsidóknál más 
alapon kezdődik, és más alapon végződik. (Helyeslés.)

Azt feszegetik, hogy ki disponál ezen alap fö lö tt : az 
orthodoxok-e vagy aneo logok?  én azt, tisztelt ház, nem tudom, 
és Így csak annyit tudok, hogy az disponál, a kinek kezében 
van. (Derültség.) É n nem keresem. Elég, hogy m egvan; örü
lök. hogy meg van az alap, itt van nálunk, m ert lehetett volna 
máshol valahol, lehetett volna Prágában valami rabbi-szeminá
riumban. (Fölkiáltások : Ugjr van!) Hála Istennek, hogy itt 
van, s lesz rabbi-szeminárium belőle; ne keressük, hogy hon
nan jö tt, mert ha arra m együnk vissza: sem az orthodoxok, 
sem a neológok nem dispouálhatnának fölötte, hanem disponál- 
hatnáuak, a kik hozzá pénzt adtak. (Helyeslés.) A mi ismét 
képtelenségre vezet. De azt mondják, hogy ez két különböző 
felekezet, és hogy az országgyűlés elismerte volna a zsidókat 
külön felekezetnek. Engedelm et k é re k : én ezt határozottan 
tagadom, hogy a magyar országgyűlés zsidó Sanhedrin, a ma- 
gyar országgyűlés nem zsidó Sanhedrin ; sohasem nézett be, s 
nem kereste a talmudban, hogy ez orthodox, amaz pedig epicha- 
r i s ; ez üdvözül, közénk való; amaz pedig menjen tovább: az
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elkárhozik. (Élénk helyeslés. Úgy v a n !) De hiszen mi ezt nem 
is tehetjük, mi hiába határozzuk el, hogy három vagy öt, 
— vagy ki tudja, hány — felekezet van, m ert az nem köte
lezné a zsidókat. Mi mindenre nézve hozhatunk törvényt, csak 
arra nem, hogy ez vagy amaz melyik felekezethez tartozik. Ez 
nem a mi föladatunk. (Helyeslés.)

Igen csodálkozom azon, hogy egj’szer elragadtattuk ma
gunkat és már egyszer kissé belem entünk e kérdésbe. Hiszen 
mi protestánsok sem váltunk volna el soha a katholikusoktól, 
most is katholikusok volnánk, ha nem exkomm unikáltak volna: 
(Derültség.) ott m aradtunk volna köztök, és organizáltuk volna 
m agunkat a magunk lábán; de ők kitaszítottak minket. Ez 
azonban nem tö rtén t sem az orthodoxok, sem a neologok között; 
én nem tudom, hogy a másik felet, vagy átalában valakit kita
szítottak volna magok közül, és nem is tudom, hogy erre 
joguk volna.

A vallás egyébiránt különböző nézetek társulásából áll; 
lia nézzük a katholikus egyházat, — melyet én különben igen 
nagyon tisztelek — abban különböző felfogásokkal találkozunk, 
hiszen minden monachus ordónak, minden barátrendnek más 
fölfogása van ; nézzük a dominikánusokat, francziskánusokat és 
jezsuitákat: m indeniknek más a fölfogása; ezeknek különböző 
világnézetök, különböző filozófiájok van. (Helyeslés.) És igy 
nem látom át, hogy m iért nem tudnak egymás mellett meg
férni a neologok és az orthodoxok. Hanem hát az ortho
doxok — a mennyiben halljuk — járnak  reánk és mit kérnek ? 
csak azt, hogy ne legyen egy rabbi-szeminárium. Nem azt kérik 
ők, hogy valam it kapjanak ; az ő kérésük nem pozitív, hanem 
negativ ; nem akarják a szemináriumot; és miért nem akarják? 
azért, m ert félnek a k u ltú rá tó l; (Elénk helyeslés.) azon vallás 
pedig, mely m agát a kultúrával ellentétbe teszi, legyen az zsidó 
vagy nem zsidó : az tönkre teszi magát, t. ház ; (Élénk helyes
lés.) m ert a vallás csak úgy tartha tja  magát, ha karültve já r  a 
kultúrával ; ha elfogadja a tudomány eredm ényeit és maga is 
halad. (Élénk hosszas helyeslés.) A kérdés tehát az: legyen-e 
zsidó-szeminárium vagy nem? É n azt hiszem, hogy tökéletesen 
belenyugodhatunk abba, a mit a miniszter ur m ondott és rá 
á llha tunk : (Helyeslés.) akár nézzük az alapot, akár nézzük a 
czélt, hogy legyen zsidó szeminárium.

De nincs is ebben semmi megszorítása a vallásszabadság



nak, A vallásszabadság megszorítása csak o tt kezdődnék, ha 
azt m ondanék: rabbi csak az lehet, a ki ezen szemináriumban 
tanu lt; ezt azonban sem én nem akarom, sem más nem akarja, 
a ki a rabbi-szeminárium fölállítását kívánja. De épen azért, 
mivel kezdetben a szeminárium csak az egyik félt fogja érde
kelni : úgy hiszem, hogy az orthodoxok iskoláinak segélyezése 
igj' figyelembe veendő.

iím bár én azt hiszem, hogy az orthodoxok is a szeminá
riumba küldhetik ifjaikat; m ert hiszen o tt nem dogmatikáról, 
hanem exegesisről, a keleti nyelvek tanulásáról van szó ; már 
pedig o tt csak jobban meg fogja tanulni ezt, m int a kálóméi 
Hillel rab b itó l; de minthogy kezdetben mégis inkább az egyik 
rész fogja élvezni az alapot: kívánatos, hogy a másik fél is 
tekintetbe vétessék.

De ismerek sok protestáns embert, a ki katholikus isko
lába küldi gyerm ekét. Az én gyermekeim két nevelője is egy
másután katholikus volt, a nélkül, hogy én tudtam  volna, m ert 
nem kérdeztem vallását: e m ellett azonban igen derék becsü
letes emberek voltak. E p úgy az orthodox zsidók is tudván, 
hogy a szemináriumban jó  tanárok vannak: oda fogják kül
deni fiaikat De miután meglehet, hogy e részben vannak meg
rögzött eszmék és nem fogják oda küldeni fiaikat: nagyon 
szükséges, hogy a határozatban benne lenne az, a mi inditvá- 
nyoztatott, hogy az orthodoxok iskolái is tekintetbe vétesse
nek és azoknak is nyujtassék segítség. Mert sok helyen az 
orthodoxoknak is vannak igen jó  iskoláik. Így például G yar
maton és Szécsénben oly jó orthodox iskola van, hogy semmi 
kifogást sem lehet ellenük tenni és a szellemük is jó. De a 
belföldön ismerek oly iskolákat, a hol a szellem nemcsak, hogy 
nem magyar, de egyátalában semmiféle szellem nincs bennük. 
(Derültség.) Én tehát azért kívánnám, hogy az orthodoxok isko
lái is anyagi segélylyel láttassanak el oly őzéiből, hogy legyen 
olaj is, melylyel a mécs föntartassék. Ezeknél fogva töké
letesen belenyugszom azokba, miket a miniszter ur proponált. 
(Zajos helyeslés.)

Huszár Imre: Az előttem szólott t. képviselő ur a ház
szabályok alapján megtámadta a jegyzői kart azért, hogy a szó
nokok nem a szerint szólittatnak föl, a m int a javaslat ellen 
vagy m ellett beszélnek, hanem a szerint, a m int a ház egyik 
vagy másik oldalán ülnek. A tényt nem tagadhatom , m ert úgy
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van. Bocsánatot kerek azonban a t. képviselő úrtól, ez nem a 
jegyzői kar hibája, hanem hibája a t. képviselők uraknak, a 
kik m agukat föliratják. Mert például én a jelen kérdésben nem 
volnék képes az egyik képviselő arczárói leo lvasn i: vájjon 
orthodox-e vagy neolog? (Derültség.) Ezen az utón elindulva, 
az ember épen az ellenkező eredményre jönne, mert ha Pulszky 
képviselő urnák m éltóztatott volna m agát nálam fö lira tn i: én 
fölirtam volna őt azon könnyen megengedhető föltevésből, hogy 
velem együtt ő is orthodox. (Derültség.)

irányi Dániel: T. ház! A jelen ügynek igazságos eldönt- 
hetése végett m indenekelőtt két kérdés irán t kell tisztába jönni. 
Az első nem az, ki alakította az izraelita alapot. Az első kér
dés az, kinek tulajdona az izraelita alap, következőleg ki ren
delkezhetik arról. A második pedig : van-e egynél több feleke
zet a zsidó egyházban vagy nincs.

Hogy az első kérdésre feleletet adhassunk : lehetetlen nem 
nem kutatnunk ezen alap eredetét.

Az 1848 — 1849-diki szabadságharcz után a boldogtalan 
emlékezetű H aynau a magyarországi izraelitákra 2.300,000 frt- 
uyi hadisarczot vetett. Ezen hadisarcz ellen az izraeliták ő fel
ségéhez folyamodván, abból nekik 1.300,000 ír t  elengedtetett, 
vagyis a hadisarcz 1 millióban állapíttato tt meg és egyszer
smind azon rendeltetést nyerte, hogy az iskolák föntartására 
szolgáljon.

T. h á z ! Én körülbelül 10 vagy 12 parlam entben voltam 
és hosszabb ideig mulattam minden országban, melynek parla
m entjeit megvizsgáltam ; de kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, 
hogy kivéve a franczia kamarát, a coup d 'etat e lő t t : ily zajos 
kam arát sehol sem találtam. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Hogy 
ez a tanácskozások komolyságának, a ház tekintélyének, külö
nösen a karzatok előtt mennyire kedvez : méltóztassanak meg
ítélni. (Igaz ! Úgy v a n !)

Ezen alap tehát, az ón véleményem szerint, nem más, 
m int leszállított hadisarcz, vagy ha úgy tetszik, a hadisarcznak 
pótléka. S én azt tartom  t. ház, hogy sem egy alkotmányos 
miniszter, sem M agyarországnak országgyűlése nem fogja jogos
nak elismerni azt, hogy az 1848 — 1849-diki hazafias magavise
leté m iatt a zsidókra vetett sarczot jogosan vethette reájok az 
abszolöt hatalom  ; (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) különben jogos 
volt valamennyi elkobzás is és ugyanazon joggal, melylyel a



SOS

kivetett hadisarcznak nagyobb része elengedtetvén, másik része 
bizonyos czélra fordittatn i ren d e lte te tt; a magánosoktól elkob
zott jószágoknak is ha egyik része visszaadatott volna, másik 
részével ugyanazon hatalom  tetszése szerint rendelkezhetett 
volna. Tehát nem az a kérdés, hogy ki az alapitó, m ert másé
ból alapítani igen könnyű, hanem az: ki a jogos tulajdonos? 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Már pedig, ha az abszolút hata
lomnak nem volt joga a magyarországi izraelitákat m egbüntetni, 
azért, mivel hazájuk iránt kötelesságiiket teljesítették : akkor a 
tulajdonjog őket illeti és senki m á s t; következőleg őket illeti a 
rendelkezési jog is.

Hiába kérdezősködött a t. miniszter ur egy felső törvény- 
széki elnök és két legfőbb törvényszéki bírónál: ezen urak igen 
jól tudhatják a polgári törvénykönyvet és perrendtartást; de 
ha oly vélem ényt adtak, a minőre a tisztelt miniszter ur 
h iv a tk o zo tt: akkor azon líráknak sem az alkotmány-tanról, 
sem a m agyar közjogról fogalmuk nincs. (Úgy van! szélsőbal- 
felől.)

E szerint én előttem, a ki alkotmányosan gondolkodom, 
nem szenved kétséget, hogy az izraelita alap a magyarországi 
összes zsidó-községet illeti.

A második kérdés, mely előlegesen megfejtendő, az: váj
jon a zsidó egyházban létezik-e több felekezet, vagy pedig egy 
az egész zsidóság?

A tisztelt miniszter ur azon nézete mellett, miszerint nem 
létezik több felekezet, hivatkozik egyrészt a törvényre, másrészt 
pedig zsidó rabbikra, tudósokra.

Hogy a magyar Corpus Jurisban több izraelita felekezet- 
ről nincs szó, az kétséget nem szenved; de igenis a képviselő- 
ház naplóiban vannak határozatok, melyek két felekezetet ismer
nek el. És ha a bírót csak a törvény kö telezi: a minisztert 
kötelezi azon ház határozata is, melyben ül, és melynek felelős.

É n nem vagyok zsidó írástudó, s a képviselőház, m int 
Pulszky t. képviselő ur helyesen mondta, nem Sanhedrin ; de 
nem is tartozik ránk, vájjon hittani tekintetben a két felekezet 
között létezik-e különbség; nekünk elég tudni azt, hogy a zsidó 
egyházközség egy része nem akar a másik részszel egy testü 
letet képezn i: elég arra, hogy ellenükben kényszert ne használ
junk és azért én tökéletesen helyeseltem a tisztelt háznak Deák 
Eerencz képviselő ur indítványára hozott azon határozatát, mely
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szerint megengedte az úgynevezett orthodoxoknak, hogy magu
kat külön szervezhessék.

Nem felekezetek, mondja a miniszter ur, hanem csak pár
tok léteznek a zsidó egyházban.

É n  úgy tudom, hogy a párt szót politikai értelemben 
szoktuk venni : de vallásban felekezeteknek hívják a különböző 
feleket. ("Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Létezik tehát a háznak 
határozatánál fogva is legalább két felekezet. Ha létezik-e több 
is : arról nincs tudom ásunk; m ert eddigelé hozzánk más feleke
zet, m int az orthodox, nem folyam odott. És ha egyfelől az 
összes zsidóságot illeti az izraelita alap, másfelől pedig két fele
kezet van a zsidó egyházban : ebből önként következik, hogy 
a zsidó alap vagy m agát a tőkét, vagy legalább a jövedelmet 
illetőleg a két felekezet közt aránylag fölosztandó. Az orthodox 
izraeliták a tőke fölosztását nem kívánják, ők megelégesznek 
azzal, hogy a jövedelem  a két felekezet közt fölosztassék, a 
kezelés továbbra is a minisztériumnál maradván. És én ezt igen 
ildomos, igen helyes kívánalomnak tartom. Ildomosnak azért, 
m ert azon forrongásnál fogva, melyben a két felekezet van : 
meglehet, hogy idővel a számarányok változni fognak. De hogy 
a jövedelem ne a miniszter ur kénye kedve szerint, hanem a 
két felekezet számaránya szerint osztassék fö l : azt az igazság 
követeli.

Nagyon sajnálom, hogy az orthodox hitfelekezet a rabbi- 
szemináriumot ellenzi; ellenzi pedig nemcsak azt, hogy közös 
költségen állittassék föl ilyen, hanem ellenzi átalában elvben is. 
Nagyon sajnálom, mondom, m ert magam is úgy vagyok meg
győződve, hogy egy ilyen papképezde az összes izraelita közön
ségnek javára válnék. De kényszert használni ellenük, kény
szeríteni őket, hogy elfogadják a közös alapból fölállitandó 
szeminárium eszméjét: ez a jog  hatáskörén kívül esik.

Hiába hivatkozik a t. m iniszter ur a kultur, a czivilizáczió 
érdekeire. A czivilizácziónak legelső fö lté te le : a jognak tiszte
lete. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Különben ha nem ez vezér- 
lene minket, hanem azon tekintet, hogy melyik felekezet sza
badelvű ; melyik inkább barátja  a szabadságnak, a haladásnak: 
ugyan kérdem, mit felelne a t. m iniszter ur, ha neki, midőn a 
protestánsok és katholikusok közt hasonló viszály forogna fönn. 
hasonló kérdést kellene eldönteni? A protestánsok arra h ivat
koznának, hogy az ő vallásuk, miután a szabad kutatást meg
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engedi, szabadabb elvű. m int azon vallás, mely a csalhatatlan- 
ságot elismeri. (Igaz! ig a z ! a szélsőbaloldalon.) Mit felelne 
nekik, ha azt mondanák, hogy ők képviselik a h a lad ást; nem 
pedig azok, kik a syllabus terén állanak ? Nem-e azt felelné, 
hogy itt nem szabadelviiségről, nem haladásról vagy m aradás
ról, hanem enyém- és tied rő l: tulajdonjogról, igazságról van szó. 
És ez az eset, uraim, itt  is.

Ha szabad volna pusztán rokonszenv titán indulni, meg
vallom, én is azon hitfelekezetnek adnék igazat, mely, mig 
egyrészt vallásához ragaszkodik, másrészt a haladás zászlóját 
tűzte ki, s a nemzetiség igényeit is szivén viseli, vagyis az én 
rokonszenvem is kétségkívül inkább a neologok oldalán volna. 
De itt  mi, tisztelt ház, m int törvényhozók, tulajdonkép mint 
bírák vagyunk hivatva dönteni, a kiknek nem rokon- vagy 
ellenszenv, hanem tisztán jog és igazság szerint kell itélniök. 
(Helyeslés a szélső bal oldalon.)

Mindezeknél fogva tisztelt ház, bebizonyították tartva  elő
ször azt, hogy az izraelita iskola-alap az összes izraelita közön
séget illeti; másodszor pedig azt, hogy két felekezet létezik : 
ezekből önként következik, hogy az alap jövedelmének is szám- 
aránylag kell a második felekezet közt felosztatni. De m inthogy 
ennek jogossága a másik fél által kétségbe v o n a tik : nem ma
rad egyéb hátra, m inthogy ezen kérdés, fö lö tt a bíró határoz
zon. Annálfogva pártolom  Zsedónyi Ede tisztelt képviselőtársam 
indítványát. (Élénk  helyeslés bal felől.)

Zichy Antal: Tisztelt képviselőház! M inthogy e tárgyban, 
mely szőnyegen van, interpellácziot voltam bátor a vallás- és 
közoktatási miniszterhez intézni, s m inthogy azon interpellácziot 
azon biztos föltevésben tettem , hogy az arra adandó fölvilágo- 
sitás igen sokaknak, a kik egy vagy más szempontból nyugta
lankodtak, m egnyugtatására fog szolgálni: méltóztassék meg
engedni. hogy a parlamenti szokáshoz is híven néhány szóval, 
lehető röviden, szigorú tárgyilagossággal jelezzem állásponto
mat, mely jelen esetben igen könnyen félreismerhető, számot 
adjak korábbi kételyeim ről; számot adjak arról, hogy m iért és 
mennyiben érzem magamat az ügy jelen stádiuma által föltéte- 
lesen m egnyugtatva. (Halljuk! Zaj.) Megvallom, (Zaj. Halljuk!) 
azon kellemetlen helyzetben vagyok, hogy akár pro, akár contra, 
írathattam  volna fel magamat, m ert habár az eredményre nézve 
bele is nyugszom, addig a motívumok majd mindegyikére saját
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szempontomból észrevételt kell tennem. M indenekelőtt k ívána
tosnak tartom, hogy a tisztelt képviselőház ezen nagy kérdés
ben egyszer nyilatkozzék. É n nem tartozom, tisztelt ház, azok 
közé, a kik egyik képviselöháznak határozatait a másik képvi
selőházra nézve kötelezőnek tartják.

Az 1870. és 1871-ik e tárgyban hozott márcziusi határoza
tok újabb megerősítést kívántak a jelen törvényhozástól és 
hiszem nyernek is. Föl nem teszem, hogy a ma hozandó határo
zat ama régi határozatoknak ez utoni m egtagadását involválná. 
(Zaj. H alljuk!) Annál kevésbbé hiszem azt, tisztelt ház, m ert a 
miniszter ur maga is k ifejtette és méltán súlyt fek tete tt arra, 
hogy az ő és hivatalelőde, azaz: a m agyar kormány összes 
eddigi eljárása épen nincsen olyan ellentétben a múlt országgyű
lés idézett kétrendbeli határozatával, a mily ellentétet némelyek 
látnak s vádul felhoztak.

E zt tehát ezúttal tudomásul veszem, és azt hiszem, hogy 
nagy m egnyugtatására szolgálna az illetőknek, ha a tisztelt ház 
a hozandó határozatát úgy formulázná, hogy abban világos hi
vatkozás foglaltatnék a múlt országgyűlésnek márcziusi mindkét 
határozatára, melyek ez által nem meggyöngitve, hanem újólag 
megerősítve lennének.

É n részemről, áttérve az ügy érdemére, örvendetes tudo
másul veszem m indjárt a kiindulási pontnál azt, hogy itt nem 
többe arról a bizonyos hadisarczról van szó ; az megszűnt ő 
felségének egy kegyelmi ténye által, azonban ő felsége megra
gadta a kedvező alkalmat, és a magyarországi zsidókat rábírta, 
hogy kultúrái czélokra és saját javukra egy alapot teremtsenek. 
Fölm erült már akkor is aggodalom, és figyelmet gerjesztett ille
tékes körökben, hogy mellőztessék mindaz, a mi a vallást 
érinti, és nagyobb súly fektettessék a tisztán kultúrái (iskolai) 
czélokra.

A mi a hovaforditás részleteit illeti, megvallom, ismét 
megnyugtatásomra szolgál, hogy ő felsége akarata e tekintetben 
nincs többé előtérbe állítva. 0  felsége akarata, a mely előtt 
jobbágyi hódolattal és tisztelettel m eghajlok: csakis a dolog 
érdemére kötelező ; tudniillik, hogy ezen alap az izraelita hit
község kultúrái czéljaira, tehá t az illető adózók saját javára 
fo rd ittassék ; ehez képest alárendelt kérdés mindazon egyes 
részlet, mely itt  előfordul, s vita tárgyát képezheti, úgy, hogy 
például, ha az izraelita hitközség azon meggyőződésre jö tt  volna,
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hogy neki épenséggel semmi szüksége sincs ily rabbi-szemina- 
rium ra: én azt hiszem, hogy a kormány legkevósbbé sem hibá
zott volna, és ö felsége magas intenczióit legkevésbbó sem sér
tette volna, ha akkor, azt mellőzve, már egyéb czélokról gon
doskodott volna. A miniszteri indokolásban, mely közkézen 
forog, nagy súly van fektetve arra, hogy nincs két izraelita 
hitközség, hanem csak egy. Ezen indokolást részemről el nem 
fogadhatom : azt nagyon gyöngének találom, nemcsak azért, 
m ert a miniszter ur a konklusióban maga meggyöngiti azt, — 
a mely meggyöngitésnek én részemről nagyon örülök ; — mert 
ha nem volna kettő az izraelita h itfe lekeze t: hogyan tudná a 
miniszter ur kilátásba helyezni, hogy az egész m aradékot majd 
kizárólag az egyik fél, tudniillik az orthodoxok javára  fogja 
fordítani. Nem fektetek nagy súlyt épen arra sem, hogy a múlt 
országgyűlés már két pártfelekezetet ism ert el, ha nem foga
dom el m int tényt, hogy ez így van. Hibás alapon áll az ügy, 
ha azt mondják, hogy csak egy zsidó hitközség van ; m ert ha 
csak egy volna: abban a többségnek szava volna döntő, és a 
kisebbség kénytelen volna m agát annak alávetni.

Tegyük föl, hogy a község repudeálja a rabbi-szemináriu
m ot: ezzel meg volna buktatva az egész dolog, a mit, megval
lom, őszintén sajnálnék.

A mi Pulszky tisztelt tagtársam  beszédét illeti, kivel 
egyébiránt legtöbb kérdésben egyet szoktam érteni, arra né
mely észrevételemet ezúttal el nem hallgathatom. Nem érthetek 
egyet tisztelt barátomnak mai m otivatiojával.

Legelőször is sajnálom, hogy egy olyan tekintélyes szónok 
ránk egy uj nemzetiséget akar oktroyálni. Úgy hiszem, hogy a 
tegnapi ülés, ha más nem elegendő arra, hogy ne kívánjunk 
többet a nemzetiségekből. Az előttem  szólott képviselő úrral 
nem érthetek egyet, tisztelt ház, azért sem, m ert sem a tisztelt 
ház, sem az ország előtt eddigelé diploma,tikailag legalább, hála 
Istennek, sohasem volt elismerve valamely zsidó nemzetiség, 
hanem csakis zsidó hitfelekezet. Hagyjuk meg tehát őket zsidó 
hitfelekezetnek, és ne csináljunk belőlük magunknak egy újabb 
nemzetiséget. A kultúrái érdekeket is nagyon hangsúlyozta tisz
te lt bará tom ; de oly modorban, hogy ezen érvet itt nem talá
lom egészen szerencsésen alkalmazhatónak. Valóban szokatlan 
tisztelt barátom  részéről, hogy a culturát egyszerre oly tökéle
tesen azonosnak tartja  a papokkal, és ellentétbe állítja azt
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akkor, midőn a másik fél is kultúrát, tudniillik iskolát emleget. 
Már most államférfiul szempontból a két kultúra közül, midőn 
az egymással ellentétbe helyeztetik : melyikre kell magamat el
határoznom, a papnevelési kulturára-e, vagy a népiskolaira ? 
E n részemről az utóbbihoz vagyok kénytelen a modern állam 
szempontjából szegődni ; sőt még egy magasabb szempontból is 
kötelességemnek tartom  ahoz csatlakozni, mely csakis az újabb 
korban ju to tt teljes érvényre: ez az illető hitfelekezetnek tel
jes autonómiája, mely azt követeli, hogy az államnak minden 
szerfölötti beavatkozástól az egyes hitfelekezetek belügyeibe, 
óvakodnia kell.

Tisztelt ház ! Ha a papok nevelése nem belügye az egy
házközségnek : akkor nem tudom, hogy mi lehet az. E n  pedig 
azt állítom, hogy a m odern állam eszméje azt követeli, hogy 
minél távolabb tartassák az államhatalom minden eféle nem 
elegendőleg indokolható befolyástól. Másrészt a modern kultúra 
kell, hogy elég erős lábon álljon már, hogy a maga lábán is 
meg tudjon állni, s azon támaszra, a mely alatt, nem tagadom, 
nagyra nő tt és nagykorúságra v ergődö tt; többé ne legyen kény
telen szorulni.

Nem ignoráljuk, tisztelt ház azt, a mi körülöttünk törté
nik. Igaz, hogy a ház bölcsesége letette  a napirendről azon 
bizottság m unkálatát, mely az állam és az egyház közti viszo
nyok rendezésének módjaival foglalkozik; de ón bízom azért, 
azon javaslatnak jövőjében, a mely egyelőre ad acta van téve.

M egtörténik, hogy addig, mig a fölállítandó rabbi-szemina- 
rium növendékei kikerülnek azon intézetből: ezen rabbiknak 
az állam, m int olyan, igen nagy hasznát fogja v e n n i; mert 
addig gondoskodni fog az állam arról, hogy más alkalmas orgá
num okra bizhassa azon funkcziókat, m elyeket eddigelé kizárólag 
a papokra kelle bíznia.

Nagyon sajnálom, hogy a tisztelt háznak türelme már ki 
van m erü lve; de azt hiszem, hogy ha kultur-kérdésekkel fog
lalkozunk : nem veszítünk időt, ha azoknál egy pár perczczel 
tovább időzünk is. Nekem máskor volt már alkalmam a tisztelt 
ház előtt egy vezérelv érdekében nyilatkozni, m elyet ezúttal is 
a tisztelt ház figyelmébe óhajtanék ajánlani, s ez a közoktatás- 
ügy vezérletének egysége, harmóniája. E nnek némi megsértését 
látom abban, midőn egyrészt theologiai fakultásokat többé nem 
akarunk fölállítani, holott azelőtt ilyeket mindig az egyetem



kiegészítő részeinek ta r to t t ; másrészt most oly nagy hévvel 
karolunk föl egy theologiai intézetet.

En, mint ezen képviselőház tagja, kötelességemnek tartom  
rám utatni a lejtőre, melyre igazán még csak fél lábbal lépünk 
ugyan, s ha megállunk, vagy ha jókor visszafordulunk: igenis 
jó lesz. De ha ez irányban tovább h a ladunk : eljutunk oda, a 
hova talán senki sem akar eljutni, a mi ellen óva inteni ré
szemről szerény körömben is, a midőn reá alkalom nyílik, 
kötelességemnek tartom. Ez irányban vannak a logikai következ
mények folytán ama Bismarck-féle kormányzás bonyodalmai, 
melyekből óhajtom, hogy a német nemzet mielőbb kibonyolód
jék, s a melytől hazánkat megkímélve szeretném látni. Bátor 
vagyok még csak röviden jelezni azon okokat, melyeknél fogva 
az ügynek jelen stádiumában megnyugszom. Ezek a követke
zők : 1. A rabbi-szeminarium, a mely föl fog állíttatni, nem 
kötelez senkit. A kisabbség — ón ugyan nem tudom, hogy ki- 
sebbség-e, avagy pedig felerésze, vagy talán nevezetes része, 
csakhogy bizonyos, s nem ignorálhatjuk, hogy az órdeklettek 
véleményei megoszlottak, — tehát azok számára, a kik kíván
ják, hogy legyen rabbi-szeminarium. lesz olyan, a kik repudeál- 
ják, azokra nézve nem fog az ekszistálni. Lényeges különbség 
ez a régi és uj kor irányzatában, m elyet méltó kiemelni. Mert 
ezzel a tisztelt kormány szakított — s én részemről üdvözlöm 
e téren — a régibb tradiczióval, az 1882 — 86-iki országgyűlés 
tradiczióval ; mert akkor még egészen más nézetek és elvek vol
tak az uralkodók; akkor a zsidók még nem voltak emanczi- 
p á lv a ; akkor még igen sok ember föltételekhez akarta kötni a 
emanczipacziot. Volt olyan, ki azt mondta, előbb ők emancipál
janak minket, tudniillik az uzsorától. Azóta rájö ttünk, hogy e 
téren legalább a keresztyének is meglehetős sikerrel versenyeznek 
velők. Sokan voltak, kik azt mondták, jó lesz őket emanczipálni, 
de előbb a szombatot tegyék vasárnapra. Mások ism é t: lássuk 
előbb az ő h itvallásukat: vájjon nincs-e olyasmi abban, a mi a 
közerkölcsiséggel vagy az állam érdekeivel ellenkezik. Ezek 
akkor igen divatos eszmék voltak, s azóta a haladás szelleme 
elfujta őket; a zsidók emanozipácziója annak idején minden 
föltétel nélkül pure et simple kimondatott.

Az akkori diétái javaslatok közt, melyekre a miniszter ur 
hivatkozni is m éltóztatott, gondolom azért, hogy ezen tervnek, 
mely kétségkívül a kultur-haladás javára fog válni, m integy

811



812

históriai hasist terem tsen : mi nem foglaltato tt többi közt ? Az, 
hogy a rabbi-szeminárium kötelező legyen mindenkire, s csak 
oly zsidó papok legyenek alkalmazhatók, kik azon intézetből 
kerülnek ki. É n ezt lényeges haladásnak tartom , s kedves 
kötelességemnek ismerem azt, m int fontos tény t jelezni is, hogy 
ezzel tökéletesen szakítottunk. Másik, a mi a m egnyugtatásomra 
szolgál, az, hogy a miniszter ur a rabbi-szeminárium fölállításá
nál, m int az érdeklett hitközségnek m egbízottja szerepel, a zsidó 
hitközség maga kérte föl, nemcsak a fölügyelet, hanem a ren
dezés elvállalására, tehát eleje van véve azon következtetésnek, 
melyet nem fogadnék el, hogy m érjünk hasonló m értékkel majd 
egyéb hitközségeknek is. Harmadik, a mi megnyugvásomra 
szolgál: az, s ezt szintén ki kell emelnem, hogy a beterjesztett 
számadásból k itűn t az, hogy itt  még igen nevezetes maradék 
lesz, a mely azután azon czélra fog íord itta tn i, ha nem is kizáró
lag, de legalább kiváló tekintettel, a m elyet az egész ellenmoz
galom élén álló férfiak már oly régen hangsúlyoztak, tudniillik 
a népiskolai czólokra; különösen megemlitendőnek tartom  ezt, 
midőn a szemináriumot ellenzőknek kezeinknél lévő legutóbbi 
beterjesztése oly számadatokat hoz föl, a melyekből azt a követ
keztetést kellene levonni, hogy semmi sem fog maradni. E zt a 
semmit aztán akár kizárólag a neológoknak szánta a miniszter 
ur, akár Csengery tagtársunk még eddig anonym módositványa 
szerint megosztja a kettő k ö z t : nagy köszönet ezért egyiktől 
sem várható.

A számokra nézve egyébiránt meg kell jegyeznem, hogy 
egy csalódás az, a mi a többek közt i t t  foglaltatik ezen kér
vényben, m intha p. o. a tanitó-képezdék csak a neologok javára 
szolgálnának, m ert a tanitó-képezdék közösek, s azokban, egyik 
vagy másik felekezetre való tek in tet nélkül, képeztetnek a 
tanítók. Levonva az ezekre, úgy a siketnémák és vakok ellátá
sára szánt összegeket: mégis oly tisztességes összeg marad 
rendelkezésökre, mely azon esetben is, ha magok közt meg
osztoznának, a két felekezet hívei számarányának is megköze
lítőleg megfelelne.

Készemről azt tartom, hogy a mai határozat nem sérti ama 
régibb parlam enti határozatokat, melyek ama nagy államférfin 
fölszólalása folytán hozattak, ki most nem ül közö ttünk ; de 
kinek szavaira még igen sokszor lesz hivatkozás e falak között,
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s ezen föltevésben én részemről rászavazok a miniszter ur elő
terjesztésének tudomásul vételére.

Solymossy Bálint: Tisztelt ház! Az időhöz és a ház türel
méhez képest igen röviden fogok szólam. (Egy hang jobbfelől: 
Szavazzunk!) Bocsánatot kérek, a tisztelt képviselő urnák lehet 
az a nézete, hogy szavazzunk; de kérem engedje meg, hogy én is 
jogommal éljek. (Halljuk!) Mint mondám, igen rövid leszek; 
m indenekelőtt meg fogja engedni nekem a tisztelt kultusz- 
miniszter ur, ha az alapítóra nézve nyilváníto tt véleményében 
nem osztozom ; én azt tartom, hogy mindazon intézkedések, a 
melyek urunk jelenleg uralkodó királyunk megkoronáztatása 
előtt általa, m int absolut császár által té te tte k : azokat a koro
názás utáni időre jogórvényesen átvinni, nézetem szerint, nem 
lehet. (Helyeslés a szélső balon.) A lapítóknak azokat tekintem, 
kiknek filléreiből gyűltek — ugyanazért ezeket illeti a rendel
kezési jog  is.

A mi az orthodoxok és neologok közti kérdést illeti, 
elism ertetett e házban is, hogy ők két külön felekezetet képez
nek ; nincs jogunkban a lelkiismeret szabadságára nyomást gya
korolni ; de különben is közös alap fölött csak egyetértéssel 
vagy bírói utón lehet d ö n ten i; ezt kérik az orthodoxok, hogy 
e kérdés addig függesztessék föl.

Pulszky Ferencz képviselő ur óhajtaná a kulturális hala
dást az izraelitáknál: ez igen szép; de ebbe nincs jogunk 
avatkozni, — alkalmazza a tiszteit képviselő ur, a hol lehet, — 
és legalább ne késleltesse azt. a m it a múltkor, midőn a polgári 
házasság kérdésének politikai párt-szem pontból a napirendről! 
letereltetésére szavazott.

Az orthodoxok kérelm ét jogosnak, igazságosnak tartom. 
Zsedényi tisztelt képviselőtársam határozati javaslatát pártolom.

Heimlicher Jakab: T isztelt h á z ! (Szavazzunk!) É n  nagyon 
ritkán veszem igénybe a tisztelt ház figyelmét, (H alljuk! H alljuk!) 
de annyi téves nézetet hallottam  ez ügy körül, hogy köteles
ségemnek tartom  fölszólalni. (Halljuk !)

A tárgy, mely már több ízben szőnyegen forgott, ma pedig 
rem énylhetőleg véglegesen el fog d ö n te tn i: oly terjedelmesen 
ki van fejtve a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által elő
terjesztett jelentésben, hogy ahhoz még valam it hozzáadni 
nehéz, csaknem lehetetlen. K i csak némi figyelemmel olvasta 
is át e jelentést, mely hiteles adatok alapján az ügyállást
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okmányszerü hűséggel adja elő: kell, hogy magával tisztában 
legyen a szóban forgó kérdés iránt, és ennélfogva tisztában az 
iránt is, m int kelljen azt megítélnie. Alig fordult elő tárgy, 
mely körül a kormányi fölvilágositások ily kimerítők lettek 
volna, és ilyeneket a ház sokkal fontosabb, az országot még* 
nagy áldozatokkal is terhelő törvényjavaslatok tárgyalásánál 
sem követelt.

Az ügy már m egérett az eldöntésre. Úgyis fölötte sokáig 
húzódott. További elhalasztása semmi nyomós indok által nem 
lenne igazolható ; ellenben csak arra szolgálna, hogy a vakbuzgó 
izgatásnak uj tápot nyújtson, azt még inkább fölbátoritsa, és 
annak minél tágabb tért nyisson.

A rabbi-képezde fölállítása művelődési ügy nemcsak a 
zsidóságra, hanem művelődési ügy az országra nézve is ; 
minek világos bizo^^sága az, hogy már harmincz évvel ezelőtt 
magok a karok és rendek elismerék ily intézet sürgős szüksé
gességét.

Föltéve, hogy az ügy állása közülünk mindenki előtt 
eléggé ism eretes: főkép csak egy pontra szorítkozom, az izraelita 
országos iskola-alap keletkezésére és annak jogi természetére.

Messze elterjedt, de merőben téves vélemény az, mintha, 
mikép az orthodox párt legutolsó kérvényében is makacsul 
állítja, ezen alap azon hadisarczból származott volna, mely 
1849-ben a magyarországi zsidókra a hadieseményekben való 
részvétel m iatt k ivettetett. A különféle levéltárakból legközelebb 
kikeresett hivatalos irományok czáfolhatlanul ép az ellenkezőt 
bebizonyítják.

Igaz, meg volt parancsolva, hogy a nagyobb mérvben 
kom prom ittált zsidó-községek ruházati és más fegyverzeti szere
ket szállítsanak a hadsereg számára, mi Pest és Szeged városá
ban részben végre is hajta to tt. M inthogy azonban ily nagyobb- 
szerü kényszerbeszállitás a hadjárat folytán kizsákmányolt 
országban alig volt eszközölhető, a követelt czikkeknek a 
Lajthán-tuli tartom ányokból leendő behozatala pedig azoknak 
árát fölötte drágította volna : czélszerübbnek tartá  a főhad- 
parancsnokság, a szállítást pénzbeli fizetésre átváltoztatni.

Az ebbeli pénzbírság összege 2.200.000 forintban állapít
ta to tt meg, azon föltevésben, hogy ezen összeg, tekintettel a 
nyereségekre, melyekre a zsidók a hadjárattal kapcsolatos üzle
tek folytán szert tettek, m int birság épen nem túlságos.
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E birság vagy hadisarcz részletes kivetésével és behajtá
sával a türelmi adóhátralék kezelésében eljáró zsidó választmány 
lett megbízva, azon utasítással, hogy mindazok, kik magokat a 
Budán fönnálló hadbizottság előtt igazolni, azaz purifikálni nem 
képesek: vétkök és vagyonuk nagyságához képest ezen birság 
lefizetéséhez járulni kö telesek ; kivéve csupán a pozsonyi és 
temesvári hitközség tagjait, m inthogy ezek m agatartása kifogás
talannak, azaz, a főhadparancsnokság kifejezése szerint, loyalis- 
nak mutatkozott.

Rám utatván az alig legyőzhető nehézségekre, melyekkel 
ily hosszadalmas, az ország valam ennyi zsidó családjaira k iter
jedő igazolási eljárás össze lenne kötve, a behajtó bizottság 
csakhamar egy, az osztrák minisztertanácshoz intézett folyamod
ványban azon okból, m ert a zsidóság nagy része a hadiesemé
nyekben vagy nem vett részt, vagy pedig épen az osztrák ügyet 
szolgálta: a hadisarcz elengedését kéré ; egyúttal határozottan 
kijelentvén, miszerint a zsidóság, jelé t adandó loyalis érzületé
nek és a márcziusi osztrák alkotmány által nyert polgári egyen- 
joguságérti hálájának : kész lenne szabad akaratából 600.000 frtot 
fölajánlani valamely közhasznú államczélra, leginkább pedig az 
állami iskola-alap szaporítására.

A kormány hajlandó volt az ajánlat elfogadására, ha amaz 
összeg kétszer annyira vagy legalább egy millióra fölemeltetnék ; 
hozzáadván, miszerint ezen esetben a fölajánlott összeg nem 
állami czólokra, hanem az izraelita vallás- és oktatásügy elő
mozdítására fogna fo rd itta tn i; magától értetődvén : mindez csak 
ő felségétől kikérendő legmagasabb beleegyezéssel.

A végrehajtó bizottság, m ihelyt erről hivatalosan értesítve 
lett, azonnal kőnyomatu körlevelet intézett valam ennyi m agyar- 
országi zsidó-községhez azon fölhívással, hogy ily nagylelkű 
kegyelemtényért, melynél fogva, a hadisarcz elengedése mellett, 
saját vallási és oktatási czéljaikra külön állam-alap lesz képe
zendő : hálájokat és az alap alkotásához való hozzájárulásokat 
minél hamarább nyilvánítsák.

A hitközségek legnagyobb része csakugyan örömmel és 
hálával jelentette ki beleegyezését.

íg y  ennek folytán és mindezen előzmények után kelet
kezett 1850-ben szeptember hó 20-án azon legfelsőbb határoz- 
vány, melynél fogva ő felsége a hadisarczot teljesen elengedni, 
ez irán t minden további eljárást m egszüntetni, és az iskola-alap
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létrehozását elrendelni méltóztat.ott, mély alaphoz aztán a 
magyarországi zsidóság összessége, kivétel nélkül, hozzájárult.

A hadisarczba, mely a behajtó bizottság által részletesen 
még csak ki sem volt vetve, senki egy fillért sem fizetett be. 
Ép azért nagy, a valódi tényállással homlokegyenest ellenkező 
tévedés, ha az orthodox-párt kérvényeiben folyvást azt állítja, 
és azt akarja a képviselőházzal is elhitetni: m intha ezen alap 
a hadisarcz összegéből a zsidóságnak m integy visszaajándékoz- 
fa to tt volna. A m it soha nem adatott, abból visszaajándékozni 
m it sem lehet. (Helyeslés.)

Ezek szerint nem szenvedhet kétséget, hogy az alap 
alapítójának ő felsége tekintendő. K iderül az még határozot
tabban a további, a miniszteri jelentésben szószerint föl
hozott, legfelsőbb elhatározásokból, melyeknél fogva az alap, 
az izraeliták saját ajánlatához képest, állam-alapnak, és 
pedig osztathatlannak nyilváníttatván, rendeltetésének czél- 
jai, köztük első helyen egy rabbi-képezde fölállítása szaba
tosan meg lettek állapítva. Döntő bizonylat e tekintben az a 
cselekvény is, miszerint ő felsége a magyar vallás- és közokta- 
tátásügj-i miniszter legalázatosabb előterjesztésére 1869-ben jan. 
hó 22-én rendelkezni m éltóztatott, hogy az erdélyi zsidóság is, 
holott az ezen alaphoz mivel sem já ru l t : annak jótétem ényeiben 
rendeltetésének értelmében részesittessék.

E zt pedig nem as absolut uralkodó, hanem a koronás alkot
mányos király rendelete. Ha azonban e tekintetben, ámbár min
den jogos ok nélkül, mégis tám adna kérdés: eloszlik ez iránt 
is minden kétely a legutolsó 1873. évi május hó 6-án kelt leg
felsőbb határozvány által, mely szóról-szóra igy hangzik ;

„Vallás- és közoktatásügyi m agyar miniszterem előterjesz
tésére megengedem, hogy az 1856. évi márczius hó 29-én és 
1869. évi junius hó 14-én kelt elhatározásaimhoz képest Buda
pesten egy izraelita rabbi-képző-intézet az izraelita alap költsé
gén a te tt  javaslat értelmében fölállittassék.“

Ilykép alapról rendelkezni senki másnak, m int csak magá
nak az alapitónak állhat jogában.

Ezen alap vagy alapítvány jogi természete fölött tehát 
nem lehet még csak a bíróság sem hivatva határozni és dön
teni. E l van ez már döntve, el v u i  határozva, még pedig a 
legilletékesebb, az állam törvényeinek legmegfelelőbb módon. 
Majestas Sacratissima — mondja az 1791. évi X X III. törvény-
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czikk — fundationes cujuscunque nominis ad mentem fundato
rum adm inistrari faciet.

Ez tehát tulajdonképen nem is törvényhozási, vagy ország
gyűlési ügy.

Már még csak néhány szót a képviselöház 1870-ben már- 
czius 18-án kelt határozatára és azon értelmezésre vonatkozó
lag, melyet az orthodox párt kérvénye e határozatnak ad, mire 
tudvalevőleg a hitőr (Schomre Hadath) nevű izraelita magán
egylet egy beadványa szolgáltatott alkalmat.

Ha a ház 100 ezer forin tot fizető és ép azért kiváló elő
joggal fölruházott alapitó, két forintot fizető, sokkal kevesebb 
joggal élő, tám ogató, és azonkívül még tiszteletbeli tagokból 
álló vallási m agánegylet szervezetét, annak alapszabályait és 
működésének czéljait közelebbről ismeri: talán más határozatot, 
vág}7 legalább más indokolással hozott volna.

Ez már m egtörtént dolog.
A vallás- és lelkiismeretszabadság elvéből kiindulva, a 

képviselőház akkor határozta, hogy addig is, inig a törvény- 
hozás tüzetesebben intézkedik: az izraelita kongresszus szab
ványainak végrehajtása ne eszközöltessek hatósági közbenjárás 
vagy segély által, m iután kinek-kinek szabadságában kell, hogy 
álljon, e szabványokat el- vagy el nem fogadni. (Helyeslés.)

Többet határozni a ház nem akart: de azt nem is 
tehette.

Helytelen tehát azt vélni, mintha- ezen határozat által az 
orthodox pártnak, m int külön hitfelekezetnek, elismerése állam
jogi értelemben ki volna mondva.

Ahhoz alakszerű országos tö rvény  kívántatik.
Annál különösebb, ha az előttünk fekvő kérvény azt 

akarja állítani, miszerint e határozatból eléggé kitűnnék, „hogy 
a vallásszabadság az orthodox zsidóságra nézve m integy elő
legezve (escomptirt) lett, midőn tudva van, hogy a teljes jog- 
egyenlőségnek és viszonosságnak az 1818. évi XX , törvény- 
czikkben kimondott elve, mely egyébiránt csakis a törvényesen 
bevett hitfelekezetekre vonatkozik, még maiglan sincs a tö rvény 
hozás u tján  szabályozva és keresztülvive.

A mivel pedig a törvényhozás a bevett egyházaknak is 
még m indig ta r to z ik : azt egy kérvényező hitpártnak, — legyen

II. 21
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az tetszése szerint vagy orthodox, vagy szabad szellemű, — 
egyszerű határozat által m integy előlegezni lehetetlen.

jKállay Ödön: T. h á z ! Irányi Dániel tiszt, barátom tegnap 
mondott beszédének két téte lé t elfogadom. Nevezetesen elfoga
dom azt, hogy ez ügy bírálatánál a sym pathia egyáltalában szá
mításba nem jöhet. Azon tételét is elfogadom, hogy ez ügynek 
megvilágítására szükséges az iskolai alapnak földerítése, és szük
séges annak a kérdésnek is fölfejtése: vájjon Magyarországon 
van-e több zsidó hitfelekezet ?

Mielőtt azonban az ügyet ezek szerint tárgyalnám, ki kell 
jelentenem, hogy honnan m erítettem  ez ügyben meggyőződése
m et? M erítettem meggyőződésemet, az úgynevezett orthodox 
felekezetnek, melyet én azonban csak pártnak tartok, közlö
nyéből. Nem tudom, honnan érdemlettem meg, de e közlönynyel 
mindig megtiszteltetem. (Fölkiáltások: Mi i s !) Szorgalmasan 
tanulmányoztam az abban foglaltakat, és azon meggyőződésre 
jöttem , hogy az illetők ez ügyet, m int czivilisáczionalis kérdést, 
azonkívül nem m int vallásit, hanem m int nemzetiségi kérdést tá r
gyalják. és ebből átláttam , hogy az orthodoxoknak egész ügyök 
nem egyéb handabandánál. (Ig az !) A ki az illető hírlapból ez 
irányban tökéletesen meg nem győződ ik ; azt iitasítom, liogj^ 
olvassa el az úgynevezett, szenteknek a hírlapokban itt-ott néha 
közlött nyilatkozatait. Nem kell egyéb, csak egy, időnként 
G-alicziából bevándorlóit úgynevezett szentnek nyilatkozatát 
tudni és m eghallani: és teljesen tisztában leszünk azzal, hogy 
a Vatikánban nincsenek oly gyűlölettel a czivilizáczió ellen, 
m int ezen úgynevezett kóbor szentek. (Derültség és helyeslés.) 
Ha még ez sem győzi meg a tisztelt képviselők egyikét arról, 
a m it m ondottam : akkor méltóztassék a K árpátok alatti úgy
nevezett orthodox tömeghez közeledni, kik teljes épségben jön
nek néha a K árpát szorosain G-alicziából á t : és meg fogják 
látni, hogy nincsen faj, a melynél az obskurántizmus oly ural
m at nyert volna, m int ennél. Bátran állíthatom , t. ház. hogy 
hiába hozta a t. ház az emanczipáczióról szóló törvényt ; 
hiába akar a polgári házasság törvényt hozni, mig ezen obsku- 
rántizmuson keresztül nem törünk, azon czélokat, m elyeket a tö r
vényhozás el akar é rn i: elérni egyátalában nem fogjuk. (Igaz.j 
Ezen czélok előmozdítására pedig a legalkalmasabb, meggyőződé
sem szerint, a miniszter ur határozati javaslata. (Elénk helyeslés.)
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T. h á z ! Irányi Dániel barátom  az iskolaalap kutatásába 
vegyül. É n beismerem, hogy ha ezt teszszük : bő alkalom 
nyujtatik hatalmas beszédekre. E lm ondhatjuk, mily kegyetlen- 
kedő volt H ay n au ; beszélhetünk az abszolutizmus túlkapásairól. 
Megvallom, ha számtalan bajaink közt most erre idő és alkalom 
lenne, és a szükség ezt parancso lná: nagyon szívesen m eghall
gatnám, sőt talán meg is tapsolnám  az ily beszédeket; de 
midőn meggondolom azt, hogy erre egyátalában szükség nincsen, 
és meggondolom azt, hogy bajaink közt czélt vesztett dolog 
volna egy, oly hosszadalmas port kezdeni, melynek fináléja 
végre még sem lehetne egyéb, m int az, hogy a beszedett össze
geket ki kellene azok közt osztani, kik azokat beadták, a mi 
pedig nem lehetséges : ezt az u ta t nem követhetem. É n ezt az 
egész ügyet politikai fait accompli-nak veszem és Pulszky 
Perencz tisztelt képviselő úrral egyetértve örülök, hogy Magyar- 
ország zsidó polgártársainak művelődési czéljaira mi használ
hatjuk föl ez összeget, nem pedig Prága, (Helyeslés.) a m int ezt 
a tisztelt képviselő ur kijelentette. (Élénk helyeslés jobbfelől.)

A mi a másik pontot illeti, hogy vannak-e M agyarorszá
gon zsidófelekezetek, erre véleményem e z :

Igaz, hogy a régibb időkben is, ma is vannak zsidó fele
kezetek. Vannak karaiták K rím ben; vannak igen kevés számú 
szamaritánusok; vannak Chinában zsidók, a kik azt tartják, 
hogy ők a babiloni rabság előtt költözködtek oda, és a kik 
elvetik a thalm udo t; vannak Arábiának némely zugában fele
kezetek, a melyek hom lokegyenest ellenkeznek a magyarországi 
zsidósággal. De M agyarországon és Európának nagy részében 
csak egy zsidóságot ismerünk, és ez határozottan a thalm udot 
követi. Igaz, t. ház, hogy ezen zsidók közt a czeremoniálera 
nézve különbség van, és itt m agában a testben, úgy szólván, 
minden czeremoniále képviselve v a n ; de soha sem ju to tt e 
zsidóságnak eszébe az, hogy a pozsonyi zsidó az aradit here- 
sissel vádolja, vagy a pesti zsidó a munkácsit.

E  felekezeti szó azóta jö tt csak divatba, a móta az úgy
nevezett orthodoxok pártja osztozni akar a szóban lévő összeg
ben, (Helyeslés.) számításból azt hívén, hogy a kópviselőháznak 
szabadelviisógót meg fogják ingatn i: a m ennyiben tudják azt, 
hogy a képviselőházban nincs képviselő, a ki erőszakot akarna 
tenni valamely vallásfelekezeten.

2 1
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Mindezekből, t. ház, hogy rövid legyek beszédemmel, te l
jesen meggyőződtem arról, hogy ez egyátalában nem vallásos 
kérdés; hanem tisztán nemzetiségi spekuláczió, s hogy az 
orthodoxok ez által nem akarnak egyebet elérni, m inthogy 
azon elrekesztési rendszert, melyet századok óta saját károkra 
követtek, továbbra is föntartsák. (Elénk helyeslés.)

Ennélfogva én örömmel fogadom a m iniszteri határozati 
javaslato t azon különbséggel, hogy m iután a miniszter ur hatá
rozati javaslatának végéből, a hol az orthodoxok szegény iskolái 
javára  is kivan bizonyos összeget fordítani: ezen „orthodox“ 
szónak kitörlését óhajtom, a m int ezt Ju sth  József t. barátom  
módositványa is magában foglalja. (Helyeslés.)

Még csak a peticziónak egy abszurditására van egy rövid 
észrevételem. (H alljuk!) Az orthodoxok kérvényében az mon
datik, hogy ők ezen összegnek kam atait számarány szerint 
kívánják fölosztani. Már, t. ház, lehet-e oly igazságtalanságot 
képzelni, hogy azon orthodox izraeliták, kik 25 év óta m in t
egy 200 ezeren honosítási törvényünk nem létében a kárpáti 
szorosokon keresztül beto lakodiak: magyarországi zsidó polgár
társaiknak vagyonában részesittessenek? (Helyeslés.) A kér
vénynek tehát ezen pontja teljes absurditás. E  kérdésben ily 
értelemben fogok szavazni. (Élénk helyeslés.)

Simonyi Ernő: T. ház! A szőnyegen lévő kérdésnek azon 
sajátsága mindenesetre megvan, hogy nagy érdekeltséget keltett 
a házban, és hogy a pártfegyelm et tökéletesen fölbontotta. 
(Derültség.)

Sok szép és érdekes m ondatott a neológokról és ortho- 
doxokról, annyit legalább ón életemben e tárgyról nem hal
lottam, m int itten.

Megvallom, t. ház, hogy ezen kérdést az eddig követett 
szempontokból itten  részemről tárgyalhatónak nem ta r to m ; nem 
tartom  azt, hogy a képviselőház föladata, hatásköre az volna, 
hogy ezen kérdésben döntőleg határozzon. Végre is, mi van 
elő ttünk? Az 1848—1849-ik szabadságharcz után az akkori 
ostrom állapotot föntartó katonai hatóság a magyarországi zsidó
ságot megsarczolta azért, m ert sokan közülök az ő szempont
jából rosszul viselték m agukat a szabadságharcz alatt. Ez az 
alapnak eredete.

É n  és azok, kik velem együtt azon szabadságharczban
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alkotmányos szempontból vettünk részt, kik ottan alkotmányos 
szabadságunkat védelm eztük: ezen sarczot, bírságot és egyátalán 
ezen büntetést nem helyeselhetjük, el nem fogadhatjuk. A győző 
kivetette hatalommal és be is szedte. Későbben azután ő felsége 
azt mondta, hogy a sarczot megfizették, de én azt oda ajándé
kozom kulturális czélokra. Tudjuk, hogy a fegyverhatalom  erős, 
és a mig érvényesitni tudja ha tá ro za ta it: azokat mindig res
pektálni kell. Ezen alapnak rendeltetése természetszerűleg az 
volt, a mire a hatalom azt kijelölte. Ámde azok, kiknek javára 
utalvány őzt a to t t : magok közt összevesztek, és most idejönnek 
a képviselőházhoz azzal, hogy a képviselőház bíráskodjék. É n 
részemről ezen m egtiszteltetést köszönettel visszautasítom. E gy 
átalán nem látom át, mi hivatásunk van nekünk ezen ügyben 
bíráskodni. Az alapítvány megvan, legalább van egy alapitó, s 
hogy mily formában volt az alapítva, a miniszteri előterjesztés
ben meg van mondva. Ha már most kérdés történik  az alap 
hováforditására nézve : arra valók a rendes bíróságok, hogy 
ezen kérdésben ítéljenek. De hogy az országgyűlés, a képviselő
ház avatkozzék ezen ü g y b e : arra én részemről egyátalán semmi 
szín alatt rá nem állok. É n kétségbevonom még azt is, hogy 
az országgyűlés jogosan, azaz jogait és hatásköreit túl nem 
lépve e kérdésben törvényt alkothatna. Ha pedig nem alkothat 
tö rv é n y t: annál kevésbbé intézkedhetik az országgyűlésnek 
egyik háza határozat utján. Mi fog történni, ha a képviselőház 
határozata nem respektáltatik  ? (Egy h a n g : M uszáj!) Kinek 
muszáj ? muszáj talán a miniszternek, ha a képviselőház több
ségét meg akarja ta r ta n i ; tehát legfölebb is, ha nem akarja 
respek táln i: visszaléphet, azután a következő m inisztert e ha tá
rozat nem kötelezi; m ert ő azon határozat után és azon föl
tétel alatt lép be, hogy ezt meg nem tartja  ; de hát az alapitó, 
ki az alapítványt tette, és ily czélra tette, köteleztetik az a 
képviselőház határozata által? Hisz a képviselőház határozata 
ennek a teremnek külső ajtaján kívül senkit sem kötelez. Nem 
törvény e z : csak oly határozat, mely bennünket kötelez, és 
legfölebb a miniszternek szolgál utasításul, hogy a képviselőház 
többségének nézete szerint járjon el. Ezen szempontból indulva 
ki, nem akarván hosszan föltartóztatni e képviselőház idejét, 
bátor vagyok a következő rövid indítványt tenni: mondja ki a 
ház, m iszerint a kérdéses alap az 1848 —49-iki alkotmányos
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szabadságharcz folytán és büntetésként kivetett sarczból vevén 
eredetét, az ez iránti intézkedés a képviselőház hatásköréhez 
nem tartozik.

Kérem ezen határozati javaslatot elfogadni.
Steiger Gyula : T. ház ! Azon történeti kifejtés után, melyeket 

a tegnapi napon Kannicher Jakab  képviselőtársam  beszédében 
előado tt: én lehető rövidséggel szándékozom a tárgyhoz szó
lam, s föladatomnak tartom  csupán a tárgyhoz szólani, mely 
most szőnyegen van.

A képviselő u rnák1.tegnapi előadásából gondolom m eggyő
ződött a t. ház arról, hogy egy alapitványnyal állunk szemben, 
oly alapitványnyal, melynek hovaforditására nézve határozott 
czélok jelö ltettek  k i ; m eggyőződhetett továbbá arról a t. ház, 
hogy az alapítványban még két fontos kérdés foglaltatik, tudni
illik az oszthatlanság, és az, hogy ezen alapítvány az alapító
levél értelmében a korm ány által kezeltessék.

Midőn én ezen tényállást fölállítom magam előtt, követ
keztetést kívánok kihozni, s én azon következtetést vonom ki 
belőle, hogy ezen alapítvány az alapítólevélben foglalt czélokra 
fordítandó osztatlanul, és pedig a kormány által kezelendő. 
Midőn tehát ez a kérdés ma a ház előtt fönforog : előttem 
tisztán a2  áll, hogy úgy járt-e  el a korm ány és a szerint járt-e 
el a miniszter, m int az az alapítólevélben k ikö ttete tt — igen 
vagy nem ? Tisztán áll előttem, hogy a miniszter jelentésének 
tudomásulvétele eljárásának jóváhag jásá t involválja, követ
kezőleg én a kérdést nem akarom  azon tág mezőre vinni, 
melyre v ite te tt m ár; de tisztán arra, hogy vájjon a miniszter 
korrekte járt-e  el vagy nem?

Zsedényi t. képviselőtársam által az állíttato tt, hogy ő 
nem fogadja el a miniszter ur jelen tését; és pedig először azért 
nem, m ert a képviselőháznak 1870. márczius 28-án kelt hatá
rozata két külön zsidó vallásfelekezetet ism ert el, és 1871. m ár
czius 3-án kelt határozatában kimondta, hogy a zsidóügy ren
dezése tárgyában terjesztessék elő jelentés. 0  tehát ezen intéz
kedéseket, m elyeket a miniszter ur szándékozik te n n i: ellen
tétben látja a képviselőház határozataival, következésképen nem 
is helyesli.

M indenekelőtt megjegyzem, hogy Zsedényi képviselő



ur tegnapi beszédében igen nagy hangsúlyozással, némi 
osztentáczióval hivatkozott Deák Deren ez képviselő u r azon 
kijelentésére, a mely kijelentés folytán az imént em lített 
határozatok keletkeztek. Azt kell hinnem, hogy azért hivat
kozott azon kijelentésre, hogy bebizonyítsa, hogy azon férfiú, k it 
az országban mindenki m inden pártkülönbség nélkül tisz te l: 
m integy előre szankcziónálta volna azt, m it ő következőképen 
ezen képviselőházi határozatból kivont. Nem tudom, mi lehe
te tt akkor az indítványozónak intencziója; de arról meg 
vagyok győződve, hogy oly intencziója Deák Ferencz kép
viselő urnák nem lehetett, m iszerint a vallásszabadság örve 
alatt a kulturális czólok tám adtassanak meg, lehetetlen fölten
nem azt, hogy midőn 1870 —71-ben azon képviselőházi határo
zatok keletkeztek, melyek semmi egyebet nem mondanak, mint 
azt, hogy a vallás- és lelkiismereti szabadság tiszteletben ta r
tassák ; hogy akkor a képviselőháznak, különösen pedig Deák 
Ferencznek az le tt volna intencziója; hogy a vallás- és lelki- 
ismereti szabadság ezen proklamálása folytán azon kulturális 
czólok, melyek a rabbi-tanoda által előm ozdittatni szándékoltat- 
nak, hogy azok m egakadályoztassanak.

En részemről nem hiszem, hogy köszönettel fogna ta r
tozni Deák Ferencz képviselő ur azon intenczió neki tulajdo
n lásáért, m elyet Zsedónyi fölhozott. Ugyancsak ily módon 
hangsúlyozta Zsedényi képviselő ur, hogy íme ezen alapítvány 
keletkezése az abszolút időbe esik, és a Thun- és Pálffy-fóle 
rendeletekkel, szóval nem alkotmányos módon keletkezett ; ö 
ugyanis azon következtetést vonta ki ebből, hogy mindezen 
intézkedés, mely ezen időben történt, tehát 1867. e lő tt: sem
mis, helytelen, m ert alkotmányos utón nem tö rtén t, következő
leg azt nem respektálja. Ugyan kérdeném a tisztelt képviselő 
u r a t : meggondolta-e ennek következését, mely ezen állításból 
származhatik. Nem hiszem, m ert ha a zsidó-alapra vonatkozó 
dolgok 1867 előtt nem-létezőknek tek in te tn én ek : akkor nincs 
zsidó-alap; (Helyeslés.) m ert m utassa meg azon okm ányt, azon 
törvényhozási intézkedést, mely szerint azon alap 1867 után 
keletkezett. Ha valaki m egtagadta ezen alap érvényességét: 
m egtagadja a tényeket, — ez forog itt  fönn — melyek 1867 
előtt keletkeztek, akkor egyátalán fölösleges ezen egész ügyről 
szólni, m ert az akkor nem létezik. Azt is elfeledte a t. képvi
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selő ur, hogy ha ő 1867. előtti dolgokat teljesen ignorál ezen 
ügy b en : akkor ezen egész peticziónak, mely m ellett ezen ügy 
fölm erült és tárgyalta to tt, nincs, legalább nagy részben nincs 
tárgya és czélja; m ert 1867 előtt az erdélyi izraeliták és töb 
ben, m iként tegnap fölhozatott, a magyarországi izraeliták közül 
is ezen alapban hozzájárulások által egyátalában semmi részt 
sem vettek, és mégis 1867 után az izraeliták nemcsak elismer
ték, de az erdélyi izraelitákra nézve egy későbbi rendelet által 
ezen részesülés k iterjeszte te tt; kiterjeszteni pedig nem lehet 
olyasmit, a mi nem létezik ; következőleg azok, a kik az 1867 
előtti tényeket ezen ügyben tagadják, önmagokkal jönnek ellen
kezésbe ; m ert akkor azt állítják, hogy ezen 1867. előtti alapít
vány egyátalában nem létezett. Én tehát ezen felfogásban nem 
osztozom.

Azt m ondja Zsedényi képviselő ur, igenis nem létezik, 
m ert a zsidó-kongresszus önmaga is belátta az intézkedés tö r
vénytelenségét, és azért szentesittetni is a k a r ta ; de a képvi
selőház kim ondotta, hogy azokat, kik az intézkedésnek mago
kat önként alá nem ren d e lik : az nem is k ö te lez i; tehá t ezen 
alapítványok intézkedése reá nézve nem kötelező. Ezen érv 
csak akkor állana, ha a zsidó-alap kezdete az 1867-iki kon
gresszus határozataiban gyökeredznék ; de akár le tt legyen, 
akár nem volt a kongresszus ezen alapítványra nézve teljesen 
közönyös, miután az alapítvány keletkezésének jogalapja nem 
a zsidó-kongresszus határozataiban, hanem azt évekkel megelő
zőleg, úgy, m int Rannicher képviselő ur előadta, keletkezett. 
Nem állván a té te l : nem áll a konzekvenczia sem, m elyet Zse
dényi képviselő ur fölhozott.

É n  ezen ügyben azon nézetet tartom  helyesnek, hogy ha 
ezen ügy egyátalán nem hozatott volna törvényhozás e lé ; de 
ha már ide került, igen egyszerű kérdésnek tekintem . Az ala
pítvány lé tez ik ; az alapítvány intencziója szerint, a ki kijelölte 
azon czólokat, m elyekre az fordítandó, m egnevezte azon köze
get, mely az ő nevében szándékához képest, az alapítványt for
dítani kö teles; tudniillik a kormány, következőleg itt  tö rvény
hozási intézkedés szükségét egyátalában nem látom. Ha mégis 
azt látom, hogy a miniszter szükségesnek lá tta  az ügyet a tö r
vényhozás elé terjeszteni: annak oka az lehet, hogy a miniszter 
a törvényhozásnak be akarta  jelenteni eljárását, azon nézetben,



hogy a ház valami intézkedésnek netalán szükségét fogja látni ; 
de én ilyennek szükségét részemről nem látom.

Zsedényi, de Irányi képviselő ur is a legnagyobb súlyt 
arra fektették, és ez plauzibilisnek is látszott, m ert nagyon, 
szépen hangzik, e z : tiszteljük a vallás- és lelkiismereti szabad
ságot, ne erőszakoljuk egyik-másik vallásfelekezetre azt, a mi 
ellenkezik lelkiismeretével. Ugyan kérem, miféle erőszakolás, 
miféle megsértése a lelkiismeretnek van abban, ha egy iskola, 
egy rabbi-képezde szándékoltatik fölállittatni. Ha azt mondanák 
a folyamodók és azt mondaná tisztelt képviselő ur és igazolná, 
hogy a rabbi-képezde által csak a neolog elvek terjesztetnek 
és csak neolog rabbik képezte tnek ; ha azt mondanák, hogy 
izraelita hitfelekezet papja csak az lehet, a ki ezen intézetben 
képeztetett k i : akkor érteném, hogy a lelkiismereti szabadságot 
látják megtámadni. De a nélkül, hogy a tan terv  m egállapitta- 
to tt volna, a nélkül, hogy az egyik-másik felekezet részvételtől 
vagy az oktatástól k izárato tt volna, akkor hirdetni, hogy a lel
kiismereti szabadság megsértetik : ez köpönyeg arra nézve, hogy 
az állam kultúrái czéljai meghiusittassanak.

En oly lelkiismereti szabadságot, mely a m űveltséget 
akarja megakadályozni, nem akarok, és nem fogadom el azon 
tételt, hogy a lelkiismeret szabadságát sérti meg az, ha az állam 
iskolákat állít, a nélkül, hogy ezen iskolák látogatására valakit 
kötelezni, és azt m ondaná: csak az helyes, a mi ezen iskolák
ban tanittatik.

Zichy képviselőtársam tegnap arról ta r to tt egy értekezést, 
hogy ő ugyan nagy aggodalommal van azok iránt, a mik a 
m iniszteri indokolásban felhozatnak, és nem helyesli azokat; 
de megnyugszik azokban, m ert nem lehet máskép, tehát elfo

gadja, főleg indokolja aggodalm ait a modern állam eszméivel, 
a m odem  kultúra eszméivel, és bámulatos, hogy akkor, midőn 
a modern kultúrára h iv a tk o zo tt: azon következtetésre ju to tt, 
hogy  nem kell műveltség, nem kell m üveit papokat képző 
iskola. Meglehet — én nem vagyok szakember — ez talán a 
modern kultúrához tartozik.

Részemről azonban oly modern kultúrát, mely ellenkezik 
azzal, hogy ö vallásfelekezetek papjai oktatásban részesittesse- 
n e k : nem fogadhatok el. A korollariuma annak, a mit Zsedényi 
képviselő ur kivont az általa fölállított okoskodásból: az, hogy
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mivel a képviselőház nem akarja ignorálni, hogy orthodox és 
neolog zsidók léteznek, és másrészről, a m it én is helyeslek, 
nem bírálhatja meg, hogy hány zsidó vallásfelekezet van, — 
mellékesen jegyzem meg, hogy három ily felekezet van, m ert 
Eötvös K ároly képviselő ur egy harm adik felekezet nevében is 
nyú jto tt be kérvényt, — mondom, tisztelt képviselő ur okos
kodásának az volt a korollariuma, hogy utasítsuk ezen egész 
ügyet a bírósághoz. Én, t. ház, már többször tettem  azon 
tapasztalást, hogy a midőn egy eszme, egy helyes intézkedés 
fölmerül, mely a haladás és az előretőrekvós jelzője volna: ezt 
némelyek az által akarják  megakadályozni, hogy beláthatlan 
hosszú időre elodázzák. Nem ritkán tö rtén t ez. Csak rövid idő
vel ezelőtti tanácskozásokból tudunk rám utatni egy példára, 
hol azt hangoztatták, hogy a hosszú időre való elodázás egy
értelmű a megsemmisítéssel. Mert az ügy helytelenségét kimu
tatn i nem le h e t: ezért elodázzák ezt oly időre, melyet senki 
belátni nem képes. (Helyeslés.)

B átor leszek azt is k im u ta tn i; hogy a bírói ú tra  való u ta 
sítás először inkonzekvens, másodszor k iv ihe te tlen ; inkonze
kvens, m ert m int már először fölhoztam  argum entum ul, tudni
illik, hogy ha Zsedényi és többi képviselőtársaim  okoskodása 
szerint, az 1867. előtti tények és rendelkezések érvénytelenek, 
és így az egész zsidó-alapra vonatkozó intézkedés érvénytelen : 
akkor nem létezőt bíró elé utasítani nem lehet, miután nem 
létező érvénytelen intézkedések forognak főn. De hogy az alap 
adassék vissza az egyeseknek, a kik befizették: ezt sem lehet 
eszközölni; m ert ha azt állítjuk, hogy valamely alap nem léte
z ik ; akkor annak tulajdona irán t bíró elé m enni lehetetlen. 
Hanem ha az a korollarium  lehetséges, hogy vissza kell adni: 
tehát azoknak, a kik befizették; már most, méltóztassék bár
melyik azon tiszteit képviselő urak közül, a kik ezt állítják, 
azt is m egm ondani: hogy ez kivihető-e, és mi módon? m ert 
ha eltekintek attól, hogy eruálni lehetne az illető községeket, 
és azokban az illető egyes személyeket, hogy mily arányban 
járu ltak  ez alaphoz : vájjon m egtörténhetik-e a visszaadás azok
nál is, a kik nincsenek már az illető községekben, vagy idő
közben m egkeresztelkedtek? (Igaz! Igaz!) Yajjon, tisztelt kép
viselő urak, azokat, kik időközben katholikusokká vagy protes
tánsokká lettek, a neolog zsidók közé fogják-e sorozni? (Helyeslés.)



És, tisztelt ház, ha ez lehetetlen : azt állitom, hogy ez a bíró 
előtt juridikailag is lehetetlen és kivihetetlen, m ert a bíró csak 
ott ítélhet, a hol felek vannak.

A jelen esetben felek nincsenek, és pedig nincsenek a 
tisztelt képviselő urnák saját logikája sze rin t; m ert ő azt mondja, 
hogy itt a felek azok, a kik azt befizették. Arra, hogy valaki 
bíró elé mehessen, jogszerű tulajdonosnak kell lenni. íg y  tehát 
valamennyi az ezen alaphoz hozzájáruló egyén, vagy saját sze
mélyében, vagy m eghatalm azott által k e ll : hogy bíró előtt 
megjelenjen. Úgy, de az orthodoxok meghatalmazása nem érvé
nyes ; m ert felekezetök a törvény előtt nem ismeretes. K övet
kezőleg nem lehet sem egyik, sem másik félnek a bíró előtt 
m egjelennie; m ert nincs meg a szükséges törvényszerű alap és 
föltétel ahoz. Tehát az ügy bíró elé nem tartozik.

De tisztelt ház, ha a bíró elé tartozik is ezen ügy, mél- 
tóztassék meggondolni, hogy egy alapítványnál, szóval egy köz- 
czélra fölajánlt összegnél, ha m ár egyszer befize tte te tt: többé az 
egyes személyeknek tulajdonjoga nincs.

Az alapítvány a közczélokra szánt összeg jogi természete 
csak az lehet, hogy az azon czélra befizetett összeg a megajánlt 
czélokra fordittassék. Azon pillanatban, midőn valaki befizetett: 
azon pillanatban elvesztette ahoz személyes rendelkezési jogát, 
következőleg őt a bírói u t sem illeti.

Ugyancsak kérdem Zsedényi képviselőtársam at; m it szólna 
ahoz, hogy ha ma a protestáns vagy katholikus hitfelekezetben 
szekták támadnának, — a m int ez utóbbi hitfelekezetben, mél- 
tóztatnak jól tudni, már meg is történt, az ó-katholikusok szek
tája, — mondom, mit szólana a képviselő ur ahoz, ha az emlí
te tt hitfelekezetekben szekták támadnának, és azt m ondanák: 
a mi hitelveinkkel ellenkezik ezen és ezen katholikus vagy 
protestáns iskolák létezése: kérjük tehát az illető alapot meg
osztani, kérünk mi is abból egy összeget, hogy azután mi is 
állíthassunk föl külön iskolákat? Igazságos volna ez? Bele
egyeznék a tisztelt képviselő u r?  Biztosíthatom  a tisztelt kép
viselő urat, hogy ha ennek jogos voltát ma az országgyűlés 
declarálná: holnap már 26 külön vallásfelekezet támadna és 
kérvényezne ide, mindegyik egyenként külön vagyonrészt köve- 
vetelvén magának.

Ezen és azon okok alapján, melyeket Rannicher képviselő
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társam  tegnapelőtt előadott, azon meggyőződésben vagyok, hogy 
azoknak nézete, kik a miniszter ur intézkedésében helytelenséget 
lá tn a k : téves. Én abban összesitem eljárásának helyességét, hogy 
ő az alapítvány értelmében kívánt e ljá rn i; azon czélokat kívánta 
foganatosítani, melyeket az alapítók akartak  elérni: azért én 
intézkedését és határozati javaslatának első részét teljesen k o r
rektnek, teljesen az alapítvány levélnek megfelelőnek ta r to m ; 
de nem tartom  ilyennek a határozati javaslat végintézkedését, 
vagyis végsorait. Ha jól értettem , a miniszteri határozati javas
latban az van, hogy a jövedelem nek azon része, mely a rabbi 
képezde fölállítása, a siketnéma intézet dotácziója után fön- 
m arad : kizárólag az orthodox izraeliták elemi iskoláira fordí
tandó.

Ezen tételét úgy, m int a m iniszteri határozati javaslat föl
állította : én nem fogadhatom  e l ; m ert nem tartom  épen azon 
elvekkel megegyeztethetőnek, m elyeket a miniszteri határozati 
javaslat előadott azon egyszerű okból, mert, m ihelyt kizáróla
gosan osztom meg a jövedelem nek egy rész é t; megosztom magát 
az alapot is. (Helyeslés.)

Kétségtelen, hogy ha ón azt m ondom : a kimutatás szerint 
százezer forint jövedelme van az alapnak, ebből kiadok azon 
intézetekre ennyit meg ennyit, a fönm aradt összeget pedig kizá
rólag az orthodox elemi iskolákra fordítom : tény, hogy megosz
to ttam  az alapot. Már pedig a miniszter maga hivatkozott reá, 
és ez m ondatik az előterjesztett iratokban is, miszerint ezen 
alap az alapitó által osztathatlannak jelen te te tt k i : következőleg 
a megosztást magába foglaló intézkedés ellenkeznék az alapitó 
szándékával. É n  részemről nem tartom  helyesnek, hogy a minisz
teri határozati javaslatnak ezen része m egem littessék; hiszen 
mindig azon alapon állunk, hogy egy zsidó vallásfelekezet van : 
következőleg a fölállítandó hum anisztikus czólok és intézetek 
vallásfelekezeti különbség nélkül rószesittethetnek abban.

Hiszen abban a rabbi képezdében, azon intézetekben és 
iskolákban tanulhatnak neolog vagy orthodox zsidók: követ
kezőleg nem tartom  helyesnek, hogy a képviselő ház akkor, 
midőn törvényesen előtte csak a törvényben m eghatározott vallás
felekezetek v an n ak : akkor ö a maga határozatában, az alapitó 
szándékával ellenkezőleg, azt mondja, hogy csakugyan van két 
izraelita vallásfelekezet. Már pedig m ikor ezen határozatban meg-
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em littetnek az orthodox zsidók, ez a két felekezetitek kimon
dását involválja magában. (Helyeslés.)

Ennélfogva, t. ház, én elfogadva a miniszteri határozati 
javaslatnak első részét, azonban m ódosiiványt vagyok bátor a 
t. háznak benyújtani, hogy a határozati javaslat három utolsó 
sora ezen szó után „állittatik fö l“, tudniillik rabbi képezde, vak- 
ós siket-néma intézet, következő szavak té tessenek : „a jövede
lemből fönmaradt összeg pedig az alapító intézkedése által meg
jelölt egyéb czélra, főleg izraelita elemi iskolák segélyezésére 
fordittatik .“ (Helyeslés.) „Én is azzal zárom be előadásomat, a 
mit a miniszter ur kezdetben m ondott: „A_z izraelita népesség- 
műveltsége nem lehet közönyös M agyarországra nézve sem állami, 
sem kultúrái, sem nemzetiségi szempontból.“

É n  is azt tartom , „hogy az oly ál-liberalismus köpenye 
alatt semmiféle oly intézkedéshez nem fogok járulni, mely a 
kultúrának valóságos megtagadása, és a mely az egész m üveit 
világ méltó rósz íté le té t fogná M agyarországra nézve maga után 
vonni.“ (Helyeslés.)

Elfogadva a miniszteri határozati javaslatot, bátor vagyok 
ahoz benyújtott módositványom at elfogadásul a tisztelt háznak 
ajánlani. (Helyeslés jobbfelől. Szavazzunk!)

Tisza László: Ha igen sokan utánam  fölirva nem volná
nak, és már számtalan kísérlet ki nem m utatta volna, hogy a 
föltételes lemondás semmit sem é r : ón igen szívesen lemondanék 
a szóról. (H alljuk!)

Méltóztassanak megengedni, hogy a lehető rövidséggel e 
mindenesetre fontos tárgyhoz ón is hozzászóljak; (Halljuk!) nem 
fogadhatván el a miniszter ur határozati javaslatát, és nem 
vehetvén azt tudomásul már csak azért sem, m ert az egyszerű 
tudomásvótel által annak indokolását is magamévá kellene ten 
nem, mit legkevésbé sem tehetek.

Mielőtt magára a tárgyra nézve véleményemet elmondanám, 
méltóztassanak megengedni, hogy pár rövid megjegyzést tegyek 
az előttem m ondottakra; megjegyezvén, hogy ha e kérdésben 
rokon- vagy ellenszenv határozhatna s nem tisztán a szoros 
igazságból akarnék kiindulni: némileg ón is kénytelen volnék 
tisztelt Kállay Ödön képviselőtársam véleményének igazat adni. 
De azt hiszem, hogy itt sem rokon-, sem ellenszenv befolyást 
nem gyakorolhat, s csak magát a szoros igazságot kell tekinteni.
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Ezt előrebocsátva, kénytelen vagyok megjegyezni, hogj7 
egyáltalában nem osztozhatom t. Simonyi Ernő képviselőtársam 
azon nézetében, bogy a ház e fölött nem határozhat. Ez egy 
minisztérium által kezelt alapítvány, ennélfogva azon meggyő
ződésben kell róla lennem, hogy, m int minden ily alapitványnyal 
szemben, a ház ellenőrzési jogát, nemcsak gyakorolhatja, de 
annak gyakorlása épen szoros kötelessége. (Helyeslés.) Én 
tehát a házat e kérdésben illetéktelennek egj'általában nem 
tartom.

Nem osztozhatom Kállay Ödön képviselőtársam sem azon 
nézetében, hogy a hitfelekezetek, csak ezen alap indokából léte
sültek volna az izraeliták közt. Mert hiszen, nálam idősebb 
emberek jobban emlékezhetnek reá, hogy már sokkal ez alap 
létesítése előtt voltak az országban, akkor úgynevezett reformált 
zsidók, egészen külön zsinagógákkal. Tehát már akkor neolog 
hitfelekezet létezett.

De engedje meg nekem a t. ház, hogy egy pár nagy'szót, 
mely i t t  üresen elkongott, visszautasítsak. Ilyen az előttem szólt 
képviselő ur ál-liberálismussal való eszmefuttatása, melyet szó- 
nélkül hagyni nem tudok. De a nélkül, hogy erre reflektálnék: 
még üresebb kongóhangank tartom  azon mondást, hogy azok, 
kik a miniszter javaslatát nem párto lják : a kulturális fejlődést 
gátolják. E rre  egyszerűen azon kérdést vagyok bátor a tisztelt 
képviselő úrhoz intézni: vájjon az elemi iskolák pártolása nem 
kulturális czél-e? Mert eddig nem hallottam  senkitől, ki, — hogy 
ezzel a szóval éljek, — az orthodox ügyben szólalt föl, hogy 
az elemi iskolák tám ogatását, vagy a közös népnevelő-tanodák 
felállítását akadályozta volna. Ilyen üres, egymást sértő kifogá
sokkal t. ház, nem siettetjük az ügy előmenetelét.

Magára a dologra áttérve, bátor vagyok megjegyezni, hogy 
az alap eredetének vitatásába nem bocsátkozom.

Előttem  tény az, hogy az alap létezik. Tény, hogy ez alap 
az összes zsidóság pénzéből jö tt össze, melyben most két feleke
zet létezik: az orthodoxok és a neologok. Ez előttem  elvitáz- 
hatlan tény és én e tény alapjára állok. Tény pedig azért, m ert 
i tt  nem törvényes és nem polgári teendők rő l; hanem egyházról 
van szó. Valamely felekezet léteiét vagy nem léteiét csakis egy
házi tekintetben lehet konstatálni. Ha pedig két felekezet egy
házi tekintetben létezik : azt hiszem magok a kongresszus hatá
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rozatainak pártolói sem tagadhatják  meg. E rre a kongresszus 
nyújtotta a legnagyobb biztosítékot.

Igen különösnek tartanám , ha valaki egyházi szempontból, 
felekezetnek ismerné el a protestánsokat, unitáriusokat; de a 
katholikusokat, tehát saját meggyőződésük szerint a legkeresz- 
tényebb vallásuakat hitfelekezetnek lenni megtagadná.

A mi ezen alapnak föloszthatóságát, vagy föl nem oszt
hatóságát illeti, abba most nem avatkozom ; annak ideje úgy 
hiszem, elkövetkezik: akkor, midőn az országgyűlés minden 
hasonnemü alapokról intézkedni fog. De tény  lévén az, hogy 
ezen alap mindkét izraelita hitfelekezet filléreiből gyűlt össze: 
nem vonható kétségbe az sem, hogy azt m indkettőnek érdekében 
kell fölhasználni és pedig legelőbb iskolai ozélokra.

Megjegyzem azonban most mindjárt, hogy én a rabbi sze
mináriumot már csak másod helyen tekintem  iskolai czélnak; 
teljesitendők tehát mindenek előtt mindazon költségek, melyek 
a két hitfelekezetnek közös költségei. Ilyeneknek tartom  az alap 
föntartására való k iadásokat; ilyeneknek tartom  a vakok és 
süketek intézetének kiadásait, azon megjegyzéssel, hogy oda 
azután igazságos arányban vétessenek föl a nyom orultak mind
két felekezetből; ilyen azonkívül a tanitó-képezde is, melyből 
mindkét hitfelekezet nyerhet ta n ító k a t; de nem tekintem  ilyennek 
a rabbi szemináriumot, melyet egyik fél egyátalán használni nem 
akar, és épen azért úgy kívánom fölosztatni a még fölosztatlan 
tőke kamatait, hogy abból minden hitfelekezet az általa is elis
m ert czélokra az illető részletet kikapja. (Helyeslés.)

Levonván tehát a közös kiadásokat, a többit kívánnám a 
két felekezet közt, — miután más kulcsot kitalálni nem tudtam, 
ha valaki jobbat talál, annál jobb, — a lélekszám aránya szerint 
fölosztatni. Lehet, hogy sokan m egütköznek ezen ; mondjanak 
azonban más kulcsot, s én szívesen elfogadom, m ert én mást 
föltalálni nem tudtam.

Azt, hogy nincs honosítási törvényünk, valamint, hogy 
százezrek jö ttek  be már az országba, kik ezen alaphoz egy fillér
rel sem járu ltak : nem tekintem  akadálynak.

Elég baj az, hogy nincsen honosítási tö rvényünk ; de tény 
az, hogy azok is polgárai a hazának. Addig pedig, mig hono
sítási törvényünk nem lesz, ő rólok is, m int e hazának gyer
mekeiről gondoskodnunk kötelességünk. Ez tisztelt ház, röviden
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nézetem és ehhez képest bátor vagyok a t. ház elé egy határozati 
javaslatot beterjeszteni. (Halljuk !)

E zt épen azért teszem, mivel Zsedényi Ede t. képviselő ur 
ajánlata által az ügyet kissé elhalasztva látnám, én pedig úgy 
m int a t. háznak többsége, óhajtom : hogy a neologok saját 
hazafias czéljaikra, a szükséges rabbi szemináriumot minél előbb 
megkaphassák. Ebben az értelemben szól határozati javaslatom  
is, mely következő.

Utasítsa a ház a közoktatási m inisztert, hogy mig a tö r
vényhozás az izraelita iskolai alapnak jogi természete eshetőleg 
mi aránybani megosztása fölött dön tene : ezen alapot megosz
tatlan kezelvén, az izraelita iskolai alap jövedelm ét oly formán 
használja föl, hogy teljesittetvón legelőbb is a valódi közös költ
ségek m int a kezelési kiadás, süketnémák s vakok intézetében! 
alapítványok, a közös néptanítói képezde költségei, az ezektől 
fönmaradt összeg a két felekezet érdekeire azon arányban for- 
dittassék, melyek azok lélekszáma kimutat, s a kongresszistákat 
illető rósz első helyen a rabbiszeminárium fölállítására fordit- 
tassék, a miniszter ur pedig szintúgy ezen szemináriumot, m int 
az ezen alapmaradék másik részéből segített orthodoxok izraelita 
népiskolákat is pontosan ellenőrizze.

Ezen utolsó pontra súlyt fektetek, m ert én az ellenőrzést, 
itt elmondani nem akart okokból, nagyon szükségesnek látom.

Ajánlom határozati javaslatom at.
Molnár Aladár: T. ház! Miután az előttem fölszólottak 

közül, többen nagy részt elm ondották már azokat, a m iket ón 
óhajtottam  elmondani, a midőn magamat fölirattam : nem akarom 
a t. házat ismétlésekkel u n ta tn i; de engedjék meg, hogy csak 
néhány észrevételt tegyek és pár módosítást ajánljak a t. ház
nak figyelmébe. Nézetem szerint tulajdonképen, az az első kér
dés, hogy m it kíván az ország érdeke; a másik pedig az, hogy 
m it enged meg a jogosság és igazság. Azt tudom érteni, bár 
nem helyeslem, ha valaki, m int politikus, azt vallja: hogy az 
egyedüli mérvadó a közérdek, a salus respublicae, mely még a 
jogosság rovására is érvényesítendő; de azt érteni is alig tudom, 
hogy törvényhozó testület, midőn a jogosság megenged olyat, 
melyet az ország érdeke követel, ne ezt te g y e ; hanem elméle
tek vagy partikuláris érdekek kedvéért olyant engedjen meg, a 
mi az ország közjavával nem egyez meg.
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Az eddig a t. miniszter ur határozati javaslata m ellett és 
ellen fölszólottak közül nem hallottam, hogy akárki tagadta 
vagy kétsógbevonta volna azt, hogy egy rabbi-szeminárium föl
állítása valósággal az országban levő zsidóság, s ez által az 
egész nemzet művelődésének érdekében áll. A kérdés tulajdon
képen csak az, hogy a jogosság és igazságosság megengedi-e, 
hogy a kérdéses alapból a rabbi-szeminárium fölállittassék. Ezen 
alapnak jogi term észetét és tö rténet genezisét a t. miniszter ur 
részint jelentésében, részint élő szóval, úgyszintén Rannicher 
képviselőtársam bőven előadták és azt hiszem, hogy tökélete
sen igaza van Steiger Gyula képviselő urnák, hogy nekünk 
jelenleg csak a fölött kell nyilatkozmmk, hogy a ház jóváhagyó 
tudomásul veszi-e a miniszter ur eddigi eljárását és ezentuli 
tervezetét, vagy nem ? illetőleg hogy ezen alap term észetének 
megfelelőleg járt-e  el, vagy sem?

A legtöbbet hangoztatott kifogás ezen alapjogi természete 
ellenében az, — és leginkább ezt hangsúlyozta Zsedényi Ede 
képviselő ur is, — hogy ez abszolutizmus alatt, erőszakkal, tö r 
vénytelenül keletkezett. A t. képviselő ur a rabbi-szemináriumra 
vonatkozó intézkedést ép olyannak tekinti, m int a minő volt a 
Thun-féle protestáns pátens. Csodálkozom, hogy ép azon férfiú, 
a ki a protestáns pátens elleni küzdelemnek egyik legkiválóbb 
és jelesebb és közhálát kiérdem elt hőse volt, most pártfogoltjai 
irán ti szeretetből annyira szem elől tévesztette azon küzdelem 
term észetét és indokait. Mi volt az ok, a m iért a protestánsok 
a pátens ellen küzdöttek ? Az, hogy bár törvénybe beczikkelye- 
zett békekötések, s egyéb országos törvényeink biztosítják, a 
protestánsok egyházi önkorm ányzatát: ezen törvények ellenére 
egy rendelet által akartak a protestáns egyháznak más szerke
zetet adni. Ez volt a sérelem.

De kérdem Zsedényi t. képviselőtársam at, méltóztassék 
azon hazai törvényt m egmutatni, mely a zsidóknak egyházi s 
iskolai ügyeikben s e nemű vagyonukbani gyakorolható önkor
m ányzatát biztosította volna s a m elynek ellenére keletkeztek 
volna ő felségének ezen ügyre vonatkozó intézkedései. Hogy 
lehet tehát az sérelmes, hogy 1868. előtt az uralkodó az isko
lai ügyekre nézve egy iskolai alapot alkotott, s annak czélját 
m eghatározta.

Tudom azt is, hogy hazai törvényeink szerint az uralkodó
II. 22
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bizonyos jogokat csak a koronázás után gyakorolhat. De ezen 
jogok közt nem ismerem a zsidó iskolai alapra vonatkozó intéz- 
kedhetést. Törvényeinket tekintve, a korona teljes joggal intéz
kedhetett akkor ez alapra nézve.

E gyébiránt már tegnap helyesen mondatott, ne feszegessük, 
hogy azon szomorú időkben miként keletkezett ez alap? Az 
ország minden polgárával fizettettek akkor különböző név alatt 
és ha a zsidóknak joguk volna arra, hogy visszaköveteljék, a 
mit az 1848 — 9-ki háború-idők folytán fize ttek : akkor az ország 
többi polgárai is visszakövetelhetnék akkori veszteségeiket. 
A különbség közöttünk csak az, hogy mig a haza többi pol
gáraitól elszedett pénz e ltű n t: addig a zsidók által fizetett 
összeg ezen alapban m egm aradt s az ő javukra kamatozik.

Oláh Gyula t. képviselőtársam nak azon állítására, hogy 
alapitó csak az, a ki a pénzt adja: azt legyen szabad meg
jegyeznem, hogy alapítónak neveztetik az is, a ki valamely 
intézetet létre hozott. Közvállalatoknál, közintézeteknél alapitó 
nemcsak az, a ki a pénzt adja; hanem az is, a ki az intézetet 
létre hozta. 0  fölsóge tehát a szó teljes értelmében tekinthető 
a kérdésben lévő alapítvány alapítójául s m int alapitó teljes 
joggal rendelkezett a fölött, egyetlen törvény sem gátolhatván 
őt abban.

Ezeknél fogva, az én teljes meggyőződésem szerint, ez 
alap ő felsége által alapíto tt országos a la p : azon rendeltetéssel, 
hogy a zsidók közművelődési és első sorban iskolai czéljaira 
fordittassék. A kérdés tehát az, hogy ezen alapnak és ezen 
alap jövedelmének hova fordítása, a m int az eddig eszközöl
te te tt és jövőre a miniszter jelentése szerint eszközöltetni fog: 
megfelel-e az alapítvány term észetének és a kitűzött czélnak. 
Fölhozatott az is, tisztelt ház, hogy a zsidók két felekezetre 
szakadtak, minek következtében nem állítható föl egy rabbi- 
képezde.

I t t  sokat vitatkoztak a fö lött is, hogy valósággal két 
zsidófelekezet van-e vagy nincs? É n  azt hiszem, hogy verba 
valent usu; az a kérdés m it értünk a felekezet szó alatt. Ha ez 
alatt csupán egy szervezett testü letet értünk s ily értelemben 
mondják, hogy két, vagy m int valószínűbb, három felekezet 
van: az ellen kifogást nem teszek; de ha valaki azt állítja, 
hogy két hitfelekezet, két konfesszió van, ezt érteni nem tudom.
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Egykoriban szerencsés voltam m int tanár működni és akkor a 
szymbolikával is kellett foglalkoznom s akkor szerzett ism ere
teim alapján merem mondani, hogy vagy a kér. hitfelekezetek 
nem hitfelekezetek; vagy e két zsidó-felekezet nem két hitfele- 
kezet, m ert a kettő t egy fogalom alá vonni nem lehet. Ugyan 
kinek ju tna  eszébe a két protestáns egyházat, melynek tanai 
megegyezők, de az egyik konsistoriális, a másik presbiteriális 
szerkezetű : ké t felekezetnek m ondan i; pedig két egyházat 
képeznek. A hol az egyház-szervezet, avagy külső szertartások 
az életmód e lté rő k : o tt lehet két testület, de nem két hitfele- 
kezet.

Sokkal nagyobb különbséget ismerek én a protestáns egye
tem eken kifejlődött theologiai irányok közt, melyek egy és 
ugyanazon testület keretén belül vannak, m int a mely különb
ség k im u ta th a tó 'a  két izraelita hitfelekezet közt. A két fele
kezet közt különbség van bizonyos rituális dolgokban, egyházi 
szerkezetben; de a dogmákban már azért sem lehet, m ert min
den orthodox zsidó tiltakoznék az ellen, hogy dogmái volná
nak. Ezt bátor voltam  azért fölemlíteni, m ert ezen körülm ény
ből foly egy módosításom, m elyet a t. ház figyelmébe ajánlok. 
Nevezetesen ha az alap jogi természeténél fogva izraelita czé- 
lokra szolgáló országos alap: nem látom át, mily következéssel 
jő  a t. miniszter ur előterjesztésébe az, hogy ezen alapból főn- 
ta rto tt tanintézeteknél, úgy a rabbi-szemináriumnál is a tanerő
ket ne ö nevezze ki. Én kérném, m éltóztatnék azon határozati 
javaslatot — akárm elyiket fogadja el a ház — akként módo
sítani, hogy ezen alapból föntarto tt intézetekhez a tan- és 
nevelő-erőket a közoktatási miniszter nevezze ki. Azt hiszem, 
a ház határozatának alapja épen az, hogy ez egy országos alap 
izraelita iskolai czélokra. Ha országos alap, m elyet az ország 
közoktatási felelős minisztere k eze l: akkor az ezen alapból fön
ta r to tt intézet tanerőit csak a miniszternek lehet kinevezni. Ez 
annyival inkább szükséges]; m ert ha egy komité állittatik föl, 
mely a tanerőket válassza: például a rabbi-szemináriumnál, meg
lehet, esetleg azon komitó tagjai épen az egyik, vagy a neolog, 
vagy az orthodox párthoz fognak tartozni és ha most fönnálló 
izraelita iroda fogja azt a kom itót a lak ítan i: akkor a másik fél 
épen olyanul tekintendi ezen intézetet, m intha csak az egyik 
párté lenne. É n  pedig azt hiszem, az alap jövedelm ét az ösz-

II. 2 2 *
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szes zsidóság kulturális czéljaira kell fordítani és nagy fontos
ságú dolognak tekinteném  épen azt, hogy azon rabbi-szeminá
rium ne az egyik felekezet intézetének tekintessék, hanem az 
egész zsidóság számára szolgáljon. Ezen okból kérem, móltóz- 
tassék a határozati javaslatot, bárm elyikét móltóztassék elfo
gadni : akként módosítani, hogy ezen alapból fön tarto tt intézet 
tanerőit a közoktatási m iniszter nevezze ki.

Ez volna az egyik módositvány.
A másik pedig az, hogy ezen rabbi-szeminárium akként 

legyen szervezve, hogy gondoskodva legyen arról, hogy a 
különböző rituális és theologiai irányok képviselve, illetőleg 
tanítva legyenek. Azt mondják most az orthodoxok, nem akar
ják  elfogadni ezen rabbi-szemináriumot, sőt ellene tiltakoznak, 
de ép ebben nincs igazuk. Ha átalában az ö meggyőződésük 
szerint egy szeminárium fölállítása a zsidóság elveivel nem 
egyeznék m eg : akkor nem egyeznék az meg külföldön sem, 
például épen most állítanak föl egyet Berlinben. Berlinben 
tehát megegyeznek az orthodox zsidóság elveivel, Magyarorszá
gon nem ? Tudjuk, hogy az orthodoxok is alkalmaznak rabbi
kat, kik vagy G-alicziából, vagy a boroszlói szemináriumból 
kerülnek ki. Tehát külföldön képzett rabbik alkalm azhatók; de 
m agyar szemináriumban képzettek nem ? Ha külföldön az ortho
dox zsidók megengedik a szemináriumot, azt hiszem, megenged
hetik Magyarországon is és ez azon pont, melynél leginkább 
látom azt, hogy igazolatlan szenvedély vezeti az orthodoxokat; 
m ert nem azt kívánják, hogy ők kapjanak valamit, hanem az, 
hogy a másik fél ne kapjon semmit és hogy ne legyen rabbi
szeminárium. É n  pedig azt országos kulturális érdeknek tartom. 
Bocsásson meg Tisza László t. képviselő ur, de nem látom iga
zát, midőn azt m ond ja : az elemi népiskolák ép oly kulturális 
érdeküek, m int a rabbi-szeminárium. Elismerem fontosságukat, 
de amazok nem pótolhatják ezt, m ert a rabbi-szemináriumban 
képeztetnek azon emberek, kik a község élén állnak s azt veze
tik , kik az iskolák fölött fölügyelnek s még eddigeló sokkal 
nagyobb befolyása volt a rabbinak, m int az iskola-tanitónak. 
Ez az oka, m iért a rabbi-szeminárium kultúrái fontosságát nem 
párto lják  a népiskolák.

Ha jelenleg az úgynevezett orthodoxok a szenvedélytől 
elvakitva, ezen rabbi-szemináriumba, talán az első években nem
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fognak küldeni senkit s az o tt tanultakat talán rabbinak sem 
alkalmazzák; de azt hiszem, az idő lelohasztja az indulatokat, 
később higadtabbak lesznek s ép úgy fogják használni ezen 
rabbi-szemináriumot, m int a neologok. Ez az, a m it én külö
nösen óhajtok, ez fogja a rabbi-szeminárium ot egy fontos köz
művelődési intézetté emelni. A neológoknál szintén baj 
az most is, hogy rabbiaikat külföldről hozzák be, hol egészen 
más szellemben képezte tnek ; de legalább kiképzett és müveit 
emberek, mig az orthodoxok nagyobb részben nem alkalmaz
nak ily képzett embereket. Az orthodoxoknak tehát, illetőleg 
az országnak még nagyobb szüksége van ily rabbi-szemináriumra, 
hogy a zsidóság azon része, mely m agát orthodoxnak nevezi, 
m üveit vezetők alatt álljon.

Azt m éltóztatott mondani, hogy honosítási törvény nem 
létezvén, a bevándorolt rabbi ép oly polgára az országnak, m int 
a többi. Az igaz. De m ert honosítási törvényünk nincs, folyto
nosan uj, idegen, képzetlen elemek jönnek be, kik az ország
ban az iskolákat vezetik. Nemcsak M agyarországban, hanem 
m ásutt is a zsidóságnak szemrehányni szoktak bizonyos kozmo- 
politizmust.

Mondani szokták, hogy az emanczipáczió azért veszedelmes, 
m ert a zsidó nem hazafi, az év bizonyos ünnepén a zsidó fölölti 
saruját, úti botot vesz kezébe annak symbolumául, hogy ő itt 
csak ideiglenes lakos; de hazája Palaestina. E  kosmopolitismust 
tudom érteni azon időből, midőn a zsidók még nem fogadtattak 
be az országnak po lgáraivá; de másfelől szükségesnek látom, 
hogy a mely országban polgárokká emeltettek, magának azon 
országnak mindent el kell követni arra, hogy valóban polgáraivá 
is váljanak, ne csak jogilag, de érzelemben és műveltségben is, 
m int például Prancziaországban és Hollandban is történt.

Nálunk a zsidóság nagy része még kevésbbé magyar, lehet 
azért is, mivel nem oly régi az emanczipáczió. De másrészről 
azért is, mivel az életfoglalkozás, melyhez a zsidóság szokva 
v o l t : valamint kereskedési összeköttetéseinél fogva, inkább a 
ném et nyelvet használja. E zt sokszor szemükre hányjuk s 
m ond juk : emelkedjetek, simuljatok hozzánk s akkor mi is emelünk 
magunkhoz.

De midőn egyfelől mi magunk teszszük e szemrehányásokat, 
másfelől a m agyar képviselőház akadályozza meg most egy oly
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intézet fölállítását, mely nagy részben azt fogja eredményezni, 
hogy a zsidóságnak m agyar miveltsége lesz-e: ez lehetetlen.

Nem akarom a tisztelt ház türelm ét fárasztani, bátor vol
tam röviden indoko ln i: m iért óhajtom ezen intézetek fölállítá
sánál a határozati javaslatban kimondatni ezen két intézkedést, 
hogy tudniillik a tanerők a kormány által alkalm aztatnak és a 
rabbi-szemináriumban gondoskodva legyen arról, hogy a külön
böző rituálék és theologiák képviselve legyenek. Ezt vagyok 
bátor a tisztelt háznak elfogadásra ajánlani. (Helyeslés.)

Csak egy megjegyzésre legyen szabad még válaszolnom, 
mely egy szintén nagyon fontos princzipiális kérdésre vonat
kozott. Tegnap Zichy Antal képviselőtársunk fölhozta, hogy az 
ország ne állítson theologiai intézeteket és ne avatkozzék a 
papok kiképzésébe; ne praejudikáljon ekként az állam s egyház 
közötti viszonyok rendezésének.

Bocsánatot kérek, m ikor azon amerikai rendszerre hivat
kozunk, mely szerint az állam az egyes konfessziók ügyeivel, 
s azok papjainak kiképzésével nem törődik, mindig csak egyik 
oldalát nézzük az ügynek, és azt meg nem vesszük figyelembe, 
hogy o tt micsoda előzmények voltak. E zt az amerikai viszonyok 
közt érthetjük : nálunk káros lenne. Amerikában az állam nem 
nagy tömegekbe töm örült hitvallású felekezetekkel, hanem 
majdnem 50 felekezeti el áll szemközt, azért az állam sokkal 
nyugodtabb lehet. De még o tt is tekintetbe veendők az előz
mények, melyek az egyháznak az államtól teljes különválasztá
sát megelőztek. K im ondották először is, hogy az egyházi lelké
szek dotácziója önkényes adakozás, m it semmiképen exequálni 
nem lehet. Akarjuk, kivihetőnek tartjuk  ezt M agyarországban ? 
Azután igen jól tudjuk, hogy egy bizonyos igen mérsékelt ösz- 
szege túl az egyháziak vagyont nem szerezhetnek. Akarjuk-e 
ezt M agyarországon: lehet-e ez M agyarországon? Azután a 
házassági ügyeket vették ki az egyház kezeiből és kimondották, 
hogy az egyházi személyek, m int m egbízottak adnak érvényt a 
házasságban. A legközelebbi alkalommal láttuk, hogy a kóp- 
viselőház minő sietséggel szándékolta elintézni a házasságok 
ügyét. Az iskolákat s közoktatást egészen kivették  a felekezetek 
kezéből. Es midőn már tökéletesen kivették az egyháziak kezé
ből a házassági ügyet, a nevelést, midőn az egyházi vagyont 
nagyon a minimumra szabták, midőn a lelkészek föntartását a
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hívek akaratára b íz ták : akkor mondák, most képezzetek papo
kat is, a hogy tetszik.

Ha a m agyar törvényhozás erre a térre akarna lépni, nem 
mondom, hogy lépjen, de ha rálép : akkor mindenesetre ugyan
ezen u tat kellene követnie és o tt tessék kezden i; de míg erre 
nincsen elhatározásunk: addig ne azzal kezdjük, a mi ott is 
következmény volt.

A mint tudom érteni, hogy Am erikában az állam nem 
törődik a papok nevelésével: épen úgy tudom  érteni, hogy 
most hoztak Németországban törvényt arra nézve, hogy csak 
az lehet lelkész, a ki a gymnáziumot és nyilvános egyetemet 
sikerrel elvégezte. Minden állam saját körülm ényei szerint intéz
kedik ; de azért senki sem m ondhatja, hogy Németország nem 
müveit állam, s nem szereti a szabadságot. Ne a liberalizmus ; 
hanem az ország érdekei, szükségei után induljunk. (Elénk 
helyeslés.) A mi jó  Amerikában, nem mind jó  körülményeink 
közt nálunk, Magyarország viszonyai közt, s különösen a zsidó
ság helyzetét tek in tv e : nálunk valósággal országos czentralis 
érdek, hogy ha nem is kötelezöleg, de legalább lehetőleg a 
m agyar zsidóság rabbiai, m agyar intézetekben neveltesse. (Elénk 
helyeslés.)

Paczolay János: Tisztelt ház ! Midőn tegnap szerencsém volt 
indítványozni, hogy a jelenleg tárgyalás alatt lévő ügy a jövő 
szombatra a kérvények napjára tétessék á t: legkevésbé sem 
kételkedtem a fölött, hogy a két felekezetű izraeliták, látván a 
tisztelt háznak hangulatát, iparkodni fognak ezen ügyet magok 
közt úgy, a mint legillendőbb volna, a minisztérium közben
járása mellett, elintézni. Ez volt tegnapi indítványom  indoka. 
M inthogy azonban indítványom at nem m éltóztatott e lfogadni: 
móltóztassék megengedni, hogy véleményemet röviden én is 
kifejezzem

Én, tisztelt ház, mindazon indító okokat, érveket és a 
teendők iránti javaslatokat, m elyeket az előttem  szóló tisztelt 
képviselőtársam fölhozott, elfogadnám : ha ezen intézet az állam 
által viselendő költséggel lenne fölállítandó. Azonban quod uni 
iustum, alteri aequum esse debet, m inthogy m inden vallásfele
kezetnek van joga a maga vallási alapja fö lött rendelkezni: 
nagyon természetes, hogy ezt meg kell engedni az izraeli
táknak is.
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Tisztelt h á z ! É n  azoknak vitatásába, melyek a miniszter 
ur jelentésében foglaltatnak, bővebben bocsátkozni nem akarok; 
csak azt akarom fölemlíteni, hogy ahhoz, hogy valaki önkéntes 
alapító legyen : szükséges, hogy az alapítás szabad akaratból 
történjék. De minden szerződésnek első föltétele az, hogy a 
szerződő felek szabad akaratának legyen kifolyása. íg y  fogván 
föl a dolgot, kérdem : szabad akaratból történt-e az alapítás, 
midőn az mondatott, hogy ha ezen egy milliót meg nem adjá
tok e czélra, kötelesek lesztek a két millió háromszázezernyi 
hadisarczot megfizetni. Ennek m egítélését a tisztelt ház bölcs 
belátására bízom. Másodszor nekünk nem szabad soha megfeled
kezni arról, hogy mi az alkotmányos életbe nem 1867-ben lép
tünk, hanem nálunk az alkotm ány föl volt függesztve a törvény 
ellenében. De a fölfüggesztést törvényesnek nem ismerjük el. 
Ha ezt figyelembe vesszük: lehet-e mondani, hogy azon alapít
vány állami? Hiszen az alapítás az állam kifejezett akarata 
nélkül történt. Már pedig, hogy az alapítvány állami leg y e n : 
szükséges, hogy mindazon faktorok, melyek jogosítva vannak 
az ily alapítvány létesítéséhez, hozzájáruljanak e tényhez. Ha 
ez igy van, kérdést nem szenved, hogy ezen iskolai alapítványt 
állami alapítványnak legalább jogilag nem tekinthetjük.

Én a jog i fogalmakkal ellentétben látom azon téte lt is, 
mely szerint ez királyi alapítvány volna. — Mert ő felsége a 
király csak azt alapíthatja  királyi alapitványkép, a mit a maga 
erszényéből adományoz. (Úgy van ! a szélső balodalon.) A mit 
ő felsége az egyes állami lakosok által a törvényen kívül álló 
kötelezettség szerint befizetett összegből alapit: azt ón királyi 
alapítványnak nem tekinthetem . 0  felsége csak rendelkezett az 
iránt, hogy hová fordittassék az a lap ítvány ; de nem maga tette 
az alapítványt, m ert a pénzt nem maga adja hozzzá.

H arm adszor: Ha a miniszteri jelentést és az orthodox 
izraelitáknak a tisztelt házhoz beadott kérvényét áto lvassuk: 
ebből világosan kitűnik, hogy ő felsége a zsidó-kongresszus 
határozatait szentesítette. Föltéve tehát, de meg nem engedve, 
hogy ez állami vagy királyi alapítvány le tt volna is ; miután 
ő felsége későbbi leirata a kongresszus határozatainak szentesí
tése iránt az alap fölötti rendelkezés iránti jogot az összes 
izraelita hitközségekre ruházta á t : kétséget nem szenved, hogy 
ő felsége ezen ténye által az alapítvány megszűnt, ha volt is
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királyi vagy állami alapítvány len n i; ka van : le tt egyszerűen 
az összes izraelita közönségnek alapítványa.

Miután ezek az ón felfogásom szerint a logikai szabályok 
szigorú alkalmazása m ellett igy állanak, azon meggyőződésben 
vagyok — nem tekintve arra, vájjon az alapítvány irán t miként 
fognak rendelkezni magok a h ivatottak  — mondom az a m eg
győződésem, hogy a tisztelt háznak, mely oly tap in tatta l és 
féltékenységgel őrzi a minden néven nevezendő hitfelekezetek 
autonomikus jo g a it: ezen ügyben úgy, a m int a tisztelt házhoz 
beterjesztetett, nézetem szerint nincs joga intézkedni. Nincs joga 
intézkedni akár igy, akár úgy, akár más irányban, kivált oly 
irányban, hogy az ahhoz jogot tartó  felek bármi tekintetben 
hátrányt szenvedjenek. Ennélfogva én, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternek határozati javaslatát, mely a kellő határon 
túl m egy : el nem fogadhatom.

Ha a miniszter ur azon meggyőződésben van, hogy ő neki 
joga van rendelkezni ezen a lap ró l: méltóztassék rendelkezni a 
saját belátása szerint; de mindenesetre úgy, hogy azoknak, a  kik 
az ő rendelkezése által m agukat jogaikban sértve é rz ik : fön- 
maradjon joguk illetékes utón az orvoslatot megszerezni.

Ennélfogva, hogy sem az egyik, sem a másik felekezetnek 
praejudikálva ne legyen, és tisztelt ház hatáskörén túl ne ter
jeszkedjék, bátor vagyok egy egyszerű határozati javaslatot a 
tisztelt ház ele terjeszteni, a mely igy hangzik :

„A ház, az izraelita iskola-alap tulajdona és rendezése iránt 
tám asztott kérdéseknek érdemleges elintézése nélkül a napi
rendre té r .“

Helfy Ignácz: T isztelt h á z ! Hogy mennyire eltérők e ház
ban a nézetek és fölfogások a szőnyegen lévő tárgy  fölött, 
leginkább kiderül abból a mindenesetre ritka  tünem ényből, hogy 
Paloczay képviselő urnák beszéde azon padoknak egy részéről 
helyeseltetett, a hol én ülök, és talán leginkább azon különös 
tüneményből, hogy Paczolay képviselő úrral szemben én fogadom 
el a miniszteriális határozati javaslatot. Hogy mikép fogja a 
közlemény ezen nagy eltérést m agyarázni: nem tu d o m ; de 
mégis, m iután különösen egy idő óta észrevettem, hogy a 
sajtó, az igazat megmondva, nem mindig a legnagyobb tiszte
lettel nyilatkozik az egész képviselő-testületről: kötelességemnek 
tartom  egy megjegyzést tenni. Nyilvános titok, hogy a zsidó
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polgárok mind igen élelmes emberek, s az utolsó napokban 
meglehetősen elhalmoztak bennünket telegram okkal és körleve
lekkel. Ez nagyon könnyen ébresztheti azon gondolatot, hogy 
a nagy eltérés onnan van, m ert egyik-másik képviselő csakis 
saját kerületének pressziója alatt adja szavazatát.

É n  fölteszem a ház bármelyik oldalának tagjairól, hogy 
ha egy dologról, különösen nagyobb fontossággal bíró dologról 
meg vannak győződve: ezen m eggyőződésüket semmiféle presz- 
sziónak föl nem áldozzák.

Specziáliter magamra nézve annyit jelentek ki röviden, 
hogy három nap a la tt hat telegram m ot kaptam. Szerencsére 
akként voltak ezek fölosztva, hogy tökéletesen ellensúlyozták 
egymást, igy tehát lelkiismeretemben is tökéletesen helyre van 
állítva az egyensúly. Megjegyzem, hogy egész kerületekben 60 
zsidó polgár van és szerencsétlenségemre mind jobboldali: tehát 
tisztán csak meggyőződésemnek adhatok röviden kifejezést. 
(Derültség.) Tökéletesen osztozom Simonyi Ernő tiszt, barátom 
azon nézetében, hogy a t. m iniszter ur határozottan hibát köve
te tt el, midőn e tárgyat a ház elé hozta. (Ellenmondás jobbfelöl.)

Bocsánat, vagy jogi kérdés, vagy felekezeti e kérdés? első 
esetben a bíróság elé való, második esetben a felekezet ítéljen 
fölötte. De én azt mondom, hogy azért, m ert a t. miniszter ur 
tisztán alkotmányos érzületből hozta ezen ügyet a ház elé, 
nehogy a törvényhozást kikerülje, valahogy ne intézkedjék: 
azért ő dicséretet érdemelne, ha nem volna előttem  egy olyan 
praeczedens, a mely az ellenkezőt bizonyítaná. A kinek meg volt 
bátorsága a kolozsvári egyetemet királyi egyetemnek fölállítani, 
daczára annak, hogy már a képviselőház elé volt terjesztve a 
tö rvény javaslat: úgy hiszem, annak meg lehetett volna bátor
sága, hogy a zsidó-szemináriumot is fölállítsa. íg y  legalább egy 
fait accomplival állottunk volna szemben, és én nem hiszem, 
hogy akadt volna a képviselöházban valaki, a ki azt mondta 
volna, hogy zárja be a szemináriumot. Hanem miután a tárgy 
már a ház elé került, m iután azt visszautasítani nem lehet: a 
fölött dönteni egy vagy más értelem ben kell. Nem fogadhatom 
el épen ezen szempontból Zsedényi indítványát, m ert a kérdés 
az, hogy legyen-e a zsidó-szeminárium, vagy ne legyen ? Ha 
elfogadjuk az indítványt, a szeminárium most föl nem állittatik, 
tehát akkor nem döntöttünk e kérdésben.
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A többi indítványok közül sem fogadhatók el egyet sem 
ugyanazon okból.

Mellesleg megjegyzem, hogy m eglepett Tisza László részéről 
azon indítvány, mely szerint vissza kívánja utasítani az ügyet, 
vagyis felfüggeszteni addig, mig jogi oldala nem lesz meg
vizsgálva.

Tisza László: Nem mondtam!
Helft) Ignácz: Azt m éltóztatott mondani, hogy lélekszám 

arány szerint legyen fölosztandó a jövedelem ; épen ez lepett 
meg a t. képviselő ur részéről, a ki annyira irtózik a suffrage 
universelletől; m ert ha ez elfogadtatnék : meg kellene szavaztatni 
Magyarország összes lélekszám szerinti zsidóságát, és meg kel
lene kérdezni mindenkit, hogy a theologiára, vagy az ortho- 
doxiára szavaz-e?

Én e kérdést sem neolog, sem orthodox, sem jogi, sem 
felekezeti, de hozzáteszem, még nem is kizárólag kultúrái szem
pontból ítélem meg.

Megítélem e kérdést tisztán politikai, nemzetiségi szem
pontból. Tagadhatóan, hogy a ki ismeri a külföldi zsidóságot: 
meglepetéssel látja, m ennyire specziális helyzetűk van a magyar- 
országi zsidóknak. Külföldön bármely országban a zsidóság egy
szerű vallásfelekezet, úgy mint a katholikus, m int a protestáns, 
s egyébként a zsidóság a nemzetnek kiegészítő részét képezi.

Nem lehet kételkedni abban, hogy az olasz zsidó ép annyira 
olasz, m int az olasz katholikus, vagy olasz protestáns. így  
Franczia-, igy Angolországban. Maga a zsidó nem nevezi más
kép m ag á t: én olasz zsidó vagyok. M agyarországon nem igy 
áll a dolog. I t t  ha valakinek kilétét akarja tudni, maga a zsidó 
úgy szokta kérdezni micsoda ember a z : zsidó, vagy m agyar ? 
Tehát a magyar zsidó sem tekinti magát gyakran m agyar ember
nek, s igy a kérdés nem csak vallási, hanem nemzetiségi is. 
Már pedig valljuk be t. ház, hogy Szent István azon óhajtásá
ból, hogy legyünk boldogok a sok idegennel, már elég ju to tt 
nekünk k i ; s úgy hiszem, hogy egy uj nemzetiséget közülünk 
senki sem kíván.

Fontos e kérdés annál inkább, m ert tagadhatatlan, hogy 
M agyarországon a kereskedelem csaknem kizárólag a zsidók 
kezében van, s e czimen szoros összeköttetésben van e kérdés 
a germanizáczió kérdésével. Annak, hogy a kereskedelem még
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eddig nem bírt m agyarosodni: oka egyszerűen az, m ert leg
nagyobb részben zsidó kézben van, kik pedig nem tudni mi 
okból a német nyelvet tekintik magukénak. De nem is a ném ete t; 
hanem a német nyelvből csináltak magoknak egy nyelvet, melyet 
zsidónak neveznek. Ha végig m együnk az utczán egy zsidó ember 
kereskedése e lő t t : látunk zsidó betűkkel egy föliratot. Az ember 
azt hinné, hogy héber ember, tehát ragaszkodik a héber nyelvhez. 
S mit tapasztal a héberül tudó ? Azt, hogy héber betűkkel oda 
van irva: „Nürnberger W aarenhandlung.“ H át tessék használni 
a héber betű t; de írja vele m agyaru l: nürinbergi áruraktár. Az 
tehát a szerencsétlenség, hogy nálunk a zsidók azon speczialis 
helyzetben vannak, hogy e germánizáczió ápolói. Ha az ember 
meg akarja tudni, hogy ez vagy amaz ember m agyar zsidó-e? 
csak azt nézi, tud-e németül.

É n  tehát azt hiszem, hogy midőn egy olyan intézetről van 
szó, mely lényegében arra van irányozva, hogy a zsidó m agyar 
nyelven nyerjen ok tatást: ez olyan nyereség, melylyel szemben 
nem csak most, midőn van rá pénz, hanem az államnak magá
nak — a jelen szegény helyzetben is, — egy milliót kellene rá 
adni, azt mondanám igenis szenteljük e czólra. Ne felejtsük, 
hogy m indnyájan óhajtjuk, hogy a m agyar elem szaporodjék. 
Most már, — nyíltan kim ondhatjuk — sem a szerbből, sem az 
oláhból m agyart nem csinálhatunk, ha nem csináltak őseink. 
A honnan a M agyarországot m eríthetjük, az most már csak a 
bevándorlottak tűzhelye.

É n tehát igen bölcs intézkedést látok abban, ha olyan 
intézet állittatik föl, mely m agyar szellemben fogja az zsidókat 
nevelni. Elfogadom a miniszteriális előterjesztést.

Tisza Kálm án : T. képviselőház! (Halljuk !) M ielőtt a lehe
tőségig nagyon röviden hozzászólanók a kérdésben forgó tárgy
hoz, az előttem  szólott t. képviselő urnák egy csodálkozására 
kívánok pár szót mondani. (Halljuk!) Nem ezt, hogy én viszont 
ő rajta  csodálkozom, m ert megszoktam már egy könnyen nem 
csodálkozni; de mindenesetre nagyon különösnek találom, hogy 
ő egy indítvány ellen, melyet különben én sem pártolok, azzal 
érvel, hogy m iként indítványozhatja valaki, hogy valamely alap 
jövedelmei két felekezet tagjai közt számarány szerint osztas
sanak meg az országgyűlés végzése következtében a kormány 
által, a ki borzad a sufrage universelletől, m ert hisz — úgy
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mond — ez sufrage universell. M ert akkor, ha az ember sokat 
meg nem szokott v o ln a : csodálkoznia kellene, hogy a sufrage 
universelle egyik bajnoka és fordítója azt sem tudja, hogy ez 
nem sufrage universelle, m ert két fél közt a kormány által 
aránylag megosztani valamit, vagy pedig m egszavaztatni az 
embereket arra, hogy megosztassék-e valami vagy nem min
denki által és k ö z t: e közt ég és föld a különbség. (Közbe
szólás a szélső baloldalról!) Engedelm et kérek, nem tudom mi 
fölött kiváh szavaztatni.

Helfy Ignácz: Arra, hogy ki a neolog, és ki az orthodox.
Tisza Kálmán: Tehát mindenki szavazza meg magára nézve: 

neolog-e vagy orthodox? (Elénk derültség.) a helyett, hogy ez 
az egyházi összeállításokból, vagy a statisztikai adatokból kide- 
rittessék ? Már engedelmet k é rek : ez oly confusio idearum, melyen 
csakugyan csodálkozni lehet. (Elénk derültség és helyeslés.)

Különben, t. képviselőház, én részemről sem arra kitérni 
nem fogok, hogy van-e dogmatikus különbség az izraeliták 
között, vagy nincsen ? sem a r r a : hogy van-e egy, vagy két, 
vagy három felekezet? vagy pedig egy felekezetinek kétfelé vált, 
de helybenhagyott szabályok szerint külön szervezkedett része? 
m ert utoljára is azt hiszem, hogy e tárgy megítéléséhez ez nem 
tartozik, s nem is tartom  az országgyűlés feladatának annak 
kimondását, hogy két külön felekezet v a n ; neolog és o rthodox ; 
vagy annak kimondását, hogy egy felekezet van. Mind a két 
félnek létjoga szervezési szabályaiknak megerősítése által elis
m ertetett ; úgy ism ertetett-e el mind felekezetekó, az ide nem 
tartozik.

A mi magát az alapot illeti, annak jogi term észetét sem 
fogom vizsgálni, m ert ezt is a jelen esetre nézve én, legalább 
részemről, szükségesnek nem tartom . A nnyit mégis meg kell 
jegyeznem, hogy az alapok és a szerződő felek helyzete csak
ugyan nem egyform a; m ert alapítvány számtalanszor történik  
úgy is, hogy a másik fél, a kinek javára történik, nem is tud 
ró la ; de rendszerint, még ha tud is r ó la : nem igen szükséges 
az igazi alapítványra nézve beleegyezése, a mennyiben az, a 
kinek részére valamit alapítanak, ritkán szokott ellene tilta 
kozni.

I t t  én csak úgy veszem föl a dolgot, hogy ha — mikép 
úgy látszik — ezen alapítvány sarcz volt, a mi több oldalról
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hangsú lyoztatok : azt igenis érteném, ha az illető felek azt mon
danák, hogy a m int más sarczczal is történt, ez azon egyének
nek, a kiktől a saroz fölvétetett, adassék vissza. (Úgy v a n !) 
Azonban ezt egyetlen egy kérvényben sem láttam k iv án ta tn i; 
nem kívánják hihetőleg önmagok sem azért, m ert teljes lehe
tetlen volna meghatározni az egyéneket, kiktől a sarcz behaj
tato tt, vagy még azoknak jogi utódait is. (Felkiáltások a szélső 
b a lo n : A kik fizették !) Tehát a kik által f ize tte te tt; különben, 
hogy nagy örömmel fizették volna, nem hiszem.

Tehát azt, a m it m int sarczczal ezzel tenni lehetett v o lna : 
tenni nem lehet, de nem is kívánja ezt senki.

I t t  van előttünk egy oly alap, m elyet a m agyar kormány 
kezel és m ert a m agyar korm ány kezeli, bármi lett legyen is 
e redete : tagadom, hogy azt mondhassa valaki, hogy ahhoz a 
m agyar képviselőházban szólni nem le h e t: (Helyeslés,) mert 
szerintem minden oly alap mikép való kezelése fölött, melyet 
a m agyar kormány k ezel: az ellenőrködés a m agyar törvény
hozás, első sorban a m agyar képviselőház joga. (Elénk helyeslés.)

Ez azon alap, a melyen ezen ügy előttünk á l l ; azon alap 
ugyanis, melyre nézve a házhoz in tézett kérvények folytán a 
ház kívánta, hogy a miniszter jelentést tegyen ezen alap miben
létéről, hogy azután a ház "ez irányban véleményét nyilatkoz
tassa ki.

A jelentést és a hozzá csatolt határozati javaslatot részemről, 
úgy a m int van elfogadni, vagy a jelentést helyeslő tudomásul 
venni, m ert ez is elfogadás volna : nem tudom ; nem tudom már csak 
azért sem, m ert egy helyeslő tudomásul vétel folytán, — látszólag 
legalább és mindenesetre oda lehetne ezt m agyarázni és érteni az 
indokolásban k ifejtett dolgokra is — kiterjeszthető lenne a helyeslő 
tudomásul v é te l: ón pedig, a m int már előrebocsátottam, nem 
helyeselném, hogy az irá n t: vájjon két felekezet van-e vagy 
egy ? itt akármely irányban a ház, m int ház, nyilatkozzék; 
valam int nem helyeselném azt sem, hogy ezen alapnak jogi 
természetéről, megosztható vagy m egoszthatatlan voltáról a ház 
határozatilag nyilatkozzék; m ert azt tartom , hogy mindezek oly 
dolgok, melyek a háznak egy egyszerű határozata által sem pro 
sem kontra el nem dönthetök.

De maga a határozati javaslat ellen is van kifogásom. Alig 
hiszem, hogy az az izraeliták azon részére nézve, mely ortho-
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clox név alatt ismeretes, kellőleg igazságos és méltányos legyen; 
mert az én felfogásom a dologról az, hogy miután ezen alap 
megvan és m iután ahhoz okvetetlenül az akkor két felekezetre 
semmiesetre nem oszlott izraeliták minden része hozzájáru lt: 
helyes és igazságos, hogy annak jótétem ényeiben is mindegyik 
rész az igazság és méltányosság szerint részesüljön. És lia nem 
fogadhatom el Tisza László határozati javaslatát, egyik oka 
épen az, m ert m éltányosnak tartom  ugyan, de nem tartom  
határozatilag a ház által kimondhatónak, hogy a népesség, vagy 
bármi más kulcs legyen az arány. Ez iránt azt ta r to m : a létező 
viszonyok közt és a ház által kijelölendő irány figyelembe 
vételével az adminisztráczió keletén belöl eljárni a kormány 
fö lada ta ; a sértett félnek pedig szerintem a törvény utján kell 
az orvoslát keresni.

Azonban nem fogadhatom el Zsedényi t. képviselőtársam 
indítványát sem azért, m ert megvallom az izraelitáknak mind a 
két részére nézve sérelmesnek tartanám  saját meggyőződésem 
szerint, hogy ők oly helyzetbe jöjjenek, hogy midőn szükségük 
égetők: akkor kétes kimenetelű egyezkedésre, vagy, a mint 
tudjuk, egy nem igen rövid folyamatu pör tartam ára még 
továbbra is megfosztassanak egy létező alapnak minden jó té 
teményétől, pedig azon határozati javaslat folytán az eredmény 
ez és nem más.

Ezen szempontokból indulva ki, m iután — mondom — 
nézetem az, hogy sem azt, hogy mi a jogi természete ezen 
alapitvánjmak, sem, hogy ezzel véglegesen mi tö rté n jé k : a kép
viselőháznak határozatilag megállapodnia helyesen nem lehet, 
m ert ez jövőben is vagy a törvényhozásnak vagy pedig rész
ben a törvényhozásnak és részben a bíróságnak lesz fö lada ta ; 
miután azt sem tartanám  helyesnek, hogy a képviselőház hatá
rozatilag akár azt mondja ki, hogy két felekezet van, akár azt, 
hogy nincs kettő, hanem csak e g y : én a fölm erült viszonyok
nak megfelelőnek és tekintve az is, hogy ez ügy — miként 
említem, — mi módon került e lén k : a következő ind ít
ványt vagyok bátor ajánlani a tisztelt háznak elfogadás végett. 
(H alljuk!)

„Mondja ki a képviselőház, hogy a nélkül, hogy az izrae
lita iskolai alap fölött akár annak jogi természete, akár egyéb 
tekintetben érdemileg és véglegesen határozni akarna, ez alka
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lommal csakis az alap jövedelmeinek ideiglenes fölhasználása 
irán t kívánja azt kinyilatkoztatni, hogy az em lített jövedelmek 
oly fölhasználását ta rtja  helyesnek, a mely a mellett, hogy az 
izraeliták egy része által kívánt rabbi növelde fölállítása lehe
tővé té te tik : ezzel szemben szegényebb népiskoláik fölsegélye
zésére kiutalandó összeg által a másik rész is m egkapja az öt, a 
méltányosság szerint megillető részt.

A kormánynak az 1868: X X X V III. törvényczikk által 
biztosított fölügyeleti joga természetesen érintetlenül fönmarad. 
(Elénk helyeslés.)

Én, t. ház, csak azt tartom  még hozzátenni, (H alljuk!) 
hogy én kulturális czélnak tartom  mind a rabbi-szeminárium, 
mind a népiskolák fölállítását, bár, hol az egyiktől, hol a másik
tól m egtagadtatok az a ház vitái közben. É n  tehát, midőn 
maguknak a legközelebbről érdekelteknek részéről ezen két 
kulturális czól tekintetében fejeztetik ki óhajtás és k ív án a t: nem 
tartanám  helyesnek, hogy tőlük ez megtagadtassék, hogy nekik 
ez lehetetlenné tétessék. É n  határozottan kívánom és óhajtom, 
hogy a rabbi-szeminárium mentői előbb fölállittassék azon 
okokból, a melyek itt  elmondattak, és a m elyeket én ismételni 
nem akarok.

De viszont és hasonlag ép oly üdvösnek és oly határo
zottan kívánatosnak tartom , hogy az izraelitáknak másik része 
is, de átalában az izraeliták oly helyzetbe tétessenek, hogy 
iskoláikat, a melyek ellen annyi panaszt hallunk minden felől, 
jó  karba tehessék: m iért is határozati javaslatom at, mely a 
végleges megoldásnak nem praejudikál és mely a fölmerült 
viszonyoknak megfelelőleg a teendő ideiglenes intézkedések iránt 
mond vé lem ény t: ajánlom elfogadás végett. (Élénk helyeslés.)

Trefort Ágoston, vallás- és közoktatásügyi miniszter: E ltekintve 
az indokoktól, melyekkel én határozati javaslatom at tám ogat
tam ; eltekintve azon indokoktól, melyekkel t. barátom  Tisza 
Kálmán a maga javaslatá t tám o g a tta : én a dolog lényegére 
nézve a két javaslat közt nem látok semmi különbséget: (Moz
gás a baloldalon) s azért nem is lehet kifogásom ellene, s a 
vita siettetése és a tárgyalás befejezése érdekében elfogadom. 
(Helyeslés.)

Wahrmann Mór: T. ház! (Zaj.) Nem szándékom a dolog 
érdeméhez szólani. Ne tartsanak attól, hogy türelm üket hossza
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san igénybe akarom v e n n i; ón csak kérdést akarok intézni a 
t. közoktatásügyi miniszter úrhoz, a ki Tisza Kálmán tisztelt 
képviselő ur indítványát egész készséggel elfogadta, hogy 
m iként véli ő, hogy ezen alap jövedelméből föl fogja állítani a 
rabbi-szemináriumot ?

Trefort Ágost, vallás- és közoktatásügyi miniszter: Azt hiszem, 
a jövedelemből fölállíthatom  a rabbi szem inárium ot; a különb
ség legfölebb csak abban áll, hogy előlegesen nem építhetek 
épületet, hanem házbért fogok fizetni a jövedelemből. (Fölkiál
tások : Szavazzunk!)

Kiss János (szólni akar. Fölkiáltások minden o ldalró l: 
E lá l l ! Hosszas zaj.)

Váracly Gábor: Tisztelt ház! A házszabályokra hivatkozom. 
(Zaj.) H a a tisztelt szónok ur nem akar elállani és a házban 
nem lehet csendet csináln i: nincs egyéb föladata az elnök urnák, 
mint az ülést rövid időre fölfüggeszteni.

Kiss János: T isztelt h á z ! A tárgyalás alatt lévő izraelita 
alap tárgyában az én kötelességemnek tartom  véleményemet 
kijelenteni. (Zaj. F ölk iáltások: Eláll!)

Elnök: E  zajban az ülést tovább folytatni lehetetlen ; az 
ülést 15 perezre felfüggesztem.

{Szünet után.)

Kiss János: Tisztelt h á z ! Az izraelita iskolai alap tárgya
lás alatt lévő kérdésére kötelességemből kifolyólag legyen sza
bad nekem is elmondani véleményemet.

Mindenekelőtt lehetetlen néhány észrevételt nem tennem 
az előttem szólották állításaira. Pulszky képviselőtársam azt 
állitá, hogy az alap sem a neológoké, sem az orthodoxoké, 
hanem azé, kinek hatalmában van. É n ezen állítást nem fogad
hatom  el, mert ebből igen veszedelmes elv következhetnék. 
M egtörtént ugyanis, hogy Pulszky t. képviselőtársam nak 1848— 
1849-ben kifejtett hazafias buzgalmáért lefoglalták javait. Ha 
már az általa fölállított elv elfogadtatnék: akkor Pulszky kép
viselő ur sohasem kapta volna vissza vagyonát. Molnár t. kép
viselő ur pedig azt kérdezte, hogy hol van m egírva a m agyar 
törvénykönyvben, hogy az izraeliták autonómiával bírnak. —

II. 23
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Nagyon sajnálom, hogy a t. képviselő ur elfeledte, hogy a 
m agyar jog  íro tt és szokásbeli törvényekből áll. Ki meri állí
tani, hogy a hazában az izraeliták századokon át nem bírtak 
autonómiával és ezt nem tarto tták  főn minden üldöztetés és 
viszontagság daczára: sőt ellenkezőleg korm ányozták önmagu
kat, egyházukat és iskoláikat. Ha ez á l l : akkor nem lehet mon
dani, hogy nem bírnak autonómiával csak azért, mivel nincs 
megírva a Corpus Jurisban.

Ezek fölhozása után áttérek  előadásomra. 1848 — 1849-ki 
eseményeket nem akarom ism ételni; tudja a t. ház minden 
tagja, minő események voltak ezek. Midőn az akkori hatalom 
a hadisarczot 2,300.000 forintban k iv e te tte ; igen természetes, 
hogy ezen alapnak elengedését azon föltételhez kötötte, hogy 
ha 1,000.000 forin to t fognak az izraeliták az iskolai alapra 
fizetni. A két összeg közül egyiket meg kellett fizetni, akarva 
nem akarva. Tehát az emberi természetnél fogva elfogadták a 
kisebbet, mely különben kilátásba helyezte azt, hogy a pénz 
iskolai alapra fog fordittatn i és a pénzért az ő iskoláikban 
fognak gyermekeik neveltetni azon szellemben, melyet a haza 
igényel.

íg y  tehát ezen viszonyok, melyek 1861-ben a koronázás 
előtt keletkeztek, minden körülm ények közt megszűntek és be
állott az alkotmányos aera s a felelős minisztérium; előállott 
az izraelitáknak azon joga, hogy önkorm ányzatukba lépjenek 
és hogy az alap saját rendelkezésük alá helyeztessék. Hogy 
bírnak az izraeliták autonóm iával: azt m egm utatta a felelős 
minisztérium az által, hogy az izraelita kongresszust összehitta 
és ennek tanácskozására e tárgyat kitűzte. Ha nem lett volna 
az izraelitáknak autonóm iájuk, a m iként e házban állíttato tt: 
hogyan bocsáthatta a kormány a kongresszus tárgyalása alá az 
alap kérdését. Tehát m inden kétségen kívül áll az, hogy az az 
alapítvány az izraeliták egyetemes közönségéé, és ha egyszer 
azé: akkor a rendelkezési jog  is azt illeti. Azonban én sem 
vagyok azon véleményben, hogy az izraeliták egy részének 
kívánságát tám ogatva csak papi szemináriumot állítsunk, mel
lőzve azt, a mely a nevelésnek, az iskoláknak segélyezésére 
vonatkozik ; hanem legczélszerübbnek tartom  azt, hogy a pari
tás elve alapján az aránylagos számot tekintve, a jövedelem 
használtassák úgy, hogy egyrészről az izraeliták kívánalmainak

II. 23*
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kielégítésére szeminárium állíttassák fö l; másrészről pedig nép
iskolák fölállítására fordittassék a jövedelem, a hol ők nevelést 
nyerjenek oly irányban, a hogy azt a haza java kívánja. És én 
e tekintetben, miután Tisza László képviselőtársam határozati 
javaslatában a paritás elvét látom és a jövedelm ek aránylagos 
alkalmazását egyrészről a szeminárium fölállítására, de másrész
ről a népiskolák fölállítására: én a miniszter véleményének el
vetésével Tisza László határozati javaslatát pártolom.

Giczey Sam u: É n igen röviden fogok nyilatkozni azok 
után, miket Tisza Kálmán képviselő ur indítványának tám oga
tására fölhozott. Miután ez indítvány és a miniszter ur előter
jesztése közt legfölebb csak azt a különbséget látom, hogy 
a m iniszter ur előterjesztése szerint talán palotát ép íte tt volna 
a szeminárium számára, míg Tisza Kálmán képviselő ur indít
ványa szerint majd csak bérházban, de mindenesetre föl fogja 
állítani a szemináriumot. Csak ezt a különbséget látva a kettő 
k ö zö tt: én elfogadom Tisza Kálmán indítványát, a miniszter ur 
most hallott nyilatkozata szerint.

Hanem, tisztelt ház, fölhasználom az alkalmat, hogy kon
statáljak egy fontos nyilatkozatot, melyet ma e házban hallot
tunk. (Halljuk !)

Paczolay képviselőtársam t. i. ezeket mondá szóról-szóra : 
királyi alapítvány csak az lehet, melyet a király saját zsebéből alapit.

Ezen nyilatkozatot én összeköttetésben látom azon fontos 
és nagy kérdéssel, mely rövid idő múlva a képviselőház elé 
kerülend az alapítványok tárgyában.

Miután én ezen tekintélyes nyilatkozatot elfogadom : ter
mészetesnek találom, hogy e szerint tehát az alapítványok nem 
királyi a lap ítványok; hanem országos alapítványok, és mint 
ilyenek, kizárólagosan a törvényhozó-testület intézkedése alá 
tartoznak.

Befejezem előadásomat, pártolva Tisza Kálm ánnak a 
miniszter ur által elfogadott indítványát. (Helyeslés.)

Domahidy Ferencz: T isztelt ház! Annak kijelentésével, hogy 
én Tisza Kálmán tisztelt barátom  közvetítő indítványát elfoga
dom, szólási jogom at csakis arra kívánom fölhasználni, hogy 
fölkérjem azon tisztelt képviselőtársaimat, kik velem együtt a 
szólásra fölirva vannak, kövessék példámat, és álljanak el a 
szótól. (Helyeslés. Szavazzunk !)

23
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Lázár Adám : Tisztelt h á z ! (Fölkiáltások: Szavazzunk! 
Eláll!) Nem állok el. Tisztelt ház, megvallom, nem akartam  
szólni e tárgyban, és ha vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
tegnap beterjesztett határozati javaslata m ellett m egm arad: 
akkor fölszólalás nélkül szavazatommal a miniszter u rat pártol
nám ; de m iután a Tisza Kálmán képviselőtársam által beadott 
indítványt a miniszter urnák oly könnyű szerrel m éltóztatott 
elfogadn i: kénytelen vagyok ezúttal nyilatkozni. Hogy Tisza 
Kálmán tisztelt képviselő ur azon indítványt tette, nem csodál
kozom ; de csodálom azt, hogy a miniszter elfogadta. Nem cso
dálom pedig azért, m ert Tisza Kálmán tisztelt képviselő ur 
indítványában egy oly alaptétel van, a melytől függ az egész 
kérdésnek m egoldása; tudniillik azt mondja, hogy ő nem vegyül 
a kérdés jogi term észetének megvizsgálásába, és mégis a jöve
delem fölött intézkedést kíván te n n i; a miniszter ur maga ezt 
érintetlenül hagyja tegnapi javaslatában, a mennyiben azt 
m ondja röviden, hogy a képviselőház tudomásul veszi a minisz
ter jelentését az izraelita iskola-alapról, mely szerint ezen alap 
fölosztatlan marad, a jövedelem  pedig tanitó-képezde, rabbi
szeminárium stb-re, a mi pedig fönmarad, az orthodox iskolák 
segélyezésére fordittatik.

E rre  az utolsó tételre Tisza Kálmán képviselő ur is nagy 
súlyt fektet. Azt hiszem azonban, hogy mind a tisztelt miniszter 
ur, mind tisztelt Tisza Kálmán képviselő ur elszámitották m ago
kat, midőn azon adatokat, m elyeket a miniszter közölt, és a 
melyeknek hitelességében e szerint kételkedni okunk n in cs : 
figyelmen kívül hagyták.

Ugyanis ki van m utatva, hogy mi m aradhat az orthodox 
iskolák számára. K i van m utatva, hogy az iskolákra mi megy 
átalában, mi a tanitó-képezdóre, mi a rabbi-szemináriumra, 
melyet a miniszter ur is, Tisza Kálmán ur is elfogadnak, term é
szetesen a haladó-párt részére. K i van mutatva,, hogy mibe 
kerül a kezelés, és állami adó fejében mi fizettetik, mibe kerül 
a tanitói nyugdíjalap, és hogy ezen alap összes kam atai jóval 
fölülmúlják azon költségek. Hogy mi marad e szerint az orthodox 
elemi iskolák segélyezésére: azt én nem tudom b e lá tn i; lehet, 
hogy az illetők valami, uj külön titkos alapra számítanak, mely
ről i t t  tudomásunk nem lehet, nem is szólhatunk hozzá.

Én részemről legmélyebb csodálkozásomat fejezem ki a
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fölött, hogy a miniszter ur, eltekintve a képviselőháznak 1870. 
márczius 18-án hozott határozatától, és ugyanazon határozat 
kapcsában később márczius 30-án hozott ha tározatá tó l: nem 
átallotta a koronát belevonni az által, hogy a rabbi-szeminárium 
építésére múlt évi május 6-án, a nélkül, hogy a képviselöház 
ez irán t határozott volna, már a korona engedélyét megnyerte, 
és most ezen tónynyel állt szemben a képviselőház.

Igen természetes, hogy a király már beleegyezvén az épí
tésbe : ennélfogva a képviselőház azt nem ellenezheti. Ha alap 
volna r e á : akkor senkinek kifogása nem v o ln a ; de mikor az 
alak jogi természete megvizsgálandó, és legfölebb csak a föl
ügyeleti jog illeti a korm ányt: ennélfogva sem Zsedényi, sem 
Tisza Kálmán, sem a tisztelt miniszter ur indítványát ez irány
ban nem fogadhatom e l ; hanem, m ert akarom, hogy saját ügye 
fölött minden ember maga intézkedhessék: Simonyi Ernő tisztelt 
képviselőtársam indítványát pártolom.

Tre.fort Ágoston vallás- és közoktatásiig gi miniszter: Tisztelt 
ház! Miután többféle kételyek keletkeztek Tisza Kálmán indít
ványának értelmezése iránt, m elyet én is elfogadtam : kénytelen 
vagyok kinyilatkoztatni, hogy én azt azon föltevésben tettem  
magamévá, hogy a rabbi-szeminárium fölállításában akadályoz
tatva nem leszek, (Helyeslés.) és hogy képes leszek ez intézetet 
a tőkéből fölépíteni, m inthogy ez által a jövedelem  mennyisége 
alterálva nem lesz, és az elemi iskolák fölsegélyezésére m ara
dandó összeg körülbelül oly nagy lesz, m intha nem állíttathat
nék föl, és a rabbi-szeminárium bérelt helyiségében helyeztetnék 
el. Kérem, méltóztassék e nyilatkozatom at elfogadni.

Tisza Kálmán: Megvallom, nem szándékoztam, bár ind ít
ványozó lévén, tehettem  volna, szó lan i; de a tisztelt miniszter 
ur fölszólalása folytán lehetetlen pár szót nem tennem. Lehe
tetlen különösen csodálkozásomat ki nem fejeznem a fölött, 
hogy mig minden más alkalommal, ha egy, a végrehajtás tá r
gyában egy, csak kevéssé is részletekre menő utasítást akart 
adni a tisztelt ház, vagy ha közülünk valaki azt tenni akarta, ezt 
m int parlamenti túlkapás, szokott v isszautasittatn i: most az 
követeltetik, hogy a határozati javaslat indítványozója, vagy a 
ház adjon ilyen részletes utasítást. É n részemről ezt a dolog 
természetével határozottan ellenkezőnek tartom. Határozati 
javaslatom ban czélom az volt. hogy a rabbi-szeminárium föl-
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állittassék ; de úgy, hogy jogtalanság a másik félen se követ- 
tessék el. Ezen határok közt a végrehajtás, szerintem, a kor
m ányt illeti, mely saját felelősségére fogja azt eszközölni. 
Részletes utasítást ez iránt nem. adhatok.

Eötvös K ároly : T isztelt képviselőház! Nem a siker remé
nyével, hanem kötelességérzetem által utasítva, veszem egy 
pillanatra igénybe az igen tisztelt ház figyelmét. A mennyiben 
a vallás- és közoktatási m iniszter ur az általa beterjesztett 
határozati javaslatot visszavonta volna: tisztelettel kijelentem, 
hogy én azt a határozatot magamévá teszem ; magamévá teszem 
pedig azért, m ert én részemről helyesnek tartom , hogy ezen 
kérdés most ezúttal végleg elintéztessók, (Helyeslés jobbról.) és 
szükségesnek tartom  azt, hogy mi azon határozati javaslat által, 
mely Tisza Kálmán igen tisztelt képviselő ur által benyujtatott, 
azon máris igen nagy izgatottságnak, mely a magyarságban 
van, még uj alapot és tápot ne adjunk. (Mozgás.) Bocsánatot 
kérek, Tisza Kálmán igen tisztelt képviselő ur azon nyilatkoza
tával, hogy a rabbi-szemináriumot föl akarja állítani; de a 
nélkül, hogy ez által a másik felekezetnek jogsérelm et okozzon, 
s azzal, hogy kimondja, hogy ezen alap jog i term észetének 
vizsgálatába nem akar avatkozni, még épen nincs eldöntve: 
vájjon történik-e jogtalanság vagy nem. E n  azon nézetben 
vagyok, hogy azon alap, bárm iképen ke le tkezett: ma tényleg 
államilag kezelt valódi állam-alap, és akármiképen fogjuk föl 
ezen dolgot az egyik vagy a másik oldalról: a képviselőháznak 
nem lehet hivatása ezen alap jogi természetének megvizsgálásába 
bocsátkozni, és egyátalán nem áll jogában az exeoutiva hatáskörét 
megszabni, midőn ezen alap jövedelmeinek értékesítéséről van szó.

De nem nyújtom  előadásomat s egyszerűen kijelentem, 
hogy miután az igen tisztelt vallás- és közoktatási miniszter ur 
által előterjesztett, de később visszavont, és általam magamévá 
te tt határozati javaslat által a kérdés meg lesz oldva, és miután 
az által a szakadás, mely a zsidóság kebelében épen annak 
alaptalan rem ényében talál táplálékot, m egszüntetik ; miután 
ellenkezőleg a Tisza Kálmán igen tisztelt képviselő ur által 
beadott határozati javaslat a kérdést elodázza a nélkül, hogy 
bármily irányban is m egoldaná: részemről a vallás- és közokta
tási miniszter urnák határozati javaslatát pártolom. (Elénk 
helyeslés. Másfelől ellenmondás.)
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tíaál Mihály : T isztelt h á z ! Úgy a lapokban, m int a házban 
is többször hallottam emlegettetni. (Zaj. H alljuk! Szavazzunk!)

Elnök : Ne méltóztassék félbeszakítani a tanácskozást, midőn 
szónok élni akar jogával.

Gaál Mihály : Tisztelt h á z ! Úgy a lapok tele vannak azon 
váddal, m int i tt  a házban is többször fölem littetik, hogy itt  ez 
oldalról akadályoztatik a tanácskozás. É n  azonban ennek ellen
kezőjét látom, úgy ez alkalommal, m int láttam  a tegnapi napon 
is. Igenis, a túloldalon nem m éltóztatnak annyi türelemmel 
lenni. (Jobb felől: A dologra!) Ha tegnap Oláh Gyula tisztelt 
képviselőtársamat m éltóztattak volna k ih a llg a tn i: az esetben föl 
sem szólaltam volna; de látom azt, hogy őt, a ki azon privi
légium ostromlása tekintetéből szólalt föl, a mely nekem is 
aggodalmat okozott, — nem m éltóztattak k ihallga tn i: ez által 
indíttatva éreztem magamat arra, hogy fölszólaljak.

Tisztelt ház ! egyébiránt a miniszter ur a legfőbb oka, hogy 
ezen ügy ily hosszas terjedelm et vett. Ha azt a kevés dolgot 
és az eljárást ily bőven nem ereszti f ö l : bizonyosan kevesebb 
szóárt idézett volna elő. Miután maga először jogi, másodszor 
politikai tekintetben fölvette, és m indegyik tekintetben indokolni 
kívánta a do lgo t: nagyon term észetes, hogy az illető képvise
lőknek, különösen jogi tekintetben, nem lehet hallgatniok.

Sok észrevételem volna jogi tek in te tb en ; de egyet külö
nösen nem hallgathatok el, és ez az, hogy a miniszter ur nyo
maték ot kívánt adni e tekintetbeni nézetének a fejedelem 
személyének bevonása á lta l ; de nem mellőzhetem el azt sem, 
hogy a maga gyöngeségének nyom atékot adott az által is, hogy 
törvényes bírákat véleményadás végett h ivott föl.

Bármikép döntsön is a h á z : örökösen fönmarad az, hogy 
az ellen a bíróság előtt föl lehet lé p n i; a tekintetben tehát, 
midőn a miniszter ur a legfőbb törvényszéki bírák véleményé
nek kikérésével döntötte el a do lg o t: ez által a rendes bíró
ságnak eljárását zavarta meg. Azt kérdem, hogy ha jogosultak 
vagy a magokat jogosultaknak képzelők a törvény útjára lépnek: 
nem esnek-e kifogás alá azon bírák, a kik ily véleményt adtak ?

Egyébiránt valamint a tisztelt miniszter ur a két tek in te t
ben vette  szemügyre a kérdéses izraelita ügyet, tudniillik tulaj
don vagy jogi, és kultúrái vagy politikai szem pontból: úgy én 
is e két tekintetben fogok egy pár szót szólani.
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Jog i tekintetben semmi esetre sem fogadhatom el azon 
álláspontot, hogy ezen alapból, mely törvényellenes zsarolásból 
keletkezett, másokat is lehessen részesíteni, m int azokat, a kik 
azt befizették. Kulturális és politikai tekintetből elfogadom, 
hogy ha a czél szentesítené az eszközt: az esetben inkább lenne 
ez alap a rabbi-szeminárium és más kultúrái czélok előmoditá- 
sára szolgáló intézetek előállítására fordítható.

Miután én a tisztelt miniszter urnák indítványában nem 
találom meg a szükséges lépés ind ítványozását; m iután Zsedényi 
képviselő ur indítványa szintén oly határozatlan, melyben külö
nösen a felperesség folytán az időközben bejött izraelitáknak 
személyes keresőtök nem le h e t ; és miután, lia a tisztelt ház 
utasítaná a törvény rendes útjára az illetőket és valamelyik fél 
vereséget szenvedne : a képviselőházat vádolná, pártolom Simonyi 
Ernő képviselőtársam határozati javaslatát.

Pólya József: Tisztelt ház! Az én fölszólalásomnak Eötvös 
képviselő ur fölszólalása után, úgyszólván, megszűnt motívuma, 
m iután ón is ugyanazt akartam  elmondani és megkérdezni a 
miniszter urat, hogy előbbeni nyilatkozata által viszavontnak 
tekinti-e azon határozati javaslatot, m elyet beadni m éltózta to tt; 
m ert igenlés esetében én azon határozati javaslatot magamévá 
tettem  volna. (Elénk helyeslés jobbfelől.)

É n  tisztelt ház, nem szeretem azt, hogy a parlam entben 
ilyen ibis rebidis-féle határozat hozatik ; (Elénk helyeslés jobb
felől.) és nem szeretem különösen, hogy innen is, onnan is min
dig a képviselőház méltóságára történik  hivatkozás. (Helyeslés.)

Móltóztassanak meggyőződve lenni, hogy az ilyen ibis 
rebidis-féle határozatnak, mely azon kérdést, mely hónapok óta 
nemcsak az országos izraelita közönséget tartja  izgatottságban, 
hanem a képviselőházat is : nem tisztázza, hanem elnapolja, 
nem volna egyéb értelme, m int e kérdést ismét ad graeczas 
kalendas elodázni, és az izgatottságnak újabb tápot adni. (Föl- 
kiáltások jobb fe lő l: Igaz ! Úgy van !)

Miután tehát én a tiszta álláspontot szeretem, és miurán 
a tisztelt háznak minden tagja irán t oly tisztelettel vagyok, 
hogy fölteszem, hogy meggyőződéssel bir nézetének helyessége 
iránt, szavazzon bár az egyik az orthodox, a másik a neolog 
vagy kongresszus-pártiak mellett, ezt valódi meggyőződéssel 
teszi : nem akarva hosszabban szólani, pártolom  Eötvös kép
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viselőtársam indítványát, és azt magamévá teszem. (Helyeslés 
jobbfelől.)

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter : T isztelt 
ház ! Én határozati javaslatom at form aszerint nem vontam 
vissza; (Nagy zaj ba lfe lő l; helyeslés jobbfelöl.) ismétlem, forma 
szerint nem vontam vissza, és midőn Tisza Kálmán képviselő 
fölszólalt, és ezután fölolvasta jav a s la tá t: azt m ondottam, hogy 
nincs ellene kifogásom. E l is fogadtam  azt, m ert azonosnak ta r
tottam  az én javaslatom m al ; azaz : azt tudtam , hogy általa 
absolute nem leszek akadályozva a rabbi-szeminarium fölállítá
sában, és hogy magából a tőkéből fogom a szükséges épülete
ket fölállíthatni. Ezt ki is nyilatkoztattam , s ennek folytán Tisza 
Kálmán képviselő u r  fölszólalt, s nem akként in terpretá lta  nyi
latkozatát, hogy az ő javaslatát az enyémmel azonosnak ta r t
hatnám. K énytelen vagyok tehát a dolgok ilyetén helyzetében 
eredeti határozati javaslatom hoz vissszatérni. (Mozgás a balol
dalon. Fölkiáltások: Szavazzunk! Halljuk !)

Remete Géza: Tisztelt ház! (Nagy zaj ; fölkiáltások: Sza
vazzunk ! Halljuk !)

Nem szoktam a tisztelt ház türelmével visszaélni, csakis 
két megjegyzésem van az előttem szóló miniszter ur és Eötvös 
képviselő ur előadásaira.

Mindenekelőtt csodálkozásomat fejezem ki azon, hogy talál
kozik miniszter, a ki adott szavát visszavonja és pártjának vak- 
eszközévé lesz. (Mozgás.) Csodálkozom azon, hogy találkozik 
miniszter, a ki, miután ünnepélyesen kinyilatkoztatta, hogy vala
mely határozati javaslato t kétszeri fölolvasás után elfogad : most 
pártjától visszariasztatni engedi m agát, és megadja m agát és 
visszatér első javaslatára. A miniszter urnák erre mindenesetre 
joga van ; de hogy nincs-e az által kom prom ittálva : ezt a tisz
telt miniszter urra és a közvéleményre bízom.

Eötvös képviselő ur beszédére bátor vagyok megjegyezni, 
hogy ö, ki mindenkor a minisztériumot tám ogatta : most nem 
bízik a miniszterben, a mi az alapnak igazságos fölosztását illeti, 
m ikor mi, az ellenzék igenis bízunk benne. (Fölkiáltások jobb
felől : Köszönjük !)

Sok dolog történik, a melyekről az ember nem tudja : 
mérgelődjék-e vagy nem ?

Tisza Kálmán képviselő urnák határozati javaslatában csakis
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az van mondva, bogy a rabbi-szeminárium fölállítását szüksé
gesnek tartja  ; de annak m ikénti fölállítását a miniszter ur belá
tására bízza ; tehát m ikor ö arra bízza : akkor saját pártja nem 
bízik benne, m egtagadja tőle a bizalmat. Ez nem parlamentális 
eljárás véleményem szerint.

Miután Tisza Kálmán képviselő ur határozati javaslatát 
azonosnak tartom  a miniszter úréval, és m iután nem látom be 
annak czélszerüségét, hogy a tisztelt m iniszter ur előbb adott 
szavát visszavonva előbbi álláspontjára térjen  vissza, kérem : 
méltóztassók Tisza Kálm án képviselő ur határozatát javaslatát 
elfogadni. (Elfogadjuk ! Nem ! Szavazzunk !)

Horváth G yula: T isztelt ház! (Zaj.) Csak egy megjegyzést 
akarok tenni. (Zaj ; fö lk iáltások: Szavazzunk !)

Tisztelt ház ! Nem akarok szem rehányást tenni a miniszter 
ur eljárására vonatkozólag, m ert azt, hogy a m iniszter ur, hogy 
já r t  el ; megítélni, saját pártja  van jogosítva ; (Ellenmondás 
balfelől.) de a ház is annyiban, amennyiben azon eljárást, me
lyet tiszt, miniszter ur követett, helyeselni fogja-e vagy nem ?

Pólya képviselő urnák arra nézve a mit mondott, hogy 
tudniillik azon indítvány, melyet Tisza Kálmán képviselő ur 
benyújtott, az ibis redibis politikát követné: megjegyzem, hogy 
a Tisza Kálmán által benyújto tt határozati javaslat kimondja 
azt, hogy az alapítvány, az eredeti alapítási czeloknak megfe- 
lelőleg kezeltessék. Ha valami ibis és redibis-eszme eszébe ju t 
a képviselő urnák: ez, azt hiszem, azért ju to tt eszébe, hogy a 
miniszter urnák alkalmat adjon ezen ibis redibis-politika köve
tésére.

Nekem egyáltalában az egész dologra csak az a m egjegy
zésem, hogy, m ert a tisztelt m iniszter ur azt mondja, hogy 
határozati javaslatát formaszerüleg nem vette  v issza: méltóz- 
tassék nekem megmagyarázni, melyik lesz azon forma, mely 
alatt jövőre határozati javaslatait vissza fogja vonni. (Derültség.)

Elnök: Senki fölirva nem lévén, a v itá t bezártnak jelen
tem  ki. M ielőtt a szavazásra föltenném a kérdéseket, a beadott 
nyolcz határozati javaslat fog fölolvastatni.

Szeniezey Ödön és Wächter Frigyes jegyzők (fölváltva olvas
sák a nyolcz beadott határozati javaslatot.)

Steiger Gyula: Tisztelt ház ! Miután módositványom majd
nem szó szerint megegyez Ju sth  képviselő ur módosításával,
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mely előbb is adatott b e : e szerint az én módositványomnak 
szüksége főn nem forogván, azt visszavonom, s Ju sth  képviselő 
ur módosításához járulok. (Általános helyeslés.)

Csengery Antal : A kérdéshez kívánok szólani.
Elnök : Föl fogom tenni a kérdést, azután méltóztassanak 

észrevételeiket megtenni.
Azt hiszem, hogy első sorban Paczolay képviselő határo 

zati javaslata jő  szavazás alá, s ha ez elesnék, jönne a minisz
ter határozati javaslatának változatlan elfogadása : ha ez válto
zatlanul el nem fogadtatnék: akkor következnék a miniszter 
határozati javaslata Ju sth  József módositványával. (Helyeslés.) 
Ha ez elfogadtatnék : akkor következnének Molnár Aladár 
módositványai, melyek a határozati javaslat- m egtoldását képe
zik. Ha azonban ezen határozati javaslat elesnék : következné
nek egymásután Zsedényi, Simonyi Ernő, Tisza László, és végül 
Tisza Kálmán képviselő urak indítványai. (Helyeslés.)

Csenr/ery Antal : ítészem ről a kérdés ilyen föltevésében 
megnyugszom. E gy változtatást mégis tettem  volna a sorrend
ben ; nevezetesen azt, hogy Paczolay képviselő ur indítványa 
tűzessék ki szavazásra. (Ellenmondás.)

Nem tettem  volna ezen észrevételt, ha maga az elnök ur 
nem tette  volna az első helyre Paczolay képviselő ur indítvá
nyát. Egyébiránt megnyugszom a kérdés olyszerü föltevésében, 
a mint az az elnök u r által előterjesztetett. Csak azt kérem, 
hogy másodsorban a miniszter ur javaslata külön tétessék föl. 
(Helyeslés.)

Vidliczkay .József: K ét indítvány van az iránt, hogy a ház 
e kérdésben érdemlegesen ne határozzon. Az egyik Paczolayé, 
a másik Simonyié. Az nagyon helyes, hogy m indenekelőtt P a
czolay képviselő ur indítványa fölött szavazzunk; de szükséges, 
hogy m indjárt utána Simonyi képviselő ur indítványa tűzes
sék ki.

Elnök : M éltóztatnak ebbe belenyugodni ? (Helyeslés.) Mél
tóztassanak tehát azok, a kik elfogadják Paczolay képviselő ur 
indítványát, fölállani. (Megtörténik.) Nem fogadtatott el. Mél
tóztassanak fölállani azok, a kik Simonyi Ernő képviselő ur 
indítványát fogadják el. (Megtörténik.) Nem fogadtatott el. 
Következik a miniszter ur határozati javaslata. (Nem fogadjuk 
el !) Tehát nem fogadtatott el, M éltóztassanak már most fölál-
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lani azok, a kik elfogadják a határozati javaslato t Justh  kép
viselő ur módositványával. (Megtörténik.) Méltóztassanak most 
fölállani azok, akik nem fogadják el. (Megtörténik.) A képviselő 
urak meg fognak számláltatni. (A jegyzők megszámlálják a 
határozati javaslat m ellett és ellen szavazókat.)

A ház többsége 115 szóval 110 ellenében nem fogadja el 
Ju sth  József módositványával a miniszter határozati javaslatát. 
Ezzel együtt elesik Molnár Aladár indítványa is.

Következik Zsedényi Ede képviselő ur indítványa. Mél- 
tóztatnak Zsedényi Ede képviselő ur indítványát elfogadni ? A 
kik elfogadják : m éltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A több
ség nem fogadja el.

Következik Tisza László képviselő ur indítványa. Méltóz- 
tatnak  elfogadni ? A kik elfogadják : m éltóztassanak fölállani. 
(Megtörténik.) A többség nem fogadja el.

Most következik Tisza Kálmán indítványa. M éltóztatnak 
elfogadni ? A kik elfogadják, méltóztassanak fölállani. (Megtör
ténik.) Most méltóztassanak azok fölállani, a kik nem fogadják 
el Tisza Kálmán képviselő ur indítványát. (Megtörténik.) A 
többséget nem vehetem ki: a szavazatok meg fognak számiáltatni.

M éltóztassanak fölállani és állva maradni, mig megszám- 
láltatnak azok, a kik nem fogadják el Tisza Kálmán indítvá
nyát. (Megtörténik.) Most méltóztassanak azok fölállani, akik 
elfogadják. (Megtörténik.)

A ház 112 szavazattal 110 ellenében Tisza Kálmán indít
ványát sem fogadta el. (Elénk helyeslés és taps jobbfelől.)

M éltóztassanak abban megállapodni, hogy a mai napirend 
első tárgya befejeztetvén : a ház a választási törvény tárgya
lását folytassa. (Fölkiáltások : H át mi a határozat ? !)

Az, hogy a tárgyalt határozati javaslatok közül egy sem 
fogadtatott el. (Zaj.)

Péchy Tam ás: T. h á z ! A házszabályokhoz kívánok szó- 
lani. (H alljuk!) Ha a mai napirend tárgya a határozati javas
latok lettek  v o ln a : akkor a m egtörtént szavazás által tökéle
tesen befejezett tény volna a mai napirend első tárgya; miután 
azonban a mai napirend tárgyát nem a határozati javaslatok, 
hanem csupán a miniszter által beterjesztett előterjesztés képezte : 
nézetem szerint m ulhatlanul szükséges, hogy a ház megállapo
dásra jusson.
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A házszabályok 134. §-a azt mondja, hogy a ház „a tár
gyat a bizottsághoz, vagy osztályokhoz, vagy külön bizottság
hoz utasíthatja, és a végleges határozatot fölfüggesztheti“.

É n tehát ennek következtében kérem a t. h á z a t: méltóz- 
tassék a beterjesztett javaslatot a közalapok megvizsgálására 
kiküldött bizottsághoz utasítani. (Ellenmondások.)

Elnök: En azt hiszem, hogy helyesen fogtam föl a dolgot, 
midőn az által, hogy az e tárgyban előterjesztett határozati 
javaslatok közül egyik sem fogadtatott e l : a tárgyat ez idő 
szerint befejezettnek tartom.

Helft/ Ignácz: Bocsánatot kérek, t. ház, a mai napirenden, 
m int tudjuk, a kérvények voltak, és tudjuk : hogy még hatá
rozni kell azon kérvény fölött, mely az úgynevezett orthodoxok 
részéről beadatott. E  fölött még nem hozatott határozat. É n 
azt hiszem, hogy ha a ház e fölött szavaz: valami megállapo
dásra mégis ju t. (Nagy zaj.)

Tisza K álm án: T. liáz! (Halljuk! Halljuk!) Bajos volna 
azt mondani, hogy a ház egyik határozati javaslato t sem fogad
ván e l : napirendre t é r ; m ert ha ez m ondatnék k i : akkor épen 
azt ju tta tnék  érvényre, mi egyik leszavazott határozati javas
latban volt, tudniillik Paczolay képviselő úréban. Minden be
adott határozati javaslat tárgya a miniszteri jelentés volt. Miután 
a fölött semmi határozat létre nem jö tt :  egyebet kimondani 
végre nem lehet, m inthogy a miniszteri jelentés után a ház 
napirendre tér.

Paczolay János: Nem értek egyet azzal, m it Tisza Kálmán 
képviselő ur előadott; m ert az én indítványom  tovább ment, s 
azt foglalta magában, hogy érdemleges határozat nélkül menjen 
a ház napirendre. I t t  pedig minden néven nevezendő határozat 
nélkül, m int Tisza Kálmán m o n d ta : té rt napirendre a t. ház. 
E  kettő közt különbség van.

Maximovics M iklós: Péchy Tamás t. képviselőtársam nyil
váníto tt véleményével szemben bátor vagyok a házszabályok 
150. §-ára hivatkozni, mely azt ren d e li: hogy a ház által elvetett 
indítvány vagy javaslat, akár czélozza törvény alkotását, akár 
nem, és a tárgyalásnak bármely fokán vette te tt is e l : ugyan
azon ülésszak alatt tárgyalás alá nem vehető. A jelen §. 
értelmében nincs tehát egyéb hátra, m int napirendre térni. 
'Nagy zaj.)
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Kerkápoly Károly: T. ház! Teljesen egyetértek Debreczen 
város t. képviselőjével a tekintetben, hogy az a megállapodás, 
melynek kimondását k íván ják : tulajdonképen már m egtörtént. 
A t. közoktatásügyi miniszter ur egy jelentést terjesztett elé az 
izraelita iskola-alapról. Czólja a jelentésnek az volt, hogy alapul 
szolgáljon egy határozati javaslatnak, mely által ezen alap sorsa 
el le tt volna intézendő. A jelentést a t. ház tudomásul v e tte ; 
(Ellenmondás balfelől.) m ert nem is tehette, hogy ne vegye 
tudomásul, miután előterjesztetett. (Úgy ig e n !)

Nem abban a hivatalos form ában értem a tudomásul vételt, 
mely a megnyugvást je len ti; hanem csakugyan tudomást vett 
a jelentésről. (Fölkiáltások: Az igaz!) Azonban azon ügynek, 
melyre ezen jelentés vonatkozott, olynemü elintézését, a mint 
azt kívánta volna akár az egyik, akár a másik határozati javas
latban : a ház nem tudo tt m egnyugodni. Hogyan áll tehát a 
dolog ? Azon szükség, m iszerint azon iskolai alap rendezése 
iránt, melyre ez a jelentés vonatkozik, határozat hozassék: 
fönnáll a jövőre úgy, m int fönnállott a mai napig. Igaz, hogy 
ily intézkedés a mai szavazások után nem történhetik  meg 
egyikén sem azon módoknak, a melyek szerint tö rtén t volna 
bármely határozati javaslat elfogadása által. É n  azt hiszem, 
hogy ha him ondatik az, a mit kíván Debreczen város igen 
érdemes képviselője, hogy kim ondassék: miután csakugyan 
helyén v a n : ez felel meg a tónjmllásnak. A m int a tisztelt 
elnök ur kimondotta, hogy nem fogadtatott el égjük határozati 
javaslat sem, a kormány tudni fogja, hogy ezen alapra nézve 
mégis kell határozatnak hozatnia, és meg fogja találni a módját, 
hogy oly javaslato t terjeszszen elő, m elyet az egész ház kész 
lesz elfogadni. (Zaj. Halljuk!)

Zsedényi E de : Az előttem szólónak azon állítását, m intha 
a ház a miniszter ur jelentését tudomásul vette volna: nem 
fogadhatom el; (Zaj. Helyeslés.) m ert javaslatát elvetette, (Zajos 
ellenmondás. Nem vetette e l !) és igy jelentését tudomásul nem 
vette. Az ón véleményem szerint az elnöknek teljes igaza van. 
midőn kimondotta, hogy miután semmiféle indítvány el nem 
fogadtato tt: a ház napirendre tér. És ennek mi a következése? 
Az, hogy m iután a t. ház már hozott e tekintetben határo
zatot, melyben épen a vallás- és közoktatási m inisztert jelentés
tételre fölszólította, és ezen jelentés elm ellőztetett, (Zajos ellen
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mondás.) a házszabályok 150. §-a pedig azt mondja, hogy egy 
elejtett javaslat ugyanazon ülésszak ala tt nem kerülhet ismét 
tanácskozás alá: kötelessége tehát a minisztériumnak más javas
latot beterjeszteni. (Helyeslés.)

Csengery A n ta l: T. ház! (Nagy hosszantartó zaj. Halljuk! 
Nagy zaj.) T. ház! (Halljuk! Halljuk!) É n  nagyon csodálkozom 
azon, hogy a kik ezen kérdésnek ideiglenes eldöntését is aggo
dalmasnak nyilvánították, most ezen kérdésnek végleges eluta
sításába, vagy elmellözésébe oly könnyen beleegyeznek. (Föl
kiáltások balfelö l: A túlsó oldalon tap so lta k ! Folytonos nagy 
zaj. Halljuk!) É n azt hiszem, t. ház, hogy ha egy kérdésre 
nézve, a mely még elintézve nincs, végleges határozat nem 
hozatik : akkor ezen kérdés fö lö tt a tanácskozást folytatni kell 
addig, inig határozat nem hozatik. (Élénk ellenmondás. Zaj.)

Egy dolog volt, a melyre nézve, ha nem is jöhete tt létre 
többség ; de, nézetem szerint, minden oldalról egyetértenek, és 
ez az, (Zaj.) hogy az alap kezelése olyan legyen, mely a rabbi 
szeminárium fölállítását és a szegény népiskolák segélyezését 
lehetővé teszi. (Nagy zaj. Fölkiáltások: Nem térhetünk vissza! 
Ki van m ondva! Halljuk !)

É n  tehát a következő indítványt vagyok bátor beterjesz
te n i: „Mondja ki a ház, hogy mellőzvén az alapítvány jogi te r 
mészetének vitatását: helyeslőleg veszi tudomásul (Nagy zaj. 
Nem lehet már most! Halljuk!) az alap olyatén kezelését: mely 
a rabbi szeminárium fölállítását és a szegény népiskolák segé
lyezése által az izraeliták m indkét részének igényeit tekintetbe 
veszi.“ (Zajos ellenmondás.)

Bittó István miniszterelnök: T. ház! (Zaj. Halljuk!) Meg
győződésem szerint azon zsák-utczából, a melybe ezen kérdés 
ju to tt, egyetlenegy ut van, és ez az, mely a házszabályok 
150. §-ában van megírva. (Helyeslés.) O tt az van m ondva: 
„A ház által elvetett indítvány vagy javaslat, akár czólozza 
törvény alkotását, akár nem, s a tárgyalásnak bárm ely foko
zatán vettetett is el, ugyanazon ülésszak alatt többé tanácskozás 
alá nem kerülhet.“ (Úgy van!)

T. h á z ! Mi képezte itt  a tanácskozás tárgyát ? K étség
telenül a közoktatási m iniszter urnák jelentése ezen alap fö lö t t ; 
de ezen jelentésre vonatkozólag több indítvány adatott be hatá
rozati javaslat alakjában. Ezen nyolcz indítvány egyenként sza
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vazás alá bocsáttatván: mindannyi egyenként elestek. I t t  tehát 
ezen ügyre vonatkozólag több indítvány nem lóvén szőnyegen : 
uj indítványt szavazás alá bocsátani nem lehet, és a tárgyalást 
m ost már, m iután kimondatott, hogy az be van fejezve, néze
tem szerint, megújítani szintén nem lehet. (Élénk helyeslés.) 
íg y  tehát nem marad más hátra, m int ezen kérdést a 150. §. 
értelmében elodázni a jövő ülésszakra, midőn a kormány találni 
fog módot, melynek alapján e kérdés véglegesen megoldható 
lesz. (Atalános élénk helyeslés.)

Én, t. ház, ez alkalommal csak sajnálatomat fejezhetem 
ki azon félreértések fölött, melyek a te tt indítványok és azok
nak nem kellő m egvitatása folytán fölmerültek. (Hosszas zaj.) 
Nem szándékozom e tárgyra visszatérni, és csak azt akarom 
belőle következtetni, hogy mindenesetre ismeri a ház hangu
latát a kormány, és igy azon javaslat előterjesztésénél, melyet 
ezen ügyre vonatkozólag a jövő ülésszak elején m indjárt be 
fog nyújtani: arra kellő figyelemmel lesz, és erre való tek in 
tette l fogja előterjesztését megtenni.

Kérem tehát a t. házat, méltóztassék ebben megnyugodni. 
(Élénk helyeslés.)

Elnök: T. h á z ! M eltóztatnak abban megnyugodni, hogy a 
ház egyszerűen napirendre tér á t?  (Zajos fölkiáltások: Mon
dassák ki, hogy ez a 150. §. értelm ében tö rté n ik !) Tehát 
kimondom a határozatot, hogy a ház a 150. §. értelmében napi
rendre tér át. (Helyeslés.)



V. RÉSZ.

A jezsuitáknak Magyarországban való megtelepedésének kérdése.

Midőn a jezsuiták a ném et birodalomból kifizettek, több 
kérvény érkezett a képviselőházhoz az iránt, hogy azoknak 
Magyarországban való megtelepedése megakadályoztassék.

Az elsők között volt a Hajdú kerület és Pestm egye fel
irata, melyre nézve a kérvényi bizottság azon véleménybe, hogy 
azok a miniszterelnöknek kiadassanak 1872. deezember hó 14-én 
minden vita nélkül elfogadtatott, a harmadik kérvény Hajdú- 
Nánás város közönségétől a következő rövid vita m ellett tá r
gyaltato tt :

Dániel Ernő előadó (olvassa a 18, sorszám a la t t : Nánás 
város közönségének a ném et birodalomból kiutasított, jezsuiták 
bevándorlásának törvény által m egtiltatása iránt, beadott kér
vényére a bizottság véleményét, mely szerint a kérvény elinté
zés végett a miniszterelnöknek és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek adassék ki.)

Huszár Im re: T isztelt h á z ! Ezen legutóbbi kérvényre 
vonatkozólag leszek bátor egy m ódositványt benyújtani. A kér
vényeknek rendes elintézési módja az szokott lenni, hogy egyik
másik miniszternek kiadatik a kérvény azon utasítással, hogy 
e tárgyban intézkedjék. Ez nagyon helyesen is van ig y ; de 
vannak fontos és nevezetes kérdések, melyekre nézve szüksé
ges, hogy a ház értesülve legyen, mily módon in tézteitek  el. 
Nem szükség említenem, hogy e kérdés azok közzé tartozik, 
melyek elintézését igen sok ember kiséri figyelemmel és azért 
egyszerűen, minden indokolás nélkül, bátor vagyok azon mó
dositványt tenni, hogy a kérvényi bizottság javaslatához e vég
szavak fűggesztessenek: „azon utasítással, hogy intézkedéseik
ről annak idejében jelentést tegyenek a háznak. (Helyeslés 
balfelől.)

Kérem  a tisztelt házat, méltóztassók a m ódositványt el
fogadni.

II. 24
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Szögyény László: T isztelt ház! Alig te lt el fel órája, hogy 
a kérvényi bizottságnak egy kérvény fölötti jelentése m utatta- 
to tt be a háznak, mely szóról szóra ugyanaz volt, m int az, 
melyet a tisztelt előadó ur most felolvasott, és akkor, — mon
dom félórával ezelőtt — a Hajdú kerület és Pest-, Pilis- és 
Soltmegyék kérvényére nézve a ház szó nélkül elfogadta a kér
vényi bizottság véleményét. Azt tartanám  tisztelt ház, hogy ha 
most a kérvényi bizottság vélem ényén csak egy kis változást 
akarnánk is tenni, a következetlenség legsúlyosabb vádja alá 
jutnánk.

Ennek következtében kérem, hogy úgy, a m int az iménti 
hasontartalmu kérvényt elintéztük, intézzük el ezen kérvényt 
is. (Helyeslés jobbfelől.)

Péchy Tamás : T isztelt ház ! Legelőször is azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy a beterjesztett jelentés szerint a két kérvény 
nem egészen hasontartalm u. Az egyikre vonatkozólag az mon
datik, hogy az a Hajdú kerület és Pest-, Pilis- és Soltvárme- 
gyónek kérvénye a más országokból kiutasított jezsuiták beván
dorlása és letelepülése e llen ; a m ásikról pedig, hogy az Nánás 
város közönségének kérvénye a német birodalomból kiutasított 
jezsuiták bevándorlásának törvény által m egtiltatása i rá n t : tehát 
a tárgy nem azonos.

De ezen kívül más körülm ények is vannak, melyek figye
lembe veendők. Igaz, hogy ha általánosságban mondjuk, hogy 
egy tárgyban ma ekként határoztuk és újabban m ásként aka
runk határozni, e kettő m integy különböző határozatot invo lvá l; 
de méltóztassanak elhinni, hogy mentül gyakrabban érkeznek 
be ilyen fontosságú tárgyban kérvények, annál nagyobb figyel
met érdemelnek a ház részéről, és igy, hogy ha talán csak egy 
részről kérvényeztetnék, meglehet, hogy nem érdemelne annyi 
figyelmet, m intha több oldalról kérvényeztetik s azért szüksé
ges, hogy akként módosittassék a határozat, a m int az Huszár 
Im re képviselő u r által inditványoztatott, hogy az mintegy a 
nagyobb fontosságnak megfeleljen. E  tekintetből részemről 
Huszár Im re képviselőtársam azon indítványát, hogy a minisz
térium  e részbeni eljárásáról a házat értesítse, a tárgy fontos
ságához képest elfogadandónak tartom  és kérem a t. házat, 
móltóztassék azt elfogadni. (Helyeslés balfelől.)

Elnök : Szólásra nem lévén senki följegyezve, következik
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a szavazás. Tisztelt ház! Nánás város közönsége kéri, hogy a 
német birodalomból kiutasíto tt jezsuiták bevándorlása törvény 
által tiltassék m eg; a kérvényi bizottság azt javasolja, hogy e 
kérvény elintézés végett a m iniszterelnöknek és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek adassék k i; Huszár Im re képviselő 
ur erre nézve egy m ódositványt nyú jto tt be, mely azt ta rta l
mazza, hogy ehhez még e szavak tétessenek „azon utasítással, 
hogy intézkedéseikről annak idejében jelen tést tegyenek a 
a háznak.“

M indenekelőtt felhívom azon képviselő urakat, kik a kér
vényi bizottság véleményét elfogadják, méltóztassanak felállani. 
(Megtörténik.) A többség elfogadja.

Péchy Tamás: A kérdéshez vagyok bátor szólam. (Zaj. 
F elk iá ltások : Már szavaztunk!) A kérvényi bizottság vélemé
nyét m indannyian elfogadtuk, most következnék a Huszár Imre 
módositványa feletti szavazás, mely a hozott határozattal nem 
ellenkezik. (Helyeslés balfelől.)

Elnök: Legelőször a kérvényi bizottság véleménye fogad
ta to tt el.

Most következnék Huszár Imre képviselő ur módositvá
nya, ki a véleményhez hozzáadatni kívánja, hogy „intézkedé
seikről annak idejében jelen tést tegyenek a háznak.“ A kik 
Huszár Im re ezen m ódositványát elfogadják, méltóztassanak fel
állani. (Megtörtént.) A többség nem fogadta el.

Sopron sz. kir. város kérvénye, a jezsuita zárdáknak m eg
szüntetése és a rendnek m agyar korona országaiban való e ltö r
lése irán t 1873. január 17-én, minden vita nélkül a közoktatási 
miniszternek kiadatott, hasonlókép intóztetett el Késm árk város 
és Békés-megye felirata is.

Ellenben Csanádmegye feliratánál M ajthényi Dezső, 1873. 
február 8-án e következő indítványt tette  ezen tárgyban, m ely
nél a következő vita fejlődött k i :

Szögyény László a kérvényi bizottság előadója (olvassa a X II-ik  
sorjegyzékben foglalt, 12. sorszám alatt Csanádmegyónek a 
jezsuitáknak Magyarországból való kitiltása iránti kérvényére a 
bizottság véleményét, mely a vallás- és közoktatási miniszté
riumhoz u tasitta tn i véleményeztetett).

Majthényi Dezső: Tisztelt ház ! Tudom ón azt nagyon jól, 
hogy itt a házban csaknem szokássá vált köztünk, a kórvónye-
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két, hogy úgy szóljak, lóhalálában tárgyalni, és én szintén 
bevallom, hogy, tekintve a legtöbb kérvény· tartalm át, azt az eljá
rást indokoltnak is tartom  ; de viszont m éltóztassanak nekem 
megengedni, ha azt állítom, hogy vannak kérvények, melyekkel 
igy bánni nézetem szerint, nem csak hogy nem volna indokol
ható, de úgy volna kötelesség-mulasztással, m elyet maga a kép
viselőház követne el. Ily  kérvénynek tartom  én, tisztelt ház, a 
szőnyegen levő k é rv é n y t: a jezsuiták kitiltása tárgyában.

Alig van, tisztelt ház, az országgyűlés megnyitása óta kér- 
vényi bizottsági jelentés, anélkül, hogy legalább egy kérvénjr 
ne volna a kérvónyi bizottság sorozatában, mely a jezsuiták 
kitiltását kéri, és nem egyedül, hogy úgy szóljak, Istentől elkár- 
hozott zugból, egy helyről jönnek ezen kérvények; hanem jön 
nek az ország különböző vidékeiről, a szélrózsa minden irányá
ból jönnek egyes törvényhatóságoktól, m int például a jelen 
esetben is ; jönnek egyes városokból, az értelmiségnek viszony
lag véve, azon minden esetre gyúpontjából, ezért azt tartom, 
hogy nem csalódom, ha állítom, hogy ezen jezsuitaügy is egyike 
azoknak, melyek naponkint igen sok számos tag ját foglalkoz
tatván e hon lakóinak, úgy szólván, napi kérdéssé nőtték ki 
magukat.

Ily  kérvényekkel szemben tisztelt ház, hallgatni, vagy ami 
egyre megy, azt tenni, ami jelenleg is javasoltatok, hogy illető 
kérvény kiadatik a minisztériumnak, vagyis azon feneketlen 
mélységbe dobatik, honnan, az én emlékezetem szerint, legalább 
még eddig semmi sem került vissza a ház színe elé ; azt hiszem, 
igy járn i el többé a képviselőháznak nem lehet, nem szabad. 
(Helyeslés bal felöl.) Azért méltóztassanak nekem megengedni, 
hogy röviden, nagyon röviden fejthessem nézeteimet, mit tartok 
én a még máig kötelező törvényeket tekintve, a jezsuitáknak 
hazánkban való letelepedését és birtokolását illetőleg. (Halljuk!)

Ha végig tekintünk törvénykönyvünkön, tisztelt ház, és 
látjuk, hogy a legkülönbözőbb időszakokból vannak számos 
egyes törvények, hol egy, hol több szerzetes-rend jelentetik  ki 
az országban bevett szerzetnek: akkor akaratlanul is eszünkbe 
ju t, hogy őseink a szerzetes-rendek beczikkelyezésénél is azon 
eljárást követték, melyet követtek a honíiusitásnál; intézkedtek 
az egyes fölmerülő esetekhez képest és intézkedtek legjobb 
belátásuk szerint. Mert hogy, tisztelt ház, nem csak regisztratori
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tisztet teljesítettek a karok és rendek, mikor egy-egy ily szer
zetes-rendet beczikkelyeztek, hanem valóságos jogot gyakorol
tak ; erre nézve szabad legyen csak egy törvényre hivatkoznom, 
az 1715-iki VII. törvényczikkre, melyben a maltai rend beczik- 
kelyezése, az azt szorgalmazó király irán t gyöngéd figyelemből, 
azon kifejezéssel, hogy az ügy a jövő országgyűlésre halasztatik, 
m egtagadtatott, és sem a jövő, sem a következő országgyűlé
seken sohasem adatott m eg ; érezték ezen beczikkelyezés szük
ségét a jezsuiták is, és az 1687-ki országgyűléshez fordultak 
beczikkelyezés végett, mety őket csakugyan be is czikkelyezte 
a XX. törvényczikkelylyel. Az 1715. L X X III. törvényczikk 
pedig már birtokokat és azonkívül ülést és szavazatot biztosított 
nekik a rendek között.

A kérdés tehát jelen esetben, fölfogásom szerint tisztán 
az, hogy miután a jezsuitáknak beczikkelyezésóről szóló több 
törvény nem fordul elő törvénykönyvünkben; léteznek-e ille- 
leg, kötelezők-e még em lített törvényeink.

Én őszintén megvallom, tisztelt ház, azt tartom, hogy a 
jezsuiták beczikkelyezéséről idézett ezen törvények XIV. K ele
men pápa bullája által megszüntettek. M egszüntettek nem csak 
azért, m ert az érin tett bulla nálunk is tetszvényjogot nyervén, 
végrehajtatott, illetőleg a jezsuita-szerzet fö lo sz la tta to tt; hanem 
megszűntek azon egyszerű és természetes oknál fogva, m ert áll 
az, hogy ha az ok, azaz a jezsuita-rend megszűnt, az okozatnak 
is, t. i. a jezsuita-rend beczikkelyezéséről szóló törvényeknek is 
meg kellett szünniök. És itt  őszintén megvallom, nagyon fu r
csán érzem magamat, m iután ily véleményben vagyok, m ert 
ezáltal én vagyok kénytelen a pápai bulla érvényét védeni a 
kalocsai érseki megye nagytekintélyű főpapja ellenében, aki a 
jezsuita-rendről ta rto tt hires beszédében azt állította, hogy azon 
pápai bulla által a jezsuiták beczikkelyezéséről szóló magyar 
törvények épenséggel nem érintethettek.

Nagyon sajnálom, hogy a nagytekintélyű főpap nem húzta 
le a következtetést, nem okoskodott ezen alapon tovább ; m ert 
ha az áll, tisztelt ház, hogy ezen bulla az érin tett törvényeket 
nem szüntethette meg, akkor igen természetesen következik, 
hogy jelenleg a földön két jezsuita-rend van. Egyik a XIV. 
Kelemen pápa által föloszlatott, s a később ismét fölélesztett 
„Ignatius Loyola rend“, széles e világon, Magyarország kivéte
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lével, és a másik a XIV. Kelemen pápának bullája által sem 
föloszlatott, — tehát föl sem is élesztetett — talán Ludovicus,
— azaz bocsánat: Ignatius Loyola-rend Magyarországban.

É n  megengedem, hogy lehetnek sokan, kiknek titkon aspi- 
rácziójuk lehet még ily jogokkal is tágitni a m agyar ország
gyűlést, hogy az uj, még nem létező szerzetes-rendeket terem t
hessen, és meglevőket megszüntethessen ; de én őszintén beval
lom, hogy nem kérnek e jogból, és hiszem, hogy a nemzet sem 
kér belőle mindaddig, mig e háznál lesz a kezdeményezés joga.

Eszerint, tisztelt ház ! mi a jezsuiták beczikkelyezését illeti, 
tisztában lévén, t. i. hogy nincsenek beczikkelyezve, áttérek és 
csak nagyon röviden érintem  birtokolásukat, illetőleg, röviden 
érinthetem  azért, m ert az e részben fönnálló törvények annyira 
határozottak és világosak, hogy csak ezek szavait kell fölolvas
nom és m indjárt tisztázva lesz az ügy.

Az 1498. LV. törvényczikk igy szól: „A püspökök s egy
házi főpapok bármelyike is, saját személye s egyháza részére 
világi birtokokat és birtokjogokat a királyi felségtől ne nyer
hessenek, sem pénzükért örök jogon ne vehessenek, vagy zálog- 
kép ne bírhassanak.“

Ugyanazon évi LXV. törvényozikk szintén ezeket mondja 
azon különbséggel, hog nem tisztán a főpapokra érti ezt, hanem
— amint a törvény magát kifejezi — „valamennyi többi egy
házi férfiakra.“

A későbbi 1647. X V II. törvényczikk pedig azt m ond ja : 
hogy „e helyen az 1498. LV. törvényczikk m egujittatik .“

Eszerint tehát· tisztán áll, hogy m iután a jezsuiták kezén 
ez időszerint csak világi birtokok vannak, hogy ezáltal törvény- 
ellenes cselekvény követtetik  el.

íg y  állván a dolog, tisztelt ház, azt tartom , hogy ha csak 
a ház nem akarja ignorálni a létező törvényeket, és ezáltal az 
általa alkotott és még jövőben is alkotandó törvények tiszte
letét m integy előre le ron tan ia ; a háznak csak kettő közt lehet 
választania, vagy oda utasítja a vallás- és közoktatásügyi minisz
tert, hogy terjesszen be mielőbb törvényjavaslatot a jezsuiták 
beczikkelyezéséről, és az idézett törvényekben kim ondott azon 
elvnek módosításáról, hogy a holt kéz világi birtokot nem vásá
ro lhat; vagy pedig m eghagyja a közoktatás- és vallásügyi 
m iniszternek azt, hogy az általam idézett törvény értelmében
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szigorúan járjon  el a jezsuita szerzettel szemben. Azt hiszem 
legalább, hogy a ház egy nagy részét nem fogja meglepni az, 
hogy én azon két mód közül az u tóbbit ajánlom, (Helyeslés 
bal felől.) és e szerint szerkesztvén indítványom at, bátor leszek 
azt fölo lvasni:

Tekintve, hogy hazánk állami függetlensége megóvása 
érdekében, az egyházzal szemben is, m indig egyik biztosítéknak 
tekinté, hogy minden idegen szerzetes-rend, csak ha országgyü- 
lósileg beczikkelyeztetett, vétetett, illetőleg fogadtato tt be az 
országba; tekintve továbbá, hogy az 1498. LV. s LXV. tör- 
vényczikkek, valamint az ezeket később megerősítő, s mind 
máig érvényben levő 1647. X V II. törvónyczikk is minden egy
házi személytől megvonák bármely czimen is világi birtokok 
vagy birtokjogoknak szerzését: világos, hogy a jezsuita-szer
zetnek hazánkba való újabb betelepülése, m iután az 1687. XX . 
és 1715. L X X III. beczikkelyezéséről szóló törvények, továbbá a 
későbbi feloszlatásokat elrendelő és a tetszvényjog nyerte után 
nálunk is végrehajto tt pápai bulla által érvényűket vesztették, 
törvényen nem a la p u l; világi birtokoknak általuk való birtok
lása pedig épen törvénytelen, m ert erre, még ha be volnának 
is czikkelyezve, nem jogositvák:

Mindezeket, valam int azon közmegbotránkozást is, melyet 
az imént em lített szerzetnek az ország törvényeivel azon njdlt 
ellentétbe való helyezkedése világszerte keltett, tekintve a ház 
Gsanádmegye közönségének kérvényét, azon utasítással teszi át 
a vallás- és közoktatási és a belügyminiszter lírákhoz, hogy a 
jezsuita-szerzetet haladéktalanul tiltsák ki az ország területéről, 
birtokaikkal pedig a fönnidézett törvények értelmében járjanak 
el; eljárásuk eredményéről a ház a jelentéstételt minél előbb 
elvárja.

Elnök: Kívánja a tisztelt ház, hogy az indítvány még egy
szer fölolvastassek? (Fölkiáltások bal felő l: E lfogadjuk!)

Szentimrey E lek: Tisztelt képviselőház! Hogy a törvény
hozó-testület magas hivatását betöltse s föladatának megfeleljen, 
elkerülhetlenül szükséges, hogy a hazánk szellemi és anyagi 
fülvirágzását és fejlesztését eszközlő törvények alkotása m ellett 
kiváló figyelmet fordítson a nemzeti élet azon mozzanataira, 
melyek a jövő alakulásnak s fejlődésnek úttörőül és irányadóul 
szolgálnak.
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Egy ily fontos mozzanatát képezi nemzeli életünknek azon 
fokozatosan terjedő, mind hangosabban s általánosabban nyilat
kozó közérzelme, mely az egyházi hierarchia világi hatalmának 
és befolyásának föntartását vagy nevelését czélzó minden kísér
let vagy törekvés ellen a leghatározottabban és erélyesebben 
tiltakozik.

Egy újabb ilynemű tiltakozással állunk szemben a jelen 
kérvény tárgyalásánál, melynek fontosságát, időszerűségét kót- 
ségbevonni, s a kérdést elodázni — nézetem szerint — lehetet
len anélkül, hogy a hazai felvilágosodott s müveit közérzelem 
a legsúlyosabban meg ne sértessék.

Tisztelt képviselőház ! sokan vannak nemcsak a hazában, 
de talán e házban is, kik a jezsuitakérdést elvontan szemlélvén, 
annak fontosságát, habár átalánosságban hajlandók is elismerni.
— fölvilágosodott s rajongásra nem hajlandó népünk jelleménél 
fogva — hazánkra nézve veszélyesnek el nem ism erik ; én e 
nézetben nem osztozhatom, és pedig azért: m ert a jezsuitakér
dés jelenben a katholiczizmus ügyével oly szoros összeköttetés
ben létezik, hogy annak m ikénti megoldása a katholiczizmus 
jövőjére döntő befolyással leend, és ha a római V atikánban jelen
leg fölülkerekedett irányát az európai hatalm ak diplomácziájának
— s ezek között m onarchiánkénak is — megdönteni nem sike- 
rülend : ez esetben az á talak íto tt katholiczizmus a modern állam 
kebelében és viszont az ily katholikus országokban a modern 
állam eszméje m egtűrhető nem leend.

A nagy ném et állam, melynek tekintélyes és döntő befo
lyással bíró része protestáns, világra szóló győzelme után fél 
ez esélytől, és ez átkos emlékű rend kiirtásán, s befolyásának 
megtörésén egész erővel m űködik : m iért ne követnők példáját 
e téren mi, kiknek jövő állami létére e kérdés megoldása döntő 
befolyást g yako ro lha t; m ert nem szabad felednünk, hogy 
hazánk népességének igen nagy része katholikus, s ennek ismét 
túlnyomó része — tájdalom  — az értelmiség s m űveltség ala
csony fokán áll; továbbá: hogy hazánkban e hierarchia még 
jelenben is óriási vagyonnal rendelkezik, s ezenkívül igényt 
formál azon nagyterjedelm ü vagyonokra is, melyek országos 
eredetét, term észetét és rendeltetését eltagadni nem lehet; végre: 
azt sem szabad felednünk, hogy a még mindig nagy tekintély 
és befolyással biró magas arisztokracziának épen azon része
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viseltetik — nyílt vagy titkos — vonzalommal ez iránt, mely 
talán a legnagyobb anyagi és szellemi erővel rezdelkezik ; már 
most, tisztelt képviselőház, ha mindezeket megfontolva, rövid 
m últúnkra visszatekintünk, s a körülöttünk fekvő európai nem
zetek újabb fejlődési proczesszusával hazánként egybehasonlit- 
ju k : fájdalommal győződhetünk meg afelől, hogy mig az euró
pai legkatholikusabb nemzetek az utóbbi pár évtized alatt a 
lebilincselt szellem fölszabadításában rohamos előhaladást tanú
sítottak. addig hazánkban alkotm ányunk s nemzeti kormányunk 
visszaállítása óta e téren nemcsak előlépés vagy megállapodás, 
de épen visszamenés tapasztalható.

Ez állítás igazolására legyen szabad legelőször is egyik 
nagy tudományi! történetírónk egy nagybecsű müvében (25 óv 
Magyarország történetéből) foglalt azon czikkre hivatkoznom, 
melyben a m agyar főpapok befolyásának csökkenését oly élet
hűen és találóan ecseteli; de legyen szabad a szabadságharcz 
idejére az 1848-iki korszakra hivatkoznom, midőn a főpapjaival 
teljesen m eghasonlott katholikus klérus, egy a miniszterségig 
emelkedett főpappal ólén, nemcsak a szabadság és alkotm á
nyosság kivívásában, de az egyházi téreni szabadelvű gyökeres 
reformok követelésében is, a fölvilágosodott világi elemmel egy 
téren állott, mely álláspontját az abszolutizmus egész korszaka 
alatt, még az 1861-iki rövid alkotmányos időszakban is híven 
m egőrizte; azonban az ezen időszakot követő m agyar provizó
rium idejében már némi befolyásra vergődött főpapság, nem 
zeti korm ányunk gyengeségét oly annyira kizsákmányolni bírta, 
hogy mai nap már csaknem az egész — elném ított és megfé
lem lített — alpapságával egyetértve, az ország törvényeivel 
daczolni, (Helyeslés) s kihívó álláspontot foglalni képes, sőt a 
közelmúltban a kormány kezdeményezése m ellett összehitt kath. 
kongresszusban oly nagy ultram ontán többséget tudo tt magá
nak biztosítani. E  többség állam- és alkotmányellenes törekvése 
ismeretes a t. ház előtt, s tudjuk, hogy m erénylete csakis fön- 
séges uralkodónk alkotmányos érzületén szenvedett h a jó tö rést; 
e többség szelleme, fájdalom, még nem enyészett el, időnkint 
kísért, s ha meggondoljuk azt, hogy a hazánkban már évtize
dek óta m agára hagyott hierarchia részben protestáns és állító
lag szabadkőmivesekből álló kormány alatt te tte  ez előhala
dást : m ennyire volna képes világi hatalm át és befolyását
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fokozni, ha esetleg a kormány vezetésével oly egyén bízatnék 
meg, ki a hierarchia iránt nyílt, vagy titkos vonzalommal visel
tetnék. Én, t. ház, az eshetőségtől úgy hazámat, m int magát a 
katholiczizmust — saját jól felfogott érdekének szempontjá
ból — meg kívánom őrizni, (Helyeslés) őszintén óhajtva a 
hazánkban nem kis befolyással bíró alsóbb papságot, a jezsui
ták által vezetett, mai római irányt követő főpapjaik békóiból 
kiszabadítani, s őket a szabadság, alkotmányosság és polgáro
sodás faktorainak visszaszerezni, s ez nézetem szerint legna
gyobb részben a korm ány erélyes föllépésétől függ ; s mert a 
M ajthényi képviselőtársam által benyújto tt elleninditvány alkal
m at ád a korm ánynak e téreni mulasztását helyrehozni, sőt a 
korm ánypártnak annyiszor hangoztatott, de az országban két
ségbe vont szabadelvüségót te tte l is bizonyítani, reményiem és 
óhajtom, hogy a ház az ez elleni indítványt egyhangúlag hatá
rozattá emelendi. (Helyeslés baloldalon.)

Szögyény László előadó·. T. ház! Szabadjon nekem, m int
hogy látom, hogy még több szónok van e tárgyhoz felírva, a 
kérvényi bizottság részéről egy rövid megjegyzést tennem.

Ugyanis azt hiszem, hogy e diskusszió már most is oly 
térre  lépett, a melylyel túlhaladta azon keretet, melyben tu laj
donképen a jelen tárgy  mozoghat. (Ellenmondás a baloldalon.) 
Meg fogom mondani, hogy miért vagyok épen e véleményben. 
Ugyanis t. ház, ez alkalommal nem a jezsuiták kérdéséről van 
szó, hanem szó van Csanádmegye beadott kérvényéről. (Fölkiál
tások a baloldalon: Tehát mégis a jezsuitákról!)

M éltóztassanak m eghallgatni! Az igen természetes, hogy 
m indenki hozzászólhat ezen tárgyhoz, hanem méltóztassanak 
megengedni, hogy véleményemnek kifejezést adjak abban : nem 
hiszem, hogy igy inczidentaliter egy olyan fontos kérdés, m int 
a melyről szó van, érdemileg eldönthető volna. Hiszen épen a 
t. képviselő urak fejtegették  azt, hogy ezen kérdés egy fontos 
országos kérdést képvisel, és én azt hiszem, hogy ha egy-két 
beérkezett kérvény következtében a képviselőház érdemlegesen 
tárgyalná az ügyet, úgyszólván az inicziativát saját kezéből 
kiadná, és azt m integy kívülről várná.

A képviselő ház ezen fontos tárgyra  nézve már is tanács
kozott, m ert több törvényhatóság, város és egyesek részéről e 
tárgyban beérkezett kérvényeket tárgyalt és mindezekre nézve
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azon határozatot hozta, hogy azok a vallás- és közoktatási 
miniszterhez tétetnek át. Ha áll az, hogy a jezsuiták be nem 
czikkelyezése folytán ignoráltatik  egy törvény, és ha áll az, 
hogy ezen dologban ez alkalommal érdemleges határozatot kell 
hozni, m int azt M ajthenyi képviselő ur kívánja, úgy nem lehet 
tagadni, hogy a képviselőház m ár is mulasztást követett el, 
mert már a m últ alkalommal, midőn hasonló tárgyban beadott 
kérvényeket tárgyalt, érdemleges határozatot nem hozott, mikép 
a tisztelt baloldal is hozzájárult, m inthogy egy szót sem szólt. 
(Fölkiáltások a baloldalon: Huszár Im re már akkor is fölszó
lalt!) Azt tudom, hogy Huszár képviselő ur egyszer fölszólalt 
egy ily tárgyban, hanem oly irányban fölszólalás nem történt, 
hogy a jezsuiták ügyében érvényleges határozatot hozzon a 
képviselőház. (Helyeslés.) és igy —

Én azt hiszem, hogy ez alkalommal sem tehetünk egye
bet, m int azt, hogy épen a tárgy fontossága m iatt a kér
vényt tanulmányozás végett a vallás- és közoktatási m iniszter
nek adjuk ki, a ki tudni fogja, hogy mii}' lépéseket tegyen. 
Ajánlom a kérvényi bizottság véleményét a t. háznak. IHelyes- 
lés a jobboldalon.)

Bobory Károly: Én a jezsuiták kérvényét nem azonosítom 
az egyház érdekével. Szabad legyen megjegyeznem, hogy a te l
jes vallásszabadság álláspontján állok, (Helyeslés.) m ert csak az 
képes az egyes vallásokat felvirágoztatni, m int azt Észak-Ame- 
i'ika példája m utatja. Nem is az a kérdés itten, kik a jezsuiták, 
kik voltak ők a szerzet első felállításakor, mi volt működésűk 
a 16—17-ik században, s mi volt ennek eredm énye?

A kérvényi bizottság azt véleményezi, hogy Csanádmegye 
kérvénye tétessék át a vallás- és közoktatási miniszterhez. Az 
én meggyőződésem az, hogy alkotmányos országban az állami 
intézményeknek a közvélemény kifolyásának kell lenniök. En 
e szempontból ítélem meg a dolgot. A világ közvéleménye a 
jezsuitákat elítéli. (Helyeslés balfelől.) A jelen helyzetet tekintve, 
én is elítélem őket, (Helyeslés balfelől.) el azért, m ert a leg
közelebb múlt időben azt láttam , hogy ezen szerzet volt az, 
mely elvetette azon üszköt, melynek lángja most úgyszólván 
széles e világon emészti az egyházat, különösen Németorszá
got rázkódtatja, minek következése le tt Németországból való 
kiűzetésük.
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A kérdés az, hogy a kiűzőiteknek itten  hely adassók-e, 
vagy nem ? É n  azt hiszem, már az, hogy a német birodalom 
indíttatva látta  magát, őket kebléből k iű zn i: elég nekünk arra, 
hogy intézkedés tétessek a részben, hogy itt m agúkat meg ne 
fészkelhessék. (Helyeslés balról.]

Egyébiránt, m inthogy a kérvényi bizottság előadója szin
tén elismeri, hogy ez fontos állami kérdés, meg vagyok győ
ződve, hogy a miniszter ur e tekintetben a közvéleménynek 
megfelelő törvényjavaslatot fog a ház elé terjeszteni.

Még csak pár szót akarok mondani. Nagyon sajnálom, 
hogy ellentétben a közvéleménynyel, némely főpapjaink száz
ezreket költöttek a jezsuiták meghonosítására, mely százezrese
ket sokkal korszerűbb és hazafiasabb czélokra fordíthatták 
volna. (Helyes.) Más részről sajnálom, hogy a kapornai apátság 
ügyében, mely a jezsuiták kezeibe került, te tt  interpelláezióra 
mindeddig választ nem hallottunk.

É n Csanádmegye kérvényét, m int az ország közvéleményé
vel egyezőt, pártolom. (Helyeslés a, baloldalon.)

Gaál M ihály: T. h á z ! Én a szőnyegen forgó kérdés érde
méhez szólni ezúttal nem kívánok, hanem csak a mennyiben a 
Hajdú-kerületnek Csanádmegye kérvényéhez hason tartalm ú 
kérvénye adatott be és a m ennyiben az indítványozó Majthényi 
Dezső képviselőtársam ez alkalommal csakis Csanádmegye kér
vényét kívánta figyelembe v é te tn i: én a beterjesztett indítvány
hoz oly módosítást ajánlok, mely szerint Csanádmegye kérvé
nyével együtt H ajdú-kerületek kérvénye is emlittetnók meg, 
annálfogva a következő m ódositványom at kívánom benyújtani: 
M ajthényi Dezső indítványában „Csanádmegye“ után teen d ő : 
„és a H ajdú-kerületeknek hasontartalm u kérvénye.“

Szögyény László előadó: T. ház ! Legyen szabad megemlí
tenem, hogy képviselő urnák ezen indítványát lehetetlen elfo
gadni, m iután a H ajdú-kerületek kérvénye már egy hét előtt 
tárgy altato tt (Helyeslés.) és e tekintetben határozat is hozatott, 
melyet m egváltoztatni már nem lehet. (Általános élénk he
lyeslés.)

Lázár A d á m : T. ház! (Zaj. Jobboldalról: Eláll!) Minde
nekelőtt a kérvényi bizottság t. előadójának azon megjegyzé
sére kívánok észrevételt tenni, miszerint abból indul ki, hogy
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érdekében nem tö rtén t tárgyalás és hogy ebből azt következ
teti, hogy ez a-lkalommal se lehessen tárgyalás alá venni. Hogy 
az nem történt, az azért volt, m ert a miniszterhez utasításnak 
bizonyos eredményét rem élték ; miután azonban naponkint 
tapasztaltatik, hog}r ezen eljárás ki nem elégítő és a közvéle
ményre nézve meg nem nyugtató nem le h e t : el nem fogadha
tom sem a kérvényi bizottság javaslatát, a mely egyszerűen az 
illető miniszternek indítványozza kiadatni Csanádmegye kérvé
nyét, sem pedig M ajthényi Dezső indítványát, mely szerint 
határozatilag kívánja u tasittatn i a minisztériumot, hogy a 
jezsuiták kitiltására és birtokaikkal való elbánásra hatalmaztas- 
sék f e l ; sem az egyik, sem a másik véleményéhez nem já ru l
hatok pedig azért, m ert a kérvényi bizottság véleménye nem 
kielégítő, mivel ezzel ezen tárgy a miniszteri lom tárba jutand, 
mig M ajthényi Dezső indítványa oly tág felhatalmazást foglal 
magában, melyet elfogadhatónak azért sem tartok, mivel a kép
viselőház ily általános meghatalmazás következtében azon hely
zetbe juthat, hogy t. i. a minisztérium szabad tetszése szerint 
oldjon meg egy ilyen fontos kérdést, a nélkül, hogy a képvi- 
selöház tulajdonképen annak tüzetes és részletes megoldására 
szolgáló irányelvekkel tisztában volna.

Csak a végeredményekből látjuk aztán azon anomáliákat 
és káros következményeket, a melyek egy ily általános fel
hatalmazásnak kifolyásai.

Ezért én mindazon érvekhez, a melyeket előttem  szóló 
Majthényi Dezső és Bobory Károly t. képviselő urak előadtak, 
csatlakozva, egy m ódositványt vagyok bátor a t. ház figyel
mébe ajánlani, m ert ezen ügy sokkal fontosabb, semhogy ezen 
ügy csak úgy futólag döntessék el a képviselőházban egyfelől. 
(Helyeslés.)

Másfelől azon indítványt, hogy a minisztérium fetetl- 
lenül hatalmaztassék fel a jezsuiták kitiltása irán t csaknem 
rendeleti utón, minden törvényczikk nélkül, helyesnek nem ta r
tom ; hanem sokkal helyesebbnek és alkotm ányosabbnak talá
lom azt, hogy „a minisztérium a jezsuiták kitiltása és vagyo- 
naikkal törvényszabta eljárás végett mielőbb megfelelő törvény
javaslato t terjeszszen a ház elé!“ Ajánlom a t. háznak ezen 
m ódositványom at elfogadásra.
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Gróf Csálcy Tivadar·. T. ház! Többször hallottam  már, hogy 
a ki a jezsuiták kérdéséhez hozzászól, darázsfészekhez nyúl. Én 
azt hiszem, hogy lehetetlen ezen alkalommal ezen kérdést be- 
hatólag tárgyalni, ámbár nem rettennék vissza, ezen darázs
fészekbe belenyúlni; szorítkozom annak kijelentésére, hogy én 
nem vagyok a jezsuiták barátja és nagyon kívánom azt, hogy 
valam int más országokat elhagytak, úgy ezen hazából is vonul
janak ki. (Helyeslés !)

A mi a benyújto tt határozati javaslatot illeti, arra nézve 
azt az észrevételt vagyok bátor koczkáztatni, miszerint ón nem 
hiszem, hogy ezen kérdést ily utón, igy inczidentaliter meg 
lehessen oldani. Véleményem szerint a benyújto tt kérvényekre 
a képviselőház csak oly végzéseket hozhat, a melyek szerint 
ezen kérvények, vagy a m int szokás volt egyszerűen, vagy 
pedig bizonyos utasításul szolgáló vóleménynyel a minisztérium
hoz átküldi. (Helyeslés.) Véleményem szerint ezen végzés fog
lalhatja magában azt is, hogy a minisztérium a törvények értel
mében járjon el. De hogy ezen utasításokban egyszersmind a 
törvény m agyar m agyarázata is foglaltassák, a mely magyarázat 
lehet helyes, de lehet helytelen is, a minek megállapítása, vájjon 
helyes, vagy nem helyes, csakis beható tárgyalás után konsta
tálható, őszintén mondva, helyesnek nem találom. É n  a hatá
rozati javaslathoz ily formulázásban a jelen perczben hozzá nem 
járulhatok. Kérem azonban a t. háztól, hogy ezen határozati 
javaslat, a mely m indenesetre oly kérdést foglal magában, a 
melylyel épen a jelen időben tüzetesen foglalkozik az egész 
világ, nyomattassók ki. és külön tárgyaltassók a házban. (He
lyeslés.)

Patay István: (H alljuk! H a llju k !) T. ház ! É n  azért szóla
lok fel, m ert az előadó ur m éltóztatott bennünket kárhoztatni 
azért, m iért nem szólaltunk fel a hasonórtelm ü kérvényeknél 
úgy, m int jelenleg. A hibáztatást visszautasítom nemcsak magára 
az előadó urra, hanem az egész kérvónyi bizottságra, m ert az 
mindig a szokott módon könnyedén véve a dolgokat, maga 
után ragad minket a helyett, hogy teljesítvén a kötelességét, a 
fennálló törvény szerint oda utasítaná a minisztériumot, hogy 
teljesítse kötelességét! (Helyeslés a szélsőbaloldalon.)

Apponyi Albert gró f: T. ház! (Halljuk! Halljuk!) Azon 
feszült figyelem, melylyel m éltóztatott fölállásomat és felszóla-
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lásomat fogadni, (Mozgás balfelől.) azon gondolatot tám asztja 
bennem, hogy oly várakozásokat táplálnak, melyeknek ezúttal 
megfelelni szerencsém nem lesz.

Távol van tőlem, hogy én a M ajthényi képviselő ur által 
beadott indítvány érdemébe bocsátkozom; ámbár nem tagadom, 
hogy némi önmegtagadásomba kerül, sokakra azok közül, m iket 
felhozni m óltóztatott, nem válaszolni. Nem bocsátkozom azon
ban a dolog érdemébe azért, m ert tökéletesen osztozom a kér
vényt bizottság tisztelt előadójának azon véleményében, hogy 
parlamentális szokások és ezen ház szokásai szerint is nem egé
szen helyes eljárás : fontos kérdéseket úgy inczedentaliter sem 
a kormány, sem a ház tárgyaitól njmrt inicziátiva, hanem kívülről 
nyert megindítás folytán tárgyalni. (Helyeslés.)

Akár elfogadtatik ezen alkalommal M ajthényi képviselő ur 
indítványa, akár nem, én igen óhajtom ezen szempontból is, és 
kérem a t. házat, hogy ezt egyelőre mellőzni méltóztassék. Ha 
elfogadtatik, a kormány ezen kérdés iránt nyilatkozni fog 
m indenesetre: vájjon ezen utasítást elfogadja-e, vagy vájjon 
ezen utasítás alól magát felm entetni kéri. És hogy ha igy a 
dolog érdeme napirendre tétetik, nem fogok visszariadni a 
diszkussziótól, és a dolog érdeméhez kötelességem szerint egyéni 
meggyőződésemnek megfelelőleg hozzá fogok szólni.

Ezt egyelőre nem teszem ; hanem kérem a t. házat, hogy 
csupán azon indokból, m ert ily fontos kérdésnek inczidentaliter 
kívülről beadott kérvény ötletéből való tárgyalása, a mi eddigi 
szokásainkkal sem egyezik meg, méltóztassék a kérvónyi 
bizottság vélem ényét elfogadni és azt ennek ellenében beadott 
indítványt mellőzni. (Helyeslés jobbfelől.)

Elnök: Szólásra senki többé fel nem lévén jegyezve, követ
kezik a szavazás.

A kérvónyi bizottság által hozott határozatra nézve három 
javaslat fekszik a t. ház előtt. Egyik a kérvónyi bizottság javas
lata, mely szerint a vallás- és közoktatási minisztériumhoz lenne 
utasítandó a kérvény, s ennek ellenében két rendbeli indítvány, 
melyek még egyszer fel fognak olvastatni.

Szeniczay Ödön jegyző (újra felolvassa a M ajthényi által be
adott indítványt).

Elnök : T. ház ! Mielőtt Lázár képviselő ur határozati javas
lata felolvastatnók, kötelességemnek tartom  bejelenteni, hogy
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időközben Csáky Tivadar gróf képviselő ur írásban nyújto tta  
be indítványát, mely azt tartalmazza, hogy M ajthényi határozati 
javaslata kinyomassék, és egy bizonyos napon tárgyalás alá 
vétessék. Tehát ezen indítvány is szavazás alá fog bocsáttatni.

Széli Kálmán jegyző (olvassa Csáky Tivadar indítványát, 
mely M ajthényi Dezső indítványát kinyom atni és külön tá r
gyaltatn i kívánja. Továbbá ismét felolvassa Lázár Adám hatá
rozati javaslatát).

Elnök : T. ház ! Azt hiszem a kérdések sorrendje a követ
kező lehet.

M indenekelőtt is a kérvényi bizottság véleménye lesz sza
vazás alá bocsátandó, azon esetre, ha nem fogadtatnék el : 
Csáky indítványa jő  szavazás alá. (Fölkiáltások balfe lő l: Maj- 
thényié.)

Bocsánatot kérek igenis, a szabályok értelm ében Csáky 
Tivadar gróf indítványa, mely a kérdéshez legközelebb áll, 
m iután ez függőben kívánja tartani és később kívánja tá r
gyaltatni.

Csáky Tivadar gróf: Véleményem szerint akár a kérvényi 
bizottság véleménye fogadtatik el, akár nem, az én indítványom 
minden esetre szavazás alá kerül, m iután az a határozati javas
latra vonatkozik.

É n  is elfogadom a kérvényi. bizottság vélem ényét; de az 
nem zárja ki, hogy indítványom  elfogadtassák, mely szerint a 
kérdés napirendre teendő és külön tárgyalandó. (Helyeslés.)

Elnök·. M indenekelőtt tehát azok, kik a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadják,kérem  felállani. (Megtörténik. Felkiáltások : 
K isebbség!) Most felkérem azon képviselő urakat, a kik nem 
fogadják el, felállani (Megtörténik.)

T. ház! É n  a többséget kivenni nem vagyok képes. (Zaj.) 
Fölhívom  tehát azon képviselő urakat, kik a kérvényi bizottság 
véleményét elfogadják, állva maradni.

Miletics Szvetozár: A szavazáshoz kívánok szólni! (Zaj. 
Fölkiáltások: Nem lehet!)

E lnök : Ha a képviselő urnák a szavazásra nézve van meg
jegyzése, méltóztassék azt ezután előadni. (Helyeslés.) 133 sza
vazat 102 ellenében nem fogadja el a kérvényi bizottság véle
ményét. (Éljenzés balfelől.)

Miletics Szvetozár·. T. ház! E n  úgy láttam , hogy a horvát-
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országi képviselők is szavaztak, kiknek nem volt joguk sza
vazni, m ert a kultuszügyi dolog, mely tisztán csak Magyar- 
országra vonatkozik; azért tiltakozom  a szavazás ellen és uj 
szavazást k é rek ! (Atalános ellenmondások.)

Zsivkovics József. T. ház! Ezen felszólalásomra csak azon 
észrevételem van, hogy a horvátok nem szavaztak, sem pro. 
sem kontra; mi ülve m aradtunk m indkét szavazás alkalmával; 
nem tudom tehát, hogy ju to tt  a képviselő ur ahhoz, hogy mi 
szavaztunk. (Felkiáltások némelyek részéről: H elyeslés! M ások: 
Szavazniok kellett v o ln a !)

Csernátony Lajos: T. h á z ! Eri ugyan a t. képviselő urnák 
rektifikáczióját szívesen elfogadom, de nem látom helyet azon 
felszólalásnak, melyet Míletics képviselő ur tett, m ert ezen ügy 
a m agyar államot illeti, nem csak M agyarországot szorosan 
véve, hanem az egész m agyar királyságot. (Úgy van!) K övet
kezőleg a horvátoknak tökéletes joguk volt szavazni, és 
helyesen tették, ha szavaztak. (Elénk helyeslés.) Csak ennyit 
akartam  megmondani.

Elnök: Most következik azon indítvány, mely legközelebb 
áll a kérvényi bizottság javaslatához.

Najthényi Dezső: A szavazás módjához kívánok szólni.
Elnök: Bocsánatot kérek, még föl sem tettem  a k é rd é s t; 

majd azután méltóztassék szólani. (Helyeslés.)
Nézetem szerint következnék, m int második kérdés, Csáky 

Tivadar gróf ind ítványa: hogy a M ajthenyi képviselő ur által 
beadott határozati javaslat kinj'omassék, szétosztassék és annak 
idején fölvétele irán t határozat hozassák.

Majthényi Dezső: A szavazás módjára nézve, hogy az egy- 
szerüsittessék, azt kívánom megjegyezni, hogy magam is hozzá
járulok Csáky Tivadar indítványához. (Helyeslés.)

Elnök: Tehát, akik Csáky Tivadar gróf indítványát elfo
gadják, méltóztassanak fölállani. (Megtörténik.) A határozati 
javaslat e szerint ki fog nyomatni, szétosztatni és annak idején 
a t. ház határozni fog.

Hasontárgyu kérvényekkel járu ltak  még a házhoz: Pozsony, 
Gölniczbánya, Újvidék, Komárom, Arad, Buda, Fium e városok, 
Torna, Baranya, Grömör és Kishont, Zemplén, Heves, Ugocsa, 
Ung, Turócz, Pestm egyék és az Aranyos-medgyesi 48-as kör, ezen 
kérvények tárgyalása függőben hagyatott.

I I . 25



VI. RÉSZ.

A polgári házasság kérdése.

Az aranyos-medgyesi kerület ötrendbeli kérvényét, terjesz
tette  1874. február 23-án Solymossy Bálint képviselő a kép- 
viselőbáz ele, a kérvénynek tárgyai v o lta k : a polgári házasság 
törvónynyé emelése, a jezsuiták kiűzetése és a papi javaknak 
az önálló bank alapjául való elvétele.

Ezen kérvény tárgyalása 1873. márczius 7-én a következő 
lefolyású v o l t :

Molnár Antal előadó: (olvassa a 23. és 24. sorszám alat
tiakat, melyek észrevétel nélkül elfogadtatnak, továbbá olvassa 
a 25. sorszám alatt az aranyos-medgyesi választó-kerület 48-as 
körének a polgári házasság törvénynyó emelése tárgyában kelt 
kérvényére a bizottság véleményét, mely szerint a k é rv én y : 
az állam és egyház közti viszony rendezésére kiküldött 27-es 
bizottságnak kiadatni véleményeztetik.)

Irányi Dániel: T. ház ! a kérvényt bizottság a maga indit- 
vánjm tételekor azon föltevésből indult ki, hogy a polgári házasság 
az egyház és állam közti viszonyhoz tartozik, s azzal szoros 
összeköttetésben van. Ezen fölfogás véleményem szerint hibás.

Az, vájjon valamely egyház szabadon az államhatalom 
beavatkozása nélkül alakulhasson, az, vájjon szabadon az állam- 
hatalom befolyása nélkül kormányozhassa-e önmagát, az, vájjon 
csupán saját erejéből tartsa-e főn magát, vagy pedig az állam 
részéről segélyben részesüljön: az igenis az állam és egyház
közti viszony tárgya, és hogy különösen M agyarországra térjek, 
az, vájjon a placetum föntartassék-e, az, vájjon a jus patronatus 
fenmaradjon-e, az, vájjon az alapítványi jószágok az állam által 
kezeltessenek-e vagy pedig az autonom egyháznak adassanak-e 
át, az, vájjon a kath. és görög főpapság kiváltságai fönmarad- 
janak-e vagy sem: ezek a kérdések igen is az egyház és állam
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közti viszonyt é rin tik ; de az, vájjon Magyarország polgára sza
badon követheti-e hitét, az, vájjon szabadon köthet-e házassági 
frigyet az országnak valamely gyerm ekével: ezek nem az állam 
és egyház közti viszonyra tartozó kérdések. Az első tisztán a 
lelkiismeret szabadságának, a második tisztán a törvény előtti 
egyenlőségnek kérdése.

így  fogta' fel ezen ügyet a m agyar törvényhozás, igy a 
jelen, m int az ezt megelőző országgyűlés.

Méltóztatik emlékezni, legalább azon képviselő urak, kik 
a múlt országgyűlésnek is tagjai voltak, hogy még 1869-ben, 
midőn a vallásszabadság iránt törvényjavaslatot nyújtottam  be, 
a t. ház azt azon szerkezetben nem fogadta el ugyan, azonban 
u tasíto tta  az akkori vallásügyi m inisztert, hogy egy hasonlót 
terjeszszen elő önmaga és azt boldogult Eötvös József b. telje
sítette is.· Ezen törvényjavaslatnak egyik pontjában azonként 
m int abban, m elyet magam voltam szerencsés benyújtani, a pol
gári házasság is benfoglaltatott oly formán, hogy arról külön 
törvény fog intézkedni.

S maga a jelen országgyűlés is, ha jól emlékszem, tavaly 
junius hóban az ón indítványom ra egy határozati javaslato t 
fogadott el, a mely szerint úgy a vallásszabadság, m int a polgári 
házasság behozatala irán t az illető miniszterek törvényjavaslat 
benyújtására utasittattak.

E szerint tehát maga a m agyar törvényhozás is úgy fogta 
föl a dolgot, hogy ezen két kérdés egyátalában nincs szoros 
összefüggésben azon kérdésekkel, a melyek az egyház és az állam 
közti viszonyt érintik. — Nem látom annálfogva át t. ház, hogy 
m iért kell, a háznak ism ételt határozatával ellenkezőleg, a pol
gári házasság ügyét elodázni, s azon bizottsághoz utasítani, a 
mely az állam és egyház közti viszony rendezése tárgyában kül
detett ki. — S ha nincs arra ok a tárgynak összefüggése m ia tt: 
van igen sok indok arra, hogy ezen indítvány ne fogadtassák el, 
hogy ezen kérdések ne odáztassanak el tovább.

N aponkint olvasunk a hírlapokban eseteket, a melyek 
m inden gondolkozó, minden szabadelvű hazafit mély fölháboro- 
dással töltenek e l ; eseteket, a melyek azt m utatják, hogy Magyar- 
országon a vallásszabadság, hogy M agyarországon a törvény 
elő tti egyenlőség csak hiú ábránd.

G yakran említettem, fájdalom, hogy gyakran kellett ten-
II. -5*
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nem azt, hogy a nazarénusok törvényen kívüli állapotban vannak ; 
házasságokat kötnek, és ezen házasságokból gyermekek születnek, 
a mely házasságok törvényen nem alapszanak, a mely gyerm e
kik következőleg törvényes gyerm ekeknek a bíró által nem 
ism ertethetnek el.

Naponként olvasunk eseteket, hogy honfitársaink külor
szágba kénytelenek vándorolni, hogy e hazának valamely gyer
mekével törvényes frigyre léphessenek, mindamellett, hogy tudják, 
hogyha e hazába visszatérnek: frigyük, törvényeink értelmében, 
érvényes házasságnak nem fog elismertetni, s következőleg a 
gyerm ekek is, m elyeket nemzeni fognak, a törvényes gyerm ekek 
czimóvel és jogaival bírni nem fognak; említettem továbbá egy 
esetet, mely gondolom, ezelőtt két évvel tö rtén t, egy erőszakos 
keresztelésről, mely Zom borban adta magát elő, e századnak, s 
mondhatom a korm ány szégyenére; s naponként olvasunk ese
teket, hogy a nép, nem lévén fölvilágosítva arról, m iként az, 
a mi törvényjavaslatként be volt adva, még törvényerővel nem 
bír, polgári házasságra lép, és azután részint azok, kik frigyet 
kötöttek, részint azok, kik ily kötésekre rábírták az illetőket, 
törvényesen bűntetteinek.

De azért a mi kormányférfiaink a vallás- és közoktatás- 
ügyi, valam int az igazságügy miniszter urak, haladnak a maguk 
szokott utján, és nem törődnek sem polgártársaink jajjaival, 
sem, merem mondani a nemzet becsületével. (Közbeszólások 
szélső balról: Igaz!) Az egyik a helyett, hogy a vallásszabadság 
irán t törvényt nyújtana be, vagy pedig egy nagy vallásfelekezet
nek óhajtását az autonómia ügyében teljesítene: midőn kor
inakat tesz az Al-Dunán vagy Esztergomban, a kath. papság 
dicsőségét zengi in k áb b ; a másik pedig a helyett, hogy azon 
kötelességét teljesítené, m elyet a ház még a múlt évben ráró tt, 
— a polgári házasság iránti törvényjavaslat beterjesztését 
értem, — tűri, hogy Magyarország törvényei egy úgynevezett 
szentszék, — lucus a non lucendo, — egy püspök által lábbal 
tapostassanak. (Igaz! szélső balfelöl.)

Méltóztassanak visszaemlékezni azon esetre, melyet még a 
múlt évben felhoztam. — Egy szegény ember, ki feleségétől el 
akart válni, a váczi szentszékhez folyamodott.

A szentszék törvényesen el is választotta őket ágytól és 
asztaltól. K övetkezett volna, m inthogy a felperes fél protestáns.
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volt·., a teljes elválasztás a gyulai törvényszék előtt. Ez sürgette 
a periratok áttételét, — miként az 1868-iki törvény rendeli, — 
sürgette ismételve, de mind hasztalan; évek évek után teltek, 
és a szenszéknek nem m éhóztatott törvényes kötelességének 
eleget tenni. Végre folyamodott az igázságügyminiszter úrhoz. 
Az igázságügyminiszter m eghagyta a szentszéknek, hogy 30 nap 
alatt tegyen jelentést. A szentszék hallgatott. K övetkezett újabb 
folyamodás, újabb rendelet, hogy felelősség terhe alatt tartozik 
a püspök jelentést tenni. A püspök ur szépen a papírkosárba 
dobta a királyi miniszter rendeletét és nem teljesítette azt.

Hajdan tisztelt ház, a középkorban, úgy olvassuk a tö rté
nelemben, voltak egyes várurak, kik erőditvényeikben bízva, 
daczoltak a kormánynyal, a királyi hatalommal. De elvégre is, 
midőn megunta a kihívást a király és annak képviselő je: a 
kormány összeszedte erejét és megfékezte az ily daczos várurat. 
Ma egy püspök, egy szentszék mer daczolni azon törvényekkel, 
melyeknek végrehajtását a miniszterek fogadták, melyek végre
hajtására a király esküt te tt. (Igaz! Úgy van! szélső balfelől.)

És midőn ilyenek történnek az országban, midőn ezen 
esetek, lehetetlen, hogy minden gondolkozó hazafiban föl ne 
költsék a vágyat, miként elvégre is a vallásszabadság biztosítva 
és a polgári házasság behozva legyen, midőn a képviselőház is 
ismételve meghagyta az illető m inisztereknek, hogy kötelességü
ket te ljesítsék : akkor uraim, nem .történik semmi, és a kép- 
viselőház maga — úgy látszik — tehetetlen, a tehetetlen 
miniszterekkel szemben. (Úgy van! balfelől.) Valóban nehéz 
nem lenni keserűnek!

De itt abba hagyom beszédemet. A ki meg akarta érteni ez 
ügynek fontosságát: m egértette; azok, a kiknek tulajdonképen 
szólottám volna: nem fognak megérteni, ha több szót veszte
getnék is.

De minthogy nem akarom elodáztatni ez ü g y e t: annál- 
fogva nem fogadom el a kérvényt bizottság indítványát, hanem 
tisztelettel kérem a házat, kérem az ország polgárainak jogai, 
kérem  a szabadelvüség, kérem M agyarország becsülete, kérem 
a ház következetessége nevében: hogy a következő módosit- 
ványt mélt.óztassanak elfogadni: (Halljuk !)

„Jelen kérvény az igazságügyminiszternek adatik ki oly 
meghagyással, hogy a képviselőház múlt évi határozatának,
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mely szerint a polgári házasság behozatala irán t törvényjavaslat 
benyújtására u ta s itta to tt: még ez ülésszak alatt tegyen eleget.“ 
(Elénk helyeslés balfelöl és középen.)

Molnár Antal előadó: T isztelt ház! Nem szándékozom a 
dolog érdemére nézve nyilatkozni, mert, fölfogásom szerint, az 
nincs is "a tanácskozás napirendjén. Egyébiránt annyit meg kell 
jegyeznem, hogy a midőn az előttem  szólott képviselő ur 
tagadta ezen kérdésnek összefüggését az állam és egyház közti 
viszonyok rendezésével: ő maga bizonyította be az ellenkezőt; 
m ert ép e kérdés alkalmából m éltóztatott az állam és egyház 
közti viszonyoknak egész területére reflektálni.

Fölfogásom szerint, — s ez vissza tükrözése a kérvényi 
bizottság fölfogásának is, — a polgári házasság kérdésének 
megoldása lényeges része az állam és egyház közti viszonyok 
rendezésének.

Hazánkban jelenleg az egyház kezeli kizárólag a házasság
nak ügyet, kizárólag az egyház jurisdikcziója a la tt áll a házas
felek közti frigy megkötése. Akkor, midőn az állam által akarjuk 
e funkcziót teljesíteni: akkor nem teszünk egyebet, m int kizár
juk  az egyházat bizonyos jogkörből, melynek eddig, a fönnállott 
gyakorlat és az egyházi törvények szerint birtokában volt. 
Fülfogásom szerint ez által kétségkívül rendezzük, — legalább 
jurisdikczió tekintetéből, — az állam és egyház közti viszo
nyokat is.

Azt mondani, hogy ez nem tartozik az állam és egyház 
közti viszonyok rendezéséhez: véleményem szerint nem egyezik 
meg sem azon fölfogással, m elyet e kérdésre vonatkozólag Európa- 
szerte tapasztalunk, sem azon fölfogással, melyre ép azon körül
mény, mely az állam és egyház közli viszonyok rendezése czél- 
jából egy bizottság kiküldésére szolgáltatott alkalmat, följogosít.

Fölhívom  a tisztelt ház figyelmét azon nagy jelentőségű 
programm-beszédre, mely a bizottság kiküldésének indokául 
szolgált. Annak egyik lényeges része épen ezen kérdésre vonat
kozik, és hogy ha ezt kizárnók azon bizottság működéséből, 
mely az állam és egyház közti viszony tárgyában van k iküldve: 
akkor lehetetlenné tennők azt, hogy azon bizottság munkál
kodása organikus rendszert képezzen, és megfosztanók a bizott
ságot az állam és egyház közti viszonynak egyik lényeges 
irányban való rendezésétől.
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Ennélfogva van szerencsém a kérvényi bizottság vélemé
nyét a tisztelt háznak elfogadásra ajánlani. (Helyeslés jobbfelöl.)

Lázár Ádám: Tisztelt ház! Ha ezen kérdés egy akadémiai 
dissertatio tárgyát képezné: akkor megengedem, hogy a kérvó- 
nyi bizottság előadójának sok okoskodása megállana. Hanem 
miután itt  egy, a ház által hozott határozat végrehajtása képezi 
az elhatározás tárgyát, azt ily okoskodásokkal elferdíteni vagy 
épen meghiúsítani nem lehet, nem szabad. A kérvényi bizottság 
előadója alig odázhatja el ezen ügyet, m ert e részben azon 
kívül, hogy véleményét előterjessze, a kérvényi bizottságtól 
semmi más utasítása n incs; i t t  csak saját okoskodásait kívánja 
érvényesíteni. Azt hiszem, hogy mindazon érvek, melyeket 
Irányi képviselőtársam fölhozott, épen a m ellett bizonyítanak, 
hogy az egyház és állam között fönnálló viszonyok rendezése 
tárgyában kiküldött bizottság megbízatása keretébe nem tartozik 
a polgári házasság kérdése.

íg y  fogta azt föl a tisztelt ház is, midőn a korm ányt a 
törvényjavaslat benyújtására utasította, azt bizonyítja azon tény
körülmény is, hogy ama bizottsághoz ezen kérdést nem utasí
totta. Hogy mégis egy egyszerű kérdés tárgyalása ötletéből a 
kérvényi bizottság előadója ezen, csak most fölm erült vélemény 
ellen a bizottság utasítása nélkül, úgyszólván, csak per tangentem  
ama bizottsághoz kívánja alaptalanul és következetlenül utasit- 
ta tn i a polgári házasság önálló törvényjavaslatra tartozó kér
dését : azt én nem foghatom  föl. Ennélfogva távolról sem lévén 
meggyöngitve azon érvek, m elyeket Irányi képviselőtársam 
ismételve fölhozott; nem lévén bebizonyítva az, hogy a polgári 
házasság kérdésének megoldása az állam és egyház közti viszo
nyok rendezésének kérdésében kiküldött bizottság körébe 
tartozik : pártolom Irányi képviselőtársam  módositványát, és 
kérem a kérvényi bizottság véleményének, m int alaptalan okos
kodásnak, elvetését. (Helyeslés a szélső ba lo ldalon)

Pauler Tivadar igazságügyminiszter: Irány i képviselő ur oly 
tény t hozott föl, melyet válasz nélkül nem hagyhatok ; tudni
illik azon tényt említette föl, hogy bizonyos házassági kérdés
ben a váczi püskökhöz az igazságügyminiszterium által kérdés 
intéztetvén, a püspök erre választ nem adott, és zárhatáridő 
tűzetvén ki, a zárhatáridő letelte után sem felelt, hanem — 
amint a képviselő ur mondotta, azt a papírkosárba dobta.



Biztosíthatom a tisztelt képviselő urat és meggyőződhetik 
az igazságügyminiszterium irományaiból is arról, hogy igenis 
felelt a püspök ; azon választ adta, hogy azon akták hibából, 
vagy tévedésből az archívumban föl nem találhatók, hanem 
azoknak fölkeresése s a netalán hibásak felelősségre vonása 
iránt intézkedni fog. Nagy levéltárakban ez m egtörténhetik. 
(Fölkiáltások a szélső baloldalon: Szép d o lo g !) Nem akarom 
menteni a do got, de hogy ilyesmi m egtörténhetik nagy levél
tárakban : azt mindenki beláthatja. íg y  tehát sem dacz, sem 
ellenszegülés, hanem oly tévedés forog fönn, a miért az illetők 
feleletre fognak v o n a tn i; de a mit nem lehet úgy magyarázni, 
mint azt Irányi képviselő ur m agyarázta.

Sirnonyi E rnő : Tisztelt ház ! Valóban, tán jobb állapotban 
lett volna az ügy, ha a tisztelt igazságügyminiszter ur nem 
deríti föl úgy, m int az most á l l ; m ert ha az áll, a mit Irányi 
képviselő ur fölhozott, gyanítani engedte a miniszter tehetet
lenségét a püspöki hatalom irányában : a miniszter ur által 
adott fölvilágositás kétségen kívül hagyja azt, hogy bizony a 
miniszter tehetetlen ott, hol a püspökség és papság ellensze
gülni akar. (Helyeslés bal felől.)

Igaz, hogy az ellenszegülés nem nyílt, nem világos, de 
olyan, mely m egakasztotta az ügynek kibonyolitását, és így a 
papság eléri azon czélját, hogy nem a törvény hajtatik  végre, 
hanem az ő akarata érvényesül.

A mi magát a kérdést illeti, a kórvényi bizottság előadója 
azt mondja, hogy a kérdés érdemleges m egvitatása e kérvény 
alkalmából ide nem tartozik. É n megengedem, ezen kérdés 
érdemleg meg volt vitatva akkor, mikor a ház nagy többséggel 
egy határozatot hozott e tárgyban, és ezt elfogadta.

Irányi tisztelt barátom mostani indítványa nem is czélzott 
egyebet, m int hogy a minisztérium a kópviselőház által már 
meghozott határozat végrehajtására intessék. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.)

Azt mondja a kérvényi bizottság előadója, hogy ez az 
egyházi viszonyok rendezésének kérdéséhez tartozik. O tt is 
lehet rendezni, de a kópviselőház máskép vélekedett, és ez 
iránt külön határozatot hozott; a határozatot pedig a kérvényi 
bizottságnak elmagyarázni és másfelé terelni jogában egyáta- 
lában nincs.
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Azzal tám ogatja nézetét a kérvényt bizottság előadója, 
hogy emlékeztet bennünket azon programmszerü beszédre, mely
nek folyán az egyházi viszonyok rendezésére bizottság külde
te tt ki. és azt mondja, hogy tulajdonképi lényegét tekintve 
ezen kérdésnek, ez is bele való.

Ami azon programmszerü beszéd lényegét illeti, az, az én 
nézetem szerint egészen más. Igen szép szavakban adatott o tt 
elő a dolog; de a lényeg tulajdonképen az volt, hogy a ház 
figyelme az épen szóban volt kérdéstől eltereltessék, és e kér
dés megoldása in infinitum elhalasztassék. (Mozgás jobb felől.) 
Ez volt nézetem szerint a beszéd czélja, s akkor én azt ki is 
fejeztem. Elm últ azóta egy esztendő és ma is o tt vagyunk, a 
hol akkor voltunk. Tehát egészen más volt azon beszéd czélja, 
m int a mit a kérvényi bizottság előadója abból kimagyarázni 
akart. Egyébiránt, m iután a képviselőház ebben határozott, úgy 
hiszem, hogy ha magával következetlenségbe jönni nem akar : 
Irányi tisztelt barátom  indítványát el nem fogadnia nem lehet. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.) ítészem ről azt pártolom.

Csemeghy Károly: Épen az előttem szólott képviselő ur 
mondotta, hogy még nem lett volna oly világos, hogy ily ügyek 
m egtörnek a püspökök akaratán és tetszésén, ha az igazságügy
miniszter ur nem derítette volna föl az esetet.

Szabad legyen erre azt válaszolnom, hogy ha ez volna az 
egyetlen eset, melyben vegyes házasságok elválása kérdésében 
az iratoknak a polgári hatóságokhoz leendő áttételéről volt szó, 
ha ez le tt volna az egyetlen eset, a mióta a törvény fönnáll 
lehetne talán ezen egy esetből következtetést vonni arra, hogy 
a papok átalános m agatartása arra mutat, hogy folytonosan 
ellenszegülni akarnak a törvénynek. Minthogy azonban szám
talan ilyen eset volt és csupán ez esetben történ t, hogy a pap 
ság nem tette át az iratokat a polgári hatósághoz, és ezt sem 
indokolta azzal, hogy nem akarja áttenni, hanem azzal, hogy 
nem találja föl az iratokat, — tehát szemközt azon számtalan 
esettel, melyben a papság a törvény rendelete szerint já r  el, 
egyetlen eset van, melyben a törvény rendeletét nem teljesít
hette : úgy hiszem, hogy a következetesség nem Símonyi kép
viselő ur m ellett áll, hanem igenis a mellett, hogy a szent-szé
kek teljesítik a törvény rendeletét és előterjesztik az iratokat, 
mikor a tö rvény rendeli. S ha egyes esetekben az nem történik :



nem lehet hivatkozni, m int Irányi képviselő ur tette, a hajdani 
Burgherrekre, m ert hiszen a püspök azt mondja, hogy az iratok 
nem találhatók, hanem ha m egtalálhatók lesznek, átteszi azokat.

Azt m éltóztatott mondani, hogy nem arról van i t t  szó, 
hanem arról, hogy a ház határozata hajtassék végre. É n  is azt 
mondom, hogy a tisztelt ház határozatának végrehajtásáról van 
szó. A tisztelt ház legutóbb, midőn ezen kérdésben nyilatko
zott, egy nagy bizottság kiküldetését határozta el oly czélból, 
hogy ez az állam és egyház közt fönforgó kérdéseket tanu l
mányozza és tanácskozás tárgyává tegye, s ennek előterjesztése 
következtében fog a ház intézkedni.

Igenis, én azt mondom, hogy a ház határozata telj esi ttessék, 
mert, tisztelt ház, nagy, terjedelmes kérdéseknek, sok egyes 
részletekből álló kérdéseknek darabonkinti megoldása — mél- 
tóztassanak elhinni — mindig veszélyes. Az egész területet egész 
viszonylataiban kell áttekinteni, mikor ily m élyreható, messze- 
terjedő törvényhozási megállapodásról van szó.

Simonyi E rnő : Bírósági szervezés.
Csemeghy Károly: Ez volt tisztelt ház, indító oka annak, 

hogy szemközt az egyes partiális határozatokkal, a tisztelt kóp- 
viselőház egy nagy bizottságnak kiküldését határozta el, hogy 
minden az egyház és állam közt fenforgó viszonyokból szár
mazó kérdéseknek ezen bizottság tanácskozása utján jöhessen 
megállapodásra.

Hozzájárulok a képviselő urnák indítványához, hogy tel
jes íte ssék  a tisztelt háznak akarata, véleményezzen ez ügy fölött 
a kiküldött bizottság. Ez ellen csak akkor volna kifogás tehető, 
ha azt volnának képesek bebizonyítani, hogy a polgári házas
ság semmiféle összefüggésben nincs az állam és egyház közti 
viszonyokkal. — Nem hiszem, hogy ezt pragmaticze, a tö rtén t 
dolgoknak, a tö rténet fényeinek ismerete után valaki állíthatná. 
■— Még m indenütt, a hol ezen kérdés vita tárgyát képezte : a 
vita élét ezen szempont képezte. Lényegében az egyház és állam 
közti viszonyban sarkallak ezen ügy mipd barátai, mind ellenei 
ezen szempontokból veszik a fegyvereket, a melyekkel részint 
védik. H a nem ismernők a más parlam entekban és törvényho
zásokban történteket, ha nem ismernők az érveket, a melyek 
által i tt  úgy az egyik m int a másik részen a harcz folytattatik, 
ha egészen ujonczok volnánk az ügynek viszonyában : akkor
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talán némi plausibilitással el lehetne hinni, hogy mi födöztük 
föl az ügyet, és annak minőséget mi fogjuk meghatározni.

De nem úgy áll a d o log ; m ert m indenütt a két hatalom 
közti kérdésnek tek in te te tt és a m agyar képviselőház is azon 
bizottsághoz utasította azt, mely ezen nagy kérdésnek megoldá
sára lett kiküldve.

É n tehát pártolom  az előadó ur, illetőleg a kérvényi bizott
ság véleményét.

Helffy Ignácz : Ha az előttem szólott tisztelt képviselő urnák 
theoriája állana is, hogy a polgári házasság kérdését okvetlenül 
vallási szempontjából kell tekinteni, s hogy — ami mellékesen 
legyen mondva hibás állítás — az más országban is igy tö rté
nik : ezen érvet akkor kellett volna fölhozni, midőn a képvi- 
selőház azon határozatot hozta, hogy e tárgy irán t a miniszté
rium törvényjavaslatot terjesszen a ház elé. Mert hogy egy 
későbbi, nem határozat, hanem szónoklat vagy általános nyi
latkozat megszüntessen egy határozatot, ezt úgy hiszem, a tisz
telt képviselő ur sem akarhatja.

A mi a főérvet illeti — a m it az előadó is érintett, hogy 
lehetetlen külön választani a kérdést, m ert tény  az, hogy a pol
gári házasság kivonja az egyház hatásköréből azon fakultást, a 
melylyel jelenleg él. Bocsánatot kérek ez tévedés ; nem von ki 
semmit : m ert a polgári házasság nem tiltja  meg az egyháznak, 
hogy jövőre is ép úgy, m int a múltban, e frigy kötést meg 
ne áldja, m iután nem tiltja  meg az összekelőknek, hogy a pol
gári házasság után vagy előtt az egyházba m enjenek, csakhogy 
az állam biztosítani akarja magát, hogy az oly szerződések, 
melyek a polgári életben oly nagy következményüek, az állam 
tudtával köttessenek. Egyebet nem kíván a polgári házasság, 
m int azt, hogy ha valakivel szerződésre, házasságra akar lé p n i: 
az a polgári hatóság előtt történjék ; de nem tiltja  meg senki
nek, hogy vallásos érzelmét követve, akár a polgári házasság 
előtt ; akár utána a templomba ne mehessen és ne kérje ki a 
pap áldását. Ez semmiképen nem következik.

Tényekkel tudnám bebizonyítani, hogy Csemeghy állam
titkár ur tévedt, midőn azt mondotta, hogy ezen szempontból 
ítélték meg m indenütt ez ügyet. É n jelen voltam Olaszország
ban, midőn a polgári házasság behozataláról szóló törvényja
vaslat tárgyalta to tt a parlamentben ; nagy figyelemmel kisértem
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a vitát, de senki sem fogta föl úgy a dolgot, m int Csemeghy 
állam titkár ur.

E gyébiránt tisztelt liáz, a főok, mely engem a fölszóla- 
lásra késztetett, bogy több tisztelt barátom erélyesen és hatá
sosan tám ogatta az ügyet, azon szempont, melyet a tisztelt 
háznak becses figyelmébe vagyok bátor ajánlani.

Ha arról lenne absztrakté szó, hogy vájjon mi egy sza
badelvű intézményt önállólag M agyarországba behozunk-e most, 
igen vagy nem : akkor meglehet, hogy némelyik helyesen azt 
mondhatná, hogy nem vesztünk azzal sokat, ha később tö rté
nik is az meg. — Ámde igen fontos körülm ényt kell tekintetbe 
venni.

A nemzetközi viszonyok akként fejlődtek, hogy ezen intéz
ménynek be nem hozatala igen rövid idő alatt komoly bajokat 
fog okozni a m agyar törvényszékeknek. Bátor vagyok idézni 
két példát. Ism erek m agyar embereket, kik külföldön, oly ország
ban házasodtak meg, hol a polgári házasság be van hozva, tehát 
az ottaui törvények szerint jogérvónyes polgári házasságot kö
töttek. Időközben egyik-másik hazajött. Gyermekei voltak, az 
apa meghalt. A rokonok pert indítottak az örökség m iatt ; azt 
mondták, hogy azon gyerm ekek a m agyar törvény szerint nem 
törvényes gyermekek, m ert a hazai törvények a polgári házas
ságot nem ismerik. Tudom, hogy e tekintetben a minisztérium
hoz folyamodás történt, és a miniszter mai napig nem tudott 
határozni ez ügyben.

Mondok egy más példát, melyet a m inapában egy kül
földi konzul beszélt el nekem. (Halljuk !) Elorenczben történt. 
Három év előtt egy előkelő m agyar ur elvett egy ílorenczi 
leányt polgári házasság utján. K ét év múlva odahagyta az 
asszonyt és hazajött M agyarországba és itt újból megházasodott. 
A fiorenczi törvényszék folyam odott az ittenihez ez ügyben. Az 
itteni törvényszékek azt mondták : uraim, mi ahhoz nem szól
hatunk, ő jogszerűen házasodott meg itt, m ert nálunk a pol
gári házasság nem létezik, m ert azt, a mi Olaszországban tö r
ténik, el nem ismerhetjük.

Elismerem, hogy az állam titkár urnák igaza van, mikor 
arra int, hogy ezen ügy később m ásként fog megoldatni. En 
hiszem is, hogy az itteni törvényszéknek tekintetbe kell venni, 
hogy ő az ottani törvények szerint házasodott meg.
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Tehát ezen két példa, melyet idéztem, m utatja, hogyha 
rövid idő alatt be nem hozatik a polgári házasság M agyaror
szágba : oly bonyodalmak fognak előfordulni, melyek számos 
családnak békéjét fogják megháboritani.

Én ezen oknál fogva főkép pártolom  Irányi t. barátom 
indítványát. (Helyeslés balfelöl.)

Máttyus Arisztid'. T. ház! Nem tagadom, hogy azok után, 
miket a miniszterelnök ur a létező kabinetválságra nézve kinyi
latkoztatott, alapos indok hozható föl a mellett, hogy a jelen 
perez talán nem a legjobban van megválasztva ezen vitának 
fölidézésére. Ha egészen elmarad, én részemről jobban szeretem ; 
de akkor, midőn az fölidéztetik, s egyrészről a vitában érvek — 
értem a kérvényi bizottság tisztelt előadójáét s Csemeghy kép
viselő űrét — oly alakot öltenek, mely a háznak eddig s előbb 
hozott határozatainak m integy meggyöngitésére szolgálhat, és a 
mely mindenesetre tévfogalm aknak terjesztésére szolgál o k u l: 
akkor lehetetlen a vitából tartózkodni, és annyit, a m ennyit a 
jelen perezben a körülményekre nézve el lehet mondani, lehe
tetlen  annyit legalább el nem mondani.

É n részemről, ha már fölszólaltam, azon meggyőződésemet 
sem akarom elhallgatni, hogy, bár nem tudjuk, m it hoz a jövő, 
hogy a válság mikép fog megoldást nyerni, hogy mily korm ányt 
fogunk jövőre a házban tisztelhetni, mégis meggyőződésem az, 
hogy egy kormány sem szám íthat akár többségének állandó 
támogatására, a mely az egyház és állam közti viszonyok meg
oldását, a kor követelményeinek megfelelőleg következetesen s 
lehető gyorsan kezébe venni nem fogja. (Helyeslés balfelöl s a 
középpárt felől.)

De ettől eltekintve, eugedje meg a kérvényi bizottság 
t. előadója, hogy midőn emlékeztet fölszólalása arra a m agyar 
közmondásra, hogy „nemakarásnak nyögése a vége“, védelmez
hessem talán nem épen némi czélzattal előadott érvét épen ezen 
közmondással való összehasonlítás ellen, és fölkérjem, hogy ily 
módon oly fontosságú ügynek, m int a polgári házasság kérdése^ 
akadályokat felszólalásával útjába ne gördítsen. (Helyeslés bal- 
és a középpárt felől.)

Hasonlót lehet megjegyezni Csemeghy képviselő ur elő
adására ; m ert méltóztassék elhinni, hogyha azon fölszólalások 
állanak, ha az azokban fölhozott érvek helyesek: akkor magunk
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ismerjük el, hogy oly óriási akadályok állnak a polgári házasság 
intézményének életbeléptetése előtt, hogy meg kell abba nyu
godnunk, hogy talán csak évek folytán fognak ezen akadályok 
elhárittatni, és csak ezen akadályok elhárítása után, csak évek, 
tehát csak évek múlva léptethető életbe a polgári házasság 
intézménye.

E  föltevés teljesen téves ; a polgári házasság intézményé
nek félreértése, félremagyarázása. (Helyeslés a bal- és a közép
párt felől.)

Először a tisztelt előadó ur azt mondja, hogy nem lehet, 
a nélkül, hogy az állam és egyház közti összes viszonyok meg
oldást ne nyerjenek, a polgári házasságot életbe léptetni; mert 
hiszen az egyháztól jogo t vehetnek el, az egyház joggyakorlata 
korlátoltatik, az egyház jogköréből k iragadtatik  valami. Ne mól- 
tóztassék ily tévfogalm akat terjeszteni, midőn a polgári házas
ságról van szó ; az semmi egyéb, m int tévfogalom, vagy a pol
gári házasság intézményének nem ismerése. (Helyeslés bal- és a 
középpárt felöl.)

Elm ondta t. képviselőtársam Helfy Ignácz, hogy a polgári 
házasság nem egyéb, m int állami jelleggel való fölruházása a 
házasság intézményének, polgári s politikai jogok biztosítása 
tekintetéből. E ttő l elkülönítve megáll a házasság, m int az egyes 
vallások dogmái szerint szentség, vagy egyházi intézmény. E kettő 
egymás m ellett megállhat, sem egyiknek a másik rovására, sem 
a másiknak az egyik terhére létezni nem szabad akkor, ha a 
polgári házasság helyesen életbe léptettetik .

íg y  s nem máskép fogjuk föl, mire Csemeghy t. képviselő- 
társam at figyelmeztetni kívánom, a polgári házasság intézményét, 
és épen azért nincsen azon szerves összeköttetésben a polgári 
házasság intézménye mindazon viszonyokkal, a melyek nálunk 
megoldást nyerendnek. Igen könnyű, t. ház, fölismerni azon 
viszonyokat, a m elyeket meg kell oldanunk az egyház és az 
állam közti viszonyok rendezése folytán. Meg kell oldanunk azon 
fontos kérdéseket, a melyek M agyarországban a vallási és tanul
mányi alapokra vonatkoznak ; meg kell oldanunk azon viszonyt, 
a melybe az államnak jövőre ezen alapokkal jönnie kell, s azon 
befolyást, melyet esetleg az állam azokra gyakorolhat. Rendezni 
és szabályozni kell az oktatás ügyrei befolyását az állam nak; 
m eghatározni és körvonalazni szükséges azon korlátokat, a melye
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ken belül az egyháznak is van joga ezen ügyre befolyni. Azt 
hiszem e két fontos kérdést, mint az egyház és állam közti 
viszonyok rendezésére vonatkozót, Csemeghy képviselőtársam 
sem fogja kétségbe vonni.

Ezeken kívül i tt  van még az egyháznak eminens politikai 
joga, a melyet szabályozni k e ll; i tt  van még az egyháznak külön 
bíráskodási, illetőleg egyszersmind külön kompetencziájának joga 
és kötelessége.

Ezzel a négy főkategóriájával körülbelől jelezve vannak az 
egyház és az állam közti viszonyokra vonatkozó kérdések. Mél- 
tóztassanak megengedni, hogy ha nem vagyunk is ujonczok ezen 
kérdéseknek tanulmányozásában : még sem tudunk szerves össze
köttetést föltalálni a polgári házasság intézménye közt — oly 
értelemben, m int azt a modern jogéletnek már eddig a gyakor
latban m eghonosított praktikus jelentősége szerint el kell ismer
nünk, — és azon többi egyház és állam közti viszonyok ren 
dezése közt.

Ha magunk terjesztünk ily tévfogalm akat, ha mi csinálunk 
akadályokat: akkor nem fogjuk életbeléptethetni a polgári 
házasságot; ettől pedig azt hiszem ma, legalább már hét évi 
parlamentáris korm ányzat után, midőn volt elég időnk és alkal
munk a polgári házasság intézm ényét tanulmányozni, midőn 
annak jótékonysága a gyakorlatban már évtizedes tapasztalattal 
van bebizonyítva, tartózkodni nem lehet.

Én annyiban hibáztatom Irányi Dániel képviselőtársam nak 
javaslatát, hogy, tekintve a helyzetet, még azokra nézve is, a 
kik a legmelegebben óhajtják, hogy a legrövidebb idő, de min
denesetre még ezen ülésszak folyama alatt ezen törvényjavas
lat benyujtassék, megnehezíti az állást szemben ezen javaslat
tal, m ert terminust tűz ki, melynek m egtartására ma a jövő 
korm ányt kötelezni nem tudom : mennyiben czélszerü s men}'- 
nyiben nem és annak esetleges elfogadása által oly határozatot 
hozunk, a mely talán végre nem hajtható. Ha Irányi t. kép
viselőtársamnak mai igen meleg és szép beszéde, melynek m in
den részét és szavát teljesen helyeslem, csak egy erőteljes sür
getés akart lenni a kormánynyal szemben s a jövő kormányt, 
— mert, tekintve a miniszterelnöknek mai nyilatkozatát, ezt 
lehet mondani, — csak mintegy serkenteni akarta  volna a 
ház hozott, határozatának emlékezetbe hozatalával, mintegy
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annak irányt akart volna adni ezen kérdésnek megoldására 
nézve : teljesen eleget te tt volna a mostani helyzetben annak, 
m it tenni lehetett. A t. képviselő ur oly termimust tűzött ki, 
melyet ón legalább egész megnyugvással nem merek elfogadni, 
m ert tudom, hogy ezen kívül is vannak fontos ügyek, a melyek 
halasztást nem szenvedhetnek, minő az államháztartás rende
zése, az egyensúly helyreállítása és a mai javaslattal sürgetett 
önálló hitelügynek megoldása. Ezek mind oly kérdések, melyek 
első sorban sürgősek és nem tudom : vájjon lehetséges lesz-e 
a jövő kormánynak a másik kérdést is a kitűzött határidőn 
beiül a ház elé hozni.

É n  tehát részemről a javaslato t nem fogadhatom el; hanem 
ismétlem abbeli meggyőződésemet, hogy nem félek attól, hogy 
ezen ház többsége ezen kérdést jövőre is elodázni engedje és 
óhajtom, hogy ne csalódjunk azon alakulandó kormányban arra 
nézve, hogy ezen kérdésnek lehető leggyorsabb megoldását elő 
fogja mozdítani és javaslatát erre nézve be fogja adni. (Helyes
lés balfelől és a közóppárt részéről.)

Csiky Sándor: T. h á z ! (Mozgás. H a llju k !) Én ugyan el 
voltam arra készülve, hogy a velem szemben ülő ellenpárt tag
jainak bizony sem a mostani, sem az az előtti, sem az ezutáni 
beszédeim tetszeni nem fognak ; nem pedig azért, m ert én m in
dig a valódi alkotmányos fogalmak és a parlamentárizmus kel
lékeiből, az alkotmányos szabadság, nemzeti önállóság, nemzeti 
függetlenség szempontjából indulok ki beszédemben, akármelyik 
alkalommal kellessék képviselői állásomnál fogva hozzaszólani 
az ügyhöz ; azért tehát, hogy ez nem fog tetszeni és nem tet
szett ezelőtt, az onnan ered, m ert egészen ellenkező fogalmaink 
egészen ellenkező elveink vannak. É n  akarok szabad magyar 
alkotmányos hazát, önök akarnak osztrák közösügyes gyarm a
tot. (Élénk helyeslés szélsőbalfelől. D erültség a jobboldalon.)

Tehát mondom, ezen két hom lokegyenest ellentétben álló 
elvből kiindulás bizony összhangzást a vélemények közt terem 
teni, azt hiszem, sohasem fog.

Szólok tehát a dologhoz. K i akarom jelenteni röviden, 
hogy a kérvényi bizottság véleményét azon kérvényre vonat
kozólag, melyben az aranyos-medgyesi 48-as kör a polgári 
házasság behozatalát sürgeti, nem fogadhatom  el. Nem fogad
hatom  el, t. ház, azon indokainál fogva, melyet a t. előadó ur



a bizottsági vélemény tám ogatására fö lhozo tt; de nem fogad
hatom el sem lényegét, sem alakját, m ert az nem tartalmaz 
egyebet, mint egyszerű megsemmisítését a háznak ezelőtt már 
ez érdemben hozott határozatának.

A t. ház elhatározta, hogy a polgári házasság ügyében 
megbizatik az igazságügyminiszter, mikép még ez ülésszak alatt 
adjon be törvényjavaslatot a polgári házasság behozatala érde
kében a házhoz; és m ikor azzal megbízta az igazságügymi
nisztert a ház, ugyanabban a kérdésben a kérvényi bizottság- 
nem azt mondja most. hogy sürgeti annak a törvényjavaslat
nak a ház asztalára való le té te lé t; hanem azt mondja, hogy az 
állam és egyház közti viszony rendezésére kiküldött bizottság
hoz tétessék át. Ez homlokegyenest ellenkezik ugyanazon tárgy 
ban már a ház által meghozott határozattal és ha ellenkezik 
azzal, el kell törölni.

K érdem : vájjon egy határozatot, melyet a t. ház egyszer 
meghozott, lehet-e ily módon érvényéből és értékéből kiforgatni? 
és lehet-e azt a parlam entáris gyakorlattal összehangoztatni ? 
Ezért ón határozottan ragaszkodom Irányi Dániel t. képviselő
társam módositványához, a melynél fogva a nagyfontosságu 
kérdés többé az örökkévalóságig el ne halasztassék, minden 
müveit európai népnek botrányára és gúnyára. (Derültség jobb- 
felől.)

Tessék elhinni, ez ma már életkérdés s helyén le tt volna, 
hogy akkor léptetett volna már életbe, midőn a t. ház az izrae
litákat polgári jogokkal fö lruházta ; akkor, mondom, kellett 
volna a polgári házasságról szóló törvényt egy füst a la tt m eg
alkotni s ekként valódi értelem ben vett polgári jogegyenlőség
ben részesíteni izraelita honfitársainkat; és mivel akkor nem 
alkották meg ezen törvényt, ez azóta is sok kellemetlenségre s 
viszályra adott okot.

É n tehát e kérdésnek elodázását igen károsnak és az alkot
m ányosságra nézve veszélyesnek tartom  ; különösen ha ily han
gok emeltetnek, mint a m ilyeneket i tt  hallottam , hogy az egy
ház és az állam közti viszony képezi a házasság ügyét és hogy 
ezt az egyháznak ily módon való beleegyezése és befolyása 
nélkül rendezni nem lehet. Ugyan, t. ház, hol van az az állam, 
(Derültség jobbfelől.) azt kérdezem én a tisztelt háztól, hogy a 
m agyar haza államában, hol rejlik a különálló másik állam, a
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melylyel csaknem konkordátum ot kötni kelletik és a melyet úgy 
kell traktálni, m int egy külön nemzetet, mely nem Magyar- 
ország kiegészítő részét képezi?

É n  azt hiszem, t. ház hogy ez egy igen téves, káros és 
alkotmányellenes fogalom. A t. házban képviselve van minden 
országrész, minden osztály s minden nemzetiség A-tól Z-ig s igy 
a katholikus egyház is képviselve van. Midőn tehát a törvé
nyek alkotásával fog lalkozunk: akkor nem lehet egy kérdés 
fölvetése alkalmával azt mondani, hogy az egyházi urakat elő
ször meg kell kérdezni: tetszik-e nekik ez vagy sem? Ez. 
mondom, minden alkotmányos szabadelvű fogalomnak kigúnyo
lása, arczulverése. (Igaz! úgy v a n ! szélső balfelől.)

Hiszen, t. ház, m éltóztatnak emlékezni, hogy az í 7‘jO-ik 
X X V I-ik törvényczikk alkotásánál o tt voltak az egyházi urak 
is, — akkor még nem népképviselet alapján, hanem saját sze
mélyeikben, vagy m int a káptalanok küldöttei, a főrendek közt 
pedig m indnyájan ott ültek az érsekek, püspökök, — és egy
hangúlag ellene szavaztak mindannak, a mi befolyásukat és 
jogaikat bárm i tekintetben megszorítani látszott. Abba a tör- 
vényczikkbe sem egyeztek bele, sőt ellenmondást adtak be, de 
ez ellenében azt m ondta a törvényhozás: „Contradictionibus 
cleri non obstantibus et in perpetuum  nihil valentibus“. (Föl
kiáltások a szélső balfelő l: Úgy v a n !)

Ha tehát akkor nélkülük, ellenök, tetszésük ellenére lehe
te tt határozni már sokkal nagyobb fontosságú dologban, milyen 
például a vallásszabadság, mi o tt kérdésben fo rg o tt: ma már ne 
lehetne ugyan azt tenni a nópkópviseletnek ? (Igaz ! Úgy van ! 
a szélső balfelől.)

De tovább megyek, t. ház, vájjon házassági ügyekbe a 
szent István idejéből, a midőn a katholikus vallás papjai be
fogadtattak : nem mindig a törvényhozás intézkedett-e ? még ha 
régi törvényeinket m egtekintjük is, azokban m egtaláljuk annak 
meghatározását, hogyan házasodhatnak a papok, (Derültség. 
E lénk fölkiáltások: H alljuk!) és lehet-e nekik több feleséget 
tartani, lehet-e és kell-e a püspököknek, érsekeknek, házas
embereknek vagy nőtlen embereknek lenni? O tt vannak András, 
István és Kálmán törvényei. Nézzük meg a 11— 12-ik századból 
valókat. Azokban már ki van mondva, m iként házassági ügyek
ben bizony nem a pap urak rendezkednek, hanem rendelkezik



399

egyenesen azon nemzet, nép és annak törvényhozása, melyet 
azok az ügyek legközelebbről érdekelnek. Mert kérdem, hogyan 
rendelkezhessenek ők, a kiknek V II-ik Gergelynek a papi nő t
lenség behozatalát elrendelő intézkedése a házasság gyakorlatát 
m egtiltotta? (Derültség.)

0  nekik semmi közük hozzá, semmi befolyásuk, semmi 
érdekük ezen tekintetben, csupán csak az ő zsebüknek m egtöl
tése, (Derültség.) és e m ellett a világi hatalom fölé saját hatal
muknak illetéktelen fölülhelyezése. És ennek dédelgetése kéretik 
a háztól. Ez a következése az eddigi rossz eljárásnak, azon 
intézménynek, mely nem törvényhozás utján, hanem idegen 
hatalom parancsszava folytán kapo tt lábra, és a mi átalában az 
ország, sőt mondhatni, az egész világ népére nézve ártalmas, 
veszélyes: annak föntartása iránt a népképviselőknek kell-e 
buzogni és állítani, hogy a mi elvitázhatlanul, kétségbevonhat- 
lanul gyakorlatban állott, azon jo g  gyakorlata kétségbe vonassák 
és a polgári és társadalm i viszonyt illetőleg m egalkotott törvé
nyeket meg kell-e tagadni és kérdésbe tenni, hogy ezen jog  az 
egyház tagjainak beleegyezése nélkül a törvényhozás által el 
nem intézhető : én azt meg nem foghatom, ez ilyen okoskodás
nak semmi alapját nem látom, ez vagy lefüggésből, vagy nem 
tudásból ered.

Ennélfogva, t. ház, ón nem akarván unalmas lenni a ház 
előtt, (Halljuk! Halljuk!) röviden kijelentem, hogy a ház hatá
rozata iránt mindenki tisztelettel és engedelmességgel tartozik, 
ki azt végkép m egrontani nem akarja: ennélfogva én a kér
vényt bizottság véleményét nem fogadom el, hanem Irányi 
képviselőtársam indítványára szavazok. (Helyeslés a szélső bal
oldalon.)

Huszár Imre: Nem szándékozom fejtegetni Csemeghy t. 
képviselőtársam szubtilitásait, melyekben o az egyházat és az 
államot, m int külön hatalm akat egymással mintegy párvonalba 
helyezni akarta. Sophismával sok m indent el lehet ütni, csak a 
tényeket nem. Sophismával m óltóztatott a képviselő ur s a 
kórvényi bizottság előadója elütni akarni a tényeket akkor, 
mikor Pest belváros érdemes képviselője junius 28-iki beszédét, 
és a háznak junius 30-án ez iránt hozott határozatát ngy igye- 
kézett magyarázni, hogy mindazon kérdések, melyekben netán 
az állam és egyház érdekelve lehetnek: annyira okvetlenül egy

Π .  26*
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kalap alá tartoznak, hogy egyik a másik nélkül el nem intéz
hető, s hogy a k iküldött bizottság konezentricze működvén, 
mindazon kérdések, melyeket tárgyalni fog, csakis egyszerre 
hozhatók a ház elé és egyszerre intézhetők el.

Nekem volt szerencsém a junius 30-iki határozatot provo
kálni akkor, a mikor a junius 28-iki nagy beszéd benyomása 
alatt kértem a t. házat arra, méltóztassék elhatározni, hogy ezen 
bizottságnak utasításul adassék : szem előtt tartan i azon elveket 
és szorosan azok szerint eljárni, melyek a 28-iki beszédben 
foglaltattak.

A mit azonban Gsemeghy Károly t. képviselő ur és a 
kérvón ji bizottság előadója m ondott: a junius 28-iki beszédben 
nem foglaltatik, hanem foglaltatik ép ellenkezője. Mert, ha ez 
foglaltatott volna benne, szemben a ház fönnállott határoza
tával : ón a másik határozatot azzal szemben nem igyekeztem 
volna proponálni, és kétségkivüli, hogy a többség nem fogadta 
volna el.

Deák Ferencz t. képviselő ur junius 28-án azt m ondotta : 
„Még egyet hozok föl. E lőttünk van és reményiem, nem hosszú 
idő múlva a ház elé kerül a polgári házasság kérdése. A po l
gári házasság, nézetem szerint, abszolút nem vallási, hanem 
tisztán polgári kérdés.“ (Élénk helyeslés.)

Tovább menve a t. képviselő ur, a polgári házasságról 
megemlékezve, a második módra nézve igy szól: „Azonban a 
polgári házasság egészen más. Ott az állam azt mondja, hogy 
a házasság nem egyházi szertartás, hanem polgári szerződés, és 
pedig a legfontosabb, mely alapja a legitimitásnak, szukczesszió- 
nak stb. Én tehát, m int állam, megkívánom, hogy e polgári 
szerződés előttem köttessék, annak egyházi részét azután végez
zétek el a m agatok papjai e lő tt.“

A junius 30-iki határozatnak tehát, a mely határozat indo
kolásában határozottan a beszédre hivatkozott, nem lehet azon 
értelme, melyet — valljuk meg, — meglehetősen merész elcsa- 
varás által a kérvényi bizottság tisztelt előadója annak tu laj
donítani m éltóztatott. A junius 30-iki határozatnak értelme az 
volt, hogy mindezek a kérdések és különösen azok, melyek az 
egyház és állam közötti viszony azon kérdéseivel, melyeket t. 
barátom  M áttyus Arisztid fölemlített, jelesen a közjogi kérdések, 
továbbá a vagyon kérdésével szoros összefüggésben nem álla
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nak. ezen bizottság által előzetesen és soron kívül is m egvitat
hatok és m egvitatandók; annyival is inkább, mivel a ház hatá
rozata már előbb m eghagyta a minisztériumnak, hogy ez irányban 
törvényjavaslatot terjesszen a ház elé.

Ha e fölfogásból indult volna ki tisztelt előadó ur, — 
melyet most helyeselni látszik, — akkor talán a vita m egrövi
dítése tekintetéből czélszerü le tt volna ily m odorban formulázni 
a kérvényi bizottság jelentését, vagy legalább az indokoló be
szédben annak nem adni oly értelm et, mely ezen értelmezést, 
melyet most maga is elfogadni látszik, kizárja.

Én tehát azt hiszem, tisztelt ház, hogy ép a junius 30-ki 
határozat következtében e kérdés azok közé tartozik, melyek 
külön tárgyalhatok, és melyekre nézve az illető bizottság u ta
sítható legalább arra, hogy jelentését előbb tegye meg, mely 
esetben m egtörténhetnék az is, a m it Irányi Dániel tisztelt kép
viselő ur határozati javaslatában kíván, hogy a jelentés alapján 
utasittatik a kormány még ez ülésszakban egy javaslat előter
jesztésére. (Élénk helyeslés.)

Tisza Kálmán: T isztelt ház ! Azok után, amiket az előttem 
szóló tisztelt képviselő ur előadott, igen kevés mondani valóm 
van. Magam is azon meggyőződésben vagyok, hogy a polgári 
házasság kérdését az állam és egyház közötti kérdésekkel úgy 
összekapcsolni, m int a mely elválhatlan kapcsolatban v an  azok
kal, és csak azokkal együtt oldható meg : nem lehet, nem sza
bad s a dolog term észetéből nem foly. És valóban, azon tisztelt 
képviselőtársam, ki júniusban ama nagy beszédet ta rto tta , mely 
szabadelvű programm gyanánt üdvözöltetett az országban, úgy 
hiszem, nem köszönné meg, ha most az ö beszédére hivatkozva, 
minden oly kérdést úgy akarnak némelyek föltüntetni, m int a 
melyek csak együttesen egészükben oldhatók meg. M ert ha ezen 
fölfogás elfogadtatnék: akkor valóban azon beszédnek hatása 
nem lett volna a kérdés szabadelvű megoldásának siettetése ; 
hanem lett volna a megoldásnak kiszám ithatlan időre való elha
lasztása, (Igaz ! balfelöl) vagyis eredményezte volna azt, hogy 
nagyon sokat akarván, ne tegyünk semmit. (Helyeslés.) Azt, 
hogy a polgári házasság kérdése a 27-es bizottsághoz helyesen 
u tasítható  : nem tagadhatom, nem tagadhatom  pedig azért ; m ert 
kétségtelen, hogy a kepviselöház azon határozata, mely a m i
nisztériumot e részben utasíto tta  : korábbi keletkezésű, m int
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azon határozata, mely egy bizottságot rendelt kiküldetni az állam 
és az egyház közötti viszonyok rendezésére nézve, s ezek között 
a polgári házasság kérdésében is. A későbbi határozat tehát, az 
én meggyőződésem szerint, és azt hiszem, hogy a parlam en
táris szokás szerint, is lerontja az előbbi határozatot.

K ülönben őszintén megvallva, némileg furcsa dolognak 
tartanám , hogy a képviselöház épen azon napon utasítsa a 
minisztériumot valaminek m egtételére, a mely napon a minisz
terelnök betelentette, hogy 24 óra múlva a minisztérium beadja 
lemondását. De ha elismerem, hogy a 27-es bizottsághoz jogo
san lehet a polgári házasság kérdését utasítani : nem. ism erhe
tem el azt, hogy úgy kelljen oda utasítani, hogy arról minden 
egyéb tárgyakkal együtt, tehát legjobb esetben hossza idő múlva 
tegyen jelentést. Épen azért, midőn a fönnebbi okoknál fogva 
Irányi igen tisztelt képviselőtársam határozati javaslatát nem 
pártolhatom, nem fogadhatom el a kérvényi bizottság által 
benyújtott szövegezést sem : hanem kívánom, hogy az úgy 
módosittassék, hogy ezen kérvény a 27-es bizottsághoz áttétes
sék azon utasítással, hogy a polgári házasság ügyében előzete
sen terjessze be jelentését. (Általános helyeslés.)

Molnár Antal előadó: Azok után, miket a közvetlenül előt
tem szólott tisztelt képviselő ur mondott, igen kevés észrevételt 
kell tennem azon szavakra, melyeket Huszár Imre képviselő 
úrtól volt szerencsém hallani. A tisztelt, képviselő ur az én fe l
szólalásomban merész elcsavarást födözött föl. Megvallom, hogy 
az ő okoskodásában, m elyet szavaimhoz fűzött, sokkal köny- 
nyebben lehetne föltalálni az elcsavarást ; s ezt, annál inkább 
állíthatom , m ert egy szóval sem mondottam, hogy a polgári 
házasság kérdése elválhatlan összefüggésben áll a többi kérdé
sekkel, melyek a 27-es bizottsághoz utasittattak . Én csak azon 
nézetemnek adtam kifejezést, hogy a 27-es bizottsághoz kell 
ezen kérdést utasítani, és ezen véleményem leghelyesebb s leg
fényesebb igazolását épen az előttem szólott Tisza Kálmán kép
viselő ur szolgáltatta. S m ert magam is meg vagyok győződve, 
arról, hogy semmi sem akadályozza, hogy az állam és egyház 
közti viszonyok rendezése tárgyában kiküldött bizottság előle- 
gesen is beterjeszsze jelentését a polgári házasságra nézve : én 
részemről elfogadom azon módosítást, a melyet a kérvényt 
bizottság véleményéhez előttem  szóló képviselő ur tett.
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Elnök : Nem lévén többé senki szólásra följegyezve, sza
vazásra fogom föltenni a kérdést. M indenelőtt föl fognak olvas
tatni a móclositványok.

Beöthy Algernon jegyző : (olvassa Irányi Dániel határozati 
javaslatát és Tisza Kálmán módositványát.)

Elnök : A szabályok értelmében legelőször is a kérvényi 
bizottság javaslata lenne szavazásra bocsátandó, ha valaki ragasz
kodik hozzá. (Fölkiáltások : Nem fogadjuk el !) Éhez legköze
lebb áll Tisza Kálmán módosítása, akik elfogadják, meltóztas- 
sanak fölállani. (Megtörténik.) A többség tehát elfogadta.



VII. RÉSZ.

Az 1872 — 75-iki országgyűlés alatt a vallási és egyházpolitikai 
ügyekben benyújtott interpellácziók és kérvények.

Irányi D. interpell. vallásszabadság és polg. házasság iránt,. — Hatá
rozati javaslata ugyanaz iránt. — Tolnay K. interpell. a zalavári apát
ság tárgyában. — Szabó J. interpell. Muraköz egyházmegyei visszacsa
tolása iránt. — Tóth B. interpell. a papi párbér tárgyában. — Aranyos- 
medgyesi 48-as kör kérvényének tárgyalása a papi javak sekularizácziója 
tárgyában. — Istóczy Gy. interpell. a zsidók irányában követendő politika 
tárgyában.

1. Irányi Dániel interpellácziója a vallás- és közoktatási miniszterhez 
a vallásszabadság és polgári házasság iránt 1872. november 4-én.

Irányi Dániel: T. h á z ! Egy interpellácziót vagyok bátor 
intézni a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, és ezzel 
összefüggésben egy m ásikat az igazságügyminiszter úrhoz.

Az első ekként szó l: (Olvassa.)
Interpelláczió a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz :
Tekintve, hogy a vallásszabadság a szabadságok legbe- 

csesbike, és hogy az m indamellett hazánkban még teljesen nem 
lé tez ik ;

tekintve, hogy a képviselőház utasítása folytán b. Eötvös 
József akkori vallás- és közoktatásügyi m iniszter 1869-ben a 
vallás szabad gyakorlatáról és a vallásfelekezetek egyenjogúsá
gáról törvényjavaslatot elő is terjesztett, s az később az osztá
lyokhoz is le tt utasítva, ezek által azonban nem tárgyaltatván, 
a képviselőház elé nem k e rü lt ;

m iután egy ily törvény alkotását úgy a haza polgárainak 
nyugalma, m int az ország becsülete sürgősen követe li: kérdem 
a t. m iniszter ú r tó l :

szándékozik-e a vallás szabad gyakorlatáról és a hitfele- 
kezetek egyenjogúságáról még ez ülésszak alatt törvényjavas
latot benyújtani?
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A másik interpelláczió pedig ekként szó l: (Olvassa.)
Interpelláczió az igazságügyminiszter ú rh o z : Tekintve, 

hog}  ̂ a polgári házasság behozatalát, egyéb tekinteteken kívül, 
a hitfelekezetek egyenjogúsága s a haza polgárainak jogegyen
lősége és nyugalm a egyaránt sürgősen követeli;

miután a néhai b. Eötvös József akkori vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter által, a képviselőház utasítása folytán 
még 1869-ben készített, a vallás szabad gyakorlatáról és a h it
felekezetek egyenjogúságáról szóló s a képviselöházuak be is 
nyújto tt törvényjavaslat 9. §-ában a polgári házasság behoza
tala kimondatik s e végett külön törvény alkotása igértetik, 
mely törvényjavaslat azonban a m últ országgyűlésen tárgyalás 
alá nem v é te te tt:

kérdem a t. igazságügyminiszter ú r tó l :
szándékozik-e a polgári házasság behozatala iránt még ez 

ülésszak alatt terjeszteni elő tö rvényjavaslato t?
Tartózkodtam  volna, t. ház, ily fölvilágosodott és hazafias 

gyülekezet kebelében a vallásszabadság biztosítása szükségének 
indokolásától; de miután az egyik miniszter ur, kihez a máso
dik interpellácziót vagyok bátor intézni : a vallásszabadság biz
tosításának szükségét csak nemrégiben kétségbe vonta, kényte
len vagyok e részben néhány szót mondani.

A t. igazságügyminiszter, akkori vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az utolsó költségvetés tárgyalásának alkalmával egy 
szemrehányást elutasítandó, a többek közt azt m ondta beszéde 
zárszavaiban: hogy M agyarországon m indamellett, hogy para
grafusok által a vallás szabadsága biztosítva nincs, az százado
kon keresztül létezett és létezik mai napig, hála — a m int 
mondá — a nemzet józanságának és türelmességének.

Teljesen egyetértek a t. m iniszter úrral annyiban, hogy a 
m agyar nemzetben sem jelenleg, sem annakelőtte nem létezett 
hajlam  a más vallásuak üldözésére; de hogy ezen erénynyel a 
papság és az ezt támogató hatalom  nem birt, azt úgy a m últ 
történelm e bizonyítja, m int a közelebbi napok tapasztalatai is 
igazolják.

A t. miniszter ur mint jogtudós, kétségkívül ismeri a 
„lutherani com buranter“-féle törvényt, valam int tudja azt is, 
hogy a protestánsok századokon keresztül, úgyszólván csaknem 
1848-ig, ki voltak téve üldöztetéseknek és elnyomatásnak.
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Ü ldöztettek és elnyom attak más vallásuak is, kivéve a 
róm. katholikusokat. Ü ldöztettek a gör. keleti és üldöztettek az 
izraelita vallásuak is. Es hogy ezen üldözés a papság és a ha ta
lom részéről még a legközelebbi m últban is fo ly ta tta tok  a 
nazarónusok ellen: a t. miniszter ur bizonyára tudni fogja. 
Egynéhány esztendeje a nazarénusok gyerm ekeit a szülök kar
ja i közül, az anyák emlőiről, erőszakkal elhurczolták a tem 
plomba, hogy a keresztsóget reájok adják, és szülőiket, mint a 
hatóságnak ellenszegülőket börtönre Ítélték. Lehetetlen a t. 
miniszter urnák nem tudnia azt. hogy az izraeliták a mai napig 
sem élvezik a tökéletes jogegyenlőséget vallási tek in te tb en : 
lehetetlen nem tudnia, hogy az izraeliták és keresztények közt 
és viszont házasság nem köthető : és igy megvallom, csodálko
zom, hogy a t. m iniszter ur, a ki nagy és jeles jogtudós, s 
kétségkívül a történetben is jártas, ily nyilatkozatot tehetett a 
házban. De miután ez csak egyes ember véleménye, miután 
másfelől ezen ház egyhangúlag utasíto tta  volt az akkori vallás- 
és közoktatásügyi miniszter urat, hogy a vallás szabadsága iránt 
törvényjavaslatot terjesszen elő, m iután ezen ház egyhangúlag 
utasíto tta  azon törvényjavaslatot az osztályokhoz és miután 
azon törvényjavaslatban a polgári házasság ki volt m ondva: 
nem kételkedem, t. h á z ! hogy hasonló szellem uralkodik a 
jelen törvényhozó testületben is. szeretem hinni, hogy az illető 
miniszter urak, kikhez ezen interpellácziót intéztem, meg lóg
nak felelni a ház ezen szellemének. Ajánlom interpellácziómar 
a t. miniszter urak figyelmébe.

Elnök : A benyújto tt interpelláczió közöltetni fog a vallás
os közoktatásügyi és az igazságügyminiszter urakkal.

Válasz nem adatott.

2. Irányi D. határozati javaslata a vallásszabadság és polgári 
házasság tárgyában 1873. február 1-én.

Irányi Dániel: Van szerencsém Szenessy Sándor és Onody 
Sándor pacséri lakosoknak, a kik m agukat a K risztustan köve
tőinek nevezik, kérvényét a tisztelt ház asztalára letenni, melyet 
hittársaik nevében szerkesztettek és intéztek a t. házhoz, panasz
képen előadván, hogy ők 20 év óta úgy megyei, m int egyházi 
hatóságok által folytonos üldözéseknek vannak kitéve és je le 



407

sül, bogy Pacsér községben, Ó-Moraviczán, Veresmarton mel- 
lékuton, és több más városok és községekben számos családok 
nemcsak pénzbírsággal, botoztatással és fogsággal büntettettek. 
hanem meg azonfelül lábas jószágaiktól, testi szükségesebb 
ruházataiktól, élelmi szereiktől, sőt összes házi bútoraiktól oly 
annyira m egfosztattak, hogy némely házban a szalmazsákból 
kiszórt szalmánál egyéb nem hagyatott, még a kis gyerm ekek 
ruhája is elszedetett, az anya pedig terhes állapotban megkor- 
bácsoltatott. (Mozgás.) Ennélfogva kérik a t. házat, hogy addig, 
mig a szabad vallásgyakorlat törvényileg kim ondatnék, az irá
nyukban elkövetett eljárást m egszüntetni méltóztassék.

Tisztelt ház! É n  jó l tudom, hogy ezen sérelmeket más
ként nem orvosolhatja a ház, m intha a szabad vallásgyakorlat, 
és a polgári házasság irán t törvényt alkot. De m inthogy a kor
mány e részbeli kötelességét számtalan sürgetés daczára a mai 
napig nem teljesítette, s a miniszter urak — —

Elnök : Kötelességemnek tartom  — — —
Csanády Sándor: Közbeszól: Nem szabad szólónak szavába 

közbevágni. (Élénk ellenmondás jobbfelől: Lassan.)
E lnök: Figyelm eztetem  a képviselő u rat a házszabályok 

154. szakaszára, mely ekként szól: Az elnök, vagy a benyújtó 
képviselő ur a kérvény tárgyát minden indokolás mellőzésével 
röviden jelentvén be, az olvasatiamul a kérvény! bizottsághoz 
tétetik  át.

irányi Dániel: Igen jól ismerem a házszabályokat és bizo
nyosan nem vétettem  volna azok ellen, hogy ha a t. elnök ur 
nem is figyelmeztetett volna, de m iután ezen kérvény folytán 
határozati javaslatot, akarok benyújtani, (Fölkiáltások jobbfelől: 
Miért nem m ondta azt előre !) kénytelen vagyok azt indokolni. 
(Ellenmondás jobbfelől. Somsich Pál közbeszól: Meg kell külön 
mondani: benyújtok egy kérvényt és egy határozati javaslatot. 
Ellenmondás és felkiáltások balfe lö l: Be kell várni türelemmel, 
m it akar a szónok mondani.)

Ne tessék azt nekem mondani, m it ne mondjak.
Elnök : Miután a t. képviselő ur kérvényt adott be és éli 

nem tudhattam , hogy egyszersmind határozati javaslato t is 
szándékozik benyújtani, kötelességemnek tarto ttam  a képviselő 
u rat a házszabályokra figyelmeztetni, melyek értelmében m in
den bővebb indokolás mellőzendő. (Helyeslés jobbfelől.)
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Irányi Dániel: Azt mondám, hogy ón igen jól tudom, hogy 
az ily sérelmeket a képviselőház s illetőleg a törvényhozás nem 
orvosolhatja másként, m inthogy ha törvényt alkot, mety a 
vallás m iatti üldözéseknek véget vessen ; de m inthogy a kor
mány e részbeni kötelességét nem teljesítette, m inthogy ily 
törvényjavaslatot nem terjesztett be, sőt a vallás- és közoktatási, 
valam int az igazságügyminiszterek daczára annak, hogy még 
szeptember hóban kérdés in téz te te tt hozzájok, vájjon szándé- 
koznak-e a vallás szabad gyakorlata s a polgári házasság iránt 
javaslato t terjeszteni elő, mai napig mitsem feleltek: amiál- 
fogva szükségesnek látom, hogy őket ebbeli kötelességükre a 
t. ház határozat által utasítsa. Ehhez képest a következő hatá
rozati javaslato t van szerencsém a t. ház asztalára letenni 
(olvassa):

„Tekintve egyrészt, hogy a lelkiismeret szabadsága az 
ember egyik elidegenithetlen jogát képezi, és hogy abból a pol
gári társaságban a különböző hitvallások egyenjogúsága követ
kezik ;

tekintve, hogy ezen szabadságot és jogegyenlőséget minden 
sérelem ellen törvény által biztosítani szükséges :

másrészt tekintve, hogy hazánkban sem a lelkiismeret 
teljes szabadsága, sem a hitfelekezetek jogegyenlősége ez ideig 
nemcsak törvény által biztosítva nincsen ; de sőt tényleg sem 
létezik s e m iatt a haza polgárai naponként súlyos sérelmeket 
szenvednek;

utasítsa a kópviselőház a korm ányt, hogy a vallás szabad 
gyakorlata és a polgári házasság irán t még ez ülésszak adjon 
be törvényjavaslatot.“ (Helyeslés a szélső baloldalon.)

Kérem  a kérvényt a kérvényi bizottsághoz u ta s íta n i; a 
határozati javaslatnak pedig kinyom atását elrendelni.

Elnök: A kérvény a kérvényi bizottsághoz u tas itta tik ; a 
határozati javaslat pedig ki fog nyomatni s szétosztatni.

Ezen kérvény 1873. február 18-án minden v ita  nélkül a 
vallás- és közoktatási m iniszternek kiadatott, a határozati javas
lat pedig nem tárgyaltatott.
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•i. Tolnay Károly 1872. január 23-án a következő interpellácziót 
intézte a vallás- és közoktatási miniszterhez a zalavári apátság

tárgyában.

Tolnát/ Károly: Nagyon sajnálom, hogy egy fontos kérdés 
miatt kénytelen vagyok visszatartóztatni a budgetvita folyam át; 
de teszem ezt, m ert egy hazai közérdekű tárgy parancsolja, 
hogy a közoktatásügyi m iniszterhez kérdést intézzek.

Ugyanis a Szt.-Adorján vértanúról nevezett, és Zala- 
megyében fekvő zalavári apátság, m elyet Szt. István király 
1019-ben a Szent Benedeki szerzet részére alapított, több király, 
jogaira, javadalm aira nézve m egerősített, és mely hiteles helylyel 
bírván, a hazának sok közhasznú szolgálatokat tett, 1715-ben 
III-ik  K ároly király által az alapitónak nyílt szándoka ellenére 
az Ausztriában fekvő gottviozi apátsághoz csatoltatott, illetőleg 
annak alája rendelte tett;

mivel pedig III-ik  Károly kormányának jogában nem 
állhatott, törvényeink ellenére, az állam vagyont idegen kézre 
szo lgálta tn i;

mivel azon kötelezettségek, m elyeket a zalavári szerzet az 
általa kezelt hiteles helynél fogva teljesített, 1848-ban megszűn
vén, a kormánynak hivatásául esik ezen szerzet részére más 
közhasznú czélt és rendeltetést kitűzni ;

mivel továbbá azon költekezések, m elyeket a gottviczi 
apátság állítólag templomokra, kolostorra, gazdasági épületekre 
te tt:  egy és egynegyed század folyama alatt az apátság gazdag 
irradalmából bőven kárpó to lta to tt;

mivel végre az egyházi törvények is a kettős javadalm ak
nak élvezetét az egyházi személyeknek szorosan m egtiltják: a 
tisztelt kultuszminiszter úrhoz azon tiszteletteljes felkérdezés 
intéztetik, vájjon most, midőn a gottviczi apátság főpapjá
nak halálával üresedésbe jö tt, felhasználta-e az alkalmat arra, 
hogy ezen zalavári apátság régi függetlenségi jogaiba és jav a 
dalmaiba visszahelyeztessók, és számára újabb közszolgálati czél 
és rendeltetés tűzessék ki. (Élénk helyeslés.)

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: Nagyon 
örvendek. hogy erre az interpelláczióra is rögtön válaszolhatok. 
(H alljuk! H a llju k !) Szeretném, ha ezt minden interpelláczió
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beadása után tehe tném ; de hol a tényállás iránt nem vagyok 
tisztában, o tt természetesen nem tudok intézkedni, ott: nem 
tudok választ adni.

Tökéletesen igaza van, tisztelt barátomnak. Tolnay Károly 
képviselő urnák, hogy magyarországi apátságnak osztrák apát
sággal való olynemü összeköttetése, m int a minő a zalavári 
apátságra nézve fönnállóit, nem törvényes ; (Élénk helyeslés.) sőt 
tovább megyek és azt mondom, hogy ez az apátságok hivatá
sával össze sem fér, (Atalános tetszés.) m ert az ily apátságoknak 
nem az a rendeltetósök, hogy jövedelm eiket idegen szerzetesek 
élvezzék, (Nagy tetszés.) hanem hogy jövedelmeik kultusz- és 
tanulmányi czélokra fordittassanak. (Élénk helyeslés.)

A m int én Schwertfeger apát halálának h írét vettem, 
m indjárt a reá következő napon fölterjesztést tettem  ő felségé
hez, a melyben fölkértem, hogy a zalavári apátságnak a gott- 
viczi apátságtól való elkülönítését kegj^esen megengedni méltóz- 
tassék, (Hosszas élénk helyeslés.) és van hozzá reményem, hogy 
ő felsége kérésemet teljesíteni fogja.

Addig is intézkedtem, hogy az apátság vagyona károsodást 
ne szenvedjen. (Atalános élénk helyeslés.;

Tolnai/ Káról·/: Meg vagyok a válaszszal elégedve.
E lnök : A ház tudomásul veszi a miniszter ur válaszát. 

'Helyeslés.)

4. Szabó Imre interpcllácziója a Muraköznek egyházi visszacsatolása 
iránt 1872. október 12-én.

Szabó Im re: T. képviselőház! A mélyen tisztelt vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez van szándékom egy interpellácziót 
intézni. Az ügy, a melyben fölszólalok, a t. ház nagy része 
előtt már ismeretes, m ert ezen ügyben már a múlt ülésszak 
alatt több képviselőtársammal egyetemben minden pártszinezet 
nélkül intéztünk interpellácziót az akkori vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez. Meglehet, hogy a kérdés kényes volta, meg
lehet, hogyr azon hiba, melyet akkor elkövettünk, hogy t. i. 
több más fontos kérdést foglaltunk egy interpelláczióba, indí
to tták  a mostani vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
elődeit arra, hogy ezen interpelláczióra nekünk feleletet nem 
adott.
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Nem akarok azon hibába esni, m elyet akkor elkövettünk, 
s szorítkozom csak azon ügyre, mely azon kerületet érdekli, 
melj-et képviselni szerencsém van, érdekli a megyét, sőt érdekli 
talán az egész országot is. M indenekelőtt az ügy állásával kívá
nom a t. házat megismertetni. (Halljuk!,)

Muraköz minden tekintetben Magyarország kiegészítő része, 
annak törvényeit élvezi, de egyházkerületi leg egy más társor
szágtól függ, t. i. a zágrábi érsekség alá tartozik. Ez, t. ház, 
visszás helyzet reánk nézve.

Engedje meg a t. ház, hogy azt bővebben ne indokoljam, 
s elegendő legyen csak azt megemlítenem, hogy vallás- és köz
oktatási törvényeink Horvátországgal nem közösek. 1848. előtt 
ezen ügy nem forgott fen, de újabb törvényeink szerint ezen 
ügy nem közös. Már a megye szorgolta ezen ügy elintézését, 
sőt kérte a képviselőket is, hogy szorgolják az országgyűlés 
előtt. Az egész közvélemény Muraközben kívánja ezen ügynek 
elintézését, hogy a Muraköz egyházkerületileg szabadittassék 
föl Horvátországtól és csatoltassék valamely magyarországi egy
házkerülethez.

Lehetne mondani, hogy ily esetek előfordulnak más orszá
gokban is, meglehet, forognak fen olyan országokban is, hol a 
fejedelem sem közös, m int n á lu n k ; azonban ez nem kevésbbó 
visszás helyzet ott, m int nálunk. Hogy ha azoknak nincs is 
ellene k ifogásák : mi kérjük a vallás- és közoktatási minisz
tert, minélelőbb lépéseket tenni arra, hogy ezen ügy kellőleg 
elintéztessék.

Én azon alkalmat, hogy tegnap a t. ház ama határozatot 
móltóztatott hozni, hogy ma a regnikoláris deputáczió válasz- 
tatik  meg: használom föl arra, hogy ezen ügyben interpellá- 
cziómat megtegyem. A regnikoláris deputácziók nem gyakran 
szoktak kiküldetni, nagyobb bajok fordulnak akkor elő és czél- 
szerü volna, hogy ha akkor minden ügy elintéztetnék, mely 
talán egyik-másik oldalról nem czélszerünek, vagy talán sérel
mesnek is találtatott. Én úgy gondolom, hogy a jelen regni
koláris deputáczió nemcsak azon lesz kiküldve, hogy a Horvát- 
Szlavonország részéről kívánt törvény revideáltassók, hanem 
talán nekünk is lesz jogunk azon ügyeket, melyek nekünk nem 
ozélszerüek és nem kellemesek, megváltoztatni, mi talán a jelen 
helyzetben annál kényelmesebb lesz, m iután a pécsi egyház
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m egyének szintén van Horvát-Szlavonországban igen sok egy
házközsége, melyek ha Szlavonországba visszabocsáttatnak, talán 
annál könnyebben történhetnék meg, hogy a Muraköz is vala
melyik magyarországi egyházmegyéhez menjen át. Kérem a 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter urat, hogy ha a regnikolá- 
ris deputáczió összejön: ezen ügyet ottan megindítani, vagy 
pedig, hogy ha ottan nem tenné, ezt akárm ely más uton-módon 
czélszerüen kellő eredményre vezetni szíveskedjék. Bátor vagyok 
az interpellácziót a t. miniszter urnák és a t. háznak figyelmébe 
ajánlani.

Kiss Miklós jegyző: (olvassa az interpellácziót).
Interpelláczió. A vallás- és közoktatási miniszter úrhoz, 

beadja Szabó Imre.
Miután a zalamegyei muraközi járásnak vagyis Muraköz

nek M agyarországba végrehajto tt visszakebelezése teljesnek csak 
akkor tekinthető, ha egyházmegyeileg is, valamelyik magyar- 
országi egyházmegyébe kebeleztetik ; kérdezem:

Szándékozik-e a vallás- és közoktatási miniszter ur e ezélra 
legközelebb a kellő intézkedéseket m egtenni?

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: T. ház ! 
A hozzám intézett kérdés oly kényes term észetű s nagy hord
erejű, hogy arra már tek in tettel Horvátországra nézve se mond
hatok — a dolog lényegére nézve — határozott vélem ényt: 
annyit azonban m ondhatok, hogy e bajon segíteni s a tárgya
lásokat m egindítani kész vagyok. (Általános helyeslés,)

Elnök: M éltóztatik a t. ház a választ tudomásul venni ? 
(Igen !) Tehát tudomásul vétetik.

5. Tóth Bálint interpellácziój a a papi párbér ügyében 1873. február
hó 3-án.

Tóth Bálint : Úgy vagyok értesülve, hogy a vallás- és köz
oktatási miniszter ur egy bizottságot volna hajlandó kiküldeni 
a végre, hogy a közoktatási törvény revíziójára nézve javasla
to t készítsen.

Azon körülmény, hogy a m iniszter ur egy legközelebbi 
m últban hozott törvénynek revíziójára tezz lépéseket, nem enged 
kétséget a fölött, hogy a kilátásba helyzeti javításban a fel
rendszabályok politikáját követni nem szándékozik, minek he-
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lyességótől áthatva, a népnevelés ügyére vonatkozólag egy inter - 
pelláczióval kívánok hozzáfordulni. (Halljuk !)

Köztudomású dolog, hogy a katholikus hitfelekezetüeknél 
az iskola-mestereket és lelkészeket, m int népnevelőket, párbér- 
ből fizetik, és pedig olyképen, hogy a községnek legszegényebb 
lakosa épen annyit fizet, m int a legvagyonosabb ; ki napszám
mal keresi kenyeret, épen annyit fizet, m int a ki a helység felét 
vagy harm adát b ír ja ; — minek természetes következése az 
hogy a népnevelés terhét legnagyobb részben a legszegényebb 
néposztály viseli.

Tisztelt h á z ! még az autonom adónak ezen legterhesebb, 
és hogy ne mondjam, igazságtalan ága m egváltoztatva, és ará
nyosítva nem lesz : a népnevelési intézmény nem fogja a nép 
rokonszenvét bírni és nélkülözni fogja a legszükségesebb föl
téte lt: a nép jóakaratát. Azért, t. ház, miután különben is a 
természetben szedett párbér a legszegényebb néposztályt, úgy
szólván kenyerétől fosztja meg, alig hibázom, hogy ha azon 
szenvedélyes és ellenséges m agatartásnak, melyet a legszegényebb 
néposztály csaknem m indenütt tanúsít a társadalmi rend ellen, 
okát nagyrészben ezen igazságtalan m egterheltetésében és álta
lában sorsának azon rendezetlenségében keresem, — fiogy mel
lékesen legyen említve — még a közigazgatás és rendkívüli 
közmunka tekintetében a régi önkény uralkodik fölötte. A 
rendkívülit értem, m ert a rendes már szabályozva van.

Ennek következtében van szerencsém a következő inter- 
pellácziot fö lo lvasni:

„Interpelláczió a nagyméltóságu vallás- és közoktatási mi
niszter úrhoz !

Tekintve, hogy a katholikus hitfelekezetüeknél a népok
tatás terhének legnagyobb részét a szegényebb nóposztály v ise li:

van-e szándéka a vallás- és közoktatási miniszter urnák az 
úgynevezett párbér természetben kiszolgáltatásának megszünte
tését, és a terheknek az aránylagos teherviselés elvének alap
ján  rendezését, az oktatási törvény revíziójának alkalmával, vagy 
anélkül is javaslatba hozni?

T  re fort Ágoston közoktatási miniszter : Tisztelt ház ! Lesz sze
rencsém azonnal válaszolni ezen interpelláczióra, mely összeköt
tetésben van más hozzám intézett interpellácziókkal és általában 
azon ügygyei, melyre nézve gyakori zaklatásoknak vagyok ki

ll. 27
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téve. (Halljuk !) Naponta jönnek hozzám panaszok a népoktatási 
ügy körül. (H alljuk! H a llju k !) É n  ezen panaszokat — elnézve 
minden más tekintettő l — saját becsületem érdekében azonnal 
szeretném orvosolni, hanem az alig lehetséges. Ha a panaszok 
okait keresem, némelyek azt mondják, hogy csak a mi társa
dalmi és gazdasági viszonyainkban fekszenek, és hogy ezeket 
törvény által orvosolni nem le h e t; mások az ellenkezőt állítják, 
és azt mondják, hogy ezek a népoktatásról hozott 1868-iki tö r
vény hiányaiban fekszenek, és hogy azért e törvényt revideálni 
kell. Ennek következtében előttem  áll azon kérdés, hogy szük
séges-e már most ezen törvényt revideálni, vagy sem. Ez ügy 
nagyon fontos, úgy, hogy nem merem azt tisztán individuális 
véleményem szerint e lin tézn i; (Halljuk !) de szándékom e kér
dést tanulmányozni és tanulm ányoztatni, és legelőször is a köz
oktatási tanács elé terjeszteni, hogy az adjon véleményt, vájjon 
elérkezett-e már e törvény revíziójának ideje ? Azonkívül igen 
tekintélyes és minden hitfelekezetbeliek- és pártbeliekből álló 
enquetet szándékozom összehívni és az elé szintén azon kérdést 
terjeszteni, hogy kell-e már ezen törvényt revidiálni vagy sem ? 
Ha ennek szüksége ki fog derülni : szerencsém lesz annak ide
jében egy törvényjavaslatot a ház elé hozni ; ha pedig nem : 
legalább módom lesz a panaszok alaptalanságát konstatálni. T er
mészetes, hogy azon kérdés is meg fog beszéltetni, melyre 
nézve engem Tóth  Bálint képviselő ur interpellált. (Általános 
élénk helyeslés.)

Elnök : Tudomásul veszi a t. ház a m iniszter ur válaszát ? 
(Igen !) Tehát tudomásul vétetik.

ti. Az aranyos-medgyesi 48-as kör kérvényének tárgyalása 1874. 
május hó 2-án a papi javaknak secularizácziója tárgyában.

Szögyényi László előadó (olvassa továbbá a 41. sorszám alatt 
a bizottság vélem ényét az aranyos-medgyesi választó-kerület 
48-as körének kérvényére, melyben a papi javaknak egy önálló 
nemzeti bank javára való elvételét kéri. A bizottság véleménye 
szerint a kérvény a pénzügyminiszternek adandó ki.)

Boly mossy Bálint'. T. ház! Bocsánatot kérek, hogy a tisztelt 
ház becses türelm ét ma ismét igénybe veszem, oka a tárgyak 
sorozata.
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Az aranyos-medgyesi 48-as kör kérvényének alapeszméje, 
kor- és alkalomszerű.

M egelöztettünk ugyan e téren  Európa minden czivilizált 
államai által, az állam és egyház közötti viszonyok rendezve 
lóvén már magában az infallibilitás tűzhelyét képező Olaszor
szágban i s ; rendezés alatt vannak jelenleg az osztrák tartom á
nyokban, mely tartom ányok törvényhozásának elismerést kell 
nyilvánítani, valamint az ottani miniszterelnöknek is, ki nyíltan 
kimondá a harczczal fenyegetődző ultram ontánoknak, miszerint 
a kormány bírni fog elég erélylyel, hogy szükség esetében a 
harczot fölvegye.

De hazánkban is m egtörtént a kezdeményezés, a múlt év 
junius hó 28-ikán ta rto tt országos ülésben, midőn a t. kultusz- 
miniszter ur inditványozá, miszerint küldjön ki a képviselőház 
bizottságot a végre, hogy a vallás- és közoktatási miniszter 
közbejöttével az állam és egyház közötti viszonyok szabályo
zására javaslatot dolgozzon ki, és e javaslatot a ház elé ter- 
jeszsze.

Ez alkalommal tartá  t. Deák Eerencz képviselő ur ama 
beszédét, mely az ország különböző részeiből a képviselőházhoz 
beterjesztett nagyszámú kérvények tanúsága szerint, az egész 
nemzetnél visszhangra talált.

Engedje meg a t. ház, hogy e nevezetes beszéd az általam 
kijelölt irányra vonatkozó pontját fölolvashassam, mely igy szó l:

„Még egy példát említek meg, meglehet, hogy itt-o tt visz- 
szatetszésre ta lá l ; de nem tehetek róla, ez meggyőződésem.

Annyiszor em littetett már az egyházi javak  e lvétele ; egy- 
helyt elvették, nem adtak helyébe semmit, m áshelyt elvették, 
és a státus vállalta magára az egyház költségeit. En ezt oly 
lépésnek tartom, a mely nem vezet az én főczélom felé, hogy 
tudniillik a status csak annyiban avatkozzék az egyház dolgaiba, 
a m ennyire szükséges ; ez oly lépés, a mely ettől visszafelé vezet. 
Azt hiszem tehát, nem azt kell kimondani, hogy az egyházi 
javak  elvétetnek; hanem meg kell különböztetni, hogy mik az 
egyház valóságos tulajdonai, és mik a státus tulajdonai a maga 
kulturális czóljaira, és ha ez meg lesz különböztetve, és a státus 
a m agáét m egtartja, és használja a kultúrái czélokra: a másiknak 
elvételét azért is károsnak tartanám , m ert a státusnak kellene 
födözni a kultusz költségeit, a mi megint messze vezetne attól,

II. 27*
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a mit én akarok; meg pedig visszafelé vezetne.“ E zt m ondta 
az államférfi, ki tad ta  azt, ha leteszi az alapot, ha nem emel
kedhetnék is föl azon épület rögtön, meg lévén a kezdet, foly
tatja  a jelen, biztosan befejezi az építést a legközelebb jövő kor.

T. h á z ! Tudjuk azt hazánk történetéből és törvényeiből, 
hogy a keresztyén vallás m egalapításakor az Árpád házbeli 
királyaink az egyházi javadalm ak részére nem saját, hanem az 
állam közös vagyonából igen sok alapítványokat tettek. Tették 
pedig ezt abban az időben, a m ikor hazánkban egy vallás volt 
leginkább elterjedve, és ebből kifolyólag egy érdek volt, midőn 
rendes hadsereg nem lévén, a javadalm at élvező főpapok, ban
dériumok állítása, fölszerelése, várak föntartására, sőt a bandé
riumok csatákba való vezetésére voltak kötelezve.

Az em lített jószágok azonban nem adattak tulajdon és kor
látlan rendelkezési joggal, igazolja ezt Szt.-István II-dik decre- 
tuma 3-ik czikke, hol világosan kim ondatott: ki-ki szabadon 
rendelkezhetik mind sajátjáról, mind a király ajándékáról, kivé
tetnek ezen szabályok alól, a megyei várakhoz, és püspöksegek- 
höz tartozó jó szágok: hasonlóul Kálmán király I-ső decretum 
16-ik czikke szerint visszavette az egyházak és klastromoktól a 
fölösleges javakat és ezen javak  egy része a végvárak föntar
tására fordittatott.

Hasonló intézkedések tetettek  Habsburg házbeli királyaink 
résziről is, igazolják ezt I l- ik  Ferdinánd 1625. esztendőben, I-ső 
L ipót király 1677. évi intézkedései, maga a Kolonits-féle con- 
venczió is, melyek mindég} ikéből kitűnik, az egyházi javadalmak 
fölötti királyi rendelkezés.

Fölöslegesnek tartom  ez alkalommal több idézésekbe bocsát
kozni ; de mindenesetre meg kell említenem, hogy intézkedések 
nemcsak királyaink, hauem a törvényhozás részéről is tétettek, 
nevezetesen az 1548. 12-ik törvenyczikk szerint a törvényhozás 
intézkedett az iránt, hogy az elhagyott klastromok és egyházak 
javainak jövedelmei hová fordittassanak.

Ezek szerint világos, miszerint a vallási szakadások előtt 
alapított egyházi javadalm ak fölött, a törvényhozás intézkedési 
joga folytonosan föntartatváu, az mai napig is teljes erejében 
fönnáll; igen helyesen szól erről az alapok és alapítványok meg
vizsgálására kiküldött albizottság — m ondván — és m ert az 
ország kebelében levő m inden javak, és igy az egyháziak is az.
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állam törvényei alatt állanak, és ha a katliolikus egyház jogo
sítva lenne arra, hogy az ő javadalm ai által bitorolt javak felől 
nem az országnak, hanem az egyháznak törvényei rendelkeznek : 
akkor a kath. egyház status lenne in statu, e tekintetben az 
ország törvényein kívül és igy fölöttük állana, s a nemzeti 
vagyonnak igen nagy része el lenne vonva a törvényhozás ren
delkezése alól, a mi az állam fogalmával ellenkezik.

Már ma a viszonyok teljesen m egváltozván, főképen a 
vallásnak több felekezetre való szakadása óta a nemzetnek közös 
vagyonából bejövő jelentékeny jövedelm ét csakis a még hazánk
ban tényleg uralkodó vallásfelekezet hívei élvezhetnék ; azonban 
látjuk, hogy ezek sem részesü'rmk benne, hanem élvezik az egyes 
főpapok, káptalanok és szerzetesek, kik roppan t jövedelmeikből 
hazai közjótókony czélokra vajmi keveset ajándékoznak; hanem 
fordítják egy részét a czivilisált államokból kiutasított, és hazánk
ban közmegütközéssel mai napig is m egtűrt, a sötétség tanait 
hirdető jezsuiták megtelepítése, föntartása és a czivilizáczió ellenes 
zárdák fölállítására, főképpen pedig egyéni kénj’elmökre.

T. ház! Természetes és m egdönthetien igazság az, ha meg
szűnik az ok : meg kell szűnni az okozatnak is. Hazánk viszonyai 
tökéletesen át alakultak, létezik állandó hadsereg és igy az egy
házi javadalmasok ebbeni kötelezett,s-gök alól föloldattak, k irá
lyunk udvartartása szükségletei fedezésének alapját többé nem 
a koronajószágok, hanem a nemzetnek e czélra te tt készpénzbeli 
ajánlata képezi.

Ha e tekintetben tö rténhetett változás; m iért ne tö rtén
hetne a másikban is?

Osszeférhetlen az, az emberi társadalom  eszméjével, hogy 
a nemzet ily tetemes közvagyona egyes főpapok kezeibe össz- 
pontosittaiik, s ez által alkalom nyujtátik  nekik arra, hogy az 
államban államot képezzenek.

Elégedjenek meg ők is, m int más kath. állam ok: m int 
Francziaország, Spanyolország és Belgium papjai állásokhoz 
mórt fokozatos fizetésekkel.

Hála legyen a gondviselésnek, m egérett a világ vallás- 
különbség nélkül oda, hogy a felekezeti különbözetek többé 
versengés tárgyait nem képezik. Minden ember kebelében gyö
keret vert a legszebb, legjobb és legigazabb morál, melynek 
alapja Isten  tisztelete és a felebaráti szeretet. S hogy az embe
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riség minden tekintetbeui fejlődése gyorsan előre haladhasson: 
m nlhatlanul föltétel és kellék megtörése a hierarchia hatalm á
nak, mely csak akkor lesz eszközölhető, ha mindazon javak, 
melyek a vallási elszakadások előtt bármi uton-módon adomá
ny oztattak részökre, tőlük el vétetnek, s rendeltetésük czéljára 
fordittatnak.

T. ház! Az eszmék gyorsabban sohasem fejlődtek, m int 
korunkban, különösen az állam és egyház közötti viszonyok 
rendezésének eszméi. Ez eszmében az emberiség fölvilágosodá- 
sának és közvéleményének hü kifejezését látom, mely úgy a 
hierarchia, m int a vele karöltve járó abszolutizmus hatalmának 
megtörését követeli, és ez ellen hasztalan küzd az orthodox 
setét eszmék minden ereje és hatalma.

Reményem teljes, hogy e jelzett utón gyors léptekkel fog 
haladni a fölvilágosodás, és a legtisztább morál alapján lesz 
tökéletes vallásegyenlőség, szent és sérthetetlen a lelkiismeret 
szabadsága, — fölépül a béke temploma, — és testté lesz a nagy 
ige. Szabad állam, szabad egyház.

A mi a kérvény azon részét illeti, hogy a papi javak 
elkülönittetvén, egy nemzeti bank alapját képezzék : a fölött a 
törvényhozás lesz hivatva határozni. Logika van a dologban, 
m int nemzeti közvagyon így is áraszthat jótékonyságot, és nem 
merem állítani, hogy hazánk jelen viszonyai közt a kény szel
nem fogja-e a nemzetet oda utalni.

Most egyelőre azon törvényes elv szerint kell eljárni, 
tudniillik kövesse minden alapjogi term észetét és véleményem 
az, hogy a kérvény nem a pénzügyminisztériumhoz, hanem az 
állam és egyház közötti viszonyok rendezése iránti javaslat 
készítésére kiküldött bizottsághoz tétessék át: mihez képest van 
szerencsém a következő elleninditványom at elfogadás végett a 
t. ház elé terjeszteni.

„Elleninditvány. Je len  kérvény az állam és egyház között 
viszonyok rendezése iránti javaslat készítésére kiküldött bizott
sághoz tétessék á t.“

Csanády Sándor: T. h á z ! Mindenek fölött örömömet, meg
elégedésemet nyilvánítóin a fölött, hogy az ország különböző 
vidékein lakó polgárai hazánknak, sőt egész képviselői választói 
kerületek figyelemmel kísérvén a kormány működését, felfogva 
magasztos hivatásukat, elérkezettnek látták az időt arra, hogy
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a kormánynak vétkes m ulasz tásait..........  (Derültség jobbfelöl.)
igenis, t. ház, vétkes mulasztásait (Nagy derültség.) a korm ány
nak, m ert rég kötelessége le tt volna a kérdésre vonatkozólag 
törvényjavaslatot terjeszteni a képviselőház elé . . . .  ismétlem, 
igenis örömömet fejezem ki a fölött, hogy egyes képviselő 
választói kerületek a korm ánynak vétkes mulasztásait (Derültség 
jobbfelől.) a képviselőházhoz beterjesztett kérvényeik által igye
keznek pótolni és sürgetik a korm ányt, hogy a nemzet szellemi 
és anyagi érdekeire vonatkozó javaslatokat is terjeszszen a ház 
elé, a melynek nem a nemzet jogainak csorbítását és vagyo- 
naiból kifosztását, hanem a nemzet valódi jó llété t czélozzák.

Ilyennek ismertem föl az Aranyos-M edgyes választókerü
letnek tárgyalás alatt lévő kérvényét, melyben a római és görög- 
katholikus főpapság birtokában lévő állam vagyonoknak az összes 
államvagyonokhoz leendő csatolását kérelmezik.

Örömmel üdvözlöm azon jogosult eszméket, melyek e kér
vényben kifejezést nyertek, és magam részéről is óhajtom, hogy 
a katholikus és görög főpapság által jogtalanul és igazságta
lanul használt és bitorolt javak  rendeltetésük czéljainak m eg
fe le lő ig  rendeztessenek.

Szándékosan használtam e kifejezést „jogtalanul, igazság
talanul használt, b itorolt javak ,“ azért, m ert e kifejezés meg
győződésem szerint leginkább felel meg a valódiságnak. Ugyanis 
köztudomású dolog, t. ház, hogy a római és görögkatholikus 
főpapság birtokában lévő állami vagyon, javak, Szent István 
királyunktól kezdve régibb királyaink által adom ányoztalak  az 
állam, a nemzet minden polgárainak közös vagyonából oly 
őzéiből, hogy azok jövedelmének egy része honvédelmi, más 
része egyházi és iskolai czelokra fordittassék. Ezen főpapság 
birtokában lévő vagyonok megfeleltek rendeltetésüknek mind
addig, mig azon jövedelm ek a főpapság által a honvédelem 
czóljából ta rto tt bandériumok,, csapatok föntartására fordittattak. 
ügy, de tudjuk, hogy a rendes katonaság behozatala irtán az 
em lített javadalm ak jövedelmei egyátalában nem fordittattak  az 
em 'itett czélokra, és mint igen helyesen jegyezte meg Soly- 
rnos.-y képviselőtársunk, megszűnvén az o k : szükséges, hogy az 
okozat is megszűnjék. Én igen természetesnek találom azt, hogy 
a honvédelmi czélból adományozott javak, melyek mai napig a 
római és görögkatholikus főpapság birtokában v annak : rendel-
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kezesüknek, czóljoknak megfelelőleg fordittassanak részben hon
védelmi czélokra, vagyis más szavakkal, azon javak  jövedelmei 
fordittassanak a hadsereg — nem a közös hadsereg, — hanem 
honvédelmi ozélokra, a katonaság ellátására, hogy ez által is a 
már elviselhetlenné vált adóterhek némileg lejebb szállíttassanak. 
Másik része a főpapság birtokában lévő államvagyonnak oly 
czélból adom ányoztatok, hogy azok jövedelmei iskolai, nevelési 
s egyházi czélokra fordittassanak. Ezen vagyon jövedelme is 
megfelelt az em lített czélnak mindaddig, mig e hazában egyr 
vallásfelekezet v o l t ; mig hazánkban a különböző vallásfeleke
zetek el nem terjedtek. Megfeleltek addig, mig különösen a 
protestántizm us behozatala következtében azon államjavak irá
nyában, melyek egyházi és iskolai czélokra ad o m án y o z ta lak : 
jogosítva nem érezték m agukat a protestánsok igényt formálni. 
Igenis, t. ház, én úgy vagyok meggyőződve, hogy ezen vagyo
nok a haza minden polgáraival közös javadalomból adományoz
ta la k ,  és így az azok fölötti rendelkezés megilleti a haza min
den polgárait.

Tudom, miként sokan vannak e hazában, talán e házban 
is, a kik ezen javadalm akat nem akarják jelenlegi czéljóktól 
e lfo rd itta tn i; de vájjon megegyezik-e az osztó igazsággal, hogy 
e hazában lakó azon polgárok, kik nem tartoznak a katholikus 
egyház hívei közé, hogy a görög-nemegyesült és protestánsok 
megfosztassanak az őket jogosan megillető vagyonokhoz való 
tulajdonoktól, megfosztassanak egy más vallásbeli felekezet 
érdekében ?

Hiszen tudjuk, t. képviselőház, hogy a görög-nem egyesült 
és protestánsok főpapjai nem idegen országból bevándorolt jöve
vények, hanem igenis utódai azon dicső ősöknek, kik a hon
foglalás nagy m űvét k ionto tt vérükkel pecsételték m eg ; utódai 
azon ősöknek, kik k ionto tt vérökkel e haza földének minden 
porszemét szentté, im ádottá te tték  előttünk, utódai azon ősök
nek, kik megszerezték e hon egész te rü le té t: (Zaj.) utódai igenis 
azon ősöknek, kik a régi időben az általuk megszerzett és tulaj
donokká vált haza birtokainak egy? részét föntartották közös czél- 
jok  kivitelére, és m ert ily czélok egyike, meggyőződésem szerint, 
a népnevelés i s : igen méltán követelheti minden e hazában levő 
vallásfelekezet s honpolgár, hogy az állam és haza minden 
polgáraival közös vagyonok közös czélokra fordittassanak.
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En. t. ház, tökéletesen osztozom az előttem szóló Soly- 
mossy képviselőtársam nak azon nézetében, óhaját, hogy az 
állam közös vagyonai, melyek jelenleg a római és görög fő
papság és egyházak birtokaiban vannak: vétessék vissza az 
állam által és helyeztessenek a nemzet rendelkezésére, s m ert 
nem akarom azt, hogy a nemzetcsalád egyrésze, a testvér kizá- 
rassék az őt megillető ősi örökségből: igenis kívánom, óhajtom, 
hogy ezen vagyonok jövedelmei e hazában létező minden vallás
felekezetbeli közt lélekszám aránjmi szerint osztassanak föl: 
kívánom, óhajtom, hogy ezen vagyonok jövedelmei az egy
házak vagyonai fölött őrködő testületek rendelkezése alá adas
sanak, helyeztessenek; kívánom igenis mindezt azért, hogy e 
hazában létező minden vallásfelekezetbeliek iskolái, egjdiázai 
virágzó állapotba tétessenek ; kívánom azért igenis, hogy e 
hazában levő minden vallásfelekezetbeliek főpapjai, lelkészei, 
tanítói, kedvező anyagi körülmények közé jussanak. Vájjon 
összeegyeztethető-e az osztó igazsággal, hogy akkor, a midőn a 
nemzetcsalád egy része saját maga véres verejtékével keresett 
vagyonából ta rtja  fönn egyházait, iskoláit, fizeti főpapjait, lel
készeit, tanítóit, daczára annak, hogy a mig az állam közös 
vagyona jövedelméből födöztettek ezen kiadások : addig az 
állampolgárok másik része a m indnyájunkkal közös jövedelemből 
födözze egyháziskolai költségeit? M egegyeztethető-e az osztó 
igazsággal, hogy az ideig, a mig a római és görögkatholikus 
főpapok az állam és haza minden polgáraival közös vagyonok 
jövedelmeiből milliókra menő összegeket kapnak rendelkezésük 
alá, melyeket a néha még haza- és nemzetellenes czélokra fecsé
relnek e l : akkor, t. ház, a római és görögkatholikus főpapok a 
kényelem mámorában úsznak, más hitfelekezeti lelkészek, tanítók 
pedig ínséggel küzdenek ? E n  e helyzetet az osztó igazsággal, 
a lelkiismeret szabadságával összeegyeztetni nem tudom, s ezért 
szeretném hinni, hogy egyetlen egy képviselő sem fog talál
kozni a házban, a ki saját, meggyőződését követve, elérkezett
nek ne lássa az időt arra, hogy az általam em lített igazságta
lanságoknak, jogtalanságoknak, bitorlásoknak vége vettessék, s 
velünk kezet ne fogna arra, hogy ezen államjavak, melyek 
közös javai minden honpolgárnak, rendeltetésűk és czéljaikra 
fordíthassanak.

É n szeretem hinni igenis, t. ház, hogy egyetlenegy kép
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viselő sem fog lenni e házban, ki a nemzetcsaládnak, a testvé
reknek az ősi vagyonokon való osztályát gátolni, akadályozni 
kívánná.

Ez indokból kiindulva, igenis csatlakozom a Solymossy 
B álint tisztelt képviselőtársam  által beadott elleninditványhoz, 
és kérem a t. házat, méltóztassók a tárgyalás a la tt lévő kér
vényt az állam és egyház közti viszony rendezésére kiküldött 
bizottsághoz utasítani.

Péchy Tamás: T isztelt h á z ! H a ezen, az aranyos-medgyesi 
választókerület 1848-as köre által beadott kérvény, mely a papi 
javaknak egy önálló nemzeti bank javára  való elvételére 
vonatkozik, diskusszió tárgyát nem képezte volna, és ha 
a kérvényi bizottságnak benyújto tt indítványa elfogadtatott 
volna . én sem szólottám volna hozzá ; m iután azonban 
az előttem  szólott tisztelt képviselő urak egy ellenindit- 
ványt adtak be, s m iután erélyes hangon föl is szólották 
ezen kérvénynek nem annyira tárgya, m int inkább azon tár
gyak ellen, m elyeket ez magában foglal, s m iután az ily alkal
maknál m egtörténik, hogy a szavazatokat nem akként m érlege
lik, a m int azokat valóban mérlegelni kellene; hanem azoknak 
pro és contra sokkal nagyobb horderőt tulajdonítanak, mint 
tulajdonítani kellene: kötelességemnek tartom  egész röviden 
véleményemet ezen kérvény tárgyában — és a mennyiben ily 
nagyfontosságu ügyeket érint, azokra nézve is — de csak addig, 
a meddig m ulhatlanul szükséges, hogy m egérthető legyen, kije
lenteni :

É n  azon meggyőződésben vagyok, tisztelt h á z ! hogy bár
minő kérvény alkalmából, két ily nagy kérdésre nézve a m agyar 
képviselőháznak valóságos döntő határozatot hozni nem le h e t ; 
(Helyeslés jobb és bal felől.) de másrészről ép azért fogadom 
el a kérvényi bizottság e részbeni in d ítv án y á t; m ert sem az 
egyik, sem a másik irányban nem döntő, és azt sem teljesen 
vissza nem utasítja, sem pedig állást nem foglal azon nagy kér
dések irányában.

E  két kérdések egy ike : a bank, hazánkat kiválóan érdekli; 
a másik, melyet előttem szóló tisztelt barátim  tárgyaltak, jelen
leg egész Európában m ondhatni lázas izgatottságot szült.

A bank-kérdésben tegnap volt alkalm unk egy igen terje
delmes beszédet hallani a tisztelt pénzügym iniszter úrtól, és e
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beszéd — meg keM vallani — reám oly szomorú hatást tett, 
hogy kénytelen vagyok ép azért is elfogadni a kérvónyi b izo tt
ság javaslatát, m ert ez nómikép még függőben hagyja a háznak 
a bank tárgyában kelt elhatározását.

A tisztelt pénzügyminiszter u r m óltóztatott tegnap jelezni, 
hogy a m agyar önálló jegybank föl nem állítható a valuta ren
dezése nélkül és a L ajtán  túli tartom ányok némely viszonyai és 
terhei kiegyenlítése nélkül. Idáig ón beszédet tökéletesen helye
seltem ; hanem a midőn a tisztelt m iniszter ur tovább m ent és 
a nemzetnek semmi kilátást arra, —- m iután saját állítása sze
rin t is ezen kérdések most egyelőre meg nem oldhatók — nem 
nyújtott, hogy későbbi időkben vagy más viszonyok közt talán 
más intézkedésekkel is, a nemzet e részbeni jogos, méltányos 
és maga az uralkodó által egyedül nemzetgazdasági szempont
ból megoldandó kérdésnek k ijelentett kivánata teljesülni fog: 
kénytelen voltam ellene szavazni.

Én a m agyar önálló nemzeti jegybank fölállítását oly kér
désnek tartom, melyet meg kell oldanunk, ha lehetséges úgy
mint a miniszter ur akarta ; de m elyet meg kell oldanunk, ha 
máskép nem lehetséges, bizonyos tekintetben „Schwindl“-nek 
látszó utón is, csakhogy a nemzet e részbeni jogát érvényesítse. 
(Helyeslés bal felöl.)

Ennek mellékes megemlítése után kénytelen vagyok k iter
jeszkedni azokra, m iket tisztelt barátim  bővebben fölhoztak. 
Azt mondja, ugyanis különösen Csanády Sándor képviselő ur, 
hogy azon egyhá/.i javakat, vagy papi javakat — m int a kér
vény nevezi, — m elyeket jelenleg jogtalanul és igazságtalanul 
bírnak, az illetők: vegye el a nemzet és fordítsa általa meg 
nem nevezett czólokra, m elyeket azonban a kérvény, vélemé
nyem  szerint, határozottan megjelöl.

Kénytelen vagyok, m ielőtt ezen mondás itt  elhangzanék, 
a részbeni véleményemet nyilvánítani, hogy nem ismerhetem 
el, miszerint ezen javak jogtalanul használtatnak az illetők által: 
(Helyeslés ) Hogy a képviselő ur nézete szerint, talán czélsze- 
rütlenül használtatnak : azt megengedem ; de m inthogy maga 
is elismeri a tisztelt képviselő ur, hogy királyaink által adomá- 
nyoztattak, és pedig jogosan, kénytelen vagyok azt mondani, 
hogy ezen k ifejezés: „igazságtalanul és jog talanul“ használtat
nak, alaptalan. (Helyeslés jobb és bal felől.) Hogy ezen vágyó
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nokból sok mindenfélét voltak kötelesek az illetők teljesíteni : 
az igaz ; de épen e részben is tökéletesen szabad kezet hagy a 
kérvényi bizottság, midőn a pénzügyminiszterhez véli utasítani 
dónak a kérvényt : m ert azt mondja, hogy ahoz képest, a m int 
a szükség magával hozza, tegyen javaslatot. En azon meggyő
ződésben vagyok, hogy ha a nemzet mulhatlan szükség által 
rá fog szorittatni, — a mi be is fog következni, ha a 6 év óta 
fo ly tato tt gazdálkodás ilykép tovább vitetik, — a nemzetnek, 
nemcsak jogában áll, de önföntartási kötelessége is parancsolni 
fogja, hogy ezen javakat igénybe v eg y e ; m ert utoljára „salus 
reipublicae esto1' és kötelessége a törvényhozásnak magát tul- 
tenni mindenen. A kérvényi bizottság jelentése szabad kezet 
enged e tekintetben, és ezért elfogadom azt De más részről 
azon meggyőződésben vagyok, hogy ha csak a nemzet reá nem 
szorittatik, m ulhatlanul minden méltányos és igazságos körül
m ényeket figyelembe kell venni ezen kérdés megoldásánál : 
m ert ezt egyszerűen, mint N a g y S á n d o ra  gordiusi csomót ketté 
metszeni, nem szabad. M inthogy a kérvényi bizottság mindkét 
irányban szabad kezet enged, sem vissza nem utasítja a kér
vényt, sem állást nem foglal a házzal: ennélfogva csatlakozom 
a kérvényi bizottság jelentéséhez.

Tisztelt barátom Solymosy Bálint indítványát annál kevésbbé 
fogadhatom e l : m ert az maguknak a kérvényezőknek kifejtett 
óhajtásával sem egyez meg ;. m ert tisztelt barátom  a bank alap
pal épen nem foglalkozó bizottsághoz kívánja utasittatn i a kér
vényt ; de másrészről, azért sem fogadhatom  el, mert megval
lom, nem szeretném, ha tisztelt barátom  véleménye szerint oly 
bizottsághoz utasittatnék a k é rv én y ; mely bizottság e kérdésre 
nézve semminemű megoldást nem nyújthat, m ert nem foglal
kozik a bankkérdéssel, hanem egészen más kérdésekkel.

Elfogadom a kérvényi bizottság jelentését. (Helyeslés.)
Szakácsi Dániel: T isztelt képviselőház! Gyakran megtör

ténik mostanában, hogy az ellenzéki padokon ülő képviselők 
kárhoztatják az ugyanazon oldalon ülő képviselőt, azért, hogy 
ha az ő véleményükkel egyetértésben nincs. így  vagyok én is 
jelenleg Solymossy Bálint képviselőtársammal. Ezen az oldalon 
ülök, de fájdalom, azokkal, a miket elmondott, nem lehetek 
egy véleményben.

Miután meggyőződésemet szabadon gyakorolhatom, elmon-
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dom azok ellenében, a mit a főpapok és azok javainak kezelé
sére nézve elmondott, hogy azt ne tegyük pártkérdéssé, m ert 
szerencsétlenebb körülményekbe nem hozhatjuk az ügyet, mintha 
ily nagyhorderejű kérdést pártszom pontból akarunk m egoldani; 
közös egyetértés és azon birtokok birtokosainak a hozzájárulása 
szükséges, hogy a házban a körülm ényekhez képest e függő 
kérdés megoldathassák csendességben, békességben.

Tudjuk azt, hogy a m agyar főpapok nem voltak ellensé
gei a magyar hazának soha. Tekintsünk csak az 1848-iki évre, 
vájjon a papi tizedről nem önkényt, minden kényszerítés nélkül 
mondtak-e le ? és nem mentek-e buzdító példával elő a világi 
nagy uraknak ? Tekintsük tisztelt képviselőház azt, hogy azóta, 
mióta a rendes katonaság behozatott és megszűnt a főpapoknak 
hadki állítási és hadcsapat vezetési polgári kötelessége: igen 
sokat változtak az idők, 1848 előtt nem csak a papi javak, de 
minden nemesi birtok adómentes volt és pedig (Nyugtalanság.) 
a corpus juris szerint, oly tormán, hogy azokat semmiféle adók
kal terhelni nem lehetett, nem volt szabad; és hozzájárultak a 
főpapok is az ország törvényhozásával, mikópen az átalános 
adózás alá vettessenek minden birtokaik az országban. A zóta? 
mióta a közteherviselés behozatott, bizony, nemcsak az indirekt 
és direkt adókat, hanem az úgynevezett illetékadót is fizetik, 
és igy a főpapoktól úgy szólván egyrészben már el van véve 
azon birtokok jövedelme. Hogy már most egy kérvény tárgya
lásánál úgy neki menjünk, m intha itt  az volna a napi kérdés, 
hogy határozzunk a fölött, hogy elvegyük azon javak  megma
radt részét é s : ón ezt egyátalában nem helyeselhetem ; m ert az 
országnak jelen állásában egyetértésre és békességre van szük
sége, nem pedig pártoskodásokra és tusákra. Meglehet, sokaknak 
kedvencz eszméje az ; de tegyük kezünket szivünkre, s valljuk 
be, az csak kárára volna a hazának és emberiségnek.

É n  azokat, melyek itt tisztelt íáolymossy Bálint és Csanády 
Sándor képviselő társaim által elm ondattak, magamévá nem 
tehetvén, ellene nyilatkozom és a kórvónyi bizottság által javas- 
lő tt határozati javaslatot elfogadom. (Helyeslés.)

Németh Albert: Tisztelt ház! (Halljuk! Halljuk!) Nem volt 
szándékom tisztelt ház, ez alkalommal fölszólalni, nem volt 
szándékom pedig azért, m ert ezen kardinális jogi kérdést, a 
tulajdonjognak kérdését igy, per tangentem, elintézhetőnek nem
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tartom, és annak fölemlegetését, a fölötti vitatkozást opportunus- 
nak és czélhoz vezetőnek sem hiszem; hanem fölszólalok most 
azért, m ert azon párt részéről, melyhez tartozni szerencsém van, 
elm ondattak némelyek, mikben én, ha jól értettem  és mások 
által félremagyarázásra alkalmat szolgáltattak, szeretem az előt
tem szólók közt és köztem a differencziákat- kiegyenlíteni és 
tisztázni.

Azt mondja tisztelt barátom  Csanády Sándor, hogy ö 
örvend annak, hogy az aranyos-medgyesi választókerület az őt 
megillető kérvényezési jognál fogva, e kérdés fölemlitését a 
képviselőház előtt inicziálja, és bűnül rójja föl a kormánynak, 
hogy a korm ány hét óv ala tt elm ulasztotta saját ösztönéből e 
kérdést, tudniillik a papi javak szekularizáczióját törvónyjavas- 
latilag, a képviselöház elé terjeszteni.

E n  Csanády Sándor képviselőtársammal e tekintetben ellen
kező véleményben vagyok. É n örülök rajta, hogy a kormány 
nem terjesztett a képviselőház elé törvényjavaslatot a papi 
javak  szekularizácziója tá rg y áb an ; m ert ha e törvényjavaslat 
elfogadtatott volna, azóta a kormány hét óv alatt ezen papi 
javakat elpusztította volna ; (Elénk derültség.) vagy ha elpusz
títania nem sikerült volna: bizonyára már idáig m egterhelte 
volna annyira, hogy mai napon a papi javak, már azon stádi
umban volnának, melyben az államjavak, melyeknek eladása 
már szóba hozatott.

En tisztelt ház, azon meggyőződésben vagyok, hogy sokkal 
jobb helyen vannak ezen papi javak azok kezében, a kik azt 
ma bírják, mint ha a tisztelt korm ány rendelkezése alá bocsát
tatnának. (Derültség.)

De nem oszthatom tisztelt barátom  Péchy Tamás képvi
selőtársamnak nézetében sem, a ki Csanády Sándor képviselő- 
társam nak felelvén, — ámbár Csanády Sándor tisztelt barátom 
nak, ha nem is politikailag, de vallásilag hits.orsosa, — (Eölkiál- 
tá so k : Nem az!) védelmére kell a papi javak  birtokosainak, úgy 
mondván, hiszen az nem bitorlás, hanem az jogos tulajdon. En 
is ezen véleményben vagyok. De ha jogos tu la jdon : akkor cso
dálom, hogy midőn Péchy Tamás tisztelt barátom, azt mondja rá, 
hogy ő ugyan úgy van meggyőződve, hogy azt jogilag megtámadni 
nem lehet, hanem,, ha így fo ly tattatik  a gazdálkodás, mint eddig, 
a papi javak úgy is salariumba fognak menni, m int a többiek.
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Én ezen nézetben nem osztozhatom, m ert hogy ha a papi 
javakat a tisztelt kormány rossz gazdálkodása folytán, azon elv
nél fogva, hogy salus reipublicae suprema lex esto — m egtá
m adhatja: akkor m egtámadhatja ezen elv és a Pechy tisztelt 
barátom által védett jog  alapján, magának Péchy Tamásnak 
magán vagyonát és az én magán vagyonom at is: m ert az is 
épen oly tulajdon, mint a papi javak. (Ellenmondás.)

Hanem ha szó lesz majd arról, hogy a törvényhozás a 
papi javaknak saekularizáczióját hogyan és m iként rendelje el: 
akkor én tisztelt ház, ha még akkor e mai közösügyes jog 
alapján fogunk állni, tiltakozni fogok e llene; m ert én semmiféle 
ingatlan vagyont Mag37arországon, bár ki kezében legyen az, 
a jelenlegi közönséges jogalapon — salus reipublicae suprema 
lex esto, vagy nem, — megtámadni nem engedem; hanem 
igenis ha az önálló, a független M agyarország a régi jog alap
ján létre kel, ha szó lesz arról, hogy akkor a papi javak az 
önálló független Magyarország által m iként saekularizáltassanak, 
miként kezeltessenek: akkor meg fogom támadni én is.

Sajnálom, ha e kijelentésem az általam  különben, igen 
tisztelt pénzügyminiszter Grhyczy Kálmán irányában némi bizal
m atlanságot invo lvál; de m inthogy ón nagyon szeretek tisztában 
lenni magammal is, és mások által is m egértetni, hát igenis 
kijelentem, hogy nem viseltetem bizalommal az igen tisztelt 
pénzügyminiszter ur irányában, nem viseltetem, azon pillanattól 
kezdve, midőn a közösügyes jog  alapon a minisztériumba belé
pett; (Helyeslés a szélső baloldalon.) m ert én azon pillanatban, 
azt a tiszteletteljes kegyeletet, melyet én neki szenteltem: meg
vontam tőle azért, (Derültség.) m ert ad impossibilia non datur 
obligatio.

É n tisztelem a jó  akaratát, a jó  szándékát, melylyel magát 
föláldozta Magyarország pénzügyeinek helyre hozatalában; de 
hogy arra valaha képes legyen, nem hiszem.

A mi most azt illeti, hogy az előadottak folytán hova 
szavazok: azt hiszem inkonsequenczia nélkül mást nem is mond
hatok, m inthogy én részemről e kérdés letételét kívánom mind
addig, mig az önálló független Mag37arország hivatva leszen 
törvényhozási utón ez irányban intézkedni. (Derültség jobbfelő! 
és a középen.)

Tisza K álm án : Tisztelt h á z ! A vita, ha a ház területét
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veszszük, kis körben mozgott, mégis nagyobb terjedelmet vett, 
m int a m ennyit a kérvényi bizottság véleménye előre láthatóvá 
tett, és most már annyi tárgj'ró l lehetne, vagy kellene szólani, 
hogy az embernek majdnem nehéz a választás.

I t t  különféle' kivánatok fejeztettek ki. Az egyik a kérvény 
kivánata. A kérvényezők ugyanis azt mondják, hogy a papi 
javak saekularizáltassanak egy önálló m agyar jegybank alapjára. 
A másik nézet az, hogy saekularizáltassanak, de nem a bank 
alapjául, hanem azért, hogy az ország különböző hitfelekezetei 
között a népesség arányában fölosztassanak. A harmadik nézet 
az, hogy csak saekularizáltassanak a nélkül, hogy a czél meg
h a tá ro z ta to k . A negyedik nézet pedig az, a melyet épen most 
hallottunk, addig, mig a jelen közösügyes alap áll, m int az 
előttem szólott tisztelt képviselő ur mondta, addig nem szabad 
hozzájuk n y ú ln i; de a mely perczben ezen alap megszűnt és 
M agyarország önálló lett, azon perczben el kell azokat venni.

M egfordított rendet követek ugyan, de mégis legelőször is 
az utolsóra nézve akarok reflektálni. (H alljuk!)

Azt gondolom, hogy az előttem szólott tisztelt képviselő 
ur, ha sikerülne neki ezen nézetét akár az országban nagyobb 
körben, akár itt a ház kebelében elfogadtatni, ha nem volt, 
m int a hogy nem volt m egalapítója a közösügyi kiegyezésnek, 
okvetetlenül egyik m egörökitője lenne: m ert azon alap ellen, 
melyet m egtámadni kíván, m elyet nem helyesel, sorompóba hiv 
igen nagy érdekeket, (Elénk helyeslés balfelöl.) figyelmeztetvén 
őket, hogy védjétek ez a lapot; m ert mig ez áll, nem bántjuk 
a kezeteken lévő vagyont, de a m int sikerül azt m egdönteni: 
akkor leveszszük. (Elénk helyeslés.) E n tehát igen term é
szetesen már csak e szempontból is ezen nézpontot el nem 
fogadom.

A mi a kérvény tárgyát illeti, én m agát azt, a m it a kér
vényezők kérnek, sem tudnám  magamévá tenni és pártolni. S itt 
mellékesen a korrektség kedvéért csak annyit van szerencsém 
m egjegyezni, hogy én nagy tisztelettel viseltetem  ugyan az 
aranyos-medgyesi 48-as kör irán t; de azon kör nem követelheti 
még sem, hogy úgy, m int Csanády képviselő ur mondta, az 
aranyos-medgyesi választó-kerület legyen. (Helyeslés.) Ez 48-as 
kör, nem pedig a választó-kerület. (Helyeslés.)

De nem fogadhatnám el az o tt kim ondott nézetet azért
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sem, m ert a m agyar önálló jegybank fölállításának, melyet pedig 
én részemről az ország egyik égető szükségének ta r to k : nem 
akarok újabb és újabb akadályokat elébe gördíteni. Van ennek 
akadálya elég; tudjuk jól, s nem is lehet ez akadályok létét 
kétségbevonni; hanem csakis azt lehet és azt kell az ország 
kormányától várni, hogy teljes erélylyel és lankadatlanul m un
kálkodjék ez akadályok legyőzésére. (Élénk helyeslés.) É n  is 
megvallom, hogy az ez iránti ígéret hiánya volt az, mely teg 
nap elfogadhatatlanná te tte  előttem  a választ. De ha ezen nézet
ben vagyunk, a bank alapjául kijelölni oly javakat, melyeknek 
elvétele, vagy az azok iránti bővebb intézkedés mindenesetre 
újabb akadályokba ütközik, újabb időhaladókot kér: e nézet 
olyan, hogy, a mit sürgetünk, azt a magunk által előadott mód
dal még nehezítjük. E zt sem fogadhatom  tehát el.

Az m ondatott, hogy a szóban levő vagyon osztassák föl 
a különböző hitfelekezetek közt. É n nem tudom, hogy minő 
módon ? Nincs ma napirenden, hogy e tárgyba m élyedjünk; de 
arra m indenesetre figyelmeztetni akarom azokat, kik m agukat 
— elismerem — jogosan a szabadelvű párthoz számítják, hogy, 
az én fölfogásom szerint, legalább a szabadelviiség követelmé
nye nem az, hogy minden lelkész e hazában direkte vagy7 
indirekte a kormány kegyelmétől, vagy az attól húzott fizetés
től függjön; hanem annak egészen ellenkezője. (Élénk tetszés.) 
Különben ma egyátalában nincs — mondom — napirenden a 
papi javak saekularizácziójáról szó lan i; nem is akarok tehát ez 
irányban ma határozott vélem ényt mondani; csak figyelmeztetni 
akarom a fölszólalt képviselő urakat a dolognak különböző 
szempontjára. S itt  ismét vissza kell térnem  a közvetlen előttme 
szólt képviselő ur beszédére; megjegyezvén, hogy az általa föl
állított analogia aligha volna védhető. Azt nem vonja senki 
sem kétségbe, hogy a papi javak, legalább egy részük, törvé
nyes donácziók utján állami javakból adattak papi birtokba, 
hogy azok fölött az ellenőrködés, a felügyelet jogát az állam 
mindig föntartotta. így  tehát igen könnyen lehet azt mondani, 
lehet okvetetlenül indokolni azon nézetet, hogy az állam, mely 
azon czelokra adta akkor azon javakat, ha ugyancsak az állam
nak m egélhetésének szüksége kívánja: más czelokra is fordít
hatja azokat. De ez — mondom — csakis oly javakra  nézve 
állhat, a m elyekre nézve a fölügyeletet, üresedések esetében a
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jövedelmeknek beszedését és más hasonlókat, m agának az állam 
folytonosan föntartotta. Az analogia tehát semmi esetre nem áll.

E n  különben részemről csatlakozom azokhoz, a kik azt 
mondják, hogy nem oly kis kérdés ez, nem oly mellesleg meg
oldható kérdés, sőt még meg sem is bolygatandó, és azt mon
dom, hogy igenis jöhet idő, midőn az állam a legnagyobb 
szükségtől kényszerítve, megmentésére ehhez is hozzá fog nyú ln i; 
de akkor is meg kell ezt jól gondolni, s én épen azért, mért 
azt hiszem, hogy a szükség, a fönnállhatás, a megélhetés indokol
hatja  csak nálunk az ily lép é s t: nem kívánom, hogy ez egy
hamar bekövetkezzék. (Élénk helyeslés.)

A mi különben a többi m ondottakat illeti, m inthogy a 
bitorlásra nézve Péchy Tamás tisztelt képviselőtársam helyesen 
kifejtette az én nézetemet is, a többiekre nézve reflektálni nem 
k ívánok ; hanem a kérvényt bizottság véleményét, a mely igen 
helyesen e kérdésnek sem jobbra, sem balra nem praejudikál, 
magamévá teszem. (Elénk helyeslés a jobb- és baloldalon.)

Elnök: Csanády Sándor képviselő ur elferdített szavainak 
helyreigazítására kér szót.

Csanády Sándor: T iszteit ház 1 Tisza Kálmán képviselő ur 
nyilatkozatának azon részére, a melyben azt mondotta, hogy ő 
már csak azért sem óhajtaná a kérdés alatt lévő egyházi java
kat a protestáns és más egyházak hivatalnokai és lelkészei 
között szétosztatni, m ert ebből önkényt következnék az, hogy 
ezen egyházak lelkészei és hivatalnokai elvesztenék a kormány 
irányában függetlenségüket: legyen szabad megjegyeznem, 
m iszerint a tisztelt képviselő ur félreértette nyilatkozatom at. 
(Eölkiáltások jobbfelől: A dologra.)

Elnök: A m int ószreveszem, a tisztelt képviselő ur nem 
szavai félreértése tekintetében szólal f ö l ; hanem az előtte szólott 
képviselő ur által m ondottak czáfolatába bocsátkozik, s miután 
szavainak félrem agyarázása tekintetéből kér sz ó t: kérném a 
képviselő urat, szorítkozzék egyedül arra, a mire joga van, 
tudniillik szavainak helyreigazítására.

Csanády Sándor: (Halljuk!) Nem is akarom túllépni a kor
látokat ; de hogy bebizonyíthassam, hogy szavaim csakugyan 
fólrem agyaráztattak,' volt szükséges mindazokat, m iket Tisza 
Kálmán e kérdésre vonatkozólag mondott, ismételni. (H alljuk!)

En, tisztelt ház, nem m ondottam  azt, hogy az állam b ir
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tokába visszakeritendő javak jövedelmei adományoztassanak a 
kormány vagy az egyház h ivata lnokainak ; hanem igenis azt 
mondottam, hogy azon jövedelmek adassanak az egyházak 
vagj'onai fölött őrködő bizottságnak. (Zaj.) így  tehá t azt hiszem, 
hogy Tisza Kálmán képviselő ur a fönnebbieket csak úgy m ond
hatta, hogy az általam te t t  nyilatkozatot nem érte tte  meg.

Tisza Kálmán : T isztelt ház ! Szorosan a házszabályok értel
mében csak annyit fogok megjegyezni, hogy az előttem szólott 
képviselő ur épen most, midőn saját szavainak értelm ét akarta 
helyreállítani, — pedig azokat eléggé jó l értettem , — olyat 
idézett beszédemből, a m it nem mondtam. (Derültség.)

Úgy látszik, ő szerette idézni, hogy azután azt mondhassa, 
hogy én ellene voltam, hogy a protestáns és más felekezetű 
papok a papi vagyonban részeltessenek. (Derültség.) Tessék 
beszédemet megnézni, s meg fog győződni, hogy ezt nem 
mondottam : ( Ig a z ! Úgy v a n !) hanem beszéltem átalános elvi 
szempontból, a szabadelvüség szempontjából, és nem protestáns, 
nem óhitű papokról. Szólottám átalánosságban, s azt mondottam, 
hogy megfontolandó lesz, ha rákerül a sor, hogy a szabadelvü
ség azt kivánja-e, hogy az állam fizessen minden hitfelekezetü 
lelkészt, vagy talán a szabadelvüség annak ellenkezőjét kívánja. 
(Helyeslés.)

Elnök: Következik a szavazás.
Föl fognak olvastatni a beadott elleninditványok.
Beöthy Algernon jegyző (újra fölolvassa Solymossy Bálint 

indítványát, és olvassa Németh A lbert határozati jav as la tá t) :
„Mindaddig, mig az önálló független Magyarország, önálló 

független kormány létre nem jön, e kérdés m ellőztetik.“ Beadta 
Németh Albert,

Elnök : Az első kérdés : elfogadja a tisztelt ház a kérvényi 
bizottság véleményét? (Elfogadjuk! Nem!) Móltóztassanak azok, 
kik elfogadják, fölállani. (Megtörténik.) A többség elfogadta.

7. Istóczv Gíyőző interpellácziója 1875. április hó 8-án a zsidók irányá
ban követendő politika tárgyában és a belügyminiszter válasza.

Istóczy Győző: T. h á z ! Egy interpellácziót kívánok az igen 
t. m iniszterelnök ur utján a t. összminiszteriumhoz intézni. 
Mielőtt azonban az interpelláczió szövegét a házszabályok 121.

II. 28*
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§-a értelmében benyújtanám : engedje meg a tisztelt ház. hogy 
azt lehető rövidséggel indokolhassam. (Halljuk! Halljuk!)

Úgy hiszem azon nyilatkozatok után, melyeket az izrae
lita rabbi-képezde ügyének múlt évi julius hóban tö rtén t tá r
gyalása alkalmával az igen t. vallás- és közoktatási miniszter 
ur részéről a zsidó elemnek M agyarországon b írt nagy befolyá
sáról, — igen t. Pulszky Ferencz képviselő úrtól pedig a zsidó
ság magasztalásáról hallottunk, — de az újabb idők tapasztala
tai folytán e részben az országban uralkodó közhangulat mel
le tt is nem mondok újságot, ha azt állítom, hogy ezen elem. 
úgy számereje bel- és külterü szaporodásával, m int a közgazdá
szait téren kivívott, úgyszólván, diktátor) hatalmánál fogva, 
mely hatalm at m indinkább egyéb terekre is kiterjeszteni törek
szik : bennünket nem túlszárnyalással, m ert ez többé-kevésbbé 
már végbement, hanem elnyomással fenyeget.

Hogy ezen elem nálunk különösen nemzetiségi szempont
ból, kalam itássá kezdi kinőni m ag á t: bizonyítják egyebek közt 
az „ E lle n ő rin e k  m últ évi szeptember hó végén „zsidóinkról" 
közölt s országszerte mély benyomást te tt czikkei is. Ezen 
czikksorozat azonban a kérdést főleg csak nemzetiségi szem
pontból fejtegetvén: a zsidóság lényegének megértésére, a vele 
összefüggő kérdések megoldására s igy az ez irányban köve
tendő politika kijelölésére tám pontokat teljes mérvben nem 
nyújthat. Ha a zsidó elem lényegéről, tendencziájáról, s azon 
eszközökről, m elyeket ama tendencziák elérésére alkalmaz, biz
tos alapnózeteket akarunk szerezn i: úgy a mi zsidóink mellett, 
kik csak az általános zsidó-politika keretében mozognak, szük
séges a zsidóságot átalában vizsgálódásaink tárgyává tennünk. 
Az e részbeni helyes ítélet hozatalának azonban annyi term é
szetes és m esterkélt akadálya van : a zsidóságnak e részben a 
fogalm akat saját érdekében annyira bebonyolitani sikerült, hogy 
szerfölött nagy nehézségekkel já r  tiszta belepillantást nyerhet
nünk azon hatalom szervezetébe, rugóiba, vasakarattal követett 
czélzataiba, a mely hatalom nak a zsidóságot mai nap már el
ismernünk kell.

M indenekelőtt végkép szakítani kell azon téves fölfogás
sal, mely téves fölfogást a zsidóság képviselői folyton érvénye
síteni törekednek, valahányszor az bármely, habár igazolható 
megtámadásnak van kitéve, hogy tudniillik ezen elem pusztán
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egy vallásfelekezetet képez ; m ert ez elem tulajdonkép egy tény
leg zárt társadalmi kaszt, m elyet a véregység, az ős időkből 
átvett tradicziók, az érdekközösség s vallása, — de már csak 
részben, habár túlnyomó í'észben vallása, — fűznek egy szoro
san zárt egységgé. Nem más, m int ügyes sophisma tehát azon 
érv, mely valahánjrszor a zsidóságról, — sőt már odáig ju to t
tunk. liogj7 ha annak csak egyes tagjáról, m int ilyenről is, — 
egy-egy szerény kritika meri hallatni magát, a zsidóság részé
ről fölhozatik, hogy tudniillik egy törvényesen bevett vallás
felekezet van megtámadva s ekkép a lelkiismereti szabadság 
nevében tiltakozik minden ellene intézett megtámadás ellen; — 
mert a míg a zsidóság a vallás sérthetetlen terén mozogva, a 
társadalmi és állami téren m int külön kaszt zavarólag föl nem 
lé p : a mai viszonyok közt józanul senkinek esze ágába sem 
ju that őt még csak egy szóval is i lle tn i; — s nem is az, hogy 
Istent máskép imádják, hanem azon merev exkluzivitás, amaz 
ellenszenves, — m int a német m agát kifejezi, — Heerdenin- 
stinkt; minden nem-zsidónak alsóbb, tökéletlen lényül és kizsák
mányolandó objektumul való „Shylock“-szerű tekintése, melyek 
minden időben sajátságaik közé tartoztak : voltak fő okai egye
bek közt annak is. hogy mióta csak a zsidók más népfajokkal 
érintkezésbe jö ttek , a legmélyebben gyökerező gyűlölet tárgyai 
s a leghevesebb üldöztetések áldozatai voltak. A kritikát tehát 
a zsidóságnak, m int társadalmi kasztnak, s igy a jelen viszo
nyok közt égj7 anarchizmusnak legalább is szintúgy tűrnie kell, 
a mint tűrnie kell az arisztokracziának és az ultramontánizmus- 
nak a zsidóság leghevesebb támadásait.

De ha a zsidóság nem teh in thető  puszta vallásfelekezet
nek: még kevésbbé tekinthető napjainkban külön nemzetnek 
és pedig főleg azért, m ert az ennek fogalmi alkatrészeihez ta r
tozó élő nemzeti nyelv hiányzik nála. De megengedve, hogy 
külön nemzetet képez: ez esetben uralmi törekvéseivel szemben 
a többi nemzetekre nézve a hatalmi kérdés tolul előtérbe, a 
melynek ellenében elvi tekintetben semmiféle megtámadhatlan 
ősjogot nem érvényesíthet.

A zsidóság azon alakban, melyben a modern társadalom 
ban je len tk ez ik : kasztszerü lényegénél fogva egy külön elvet 
és pedig egy napról-napra mindinkább érvényesülő szocziál- 
politikai külön elvet képvisel. S e részben azon sajátszerü ész
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leletet teszszük, hogy mint véregység, tradicziók és érdekközösség 
által szorosan egybefüzött zárt kaszt, a lehető legarisztokratiku- 
sabb fogalom: mindamellett a demokráczia zászlaját lengeti, 
— természetesen csupán a kívüle álló elemekre vonatkozólag. 
S ez nagyon term észetes; m ert a demokráczia az egyénnek 
elszigeteltségét vonván maga után az ily millió összefüggés nél
küli darabokra forgácsolt társadalomban alig képzelhető hata
lom, mely az ő zárt phalanxának sikerrel ellenállhatna. Az aris- 
tokrácziának halálos ellensége, s m indamellett mindazon résen, 
melyet ezen tör, ő maga az arisztrokráczia legrutabb formájá
ban : a plutokráczia képében helyezkedik be. M int a világon 
képzelhető legkonzervatívabb elem : a liberálismus árjának föl- 
szinón úszik, s látszólag az ár irányát ő jelöli ki, s ez is nagyon 
természetes ; m ert a minden fölszabadult erőknek saját részé
ről zárt sorokban, s egyesitett erővel vívott konkurrencziájában, 
s a körülötte lévő nem zsidó institucziók szünet nélkül való 
bolygatása és változtatása m ellett kasztjának ó-konzervativ czél- 
zatait legbiztosabban elérhetni véli. Az arisztokráczia és demo
kráczia, a konzervatismus és liberálismus fogalmai nálunk már 
nem elégségesek társadalmi és főleg szerencsétlen állami jelen
ségeinek megítélésére ; m ert azok megértésére még a „judaiz
mus“ fogalma is szükséges. Hogy a nyugati államokban, tán 
Ausztriát kivéve, ezen elv még eddig nem nőtte ki magát oly 
szerfölött veszélyessé, mint nálunk : annak oka főleg az, hogy 
ama nemzetek ősei, utódaik javára is annak idején bölcsen gon
doskodtak arról, hogy m agukat a zsidóságnak más országokba 
való külebbezése által is ezen kalam itástól lehetőleg megszaba
dítsák. A mi őseink e tekintetben is toleránsabbak voltak, s 
ezen toleránczia levét mi iszszuk meg. Őket tehát, kiknél azon
ban, különösen a ném eteknél és francziáknál, már is nem egy 
följajduló hang emelkedik, s kikre szinten ráérik  nemsokára az 
ezen nehéz problémával gyakorlatilag való foglalkozás : — e 
részben illetékes birákul nem ism erhetjük el.

A legnagyobb önmystiíikátió tehát a zsidóság liberalis- 
musában komolyan hinni. Azon kasztszerü elem, mely mind
azon térről, a hová befészkelhette magát, tömör föllépésével 
minden idegen elemet kiszorít, kipusztit ; — a mely szögletes 
szokásaival önmaga és a többi elemek közt áthághatlan chinai 
falat emel, mely szokások egyszersmind többnyire a más elemek
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iránt érzett mély megvetést is kifejezik ; — a mely elem a más 
elemekkel való érintkezést csupán az üzleti czél szempontjából 
tartja  fönn; — a mely minden egyes tagjának nem-zsidókkal 
fönforgó igaz vagy igazságtalan ügyeit közös, és m integy csa
ládi ügyeknek tekinti s felekezeti ügyekként erőlködik föltün
tetni ; — a mely maga részére a toleránczia legszélsőbb igényeit 
követelve, önmaga a képzelhető legintoleránsabb elem ; — s a 
mely a liberalismust czégül használja föl kasztjának egy gaz- 
dászati oligarchiává való tételére ; — m ert, hogy a zsidóság a 
gazdászati világuralom ra törekszik, s már az útnak jó derekán 
van: azt nem egy államférfi beismerte, — azon elem nem a 
liberalismus, hanem a társadalmi és közgazdászati tyrannia 
elvét képviseli.

Hatalmának a közvéleményben való megszilárdítására s 
kiterjesztésére a judaizmusnak azon alapon, hogy a jelenleg 
általában érvényre ju to tt liberalis és dem okratikus elvek kép
viselőjéül. sőt zászlóvivőjéül erőlködik szerepelni : egyik leg
kedvezőbb alkalom azon küzdelem, m elyet az ultramontan izmus 
amaz elvek, s általában a modern kultúra ellen folytatott. Ezen 
küzdelemben bizton számit a liberális elemek applauzusára, s 
mig a világ elé folyton ama hatalom visszaéléseit, túlkapásait 
festegeti : magáról a modern társadalom legveszedelmesebb hatal
máról a figyelmet elvonni, s másrészt az ultramontán-ellenes 
elemek előtt, m int a modern kultúra s haladás apostola, napon
ként uj meg írj érdem eket szerezni iparkodik, s ekkép magát 
folyton a fölszinen ta r tan i törekszik. Pedig a judaizmus jól 
tudhatja, hogy azon napon, melyen az ultramontanizmus a 
térről le fog szorulni : az ő ellene való általános küzdelem fog 
megindulni ; a demokratikus autonom alapokon szervezendett 
katholika egyház hivei pedig birtokába ju tván  azon összetar
tásnak, együvétartozási érzetnek, élénk közszellemnek s intensiv 
feszerőnek, melyek a protestáns egyházaknak oly nagy m érték
ben tulajdonai : szintúgy, m int már eddig jó részben a protes
tánsok, sikerrel fognak vele szembeszállani : mig most a katho- 
likusok minden téren mint oldott kéve egymásután esnek a 
judaizmus zsákmányául. Azért, daczára az ultramontanizmus elleni 
szenvedélyes küzdelmének, a zsidóság bennünket, katholikuso- 
kat sokkal jobban szeret, m int a protestánsokat, mire a többi 
közt kézzel fogható példa Németország, a hol a zsidó elem
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északfelé azon arányban fogy, melyben a protestáns elem tul- 
nyomóbb számban lép föl.

A gazdászati téren kívül a judaizmusnak eddig leginkább 
a journalisztikai té rt sikerült hatalmába keríteni, ugyannyira, 
hogy — csak m onarchiánkról beszélve, — a Lajthán túli lapok 
legtöbbje, de a mieinknek is legnagyobb része a zsidóság kezé
ben van, vagy legalább m ögöttük o tt áll ezen kasztnak egy-egy 
őrszemet képző delegátusa. Alkotmányos országokban a közvé
lemény lévén a mérvadó elem : a pénzhatalmon kívül e hata
lomra törekvő kaszt kezeiben azon, iránta még egy kissé 
makranczosnak mutatkozó közvélemény orgánuma, a sajtó, a 
leghathatósb eszköz. A nnak utján m aszkiroztatnak a zsidóság 
tendencziái ; azzal h irdette tik  unisono az indignaczióra keltendő 
világnak a zsidóság m artyriuma, valahányszor nem-zsidó és zsidó 
közt fönforgó, és legtöbbnyire eredetileg az utóbbi által előidé
zett valamely differencziában a zsidó találja a rövidebbet h u z n i; 
azzal fojtatik  el minden hang, mely a zsidóság „tyrannie soure“-ja 
ellen itt-o tt elvetve, elszigetelten emelkedni mer ; a liberalizmus 
nevében azzal bélyegeztetik meg, vagy téte tik  nevetségessé m in
den törekvés, mely a judaizmus üzelmeinek ellentállani, — a 
pénzhatalom  m ellett azzal eszközöltetik elrettentő példaadásul 
a végletekre hajtása, paralyzálása, vagy ha lehetséges, elbukta- 
tása azon balga nem-zsidóknak, a kik ugyanannak szétzúzó 
nyomása ellen följ ajdúlni merészkednek.

A judaizmus lényege és tendencziái fölötti mystifikáczió 
annak képviselői és vezérfiai részéről olyannyira sikerült, hogy 
nálunk is általánossá le tt a nézet, hogy ezen nagy tehetségek
kel, és képességekkel, s z ív ó s  kitartással, vasszorgalommal és 
praeponderans pénzhatalommal rendelkező elemet, idővel házas
sági összeköttetések, — egyelőre a polgári házasság utján, a 
többi, számerőre nagyobb népelmekbe beolvasztani, — s ekkép 
ezen elemnek jelen  alakjában általánosan elismert veszélyessé
gét paralyzálni sikerülend. — Soha! . . . A mely népfaj negyed- 
félezer éven túl meg tudta őrizni teljes elszigeltségét és vér- 
tisztaságát, eredeti gondolkozásmódját, világnézletét, szokásait, 
úgy a teljes szabadság, m int az elnyomatás és üldöztetés száza
daiban, úgy állami együttlételében, m int a széles világon szét
szórt á llapotában; — a melynek vakon h itt tradicziói neki a 
föld benépesítését ígérik : — a melynek összevalósági érzete az
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emanczipáezió végbemeneté óta nemhogy nem apadt, de sőt, 
daczára a látszatnak, a kaszt hatalm ának kifejtésével még emel
kedett ; — a mely tudja, hogy kitűzött czélját, a gazdászati 
világuralmat csak m int kom pakt zárt kaszt érheti el, s a mely, 
daczára a mai viszonyok közt különben mindinkább alárendel- 
tebb jelentőséggel biró állami és nyelvi szétforgácsoltatásnak, 
gondoskodott egy nemzetközi vezér-orgánumról, a Parisban szé
kelő „alliance izrelita universelle“-b en : azon elemnek valaha 
lehető beolvasztása nem más, m int egy naiv pium desiderium, 
vagy nevetséges utópia.

Az optimisták titkos örömmel szemlélik azon versengést, 
mely a zsidóságnak újabban alakult két árnyalata : az ortho- 
doxok és neologok közt mint egyebütt, úgy nálunk is folya
matban van. Azt hiszik ugyanis, hogy ezen versengés végered
ményben teljes schismát fogván előidézni, az ekkép két ellenséges 
táborra szakadt zsidóságot a nem-zsidó elemeknek könnyebben 
ellensúlyozni, — sőt még tán egyik tábort a másiknak meg
semmisítésére is fölhasználni, s ily módon a modern társadalmat 
„ad absurdum “ vivéssel fenyegető judaismusnak óhajtott kilá
tásba vett bukása fölött a „ tertius“-nak örvendeni fog lehetsé
ges lenni. Hiú áb rán d ! Ama sok tekintetben mosolyra gerjesztő 
víaskodás mellett a zsidóság közös czélját egy perczig sem 
téveszti szemei elől. s csak ezen közös czól mielőbbi biztos el
érésére szolgáló eszközök opportunus volta fölötti nézeteltérés 
alapja az egész hajbakapásnak. A két ellentétes árnyalat az 
ollónak két metsző-ága, a m elyeknek kiindulási pontja és czélja 
egy? s a melyek minél jobban egymás ellen törni látszanak, 
annál jobban érzi élüket a mi nyakunk. S valóban mindent 
megfontolva, van is oka a zsidóságnak azon két irány oppor- 
tunitása fölött oly elkeseredetten viaskodni egym ással: mert 
csakugyan nehéz ítéletet hozni a fölött, hogy különvéve melyik 
iránjr biztosabban czélravezető: az-e, melyet a neolog árnyalat 
tűzött maga elé ? avagy az-e, melyhez m int tradiczióiknak leg
megfelelőbb irányához az ortho doxok oly makacsul ragaszkod
nak? A nnyi azonban bizonyos, hogy ezen m egosztott állapot 
permanencziája a legbiztosabb ut, melyen a judaismus végczél- 
já t legelőbb elérheti ; mert egyrészről ama forrongás, eszmesur- 
lódás és lázas tevékenység, m elyeket a két árnyalat a versengés 
folyamában folyton kifejt, a zsidóság közti élénk közszellemnek
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folytonos ébrentartását eredm ényezi; másrészről pedig a két 
árnyalat saját divergáló, de végczéljában konvergáló utján nap- 
ról-napra, lépésröl-lépésre teszi az újabb hódításokat.

Az orthodoxok, m int az ős-zsidó tradicziók hü letétemé
nyesei gondoskodnak arról, hogy a judaismus eredeti alakjában 
és teljes vértisztaságában továbbra is fönm aradjon; a neologok 
irányában alkalmazott szenvedélyes kritikájukkal elejét veszik 
annak, hogy ezek a Babylonban visszamaradt zsidók sorsára 
jussanak ; mély patriarchalis érzületek m ellett ők ígérkeznek a 
zsidóságnak „az ég csillagaidhoz és a „tengerpart homoksze
mei“-hez hasonlított elszaporodását eszközölni, s ekkép ők van
nak hivatva azon neológokat, kik „Babylon“ kéjeiben és 
gyönyörűségeiben elmerültek, vagy az idegen elemekkel össze
vegyültek, s igy a kasztra nézve többé-kevósbó elvesztek: újabb 
és újabb rajokeresztésével bőségesen pótolni. Ok képezik azon 
áttörhetlen phalanxot, mely ha az idők folyamában a judais- 
musra ismét nehéz napok állnának be: a visszavonulásra kény
szerült neológokat ismét sánczai közé fogadja, s évezredek foly
tán kipróbált szívósságával s ellentállási erejével a kasztnak 
további fönmaradását biztosítja. Merev és az idegen elemeket 
sértő szokásaik megörökítésével gondoskodnak arról, hogy ama 
válaszfallal, m elyet a zsidók ős időktől fogva önmaguk és az 
idegen elemek közt húztak, ezeket m agukból nemcsak hogy 
jövőben is távol tartsák, hanem a két elem közt mesterségesen 
ápolt antagonismust és ellenszenvet, melyek elszigeteltségüknek 
főbiztositékai, permanencziában tartsák.

A neologok ellenben a judaismus uralm át nem a hosszabb időt 
igénylő belterjü szaporodással és saját erejének fokonkénti kifejté
sével, hanem az átölelt idegen elemek segélyével, ezeknek czóljaikra 
való ügyes fölhasználásával törekednek megalapítani. Ezek már 
nem űznek szűkkeblű „kaftán“ és „pejes“-zam atutalm udpolitikát; — 
ezek szakítanak az előttük lényegtelennek látszó, az idegen eleme
ket csak sértő, s igy czéljaikra hátrányosnak ta r to tt szögletes 
szokásokkal; az idegen elemekkel való érintkezést nemcsak 
hogy nem kerülik, de sőt igen gyakran importunus módon haj- 
hászszák ; ezek nem vonakodnak, — tisztelet a csekély számú 
kivételeknek, — a látszólagos benső barátság kö tésétő l; sőt, 
mi több, némelyek közülök nem irtóznak az idegen elemekkel 
való házassági összeköttetéstől sem.



Elnök: Tisztelt ház! (Halljuk! Halljuk!) Nekem tisztelt, 
ház nincs ahhoz szólásom, hogy a tisztelt képviselő urak m eny
nyire kívánják az interpellácziókat indoko ln i: m ert ez iránt a 
házszabályok nem rendelkeznek. Azt hiszem azonban, hogy 
minden egyes képviselőnek megsúgja saját érzéke azt, hogy 
interpelláczió benyujtása alkalmával is, ennek indokolásával 
m ennyit vehet igénybe a ház idejéből. (Helyeslés.) Épen azért 
arra volnék bátor kérni a képviselő urat,' hogy a mennyire 
lehet, röviden terjesztvén elő az indokolást·: adja be interpel- 
láczióját, hogy az előttünk levő valóban fontos törvényjavasla
tok tárgyalását folytathassuk. (Helyeslés.)

Istóczy Győző: Bocsánatot kérek a tisztelt kópviselőháztól, 
de ón nem tartozom  azon képviselők közé, kik a tisztelt ház 
becses figyelmét gyakran szokták igénybe venni. (Igaz !) É n  a 
tisztelt ház drága idejét eddig sem pazaro ltam ; de ha azon 
tárgy, a melylyel ezúttal foglalkozom, oly term észetű, hogy az 
néhány szóval elintézést nem n y e rh e t: a tisztelt ház elnézésére 
apellálok, kérve, méltóztassék már most úgy is nem hosszúra 
terjedő beszédemet meghallgatni. (H alljuk!)

A pénzhatalom és ama kétes term észetű barátság, a neo
lógok kezeiben azon hatalmas eszközök, melyekkel a judaizmus 
öntudatos avagy öntudatlan szövetségeseit megszerzi, a mely 
szövetségesekre aztán azon föladatok teljesítése bizat.ik, a mely 
föladatok megoldására ez elem m agát még elég erősnek nem 
érzi. Ilyen a konczban részeltetett szövetségesek segélyével 
szók űzetni nagyban a modern „Shyloku-ok által a nem-zsidó 
elemeknek vagyonukból fokonkint való kikoppasztása és állam 
segélyforrásainak a kaszt gazdagítása czéljából való félreveze
tése ; — az ily szövetségesek állíttatnak ki a legveszélyesebb 
pontokra, s elbukásuk esetén ezek fölött mossák a kasztnak a 
dolgokat ügyesen intéző fiai kezeiket. Ama szövetségesek segé
lyével foglal el a judaizmus pozicziót poziczióra, a liberálizmus 
és a demokráczia zászlajának lengetésével azok utján fészkeli 
be magát minden körbe, a hol kasztjának érdekei szemmel tar
tandók, s a mely körökben egyszer megmelegedve: megkezdi 
az idegen elemek kiszorításának m űveletét. Ezen neolog elem 
hangolja a zeneszereket, a mint saját kasztérdeke hozza magá
val, a liberális közvéleményt megfelelő hangulatba hozandó 
konczertre, és ez törekedik még a legátalánosabb emberiségi
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czélu láthatatlan hatalm akat is saját kasztérdeke uszályhordo- 
zóivá alacsonyitani.

A zsidóság, mely öntelten a czivilizált társadalom erjesztő 
kovászának szereti tartani s nevezni magát, holott inkább 
hasonlít ama, botanikus nyelven „cuscutá“-nak nevezett parasit 
növényhez, a mely önmagában existálni nem tudván, a vete- 
ményeken m indaddig élősködik, mig azokat végkép kipusz- 
t i t j a : — a panjudaizmus csalképével szemei előtt képezi tehát 
a többi elemekkel szemben minden téren ama támadó elemet, 
a melynek pusztító árja, a korszellem és az emanczipáezió által 
lerom bolt védgátak elenyészte óta, a részéről ügyesen felhasz
nált, általa telhetőleg szított antagonizmusban lévő ezer meg 
ezerféle nemcsak ellentétes, de sőt ellenséges érdekek által 
m egosztott nem-zsidó társadalom  terén feltartóz táti anul halad 
előre ; — a mely támadó elem a szüntelen financziális zavarok
ban sinlődő államok m integy protektorátusának megszerzésével 
a korm ányok politikáját saját kasztja érdekében tetszése szerint 
irányozza; — a mely támadó elem a kezeiben mindinkább ösz- 
szegyüjtött „kongó argumentumok “-kai mindennemű állami 
funkcziót és társadalmi viszonyt átjárva, u tjai elől többnyire 
minden akadályt könnyen elhárítani tu d ; s a mely támadó 
kaszt a vagyonnak megfelelő visszavezető csatornák nélkül ke
zei közt fokonkint való összehalmozásával képezi ama tényezőt, 
mely a jelenleg átalános érvényben álló nemzetgazdászati elvek
nek „ad absurdum “ vitele m ellett a vagyonaráuytalanságnak 
napról-napra nagy dimenziókban való növelésével a proletariá
tus légióit terem ti elő, s így nem valami távol jövőben belát- 
hatlan kimenetelű társadalmi s állami katasztrófák előidézésével 
fenyeget.

Ezen nemzetközi fővezénylet alatt álló támadó kaszt elle
nében a nem-zsidó társadalomnak az önvédelem eszközeit mielőbb 
m egragadnia k e ll : ha nem akar biztos áldozatul esni ama feléje 
kiterjesztett polyp-karok ölelésének, a mely polyp-karok hatal
m át a közgazdászati téren máris tűrhetetlen  mérvben érezzük. 
Ezen önvédelmi küzdelem nem jelen t zsidó üldözést és oly 
értelmű jogmegszoritásokat, m ilyeneknek az emanczipáezió meg
történtéig a judaismus kitéve vo lt; nem jelen t nemcsak azon 
okból; m ert amaz erőszakos eszközök és jogmegszoritások alkal
mazását a jelenkor szelleme elítéli; hanem azért is, mert m iként
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a következmény m egm utatta, amaz eszközök teljesen hatály ta
lanoknak is bizonyultak be, sőt fölül rá minden ellene te tt 
erőszakos lépés csak a zsidóság hatalm ának további megszilár
dulását vonta és vonja maga u tán : s tán jórészben amaz esz
közöknek is köszönheti a jelen és jövő, hogy számtalan meg
oldásra váró kérdéseik számát a zsidó kérdés is egygyel 
szaporítja; — hanem jelenti a társadalm i téren egy vagy más 
alakban szövetkezett nem-zsidó elemeknek egy, sajátszerü viszo
nyainál fogva fölényben és határozott túlsúlyban lévő hatalmas 
kaszttal békés utón, egyenlő eszközökkel v ívo tt „strugge for 
liíea-szerü versenyét. A vele fölveendő ily értelmű békés ver
senyküzdelemben a judaismus kezeiben eltom pulnak ama fegy
verek, m elyeket a liberális nem zsidó elemekre való folytonos 
appellálással és támaszkodással m in t elnyom ott fél az emanczi- 
páczió előtt oly hathatósan fo rg a to tt ; sőt a viszonyok gyö
keres m egváltoztát teljesen ignorálva vagy a többi elemekkel 
ignoráltatni törekedve, még mai nap is, m int már végkép 
elavult fegyverekkel állítólag önvédelmi, de valósággal támadó 
harczot vív.

Az ezen támadó kaszt ellen felveendő önvédelmi békés 
versenyküzdelemre első lépés a fenyegető veszély öntudatára 
való általános és külsőleg is nyilvánuló ébredés, — ismétlem 
átalános és külsőleg is nyilvánuló ébredés ; m ert a veszély öntu
data egyetlenegy nem zsidónál sem h iányz ik ; csakhogy ezen 
öntudat nyilvánításai, a m ondottak szerint is könnyen érthető- 
leg, különféle tekintetek által lekötve legfölebb egyes egyé
nekre szoritottan elszigetelt, s igy sikereden törekvésekként 
jelentkeznek. A liberális párt továbbá a judaizm ust illetőleg 
általa a múltból dokmákul á tvett — a napjainkban szerzett 
tapasztalatok mellett azonban értéküket veszített sallangos frá
zisokká vált nézetek tévköréből kibontakozva, szűnjék meg ezen 
általa dédelgetett veszedelmes kaszt ú tja it továbbra is egyen
getni, s hatalmi törekvéseiben való elősegélését úgyszólván a. 
iiberálizmus „alpháu-jának — zsidó fölfogás szerint „omegá“- 
jának  is — tekinteni. A kaszttól független, avagy függetlenit- 
hető liberális lapok hagj^janak föl e zsidóság fölött szünet 
nélkül zengett obiigát panegyrisek közlésével, s e részben köve
te tt struczm adár-politikájukkal és agyonhallgatási rendszerükkel 
szakítva, hivatásszerüleg ne vonakodjanak az ezen kérdésre



nézve önmagával teljesen tisztában levő közvéleménynek han
got a d n i; és ne engedjék ezen égető társadalmi kérdést a kle
rikális lapok által — melyeknek a judaizmus ellen, term észete
sen más szempontból folytato tt küzdelme, a mint az eredmény 
m utatja, ennek csak többet használ, m int árt — m integy mono- 
po lizálta tn i; s óvakodjanak azért, m ert e lapok egyébként 
elvileges antagonistáik, a panjudaizmus szószólóiul szerepelni. 
A nem zsidó elemek a zsidóságról példát véve, annak előnyös 
tulajdonságait elsajátítani törekedjenek, s ilykép a vele vívandó 
békés versenyküzdelemre megerősödve, annak ellenében nocsak 
pozicziót poziczióra, vállvetve védelm ezzenek; hanem tőle az 
elvesztett pozicziókat is visszafoglalni törekedjenek.

Noha azonban a modern társadalm at életérdekeiben fenye
gető panjudaismus veszélyei csakis az ellene társadalmi utón 
szervezett s a legszélesebb alapokra fek tete tt intenzív önvé
delmi békés versenyküzdelem által háríthatok el s ekkép gyö
keres orvoslás csakis az önsegélynek ezen jogilag m egengedett 
utján várható ; mindamellett e kérdéssel szemben a társadalmi 
érdekek képviselőjét és őrét képező államhatalom sem marad
hat teljes passzivitásban. Hogy ezen kérdés oly természetű, 
hogy az államhatalom figyelmét joggal igénybe veheti: arra 
nézve történeti érvek azon repressziv rendszabályok, me
lyek az emanczipácziónak újabb időben tö rtén t átalános keresz
tülviteléig minden időben, valam ennyi, bármely nem-zsidó 
felekezet kinyomatával b írt állam részéről a judaizmus ellen 
m integy ösztönszerüleg a lka lm azta ttak : noha ezen rendszabá
lyok azonkívül, hogy amaz idők szelleméből kifolyólag az 
emberi jogok félreismerésén alapulva, legtöbbnyire igazságtala
nok, sőt részben kegyetlenek voltak, még a czélon túllövő 
czélszerütlen félrendszabályok jellegét is magukon viselik.

A modern államhatalom közbelépése postulátum ának ezen 
kérdésben való megalapításánál azonban nincs szükségünk érvein
ket amaz elmúlt időkből és a jelenkor szelleme által elitéit 
álláspontu eljárásokból m erítenünk; m ert ama követelmény meg
alapítására elégséges utalnunk a modern államhatalom azon eljárá
sára, melyet ez a nemzetközi jelleggel bíró, — állami és nemzetiségi 
érdekeken fölülemelkedő, — és társadalmi érdekeket veszélyeztető 
egyéb hatalm akkal: az ultramontanizmussai és az „Internatio- 
na l“-lal, s illetőleg szocziál-demokrácziával szemben követ.
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ugyanazon alapon, melyen a lelkiismereti szabadság, a 
modern kultúra és haladás nevében követeljük az állam hata
lomtól a nemzetközi főhatalom alatt álló ultramontanizmusnak 
a kellő korlátok közé való szorítását, a mely ultramontaniz-. 
urasnak hatalma pedig az újabb politikai konstellácziók, a köz
művelődés folytonos terjedése és a modern eszméknek mindent 
átjáró ereje m ellett úgy is hanyatlóban van ;

ugyanazon alapon, melyen korunknak a közgazdászati 
téren elért vívmányai nevében követeljük az államhatalomtól a 
nemzetközi vezényszóra hallgató „In ternational“ elleni védel
met, a melj’ „International“ -nak különben is hanyatló hatalma 
a munkás osztály anyagi és morális helyzetének javításával, a 
nemzetgazdászati tudomány tökéletesítése által és megfelelő 
polic-ziális rendszabályokkal tökéletesen paralysálható ;

ugyanazon alapon a társadalom összes életérdekei nevében 
joggal követelhetjük, hogy az államhatalom a nemzetközi főve
zénylet alatt álló-, az ókori kasztrendszer jellegét m agán
viselő, úgy az állami, m int a társadalmi és közgazdászati téren 
tömör föllépésével, valam int a hatalm ába kerített s a jelen 
viszonyok m ellett ellenállhatatlan fegyverekkel napról-napra 
te tt újabb hódítások utján minden kívül álló elem ek, 
elnyomással fenyegető, a fönnálló kormányok és uralkodó poli
tikai pártok irányában azonban a másik két nemzetközi hata
lomnál sokkal ügyesebb politikát űző judaismusnak nagy dimen- 
siokban növekvő hatalmával szemben, az emanczipáczió előtt 
követett politikájával homlokegyenest ellenkező — s igy a tö r
ténelem logikáját figyelmen kívül hagyja, — az azóta szerzett 
tapasztalatok által pedig nem igazolt jelenlegi teljes „laissez 
passe laissez faire“ politikájával szakítson.

Ezen indokolásnak előrebocsátása után bátor vagyok a 
következő interpellácziót előterjeszteni.

Interpelláczió a tisztelt összminiszfceriumhoz !
Tekintve, hogy az igen tisztelt vallás- és közoktatásügyi 

miniszter urnák múlt évi julius hó 4-én a képviselőházban tarto tt 
beszéde folyamán te tt kijelentése szerint is, nincs állam E uró
pában. a hol a zsidó elem nagyobb sulylyal és befolyással bírna, 
mint M agyarországon:

tekintve, hogy ezen elemnek bel-, és különösen bevándorlás 
által külterjüleg való gyors szaporodása, s ennek folytán az



országnak, főleg a bevándorlóit zsidók által való elárasztása több 
ízben a sajtó minden pártárnyalata felszólalásának tárgyát 
képezte s ezen kérdéssel a közönség évek óta élénken foglal
kozik ;

tekintve, hogy ezen elem valódi lényege szerint és külső 
nyilvánulásaiban nem annyira egy puszta vallásfelekezet, — 
m int inkább az ó-kor rég elavult intézményét képezett kaszt
rendszer jellegével bírván, m int különálló társadalmi hatalom, 
tömör föllépésével, valam int a hatalm ába kerített s a jelen viszo
nyok mellett ellenállhatlan fegyverekkel úgy az állami — mint 
a társadalmi és közgazdászati téren napról-napra nagy arányok
ban te tt hódítások utján a nem zsidó elemeket már nem csak 
hogy túlszárnyalta, hanem elnyomással fen y eg e ti;

tekintve továbbá, hogy a zsidóság egy nemzetközi főve
zénylet alatt álló — állami és nemzetiségi érdekében fölül
emelkedő kosmopolitikus organismust képez, a mely — mint 
nálunk az ötvenes évek alatt is eléggé tanúsította, — a nemzeti 
ügyhöz csak addig szokj a m utatni ragaszkodását, mig a fönforgó. 
vagy kilátásban lévő politikai viszonyok annak az uralmat, vagy 
az uralom kilátásait biztosítják, s igy azt saíát kaszt-czéljai eléré
sére eszközül fölhasználhatja ;

tekintve, hogy M agyarországnak se nem lehet hivatása, se 
nem állhat a közel m últban szerzett tapasztalatok szerint is 
érdekében, ezen, gazdászati oligarchiára s ennek utján politikai 
hatalomra törekvő kaszt-uralma megállapításának kísérleti teréül 
szolgálni;

s tekintve végül azon analog álláspontot, melyet a többi 
európai államok kormányai példájára, a nemzetközi fő v e z é r -  
lettel rendelkező egyéb hatalm akkal: a legalább nálunk viszonylag 
kevésbbé veszélyes ultramontanismussal és internaczionallal s 
illetőleg szocziál-demokracziával szemben korm ányaink elfog
lalnak ;

kérdem a tisztelt m inisztérium tól:
1. Van-e szándéka az incolatust szabályozó törvényjavas

latnak az eddigi kormányok által több ízben ígért, de soha nem 
teljesített benyújtásával, egy e tárgyban hozandó törvény létre
jöttének eszközlése által az országot elárasztó külföldi zsidóság 
itten  való meghonosulásának lehetőleg gátot vetni ?

2. fogna-e egy, a társadalmi téren, ezen támadó kaszt ellen
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a nem-zsidó elemek részéről esetleg megindulandó békés, önvé
delmi mozgalom útjába akadályokat gördíteni?

B. s átalában szándékozik-e ezen kérdéssel szemben hatá
rozott álláspontot foglalva, az államélet nyilvánulásaiban és a 
közadminisztráczió terén az emanczipáczió keresztülvitele óta e 
részben követett, az azóta szerzett tapasztalatok által azonban 
nem igazolt, teljes semlegesség és közömbösség politikáját 
továbbra is folytatni?

Elnök: Ezen interpelláczió ki fog adatni az összes minisz
tériumnak.

Ezen interpelláczióra br. W enckheim Béla belügym iniszter 
1875. április 21-én a következő választ a d ta :

Br. Wenckheim Béla miniszterelnök: T. ház! Istóczy Győző 
t. képviselő ur interpellácziót intézett hozzám a korm ánynak az 
izraelita elem irányába,n követendő politikája tárgyában, melyre 
ezúttal válaszolni kívánok. (Halljuk! Halljuk!)

Nem számdékozom azon terjedelmes beszédének taglalá
sába bocsátkozni, melylyel interpelláczióját m o tiválta ; m ert ezt 
nem tartom  sem időszerűnek, sem czólravezetőnek s azért 
szorítkozom válaszomban egyszerűen azon kérdésekre, melyeket 
ő maga három pontban formulázott.

Az első kérdés ekként hangzik :
Van-e szándéka az inkolátust szabályozó törvényjavaslat

nak az eddigi korm ányok által több ízben íg é r t ; de soha nem 
teljesített benyújtásával, egy e tárgyban hozandó törvény létre
jöttének eszközlése által az országot elárasztó külföldi zsidóság 
itten való meghonosulásának lehetőleg gátat vetni ?

Ezen kérdésre válaszom az, hogy igenis a kormánynak 
szándékában áll az inkolátust honosítási törvény által szabá
lyozni ; de nem azon inczidensből és azon indokoknál fogva, 
m elyeket a t. képviselő ur interpellácziójában és beszédében 
fejtegetni jónak lá to t t ; nem is különösen csupán és tisztán a 
zsidók bevándorlása e llen ; hanem egyátalában a kormány szük
ségesnek tartja  az inkolátus kérdését szabályozni törvény által 
és így ez iránt törvényjavaslatot fog az országgyűlés elé te r
jeszteni. (Helyeslés.)

A második kérdés ekként szól:
Eogna-e egy, a társadalmi téren ezen támadó kaszt ellen
TI. 29
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a nem-zsidó elemek részéről esetleg megindulandó békés önvé
delmi mozgalom útjába akadályokat gördíteni?

Ezen kérdésre válaszom az, bogy a kormány bármily üdvös 
irányú társadalmi mozgalomnak nem ellensége; sőt az ily moz
galmak keletkezését és a társadalomban fejlődését, ha üdvös 
irányúak: egész örömmel látja  és szemléli és bizonyára az ily 
üdvös irányú társadalmi mozgalmak elé nem szándékozik és 
nem fog bárminemű akadályokat gördíteni. (Helyeslés.) De 
igenis kénytelen volna ellenséges álláspontot foglalni el minden 
oly mozgalom irányában, mely a hazában létező egyházak és 
vallásfelekezetek, vagy az azokhoz tartozó polgárok között a 
békés egyetértést s azok polgári jogainak kölcsönös tiszteletben- 
tartását bármi részben megzavarná, vagy bármely irányban meg
zavarni igyekeznék. (Élénk helyeslés.)

A képviselő ür harm adik kérdése így sz ó l:
S átalábau szándékozik-e ezen kérdéssel szemben határo

zott álláspontot foglalva, az államélet nyilvánulásaiban és a 
közadminisztráczió terén az emanczipáczió keresztülvitele óta 
e részben követett, a szerzett tapasztalatok által azonban nem 
igazolt teljes semlegesség és közömbösség politikáját továbbra 
föntartatn i ?

Ezen kérdésre válaszom igen egyszerű ; m ert hiszen épen 
azon 1867 : X V II. törvényczikk folytán, mely az izraelitáknak 
egyenjogúsítását a hazának minden többi polgáraival kimon
dotta: a kormány ez értelemben zsidó-kérdést nem ismer, nem is 
ism erhet s ennélfogva irányában semmiféle álláspontot nem fog
lalhat el. (Élénk helyeslés.)

Igen jól tudom, hogy e válaszom a t. képviselő urat inter- 
pellácziójának egyik pontjára nézve sem elégítheti k i; mert 
hiszen e válasz ellentétben áll azon elvekkel s a képviselő 
urnák a kormány m agatartása iránt kifejezett kívánságaival, 
m elyeket az interpelláczióját motiváló terjedelmes beszédében 
kifejtett. De a korm ány nem követ és nem követhet nemcsak 
az izraeliták, hanem bárm ely más elem irányában sem más 
politikát, m int a melyet ezennel jelezni szerencsém volt: mert 
különben vétene a humanizmus, a czivilizáczió és az igazság 
e llen ; de vétene m indenekfölött az ország azon törvényei ellen, 
melyek az ország minden lakosának vallás-, nyelv- és faj-különb
ség nélkül egyenlő polgári jogokat biztositnak. (Élénk tetszés.)
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htóczy Győző: Engedje meg a t. ház, (Halljuk! Halljuk!) 
hogy az igen t. m iniszterelnök ur válaszára néhány szóval ész
revételeimet megtehessem.

M indenekelőtt interpelláczióm indokolására hivatkozva, 
ismételve határozottan kijelentem, hogy én a zsidó-kérdést egy- 
átalán nem vallási kérdésnek, m int a mely az emanczipáczió- 
nak kizárólagos alapul szolgált ; hanem tisztán és egyszerűen, 
társadalmi és közgazdászati kérdésnek tekintem . E  szerint tehát 
az igen t. miniszterelnök urnák azon érve. hogy a t. kor
mány e kérdésben az emanczipáczió álláspontján á l l : önmagá
tól elesik.

Hogy továbbá a hatalmassá vált zsidó-kaszt társadalm i és 
közgazdászati omnipotencziája, mely ellen a nem-zsidó társada
lomnak önmagát védelmi állásba helyeznie kell, nálunk máris 
mily m érveket ö ltö tt: arra nézve legfényesebb bizonyítók azon 
körülmény, hogy noha m indnyájan tudjuk, érezzük és önma
gunk között bevalljuk e z t : e meggyőződésünknek a támadó 
kaszt ellen nyílt kifejezést adni, vagy ellene njülvánosan föl
lépni sokkal nagyobb vakmerőségnek tekintjük, m int valaha 
a legsötétebb reakczió és abszolutizmus elleni nyílt föllépést 
tartottunk.

Ezek előrebocsátása után kijelentem, hogy midőn a zsidó
kérdésben a t. kormányhoz intézett interpelláczióm at m egtet
tem : egy perczig se ringattam  magamat az irán t illúziókban, 
hogy a t. kormány válasza teljesen kielégítő lesz oly értelem 
ben, hogy az kérdéseimre minden részben kedvező megoldást 
fog tartalmazni.

Az eszmék, m elyeket képviselek, s m elyekért invektivá- 
kat eleget, de melyek ellenében argum entum okat, annal kevósbbé 
pedig ezáfolatot még eddig nem hallottam, sokkal újabbak s igy 
sokkal több időt igényelnek arra, hogy a közönségnél megérle
lődhessenek.

Magyarországot az utóbbi nyolcz év a la tt sokkal jobban 
sikerült a zsidó-politika égjük főmüködési tereül előkészíteni; 
az ország fináncziális léte az 1867. óta követett pénzügyi poli
tika által sokkal jobban függővé le tt téve a haute financze-ot 
képező zsidó-kaszt kegyelmétől és igy azon mérges nyilak, 
m elyeket a kozmopolitikus zsidó sajtó M agyarország ellen irá
nyozhat. ez idő szerint sokkal veszélyesebbek : semhogy egy az

11. 29*
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állam érdekeit szivén hordó kormány interpelláczióm ra ezúttal 
kielégítő választ adhatna s e kérdésben a törvényhozás minden 
morális kényszertől menten ez idő szerint teljesen szabadon 
intézkedhetnék.

Ismétlem, jól tudtam  ezt előre. És mindemellett interpel- 
lácziómat mégis m egte ttem ; tettem  azt, a haza és a nemzet 
veszedelmét látva, képviselői kötelességérzetből.

Kezébe adtam a t. háznak mai szerencsétlen állami és 
társadalmi jelenségeinknek előtte oly óvatosan rejtegetett egyik 
főnyitját, a melylyel kezében igen sok, előtte eddig talánynak 
látszott dolog nagyon egyszerű megoldást fog nyerhetni.

E ljövend az idő és pedig hamarább, m int sokan gondolják, 
midőn elveim nem fognak a puszta ábrándok sorába u talta t
hatni s adja a gondviselés, hogy ez ne történ jék  akkor, a midőn 
a kényszerű viszonyok a „késő“ jelszót fogják a fölriadt nem 
zsidó elemek elé kiáltani. Ellenkező esetben pedig legyek ón e 
tekintetben M agyarország Cassandrája.

Az előadott indokokból tudomásul veszem az igen tisztelt 
m iniszterelnök ur válaszát.

Elnök: M éltóztatik a t. ház a miniszterelnök ur válaszát 
tudomásul venni? (Igen!) Azt hiszem kimondhatom, hogy a t. 
ház a választ tudomásul veszi. (Helyeslés.)



MÁSODIK F E JE Z E T .

Az egyházpolitika az 1875—76-iki országgyűlésen.

1. Mocsáry Géza interpellácziója a polgári házasság tárgyában 
1875. november hó 6-án.

Mocsáry Géza: T. h á z ! A kötelező polgári házasságra vonat
kozólag a t. kultuszminiszter úrhoz szeptember hó 18-án egy 
interpellácziót jelentettem  b e ; ez épen azon időtájba esett, 
midőn a t. ház által a felirati javaslat tárgyaltato tt. Azon in te r
pellácziót azon okból voltam bátor be je len ten i: mert a felirati 
javaslatban a polgári házasságra vonatkozólag említés nem té te 
tett. Azonban időközben, mig a bejelentett interpelláczió napi
rendre tűzetett volna, örömmel értesültem  arról, hogy a t. kul
tuszminiszter ur a polgári házasságra vonatkozólag a törvény- 
javaslatot elkészítette, és a m int m agánúton értesültem, nem
sokára a t. háznak tárgyalás végett be is fogja jelenteni és igy 
igen természetes dolog, hogy azon interpelláczió értelme, tárgya 
megszűnt.

Ha az illető törvényjavaslatot nem azon szellemben szer
k e sz te tte k  fogom látni, melyet az interpelláczióban fe lte ttem : 
akkor fentartom  magamnak azon jogot, hogy a törvényjavas
lat tárgyalása alkalmával a magam észrevételeit megtehessem. 
(Helyeslés.)

Ennélfogva azon interpellácziót, mely ma már m eghala
dott állásponton van, ezennel tisztelettel visszavonom. (Helyeslés.)

2. A vallás- és közoktatási tárcza 1876-ik évi költségvetésének tár
gyalásánál Irányi Dániel határozati javaslata a vallásszabadság 
iránt; Tisza Kálmán miniszterelnök halasztási indítványa, mely név

szerinti szavazással elfogadtatok.

Irányi D ániel: T. h á z ! És most áttérek a t. ház, a minisz
ter urnák az egyházjogi politika terén követett eljárásának 
megvilágítására.
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A katholikusoknak — pedig 8 milliót számlál az egyház — 
régi sérelme, hogy mig a többi egyházak egytől-egyig önkor
mányzati joggal bírnak : a katholika egyház e jog tó l meg van 
fosztva. Erezte ennek jogtalanságát, ennek hátrányait a t. 
miniszter urnák egyik előde Eötvös József báró, és azért nem 
m ulasztotta el azon eszközhöz nyúlni, mely ezen igazságtalan
ságnak megszüntetésére vezet. K irály ő Felsége helybenhagyá
sával összehívta a katholikus kongresszust, a mely az általános 
szavazat utján választott gyülekezetben kidolgozott egy terve
zetet, és ezt ő Felségéhez megerősítés végett felterjesztette, 
ő Felsége pedig alkotmányos tárgyalás végett a kormányhoz 
küldte le.

Azon gyülekezetnek kisebbsége egy külön véleményt dol
gozott ki, s ha jól tudom, azt is a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz ju ttatta . Azóta öt óv múlt el s a katholikus 
autonómia ügye mai napig is megoldatlanul hever.

Pedig t. ház ! én a katholikus autonómiának létesítésétől 
nagy eredm ényeket várok, s épen azért, — mindamellett, hogy 
nem tartozom  ezen hit követőihez, — valam int a múltban nem, 
úgy ez alkalommal sem mulaszthatom el azt szóba hozni. Én 
ugyanis azt velem, hogy ez által nem csak polgártársainknak 
egy jogsérelme m egszüntettetni, hanem  egyszersmind az egyházi 
javak kezelése s a tanítás is jav ítta tn i fog ; és várom és rem ény - 
lem ezenfelül azt, hogy azon sajnos közönyt, a mely a katho
likus hívek közt ez ügyek irán t tapasztalható, és a mely nem 
más, m int az azokra való befolyásból való kizárásnak követ
kezménye : a közjó és a haza javára meg fog szűnni.

Nem tartozik reám, tisztelt ház, annak megítélése, melj'ike 
a két tervnek jobb, tanácsosabb, elfogadhatóbb; de fogadtatnék 
el bár a többség tervezete: nem habozom kijelenteni, hog}· 
véleményem szerint még ezen alapon is üdvösen és czélszeriien 
m űködhetik a világiak és egyháziak gyülekezete annyival inkább, 
m ert annak világiakból álló két harmada a nemzet közvéleménye 
s a közszellem hatása alatt, a mi még hiányzik, idővel ki fogja 
vívni. És azért nem tehetem, hogy sajnálatom at ne fejezzem ki 
a fölött, hogy a t. miniszter ur, valam int egyébiránt előde is, 
a por által lepette el a m unkálatokat, a helyett, hogy azok 
megbirálásához fogna, s ha vannak ellenvetései, alapos kifo
gásai, azokat az illető gyülekezettel közölné, hogy azok vagy
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felvilágosittassanak, vagy elfogadtassanak, ily módon honfitár
sainknak régi jogsérelme megszüntettessók, és egyszersmind a 
polgáriasodás, az elöhaladás egy nagy intézménye meghonosit- 
tassék. (Helyeslés a szélső baloldalon.)

T. h á z ! Az 1848-iki országgyűlés kimondta a bevett val
lásfelekezetek egyenjogúságát; az 1868-iki ugyanezen elvet szen
tesítette, egyes részletes in tézkedésekkel; az általános vallássza
badság behozatalát a későbbi törvényhozásnak hagyta fen. 1869- 
ben én voltam oly szerencsés, egy törvényjavaslatot benyújtani, 
a mely szerint a vallásszabadság gyakorlata kim ondatott. A 
többség nem fogadta el az általam szerkesztett javasla to t; azon
ban egyhangúlag — ismétlem — egyhangúlag u tasíto tta  az 
akkori vallás- és közoktatási minisztert, hogy ugyanazon ala
pokon, ugyanazon elveken nyugvó más törvényjavaslatot ter
jesszen elő. Es báró Eötvös József nem késett e feladatnak 
megfelelni. Még azon évben nyújto tta  be törvényjavaslatát ; 
fájdalom, nem sürgette annak felvételét, nekem pedig, korán 
bekövetkezett halála után nem sikerült annak tárgyaltatását 
kieszközölnöm. Az 187‘2-iki országgyűlésen azonban oly szeren
csés valók, hogy ugyanígy egy költségvetés tárgyalása alkalmá
va l egy határozati javaslatot fogadtattam  el a ház által, a mely 
szerint az illető miniszterek a vallás- és közoktatási, valamint 
az igazságügyi, mindenik a maga szakmájában u tasitta to tt, egyik 
a vallásszabadság, másik a polgári házasságnak behozatala iránt. 
Mielőtt azonban a miniszterek abbeli m egbízatásukban eljártak 
volna: történt, hogy egy interpelláczió alkalmából, a rozsnyói 
püspök által a királyi tetszvényjog megsértése tárgyában a 
miniszterhez intézett interpelláczió alkalmából, l)eák Ferencz 
igen t. képviselőtársunk egy nevezetes beszédben indítványt te tt 
az irán t: hogy a ház egy bizottságot küldjön ki az állam s 
egyház közti viszonyok rendezésére. És a ház helyeselvén t. 
képviselőtársunknak nemcsak indítványát, hanem az akkor han
goztato tt nagy elveket, a vallásszabadságot és kötelező polgári 
házasságot, az indítványt egyhangúlag elfogadván, a bizottságot 
megválasztotta. S a bizottság azonnal hozzá is fogott a dolog
hoz. Első teendője az volt; hogy a kötelező polgári házasság 
behozatala irán t javaslatot dolgozzék ki; m egállapította az elve
ket, és azokat jelentés mellett bejelentette a háznak, a ház 
pedig a jelen tést az igazságügyminiszterhez utasította, hogy ez



az abban foglalt elvek alapján terjesszen elő törvényjavaslatot. 
Ugyanazon bizottság a következő ülésszakban folytatván műkö
dését, a vallásszabadság iránt dolgozott ki törvényjavaslatot, a 
t. miniszter ur egyik megbízottja által a bizottságban képviselve 
lévén, a kinek hozzájárulásával készült el a törvényjavaslat. Ezt 
a bizottság, — fájdalom, — az országgyűlés vége felé be is 
n y ú jto tta ; de ez épen e m iatt többé szőnyegre nem került.

Ezek t. ház, a kérdésnek előzményei, és midőn Ü3r előz
ményekkel állunk szemben, midőn az 1869-iki országgyűlés 
azonképen, m int az 1872-iki egyhangúlag, mondom egyhangú
lag, és ismételve u tasította a vallás- és közoktatási miniszter 
urat arra, hogy a vallásszabadság iránt nyújtson be törvény
javaslatot ; midőn két törvényjavaslat fekszik már a ház aszta
lán, egyik br. Eötvösé, másik az egyház és állam közti viszo
nyok rendezésére kiküldött b izo ttságé: akkor mire ébredünk '?

A t. miniszter ur a szabadelvű pártnak egyik gyűlésében 
azt jelentette, hogy szándéka a nazarénusok jogviszonyáról, 
azután a szükségbeli polgári házasságról és bizonyos anyakönj'- 
vek vezetéséről tenni előterjesztéseket.

Ámbár nem pártolom azon felekezetet, nem érzek iránta 
meleg rokonszenvet, mely a fegyverviselést még a haza védel
mére is tiltja  h íveinek : m indamellett többször fölszólaltam azon 
üldözések, azon elnyomatások ellen, mely a nazarénusok neve 
ala tt ismeretes felekezet ellen eveken keresztül fo ly ta tta to tt; és 
annálfogva természetes, csak örülni fogok annak, ha azon zak
latások, azon középkori elnyomatások valahára véget érnek. De 
ennek t. ház ! nem az az útja, hogy pusztán a nazarénusokról 
hozunk törvényt, Ha átalános vallásszabadsági tö rvényt alko
tunk, ez által úgy a nazarénusok, mint minden más hívők eléggé 
biztosítva lesznek, mint biztosítva vannak azon törvényjavas
latban, melyet az önök bizottsága kidolgozott és benyújtott. 
Avagy azt várja a t. m iniszter ur, hogy mindazok, kik sem a 
bevett vallások egyikéhez nem tartoznak, sem a nazarénusok 
tanait nem vallják: szintúgy 15 — 20 éven keresztül sanyargat- 
tassanak, a középkori üldöztetéseknek legyenek kitéve, ha fele
kezetié alakulnak ? A ttól fél talán a t. miniszter ur, hogyha 
Magyarországon a vallásszabadság k im ondatik : akkor számos 
felekezet fog keletkezni, a mi miniszter ur véleménye szerint 
talán baj, talán csapás volna? Nem ismeri a t. miniszter ur



azon országok példáját, hol a vallásszabadság létezik: Anglia 
és Amerika példáját, a melyekben talán épen e vallásszabadság 
létezése m iatt a vallási érzület a legbensőbb, legmelegebb és 
legtisztább, és nemcsak a jótékonyság, hanem a közoktatás 
terén is csudákat m iv e l'?

Jó l tudom én t. m iniszter ur, hogy a vallásszabadságnak 
ellenei vannak; de nem a m agyar nemzet, nem azon nemzet, 
mely a vallásszabadságért századokon keresztül küzdött, — nem 
az: hanem azok, kik a felvilágosodásnak nem voltak barátai 
soha, és nem is lesznek : a syllabusnak hívei. De hogy egy 
alkotmányos miniszter ilyen előzmények után ezek óhajtását 
fogja inkább teljesíteni, m int a nemzetét, a képviselöházét: ez, 
megvallom, meglepett.

Am haladjon a t. miniszter ur tovább is ezen az utón. Ez 
nem a szabadelvüség, ez a reakczió útja. A többség — meg 
vagyok győződve — nem fogja önt követni. Az 1875-iki ország- 
gyűlés többsége, mely a szabadelvű czimet vette fel: nem lesz 
kevésbbé szabadelvű, m int volt az 1869-iki és 1872-iki ország- 
gyűlés többsége, mely e nevet nem használta. A nemesség köte
lességgel jár, ta rtja  egy franczia példabeszéd: kötelességgel já r 
a név is, melyet viselünk. Önök nem fogják megtagadni nevü
ket, nem fogják megtagadni a czimet, melyet választottak. Ezt 
nem engedi önöknek saját, nem engedi a nemzet becsülete. 
Egyik és másik kell, hogy kedves, kell hogy szent legyen önök 
előtt, és én hiszem és remélem, hogy szent lesz ez alkalommal 
mindnyájunk előtt. És m ert azt hiszem, m ert ezt várom : annál- 
fogva egész bizalommal nyújtok be határozati javaslato t az 
iránt, hogy a vallás- és közoktatási miniszter oda utasittassék, 
miszerint a vallásszabadság behozatala iránt még ez ülésszak 
alatt terjeszszen elő törvényjavaslatot. (Élénk helyeslés a szélső 
baloldalon.) Önök el fogják azt fogadni, én nem fogok önökben 
csalatkozni.

Wächter Frigyes jegyző (olvassa): H atározati javaslat. Bead
ják  Irányi Dániel, Hegyesi Márton, Hegedűs László, Mocsáry 
Lajos, Ostffy Isván, Szongott Jakab, Simonyi János, Duka 
Ferencz, Pogány Ödön.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter utasittatik, hogy a 
vallásszabadság behozatala iránt még ez ülésszak alatt terjesz
szen elő törvényjavaslatot.

458
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Trefort Ágoston vallás- és közoktatás ügyi miniszter·. T. ház! 
Irányi Dániel igen t. képviselőtársam felszólalása folytán bátor 
vagyok kijelenteni, hogj^ rövid idő múlva két törvényjavaslat 
fog a t. ház asztalára letétetni, és pedig az egyik a nazarénu- 
sokról, a másik pedig a polgári hatóságok előtt kötött házas
ságról. A kkor lesz úgy a t. képviselő urnák, valam int a tisztelt 
háznak is alkalma m egvitatni az egyházi összes kérdéseket, és 
megbeszélni a jövőben követendő egyházpolitikát: tekintettel a 
most előadottakra, feleslegesnek tartanám  az indítványozott hatá
rozatnak meghozatalát és azért kérem a t. házat, méltóztassék 
azt elutasítani. (Helyeslés a középen. Mozgás a szélsőbalon.)

Tisza Kálmán miniszterelnök: T. h á z ! Csak pár igen rövid 
szót kívánok intézni, m elyet elmondhatok, azt hiszem, még 
mielőtt a két óra bekövetkeznék. Nem szándékom sem a költség- 
vetéshez, sem a közoktatási politikához szólani, egyes egyedül 
azon határozati javaslatra  nézve, melyet Irányi képviselő ur 
b en y ú jto tt: van a tisztelt házhoz egy kérésem, illetőleg egy 
inditványom.

Oly nagyfontosságu ügyekre vonatkozik azon határozati 
javaslat, hogy ón azt gondolom, hogy ezt sem elfogadni, sem 
elutasítani nem lenne czélszerii ilyen hirtelen és mellékesen. 
(Helyeslés a középen.)

É n  nekem tehát nézetem az volna, és az kérésem a tisztelt 
házhoz, hogy méltóztassék azon határozati javaslatot kinyomatni 
s az a fölötti határozatot akkorra fentartani, midőn a beadandó 
és a vallásügyre vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása alkalmával 
úgy a kormánynak, m int a ház minden tagjának és minden 
árnyalatának alkalma és módja lesz arra, hogy a vallásügyi poli
tikára nézve nézeteit kifejthesse. (Helyeslés a középen.)

Ez oly dolog, a mely már számtalanszor m egtörtént egyes 
beadott határozati javaslatokkal és ismétlem, hogy épen a dolog 
fontosságánál fogva szükségesnek tartom , hogy ily hirtelenben 
ne döntessék felette ; hanem nyujtassék alkalom e nagy fontos
ságú kérdés tüzetes megbeszélésére. Különben is nem valami 
hosszú időről van szó ; mert m iként az igen tisztelt közoktatási 
miniszter ur is jelezte, ezen, a vallásügyre vonatkozó törvény- 
javaslatok még ezen ülésszak alatt bizonyosan beadatni és tá r
gyaltatni fognak.

Ezt vagyok bátor a t. ház becses figyelmébe ajánlani, és
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megvallom, hogy a ház által eddig követett gyakorlatot illetőleg 
azt kellene reménylenem, hogy talán a t. indítványozó urak is 
hozzájárulhatnának, azon esetre azonban, ha ez meg nem tö r
ténhetnék, az erre vonatkozó indítványom at írásban is beadom. 
(Helyeslés a középen.;

Beöthy Algernon jegyző·. (Olvassa a határozati javaslatot.) 
Indítvány, beadja Tisza Kálmán. Határozza el a ház, hogy Irányi 
Dániel képviselő ur indítványa k inyom atván : akkorra tűzessék 
napirendre, mikor a vallásügyekre vonatkozó törvényjavaslatok 
lesznek tárgyalás alatt. (Helyeslés. Felkiáltások. Elfogadjuk!)

Simányi E rnő : T. h á z ! A tárgyalás alatt levő költségvetés
nek egyes tételeire nézve a részletes tárgyalásnál fogom m eg
tenni észrevételeimet úgy mint a különvéleményben te tt ind ít
ványoknak indokolását is azon időre halasztóm. Nem is volt 
szándékom az átalános vitánál felszólalni: hanem kénytelenitett 
erre a vallás- és közoktatásüg}d miniszter nyilatkozata.

Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy én azon nyilatkozatot 
megütközéssel fogadtam. A háznak egy t. tagja, egy jeles beszéd
ben igen komoly kérdéseket in tézett a miniszter úrhoz, igen 
komoly szemrehányásokat te tt annak komoly mulasztásai miatt, 
s a miniszter ur azzal felelt rá, hogy nemsokára be fog terjesz
teni két törvényjavaslatot, s akkor alkalma lesz a háznak s ama 
képviselő urnák is tüzetesen szólni úgy ezen ügyről, m int áta- 
lában a vallás-politikáról.

Méltóztassék m egengedni: de az, hogy mikor akarja a ház 
tárgyalni akár a valláspolitikát átalában, akár valamely konkrét 
kérdést különösen: azt nem a miniszter urak határozzák el, 
hanem elhatározza maga a ház. A m ikor a m inisztert arra figyel
meztetik, hogy a ház határozatait nem hajto tta  végre: m inden
esetre magával hozná a ház iránti tartozó figyelem azt, hogy 
adjon a miniszter kellő m agyarázatot, m iért nem ha jto tta  végre 
a ház határozatait; nem pedig azt mondani, hogy majd lesz a 
háznak alkalma erről szólani akkor, a m ikor ö majd beterjeszt 
törvényjavaslatokat. Be kell vallanom, hogy oly nyilatkozatok
kal, melyekkel a magát liberálisnak nevező kormány részéről 
találkozunk : én egy parlamentben sem találkoztam  soha. Reggel 
az egyik miniszter kijelenté, hogy elhatározta ezt meg ezt te n n i; 
most bejelenti a költségeket, a ház registrálja, a m int kívánja. 
(Helyeslés a szélső balfelől.)
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A minap meg a miniszterelnök ur azt m ondotta, liogy még 
ha a többség akarja i s : akkor sem fog adni felvilágosítást oly 
ügyről, mely az országot a legélénkebben é rd ek li; ma ismét azt 
mondja a közoktatásügyi miniszter, hogy „nem tartom  szüksé
gesnek felelni arra, ami felhozatott: hanem majd lesz a háznak 
még alkalma e tárgyban nyilatkozni.“ Ez nem páriáméntális 
eljárás, ez nem oly eljárás, m elyet miniszter a képviselőház irá
nyában követni jogosítva van. (Élénk helyeslés a szélső bal- 
felől.)

Irányi t. barátom azon kérdést intézte a miniszter úrhoz, 
hogy miután a háznak határozata következtében egyik elődje 
beterjesztette a vallásszabadságról szóló törvényjavaslatot: miért 
vonta ő azt vissza, és m iért nem terjeszti be? Kérdi továbbá, 
hogy a háznak egy másik határozata következtében a háznak 
egy bizottsága már régebben kidolgozván és beadván ezen tör
vény javaslato t: m iért nem nyújtja  be a miniszter ur ezen 
törvényjavaslatot a háznak kétszer hozott határozata daczára? 
Nem a nazarénusokról, nem a polgári hatóságok előtt kötendő 
házasságról van itt  szó ; hanem átalában a vallásszabadságról. 
(Helyeslés a szélső baloldalon.)

Épen az volt, amit Irányi tiszt, barátom kifogásolt, hogy 
midőn a m iniszter u tasittatván a képviselőház határozatai által, 
hogy a vallásszabadságról nyújtson be törvényjavaslatot: akkor 
benyújtja a nazarénusokról és a polgári hatóságok előtt kötendő 
házasságokról szóló törvényjavaslatokat.

É n szeretek — megvallom — a m ennyire lehet kíméletesen 
szólani a miniszterekről. Azért, m ert politikájok eltér az enyém
től, egy cseppet sem neheztelek rájuk, m ert erre mindenkinek 
feltétlen szabadsága van ; hanem azt igenis megvárom nem párt
szempontból, hanem a képviselőház méltósága szempontjából, 
hogy a miniszter a képviselőház irányában azon tisztelettel 
viseltessék, melylyel viseltetni tartozik. (Helyeslés a szélső balon.) 
Ne feledjék a miniszter urak, hogy a miniszterek a nemzet 
fizetett szolgái, nyilvánított akaratának felelős végrehajtói. (Zaj 
a középen. É lénk helyeslés a szélső balfelől.) Ezen szempontot 
soha sem szabad szem elől téveszteniük, nem szabad szem elől 
téveszteniük, hogy m inket azért küldött ide a nemzet, hogy a 
miniszterek magaviseleté felett őrködjünk, tette iket ellenőrizzük, 
s őket minden kérdésben, a melyben a nemzet érdekelve van,



457

számon kérjük. Nem ellenséges indulatból történik e z ; hanem 
a nemzet érdekében és midőn a nemzet érdekében kötelessé
günket teljesítjük : m egvárhatjuk a miniszter uraktól, hogy ha 
valami tekintetben eltérő nézetben vannak, vagy ha a ház hatá
rozatát végre nem hajthatták , adják annak magj'arázatát·, hogy 
miért nem tehették  ?

Ez volt az egyedüli ok, amely engem felszólalásra kész
te te tt; magára a költségvetésre nézve észrevételeimet a részle
teknél fogom megtenni. (Tetszés a szélső baloldalon.)

Madarász József: Fölöttébb sajnálom, hogy az előttem szólt 
t. képviselőtársam ismételve előhozta azt, hogy nem szereti, 
hogy az egyes tárczáknál ismét és ismét általános vita kezdetik. 
Sajnálom azonban, úgy hiszem, emlékezete nem fogja őt meg
csalni, csupán az 1873-iki költségvetésre hivatkozom, midőn az 
általános vita az oktatás kérdésében 3 —4 napig tarto tt. De 
visszahívom figyelmét 1870-re is, midőn az oktatás ügyben az 
átalános vita február 16-tól február 25-ig tarto tt, mely viták 
alatt, én legalább a magam részéről a ház mostani t. elnökének 
igen nevezetes előadásaiból is igen sokat tanultam , tanult 
a képviselöház, és úgy hiszem, tanulságot m erített maga az 
ország is.

Igaz, hogy az régen volt, 1870-ben. Még akkor sokan 
ellenzékiek voltunk, kik most nem vagyunk azok. Sajnálom 
hogy a t. képviselő ur ezt fe lhozta ; m ert midőn mi szívesen 
hozzájárultunk ahhoz, hogy napjában kétszer tartassanak ülések, 
csakhogy a költségvetés törvónyjavaslatilag is még ez évben 
bevégeztessék: akkor némi előzékenységet várhatunk a t. több
ség tagjai részéről, annál inkább, mivel a csekély számú ellen
zék tagjait nem csak testileg, de lelkileg is kim erítik a hét óra 
hosszan tartó ülések.

Ezeket megjegyezvén, ón is azt mondom, hogy az á lta
lános vitában nem vettem volna részt, ha véletlenül Irányi kép
viselő ur jónak nem látja oly határozat m eghozatalára kérni a 
házat, mely már régen m eghozatott több országgj'ülósen, és ha 
nem láttam  volna, hogy ezen határozati javaslat először ellen
zésre talált, másodszor elkivántatik odáztatni.

É n  valóban épen időkimélés tekintetéből elvártam  volna 
magától a korm ánytól és a többségtől, hogy azt, a m it több 
országgyűlések már e lhatároztak : azt ne vitassák többé és azt
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mondják, hogy igen is elfogadják s nem csak szóval, hanem 
tette l is megköveteljék a minisztertől, hogy valahára beterjessze 
azon törvényjavaslatot, melyet a nemzet évtizedek, vagy évszá
zadok óta, vagy legalább mi nehánj^ év óta (Nagy derültség.)
— ismétlem, — hogy nehány évtized, nehány évszázad óta 
követelt a nemzet, és nehány év óta folytonosan sürgetünk mi 
az 1869-iki országgyűlés óta.

Mi az, a m it Irányi t. képviselőtársam  óhajt?  és m iért? 
és kik ellenzik ? 0  óhajtja határozatilag utasittatni a minisztert, 
miként a vallás szabad gyakorlata iránt a kormány még ez ülés
szak alatt adjon be törvényjavaslatot. H át uj dolog-e ez? Hát 
mi tö rtén t 1869. nov. 4-én? A képviselőháznak központi bizott
sága Irányi Dániel törvényjavaslata ellenében ajánlotta a ház
nak, hogy határozatilag utasítsa a minisztert, hogy a vallás sza
bad gyakorlatáról adjon be törvényjavaslatot. Ennek ellenében 
a törvényjavaslathoz ragaszkodott akkor körülbelül 108 kép
viselő 117 ellenében.

Az akkori balközépnek egyik érdemes vezére Tisza K ál
mán igen t. képviselő ur nem is határozati javaslatban, hanem 
annak daczára. hogy nem pártolta mindenben Irányi Dániel 
képviselőtársam  törvényjavaslatát: szintén egy törvényjavaslat
ban kívánta a ház által kim ondatni a, teljes vallásszabadság és 
lelkiismereti szabadság elvét.

És ki szólott ma, hat év múlva először, Irányi Dániel t. 
képviselőtársam határozati javaslata ellenében, melyet akkor 
maga a miniszter és a képviselőház is elfogadott ? Fölszólalt 
igen t. képviselőtársam  P. Szathmáry K ároly ur. É n magam 
nem kívánok ellenében érvet fö lhozn i: de engedje meg nekem 
P. Szathm áry Károly t. képviselőtársam, hogy az 1869-ik évi 
nov. 4-én (Derültség.) a Napló III-ik  kötetének 184-ik lapján 
m ondott e szavait idézzem : „A kérdés az, hogy a teljes vallás- 
szabadság és a jogegyenlőség eszméje a nemzet törvényhozása 
által e hazában még ma proklamáltassék. Kérdés tehát az, 
helyes-e az ilyen uralkodó eszmének proklamácziója.“

És tovább fűzve előadását, azt m ond ja :
„Helyes-e ez, vagy nem ? gördülnek-e akadályok ellenébe?“

— És midőn bem utatja ennek helyességét és megczáfolja az 
akadályokat, beszédének fonalán ezeket ajánlja:

„A mióta politikai szabadságunkért küzdöttünk : ezzel pár
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huzamosan vörös fonalként húzódik át a lelkiismeret szabadság
érti küzdelem és mindazok, kik a polgári szabadság ügyében a 
zászlót felem elték; mindannyiszor és pedig a nemzetnek egész 
zömétől kísértetve a vallásszabadságért is emelték zászlójukat.“ 

Es végre szavazatát igy a d ja :
„Minthogy Tisza Kálmán képviselő ur indítványa szerint 

épen a vallásszabadság nagy eszméjének nagy proklam álása van 
előrebocsátva, mellette szavazok.“

Kérdem ón a t. képviselőtársamtól, ha a hat évvel ezelőtt 
törvényjavaslat alakjában te tt proklamálás a századok óta köve
telt vallásszabadságnak helyén v o lt : ma, hat évvel később, nincs 
helyén gyengébb, fájdalom, hogy gyengébb, m iután csak hatá
rozati javaslat alakjában van, melyet annak idején az egész ház 
elfogadott; — m ert b. Eötvös József erre azt m ondá: „Ha azt 
vélném, hogy azért, hogy nem törvényjavaslat, hanem csakis 
határozati javaslatban fogadtatik el, azt m ondhatná a miveit 
világ, hogy ez által bizonyittatik, hogy M agyarország törvény- 
hozásának többsége nem osztja a teljes vallásszabadságot, akkor 
én hozzájárulnék a törvényjavaslathoz.“

Ugyan kérdem t. képviselőtársam at és mindnyáj okát t. 
képviselőtársaimat, kik akkor e véleményben v o lta k : vájjon 
megegyeztethető-e hazánk szabadságszerető történelmével, a 
lelkiismereti és vallásszabadság ugyanazonos küzdelmével, hogy 
midőn ma, 1875-ben, egy egyszerű határozati javaslat inditvá- 
nyoztatik. azt el akarják napolni? (Elénk helyeslés és éljenzés 
a szélső baloldalon.)

Felszólalásra indíto tt engem ezenkívül a kormányelnök ur 
mai beszéde is. Az igen t. m iniszterelnök ur az általa be
adott határozati javaslatban e kérdést m áskorra óhajtja ha
lasztani.

É n a kormányelnök ur ellenében nem kívánom a magam 
indokait felhozni. É n tisztán azt olvasom fel ismét, a mit Tisza 
Kálmán képviselő ur m ondott 1869. november 4-én, (Derültség.) 
midőn törvényjavaslatát a ház elébe terjesztette. Minő indokkal 
kérte akkor a házat, hogy ha nem is az nap határoz fe le tte : 
legalább hosszú időre ne odázza el? Pedig higyjek el, ha a 
m iniszterelnök ur által beadott határozati javaslat elfogadtatik, 
az mégis egy kissé hosszú idő lesz.

Tisza Kálmán képviselő ur ekkor ezeket mondván :
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„Jól tudom, a t. ház böleseségetöl függ azokat tárgyalás 
alá venni, valam int az is, hogy tárgyalás végett napirendre 
tűzessenek.

É n  inkább óhajtanám  az első módot, m int a mely e nagy- 
fontosságú kérdések megoldására minden haladók nélkül vezetne. 
De ha a t. ház bölcsesége máskép m éltóztatik parancsolni, bele
egyezem abba; csakhogy akkor azon kéréssel járulok a t. ház
hoz, móltóztassék minél közelebb eső napon kitűzni, nehogy 
azon vélemény és gyanú támadjon, m intha nem hiánya, nem 
hibái m iatt nem fogadta volna el a ház e törvényjavaslatot; 
hanem azért nem fogadta el, hogy e nagyfontosságu kérdések 
megoldását elnapolhassa: nehogy igy állíttassa valaki a köz
vélemény elé a t. háznak reformképességét és készségét, hogy 
a reformok érdekében jár el mindaddig, mig azok kivitele erős 
érdekekbe vagy erős balhiedelmekbe, előítéletekbe nem ütközik, 
ellenben ott, hol azokkal meg kellene küzdeni, visszavonul.“

Én, t. ház, kötelességemnek tarto ttam  ime részt venni a 
vitában azért, először, hogy ha a tisztelt miniszterelnök urnák 
határozati javaslata fogadtatik e l : akkor elodáztatik a kérdés, 
(Ellenmondás a középen. Úgy van! a szélső baloldalon.) elodáz
tatik  a miniszter urnák 1869. november 4-én m ondott szavai 
értelmében „hacsak a legközelebb eső napokra nem tűzetik ki.“ 
ítéljen  fölötte önmaga a t. ház. A képviselőház hatalm á
ban van.

Az apáinktól öröklött vallásszabadság, mely vallásszabadság 
alatt én azt értem, hogy senki se korlátoltassék hitében, min
denki lelkiismerete szerint követhesse meggyőződését és hitét. 
Ha a ház azt hiszi, hogy 1875-ben az idő arra, hogy ez iránt 
javaslatot terjesszen elő a miniszter ur, még nem érkezett e l : 
akkor azt tartom , hogy mi hálátlan utódai vagyunk apáinknak, 
kik századok előtt és alatt e szellemben, mind a polgári, mind 
a lelkiismereti szabadság szellemében vívtak hazánk, nemzetünk 
és népünk javára. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.)

Pártolom  Irányi Dániel t. képviselőtársam  határozati javas
latát. (Élénk éljenzés a szélső baloldalon.)

P. Szcithmáry Károly: T. h á z ! Szavaim hibás értelmezése 
m iatt s azok helyreigazítására kérek szót. (Halljuk!)

Hivatkozom a t. ház köztudomására, hogy ma is épen azt 
mondottam Irányi Dániel képviselő urnák, hogy én a vallás
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hivatkozom, hogy én nem elodázását kívántam  a vallásszabad
ságról hozandó tö rv én y n ek ; hanem csak arra utaltam , hogy 
most nem az 1869-iki állapotban vagyunk, (Igaz! A középen.) 
hanem fináncziális zavaraink közepette, melyből a nemzetnek 
ki kell bontakoznia. (Helyeslés a középen.)

Gsernátony Lajos: T. ház! Madarász József és előtte párt
társai közül többen hivatkoztak előbbi két-három  határozatára 
a háznak azon kérdésben, melyben ma Irányi Dániel képviselő 
ur egy határozati javaslatot adott be. Már most én csak azt 
kérdem : hogy ha két vagy három előbbi határozati javaslat és 
proklamáczió ennek az ügynek előmozdítására nem használ 
semmit: gondolják-e, hogy egy újabb proklamáczió és határozat 
által azt előmozdítják ? E rre  tehát én semmi súlyt nem fek
tetek. En nem proklamálni akarom a vallásszabadságot; hanem 
azt akarom, hogy meg legyen ; proklamácziók által azt el nem 
érjük, hanem elérjük az időnek helyes megválasztása által. En 
ismerek tényeket, melyek hasonlítanak efféle határozatokhoz és 
proklamácziókhoz. Minden nemzet történetében előfordulnak és 
minden városban nem egyszer m egtörtént és az utolsó eszten
dők alatt nem egyszer láttuk, hogy egy politikai mozgalom 
indult meg s m egtörténvén a népnek győzelme, m inden utcza- 
sarokról letörölték a régi neveket s felírtak oda uj neveket, 
mint a „szabadság-tér, függetlenség-utcza“ stb. és jö tt  azután 
egy más fordulat és ráfestették az előbbi neveket, sőt még 
rosszabbat is. Ism ét jö tt  egy másik és egy harmadik, még pedig 
rosszabb festék, s m it nyert általa az ügy ? semmit. Ismétlem, 
nem határozathozatal kell, hanem tény kell arra, hogy vallás- 
szabadság meg legyen, és az meg is lesz ; hanem méltóztassa- 
nak el nem felejteni, hogy a vallásszabadság nem oly prokla- 
máczionális könnyűség, hol az érdekek annyi elágazása van, 
annyi érdeket kell kiegyenlíteni, hogy a vallásszabadság való
ban ténynyé válhassék. Most kérdem a t. képviselő urakat azon 
oldalon, (a szélső baloldalra mutatva) hogy midőn előttünk áll 
az országnak annyi baja, a melyeket senki nem tagad, midőn 
úgy szólva Pelion-Ossa, a bajok, a feladatok egymásra halmo
zódva állanak előttünk, a legnagyobb fe ladatok ; akkor gon
dolják meg, hogy ezen nagy tény, melyet minden felvilágosult 
ember s a hazának minden jó fia óhajt, s a melynek jövője
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irán t kell hogy m eggyőződjék: gondolják-e, hogy ezen nagy 
tény, a nagy és sürgős feladatok, az égető kérdéseknek ily fel
tornyosult tömege előtt m egoldható-e? tónynyé válhatík-e?

É n nem hiszem. S azért én részemről a m iniszter ur fele
letét, ha a m odorra nézve nem, de lényegére nézve korrektnek 
tartom . (Mozgás.) Mert tessék elhinni, ha ez valamivel más 
hangból jön, a mit m ondok; de az életben úgy van, hogy 
nagyon sok függ attól, hogy mily hangon mondunk valamit. 
Eszembe ju t azon levél, melyet a fiit apjához irt. Az apa a 
levelet mogorva parancsoló hangon igy olvasta: „Apám küldj 
pénzt.“ S ezért rendkivülileg m egharagudott, s m ondta magá
ban, ha legalább úgy irt volna : (könyörögve) apám küldj pénzt. 
S az apa azt mondá, ha igy irt volna, mindenesetre küldöttem 
volna pénzt. Ha a t. miniszter ur igy m ondta v o ln a : (kérő 
hangon) kérem a t. képviselő urakat, én be fogok terjeszteni 
egy-két törvényjavaslatot s akkor bőven meg fogjuk beszél
hetni a dolgot, most úgy sem lóvén annyi időnk, kérem mél- 
tóztassanak addig m egnyugodva len n i: (Derültség.) akkor legye
nek meggyőződve, ón igen szívesen bele fogok menni a 
tárgyalásba, én azt hiszem a t. képviselő urak is beleegyeztek 
volna e nyilatkozatba s meglehet, hogy a hangban volt valami, 
a mi a képviselő urakat boszantotta. É n  a lényegre nézve azt. 
tartom, hogy a t. miniszter urnák igaza van. Egyébiránt, a mit 
a közoktatási miniszter ur előbb mondott, hogy t. i. ezen kér
dés majd előjön később, s akkor meg fog v ita tta tn i s akkor 
mindenki m egteheti a saját indítványát az óhajto tt czel elérése 
végett. É n egyenesen csak ezen észrevételeim elmondása végett 
állottam fel, egyébiránt elfogadom a költségvetést a részletes 
tárgy alás alapj ául.

Remete Géza: T. ház! Midőn kijelentem azt. hogy Irányi 
t. képviselőtársam határozati javaslatát nem fogadom el, indo
kolom röviden azzal, hogy a jelenlegi kormány és a szabadelvű 
párt erős meggyőződésem szerint, nem akar kitérni ezen kérdés 
elől ; hanem azzal meg akar annak idején küzdeni, és azt meg 
akarja oldani: kim ondotta ezt a miniszter ur akkor, midőn nem 
elvettetni, hanem csak elnapoltatni óhajtja a t. képviselő urnák 
határozati javaslatát.

Hogy a vallásszabadság kérdése nem oly egyszerű kérdés, 
arra Irányi képviselő ur maga megfelelt, midőn a nazarénusok
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vallásáról emlékezvén meg, azoknak a katonakötelezettségre 
vonatkozó államellenes tanát felemlité. Igen t. képviselő ur, 
meg kell e kérdést fon to ln i; m ert különben a vallásszabadság 
vallásféktelensóggé válhatnék.

É n bízom a szabadelvű pártban, bízom a szabadelvű kor
mányban, és meg vagyok győződve, hogy létalapját veszítené el 
a k k o r: ha ezen kérdéseket örökre elnapolni akarná. Mi nem 
hirdetjük a szabadelvüséget oly nagy pátliosszal, m int Madarász 
képviselő u r : hanem azért szintén vagyunk oly szabadelvűek, 
m int ő. (Helyeslés a középen.)

Gullner Gyula. : T. h á z ! Távolról sem volt szándékom a 
vitában részt venni, ha erre okot nem szolgáltatott volna 
Madarász József képviselő urnák azon kijelentése, hogy mind
azok, a kik a miniszterelnök ur által beadott határozati javas
latot elfogadni óhajtják : nem tesznek egyebet, m int a kérdést 
hosszú időre elodázni, elnapolni kívánják. Én, t. ház, m agára a 
képviselő urra. magára a t. ház megítélésére bízom, hogy 
melyük az elodázás, az-e. ha előre m eghatározott időben, — 
mert igenis a miniszterelnök ur javaslata szerint meg van hatá
rozva az idő, —■ ezen kérdésekkel szembe kívánunk nézni? 
vagy az-e az elodázás, ha a költségvetés tárgyalása alkalmával 
felhozatnak oly nagy fontosságú kérdések, melyek kellőleg meg 
nem beszéltetvén, meg nem vitattatván, a határozatok közmeg
nyugvásra meg nem hozhatók? íté lje  meg maga a t. képviselő 
ur, Ítélje meg a t. képviselőház, melyik az elodázás? Az-e, 
melyet a miniszterelnök jav aso l; vagy az-e, melyet a t. kép
viselő ur javasol?

Egj'ébiránt a dolog érdemébe nem kívánok bebocsátkozni, 
mert mindent a maga helyén szeretek m egbeszélni: de egyet 
engedjen meg a t. képviselő ur, és ez az, hogy a magam részéről 
kijelenthessem, miszerint mindannyiszor, midőn a valódi szabad- 
elvüségnek követelményeiről lesz szó : engem alig fog azok 
közt találni, a kik nem a valódi szabadelvüséget követik.

Tovább megyek ; legyen meggyőződve, hogy legalább én 
azon kérdésekben, melyek az egyház és állam közti viszonyok 
rendezése tárgyában fel fognak merülni akkor, a midőn a kép
viselőház jónak látja azokat napirendre tűzni, — és én azt 
hiszem, rövid idő alatt, a mint a kultuszminiszter ur kilátásba 
helyezte: — bizonyára én is leszek olyan szabadelvű, m int a
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tisztelt képviselő ur. (Madarász József közbeszól: Majd m eg
látjuk !)

A t. képviselő ur azt mondja, hogy majd meglátjuk. Én 
hivatkozom azon csekély politikai múltra, melyet e tekintetben 
fe lm uta thatok ; hivatkozom azon csekély működésre, melyet 
azon bizottságban tanúsítottam , melynek m unkálatából került 
ki a vallásszabadságról a múlt országgyűlés folyama alatt be
adott törvényjavaslat. Majd meglátjuk. A különbség csak az 
lehet. E gyébiránt ón nagyon óhajtandónak tartanám , ha épen 
azon vádak és feltevések mellőzése czéljából, melyekkel a t. 
képviselő ur, de tán  többen, talán maga a közvélemény és a 
közérzület illethetné a k o rm án y t: ha kilátásba helyeztetnék, 
habár nem határozta meg azon napot, melyen e kérdések tár
gyaltatni fognak, — legalább annyi mondatnék ki, hogy ezen 
ülésszak alatt, bizonyára napirendre kerülnek e kérdések ; m ert 
higyjék meg t. képviselőtársaim azt, hogy e kérdéseken előbb- 
utóbb, az én meggyőződésem szerint, okvetlenül még ezen ülés
szak alatt túl kell esnünk. (Helyeslés.)

Tisza Kálmán miniszterelnök·. T. ház! A mint talán méltóz- 
tatnak  elhinni, néha más kötelessógszerü dolgaim is akadván, 
nem lehettem  olyan szerencsés, hogy a délutáni ülés első perczei- 
ben jelen legyek, s igy nem hallottam  magam az itt  felhozottakat. 
Egyik oka pedig annak, hogy jelen  nem voltam, az, — és ha nem 
csalatkoztam volna feltevésemben, mindenesetre i tt  lettem  volna. 
— m ert azt hittem , hogy kivált, m iután épen Madarász képviselő 
ur volt szives bennünket ma délelőtt arra figyelmeztetni, hogy ne 
beszéljünk arról, a mi nincs n ap iren d en : e fö lött most nagy 
vita nem fog keletkezni. Hanem ha épen ragaszkodnak a hatá
rozati javaslat mostani tárgyalásához, a ház el fogja dönteni, 
hogy most akarja-e tárgyalni, vagy pedig akkor, mikor a dolog- 
természete szerint e kérdések napirendre kerülnek. De, — m on
dom — csalódtam feltevésemben, és úgy látszik, hogy némelyek 
képviselőtársaim közül úgy fogják fel a dolgot, hogy valamit 
azzal kell előmozdítani, hogy mindenről, a legfontosabb kérdé
sekről kell vitatkozni ott, a hol azokat megoldani per absolutum 
nem lehet, teljék el az idő és ne végezzük el azt, a mit elvé
gezni kell. (Felkiáltások a középen : Úgy v a n !)

E n  tehát most csak egy kéréssel járulok a házhoz, és ez 
a z : engedje meg nekem, hogy — bár a mint hallottam  épen
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Madarász képviselő ur szives volt beszédeket is felolvasni, és 
azok közt az enyémet is — ezekre most ne reflektáljak. 
(Helyeslés.) Álláspontomat el fogom mondani akkor, a midőn 
mint ma délben is jeleztem és a kultusm iniszter ur is jelezte: 
ezen kérdések tárgyalás alá fognak kerülni és ezzel szemben 
kérjem a t. házat, méltóztassék elállani attól, — azaz nem 
mondhatom elállani, m ert meg vagyok győződve, hogy a t ház 
többségének úgy sem óhajtása. ·— hanem, nem engedni azon 
kívánságnak, hogy ezen nagyfontosságu kérdés fölött most, 
midőn az meg nem oldható, midőn annak szóba hozatala csak 
a megoldás alatt lévő kérdések elintézésének elodázására vezetne : 
ne móltóztassanak most ha tározn i: hanem hogy ezen kérdés 
akkor vitattassék meg, a mikor az eredménynyel, sikerrel lesz 
m egvitatható. És én előre is ígérem, hogy nemcsak rajta  leszek, 
de. miután a vallás- és közoktatásügyi miniszter is ny ila tkozo tt: 
Ígérnem felesleges, hogy ezen kérdés mentői elébb napirendre 
kerüljön, és akkor teljes őszinteséggel elmondandom, hogy mit 
tartok ezen kérdésekre nézve — ha gyakorlati hasznot és nem
csak hangoztatást akarunk a követendő eljárásban. (Helyeslés a 
középen, i

Most pedig vitassák azok, a kik czélszerünek látják ily 
kérdések vitatását akkor, a m ikor m egoldhatatlanok; de mi 
legalább kíméljük az időt azzal, hogy hagyjuk a feleletet 
akkorra, mikor megoldható a kérdés. (Elénk helyeslés a középen.)

Elnök: Szólásra senki sem lévén följegyezve, minthogy az 
indítványt tizen írták alá, az indítványozónak joga van szólani.

Irányi Dániel : Nem fogom a ma reggel te tt indítványom at 
hosszasan támogatni. Nem fogok annak védelmére sok szót 
vesztegetni. Aki annak igazságáról eddigelé nincs m eggyőződve: 
azt én. habár egy óra hosszat tartanék  is értekezést, meggyőzni 
képes nem volnék. Mindössze nehány ellenvetést akarok meg- 
czáfolni, melyeket indítványom ellen Szatbmáry és Csernátony 
képviselő urak s a miniszterelnök ur felhoztak. Szathmáry kép
viselő ur azért nem kívánja, indítványom at napirendre tűzetni, 
illetőleg elfogadtatn i: mert, úgymond, napirenden a pénzügyi 
kérdések vannak, és pénzügyeink rendezése a legelső szükség.

De hát kérdem : én azt inditványoztam-e, hogy tegyük 
télre a költségvetés tárgyalását, ne rendezzük pénzügyeinket s 
mindazon kérdéseket, melyek ezekkel összefügnek? Nem azt
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kivántam-e csupán, hogy a mostani ülésszak alatt terjeszszen 
elő a t. m iniszter ur törvényjavaslatot ? A t. képviselő ur attól 
tart, hogy ezen indítvány elfogadása által a polgárok közti bel- 
béke fel fog zavartatni. Ugyan kérdem: hát talán a papi javak 
saekularizácziója foglaltatik az én indítványom ban ? Azáltal, 
hogy azt kívántam, hogy a haza földén minden ember szabadon 
vallhassa h i té t : a belbókét, a belcsendet zavartam  meg ? Ki az, 
a ki ebben a maga jogainak megtámadását látná? K i az, a ki 
nem akarja, hogy a mit maga é lvez: más embertársa is 
élvezhesse ?

A t. m iniszterelnök ur indítványom  ellen ellenindítványt 
adott be, mely szerint indítványom  ezúttal mellőztetvén, annak 
tárgyalása akkorra halasztatik, a m ikor talán a kormány fog 
beadni a vallásszabadság irán t törvényjavaslatot? Nem : a mikor 
a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a nazarónusokról és 
nem tudom miről szándékozik beadni törvényjavaslatot.

Tre/ort Ágost vallás- és közoktatási miniszter·, (közbeszól:,) 
A házassági viszonyokról.

Irányi Dániel: Ha a t. miniszterelnök ur arról biztosit 
engem, hogy a kormány fog a vallásszabadság iránt törvény
javaslato t beterjeszteni: a magam határozati javaslatát szét
tépem. E gy szavában kerül a t. m iniszterelnök urnák, hogy ez 
m egtörténjék. De mindaddig, mig ezt nem hallom: fentartom  
indítványom at. Szavazni fogunk, ámde, midőn a szavazáshoz 
készülünk, jusson eszébe mindenkinek, t. képviselőtársaim, hogy, 
nemcsak ez ország közvélem énye; hanem Európa és az egész 
miveit világ fog ítélni felettünk ! Vigyázzanak, nehogy elítéljen 
bennünket. (Élénk helyeslés és tetszés a szélső baloldalon i

Tisza Kálmán miniszterelnök : Csak egyetlen egy szót kívá
nok szólani. Nem a magam igazolásául, hanem azért, mert nem 
szeretem, hogy M agyarország helyzete máskép állíttassák elő, 
m int a hogy az van. E urópa és az egész világ ítélhet felettünk. 
Vallás ügyeinkben igen sok kérdés megoldásra vár ; de arra 
nézve, a m it a t. képviselő ur m ondott, hogy azért kell tör
vény, hogy M agyarországon mindenki szabadon vallhassa hitét: 
isten és ember előtt mondom, hogy erre Magyarországon nem 
kell törvény, m ert az megvan. (Elénk helyeslés a középen. 
Ellenmondás a szélső balon.)

Elnök: A vita folyam ában két határozati javaslat adatott
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be. Az első határozati javaslato t Irányi Dániel képviselő ur adta 
be. Föl fog olvastatni.

Beöthy Algernon jegyző: (Újra olvassa Irányi Dániel határo
zati javaslatát.)

Elnök: Tisza Kálmán miniszterelnök ur a következő hatá
rozati javaslato t adta be.

Beöthy Algernon jegyző; (Újra olvassa Tisza Kálmán hatá
rozati javaslatát.)

Elnök : K ét indítvány levéli előterjesztve, azt hiszem, hogy 
szavazásra először is azt kell kitűzni, mely a későbbi tárgyalásra 
vonatkozik. Az esetre, ha ez nem fogadtatnék el: előre jelen
tem a t. háznak, hogy Irányi Dániel határozati javaslatára 
névszerinti szavazás k é re te tt; ha azonban Tisza Kálmán miniszter- 
elnök ur indítván3ra elfogadtatik : akkor nézetem szerint Irányi 
Dániel határozati javaslata fölött szavazásnak helye nincs. (Zajos 
ellenmondás a szélső balon. Irányi Dániel, Madarász József és 
Simonyi Ernő szólni kívánnak.) E n még a kérdést nem tettem  
föl, és csak jeleztem, hogy m iként akarom a kérdést feltenni. 
A kérdéshez joguk van hozzászólni a képviselőknek, és ha a 
kérdést nem úgy tettem  föl, m int a házszabályok rendelik, mél- 
tóztassanak nyilatkozni, és ón meghajlok a ház akarata előtt.

Irányi Dániel: Midőn barátaim  és én a névszerinti szavazás 
iránt kérvényt nyújto ttunk b e ; akkor még nem tudtuk, hogy 
elleninditvány fog tétetni, m ert akkor vagylagosan tesszük 
indítványunkat : de m iután czélunk az volt, hogy e kérdés fölött 
névszerinti szavazás tö rté n jé k : elvárom a t. ház loyalitásátói, 
(Nagy zaj ; ellenmondás a bal- s jobbközépen, ha a többség a 
miniszterelnök urnák indítványát kívánja először szavazásra 
bocsátani: a névszerinti szavazás iránti kérelmünk ezen indít
ványra is fog alkalmaztatni.

Elnök: Bátor vagyok megjegyezni, hogy én a névszerinti 
szavazás bejelentését a délutáni ülésben kaptam. M éltóztatik a 
r. háznak megnyugodni abban, hogy először Tisza Kálmán 
indítványa tűzessék ki szavazásra? ('Ellenmondás a szélső bal- 
felől.)

Simonyi Ernő : Mindig az volt eddig szokásban, hogy azon 
rendben vétettek az indítványok szavazás alá, a mint beadattak. 
Ha pénzösszegről van szó : a házszabályok azt mondják, hogy 
először a nag37obbb összegre kell szavazni. (Nagy zaj.)
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Elnök: Méltóztassanak ezen kérdést teljes higgadtsággal 
tárgyalni.

Simányi Ernő: T. ház! Nem látok a házszabályokban 
semmit, a mi azon szokás megváltoztatására vezetne, hogy azon 
rendben történjék a szavazás, mely rendben az indítványok 
beadattak. Ennek nem látnám raczióját. Az eddigi szokás az 
volt, hogy azon sorrendben téte ttek  fel szavazásra a határozati 
javaslatok és indítványok, a mely sorrendben beadattak. Kérem 
tehát most is ezt alkalmazni.

Almássy Sándor: T. h á z ! . . .
E lnök: Engedelm et kérek, hogy én is szólhassak egy pár 

szót és pedig m indjárt arra vonatkozólag, a m it Simonyi Ernő 
képviselő ur mondott. A napokban, két-három  napja lehet — a 
t. ház emlékezni fog — tö rtén t e házban, hogy egy indítvány 
téte te tt, egy bizonyos uj összeg megszavazására nézve a költség- 
vetés tárgyalása alkalmával. É n jelezvén a ház előtt azon néze
temet, hogy uj költségek megszavazása tárgyában te tt indít
ványok előbb a pénzügyi bizottsághoz utasitandók, mégis 
tévesen azon indítványt akartam  szavazás alá bocsátani, a mely
ben a nagyobb költség inditványoztatott, s akkor maga Simonyi 
képviselő ur volt az, a ki e tévedésemre figyelmeztetett, és azt 
mondta, hogy előbb azon kérdést kell föltenni, a mely szerint 
az indítvány a pénzügyi bizottsághoz lenne utasítandó, és a 
tárgyalásnak elhalasztását kívánja.

En beláttam  tévedésemet (D erültség!) és Simonyi Ernő 
képviselő ur kívánsága és javaslata szerint tettem  fel a kérdést, 
t. i. először is az elhalasztás iránti indítványt bocsátottam sza
vazás alá. így  tö rtén t egy más alkalommal is, a melyre most 
hevenyében nem em lékszem ; — szóval a gyakorlat az volt. 
hogy először mindig az elhalasztás iránti indítvány bocsáttatott 
szavazás alá. (Helyeslés a középen.)

Almássy Sándor : A házszabályokat egyátalában nem téve
sen fogta fel a felhozott esetben a t. elnök ur. Midőn pénzről 
volt szó, a pénzügyi bizottságnak kellett vélem ényt adni. Igen 
term észetes tehát, hogy az indítványt a, pénzügyi bizottsághoz 
kellett utasítani, és a szavazásnak is úgy kellett történnie : de 
i t t  egy határozati javaslat egy másik határozati javaslat ellené
ben áll, szerintem itt  tehát azon határozati javaslat fölött kell 
először szavazni, a mely először adatott be.
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Tisza Kálmán miniszterelnök: T. ház! A kérdéshez kívánok 
szólni én is.

E n azt gondolom, hogy a képviselőháznak eljárásában egy 
bizonyos logikát követni szükséges ; már pedig logikát abban, 
hogyha van egjr indítvány, a mely valam it proponál, s van egy 
másik, a mely azt mondja : e fölött ne határozzunk most, hanem 
m áskor; — bogy előbb határozzunk az indítvány érdeméről, 
azután határozzunk a fölött, hogy akarunk-e az indítvány érde
méről most h a tá ro zn i: abban a logikát Simonja képviselő ur 
sem fog felfedezni.

É n  tehát igen kérem a t. képviselő urat, a ki a minisz
térium ot azzal vádolta, hogy az a ház tudatlanságára számit, ne 
akarjon a ház logikátlanságára számítani, m ert biztosíthatom  a 
t. képviselő urat, hogy csalódni fog. (Élénk helyeslés a középen.)

A kérdést nem lehet m ásként feltenni, m int úgy, a mint 
a kérdés a logika szerint áll, és az, hogjr most akar-e a ház 
dönteni vagy nem ?

A mi azt illeti, hogy tehát e fölött legyen névszerinti sza
vazás. a szabályok azt nem parancsolják : mert senki sem adott 
be ily indítványt. De én részemről igen szívesen hozzájárulok. 
A t. képviselő uraktól függ, liogj' akarják-e úgy, a mint már 
sokszor tették  a parlam entben : a névszerinti szavazás hatalmas 
fegyverét is lejárni. fHelj'eslés a középen.)

Elnök: Egyébiránt jelenthetem  a t. háznak, hogy az ind ít
ványt aláirt képviselő urak most már a Tisza Kálmán képviselő 
és miniszterelnök ur által beadott határozati javaslat fölött 
kívánnak névszerinti szavazást.

Ha a t. ház megnyugodni m éltózta tik : első kérdésül a 
Tisza Kálmán képviselő ur által beadott határozati javaslatot 
tűzöm ki s erre névszerinti szavazásra fogom a t. házat fel
hívni.

Fel fog olvastatni még egyszer a határozati javaslat.
Molnár Aladár jegyző (újra fölolvassa Tisza Kálmán minisz

terelnök által beadott határozati javaslatot).
Elnök : Ki fogom huzni most a betűt, a melynél a név

szerinti szavazás kezdődni fog. (Kihúzza a betűt.)
„ I“ betű ! (Derültség. Felkiáltások : I rá n y i!)
Szavazás előtt az ülést öt perezre felfüggesztem.

(Szünet.)
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Elnök : Méltóztassanak helyeiket elfoglalni. A szavazásra 
feltett kérdés a t. ház előtt tudva van. A  Tisza Kálmán minisz
terelnök ur által beadott határozati javaslat felolvastatott. A t. 
ház tagjait szavazásra felhívja W ächter Frigyes : a távollevőket 
B eö th y ; az igennel szavazókat Molnár Aladár, a nemmel szava
zókat Orbán Balázs jegyzendik. Igen, kérem a t. képviselő ura
kat: méltóztassanak hangosan szavazni, hogy a jegyző urak 
m egérthessék és hibátlanul jegyezhessék. (Kérdést!)

Beöthy Algernon jegyző (újra olvassa Tisza Kálmán határo
zati javaslatát.)

Wächter Frigyes és utóbb Beöthy Algernon jegyzők (olvassák 
a névsort, mely alkalommal)

„Igen^-nel szavaznak'. Ivády Béla, Jeney  József, Jordán 
István, Jósika Gyula br., Juhász Mihály, Kacskovics Sándor, 
Kajuch József, K app Gusztáv, K autz Gyula, Kállay Béni, 
Károlyi Tibor gr., Kemény Gábor báró, Kemény István báró, 
Kemény Kálmán br., Kende Kanut, Kende Péter, Kerkápoly 
Károly, K irályi Pál, Kiss Lajos, Knöpfler Vilmos, Kollár János, 
Kossy Sándor, Kovácsy Gyula, Kozma Párthén, Krajcsik 
Ferencz, Kulcsár Lajos, Künle József, László Antal, Leonhard 
Frigyes, Lészay Lajos, Lichtenstein József, Lovász Miklós, 
Löw Vilmos, Luka Lajos, Lukács Béla, Lukácsy Béla, Maáger 
Károly, Makray Aladár, Mandl Pál, Mara Lőrincz, Markhót 
János, Máday Lajos, Máriássy Kálmán, Máriássy Sándor, Márkus 
István, Meczner Gyula, Micsky Lajos, Michl Jakab, Mihályi 
Péter, Miklós Gyula. Mocsáry Géza, Molnár Aladár, Molnár 
Antal, Molnár György, Molnár István, M udrony Soma, Mukics 
Ernő, Muslay Sándor, Máriássy Miklós, Nagy György. Nagy 
Ignácz, Nagy Károly, Nemes Nándor gróf, Nedeczky István, 
Odeschalchi Gyula hg., Ordódy Pál. Orosz Mihály, Ocskay 
Rudolf, Papp Gábor, Papp Lajos, Papp Sándor, Paul er Tivadar, 
Perczel Béla, Perczel László. Peretti Alajos, Péchy Manó gr.. 
Péchy Tamás, Plachy Bertalan, P lachy Tamás, Pongrácz Adolf 
gróf, Pongrácz Lajos, Pór A ntal, Potoczky Eugen, Prepeliczay 
Gyula, Prónay József, Pulay Kornél. Pongrácz Ágost gróf. 
Ragályi Aladár, Ragályi Gyula, ifj. Ráday Gedeon gr., Remete 
Géza, Rónay István, R óth  Keresztély, Rudich József báró, 
Rupprecht Lajos, Sachsenheim Albert, Schmausz Endre, Simonyi 
Lajos br., Simó Lajos, Somssich Im re gr., Somssich Pál, Szapáry
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Gryula gróf, Szaplonczay Miklós gróf, Szathmáry Miklós, Szende 
Béla, P. Szathmáry Károly, Szeniczey Ödön, Szental György. 
Szentpályi Jenő, Szerafin Frigyes, Szilády Áron, Szilágyi Dezső, 
Szirmay Ödön, Szitányi Bernát, Szivák Imre, Szluka Ágoston, 
Szomjas József, Szontagh Pál, (gömöri) Szontagh Pál, (somogyi) 
Sztupa, György, Szilágyi István, Szabó Mihály, Tarnóczy Gusztáv, 
Teleky László, Teleszky István, Tisza Kálmán, Tomcsányi 
László, T refort Ágoston, Ujfalusy Miklós, Urbanovszky Ernő. 
Ürményi Miksa, Várady Gábor, Yendéghi Gábor, Végh Aurél, 
Vidliczkay József, Virava József, Vizsolyi Gusztáv, W ächter 
Frigyes, W odiáner A lbert br., W irkner Lajos, Peres Pál, Zay 
Adolf, Zabulik László, Zichy Nándor gr., Zmeskal Zsigmond. 
Zsedényi Ede, Zsilinszky Mihály, Zsigmondy Vilmos, Andaházy 
Pál, Antal Gyula, Antalfy Károly, Antonescu István. Ábrahámffy 
Gyula. Babies István. Bacsky Ferencz, Balázs Frigyes, Ballegh 
József, Balogh Imre, Baranyi Ágoston, Baross Gábor, Bartal 
János, Bánhidy Béla br., Bánó József, Beliczay Rezső, Beöthy 
Algernon, Berchtold László gr., Bereczky Sándor, Berényi 
Ferencz gr., Bernáth Dezső gr., Bethlen András gr.. Békássy 
Károly, Bittó Béni, B ittó István, Bocsánczy Adolf, Boda József, 
Boér Antal, Bokross Elek, Borosnyay Pál, Chorin Ferencz, 
Czipple Zsigmond, Csávossy Béla, Osemeghy Károly. Csengery 
Antal, Csider Károly, Csiky István. Darvas Imre, Dániel Ernő, 
Dessewffy Aurél gr., Dimitrievirs Milos, Domahidy István, D örr 
Soma. Degenfeld Lajos gr., Emmer Kornél, E rnuszt Sándor. 
Eber Nándor, E rnszt Frigyes, Fabricius Károly, Fáik  Miksa. 
Felszeghy Sámuel, Forgách Antal, Földváry János, Földváry 
Mihály, Frölich Gusztáv, Fügh Károly, Galgóczy Sándor, 
Gáspár András, Gorove István, Gromon Dezső, Gullner Gyula, 
Halász Bálint, Hammersberg Jenő, H arkányi Frigyes, Hegedűs 
Sándor, Hets Károly, Hieronym i Károly, Hodossy Imre, Hollóssy 
Károly, Horánszky Nándor, H orváth Lajos, Hosztinszky János, 
Houchárd Ferencz, Hunkár Sándor.

j,Nemu-niel szavaznak: Irányi Dániel, Kom játhy Béla, Lükő 
Géza, Madarász József, Maizik Viktor, Miletics Szvetozár, 
MocsárjT Lajos, Nagy Ferencz, Orbán Balázs br., Ostffy István, 
Papp György, Polyt Mihály, Pogány Ödön, Ragályi Ferdinánd, 
Sembery István, Simonyi Ernő, Soós Gábor, Simonyi János, 
Szalay Imre, Szongott Jakab, Válly János, Vidovics Ferencz.
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Almássy Sándor, Balogh Károly, Borlea Zsigmond, Csávolszkj· 
Lajos, D uka Ferencz, Fornszek Sándor, Hegedűs László, 
Hegyessy Márton.

Távol voltak: Istóczy Győző, Janiosáry János, Jankóvich 
Miklós, Jászay Antal. Jókai Mór. Ju sth  József, Joannovits 
György, Kaas Ivor br.. Kasper Mihály. Kassay Ignácz, Kállay 
Ödön, Kármán Lajos, Károlyi Gyula gr., Károlyi János, Kemény 
Mihálj', Kégl György, K irály Alajos, Kiszely Ernő, Korizmich 
K orontályi Ferencz, Kossuth Mihály, Kovách László, Kövér 
Károly, K ürthy József, Kisely Árpád, Lehoczky Egyed. Lehoczky 
György, Lipowniczky Sándor. Lónyay József, Luppa Péter. 
Madarász Jenő. Marsovszky Jenő, M atkovits János, Migazzi 
Vilmos gr., Missies János, Móricz Pál. Nyisztor József, Németh 
Albert, Ocskay István, Paczolay János, Perezel Lajos. Percnyi 
Zsigmond báró, Petrik  Gyula, Péchy Jenő, Pilissy László, 
Podmaniczky Frigyes báró, Pogány Károly, Pogonyi Dénes, 
Prileszky Tádé, Pulszky Ágost, Kadvánszky Béla, idősb Ráday 
Gedeon, R ády Endre, R áth  Károly, Révay Simon br.. Komán 
Sándor, Sennyey Pál br., Sibrik Kálmán, Simonfay János, 
Simonyi Simon, Siskovits Tamás, Sváb Károly, Steinacker 
Ödön, Szabowlyevits Miháljr, Szakái Antal, Szentiványi Árpád, 
Széchenyi Pál gr., Széli Kálmán, Szikszay Lajos, Szilassj- Lajos. 
Szlávy József, Szlávy Olivér, Szluha Benedek, Szoboszlay József, 
Szögyényi László. Szülő Géza, Taray Endre, Tibád Antal, Tisza 
Lajos, Tisza László. Tóth Kálmán, Tóth Vilmos, Trausohenfels 
Emil, Tulok Zzigmond. U grón Ákos, Uray Miklós, Üchtritz 
Zsigmond br.. Varga Károly. Vladár Ervin, Vojnics Jakab, 
W ahrmann Mór, Zalay István, Zakó György. Zákó Sándor. 
Zsitvay József, Andrássy Mihály, Babocsay Lajos, Baldácsy 
Antal br.. Barcsay Ákos, Bausznern Guido, Bay Géza, Bánfy 
László br., Becze Antal, Berke József, Berzeviczy Egyed, Biró 
Kálmán, Bohus Zsigmond. Boross Bálint, Bujanovits Sándor, 
Bibics Döme, Babies János, Conrád Károly, Czedler János, 
Csanády Sándor, Csatár Zsigmond, Csernátony Lajos, Csillaghy 
József, Dániel László, Dániel Márton, Dániel Pál, Deési Sándor, 
Désán Géza, Dégenf'eld Béla gr.. Dessewffy Kálmán. Doda 
Traján, Dekány Gusztáv, Deák Ferencz, E rling Miklós, Farkas 
E lek (bihari), Farkas Elek (körösi), Fáy  Béla, Ferdinándy 
István, Gábor Péter, Gebbel Károly, Gidófalvy Albert. Gurban



Constantin, Haczky Kálmán, Halassy Gyula, Hazay Ernő, Hedry 
Ernő, Házmán Ferencz, Helfy Ignácz, Hóderváry Khuen Károly 
gr., Hérics Antal, H irsch Tivadar, Hollán Ernő, H orváth Gyula. 
H orváth Boldizsár, Hunyady Béla, Huszár Imre.

Wächter Frigyes jegyző: A horvát képviselők nem szavaz
tak : tehát m arad 403 igazolt képviselő. Ezek közül ,,igen“-nel 
szavazott 211, „nem“-mel 30, az elnök nem szavazott, távol 
volt 161.

Elnök : Ezek szerint a t. ház elhatározni móltóztatott, hogy 
az Irányi Dániel képviselő ur indítványa kinyom atván: akkorra 
tűzetik napirendre, midőn a vallási ügyekre vonatkozó törvény- 
javaslatok lesznek tárgyalás alatt.

Irányi Dániel határozati javaslata a vallásszabadság és polgári 
házasság tárgyában a vallás és közoktatási minisztérium 1877-ik 

évi költségvetésnek tárgyalásánál 1876. deczember hó 2-án.

Irányi Dániel: Óhajtottam  volna a tárczának, melynek 
költségvetése előttünk fekszik, m indkét ágazatához hozzá szó ln i: 
de miután a közoktatást tárgy azó általános évi jelentést csak a 
napokban nyújto tta  be a t. m iniszter ur, a nélkül, hogy — 
közbevetoleg legyen mondva — ezen késedelmet csak egy szó
val is megmagyarázni, annál kevésbé pedig kim enteni igyekezett 
vo lna; s minthogy a közel 500 lapra terjedő és számos táb lá
zatos kimutatással ellátott könyvet ily rövid idő alatt alaposan 
áttanulmányozni, de még csak elolvasni sem lehet: kénytelen 
vagyok a közoktatási rész mellőzésével a t. miniszter urnák csu
pán vallásügyi működését venni b írálat alá. Nem tehetem  azon
ban, hogy a t. miniszter ur imént, ta r to tt beszédének legalább 
egy részére észrevételt ne tegyek.

Azt méltóztatik mondani a t. m iniszter ur, hogy azon 
vádat is emelték ellene és általában a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium ellen : m intha a költség, m elyet számára az ország 
megszavaz, túlságos volna.

Én, uraim, S éve, hogy szerencsés vagyok e házban ülni : 
de ily vádat sem az egyik, sem a másik oldalról, sem e házban, 
sem e házon kívül soha nem hallottam. Azt igenis em lítették 
sokan, s nem alaptalanul, hogy a megszavazott költség nem
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mindég a legczélszerübben költetik el, különösen bizonyos épít
kezéseknél. (Ig az ! Úgy van a szélső balról.)

Mondám, t. ház, hogy az előadott oknál fogva kénytelen 
vagyok közoktatási ágát azon tározónak, melynek költségveté
sét tárgyaljuk, ezúttal mellőzni s a korm ánynak az egyházi 
ügyek terén követett politikájának megítélésére szorítkozni. 
(Halljuk !j

Ha mindamellett kissé hosszabban fogom igénybe venni a 
t. háznak, becses idejét: mentsen ki a tárgynak úgy terjedelme, 
m int életbe vágó fontossága, és ne tagadják meg — kérem 
uraim — azon jóakaratot, azon elnézést tőlem, melyet annyiszor 
tanúsítani m éltóztattak és melyre, — előre érzem — alighanem 
nagyobb szükségem lesz ma, mint más alkalommal. (Halljuk ! 
Halljuk !)

T. h á z ! midőn tavaly ugyancsak e költségvetés tárgyalá
sakor határozati javaslatot nyújtottam  be az iránt, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter oda u tasittassék : miszerint a 
vallás teljes szabadsága irán t még azon ülésszak alatt terjesszen 
elő törvényjavaslato t: a t. miniszter ur azt elutasíttatni kérte, 
megjegyezvén, hogjr rövid időn a nazarénusok jogviszonyairól 
és a polgári hatóságok előtt kötendő házasságokról törvényja
vaslatokat fog terjeszteni elő.

E lvén másodszori szólási jogommal, a t. miniszter urnák 
ezen kifogásával szemben bátor voltam figyelmeztetni a házat, 
hogy nem egyes felekezeteknek befogadása, hanem egy általá
nos vallásszabadság-törvéi^ szükséges Magyarországon avégett, 
hogy valahára a hazának minden polgára szabadon, saját meg
győződése szerint tisztelhesse istenét.

A t. miniszterelnök ur a délutáni ülésben indítványom at 
nem elvettetni, m int a kultuszminiszter ur, hanem elhalasztatni 
kérte azon időre : m ikor az im ént jelzett két törvényjavaslat 
benyujtatni fog, biztosítván a házat, hogy azon törvényjavasla
tok még azon ülésszak alatt bizonyosan benyujtatni és tárgyal
tatni fognak.

Ez történt tavaly deczember d-án : ma deczember ‘2-ika 
van, egy nap híja esztendeje. Konstatálom, hogy az ígért tö r
vényjavaslatok sem rövid időn, sem a m últ ülésszak alatt beter
jesztve nem lettek, annál kevésbé pedig tárgyaltattak . Önökre 
bízom uraim ! magukra, hogy ebből a következtetést levonják.
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Ugyanazon alkalommal az én mondásomat megczáfolandó, 
rnelj' szerint egy általános vallásszabadsági törvény azért szük
séges. hogy ez országban minden ember szabadon tisztelhesse 
istenét : azt állította a t. m iniszterelnök ur. hogy ily törvényre 
Magyarországon szükség nincs, m ert isten és emberekre h ivat
kozik : ily törvények Magyarországon vannak.

Csodálatos ! H át miért, u tasíto tta  1869-ben a képviselőház 
egyhangúlag a kormányt, egy vallásszabadsági törvény iránt 
való javaslat beadására ? Az 1873-iki képviselőház m iért foga
dott el határozati javaslatot, a mely úgy a vallásszabadság, mint 
a polgári házasság irán t benyújtandó törvényjavaslatok végett 
utasította a minisztériumot ? Az 1874. képviselőház mórt kül
dött ki e végett bizottságot és a kiküldött bizottság mért 
nyújto tt be törvényjavaslatot, melynek czime igy szól „a val
lásszabadságról“ ?

U ra im ! a ki azt állítja, hogy Magyarországon vallássza
badság létezik, hogy M agyarországon vannak törvények, melyek 
ezen szabadságot biztosítják : az, — bocsánat az őszinte szóért 
és minden tisztelettel, m eiylyel a t. miniszterelnök urnák, úgy 
esze, mint tudománya irán t viseltetem, legyen mondva, — az 
vagy nem tudja, mi a vallásszabadság : vagy nem ismeri a ma
gyar törvényeket és nem tudja, mi történik Magyarországon. 
(Mozgás a középen.) Be fogom bizonyítani állításomat.

Az 1867-iki XV II. t.-cz. az izraelitákat polgári és politikai 
jogaikra nézve a keresztényekkel egyen jogúvá tette, vallási 
tekintetben nem. nnen következik, hogy mig az izraelita val
lásra áttérni szabad : viszont a keresztény vallásról a zsidó val
lásra az áttértés nem engedtetik meg. Innen következik továbbá, 
hogyha mind a mellett ezt valamely keresztény ember teszi : 
ezen cselekménye és annak minden következései a törvény előtt 
érvénytelenek.

H át vallásszabadság, hát jogegyenlőség az ? A keresztény 
ember, katholikus vagy bármely keresztény felekezetű növel 
össze k e lh e t; zsidó nőt elvennie tilos : viszont a zsidó, ha 
keresztény nőt akar elvenni : azt Magyarországon nem te h e t i ; 
ha mégis követve indulatát, a választottat feleségül akarja v e n n i: 
e végett külföldre kell menekülnie ; s ha visszatér : házassága 
törvénytelen és a magzatok, melyek e házasságból születtek, 
törvénytelenek.
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De azért a t. miniszterelnök ur azt állítja, Hogy Magyar- 
országon teljes vallásszabadság létezik, bogy oly törvényre, 
mely ezt kimondja, szükség nincs.

Az 1848: L i l i .  törvényczikk egyik keresztyén vallásról a 
másikra az áttérést tökéletesen szabaddá tette. Magyarországon 
szabad az állam polgárának katkolikusnak, ágostai vagy belvét 
hitvallásúnak, unitáriusnak, görög egyesült vagy nem egyesült
nek lennie : szabad egyik bevett vallásról a másikra áttérnie ; 
de sem zsidó vallásra, sem más noha keresztyén vallásra áttérnie 
nem szabad. A t. miniszterelnök ur mindazonáltal azt állítja, 
hogy Magyarországon a teljes vallásszabadság megvan, bogy e 
végett a törvény alkotására nincs szükség.

H át vallásszabadság az, uraim ! miden az ez előtt majd
nem 2000 évvel s másrészt 3 — 31/2 századdal m egállapított ke
reten belül kell mozognia az emberek lelkiismeretének ? Pro- 
krustes ágy az, uraim ! erkölcsi erőszak, nem vallásszabadság.

Ugyanazon 1868-ki törvény a szülőket arra kötelezi, bogy 
gyerm ekeiket, ba egyvallásuak a szülék : saját vallásukban keresz- 
teltessék, és neveltessék. Hiában akarnának máskép egyezni 
m eg: a törvény tiltja. Ha vegyes házasságban élnek a szülék: 
íigyermekek apjok, a leánygyerm ekek anyjok vallását kell, hogy 
kövessék. Pedig a term észet törvénye azt kívánja, hogy a szü
lék saját gyerm ekeik nevelése fölött első sorban intézkedhesse
nek, m ert a szüléknek nem csak kötelessége, hanem joga is. 
melyre az államnak felügyeleti joga igenis van, de melybe ezen
túl hivatkoznia nem szabad.

De nem fogok több törvényt idézni annak bebizonyítá
sára, hogy Magyarországon a törvények a vallásszabadságot 
nemcsak meg nem alapították, hanem sok részben korlátolják. 
Átmegyek a tények elősorolására. Mit mond a mindennapi élet? 
mit mond a gyakorlat?

Nem rég történt, hogy egy keresztyén ember az izraelita 
vallásra tért, később izraelita nőt vett feleségül; ezt megtudván 
a hatóságok, miután a törvény keresztyénnek az izraelita val
lásra való áttérését meg nem engedik : ezt törvénytelen csele
kedetnek jelen tették  ki, házasságát törvénytelennek és az abból 
született gyerm ekeket is törvénytelennek nyilvánították.

Számtalan példa van reá Magyarországon, hogy keresz
tény, a ki zsidó nőt akar feleségül venni, viszont izraelita, ki
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keresztény nővel akar házasságra lepni: ezt M agyarországban 
nem tehetvén, m ert arra, széles az országban közeg nincs, kül
földre kénytelen menni — és ha visszatér : házassága törvény
telennek bélyegeztetik és törvényteleneknek a magzatok, melyek 
abból születtek. De azért vallásszabadsági törvényre szükség 
nincs és önök, uraim, szabadelvű férfiak.

Egy zombori izraelitának, 1871-ben figyermeke született 
egy keresztény nőtől, kivel évek óta törvénytelen viszonyban 
élt. A szülék, apa és anya közösen megegyezvén abban, hogy 
az ujdonszülött az apa vallásában neveltessék, a rabbi a gyer
meket az izraelita egyház kebelébe bevette. A plébános m eg
tudván ezen esetet, panaszt emelt e m iatt a városi tanácsnál, 
és ez m eghagyta a rabbinak, hogy a gyerm eket az izraelita 
anyakönyvből törölje ki, a szülőket pedig szorosan kötelezte, 
hogy gyerm eküket három nap lefolyása a la tt a katholikus tem 
plomban katholikus szertartás szerint kereszteltessék meg, u ta
sítván egyszersmind a kapitányt, hogy ezen hozott határozat 
végrehajtására szorosan felügyeljen. A rabbi és a két szüle 
ezen határozat ellen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
hoz folyamodtak ; a miniszter ur a hozott határozatot helyben
hagyta.

Trefort Ágost, vallás- és közoktatásügyi miniszter: Ez törvény. 
(Mozgás.)

Irányi Dániel·. Húsz, huszonöt esztendeje, uraim, hogy 
létezik ez országban egy vallás-felekezet, m elyet közönségesen 
nazarénusnak neveznek és melynek tagjai önm agukat Krisztus 
követőinek hívják. Ezen felekezet a szentirást, különösen pedig 
az uj szövetséget tek in ti vallása alapjának, a quakkereknek 
ikertestvére. A nazarénusok nem tesznek esküt, m ert azt állít
ják , hogy az írás szavai szerint elég, ha azt mondják „igen“ 
vagy „nem“ és becsületükre erősitik azt, m it tőlük törvény 
előtt kívánnak. A nazarónusoknak nincsenek papjaik, az öre
gebbek, kik a szentirásban jártasabbak, magyarázzák isten igéit 
és teljesítik az egyházi szertartásokat. Ok nem keresztelked- 
n e k : midőn az érettebb korban valaki egyházuk kebelébe föl
vétetni kíván, akkor azt bizonyos szertartás szerint teljesítik. 
De balra magyarázván az ötödik parancsolatot, ők az ország, 
a haza védelmére vagy saját életök oltalmazására sem akarnak 
ölni és annálfogva a katonáskodás kötelezettségét visszautasit-
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ják. Hogy ezt, uraim, nem lehet m egengedni: azt ismételve 
kimondottam, s kimondom ezúttal i s ; m ert a vallás szabadsá
gának ürügye ala tt a polgári kötelességeket m egtagadni nem 
szabad, a vallás szabadsága odáig terjed, a hol az állam maga
sabb czéljai kezdődnek. Az állam fennállása, valódi czéljai 
ha tárt képeznek a vallásszabadságra, azonképen, m int minden 
egyéb szabadságra nézve. A mi azon innen van: azt jogosan 
m egtiltani nem le h e t : a mi azon túlm egy : azt tenni nem szabad.

De midőn azt megengedem és ennélfogva tökéletesen 
helyeslem azon eljárást, m elyet a renitens nazarénusokkal szem
ben a védkötelezettség tárgyában k ö v e tn ek : nem engedhetem 
meg azt, hogy többi hitágazataik m iatt üldözéseknek legyenek 
kitéve. Már pedig tö rtén t, uraim, 8—10 esztendővel az alföld 
valamely városában, hogy nazarénus szülők mivelhogy gyerm e
keiket kereszteltetni vonakodtak, arra hatóságilag köteleztettek 
és hajdúk az anya karjaiból ragadták ki csecsemőiket, hogv 
azokat isten házában a szeretet istenének vallásában beavassák. 
És zaklatást szenvednek többi hitágazataik m iatt is. Nem élvén 
a többi vallásfelekezetek papjainak szolgálatával, m inthogy 
azon vallásokból, azon felekezetekből kiléptek, inindazáltal köte- 
leztetnek arra, hogy az egyházi adót tovább is viseljék. Ezen 
zaklatás felköltvón báró Eötvös József akkori kultuszminiszter 
figyelmét, a humánus m iniszter törvényen kívül, rendeleti utón 
igyekezett ezen állapoton segíteni. E gy rendeletet bocsátott ki. 
ha jó l emlékszem Pest városához, a melyben arra utasította, 
hogy külön anyakönyveket vezessen a nazarónusok és átalán 
fogva a hitfelekezet nélküliek születése, egybekelése és halálo
zása esetében és egyúttal felm erült inczidensek következtében 
az egyházi adók erőszakos behajtása ellen is oltalmába vette 
az illetőket. S ezen állapot tarto tt, amennyire tudom, báró 
Eötvös liivatalbeli utódja Pauler Tivadar minisztersége alatt is. 
Azonban következett a m ostani miniszter ur és ime ő, ha jól 
vagyok értesülve, oda u tasíto tta  a hatóságokat, hogy az anya
könyveket, melyeket eddig a hitfelekezet nélküliek vezettek, 
ezentúl ne vezessék: hanem a hitfelekezetnélküliek előbbi egy
házuk anyakönyvébe iktattassanak be. (Trefort és Tanárky taga- 
dólag intenek.) A kkor az a lap, melyből ezt veszem, oly ren
deletét közölt, m elyet a miniszter ur nem is adott ki, — kezemnél 
van az a lap, melyből ezt meritem, — oly rendelet adatott ki,
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mondom, mely szerint a hatóságok oda utasittatnak, hogy az 
ily felekezetnélkülieknek gyermekei, valam int házassági és halá
lozási esetei is az illetők előbbi vallásuk papjainak anyaköny
viébe vezettessenek be. Egyszersmid pedig, midőn az egyházi 
adók erőszakos behajtása m iatt emeltek panaszt az ille tő k : ezen 
egyházi adókat m int a törvénynyel egyezőket, beszedetni meg
parancsolta.

A legközelebbi években keletkezett egy uj vallásfelekezet, 
melynek követői baptistáknak neveztetnek.

A baptisták, kik Angliában és Amerikában milliónyi híve
ket számlálnak, szintén a keresztény és pedig a protestáns val
lásnak egyik válfaja, ők is a szent írást, még pedig az uj 
testam entom ot tekintik a vallás alapjának, papjaik nincsenek, 
iianem elöljáróik, hitszónokaik, kik a vallási szertartásokat 
végzik, egyébiránt pedig az állam iránt tartozó minden kötele
zettségeiket híven teljesítik. Ezen hitfelekezetnek élén egy 
idegen, Németországból származott úri ember áll, k it Mayer 
H enriknek hívnak. Ez, miután 3 esztendeig itt a központban 
minden akadály nélkül m űködött és egy kis csoportot gyűjtö tt 
maga köré, ez idén a tél vége felé m űködését a vidékre is 
ki akarván terjeszteni, elment Heltárba, Nagy-Szeben m ellett 
fekvő községbe. Itt. egy barátjához szállván, ez ismerőseit laká
sára hívta, kiknek a misszionárius a szentirást magyarázta. Alig 
végezte azonban a m agyarázatot, midőn két községi elöljáró 
érte jö tt. és őt legdurvább szidalmak közt a község házára 
vezették, és ott e lcsuk ták ; csak nagy nehezen és sok kérés 
után sikerült a gazdának a maga vendégét kiszabadítani, de 
csakis azon feltétel alatt, hogy a községet azonnal hagyja el. 
Okulva ezen tapasztaláson Mayer Henrik, midőn Újvidékre 
érkezett, magát a kapitányi hivatalnál jelentette, előadván meg
jelenése okát és czélját. A kapitány azon oknál fogva, hogy a 
kérdést megfontolja, hogy a főispánnal is értekezzék, kérte, 
hogy harmadnap jelenjék meg nála, de már másodnap egy hiva
talnokát küldte hozzá azon parancscsal, hogy Újvidékről azon
nal távozzék. Ezen sérelmek ellen folyam odványt nyú jto tt be 
a belügyminisztériumhoz, melyre belügym iniszter ur azon hatá
rozatot hozta, miszerint tekintve, hogy uj felekezetnek befoga
dása a törvényhozás és nem a közigazgatás jogaihoz tartozik 
és hogy a baptisták felekezete törvényesen bevéve nincs, ezen 
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felekezet magát nyilvánosan községgé nem szervezheti és annak 
hitszónoka ezen nevet nem viselheti; egyébiránt megjegyezte, 
hogy a mennyiben erre feljogosítva van, felolvasásokat, nyil
vános, de magánjellegű felolvasásokat a szükséges bejelentés 
előrebocsátásával igen is tarthat. Ezen határozattal Rezében 
Mayer Henrik a m últ nyáron a Szepességre ment. M indenek
előtt Poprádon jelentette  m agát, kérve egynéhány napi enge
dőimet az o tt tartózkodásra, valam int arra, hogy felolvasásokat 
tarthasson az uj testam entom ról. A város kapitánya ugyan a 
tartózkodást megengedte, de nem a felolvasásokat. Strázsán, 
mely város igen közel fekszik Poprádhoz, a város kapitánya 
nemcsak a felolvasásokat, de az o tt tartózkodást is megtiltotta 
s ezen határozatot ez is, amaz is útlevelébe beiktatta. Innen 
tovább menvén, Zsakócz községébe ért és egy ismerős házánál 
szállott m eg; de alig érkezett meg, megjelen nála a község 
szolgája azon parancscsal, hogy rögtön jelenjen meg a jegyző 
előtt. 0  odamenvén, o tt találta az evang. lelkészt is, és ezek
nek egyike és másika is a legdurvább módon megtámadták : 
hogy miért akarja ő a szentirást a maga módja szerint magya
rázni, kijelentvén neki, hogy ha nem hagyja el rögtön a hely
séget, a szolgabiróhoz fog kisértetni.

Később, ha jól tudom Nagy-Lomniczon egy barátjánál 
szállott m eg; de oda is alig hogy m egérkezett: megjelent nála 
a jegyző a tanítóval egyetemben, és m eghagyták úgy neki, 
m int a házi gazdának, hogy senkit házukba be ne bocsássanak : 
m ert hogyha valakit a misszionárius szobájában találnak, legyen 
az maga a házi gazda és az asztalon felü tött biblia lesz: a 
misszionáriust a házi gazdával együtt be fogják zárni. E zt lát
ván Mayer, tartózkodott minden további kísérletektől és egy
szerűen hazatért.

De uraim ! nemcsak a zsidók és nazarénusok, nemcsak a 
baptisták szenvednek sérelm eket; maguk a bevett vallásfeleke
zetek hívei sincsenek kivéve zaklatások alól.

Az 1868. törvény, ámbár m egszorított hatáskörrel, fentar- 
to tta  a sz. székeket. A válóperek a sz. székek előtt folytatan- 
dók. A vegyes házasságban élők válóperei m indenekelőtt a 
katholika egyház sz. székénél tárgyalandók és csak azután kül
dendők át a prot. fél bíróságához. Felhozok itt  egy esetet. Egy 
békési protestáns ember, kinek neje katholika volt, a váczi sz,
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szók előtt indíto tt ellene váló pert. A váczi sz. szék ki is mon
dotta az elválást t. i. az ágytól és az asztaltól. Az iratokat le 
kellett volna küldeni a békés-gyulai törvényszékhez. Hiába 
sürgette azt a fél. de hiába sürgette maga a törvényszék is. sőt 
hiába folyam odott felperes a minisztériumhoz is. A miniszte- 
terium nak első á tiratára a sz. szék nem is hallgatott, és csak 
miután másodízben in te te tt arra, hogy 30 nap alatt okvetlen vála
szoljon. különbeni felelősség terhe a ia tt: csak akkor adott fele
letet a sz. szék. J5s mit válaszolt! Azt, hogy az ira tokat nem 
küldheti á t:  m ert azok elvesztek. T. ház! ha valam ely polgári 
törvényszéknél vesz ei az ira tcsom ó: az illető hivatalnok, 
legyen az az irattárnok, vagy bárki más, ki azokat elvesztette : 
bizonyára fegyelmi eljárás alá fog k e rü ln i; ha azonban a szent
szék vészit e! valamely váló pert. annak bizonyára semmi sérelme 
nem lesz. Az 1868. évi törvénynek gondolom 18-ik §-a szerint 
az áttérés után az áttértnek minden cselekmónynyei az uj vallás 
tanai szerint kelendők meg, és az elhagyott vallás elvei az 
áttértre  többé nem kötelezők.

8 m indamellett mi történik? ha valamely katholikus fél 
elválasztván ágytól és asztaltól, azután protestáns vallásra tér 
át s megházasodni k íván: ezen házasságot a hatóság és törvény
székek nem ismerik el törvényesnek. Hiába állítja a protestáns 
fél, hogy törvény értelm ében az áttérés utáni cselekmény nem 
az áttérés előtti törvények szerint ítélendő m eg : ez ellen azt 
hozzák fel, hogy m iután az elválás csak ágytól és asztaltól tö r
tént: a házasság nem lévén felbontható, az uj házasság nem 
érvényes. Történt továbbá uraim az, hogy eg}· katholikus nagy
hírű lelkész az unitárius vallásra té rt át, később házasságra 
lépvén egy katholikus növel s ezen házasságból leány gyermeke 
születvén, ezt a törvény értelmében a katholikus vallás szerint 
keresztel tette  meg: azonban a lelkész az anyakönyvbe a gyer
meket a törvénytelenek sorába ig tatta. daczára a létező polgári 
törvényeknek a maga kánoni jogára hivatkozván.

íg y  állanak uraim a dolgok, úgy szólaltak a törvények. 
Lehet-e, kérdem, ezek után azt állítani, hogy M agyarországon 
vallásszabadság, a polgárok között jogegyenlőség létezik? Nemde 
minden ember, a kiben érző szív la k ik ; minden hazafi, ki a 
polgárok javát óhajtja: kell, hogy azt kívánja, hogy a korukat 
múlt törvények mielőbb eltöröltetvén, a teljes vallásszabadság
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és egyenlőség behozassék ? kívánja ezt és megköveteli a közvé
lemény, a képviselőház pedig ismételve sürgette, 1869-ben, 
miként már m ondottam, a képviselőház egyhangúlag utasította 
az akkori kultuszminisztert, hogy a vallászabadság iránt terjesz- 
szen elő törvényjavaslatot. Báró Eötvös József e meghagyásnak 
eleget is te tt. 1873-ban egy határozati javaslato t fogadott el a 
képviselőház, mely szerint a korm ányt oda utasította, hogy a 
vallás teljes szabadsága, valam int a polgári házasság iránt ter- 
jeszszen elő törvényjavaslatot. 1874-ben pedig azon bizottság, 
melyet a ház az egyház és állam közti viszouj- rendezésére 
küldött ki : egy törvényjavaslatot dolgozott ki. melynek czirne. 
a m int mondám, a vallásszabadság.

Tehát uraim, ha az ország közvéleménye kívánja, ha a 
képviselőház sürgeti: m iért nem teljesíti mégis az ország, a 
képviselőház akaratát a m iniszter? A felelet egyszerű és világos ; 
a kormány a papoktól fél. (Helyeslések. Ellenmondások. Mozgás.) 
A papoktól fél, a kikre a képviselőválasztásoknál és azon kívül 
szorulni látszik, (Úgy van! a szélső balfelől) és attól tart, nehogy 
a klérus bizonyos más párttal, melytől székeit fé l t i : szövetkez
zék. Ezért nem mozdítja elő az alapok és alapítványok elkülö
nítését sem annyi évek ó ta ; ezért nem terjeszti szentesítés alá 
a katholikus kongresszus határozatait, igen jól tudván, hogy a 
főtisztelendő urak, valam int az alapok és alapítványok egész 
összegéhez igényt tartanak, úgy még a kongresszusi többség 
határozatánál a többség szervezeténél is jobban szeretik a mos
tani állapotot, hol a világi elem teljes kizárásával saját kényök 
és tetszésük szerint intézhetik a katholika egyháznak minden 
ügyeit. Ezért nem tartanak  önök szükségesnek egy átalános 
vallásszabadsági törvényt sem, ezért késnek a polgári házasság- 
behozatalával is. (Úgy v a n ! a szélső balról.) De hát türheti-e 
tovább a nemzet, türheti-e a képviselőház, hogy azok, kik csak 
akaratából ülnek e helyen, akaratát semmibe se veszik ? T ür
heti-e a képviselőház, hogy néhány úri ember, azért hogy minisz
ternek nevezik : az országnak, a nép millióinak akaratával dac-zol- 
jon? Türheti-e a képviselőház, hogy százak, ezrek, milliók lelki 
nyugalma, legszentebb jogaik a miniszterek mulasztása és vonako
dása m iatt továbbra is háborítva legyenek? Türheti-e a képviselő- 
ház, hogy a nemzetnek becsülete, melyre a vallási üldözés miatt 
bizonyára szenny háram lik: a külföld előtt elhom ályosittassék?



Nem uraim, önök nem tűrhetik  tovább, nem fogják tűrni azt.
Ezen reményben, ezen bizalommal nyújtok be mai napon 

is egy határozati javaslatot, mely szerint a kormány oda utasit- 
tatik, hogy még ezen ülésszak alatt terjeszszen elő törvényja
vaslatot úgy a teljes vallásszabadság, m int a polgári házasság 
behozatala iránt. (Helyeslés a baloldalon.)

Önöktől függ uraim, önöktől egyedül, hogy az ige testté 
váljék. Egy szavukba, egyetlen szavukba kerül, e szóba: akarjuk!

Önök ki fogják mondani e szót és rajta  lesznek, hogy az 
teljesüljön. Ha szent előttük a lelkiismex’et szabadsága és szentek 
polgártársainknak jogai, melyeknek oltalm át fogadták ; ha szent 
az ősök emlékezete, kik patakokban onto tták  vérüket a vallás
szabadságért és kikhez unokáik nem lehetnek m éltatlanok : ha 
szent saját becsületük, a büszke párt-név, a melyet viselnek, s 
a háznak, melynek tagjai, a m éltósága; ha szent a nemzetnek, 
melyet képviselnek, hírneve, a melyre a vallási elnyomás m iatt 
ártatlanul homály v e tte tik ; ha mindez szent önök előtt, a m in t
hogy kell hogy az legyen : ki fogják mondani a szót, ki fogják 
mondani ma, hogy: akarjuk. Ajánlom határozati javaslatom at 
elfogadás végett. (Elénk helyeslés a baloldalon.)

Orbán Balázs jegyző: (Olvassa a határozati javaslatot.j A 
vallás- és közoktatásügyi m iniszter oda utasittatik, hogy a teljes 
vallásszabadság tárgyában az igazságügyminiszter pedig, hogy a 
polgári házasság behozatala iránt még ez ülésszak alatt terjesz- 
szenek elő törvényjavaslatokat. A láírva: Irányi Dániel, Csanády 
Sándor, Hegyessy Márton, Kom játhy Béla, Vidovics Ferencz, 
Duka Ferencz, Kagályi Ferdinánd, Fornszek Sándor, Pogány 
Ödön, Hegedűs László, Orbán Balázs.

Tisza Kálmán miniszterelnök: T. képviselőház! Miután az 
előttem szólott t. képviselő ur első sorban múlt évben te tt nyi
latkozatomra hivatkozott, beszédjének azon részére, mely nem 
a kultusztárcza egyes adminisztratív teendőinek bírálatából áll, 
hanem mely az átalános elvek terén mozog és metyre vonat
kozik azon indítvány, melyett beadatott: én érzem kötelesnek 
m agamat a t. ház előtt nyilatkozni. (H alljuk!)

M indenekelőtt azt kívánom megjegyezni, hogy az „akarom “ 
szóval létesíteni már csak egynek áll hatalmában és ez az isten 
maga. Az „akarom “ szót kimondani, nem annyit tesz, mint léte
síteni. (Helyeslés a középen.) De különben megkívánom jegyezni
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azt is, hogy igenis a kormány részéről meg volt a múlt évben 
az akarat az ígért két törvényjavaslatot benyújtani és biztosít
hatom a t. házat, hogy meg van ez akarat ma is, és senki jobban, 
m int a kormány nem sajnálja, hogy azon tem érdek — hasonlag 
igen fontos — kérdések miatt, melyekkel foglalkoznia kellett : 
ez ígéretét a mai napig be nem válthatta. De — mondom — 
a,karja beváltani ma is és minden tőle telhetőt meg fog tenni, 
hogy ígéretét be is váltsa.

Azokra, a mik a papoktól való félelemről és annak indo
kára a bársonyszékekhez való ragaszkodásról elmondattak, most 
a t. ház engedőimé vei nem felelek. (Helyeslés a középen.)

Legyen arról az egyről meggyőződve a t. képviselő ur. 
hogy a kormány akkor, midőn lelkiismerete szerint kötelességet 
kell te ljesíten ie ; nem fél senkitől, sem az ő feltevése szeriixti 
egyes reakezionárius törekvésektől, sem az igen szép, a leikeink- 
ben m eglehet sok irányban visszhangzó nagyszabású, nagyhang- 
zásu szavaktól, melyek még ha nagyon szabadelvű eszméket 
hirdetnek i s : nem helyes körülmények közt megvalósítva, sok
szor — bizonynyal ellenkezőleg a képviselő ur szándékával, de 
kétségtelen tanúsága szerint a történelem nek — a szabadság 
helyett ép annak ellenkezőjét szokták eredményezni. (Elénk 
helyeslés a közepén.)

A t. képviselő ur beszédében részint egyes visszaélésekről 
szólott, részint a törvény hiányáról, részint magáról a vallás- 
szabadságról, és úgy állítva oda a d o lg o t: m intha én a múlt, 
évben azt mondottam  volna, hogy vallási ügyekben Magyar- 
országon nem kell más törvény. A t. képviselő ur kérdezte 
minduntalan, midőn egy-egy sérelmet, vagy egy-egy hiányt fel
hozott, hogy M agyarországon létezik-e vallásszabadság ?

Legelsőbben is rektifikálni tartozom  a képviselő urnák 
felfogását tavali nyilatkozatomról, melyben én azt mondottam 
— s ezt egyes sérelmes esetek daczára is fentartom , — hogy 
Magyarországon a vallásszabadság megvan. A vallásszabadságról 
m ondottam ón a z t ; nem pedig a törvényről, hogy m egvan; 
m ert hiszen épen azon rövid nyilatkozatomban, melyet deozember 
3-án tettem , legelsőbben is azt mondtam, hogy vallás ügyeink
ben igen sok kérdés megoldásra vár. Elism ertem  tehát, hogy a 
vallás ügyekben sok kérdésre nézve törvény kell. Elismertem 
ezt akkor is, elismerem ma i s ; csak azt tagadtam , hogy azt



lob

lehessen mondani, hogy M agyarországon vallásszabadság n incs; 
mert azt m ondottam : előrebocsátván. hogy ismerem, hogy tudom, 
hogy sok irányban kell tö rv é n y ; de arra nézve a mit a tisztelt 
képviselő ur mondott, hogy arra kell a törvén}’, hogy Magyar- 
országon mindenki szabadon vallhassa h i té t : isten és ember előtt 
mondom, hogy erre M agyarországon nem kell törvény, m ert ez 
megvan, azaz m egvan : az, hogy mindenki szabadon vallhatja 
hitét. (Helyeslés a középen.)

És megengedjen a t. képviselő ur, egyes sérelmek merültek 
fel, igen jól tudom, és ha felmerülnek, azoknak okvetlenül a 
maguk módján kell orvosoltatniok ; ismétlem, hogy a törvénynek 
is vannak hiányai, igen jól tu d o m ; de a törvény ellen elkövetett 
tények nem a törvény hiányát bizonyítják; mig viszont ott, a 
hol törvény hiányzik, ha ily fontos, komoly kérdésben a lehető 
gyorsasággal segiteni a k a ru n k : azt nem úgy fogjuk elérni, ha 
— hogy úgy mondjam — nagyszabású, mindenekre kiterjedő, 
a szabadelvüség legszélső színvonalán álló törvénynyel jövünk 
e lé ; hanem ha az égető szükség által követelt intézkedéseket 
teszszük meg egyenkint ak k o r: a m ikor ez szükséges és lehet
séges. Es ez az, a mire a kormány a maga részéről is magát 
kötelezte és kötelezi.

En t. ház, azt hiszem, hogy a vallás és lelkiismeret sza
badságáról nyugodtan szólhatok. É n a vallás és lelkiismeret 
szabadságát védelmeztem oly időben, midőn ezért nem tapsokat 
aratni, hanem egészen más jutalm akat lehetett nyerni. (Tetszés.) 
De méltóztassanak megengedni, ha ismétlem, hogyha v a lah o l: 
épen ezen kérdéseknél a tulhajtás, a fenforgó állami viszonyok 
figyelembe nem vételével való tulságba menés nem fogna hasz
nálni a vallás és lelkiismeret szabadságának: hanem a m int az 
ez iránybani tulliberalismus hatását élő nemzetnél is látjuk, ma 
is: épen a szabadságnak válnék veszélyére. (Élénk helyeslés a 
középen.)

Minthogy a sérelmekül fölhozott egyes esetekre kiterjesz
kedni nem akarok, csak azt kívánom még megjegyezni, hog}' 
még azon egyes esetek is nagy m értékben m utatják, hogy 
Magyarországon — talán a mai törvényeken túl menve — van 
vallásszabadság ; m ert hisz a t. képviselő ur igen jól tudja, maga 
elmondta a nazarénusok számának szaporodását, maga elmondta, 
hog}r itt a fővárosban a baptistáknak sikerült már egy kis kört
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terem ten i; ugyan kérem, a mely országban mind ez nyilvánosan 
m egtörténhetik, ha vannak is egyes visszaélések, de nem épen 
ez bizonyitja-e azt, hogy itt  vallásüldözés nincs, és hogy ezzel 
saját hazánkat hiába rágalmazzuk önmagunk. (Elénk helyeslés.)

É n t. ház, mindezek után m egújítva kifejezvén sajnálato
mat a fölött, hogy a korm ánynak nem sikerült azon általam 
te tt ígéretet a kitűzött időben beváltani, és ígérve, hogy min
den tőle telhető t meg fog tenni, hogy azt a lehető legrövidebb 
idő alatt beválthassa, kérem a t. házat, hogy ez alkalommal se 
méltóztassék elfogadni a beadott ind ítvány t; hanem méltóztas- 
sék a kormány ez iránti nyilatkozatát a jegyzőkönyvbe vétetni. 
(Élénk helyeslés.)

P. Smthmáríj Károly: T. h á z ! Megvallom, nem csekély 
önmegtagadásomba került felszólalni most, midőn az összes köz
vélemény figyelme oly nevezetes és nagyfontosságu életkérdések 
felé irá n y u l; de másfelől hazám közművelődési érdekét oly nagy
fontosságu kérdésnek tartom , — és remélem nem egyedül vagyok 
e házban, a ki annak tartom, — hogy legfontosabb pontjaihoz 
a közmivelődési kérdéseknek, különösen pedig a miniszteri 
jelentés némely pontjaira teendő megjegyzéseimet kötelességem
nek tartom  előadni. (Halljuk ! Halljuk !)

Azon felszólalások között, melyek eddig a közoktatási 
költségvetés tárgyalása alkalmával elhangzottak, kétségtelenül 
legérdekesebb volt az Irányi Dániel igen tisztelt képviselő- 
társamé.

A vallásszabadság kérdése kétségtelenül nagy jelentőségű 
k érdés: a vallásszabadság maga pedig büszkesége hazánk tör
ténelmének. Akkor, a midőn más nemzetek közt a vélemény- 
szabadságért ezreket égettek meg : hazánkban csak egy hasonló 
kétes eset m erült föl a történelem ben. Az ón hitem  és meggyő
ződésem szerint a nemzet ezen átöröklött, történetileg ismert 
tulajdonságában fekszik a vallásszabadság főgarancziája Magyar- 
országban ; m ert azt tapasztaljuk, hogy nem hozott törvények 
csak azok, melyek valamely nemzet kebelében a véleménysza
badságát megvédik ; hanem igenis a nemzeti közvélemény, 
melyet őseinktől örököltünk és mely sohasem engedi, hogy ezen 
szellemmel más irányban történhessék Magyarországon intéz
kedés. Hanem miután kijelentem, hogy az igen t. miniszterelnök 
urnák e tekintetben te tt nyilatkozatát megnyugvással fogadom ;



487

egyre vagyok bátor t. barátom at figyelmeztetni. Ö maga is m eg
jegyzi. liogy nem egyszer felekezetek leple alatt ezen nemzet, 
sőt más nemzetek léteiével és létkérdésével ellentétes eszmék 
ju tta tta tnak  valamely ország kebelébe.

A nihilizmus és az emberi durva önzés nem egyszer taka- 
ródzik a vallás leple alá és ón megvallom, ha van oly vélemény 
és véleményszabadság, melynek ellensége tudnék lenni : az ezen 
egyetlen. Mi itt, az oroszlány torkában, e tekintetben sem indul
hatunk ki, pusztán csak liberálisak akarunk lenni, lehet hogy 
az utókor azt, fogja mondani, hogy Magyarország igen liberális 
ország volt, de m agát megsemmisitette. Oly felekezet, mely a 
legszentebb polgári kötelességeket, a véradót, hitelveivel ellen
kezőnek tartja : nem ez országba való, — valljuk meg teljes 
őszinteséggel — s egy ilyen, a politikába és a nemzeti lé tkér
désekbe bevágó hitfelekezet lelkes tám ogatását legalább tőlem 
ne várja senki.

Hegedűs László : Vannak kérdések, melyeket az idő folya
mában az élet és a tudomány egviránt annyira megérlelnek, 
hogy m ondhatni azok, alig foghatók többé vita alá, azokat csak 
ki kell mondani, hogy életbe lépjenek. Ilyen kérdésnek tartom  
a vallásszabadság és a polgári házasság kérdését. Ha mégis 
némileg e kérdések fejtegetésébe bocsátkozom, teszem egyrész
ről azért, hogy ha bár igen röviden, jelezzem azon álláspontot, 
melyet a.zon határozati javaslattal szemben elfoglalok, a ín e ^ e t 
t. barátom Irányi Dániel a maga és elvtársai nevében b ead o tt; 
részint hogy egyes észrevételt tegyek azon főbb ellenvetésekre, 
a melyek ezen javaslat indokolása ellenében elhangzottak.

A mi a vallásszabadságot illeti, ha én t. ház, Magyarország 
történetéből akarnék érvet meríteni annak bizonyítására, hogy 
a vallásszabadság itt uralkodott és uralkodik : nem ott keres
ném az érvet, hol azt Szathm áry K ároly t. barátom  k e re s te : a 
a máglya lángjánál; hanem azt mondanám, hogy M agyarországra 
a hazának szabadságharczai mindenkor, egyszersmind a lelki
ismeret és hit szabadságának harczai is voltak és a haza ezen 
szabadságharczában a hazafiak vére minden valláskülönbsóg 
nélkül omlott. Es ezt tartom  én a történelem legfényesebb bizony
ságának arra nézve, hogy Magyarország fiaiban a szabadság 
érzelme él és uralkodott. De én nem megyek o d a ; hanem 
maradok a jelenben.
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Én megengedem t. ház, sőt tovább megyek, elismerem, 
hogy Magyarországon oly értelemben, a m int azt az igen t. 
m iniszterelnök ur kim agyarázta: van vallásszabadság. De épen 
azért, m ert van: annak a törvényben is kifejezést kell nyernie: 
m ert bárm ennyire elismertem én a czivilizácziónak nagy hatal
mát, a melynek legfényesebb vívmánya az általános vallássza
badság ; de miután mi polgári társadalom ban és államban élünk: 
szükség van arra, hogy a vallásszabadság, a mely a lelkekben és 
szivekben él és külsőképen egyes tényekben nyilatkozik, a tö r
vényben is megtalálja biztosítását, hogy az minden önkényen 
felülemelkedve egyenlően kötelezzen mindenkit, legyenek azok 
egyesek, vagy vallástársulatok és felekezetek. Egy oly specziá- 
lis vallásügyi törvény, mint a mely az 1791. XXVI. törvény- 
czikkben van befoglalva, a maga idejében bizonnyal és kétség
kívül nagy vivmán}’ és áldás volt azon vallásfelekezetekre, a 
melyek annak védőpaizsa alatt m egnyugodhattak, annyi hánya- 
tás után. De ezen álláspont ma már túl van haladva.

Ma általános vallásügyi törvényre van szükség, a mely 
míg egyrészről biztosítja mindenki számára azt, hogy szabadon 
vallhassa hitét, és azt külsőképen is nyilváníthassa ; másrészről 
szabatosan megjelölje és megszabja az egyház és állam közti 
viszonyokat, körvonalazza az egyházak, vallástársulatok jogait, 
egymáshozi viszonyait, hogy mig ezen törvény átalában az álta
lános vallásszabadság hű kifejezése legyen : egyszersmind annak 
minden izében a jogegyenlőség és viszonosság nagy elvei életbe 
lépjenek és valósuljanak meg. Azt m ondhatná valaki, hogy egy 
ily törvénynek megalkotása első tekintetre  igen egyszerű és 
könnyűnek látszik : de ott, a hol, miként hazánkban az állam 
és egyház történelmi fejlődésének folyom ányaiként oly vallásos 
természetű jogviszonyok, intézmények, kiváltságok, személyes 
jogi és anyagi előnyök keletkeztek, a melyek a viszonosság és 
jogegyenlőség elvével össze nem férnek, de mégis mondhatni 
bizonyos tekintetben m agukban az állam törvényeiben és intéz
ményeiben lelik tám aszukat: ott egy ily törvény megalkotása 
nem könnyű, és én ezt elismerem, és igaza van az igen t. 
m iniszterelnök urnák, a midőn azt mondja, hogy vallásügyeink
ben sok kérdés megoldásra vár. sok kérdésre törvényt kell 
h o zn i; de épen ez indokolja előttem leghatásosabban azt, hogy 
egy ily törvénynek meg kell alkottatni, hog}' mindazon kér
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dések, mindazon nehézségek vagy m agában a törvényben vagy 
legalább azzal egyidejűleg oldassanak meg.

Én azt hiszem, hogy nincs senki e házban, a ki e törvény 
megalkotásánál a tényleges viszonyokra tekintettel nem akarna 
lenni. Csak egy ilyen törvény vonja meg azon korlátot, mely 
nem engedi meg, hogy az általános vallásszabadság csak pusz
tán nagy hangzású szavak és mindenre kiterjeszkedő általános
ság legyen m int azt az igen tisztelt m iniszterelnök ur Irányi 
képviselő ur ellenében felvetette ; csak egy ilyen törvény aka
dályozza meg azon tulhajtást, a mely a létező állami viszonyok 
tekintetbe nem vételéből származik, a miről a t. miniszterelnök 
ur azt mondta, „hogy a helyett, hogy a lelkiismereti és vallás- 
szabadságnak használna: épen eme szabadságnak lesz kárára, 
m int azt, az ez iránybani tulliberalizmus hatása alatt élő nem
zetek történelm e m utatja“ : csak egy ilyen törvény fegyverzi 
le a kölcsönös féltékenységet, a mely valljuk meg, uralkodik, 
mely gyakran már csak egy szóban is nagy egyháztársadalmi 
elv esetleges praeokkupálását, egyetlen nyilatkozatban a jog és 
vagyon szentségének megtámadását látja. Mert hogy egy példát 
mondjak, a mely, m int a tengeri kígyó, mindannyiszor felüti 
fe jé t : ki nem tapasztalta, hogy mily érzékenykedést szül, ha 
valaki csak felemlíti, hogy eljött volna ideje, hogy a tanulmányi 
alapok és alapítványoknak jogi természete tisztáztassék és min
denki megkapja a magáét, azt, ami k it illet.

Ha valahol, t. ház, itt áll azon törvényhozási elv, melyet 
az igen t. kormány közelebb a közigazgatás szervezésénél nagyon 
hangsúlyozott: hogy ha a vallási törvény meghozatik, azzal 
együtt kell mindazon kérdéseket megoldani, a melyek azzal 
összefüggésben v annak ; együtt egy időben kell azon törvénye
ket meghozni, a melyek arra vonatkoznak, csak igy lesz a tö r
vény teljes és m indenkit kielégítő. É n  meg vagyok győződve, 
hogy ez csak késhetik, de el nem m aradhat: m ert épen ez a 
szabadelvüségnek inplem entnm a; ugyanazért ón nem is értem 
úgy a t. miniszterelnök ur nyilatkozatát, m intha az pusztán 
kitérés lenne a kérdés e lő l; hanem veszem úgy, a m int mondva 
volt, és elhiszem, hogy a kormány e kérdéssel komolyan és 
tüzetesen foglalkozik. All ez t. ház, a másik kérdésre, a polgári 
házasság kérdésére nézve i s : m ert e kettő között szoros és 
lényeges összefüggés van.
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É n azt nem fogom fejtegetni, hogy mikor és mi módon 
m ent át a házasság ügye az egyház kezébe és miképen gyako
rolta azt: nem fogom azt se fejtegetni, hogy a különböző val
lásfelekezetek miképen értelmezték magát a házasságot; hanem 
engedje meg a tisztelt ház, hogy egy történelm i tényre hívjam 
fel a figyelmét, a mely az, hogy ma már E urópa több államai
ban a házasság ügye újra visszahelyeztetett eredeti polgári te r
mészetébe, felállittato tt a kötelező polgári házasság intézménye 
és az megerősödött, m eggyökeresedett a nélkül, hogy ez által 
a házasság erkölcsi és vallásos oldala legkisebb sereimet, leg
csekélyebb hátrányt szenvedett volna.

Ezen intézmény, t. ház! csak azt adta vissza az államnak, 
a mi az államé volt, érintetlenül hagyván a házasság ethikai 
oldalát, m indenkinek szabadságára bízta, hogy a m egkötött 
házassági szövetségre a vallás áldását is kikérje és azt hiszem, 
hogy az egyházra nézve sokkal előnyösebb á lláspon t: mert ez 
többé nem kényszeritett, hanem önkéntes meghódolás a vallás 
szentségének.

Ezen kötelező polgári házasság intézménye szüntette meg, 
és csakis az szüntetheti meg teljes meggyőződésem szerint mind
azon súrlódásokat, viszálkodásokat, összeütközéseket, melyek 
különösen a vegyes házasságok kötésénél a felekezeteket mind
annyiszor liarczra szólítják. Ez vette oltalma alá, s ez veszi 
biztosan oltalma alá m indenütt a házasuló felek szabad elhatá
rozását és lelkiismereti szabadságát minden külső idegen beavat, 
kozás és presszió ellen. A kötelező polgári házasság intézmé
nyére azt lehet mondani, hogy ezt az élet és a gyakorla t hama
rabb tisztázta és megoldotta, m int maga a tudom ány ; de most 
már úgy a gyakorlat, mint a tudomány által m egállapított és 
rendithetlen jogi elv, hog}r a házasság ügye polgári törvény alá 
tartozik. Ez határozza meg a házasságkötés feltételeit, és szabja 
meg a házasság érvényének kellékeit és módozatait. Azért, ha 
még ma is egyik vagy másik kormány, egyik-másik törvény- 
hozás e kérdést nem radikaliter akarja megfejteni, felállítván a 
kötelező polgári házasságot, hanem különböző tekintetek és 
érdekek által vezéreltetve, a szerint, a mint a t. miniszterelnök 
ur kifejtette, a m int egyes esetek, szükségek felmerülnek, pél
dául hazánkban az izraeliták, nazarénusok felekezete által indí
to tt szükség most a szükségbeli, majd m ásutt a fakultativ pol-
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gári házasságot állíttatja föl. Ezeknek is megfelelt m ár az élet 
és tapasztalás, mely a legnagyobb jogi tekintélyekkel egyértel
m ű ig  m egállapította azon elvet, hogy ily félrendszabály, ily 
féltörvény csak gyűlölséget terjeszt, ez a bajt nem ' orvosolja, 
hanem inkább elm érgesiti: az összeütközéseket a különböző 
vallásfelekezetek és állam között nem fogyasztja, hanem szapo
rítja, a mellett, hogy a házasságnak nemcsak erkölcsi, hanem 
egyszersmind jogi tekintélyét is aláássa és megsérti.

Ugyanazért én meg vagyok győződve, hogy itt  csak gyö
keres reform segíthet a bajon, minden másféle polgári házasság 
csak palliativ gyógyszer, meg vagyok győződve egyszersmind 
ennek folytán arról, hogy ezen kérdésnek törvény által meg
fejtése csak kóshetik, de soká el nem maradhat.

É n  nem teszem fel a t. házról, hogy elfelejtette volna, és 
elfelejthetné azon nagy elveket, melyek itt a vallásszabadság s 
kötelező polgári házasság érdekében kim ondattak s melyek egy
szersmind a jegyzőkönyvekben m egörökittettek. E n azt hiszem, 
hogy ama dicsőült férfiúnak, a ki ezen nagy elveket itt e ház
ban a képviselők osztatlan helyeslése közt kim ondotta és a 
melyek a nemzet nagy többségének lelkében visszhangra talál
tak ; az lesz egyik legfőbb és legszebb emléke, ha ezen nagy 
elvek törvényben örökittetnek meg.

Ily értelemben elfogadom a benyújtott határozati javasla
tot, ha azon nagy elvek, melyeket ö itt e házban proklamált, 
melyet a ház akkor osztatlan helyesléssel fogadott, melyek az 
egész nemzet szivében m ondhatni visszhangra ta lá lta k : törvény
ben fognak m egörökittetni. (Helyeslés a szélső baloldalon.)

Bevégzem ezzel beszédemet, kijelentvén, hogy ón ily érte
lemben fogtam fel azon határozati javaslatot, melyet t. barátom 
Irányi Dániel beadott, és melyet én is aláírtam  és ily értelem 
ben pártolom azt. (Élénk helyeslés a szélső baloldalon.)

Hel/g lgnácz: T. h á z ! Irányi t. képviselőtársam nak hatá
rozati javaslatára annál kevesebb mondanivalóm van, m ert azt 
hiszem, hogy azon remek beszéd után, a melylyel ő azt indo
kolta és azon hathatós támogatás után, melyben Hegedűs László 
képviselő ur részéről részesült: fölösleges volna arról sokat 
beszélnem. Azonban nem tehetem, hogy egy megjegyzést ne 
koczkáztassak arról, mit a miniszterelnök ur az ellen felhozott. 
A miniszterelnök ur ugyanis egyetlenegy alapos érvet nem emli-
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te tt fel, hogy m iért ne lehetne és kellene ezen határozati javas
latot elfogadni és, hogy m ért ne lehetne rövid idő alatt Magyar- 
országon a vallásszabadságot kimondani és a polgári házasságot 
a törvénybe ik ta tn i ; hanem felállított két elvet, m elyért az 
egész ház által m egtapsoltatta magát. Igen természetesen én is 
tapsoltam. Felállíto tta  azon elvet, hogy bizonyos szabadelvű 
eszmék nem a maga idején és helyén való alkalmazása, némely
kor magának a szabadságnak árthatna. Ez tény, ez áll. Ezt 
Irányi barátom is — hiszem — kész aláírni.

A másik, a m it a miniszterelnök ur hangozta to tt: az, hogy 
a ki a létező állami viszonyokat nem veszi tekintetbe, az nem 
indul ki gyakorlati szempontból. Csak hogy a miniszterelnök 
ur elfeledte azután megm agyarázni a z t : hogy m iért nem volna 
idején most M agyarországon a polgári házasság behozatala és 
nem hozta fel, hogy melyek tehát azon állami viszonyok, melyek 
tekintetbe vétele lehetetlenné teszi a polgári házasságot. Úgy 
tudom, hogy ezen állami viszonyok egyszerűen abból állanak, 
m it a minapi alkalommal Simonyi Ernő egy adomával illusz
trált, t. i., hogy benne van a mi törvényeink sorai közt az. 
hogy nekünk soha sem szabad tovább ugrani, m int Ausztriának, 
vagyis a m ennyire lehet, még csak odáig sem és ezért a t. 
kormány már előre jelzi, hogy ha lesz is polgári házasság 
Magyarországon: az csak olyan lesz, a minő Bécsben van. 
(Igaz! Úgy van! a szélsőbalfelől.) Más állami viszonyokat én 
nem tudok képzelni, melyek M agyarországot megakadályozhat
nák abban, hogy most ezen idő szerint nem mondom, hogy 
épen ma, vagy pár nap múlva, hanem rövidebb idő alatt a 
polgári házasságot akként hozzuk be, a mint Európa minden 
czivilizált országában be van hozva. Én csak egyszerűen figyel
meztettem a t. kormányt, hogy itt fokozatos haladásnak nincs helye.

Ma nem arról van szó, hogy czélszerü-e a polgári házas
ság, óhajtjuk-e azt?  hanem a dolog egyszerűen úgy áll, mint 
ha ma egy nemzet a felett tanácskoznék: vájjon megengedje-e 
Európának, hogy a vasúti és telegraph-vonalak az ő országába 
is be menjenek. Olyan valami a polgári házasság, hogy miután 
az már be van hozva egész Európában s miután arra nincs tö r
vény a világon, hogy egyik ország fia ne vegye feleségül a 
másik ország leán y á t: igen természetes, hogy a polgári házas
ság magától terjed országról-országra és ha nem akarjuk m agun
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kát chinai fallal elzárni, kell hogy magunk is behozzuk. (Helyes
lés a szélsőbalfelől.)

Áttérek t. ház, magára az indítványra. Elismerem t. ház, 
hogy a kérdés, melyet ezen indítvány érint, Magyarországon 
igen fontos kérdés.

É n ezért valam int óvakodtam magában az indítványban, 
úgy óvakodni fogok beszédemben is bárkinek kegyeleti érzetét 
legkisebb m érvben is sérteni s előre kijelentem, azoknak meg
nyugtatására, hogy valamint indítványom  nem tö rekszik : úgy 
én magam sem törekszem arra, hogy az alapok és alapítványok 
jogi természete itt  a házban, m ielőtt a bizottság m unkálata be
fejezve lenne, csak érintessék is. Sőt tovább megyek és azt 
mondom, hogy nemcsak ezen alapok és alapítványoknak, tu laj
donjogához nem kívánok nyúlni, illetőleg nem kívánom, hogy 
az országgyűlés nyúljon; de még annak rendelkezési jogát sem 
akarom érinteni és még tovább m egyek : azt mondom, még a 
kezeléshez sem akarok abszolúte hozzászólni. A mit én kívánok 
az csak a z : hogy bárkit illessen a tulajdonjog, bárki rendelkez
zék ezen alapok és alapítványok fölött, bárki kezelje azokat : 
ezen kezelés nyilvános ellenőrzés a la tt álljon. Ez az, a mit 
kívánok és a mit kívánni kell mindenkinek. Mert, hogy azért 
nem tudja senki: vájjon ezen javak az állam vagy az egyház 
tulajdonát képezik-e, — ezzel időközben oly sáfárkodás tö rtén 
jék, mely nemcsak a jövedelm et pazarolja, m ert a m últban ez 
megtörtént, de megtámadja m agát a törzsvagyont, ez úgy 
hiszem, senkinek érdekében nem á l l ; s ha van testület, mely
nek kötelessége őrködni a fölött, hogy ez ne történjék : ez épen 
az országgyűlés. Azt mondják, hogyha az országgyűlésnek meg
engedjük, hogy ellenőrzést gyakoroljon : ez által elismerjük az 
országgyűlés bizonyos jogát ahhoz. Engedőimet kérek, hiszen 
arra valók a szavak, ennek úgy lehet elejét venni, hogy ha 
világosan kimondjuk, hogy tisztán csak az ellenőrzést kívánjuk 
a parlam entre ruházni. És kérdem én bárkitől azok közül, kik 
némi skrupulust éreznek e tárgyban, kérdem Somssich t. bará
tom at: vájjon nem lesz-e ő is inkább m egnyugtatva ezen ala
pok és alapítványok kezelése irán t?  ha tudni fogja, hogy ha a 
legkisebb visszaélés, vagy kétely merül fel, i tt  lesz egy nagy 
testület, a nemzet képviselete, mely ki fogja deríteni. Nem áll-e 
ez érdekében úgy az egyháznak, m int az államnak, akár az
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egyik, akár a másik legyen a tulajdonos? E tárgy nem u j : 
évek óta foglalkozik vele az országgyűlés és hozzátehetem. 
hogy ha van kétely a felett: hogy van-e joga az országgyűlés
nek ezt ellenőrizni ? én hivatkozhatom  magára az országgyűlésre 
az 1791., 1805., 1808. és 1827. országgyűlésekre, melyek ezen ügy
ben regnikoláris deputácziót küldöttek ki, mely regnikoláris 
deputáczió be is terjesztette m unkálatát az 1831. országgyűlésnek, 
s mely az által okvetlenül tá rgyalta to tt v o ln a : ha az események 
egészen más irányba nem terelték  volna az ország ügyeit.

Már a jelenlegi miniszter ur minisztersége alatt is a ház
nak egyik igen tisztelt tagja, a jelenlegi t. elnök ur határozati 
javaslatot nyú jto tt be e tárgyban. Engedje meg a t. ház, hogy 
az 1873. február 24. naplóból a ház jelenlegi t. elnökének a 
közoktatási tárcza általános vitájánál m ondott beszédéből a 
következőket felolvassam :

„Indítványom at igen röviden indokolhatom. Az 1848-ik 
esztendei III. törvényczikk m eghatározta a minisztériumok ügy
kezelésének jogkörét. Ezen törvényczikk jelesül 6-ik §-a ezeket 
foglalja m agában: (olvas) „Mindazon tárgyakban, melyek eddig a 
m agyar királyi udvari kanczelláriának, a királyi helytartótanács
nak s a királyi kincstárnoknak köréhez tartoznak, vagy azokhoz 
tartozniok kellett volna s általában minden polgári, egyházi, kincs
tári, katonai tárgyakban ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl 
kizárólag csak a m agyar minisztérium által fogja gyakorolni.“

A törvény ezen határozott rendeletéből, nézetem szerint, 
világos, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter nem csak 
jogosítva, hanem kötelezve is volt kezelése alá venni azon ala
pokat és alapítványokat, m elyeket azelőtt az em lített dikaszte- 
riumok kezelték, s átvevén ezen alapokat és alapítványokat, 
köteles azokat azon jogkörrel kezelni, m elyet általában a minisz
térium  ügykezelésre nézve az 1848. évi III . törvényczikk kijelel. 
Ha a minisztérium köteles ez alapokat és alapítványokat ke
zelni : köteles ezeket úgy kezelni, m int bármely más ügyet, mely 
tárczájához tartozik, m ert a törvény arról, hogy ez alapok és 
alapítványok máskép kezeltessenek, nem rendelkezik. A törvén}· 
ezen alapok és alapítványok kezelésére nézve kivételt nem tesz. 
Valam int tehát nincs ügy, nincs pénz, nincs érték, melyet a 
minisztérium az országgyűlés ellenőrzése és a felelősség és szám
adás terhe nélkül kezelhetne: úgy tartozik kezelni ezen alapo
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kát és alapítványokat is, azaz bevételi és kiadási előirányzataik
nak előterjesztése, országgyűlési tárgyalása és számadásainak a 
számvevőszék által megvizsgálása m ellett.“

Igen alaposan, fényesen van indokolva a határozati javas
lat a t. képviselő urnák további beszédében, és akkor a benyo
más, melyet e beszéd e házban előidézett, olyan volt, hogy a 
miniszter ur m ásként nem m enekülhetett, m inthogy elismerve 
az ügynek rendkívüli fontosságát és végeldöntésének sürgős 
voltát, arra kérte a t. házat, hogy a budgetvita alatt ne fog
lalkozzék vele, hanem azonnal a budget után lássunk hozzá. 
Azét a három év m últ el és a miniszter ur e kérdést elodázni tudta.

T. ház ! É n  azt hiszem, hogy még akkor is, ha ez alapok 
és alapítványok igen czélszerüen, igen előnyösen kezelte tnének : 
kötelességük volna a nemzet képviselőinek most, m inthogy e 
jószágok per alatt vannak, azt mondani, hogy mindaddig, mig 
e per folyik, nekünk kötelességünk őrködni a fölött, hogy a 
jószágok jól kezeltessenek, az ellenőrzést pedig mindenesetre 
föntartani: m ert az általános elv az, hogy a gazdátlan vagyonra az 
állam tartozik felügyelni. Annál inkább kötelessége ez irányban őr
ködni, m inthogy ez alapok és alapítványok nemcsak czélszerütle- 
nül, hanem a lehető legnagyobb könnyelműséggel kezeltetnek.

Én sajnálom, hogy az idő rövidsége m iatt nem sorolhatom 
elő mindazon eseteket, melyeket elősorolni képes volnék, és 
így csak néhányra fogok szorítkozni. M ielőtt ezt tenném, legyen 
szabad két megjegyzést előre bocsátanom. É n  nagyon sajnálom, 
ha akárki e házban vagy a házon kívül azt hinné, hogy midőn 
e dolgokat i tt  fölhozom, akár személyes ellenszenv vezérel a t. 
miniszter ur ellen, vagy talán ellenzéki fegyverül akarom fel
használni a jelenlegi kabinet ellen. Sem az egyik, sem a másik 
eset nem áll. A miniszter ur legjobban tudja, hogy irányában 
rankunnal nem viseltetem, ő soha életemben engem nem bán
tott, sem én őtet.

A mi a kabinetet illeti, azt hiszem, akár hány esetre hivat- 
kozhatnám a bizottsági tárgyalásokból, melyek nyilvánosak vol
tak, melyekben ezt elismertem ; elismertem azt is, hogy a jelenlegi 
kabinet az adm inistrativ kezelésre nézve tetemesen javult, külö
nösen tisztaság tek in te téb en ; elismertem különösen a belügy
miniszter ur tárczájánál, melynél szintén vannak alapok és nem
csak, hogy nem ta rto tta  titokban az ad a to k a t; ellenkezőleg
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önként elhozott minden okmányt, a mit lehetett, kinyom atott, 
s a hol kétely m erült föl, még a kérdést sem várta, hanem ő 
maga igyekezett minden kételyt eloszlatni. A pénzügym iniszter 
kezelése alatt vannak az államjószágok. Volt a m últban akár
hányszor panasz, — hivatkozom a t. pénzügyminiszter urra. 
akárhányszor támadtam meg magam ; de nem m ondhatja, hogy 
el nem ismertem volna, hogy az államjószágok kezelése körül 
— habár lehettek panaszok — visszaélésekről nem lehet beszélni.

Ne méltóztassanak tehát hinni, hogy akár ellenszenv, akár 
bármi személyek tek in tet forog fenn. I t t  azon kérdés forog fenn, 
hogy köteles minden képviselő őrködni a fellett, hogy a köz- 
adminisztráczió m inden ága oly tiszta, minden kétely feletti 
legyen, hogy a közönség meg legyen elégedve.

Tudjuk t. ház, tudják legalább azok, akik e kérdéssel fog
lalkoztak, hogy 1867-ben, midőn a m agyar kormány ezen ala
pokat á tv e tte : a vagyon te tt körülbelül 30 milliót készpénzben 
és kötvényekben és azonkívül állott 286,268 hold földből. Ez 
nagy vagyon, amely b. Eötvös alatt, ámbár nem mondhatnám, 
hogy akkor a kezelés nagyon tökéletes volt, mégis akként ke
zeltetett, hogy két év alatt e vagyon, amint itt b izonyíthatom : 
körülbelül millióval szaporodott. Tehát az én kalkulusom
szerint a jelenlegi t  m iniszter ur a tározát átvette, körülbelül 
34—35 millió készpénz s illetőleg kötvénnyel. Hogy mennyi 
van most meg abból a pénzből, azt mi nem tu d ju k : m ert azóta 
semmi kimutatás nem jelen t meg. Hanem igenis annyit tudtunk, 
legalább, amit a közhír mond, hogy ezen kötvények legnagyobb 
része, 15 — 16 milliónyi értékpapír elárusittatott, egy hitelműve
let hajta to tt végre azon őzéiből, hogy ezen pénzből építkezések 
történjenek. Már ily hatalm at m iniszternek nem engedhet meg 
egy ország sem, hogy ő oly virem ent-el éljen, hogy áttegyen 
a vallási alapból e tanulm ányi alapba, viszont hogy a kötvé
nyeket elárusítsa és a helyett építkezéseket csináljon : hogy 
drága időben, midőn nagyon magas az ágió, akkor hajtson végre 
ily hitelműveletet, legdrágább módon eszközöljön építkezéseket 
elannyira, hogy ha ma összehasonlítjuk azon értéket, amelyet ez 
alapok ma képviselnek, az 5 évvel ezelőttivel: nem hiszem, hogy 
túlzók, ha azt mondom, hogy a miniszter ur kezelése alatt az alapok 
és alapítványok értéke általában legalább is 9 millióval csökkent.

Nem használom fel azon sok példát, amit fel akartam
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hozni, nem a sok oldalról névtelen czóg alatt hozzám érkezet
teket : csak azokat, amikről pozitív tudomásom van. Az egyik 
csekély, de jellemző. Tudom, m ert azon városrészben történt, 
melyben lakom, a Józsefvárosban. Volt a fővárosban annak 
kellő közepén, a legszebb helyen, szemben a szemináriummal a 
vallásügyi alapnak egy nagy épülete ; nem uj, hanem még szo
lid, jó és igen nagy telken levő épülete ; volt a Józsefvárosban 
egy csinos, de csak egyemeletes ház, amelyet nekem 4 évvel 
ezelőtt, amikor azon vidéken magamnak viskót kerestem : körül
belül 70 — 75,000 ír té rt ajánlottak.

Annyiért, mondák nekem, pozitive megkaphatom. Ez volt 
a legdrágább időben, a szédelgés aranykorában s ma nincs a 
Józsefvárosban polgár, a ki azért a házért 50—60,000 írtnál 
többet adna. Körülbelül 2—3 hónapja azt hallottam, hogy a t. 
közoktatási minisztérium jónak találta egy olynemü geschäftet 
csinálni, hogy odaadta cserébe a józsefvárosi házért a budapest- 
belvárosi nagy házat. És első ízben úgy hallottam, hogy beérte 
azzal, hogy kapott reá 70,000 frt kárpótlást. Gondoltam magam
ban, hogy ez nagyon rossz üzlet, vészit m ellette az alap lega
lább 40,000 frto t; de mikor később tudakozódtam  a dolog állása 
irá n t : megtudtam, hogy az nem úgy áll és nem hogy a minisz
ter kapott volna 40,000 frto t, hanem ő fizetett rá  90,000 frtot, 
tehát annyit, a m ennyit a legnagyobb szédelgés idejében csak 
magáért a házért sem rem élhetett volna Budapesten. (Mozgás.)

T. h á z ! Mindezekre azt m ondják azok, a kik még is ellen
zik, hogy ezen alapok és alapítványok kezelése parlam enti 
ellenőrzés alá jusson, hogy hiába ! tiszteletben kell tartan i ő 
Felsége patronatusi jogát.

Engedelmet kérek, ahoz én sem akarok nyúlni. Megjegye
zem, hogye általánosságban a patronatusi jognak volt értelme a 
múltban, van értelme abszolutisztikus országban ; de nálunk, al
kotmányos országban, a patronatusi jognak in specie m int 
ilyennek tulajdonképen értelme nincs : m ert hiszen úgy is m in
den törvény ő Felsége szentesítésétől függ, anélkül, hogy" erre 
specziális joga volna, meg van eo ipso, m ert hiszen a törvényt 
végrehajtani az ő szentesítése nélkül nem lehet.

De azon kívül az ő patronátusi jogához senki sem akar nyúlni. 
Csupán azt kívánjuk, hogy az ellenőrzés nyilvános legyen. Minden 
panaszra, a mi addig fölmerült, a t. miniszter ur azt válaszolta,
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hogy nem felelős senkinek másnak mint ő Felségének, ő Felsége 
bizalmából kezeli ezen jószágokat, nincsen köze hozzá senkinek.

E rre  nézve bátor vagyok megjegyezni azt, hogy én ugyan 
nem osztozom azon nézetben ; de ha így volna is, ha kizárólag 
ő Felsége bizalmából kezelné is a t. m iniszter ur ezen alapo
k a t: annálinkább szükséges, hogy ezen kezeléshez a kételynek 
még árnyéka se férhessen és hogyha a t. m iniszter urnák nincs 
meg erre a kellő érzéke, elvárom, hogy meg legyen a képvi
selőháznak, a törvényhozásnak általában, hogy őrködjék a felett, 
hogy jól, tisztán menjen a dolog ; ne hogy legyen valaki az 
országban, épen a korona iránti tiszteletből, a ki azt mondhassa, 
hogy Szent-István palástja alatt bárminő dolgok űzetnek. (He
lyeslés a szélső baloldalon.)

Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter : T. ház ! 
Előre bocsátva, hogy azon vádak, melyekkel ellenemben Helfy 
képviselő ur fellépett, tendentiozus ferdítések, am elyekre nézve 
én a t. háznak a közelebbi napokban részletes fölvilágositást 
fogok adni, kijelentem, hogy én nem tettem  soha semmi egyéb 
pénzügyi m űveletet, m int eladtam annyi kötvényt, a mennyi 
szükséges volt azon épületek felállítására, melyekre a t. háztól 
felhatalmazást nyertem  és melyek kölcsönből állíttattak  fel, 
m elyet az állam az alapítványokból felvett. Ebből állanak pénz
ügyi műveleteim, ezekről a t. háznak részletes jelentést fogok 
tenni ; egyébiránt már korábban is fogok a t. háznak fölvilá- 
gositással szolgálni, és a t. ház meg fog róla győződni, hogy 
ezen alapok ma jobban állanak, m int bármikor máskor és jobban 
kezeltetnek és többet jövedelmeznek, mint azelőtt, s habár én sokat 
költöttem : tudtam  szerezni is és növelni a jövedelmet. (Helyeslés.)

Ezeket előre bocsátva, s e komoly időben egyébre nem 
reflektálva, engedje meg a t. ház, hogy a beadott határozati 
javaslatra nézve röviden nyilatkozhassam. (Halljuk !)

Az alapok és alapítványok kezelésének kérdése nem elő
ször jő  most szóba a t. ház előtt. T árgyalta to tt e kérdés már 
1870-ben és ismét — már az én miniszterségem idejében — 1873. 
márczius 27-én; mind a két esetben a képviselőház bizottságokat 
nevezett ki az alapok jogterm ószetének felderítésére.

Maga azon tény, hogy a képviselőház ezen bizottságai, 
melyek e kérdést alaposan tanulmányozták, mégis azt mindeddig 
tisztába nem h o z tá k : bizonyítja e kérdés bonyolult voltát és
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nehézségeit, m elyeket egyszerű határozati javaslattal, minő 
Helfy képviselő ur is, megoldani nem lehet.

1873. márczius 27-én, midőn ez ügyben nyilatkozni sze
rencsés voltam, kifejeztem azon nézetemet, miszerint kétséget 
nem szenved, hogy a vallás és közoktatási m iniszter mind azon 
alapok kezelésért, melyek reá bizvák, s így a szóban levő 
alapokért is felelős.

De ugyan akkor fejeztem ki azon meggyőződésemet is, 
hogy a t. háznak a miniszter e felelőssége folytán gyakorolható 
ellenőrzési jogából koránt sem következik az, hogy az alapokat 
az ország költségvetésébe be kellene venni.

Mert most is azon meggyőződésben vagyok, mit akkor 
mondottam s ez alkotmányos felfogás, hogy a mi a költség- 
vetésbe fe lv é te tik : arról az országgyűlésnek teljes intézkedési 
joga v a n ; ez a budgetjog term észetében fekszik. Már pedig 
addig, mig az 1715: 74., 1723: 70., s az 1790: 23. és 26. tör- 
vényczikkek érvényben vannak : ezen alapok ő Felsége patro- 
nátusa alatt állanak. Ezen törvényeket pedig nem a ház 
határozata, hanem csak rendes törvényhozás utján uj törvény 
által lehet m egváltoztatni.

A nélkül, hogy ezen akkori nyilatkozatom at módosítanom 
kellene, készséggel elismerem, hogy addig is, mig az alapok 
jogi természete tisztába hozatnék, s irántuk netalán újabb 
törvényhozási intézkedés jöhetne lé tre : elismerem — mondom — 
hogy az ellenőrzésnek fölebb em lített módja nem kielégítő, 
hogy az hiányos.

Ennélfogva gondoskodni kell oly módozatról, mely meg
szüntesse a hiányt, a nélkül, hogy akár az alapok jogi term é
szete iránt eldöntésnek, akár ő Felsége legfelsőbb patronátusi 
jogának praejudikálna.

Mi legyen e módozat, arra vonatkozólag ismétlem, a m it a 
t. miniszterelnök ur a pénzügyi bizottság előtt nyilvánított., 
hogy a kormány e kérdéssel komolyan foglalatoskodik, s m ihelyt 
az irán t határozottan megállapodik, megállapodását a t. ház 
tudomására fogja hozni.

Ennélfogva kérem a t. házat, méltóztassók nyilatkozatom at 
figyelemre méltatni, s Helfy képviselő ur határozati javaslatát 
mellőzni. (Helyeslés a középen.)

Várady Gábor·. Tisztelt képviselőház! Nem szándékozom az
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átalános tárgyalásban m int ilyenben részt venni, m inthogy a 
költségvetést úgy átalánosságban, mint részleteiben elfogadom 
és a mennyiben a költségvetés némely tételére észrevételeim 
vannak, ezeket czélszerüebben vélem a részletes tárgyalásnál 
előadhatni. Hogjr fölszólalok most az általános vitánál, ez csu
pán azért történik, m ert Helfy t. képviselőtársam határozati 
javaslatát, mely szerint a minisztérium utasittassék, hogy az 
alapokra és alapítványokra vonatkozó költségvetés az állam- 
költségvetéssel együtt tárgyaltassék : ez alkalommal indokolta. 
Nézetem szerint helyesen te tte  ezt a képviselő ur e helyütt, s 
méltóztassók megengedni a t. képviselőház, hogy mivel én az 
ő javaslatával szemben egy más határozati javaslatot terjesztek 
e lő : ezt röviden e helyütt indokolhassam. (Halljuk !)

Egészen őszintén elismerem, hogy én azon indokokat, 
melyek Helfj^ t. képviselőtársam  javaslatának tám ogatására 
szolgálnak, s melyek nyom tatásban már kezünkben vannak, nagy 
részben magamévá teszem és ha ezen határozati javaslatot még
sem fogadom e l : ennek oka igen egyszerű, de nézetem szerint 
nagyon fontos. (H alljuk!)

Az 1870-iki képviselőház kiküldött egy 12 tagú bizottságot 
azon föladattal, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
kezelése és ellenőrzése a la tt álló alapok és alapítványok jogi 
term észetét vizsgálja meg és a képviselőház elé okadatolt jelen
tését terjeszszen. M inthogy ezen bizottság nem fejezte be 
m unkálatát, a képviselőház az 1872 — 75-iki ülésezésének folyama 
alatt egy 15 tagú bizottságot választott hasonló utasítással, 
világos bizonyságául annak, hogy a képviselőház megfontolva 
és m éltányolva a különböző oldalról nyilvánuló aggodalmakat 
és figyelembe véve, hogy az érvek pro et contra erősen hangoz
tatnak : nem kíván ezen nagyfontosságu kérdésnek egyoldalú 
megoldásába bocsátkozni és különösen nem kíván benne addig 
intézkedni, mig az adatok véleményes javaslat kíséretében kellő 
tisztaságban nem feküsznek a képviselőház előtt.

Hogy tehát e kérdés minden irányban m egnyugtatóan 
oldathassák m eg : nézetem szerint alig van biztosabb ut, mint 
folytatni a m egkezdett munkát. E zt nemcsak a következetesség 
igén y li; hanem igényli a többi közt azon körülmény is, hogy 
az általam jelzett idő óta semmi olyan nem történt, a mi paran
csolná avagy csak kívánatossá is tenné, hogy az eddig követett
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eljárást abbanhagyva egy egészen más ú tra térjünk á t ; sőt 
ellenkezőleg most már sokkal több ok harczol a mellett, hogy 
az eddigi utón m aradjunk, és a m egkezdett m unkát folytassuk 
és fejezzük be.

Az 1869 — 72-iki országgyűlés alatt a vallásalap tárgyában 
kiküldött albizottság terjedelmes és igen sok fontos okmá
nyokkal tám ogatott m unkálatot terjesztett elő ; az 1872—75-ik 
évi képviselőház folyama alatt m unkálatát befejezte a tanul
mányi alap tárgyában kiküldött albizottság ; előterjesztette m un
kálatát az egyetemi alapra vonatkozólag kiküldött albizottság 
is. Az albizottságok és maga a bizottságok plénuma ennél nem 
állapodott meg, hanem véleményes jelentést kívánt az alapít
ványi javak ügyigazgatásától és a kincstári jogigazgatóságtól. 
M indkét m unkálat benyujtato tt az illető bizottsághoz. A t. kép
viselő urak kezén vannak e munkálatok, és kérdem : szabad-e 
most mindé m unkálatokat, mindez adatokat, m elyeket a kép
viselőháznak bizottságai annyi évek során át gyűjtöttek, egy
szerűen ignorálni? Nézetem szerint nem szabad : de nem is 
lehet. Ugyanazért, t. ház, azzal szemben, mit Helfy képviselő- 
társam előterjesztett, én egy más határozati javaslatot terjesztek 
be, mely igy szó l: „A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
felügyelete és kezelése alatt álló különböző alapok és alapítvá
nyok jogi term észetének megvizsgálása végett egy 15 tagú 
bizottság választatik, mely az eddigi gyűjtö tt adatok felhaszná
lásával teljesítendő vizsgálat eredményéről a képviselőháznak 
okadatolt és véleményes jelen tést terjesszen elő.“

Ugyanaz az u t ez, t. ház, metynek nyomán az 1869 — 72-iki, 
és az 1872—75-iki országgyűlés folyama alatt a képviselöház 
bizottságokat küldött volt ki, és higyje meg a t. képviselő
társam Helfy Ignácz ur, hogy ez egyátalában nem akar elodá
zása lenni az általa előterjesztett határozati javaslat érvényesí
tésének. Nem egyéb ez nézetem szerint, m int czélszerü eszköz
lője annak, hogy a m egkezdett m unkát befejezhessük, midőn 
aztán a t. ház a felfejtendő körülményekhez képest bölcs be
látása szerint intézkedni fog.

E nnyit a t. ház, mit határozati javaslatom  lehető legrövidebb 
indokolására előterjeszteni szükségesnek tartottam . A m int Ígértem, 
az általános tárgyalásban nem kívánok részt venni, ugyanazért 
nem is szólok a polgári házasságról és a vallásszabadságról.
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É n az ezek m ellett ta rto tt szép beszédeket komoly figye
lemmel hallgattam , s egész őszintén bevallom, hogy a mostani 
viszonyok közt ezen beszédek reám azon benyomást tették, 
m intha Byzancziumban volnánk és a „filioque“-ról vitatkoznánk. 
A m ostani idő nem alkalmatos az ilynemű kérdések vitatására. 
Méltóztassék meggyőződve lenni azoknak, a kik e kérdéseknek 
égető szükségét oly annyira kiemelték, hogy ezek hazánknak 
irgy politikai, m int nemzetgazdászati, kül- és belpolitikai jelen 
viszonyai közt alig egyebek, m int oly magvak, melyek sziklára 
hullanak, vagy a melyek télen vettetnek el. Ez a főok t. h á z : 
a m iért én ezekről szólani most nem k ívánok ; hanem miután 
már felszólaltam, méltóztassék megengedni, hogy pár itt hal
lo tt megjegyzésre — tekintetbe véve épen az általam említett 
nehéz viszonyokat, — igen röviden feleljek. (H alljuk!)

Az egyik illeti Helfy t. képviselőtársam nyilatkozatát, a 
másik Borlea képviselő űrét. Mielőtt azonban ezeket a lehető 
legrövidebben megtenném, engedje a t. ház, kijelentenem azok 
nyomán, miket Molnár Aladár t. barátom  tegnapi szép beszédé
ben kifejtett, hogy magam is nagyon szükségesnek tartom , hogy 
a középtanodákról szóló törvényjavaslat mielőbb törvényerőre 
emelkedjék.

É n is kénytelen vagyok sajnálkozásomat kifejezni a felett, 
hogy elszalasztatott azon idő, mely e kérdés megoldására 
nézetem szerint olyan alkalomszerűnek m utatkozott, t. i. az 
1874-iki ülésszak, midőn a központi bizottság javaslata a ház 
előtt feküdt.

É n  tudom, hogy a bizottság, mely a szóban levő törvény- 
javaslat megbirálására kiküldetett, m indent el fog követni arra, 
hogy jelentése a törvényjavaslat lehető legalaposabb megvita
tása után mielőbb a ház asztalára letétessék. Csupán azon óhaj
tásomat fejezem k i: vajha jönne mielőbb oly kedvező idő a 
jelen borús napok elvonulta után e nagy fontosságú kérdés
nek megoldására, m int a minő kedvező volt az 1874-iki 
időszak.

Egyik megjegyzésem Helfy képviselőtársam  nyilatkozatára 
vonatkozik, ki azzal vádolta a korm ányt, hogy „bukott minisz
tereket/1 nevez ki egyetemi tanárokká. Felteszem  a t. képviselő 
ur alkotmányos érzületéről, — bár nagyon hangsúlyozta a szót 
„bukott“, — hogy a bukott m inisztereket nem sorozza más
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bukott emberek vagy kridatáriusok sorába. T. képviselőtársam 
bizonyosan tudni fogja, hogy a parlam enti kormányzás rend
szerének a miniszteri bukás igen természetes korollariuma. Csu
pán még a képviselő úrral szemben azt jegyzem  meg, hogy nézetem  
szerint a korm ánynak ez eljárása neki nem hibájául, hanem 
inkább erényéül, érdeméül le tt volna felrovandó; m ert — leg
alább az én szerény meggyőződésem szerint — az egyetemi 
kathédra tekintélye épen nem csorbittatik  az által, ha reá 
bukott miniszterek lépnek. (Helyeslés.)

A másik megjegyzés, melyet t. képviselőtársam  előadására 
tennem k e ll: a tudományos akadémiai tagságot illeti. Már én 
azt hiszem, hogy nem lehetett nagyobb dicsbeszédet tartan i az 
igen t. közoktatásügyi miniszter költségvetése és a költségve
tése körül tanúsíto tt politikája fölött, m intha azon alaptalan 
váddal illettetik, hogy az akadémiai tagok választásába avat
kozik : világos bizonyítéka lévén ez annak, hogy a t. képviselő 
ur rosszalásai és vádjai sorában ennél alaposabbat nem bírt 
ta lá ln i; (Tetszés a középen.) m ert hisz igen jól tudja a t. kép
viselő ur, hogy a m agyar tudományos akadémia önkormány
zattal bíró testület, és hogy a közoktatásügyi miniszter urnák 
semmi befolyása nincs az akadémiai tagok választására. É n 
nagyon tisztelem azon férfiakat, kikről a t. képviselő ur m eg
emlékezett; azonban méltóztassék meggondolni, hogy e válasz
tásoknál az akadémiai tagok ítélete a döntő és a tudományosság 
kérdése a m érvadó; nem pedig az, hogy egyik-másik férfiú a 
polgári társaságban különben minő állást foglal el. (Helyeslés 
a középen.) Még azt m ondotta a t. képviselő ur, hogy az ellen
zékiek nem neveztetnek ki egyetemi tanárokká. Szükségtelen 
ennek ellenében a t. ház figyelmét felhívnom arra, hogy pár 
évvel ezelőtt ép az ellenzéki padokról lön egy tisztelt férfiú az 
egyetemi kathedrára kinevezve. (Úgy v a n !)

A mi Borlea Zsigmond képviselő ur előadását illeti, arra 
átalánosságban megfelelt Molnár Aladár képviselő ur. Nem is 
akarok én Borlea képviselő ur beszédével sokat foglalkozni; 
azonban azt hiszem, t. ház, két nyilatkozatát még sem szabad 
hallgatással mellőznöm. (H alljuk!)

Egyik e z : „úgy a volt Zaránd, m int Fogaras vidékén a 
tisztikar élén férfiak állottak, kiknek sikerült a kormány azon 
intézkedéseit, m elyeknek következtében a népnevelést gátolni
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akarta, némileg ellensúlyozni; holott m ásutt, a hol nem voltak 
románok, és engedelmeskedtek a m inisztérium nak: maguk is 
nagyobbitották a b a jt.“

Azt hiszem, t. ház, hogy ezen a tényekkel és az igazsággal 
homlokegyenest ellenkező állításokat elégséges egyszerűen vissza
utasítani. Ezen állítások az én felfogásom szerint nem egyébre,, 
m int arra vannak számítva, hogy azok, kik a viszonyokat nem 
ismerik, vagy kevésbé ism erik : félre vezettessenek, m inthogy 
— ismétlem — a tények, m elyeket a t. képviselő ur elősorolt, 
homlokegyenest ellenkeznek azzal, a mit mond.

A másik ez: „Bocsánatot kérek, de én nem hiszem, hogy 
a keleti népek ilyen kultúrát kívánnának, a minőt én feltün
tettem . Ilyen kultúra ellen voltak kénytelenek a barbár T örök
ország alatt, levő keresztyének fegyvert fogni.“

T. ház! Ez vagy frázis, vagy fenyegetés. Ha csupán frázis: 
nem foglalkozom vele: ha fenyegetés: akkor engedje meg 
nekem a t, képviselő ur azon reményemet, sőt meggyőződé
semet kifejeznem, hogy az az ordo idem petentium, a mely ezen 
fölfogás követésében a t. képviselő ur m ögött áll, nagyon cse
kély és a m agyar állam területén lakó románok becsületére 
legyen mondva, ők azon nézetében nem osztozkodnak, hogy 
kövessék a t. képviselő urnák útm utatását, melynél fogva 
Magyarországon a román nemzetiség állítólagos elnyomása czi- 
mén a szerbiai és boszniai események ismételtessenek. A kép
viselő u r ugyanis arra m utatott rá, hogy ott, fegyvert fogtak 
hasonló elnyomás ellen. A magj-ar állam területén lakó román 
nemzetiségű polgártársaink sokkal jobban méltányolják, mint 
méltányolja a képviselő ur, hogy a kormány épen a nem 
m agyar ajkú nemzetiségek érdekéből, saját jó l m egérzett érde
kükben, mindent elkövettek arra, hogy ismerjék és tanulják 
meg a m agyar állam állami nyelvét, mely nélkülözhetetlen ez 
ország minden polgárára nézve. (Tetszés.)

Csupán ezt kívántam megjegyezni, s ajánlom határozati 
javaslatom at. (Tetszés.)

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter : Miután a 
képviselőház két ízben küldött ki bizottságot az alapok és ala
pítványok jogi term észetének felderítésére ; m iután ezen bizott
ságok nem végezték még be m unkálataikat és igy szükséges, 
hogy az általok gyűjtö tt materiale feldolgoztassák és azok
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alapján véleményes jelentés terjesztessék a ház e lé : én a kor
mány nevében csatlakozom Y árady Gábor képviselő ur határo
zati javaslatához és kérem a t. házat móltóztassók azt elfogadni. 
Annál inkább kívánatos ez, m ert a miniszternek állása lehetet
lenné fog válni, ha ezen kérdés nem jő tisztába.

E lnök: Tessék a határozati javaslato t meghallgatni.
Horváth Gyula jegyző', (olvassa a beadott határozati javas

latot.)
Lukácst/ B éla : T. h á z ! (Halljuk.) Mielőtt azonban az 

egyes megjegyzésekre kitérnék, szükséges megjegyeznem, 
miszerint az egyházpolitikai kérdéseknek szerencsés meg
oldását nálam bizonyára senki inkább nem óhajtja; m ert mél- 
tóztassék a t. képviselő ur meghinni, hogy ha egyszer azon 
idő elérkezett, a melyben világos, szabatos törvények fog
ják ezen viszonyokat rendezni: ezen időt velem együtt igen 
sokan áldani fogják, m ert ily világos és szabatos törvények 
fonalain igen könnyen lehet kitérni mindazon konfliktusoknak, 
melyek eddig történ tek  a rendezetlen állapotok mellett. Magam 
is óhajtom, hogy szűnjék meg valahára azon örökké megújuló 
és gyakran m éltánytalan vádaskodás és szemrehányás : m ert úgy 
vagyok meggyőződve, hogy jelenleg is a legtöbb esetben nem 
annyira a rosszakarat, m int inkább az elham arkodottság, a tú l
buzgóság és néha a tapintatlanság is okozta azon sérelmeket, 
a melyeket azonban a jelenleg fennálló törvényeink m ellett is 
orvosolni lehet.

Tisztelt ház ! vájjon ezen kérdések rendezése épen most a 
jelen perczben, a jelen időben foganatba veendö-e vagy sem? 
vájjon helyesen választatott-e az idő jelenleg? erre helyettem  
adjon választ a t. képviselő urnák a bizonyára semmiféle katho- 
likus vagy ultram ontán hajlam okkal nem vádolható „H on“, a 
mely vasárnapi számának egyik czikkében igy ny ila tk o zo tt: 
„de az is bizonyos, hogy most legkevesebb idő sincs az oly 
irányú törvényhozásra, a melyet Irányi képviselő ur k öve te l; 
m ert nem hisszük, hogy kim utathatna a napirenden levő tár
gyak között egyet is, melyet a polgári házasságért, a melynek 
csak a népnek egy része érzi szükségét, vagy a vallásszabadság- 
általános kimondásáért, melyet teljesen élvez minden millióból 
nálunk 999,900: elhalasztani kellene. (Hegedűs Sándor közbe
szól : Helyes, helyes !)
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T. h á z ! Meg akarom itt  jegyezni azt, hogy azon töredék
nek is egy része, mely ezen számítás m egtétele után fenmarad, 
s mely oly igen sürgeti ezen kérdéseknek a jelen időben való 
m egoldását: leginkább olyanokból áll, a kik a lapokban oly- 
forma hirdetm ényeket szoktak nyomatni, m int pl. csak nem 
regen olvastam ismételve egy ném et lapban. A hirdetmény 
igy szó l:

„Applicirt zu werden w ünscht ein junger Mann, -welcher 
sich zur christlichen Confession bekehren will, und welcher 
deswegen von seinen A ngehörigen aller Existenzm ittel beraubt 
w ird.“ — Hogy ennek mi a czélja? nem nehéz eltalálni.

Hogy itt  vallási meggyőződésről alig lehet szó az ilyféle 
embereknél, a kik csak azért, hogy existencziájuk biztosítva 
legyen, szándékozik áttérni egyik vallásból a m ásikba: azt a t. 
képviselő ur ítéletére bízom. De továbbá a t. képviselő ur 
panaszkodik a fölött, m intha ez országban nem minden ember 
saját módja, esze és kedve szerint tisztelhetné istenét.

Már akárm it m ondott volna is a t. képviselő ur, szívesen 
elhittem  v o ln a ; ezt azonban nem hiszem. 0  állítása és panasza 
helyes voltának bebizonyítására felhozta a nazarénusokat és 
baptistákat.

De t. képviselő ur, én bátor vagyok itt  különbséget tenni 
a fennálló és törvénybe ik ta to t t . vallások szabadgyakorlata és 
újabb vallások befogadása között. Hogy nálunk vallásszabadság 
azon értelemben, m intha mindenik vallás nem gyakoroltathat
nék, nem lé teznék : azt bátor vagyok kereken tagadni. De váj
jon szükség forog-e fenn arra nézve? vájjon az állam érdekei 
m egkívánják-e, hogy in infinitum keletkező uj felekezeteket és 
vallástársulatokat törvénybe iktassunk? az más kérdés.

A t. képviselő ur maga mondja, miszerint a nazarénusok 
nem keresztesednek, tehát anyakönyvet sem vezetnek, az ötö
dik parancsolatot balram agyarázzák és igy a honvédségtől 
irtóznak.

Már tessék a képviselő urnák m egm agyarázni: m int fér 
össze ezen vallásos nézet az állam érdekével?

Ha tehát némelykor m egtörtént, hogy egy kath. lelkész 
kérte a hatóságok közbenjárását a végből, hogy a katholikusból 
le tt nazarénus szülék gyerm ekeit megkeresztelhesse : csak jogával 
élt, m ert a nazarénusok vallása törvényeinkbe iktatva nincs.
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A t. képviselő ur maga volt szives elsorolni mindazon 
vallásokat, melyek eddig törvényeinkbe igtatvák, melyek egyi
kéről a másikra áttérni szabad. A nazarénusoké nem foglalta
tik ezen vallások közt. Tehát nem törvényellenesen cselekszik 
a katholikus lelkész, ha azt kívánja, hogy a nazarénusok gyer
mekei kereszteltessenek meg, hanem  csak saját kötelességét 
te lje s íti; sőt az állam érdekeit m ozdítja e lő ; m ert hisz az 
államnak érdekében van az, hogy az ujdonszülött adófizetőt és 
idővel honvédekké válható egyének az anyakönyvekből ki ne 
maradjanak.

Tudom, hogy a t. képviselő ur nem törvényellenességről 
volt szives beszéln i; hanem súlyt fek te te tt arra, hogy véget 
vetendő a törvényhozás ezen inkonzekvencziáknak, igtassa tö r
vénybe a nazarénusok vallását. De ezt követelni, ily vallási 
tanok mellett, nem értem, hogy lehet.

Azt mondta a t. képviselő ur, hogy a nazarénusok papo
kat nem tartanak , hanem közülök az öregebbek s az írásban 
jártasabbak olvassák és magyarázzák az istennek íro tt igéjét. 
En szívesen megengedem, sőt elismerem, hogy lehetnek közü
lök számosait igen értelmes írá s tu d ó k ; de eddig úgy voltam 
értesülve, hogy oly egyének olvassák és magyarázzák a szent- 
irást, kik teljes élőtökben egyébbel, m int kaptafával nem fog- 
lalkodtak. Mikópen m agyarázhatták ezen egyének az istennek 
íro tt igéjét: azt én felfogni képes nem vagyok.

A t. képviselő u r továbbá felkiált igen szép beszédében, 
és azt m ondja: türheti-e a képviselőház, hogy a nemzetnek 
becsülete, melyre a vallási üldözés m iatt bizonyára szenny 
háramlik, a külföld előtt elhomályosittassék ? Szabad legyen 
kérdenem a t. képviselő ú r tó l : vájjon ki által hom ályosittatik 
el hazánk becsülete a külföld előtt? Úgy látszik, a t. képviselő 
ur a klérust érti, mely a fönnálló törvények keretében jogai 
tiszteletben tartását óhajtja, kérelmezi és követeli. Meg fog 
bocsátani a t. képviselő ur, ha bátorkodom  figyelmét felhívni 
azon körülményre, miszerint épen ezen osztály az, mely nem
csak a múltban, hanem a jelenben is iparkodik hazánkban és 
a nem zetnek a külföld előtt is becsületet szerezni.

M éltóztassék csak egy kissé visszaemlékezni és m inden
esetre nem fogja tagadhatni, mily nagy mérvű áldozatokat 
hozott a főpapság csak a legújabb időben is. E l akarom hall
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gatni M agyarország prímásának, az esztergomi érseknek, a kalo
csai és egri érsekeknek nagyszerű adom ányait; csak utalni aka
rok azon legújabb nagyszerű alapítványra, melyet a nyitrai 
püspök te tt, midőn 200,000 frtny i alapítványt te tt a tanügy 
javára. Vájjon arról, ki egyfelől a haza becsületét és tisztelet
ben tartásá t előmozdítani tö reksz ik : lehet-e föltételezni azt, 
hogy másfelől minden áron oda törekszik, hogy a hazára, az 
országra, a nemzetre homály vettessék?

T. képviselő u r ! É pen az utolsó napokban ta rto tt a katho- 
likus főpapság értekezletet és nem arról tanácskoztak ezen érte
kezlet folyama alatt, m int lehetne p. o. a népiskolai hatóságok
ról hozott tö rvényt k ijá tszan i; hanem arról tanácskoztak beha
tóan : m int lehetne a felekezeti iskolákat jövőre oly utasításokkal 
ellátni, hogy e téren is minden konfliktus az egyház, a feleke
zet és az állam közt mellőztessék. Bátor vagyok tehát azon 
szemrehányás és föltevés ellen, m intha valakinek csak távolról 
is eszébe ju thatna, hogy itt  az országra, a nemzetre homályt 
vető eljárás köve tte tn ék ; — tiltakozni.

De följajdul a képviselő ur és azt mondja, hogy a vallási 
üldözés m iatt homály vettetik  az országra, a nemzetre. Ha a 
t. képviselő ur beszédét valaki a külföldön olvassa, a kinek 
nincs nagyon bő fogalma M agyarország állapotairól, a ki nem 
igen sokat olvasott vagy hallo tt M agyarországról: az bizonyára 
azt fogja képzelni, hogy M agyarországban inquiziczió létezik, 
hogy talán Magyarország m inden nagyobb városában vagy a 
székhelyeken máglya áll készen, hogy elégettessenek azok, kik 
nem a kath. egyház kebelébe tartoznak. Szerencse, hogy a 
költségvetés nem tartalm azza az ezen máglyához szükséges fára 
való kiadások rovatát. (Derültség.)

Továbbá azt mondja a t. képviselő ur — és ez csakugyan 
nem nagy bók az igen t. m inisztérium ra nézve, — hogy a ko r
mány fél a papoktól. É n nem vagyok hivatva arra, hogy a 
korm ányt a papok irányában, vagy a papokat a kormány irá
nyában védelm ezzem ; m ert sértést követnék el az által, ha 
csak szándékomban volna ezen védelm et megkísérlem. De kény
telen vagyok oda nyilatkozni, hogy — ámbár nem ismerem a 
t. kormány és a főpapság közti viszony benső voltát, ez előttem 
egészen terra incognita: — én úgy a mostani kormánytól, m int 
minden korm ánytól és bárm ely állam korm ányától elvárom azt,



hogy ő a maga m agatartására nézve a főpapság, a klérus irá
nyában vagy a társadalom  bármely faktora irányában nem 
szimpathia, vagy pláne félelem által vezéreltesse magát, hogy 
ezek szolgáljanak neki zsinórm értékül; hanem elvárom és k ívá
nom azt, — és ezt látom a mi korm ányunknál is, — hogy ö 
m agatartásában egyedül csak az ország érdekei, a fennálló tö r
vények által vezéreltesse magát.

Végül nagy páthosszal m ondja a t. képviselő ur, ha szent 
az ősök emlékezete, kik patakokban onto tták  véröket a vallás
szabadságért és kikhez unokáik nem lehetnek méltatlanok, ki 
fogják önök mondani, hogy akarjuk, és az ige testté lesz.

Az igen tisztelt képviselő urnák figyelmét bátor vagyok 
felhívni arra, hogy nekünk iparkodnunk kell, őseinknek nem
csak méltó, hanem a történteken okuló és tanuló unokáinak is 
lenni, (Helyeslés) s épen ezért, m iután a történelem  bizonyítja 
azt, sőt a mindennapi élet is bizonyítja, hogy ezen kérdések 
és viszonyok oly bonyolódottak, oly szövevényesek, tehát nagy 
m egfontolást igényelnek, akkor midőn azok megoldásához 
fogunk, ha szent előttünk az ősök emlékezete és szent előttünk 
ezen hon polgárainak egyetértése s békéje: ne óhajtsuk ezen 
viszonyoknak, kérdéseknek elham arkodott és rohamos megol
dását ; m ert akkor igen lehet félni attól, hogy a kellő nyuga
lom, a kellő idő hiányában ezen kérdések megoldása csak fo r
rásává válhatik újabb bonyodalmak és újabb konfliktusoknak.

Végül azt mondja a t. képviselő ur, csak mondja ki a 
törvényhozás: akarunk és az ige testté lesz. Eszembe ju t a sz. 
írás ezen szava: fiat lux, et facta est lux! T. képviselő ur, ha 
istennek bölcsessége nekünk rendelkezésünkre állana, akkor 
bátran, jó lélekkel felk iálthatnánk: F ia t lux! vagy pedig: A kar
juk  ! és az ige testté lesz. De miután igen távol állunk az isten 
tökéletességétől: igen lehet tartan i tőle, hogy ha mi ily elha
m arkodottan fogjuk ezen kérdéseket megoldani akarni, ha roha
mosan haladunk ezen terrénum on: oly lejtőre lépünk, melytől 
a visszatérés vajmi nehéz leend.

Ezeknek elmondása után újólag megjegyezvén, hogy én a 
tanügy terén az eddigi tapasztalt eredmények által m eglehető
sen kielégítve vagyok és a jövőre nagyobb eredm ényeket várok: 
a költségvetést átalánosságban a részletes vita alapjául elfoga
dom. (Helyeslés a középen.)

II. 33
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Somssich Pál: T. ház! Nem szójárás, ha mondom, hogy 
valóban nem volt szándékom ez ügyben felszólalni. (Halljuk!) 
K ét esztendeig voltam előadója e költségvetésnek, a jelen év
ben tagja voltam a pénzügyi bizottságnak, ismerem e költség- 
vetést mind előnyeiben mind fogyatkozásaiban, ismerem a körül
ményeket, melyek közt a bizottság azt elfogadásra ajánlotta s 
magam is szavazatommal ehhez járulok. Szükségtelen tehát ezen 
szavazatomat tovább indokolnom. Ezen, — hogy úgy mondjam 
— közömbösségemben nem zavart volna meg Irányi képviselő 
ur nagy lelkesedéssel és magas patlioszszal ta rto tt előadása sem; 
m ert meg vagyok győződve, hog}? azon ügy, melyet ő megpen
dített, kivitelében annyi nehézségekre és akadályokra fog találni, 
hogy csak hosszabb tanácskozás után, hosszabb idő alatt lehetne 
valami eredményre jutni. Ezen idő alatt a hevesség, mely — 
legyen bár a legnemesebb, mindig rossz tanácsadó a határoza
tok hozatalában — le fog lohadni azon mértékre, melyen a 
kellő higgadtság az igaz u tat megmutatja.

Nem is ezért szólalok f e l ; hanem azért, m ert Helfy Ignácz 
t. képviselő ur engem egyenesen megnevezve reám hivatkozott, 
az alapokra nézve te tt felszólalásában. (H alljuk!) Nehogy tehát, 
ha erről h a llga tok : az gyanittassék, hogy ón a mostani állapo
to t talán helyesnek tartom , vagy azon visszaéléseket, melyek — 
meglehet — létezhetnek, takargatni akarom ; vagy a czólszerüt- 
len kezelést továbbra folytatni óhajtom ; nehogy mondom bárki 
is ezen vélem ényt tarthassa ró lam : kénytelen vagyok egy pár 
szóval röviden nyilatkozni. (H alljuk! H a llju k !)

Elismerem t. ház, hogy az alapok mostani kezelési módja 
nem czélszerü, nem ad megnyugvást sem az országnak, sem a 
felekezetnek; elismerem, hogy a kezelési mód magában a syste- 
mában — s itt  nem egyéneket gyanúsítok — oly régi slendrián 
és nem czélszerü, hogy szükségkép be kell következni azon 
rossz eredm ényeknek, melyek több oldalról mutatkoznak.

A nnyi hosszú évek sora után például nincs egy tökéletes 
szerződési minta, mety a bérletek kiadásánál kielégítő szabályul 
szolgálna; hanem e szerződések sok pontja oly szövevényes, 
hogy azok egyikébe, másikába az illető fél mindig bekapasz- 
kodhatik és ez utón nemcsak felm entetheti magát a bérlet fize
tése kötelezettsége alól, hanem még jelentékeny, az alapra 
nézve érzéken}’ kárpótlást is követelhet magának. (Mozgás.)
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Magam tudok ily eseteket s a t .  miniszter ur sem fogja tagadni, 
hogy jelenleg egy ily uradalmi szerződésre vonatkozólag az 
illető bérlő 30.000 forintnyi kárpótlást követel és a m int én 
ismerem a szerződést: nem egészen alap nélkül. (Mozgás.)

Hogy én mindezen visszaéléseket takargatn i akarnám ; 
attól isten mentsen. De, hogy mind e m ellett Helfy Ignácz t. 
képviselőtársam határozati javaslatát nem párto lhatom : ennek 
oka az, hogy a m iniszter ur által is idézett 1715. és 1790-diki 
törvényekkel ellenkezik. Ezen törvények ellen határozatot hozni 
sem nem lehet, sem ha hoznánk ily határozatot, annak gya
korlati eredménye nem lehetne, m ert határozat törvényt nem 
ront meg és a minisztérium egy ily határozat alapján a törvény 
ellen nem is járhatna el.

Az idézett törvények pedig világosan azt mondják, hogy 
a szóban levő alapok ő felsége patronatusa és felügyelete alatt 
kezeltetnek ; ő rendelkezik tehát felet.tök. Nem mondom, hogy 
alkotmányos országban a törvényekét m egváltoztatni nem lehet, 
nem k e ll: sőt ellenkezőleg, de ezt csakis törvény által lehet 
tenni. (Úgy v a n !)

Vegyük csak a mostani helyzetet. A mostani helyzetben 
opportunus volna-e ezen határozati javasla t?  Hisz a határozat
nak törvény áll ellene, tehát a minisztérium nem felelhetne 
meg az ilyen határozatnak, azért fogjuk föl a fonalat, ott, a 
hol elejtettük ezen alapok jogi természete vizsgálatának folyta
tásával, a mint ezt már Várady Gábor t. barátom  indítványozta 
is. hogy minél előbb beadatván a jelentés, a ház a fölött vég
leg határozhasson. Mihelyt ez m egtörtént, azonnal módjában 
lesz az illetőknek, azaz úgy az államnak, m int a felekezetnek 
saját érdekükben intézkedni, az államnak az által, hogy a költ
ségvetésbe veszi föl az őt illető alapokat, a felekezetnek az 
által, hogy módokról fog gondoskodni, melyeknél fogva ismét 
az öt illető alapok az eddiginél jobb és tökéletesebb ellenőrzés 
mellett kezeltessenek.

Csak ezért szólaltam föl t. ház. ez az. a mit Helfy t. kép
viselő urnák felelni kívántam. (Élénk helyeslés a középen.)

Mivel azonban már felszólaltam , méltóztassék m egen
gedni az igen t. háznak, hogy még egy pár perezre igénybe 
vegyem nagyon becses figyelmüket. (Halljuk! Halljuk!)

Sokszor történ ik  az az életben, hogy a legjobb szándék, a
II. 33*
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legnemesebb törekvés czélját nemcsak eltéveszti, de sokszor 
oly eszközökhöz nyúl, melyek épen azon czélt, melyre az illető 
törekszik, meghiúsítják. Nézetem szerint épen igy járt Irányi 
Dániel igen t. képviselőtársunk. A legnemesebb érzelmeket 
táplálva, a legjobb szándékból kiindulva szólalt fel a lelkiisme
re t szabadsága m ellett; de nézetem szerint össze tévesz
tette  a lelkiismeret szabadságát, és a hitet a vallással. Hinni, 
érezni valamit bensőleg, mindenkinek oly annyira elvitázhatlan 
joga, hogy nincsen hatalom, mely azt kétségbe vonhatná, de 
csak korlátozhatná is.

Azonban vallani, azaz ezen érzéseknek külső tettekkel ki
fejezést adni, oly cselekvény, melynél megbírálandó : vájjon nem 
ütközik-e az állam czéljaiba, vagy az általános erkölcsökbe. 
(Tetszés.) S épen ez az, a mi minden szabadelvüség mellett, 
melyet vindikálok magamnak és pártom nak, bennünket tőle el
különít. Ismétlem, hinni és érezni bensőleg bármit minden 
embernek nem korlátozható szabadságában á ll ; de hogy a tö r
vényhozás kimondja azt, hogy e hitet, bárminő legyen is, külső 
tettekben is szabad ny ilván ítan i: ez oly vallási tévelygéseknek 
nyitna utat, a m inőket maga a t. képviselő ur sem kívánhat s 
a m inőket nem hiszem, hogy egy állam is elfogadhatna. „Aka
rom és legyen!“ Ugyan t. képviselő ur, szálljunk le egy kissé 
az idealizmus régióiból a gyakorlati földre. Ha a szóban levő 
kérdés megoldása oly könnyű v o ln a : akkor oly czivilizált orszá
gokban, m int a minők Németország és Francziaország — nem 
volnánk oly vallási súrlódásoknak tanúi, minők o tt ma is — 
fájdalom — napirenden vannak. Avagy csak nézzük Amerikát. 
Nem üldözik-e o tt a morm onokat az állam egyik sarkából a 
m ásikba: azért, m ert vallásuk bizonyos szabályai ellenkeznek az 
állam törvényeivel. ( Ig az ! a középen.)

Irányi Dániel t. képviselő ur melegen pártolja a nazaré- 
nusokat, pedig azoknak egy tanuk ellenkezik az állam ama 
egyik főczéljával, mely azt parancsolja, védelmezzük az államot 
életünkkel, vérünkkel. (Élénk tetszés a középen.) E  szekta hívei 
pedig a tiz parancsolat egyik pontjának balm agyarázata foly
tán vonakodnak a haza védelmi kötelességét teljesíteni.

Azt m ondotta a t. képviselő ur a m últ költségvetés tá r
gyalása alkalmával ta rto tt beszédében, hogy minden vallást be 
kell venni a törvényes vallások közé és a mennyiben valamely
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vallás szabályai az állam czóljaiba ü tköznek: ennek gátat kell 
utólag vetni. Ez oly tan  t. ház, a mely nézetem szerint igen 
impraktikus. Az én felfogásom szerint az állam úgy jár el helye
sen. ha akkor, midőn valamely vallást az államilag elismertek 
közé befogad: utána néz, m egvannak-e a kellő biztosítékok az 
iránt, hogy ama vallás az állam czéljaival nem ellenkezik. Az 
államilag elismert vallások közé be vannak véve minden keresz
tyén vallások és a zsidó vallás. Az állam m egbírálta ezeknek 
erkölcsi és vallási tendencziáit és ugjr találta, hogy ezek nem 
ütköznek össze az állam czéljaival.

Részemről tehát azon eljárás helyességét hangsúlyozom, 
mely szerint az állam, akkor bírálja meg valamely vallás sza
bályait: midőn a fölött határoz, hogy bevétessék-e az államilag 
elismert vallások sorába. Azon állapot pedig aligha kívánatos, 
melyben pl. baptisták járnak  faluról-falura, s a békés polgáro
kat nyugalm ukban megzavarván, a szegénjr embereket, kiknek 
úgy is nehezükre esik minden fizetés : vallás-szertartási kötele
zettségeik teljesítésének m egtagadására csábítsák. ÍÉlénk helyes
lés a középen, mozgás a baloldalon.)

Czélszerü-e. jó-e, kivánatos-e ez? (Tetszés a középen, moz
gás a baloldalon.) Továbbá azt m ondotta a képviselő ur, hogy 
a nazarénusoknak nincsenek papjaik s hogy az öregeik és értel
meseik magyarázzák az Írás szavait. Bocsánat, képviselő ur, 
nem írástudó értelmes, hanem írást nem tudó phantasták, ábrán
dos leányok és hiszterika asszonyok teszik ezt gyakran. (Nagy 
derültség és élénk tetszés a középen.) Kívánja-e t. képviselő 
ur. hogy ez törvény által is megengedtessék, sőt szentesittes- 
sék? Ezt kérem, nem hihetem. A h it és lelkiismeret szabad
sága még ha meg sem is engedtetnék : meg van az tényleg. 
Ezért üldözni senkit sem lehet. De ezen h it külső tényekben 
nyilvánuló kifejezését ellenőrizni jogában sőt kötelességében áll 
az államnak. (Elénk helyeslés a középen.) Ilyen értelemben vett 
vallási szabadság nem vallási szabadság, hanem vallási tévely
gés és vallástalanság volna. (Helyeslés a középen, mozgás a bal
oldalon. I

Szabad legyen még egy tárgyról megemlékeznem s ez a 
polgári házasság kérdése. (H alljuk!) Tudom, hogy nagjmn 
kényes, de épen ezért kötelességemnek tartom , szabadon meg
mondani erre vonatkozó nézetemet. (Halljuk!) Rászavaztam arra,
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hogy e kérdés tárgyalására bizottság küldessék ki, résztvettem  
ebben, tanulmányoztam e kérdést és voltaképen csak ott láttam 
azon tömérdek nehézségeket fináncziális, kiviteli és opportunitási 
tekintetbeD, melyek megoldásának útjában állanak. Ott láttam ,hogy 
nem volnának erre képes orgánum aink, m ert hisz csak a falusi bíró 
előtt nem lehet polgári házasságot kötni. A mi pedig az oppor- 
tunitás szem pontját illeti, önök. a túloldalon a közvéleményre 
appellálnak; azt mondják, hogy a mit ez k öve te l: az szent. Én 
pedig biztosítom a t. képviselő urakat a túloldalon, hogy a 
felekezetek közt egy sincs, a mely a polgári házasságot kívánná. 
(Úgy van! Igaz! a középről. Ellenmondás a baloldalon.) sőt a 
melynek nagyobb része ezen meg nem botránkoznék.

Igen hosszú idő kellene t. ház, ahhoz, ha a polgári házas
ság behozatnék, míg a nép ezt úgy megszokná, hogy meg
botránkozása iránta csak meg is szűnjék és ne tartaná az ily 
házasságot annak, a minek tarto tta  edd ig : törvénytelennek. 
(Úgy van ! Mozgás.) De ha a közvélemény ezt nem követeli, 
akkor kérdem : m iért akarják ezen vélem ényt reá erőszakolni ? 
Azt mondják, hogy van egy-két kivételes eset, melyben az 
egyén szabadsága és érdekei sértetnek ; a zsidók és keresztyének 
között házasság nem jöhet létre. Hogy vannak esetek, melyek
ben ily körülmények előfordulnak: ebben igazuk van : de erre 
megfelelt a miniszterelnök ur beszédében, midőn kijelentette, 
hogy a kormány e tárgygyal komolyan foglalkozik és ezen 
egyes esetek orvoslása irán t törvényjavaslatot fog beterjeszteni.

Engem  a t. m iniszterelnök urnák ezen nyilatkozata e rész
ben tökéletesen m egnyugtat. A mi pedig a közoktatásügyi 
minisztérium költségvetését m agát illeti, elfogadom azt azon 
reményben, hogy a miniszter ur tekintetbe fogja venni azon 
figyelmeztetéseket, m elyeket egy részről Molnár Aladár és más 
részről egy nem szerencsés pillanatban, midőn t. i. oly nagy 
izgatottságba hozta az Irányi Dániel képviselő ur által beadott 
vallásszabadsági indítvány a házat, Rónay István képviselő ur. 
kinek beszédében, igen sok szép elv van letéve, előadtak. 
(Elénk helyeslés és éljenzés a közepén.)

Tisza Kálmán miniszterelnök: T. ház! Nem kívánok ez 
alkalommal (Halljuk!) a vitában részt venni; (Halljuk!) m e r ta  
legfontosabb kérdésekre nézve, a melyek itt  felhozattak, már 
nyila tkoztam ; hanem csak azon mulasztást kívánom pótolni, a
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melyet akkor elkövettem, a mennyiben nyilatkozatom  végén 
elmulasztottam benyújtani azon határozati javaslatot, melyet 
Irányi képviselő ur indítványa folytán beadni szándékoztam. 
E zt vagyok bátor a t. ház asztalára letenni és erre vonatkozó
lag megjegyezni, hogy tartalm a megegyez a múlt évben hasonló 
alkalomból általam benyújto tt határozati javaslatával. Kérem a 
t. házat, hegy ezt annak idejében szavazásra szintén kitűzze és 
elfogadja.

E lnök : Méltóztassék a beadott határozati javaslatot fel
olvasni.

Beöthy Algernon jegyző : (olvassa a határozati javaslatot) : 
Határozati javaslat. Beadja Tisza Kálmán ministerelnök. „H atá
rozza el a ház, hogy Irányi Dániel képviselő ur indítványa 
akkor fog tárgyaltatni, mikor a kormány által a vallásügyekről 
benyújtandó törvényjavaslatok lesznek tárgyalás alatt." (Helyes
lés a középről.)

Gulner Gyula: T. ház! Midőn a vita jelen stádiumában, 
bátorságot veszek magamnak a t. ház becses idejét és türelm ét 
néhány perezre igénybe venni, teszem ezt nem azért, hogy a 
vallás és közoktatási tárcza költségvetésének tüzetes bírálatába 
bocsátkozzam, hanem teszem kizárólag és egyedül azért, hogy 
azon határozati javaslatra vonatkozólag, melyet Irányi Dániel 
tisztelt képviselő ur a múlt szombati ülés alkalmával b en y ú jto tt: 
jelezzem álláspontomat és indokoljam szavazatomat.

A tárgy t. ház, m elyet az em lített határozati javaslat 
magában foglal, nem uj és ily alakban is nem először fordult 
már meg a ház előtt. Egy nagy igazság, egy igen nagy eszme, 
az öntudatos lénynek term észetadta, veleszületett joga, a lelki- 
ismereti szabadság, vallási hitének és meggyőződésének szabadon 
gyakorolhatása iránti indítvány foglaltatik  abban. Nem egyszer, 
mondom, és nem először történik az, hogy e kérdés ily alakban 
is, de még törvényjavaslat alakjában is előfordul i tt  a ház előtt 
és én legalább nem tudom, hogy akár a múltban, akár a jelen
ben akadt volna hang, találkozott volna tagja a törvényhozás
nak, ki ezen igazságnak valódiságát és ama term észetadta jog 
jogosultságát tagadta vagy csak kétségbe vonni is megkisérlette 
volna. Büszke lehet reá a törvényhozás, ha lehet büszkeség az 
igazság elismerésében, hogy sem a múltban, sem a mostani 
vitánál lényegileg és érdemileg nem vállalkozott senki sem
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szembe állani ezen igazsággal; és mégis hóimét van az t. ház, 
hogy mindannak daczára, hogy nem akadt senki, ki ezen kér
déseket lényegileg, érdemileg ostromolni m erné : 1869 óta foly
tonos halogatást, folytonos bujdoklást követünk ezen kérdésekkel 
szemben. 1869-ben az akkori, boldog emlékezetű kultuszminiszter 
báró Eötvös József maga nyújto tt be egy törvényjavaslatot a 
vallásszabadságról, később a polgári házasságról egy határozati 
javaslat fogadtatott el. Majd 1878. junius 28-án azon emlékeze
tes beszéd következtében, melyet hazánk nagy bölcse Deák 
Ferencz tarto tt, egy bizottság küldetett ki az állam és egyház 
közti viszonyok rendezésére teendő javaslat elkészítése végett. 
Én is tagja voltam t. ház e bizottságnak és megvallom, őszin
tén, hogy ón valóságos keserűséggel néztem azon eljárást, 
melyet e bizottság tárgyalása irányában a minisztérium, külö
nösen a kultuszminiszter ur követett. (Halljuk !) Nem egyszer volt 
és hivatkozom e tekintetben a bizottság bármely tagjára, de 
magára a miniszter urra. Nem egyszer volt az eset, hogy a 
bizottság meghívta, kérette a miniszter u ra t: jöjjön el, jelezze 
a korm ám r álláspontját, azon kérdésekre vonatkozólag, melyek 
a bizottság tanácskozásainak alapul szolgálnak. A ki elmaradt, 
az a miniszter ur vo lt; (Mozgás) hanem elküldötte igenis maga 
helyett egy tanácsosát, a ki azzal kezdte, h o g y : én nem a kor
mány álláspontját, nem a minisztérium véleményét representálom 
e helyen : hanem saját egyéni, magán nézetemet. Nagyon ter
mészetes t. ház, hogy a bizottság nem m ondhatott egyebet, 
m int hogy mi igen köszönjük a tanácsos ur felvilágosításait, 
azokkal élni is fogunk : de nem ez az, a mit mi a kormánynyal 
szemben tudni akarunk. Nem csekélység ez, t. ház, és én nem is 
hoztam volna fel, m ert nem kellemes, de ebben rá  akarok 
m utatni arra, a m it az elébb is mondottam, hogy a kormány 
bujkál e kérdések elől. (Mozgás. Felkiáltások balfe lő l: Úgy van! 
Igaz !)

Mondom, senki lényegileg és érdemileg a javaslatot meg 
nem tám ad ta ; de ez nem elég t. ház, m ert ez nem m utat egye
bet, m int az eszme hozzáférhetetlenségét; törvényhozásnak több 
a kötelessége, m int elismerni az eszme jogosultságát: köteles
sége, ha meg van győződve azon eszme igazságáról, testet is 
adni annak. (Élénk helyeslés balfelől.)

Igaz, t. ház, hogy ma e kérdések vitatása alig van napi
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renden. Egyfelől a keleti bonyodalm ak aggályos konstellácziója, 
másfelől az Ausztriával napról-napra mindinkább összekuszálódó 
helyzet s m indkettőben nagyobb és nagyobb megrázkódások 
lappangó csirája, a hol m eglehet — ne adja isten — de tán  a 
haza létének fentartásaért legjobb erőnket kell összetartanunk: 
nem látszanak a legalkalmasabb pillanatnak e nagy fontosságú 
kérdések vitatására.

De, t. ház, Irányi képviselőtársam határozati javaslata nem 
azt mondja, hogy- fogjunk azonnal, fogjunk holnap e kérdések 
megvitatásához, megoldásához, s én legalább azt hiszem, hogy 
rosszul ismerném a képviselő ur politikai tap in tatá t, ha fel nem 
tenném róla, hogy egy rögtönzést sürgető indítványt maga u ta
sítana vissza, a mostani helyzetből, midőn kétségtelen, hogy 
más sokkal fontosabb életkérdések uralják a helyzetet, izgatott, 
feszült, aggályosán válságos idők nem alkalmasak arra, hogy7 
oly7 kérdések megoldásához fogjunk, a melyekben, megengedem, 
igen sok nagy érdekkel, de igen sok tévfogalommal s még több 
előítélettel kell megküzdenünk. Nem kíván a képviselő ur ha tá
rozati javaslata egy7ebet, m int hogy utasittassék a kormány7, 
hogjT a vallásszabadságról és polgári házasságról törvényjavas
latot adjon be. Nem kíván egyebet, m int azt, a mit a ház több 
ízben elhatározott és nem kíván egyebet és többet, m int azon 
nagy status bölcs végrendeletének végrehajtását, melyet 1873. 
julius 27-én nemzetének hagyományozott. (Élénk helyeslés a 
baloldalon és a szélső balon és a közép több padján.) A miniszter- 
elnök ur ellenzi a javaslatot, rektifikálta m últ év deczember 3-áu 
mondott szavait s fen tartja  azt, hogy M agyarországon vallás- 
szabadság van.

É n  nem nézem oly7 sötéten a dolgokat, m int azokat Irányi 
Dániel képviselő ur itt a házban bem utatta, én nem merném 
Magyarországot azon következtetésekkel bevádolni, m ezekkel 
a tisztelt képviselő ur tette  s meggyőződésből mondom mégis, 
hogy Magyarországon vallásszabadság nincs.

Tan igenis t. képviselőház, Magyarországon vallási türelem 
oly7an, a milyen talán egyetlen államban sem létezik. De ez nem 
vallásszabadság. Magyarország, mint állam, nem ismer, nem véd, 
nem oltalmaz más vallást, csak a bevett vallásfelekezeteket ; 
a mi ezen kívül esik, pedig elfogja ismerni Somssich képviselő 
ur is, hogy ez is jogosult hit lehet: ezeket nem védi, sőt egy7e-
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nesen a törvényre hivatkozva cselekszik a vallásszabadság 
fogalma ellen. Nem rég, a szombati ülésben történt, mikor 
Irányi képviselő ur felhozta a zombori esetet, hogj' egy g}’er- 
m eknek a katholika szertartás szerinti megkereszteltetése ható
ságilag lett megrendelve a szülőknek és ezt a miniszter helyben 
hagyta. A t  miniszter ur közbeszólt, hogy „ez törvény“ . Igaza 
van, szomorú való : de törvény. Mit m utat ez t. ház ? Azt, hogy 
Magyarországon vallásszabadság van? Bocsánatot kérek, azon 
államban, mely állam hatalm i szavával ad valakinek v a llá s t: 
vallásszabadság nincs és nem lehet. (Úgy v a n ! balfelöl.) És 
szóljak-e azon jogi következm ényekről, melyek ezen állapotok
ból előidéztetnek ? Szóljak-e azon törvénytelen gyermekekről, 
kiknek polgári jogai tétetnek kétesekké: m ert ezen kérdések 
megoldása hátráltatik . Nagy fontosságú öröklési kérdések, 
melyekből későbbi időben, midőn összebonyolulnak a viszonyok, 
vajmi nehéz kibontakozni. Tudnék példákat idézni én is arra, 
mily zaklatásoknak vannak kitéve azon egyének, kik egy bevett 
vallásfelekezetből kitérnek a nélkül, hogy más bevett vallás
felekezetbe lépnének át. Tudnék példát idézni, hogy fél közsé
geket exequáltak 10 évi papi tartozásokért, midőn hitök és 
meggyőződésük szerint nem tarto tták  m agokat az elhagyott 
felekezet tagjainak. De minek tegyem  ezt t. ház; köztudomású 
dolgok bizonyításra nem szorulnak. S én nem is kecsegtethetem 
magamat azzal, hogy gyenge szavammal meg fogom győzni 
azokat, kiket a fennálló törvények és a tények meg nem 
győztek.

De azt mondá a t. m iniszterelnök ur szombati beszédében, 
hogy a kormány minden lehetőt elkövet arra, hogy ezen kér
déseket megoldás elé vigye, s hogy ígéretét, melyet a múlt, 
évben tett, beválthassa. Úgy látszik nekem t. ház, hogy az 
eltérés a két álláspont közt, épen itt  van. A t. miniszterelnök 
ur az égető szükség által, m iként magát kifejezé, előre tolt 
kérdések megoldását ígérte. Mi, kik a vallásszabadságot a szó 
komoly és valódi értelmében veszszük; komoly vallásszabadsági 
törvényt és kötelező polgári házasságot értünk. (Helyeslés a 
baloldalon és balközépen.)

Sajátságos az t. ház, tán egy országban sem fordul elő, 
hogy oly nagy fontosságú és oly nagy horderejű kérdések körül, 
hol azt hitte volna mindenki, hogy a közvélemény és főkép a
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parlam ent közvéleménye m egállapodott és szilárd : ily hirtelen 
ily óriási fordulat álljon be. M éltóztatnak emlékezni m indnyájan 
ama nagy beszédre, melyre már kétszer hivatkoztam, melyet a 
ház akkor osztatlan tetszéssel fogadott és mely, kevés kivétellel, 
nem akarok vádat mondani, de aligha mondok valótlanságot, 
midőn azt mondom, hogy az előítélet kivételével, az egész 
országban visszhangra talált: — és aziránt ma mégis kételyek 
merülnek fel. (Helyeslés balfelől.)

íme, t. ház, kevéssel, talán két nappal azután, egy indít
vány hozatik be, hogy utasittassék az em lített bizottság ezen 
kérdésekben javaslatot készíteni Deák Perencz beszédében kife
jezett elvek alapján. És mit m ondott akkor képviselői pádról 
a ház mostani igen t. elnöke (olvas:) „T. ház! én nem szeret
ném elérni azon időt, a midőn azokra nézve, a m iket Deák 
Perencz t. képviselőtársam tegnapelőtt itt m ondott: valaha e 
háznak, vagy az országnak közvéleménye megváltoznék. (Helyes
lés.)“ Elénk helyesléssel fogadta akkor a ház és ma már azon 
eszméknek, azon beszédben lerakott elveknek gyakorlati k iv i
telét nemcsak m agyarázzuk; de minden erővel elodázni igyek- 
szünk. (Élénk helyeslés balfelől.)

T. képviselöház! Én azt hiszem, hogy félreismeri t. kép
viselőtársam Somssich Pál a közvéleményt, midőn azt állítja, 
hogy M agyarországnak közvéleménye e kérdések megoldása ellen 
van és íélreismeri akkor a hitfelekezeteket, midőn a hitfeleke- 
zetekről azt mondja, hogy egy sincs olyTan, mely meg nem bot- 
ránykozik a polgári házasságban. (Zajos ellenmondás balfelől. 
Mozgás a középen.)

Bocsánatot k é re k : qui bene docet, bene distinguit.
Én szándékosan, öntudatosan kerültem  minden vonatkozást, 

mely egy bizonyos osztályra vonatkozik. A képviselő ur e kije
lentésével szemben azonban az én saját álláspontom igazolására 
nem tartózkodom kimondani, hogy nem a hitfelekezetek azok, 
melyek a kérdések megoldásától félnek, hanem azon hitfeleke
zetek lelkészei. (Élénk helyeslés balfelöl.) És itt  ne érje szavam 
azokat, kik e tekintetben nem érdemlik m eg; de ha m éltóztat
nak visszagondolni azon időre, midőn azon em lített beszéd 
következtében az országban átalános izgatottság indult meg azon 
osztály részéről, igazat fognak nekem adni. A t. képviselő ur, 
úgy látszik, hogy sajátságos fogalm akat táplál a vallásszabadságról.
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A t. képviselő ur nem ismer más vallásszabadságot, m int ismeri 
a bevett vallások szabadságát. Bocsánatot kérek, ez egy egészen 
nj tan. A bevett vallásokat ismerjük rég és mióta a keresztény
ség meghonosulva vo lt: minden országnak volt bevett vallása 
és még sem fogja mondani a t. képviselő ur, hogy a vallás- 
szabadság volt ; már pedig az ő logikája szerint ebből az követ
keznék, hogy ahol bevett vallás van. ahol a bevett vallásokat 
az állam oltalma alá vesz i: ott vallásszabadság is van.

É n nem akarok azon enuncziácziók ellen lándzsát törni, 
m elyeket a képviselő ur zavaros tévelygésekről, ábránd képekről 
beszélt, melyek e tekintetben országszerte fenforoghatnak. Izga- 
tókról beszélt, hogy faluról-falura járnak  a hittérítők  és a nyugodt 
békés polgárokat felzavarják nyugalmokból. A tisztelt képviselő 
urnák lehet egyéni meggyőződése, ha igy tekinti a dolgot. Én 
csak arra vag3rok bátor figyelmeztetni a t. képviselő urat, kinek 
az egész ország által elismert klasszikái műveltségénél fogva 
bizonyára a históriában is nagy jártassága van, méltóztassék 
azon időkre emlékezni, midőn a reformáczió kezdődött, azt hiszi 
a t. képviselő ur, aligha, hogy az egyszerre megszületett. Igenis, 
járnak, térítenek, és terjesztik a világosságot, úgy a hogj- tudják, 
a hogy lehet. A hittérítőnek ú tja  soha sem megj? rózsákon, 
mindig tövisen és hogy ha sikert tud felm utatni, higyje meg a 
t. képviselő ur, hogy nem egyéb az, m int az igazság diadala.

T. h á z ! A g 3’ermek nem halt meg, csak alszik. Ezek a 
kérdések ma is felszínen volnának, hog3rha a viszonyok folytán 
az átalános politikai helyzet le nem szorította volna őket a fel
színről. Nekem erős hitem és meggyőződésem az, hogy annál 
könnyebben oldjuk meg e kérdéseket, mentül kevesebb idő ju t 
arra, hogy a tév fogalmak és előítéletek megerősödjenek az idő 
fo ly tán ; annál könnyebben fogjuk megoldani, mentői kevesebb 
időt enged a törvé^diozás arra a halogatásával, hog3r mindezek 
megizmosodva jöjjenek ide a küzdelembe. És épen azért, t. ház, 
m ert én nem tudom menteni, annál kevésbé elfogadni azon 
eljárást, a metyet a kormány e kérdésben e lköve t: nem fogad
hatom el azon indítványt sem. a m elyet a t. miniszterelnök ur 
e pillanatban benjm jtott. Mert az t. ház — valljuk meg őszintén 
— ez a tavalyinak ismétlése. Tavaly majdnem szóról-szóra, 
ugyanazon indítvány hozatott be. Hogy az indítványnak mi lett 
az eredménye, i tt  a mai v ita  m utatja. És én nem akarom azt,



521

hogy ezen indítvány folytán inához egy esztendőre, ugyanazon 
kérdés, ugyanazon stádiumban v ita tta ssék ; én tehát ezen hatá
rozati javaslatot nem fogadom el. De igenis, m ert Irányi Dániel 
képviselőtársam határozati javaslata az én nézetemhez közel áll 
és m ert ezen kérdésekre nézve el kell ismernem, a m int nem 
vonom kétségbe, hogy ő is el fogja ismerni, miszerint azok napi
renden n incsenek; de m ert én is, ezen kérdések mielébbi meg
oldását óhajtom  és m ert nem tudnám meggyőződésemmel m eg
egyezhetni azt, hogy én egy határozati javaslatot, a mely a 
lelkiismereti szabadság proklam álását sürgeti, ellenezzek: elfo
gadom Irányi Dániel képviselő ur határozati javaslatát. (Elénk 
helyeslés és zajos éljenzés balfelöl.)

Tanárky Gedeon közoktatási államtitkát’: T. h á z ! Irányi 
Dániel t. képviselő ur egy erős philippikában felállította azt, 
mintha a magyarországi vallásos állapot olyan lenne, mely m int
egy megszégyenítő képet m utatna fel Európa előtt. É n  nem 
tartom  ildomosnak M agyarországot ily alakban tüntetn i fel, nem 
tartom indokoltnak a t. képviselő ur azon állítását, hogy a ko r
mány különösen a közigazgatásban nem járna  el a kellő szabad- 
elvüséggel s nem tartom  méltányosnak, — sőt felfogásom sze
rin t valóban gyanúsításnak vehetem — azt, hogy ö azt állítja, 
hogy a kormány és a papság m integy szövetkeztek volna, hogy 
a vallásszabadság eseményeit visszatolják, vagy m egakadályoz
zák. hogy e tekintetben törvény alkottassák. (Ig az !)

Magyarország t. ház, mindig vallásos türelm ü ország v o l t ; 
de azt el kell ismernünk, hogy oly általános vallásszabadság, 
mint a milyen most czéloztatik: valóban nem lé te ze tt; hanem 
létezett előbb államvallás, létezett később és létezik most is a 
bevett vallásfelekezetek rendszere, mely elismeri azok jogait, 
biztosítja a viszonosságot és egyenlőséget. Ezen niveau még 
nem mindenütt éretett el az európai államokban, e téren még 
most sem vagyunk utolsók, m ert sok európai országban még 
most is hátrább vannak e tekintetben, m int M agyarország és 
most is államvallások vannak a miveltebb nyugatnak egy részé
ben is.

Én, t. h á z ! azon nézetben vagyok, hogy e tekintetben 
nem lehet elfogadni azon álláspontot, melyet G-ulner (üyula 
t, képviselő ur is hangsúlyozott, hogy ha egy nagyobb eszme 
igazságától meg van győződve valamely törvényhozás: azt



azonnal gyakorlatilag alkalmazni is kell. A törvényhozásnak 
azon eszméket kell gyakorlatilag alkalmazói, a melyekre az 
állam érdekében szükség van, s e tekintetben az én felfogásom 
szerint, m iniszterelnök ur enuncziácziója jelöli meg a helyes 
utat, hogy igenis akar és igyekezni fog a kormány, valamint 
igyekezett minden oly esetben, minden oly viszonyok között, 
midőn a szükség azt k íván ja : törvónynyel előlépni. (Helyeslés.) 
Mondom, az én felfogásom szerint ez az egyedül gyakorlati 
eljárás.

Azt pedig, mit Irányi Dániel képviselő ur a közigazga
tásra nézve elmondott, képes vagyok minden pontjában rekti- 
iikálni. Hogy a vallási politika, a vallásügyi közigazgatás nem 
volt soha ezen 10 év a la tt sem felekezeti, sem e lfogu lt: a mel
lett tanúskodik minden egyes rendelet, a mely e tekintetben 
kiadatott, (Helyeslés.) tanúskodnak mindazon tények, melyek 
ezen kormány alatt történtek. Első volt a pátensnek megszün
tetése. Előfordult egy eset, mely szerint Erdélyben a szomba
tosok — kik régi vallásukhoz híven, ivadékról-ivadékra meg
tarto tták  hitüket, s azt hitték, hogy ez alkotmány őket is 
ótalma alá vette és ők azért nyilvánosan léptek elő kultuszok
kal. Az ottani hatóság erre folyam odott a kormányhoz, hogy a 
szombatosokra alkalmaztassák a régi időben hozott approbaták- 
nak azon rendelkezése, mely szerint azok m egkövezendők (Moz
gás.) A kormány rögtön eltilto tta  attól a hatóságokat és meg
hagyta nekik, hogy a szombatosok gyakorolhassák vallásukat, 
(Helyeslés.) úgy, a m in t azt jónak látják. A nazarénusokra nézve 
ugyanazon állapot állott be azon időben. Őket kényszeríteni 
akarták, hogy gyerm ekeiket megkereszteljék. Folyam odtak a 
korm ánj’h o z ; a kormány pedig elrendelte, m iután senkit sem 
lehet saját meggyőződése ellenére, valamely vallás külön aktu- 
tása kényszeríteni: az erőszakos keresztelés alól. föl kell őket 
menteni. (Helyeslés.) A kormány egyszersmind u tasíto tta  a tö r
vényhatóságokat, hogy a nazarénusokra nézve az anyakönyve- 
ket vezessék ; és nem áll Irányi Dániel t. képviselő urnák azon 
állítása, m intha ezen rendelet most m egváltoztatott volna. U gyan
ezen rendelet ism ételtetett azon meghagyással, m int akkor, hogy 
az illető hatóságok a saját anyakönyvükbe bevezetett azon ese
teket tudomás és ellenőrzés végett közöljék azon egyházzal, 
melyhez a nazarénus jogilag tartozott, vagy még most is tartozik.
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A nazarénusok iránt tehát nemcsak sérelmet nem követett 
el a korm ány; de sőt oly liberális eljárást tanúsított, m elyet 
tagadni nem lehet. ( Ig az !)

Azon kérdés is, melyet t. barátom Irányi Dániel a bap
tistákra és bizonyos Mayer hittérítőre nézve fe lhozo tt: helytele
nül lett itt előhozva; m ert ő is élvezi a m agyar kormánynak 
és a m agyar türelmességnek jó tékonyságát; de ő reá nézve 
meg kell jegyezni, hogy ő nem a vallás gyakorlása végett jö tt 
ide, hanem téríteni. Azonban a térítés terrénum át rosszul válasz
to tta  meg az erdélyi és a szepesi szász lutheránusok közt, kik 
nagyon is ragaszkodnak vallásukhoz és maguk te tték  az akadá
lyokat. Mert arra nézve, hogy a térítés kérdése és a téritők 
miként való elbocsátása valamely államban mi módon intéztessék 
e l : eltérők lehetnek a vélemények. A térítés egy agresszív eljá
rás. A térítő elmegy és hirdeti a népnek, hogy az, a m it eddig 
h itté l: tévelyen alapszik és az igazi hit az, a melyet én hirde
tek neked. Minden hitújítás igy jö tt  létre s igy terjed t el : 
azonban tudjuk, hogy az államok nagy része nagyobb sul}'t 
íéktet és nagyobb gondot fordít ezekre, m int másokra, kik m int 
uj szekta telepednek le az állam területén. Oly állam, mint 
Japán is, sem bánik a térítőkkel úgy, m ert azt m ondja : nálam 
van egy czivilizáczió, egy államvallás, és igy nincs szükségem 
arra. hogy ez felbolygattassék.

Az általános vallásszabadság eszméjét — nagyon jól jegyezte 
meg Grillner képviselő ur, —· e házban senki sem tám adta meg 
és nem is fogja megtámadni, m int eszmét és m int elméletet : 
de az elméletnek törvényhozási utón való alkalmazása és az 
eszmének elismerése, felfogásom szerint nem egy, hanem két 
különböző dolog. (Helyeslés.)

Az általános vallásszabadságról szóló törvény oly hatással 
bír, mely átalakítja vagy átalakíthatja azon tényezőket, a melyek 
eddig egy államban fennállottak. Hogy átalakíthatja és átalakítja, 
valamint hogy nagy részben m egváltoztatja, látjuk ott, hol a 
vallásszabadság valóban és tényleg virágzik. Ott van Amerika. 
Amerikában, mint tudjuk, az általános vallásszabadság dívik és 
milyen átalakító hatással bírt az eszme o tt is a konkret viszo
nyok és az azelőtt a tért elfoglalt faktorokkal szemben? Ame
rikában ezelőtt száz évvel alig volt 25 katholikus egyházközség, 
holott most 5 — 6000 van úgy, hogy a nagyon liberális és az
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általános vallásszabadság légkörében érző amerikaiak egy ú g y 
nevezett állami uniót állítottak fel, félvén, hogy talán még az 
állami érdekek is fognak veszélyeztetni ez által.

Ismétlem azon véleményemet, hogy mindaz, a mi a vallás - 
szabadság terén teendő, nem szabályozható egy általános tö r 
vény által; m ert ezer meg ezer viszony van, mely az állam és 
egyház érdekeivel össze van fonódva, m elyeket a szükséghez 
képest vagy úgy kell kibontani, hogy rázkódtatásra rázkódtatás. 
vagy oly zavarok ne következzenek be, melyek bizonyára nem 
ezéloztatnak azok által, a kik az eszmét m agát mint eszmét 
m egtám adhatatlannak hirdetik.

Azon harm adik tétel, melyet t. barátom beszédének utolján 
felállít, melyben leszállóit az elvek magaslatáról és összefoglalva 
a papokat és a kormányt, úgy állította elő, m intha azok szövet
kezve akadályoznák a vallásszabadságról szóló törvény alkotá
sát. Nagyon sajnálom, hogy ezt te tte  a képviselő ur. Egy elvi 
álláspontról ta rto tt és magasabb röptű  előadás után, leszállani 
egészen és rögtön a gyanúsítás és leszállani a pártérdek szem
pontjára ; az én felfogásom szerint levon m agának ezen előadás
nak magasságából, úgy, hogy valóban el lehet mondani beszéd
jé re : „desinat in piscem, mulier formosa superne.“

Papp Gábor: T. h á z ! Az idő előre haladott stádiumában 
nem volt szándékom felszólalni; m ert ismerem az idő értékét 
és tudom a t. ház türelme ki van már fáradva. Csak is azért 
szólalok fel, m ert Gulner Gyula képviselőtársam  azt á llíto tta : 
hogy azon eszmék, m elyeket m egpendített Irányi Dániel kép
viselőtársam határozati javaslatában : nem annyira a vallásfele
kezeteknek van ellenszenve, m int inkább a felekezetek lelké
szeinek. E nnek fölemlitése erkölcsi kötelességemmé tette  rám 
nézve a fölszólalást, m ert a hallgatás valóságos bűn lenne. 
A nnyit előlegesen ígérek, hogy a t. ház türelm ével nem fogok 
visszaélni, s lehetőleg röviden és a tárgyhoz Irányi határozati 
javaslatához szorítkozom.

E határozati javaslatnak súlya van, nemcsak természeté
nél, nemcsak eszmegazdagságánál, nemcsak a benne lefektetett 
igazságnál fogva; hanem súlyt ad e határozati javaslatnak be
terjesztőjének tiszta egyéni jelleme, férfias higgadtsága, tö rté 
nelmi múltja, k it — m int a szabadságnak bátor bajnokát már
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a múltból tisztelni és szeretni tanultam . Legyen meggyőződve 
Irányi Dániel tisztelt képviselőtársam, hogy ha valaki barátja, 
barátja igaz lélekkel, tiszta szívvel és jól, helyesen értelm ezett 
vallás és lelekismereti szabadságnak: én is az v agyok ; m ert 
nagyon jól tudom, hogy saját egyházam is nehéz küzdelmek 
után vívta ki az életjogot; nagyon jól tudom, hogy mikor a 
protestáns egyház is beleküzdötte m agát — hogy úgy m ondjam 
— az államok életébe, mikor lobogóját magasra emelte, ezen 
lobogóra a lelkiismeret és vallásszabadság volt jelszóul fölirva. 
Csak annyiban térek el Irányi képviselőtársam tól és ezt indo
kolni fogom, hogy ón, m int e szabadság igaz barátja, óhajtom 
a szabadságot a vallás terén i s ; de nem a szabadosságot. A sza
badságnak is van korlátja, e korlát a rend, mely egyúttal biz
tosítéka a szabadságnak. A vallásszabadságnál is meg kell tenni 
e korlátokat, úgy, m int a biztonságnak és rendnek k o rlá tá it: 
ha azt nem akarjuk, hogy ez is szabadossá váljék, meg kell 
lenni itt is azon korlátoknak, a mely biztosítja az állami ren
det, a melynek korlátain belül az állam érdekei nem veszélyez
tetnek, a mely korlátoknak m egtartása — azokon túl nem 
menés m ellett biztosítva lehetünk a felöl, hogy m agyar állami 
létünk koczkáztatva nem lesz, sem a jelen válságos időszakban, 
sem jövőben a körülözönlő idegen elemek között. Ebből a szem
pontból fogom ón föl a határozati javaslatot. Irányi képviselő
társam hivatkozott arra, hogy M agyarországban vallásszabadság 
n incs; érintette az izraeliták, a héberek egyházi viszonyait. 
Tökéletesen osztozom nézeteiben. Magam is nagy igazságtalan
ságnak tartom  azt, hogy az izraeliták politikailag vannak csak 
egyenjogositva, egyházilag nincsenek. Különösen a Mózes val
lása iránt, az izraelita egyház iránt, a mely a keresztyén anya- 
szentegyháznak bölcsője vala, a keresztyén egyház csak szent 
kötelességét teljesíti, midőn ezen egyház tagjainak az egyház 
terén is megadja a tökéletes jogegyenlőséget.

Á ttér azután a t. képviselő ur a nazarénusokra. E n is sze
rencsés vagyok ismerni őket, én is többször érintkeztem  a 
nazarénusokkal, és ón, a ki a vallásosságnak oly hőkeblü barátja 
vagyok, a ki vallásomért m indent fel tudnék áldozni, még éle
tem et is: megvallom, hogy egyúttal m agyar is vagyok. E n n em  
haboznék egy perczig is megadni a nazarénusoknak a vallás
szabadságát, hogy ha nem tudnám, hogy e vallás dogmája és 
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hitczikkelyeiben van eg}· pont, a mely az állami lét biztonságát, 
az állam fentartását koczkáztatja.

Nagyon jó l tudja Irányi Dániel képviselőtársam, a mint 
maga is érintette, hogy a nazarénusoknak dogmájok van, mely 
a véradót megtagadja az államtól. Mihelyt ezen egyházat, mint 
olyat bevennők az államba, mihelyt ezen egyházat vallási cse
lekményeiben az állam biztosítaná és védelmezné : eo ipso ezen 
egyháznak azon dogmáját is védelmezni kellene az államnak, 
mely épen, ö tőle a véderőt megtagadja, és a honvédelmi köte
lesség teljesítését bűnnek tartja . Es ha e vallás Magyarországon 
elterjedne: valóban félteném különösen a jelen kritikus viszo
nyok közt a m agyar nemzet fenmaradását. Szeretem egyhá
zamat, ragaszkodom hozzá ; de ha egyházam hitczikkelyei által 
a m agyar állam biztonságát veszélyeztetve, a m agyar állam 
érdekeit koczkáztatva látnám, ha volnának oly hitczikkei, melyek 
mellett Magyarország ki lenne téve azon lehetőségnek, hogy az 
állam, mint m agyar állam létezni megszűnnek, m ert ellensé
geinknek igen könnyűvé lenne téve a d iada l: bárm ennyire 
ragaszkodom is egyházamhoz, inkább egyházamtól válnék meg, 
mintsem m agyar nem zetiségem től: m ert a magyarság fölötte 
áll előttem mindennek, m ert a vallásszabadságot, egy jobb fel
világosultabb kor okvetlenül meghozza ; mig ha nemzetiségemet 
elvesztem: azt semmi kor sem tudja többé visszahozni. Ismétlem 
újra, hog}' én a vallásszabadságot egész teljességében óhajtom 
épen úgy, m int Irányi t. képviselőtársam, csupán azon korlátot 
vonnám meg, a melyen belül kell maradnia, hogy szabadossággá 
ne legyen. Kimondanám, hogy m inden egyház tökéletes vallás- 
szabadságot bírjon, kivéve azokat, a m elyeknek hitczikkei a 
m agyar állam érdekeit veszélyeztetik, ennek — m int ilyennek 
fennállhatását koczkáztatják. Ezen korlátozással, én minden 
egyháznak megadnám a vallásszabadságot és nem szorítkoznám 
csak is most létező felekezetekre, hanem megadnám az ezután 
keletkező felekezeteknek is.

Mint az imént einlitém, én ismerem a nazarénusokat, egy
szer eljöttek azok hozzám, én igyekeztem őket felvilágosítani, 
meggyőzni arról, hogy a bibliát nem betűk szerint kell venni, 
hanem az azokban rejlő erkölcsi tanúságot kell tekinteni. Sze
rin tük csak az az igazság, a mi a bibliában van, és minden 
más tudomány kevés értékkel bir előttök. Vallásukban igen



527

sok szép eszme, különösen szép az igazságszeretete; csupán 
csak az a hibájok van, bogy ők a bibliát betű szerinti értel
mében magyarázzák. Mikor ón a tudomány fegyverét vettem  
elő, hogy őket meggyőzzem . határozottan kijelentették, hogy 
ők arra semmitsem adnak, m ert csak az az igazság, a mi a 
bibliában van. Egy olyan felekezet, a mely a tudományra 
semmit sem a d : a haladás szabadságlobogójával sem já rh a t elő : 
mert egyeseknek úgy, m int nemzeteknek lelki ereje, mérséke 
tudományos képzettségüktől függ, a hol tudomány és lólekerő 
v a n : ott van igazságismeret, s az igazság ismerése az, mi sza
badokká teszi az egyeseket és nemzeteket. E  m ellett a véradót 
megtagadtató hitczikkénél fogva az államra nézve veszélyes is, 
s én azon véleményben vagyok, hogy ily felekezet semmi lét
joggal nem bir, és ha nagyobb m érvben elterjedne : m agát az 
állam létalapját veszélyeztetné. Igen természetesnek tartom  hát. 
ha az állam küireható tényeiben nem csak nem védelmezi, de 
létjogát sem ismeri el oly felekezetnek, melynek hitczikkei, ha 
nagy körben terjednének el, magának az államnek létalapját 
rendítenék meg.

Fölem lítette Irányi képviselőtársam a baptistákat és itt 
megjegyzem, hogy nem osztozom Tanárky t. állam titkár ur 
azon védelmében, m intha helyesen jártak  volna el az illetők 
Mayer Henrikkel, m int térítővel szemközt. Ha az eszméknek 
nincsenek apostolai, nem terjednek, Mayer Henrik saját meg
győződésük szerinti igazságot hirdetni já r t  és az ő szerinte 
igaz vallásnak igyekezett híveket téríteni. Minden eszmének 
megvannak a maga apostolai, a kik terjesztik az eszm ét; de 
nem ezen terjesztők térítenek, hanem az eszmék, az igazságok 
térítenek és véleményem szerint az igazság nincsen egy feleke
zetnek sem kizárólagos birtokában, és a ki az igazságot te r
jeszteni akarja: nézetem szerint annak főérve nem lehet az, 
hogy az ö felekezetében van az igazság, hanem annak a tudo
mány fegyverével az eszmék harczterére kötelessége lép n i; m ert 
m ikor az eszmék egymással küzdenek: az által mindig az igazság 
nyer, m ert az eszmék egymás közti harczában fejlődik ki az 
igazság. Egyház, mely érzi igazságát: nem fél a harczi keztyü 
felvételétől. A mely egyház érvek ellen nem ellenérvekkel, ha
nem a hatalom nak elnyomó fegyverével küzd, azon egyház ön
maga elismeri, hogy nincs igazsága, hogy gyenge a szellemi
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erő fegyverével szemben szálln i; vagy ha igazsága van, föl
kenteiben nincsen erő igazságát bebizonyítani.

Á ttérek most a polgári házasság kérdésére. (H alljuk!) 
M indnyájan tudjuk, hogy a házasságnak jogi és erkölcsi alapja 
v a n : jogi alapját képezi a polgári szerződés, a birtokviszonyok 
rendezése; erkölcsi alapját: a szerelem. S épen azért, mert 
erkölcsi alapja van, egyházilag kel) megszenteltetnie, és meg
vallom, nagyon óhajtanám, ha M agyarországon nem állana be 
azon szükségesség, hogy a polgári házasságot be kelljen hozni. 
De épen azért, m ert nem tagadom, sőt elismerem, hogy az 
államnak joga van behozni a polgári házasságot, s még azt is 
elismerem, hogy elodázhatlanul szükségességgé is válhatik rá 
nézve a behozatal, akkor, mikor t. i. az egyes felekezetek lel
készei nem tartják  tiszteletben még a létező törvényeket sem, 
pedig az Irányi t. képviselőtársam által felhozott példák azf 
m utatják, hogy még a törvényesen bevett felekezetek viszo
nyait szabályozó törvények sem tartatnak  tisz te le tben : midőn 
oly esetek merülnek fel, minőket ő illusztrált, midőn m egtör
ténhetik , a mi m egtörtént, hogy törvényes házasságból született 
gyerm eket törvénytelennek írtak be, — holott az anyakönyv 
nem csak egyházi, hanem polgári közokmány is, mely által a 
gyerm ek örökösödési s általában polgári jogai vonatnak két
ségbe ; — midőn egyes főpapok közel sógorságban álló jegye
seknek dispenzácziótadásra az által érezték magokat indíttatva, 
hogy a jegyesek kijelentek, miszerint reverzálissal kötelezik 
m agukat arra, hogy születendő gyerm ekeiket egy bizonyos fele
kezet hitelvei szerint fogják n ev e lte tn i; — midőn ilyen jelen
ségek vannak: az államnak nem csak joga van, hanem okvet
lenül kötelessége is, hogy a házasságkötést kivegye a törvényt 
nem tisztelő papok kezéből, s igy a polgári házasság beho
zassák. Nekem, m int lelkésznek az az óhajtásom, hogy az egyes 
felekezetek közti súrlódások elkerültessenek, s hiszem, hogy 
azoknak csak ez utón lehet véget vetni.

Óhajtandó volna, hogy a lelkészi kar emelkedjék fel hiva
tásának magaslatára, a törvények tiszteletére ; óhajtandó volna, 
hogy ne találkozzék lelkész, ki a tö rvény t lábbal tapodja, s igy 
arra mutasson példát, a mitől épen visszatartani kellene híveit: 
de ha ez meg nem tö rté n h e tik : akkor bár vannak okok, melyek 
szükségessé tennék, hogy a polgári házasság ne hozassák be. —
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mert még közegeket sem találnak minden községben az anya
könyvek vezetésére, legalább nem oly biztosakat, m int ma a 
lelkészek, — de mondom, mig a lelkészi kar hivatásának m agas
latára fel nem tud emelkedni, addig ón is azt óhajtom , hogy a 
polgári házasság hozassák be. (Élénk helyeslés.)

Az oktatásügyre vonatkozó megjegyzésemben rövid lehetek, 
mert Molnár képviselőtársam  tegnap elm ondott elveit magaméi
nak ismerem, s azokat a tisztelt kultuszminiszter u r figyelmébe 
ajánlom. Különben a költségvetést átalánosságban elfogadom. 
(Élénk helyeslés.)

Simonyi Ernő: T. ház! A vallás- és közoktatási m iniszter ur 
költségvetése tárgyalásánál oly nagy fontosságú ügyek vonattak 
be a tárgyalásba, hogy azokra nézve kimerítően nyilatkozni egy 
beszéd keretében egyáltalában nem lehet.

Sajnálom, hogy ezen nagy fontosságú kérdések nem egyen- 
kint tá rg y a lta tn ak : m ert valóban nagy fontosságuknál fogva 
megérdemelnék, hogy azokat a képviselőház kimerítően és egyen- 
kint tárgyalja

I tt van t. barátom Irányi Dániel indítványa a vallássza
badságra vonatkozólag; i tt  van Helfy t. barátom  indítványa az 
alapok és alapítványok kezelésére vonatkozólag, i t t  a miniszter 
ur jelentése a közoktatás-ügyről. Mindezek oly nagyfontosságu 
kérdések, m elyeket ha ezen tárczának teendőit akarjuk bírálat 
alá venni, meg kellene tüzetesen, alaposan beszólni. É n azt 
hiszem, hogy ez egy beszédben teljes lehetetlen.

Mi az első kérdést illeti, a határozati javaslatot, melyet 
Irányi Dániel t. barátom  b e a d o tt: erre nézve én megvallom, oly 
érvet, a mely bármely bíró előtt csak egy pillanatra is meg 
állhatna, ellene fölhozni nem hallottam.

Az épen most előttem szólott képviselő ur azt mondja, 
hogy a vallásszabadságnak is kell korlátainak lenni. Engedőimet 
kérek, én a vallásszabadságot úgy értem, hogy annak korlátáit 
a polgári köztörvónyek képezik. Azon vallás, mely a köztörvé
nyekbe nem ü tközik : szabad vallás, hanem hogy a vallások, 
melyek különben a köztörvényekbe nem ütköznek, egy állam 
törvényei által bevett és nem bevett, vagy bevett, m egtűrt vagy 
nem szabad vallásokra osztályoztassanak: ezt a vallásszabad
sággal m egegyeztethetőnek nem tartom. Ha oly vallás szándé
koltatok behozatni, mely a polgárokat polgári kötelességeik tel-
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jesitésétől elvonja: ezt m int a köztörvénybe ütközőt az állam 
nem tűri, különben a lelkiismerettel nem gondol, m ert az állam
nak egyáltalában nem feladata az egyesek lelkiismeretét regu- 
lázni, szabályozni, m ert az teljes lehetetlen.

E rre  nézve meg kell vallanom, hogy azon utat, melyet 
a miniszterelnök ur már a múltkor, midőn ellenezte Irányi t. 
barátom  határozati javaslatának elfogadását, úgy ma is. hatá
rozati javaslatának beadásával k ö v e te tt: ón másnak nem tekint
hetem, m int annak, hogy ezen kérdés elodáztassék, a mely 
kérdésben a kormány egyenesen tagadólag fellépni nem mer. de 
a mely kérdésbe beleegyezni sem mer. Hogy mi oka ezen nem 
mérésnek, azt most hosszasan taglalni nem akarom ; hanem azt 
hiszem, hogy Irányi t. barátom  eltalálta az igazat, midőn azt 
mondta, hogy a papság befolyásától fél.

Már én megvallom, hogy magam is csak azon egy lehetőt 
látom, hogy a kormány attól fél, hogy a papság támaszát el 
fogná veszíteni. M ondjanak valami más lehető okot, a mely 
plausibilis, — és ón kész vagyok azt elfogadni; de ha nem 
képesek mást m ondani: méltóztassanak megengedni, én mást 
nem találhatok. E tekintetben én azt hiszem, hogy a papságnak 
érdekében lóvén ezen vallási reform okat vagy elmellőzni, vagy 
legalább egy időre elodázni: igen természetes, hogy ezen vallási 
reform okat ellenzi és ellenzeni is fogja mindörökké. Arra hiába 
várakozik bárm elyik minisztérium, hogy úgy alakuljon a papság, 
hogy azt, a mi saját érdekét sérti, ne ellenezze.

Hanem méltóztassanak m egtenni azt a próbát, hogy a vallás
szabadsági, a polgári házassági törvényeket m egalkotják s mél
tóztassanak meghinni, hogy a papság ép úgy fogja támogatni 
az illető korm ányt, — nemcsak önöket, hanem m inket is, ha 
mi lennénk a kormánjmn — (Derültség,) m int tám ogatta mos
tanáig, mig a vallásszabadsági, a polgári házassági törvény nem 
v o l t ; hanem addig, mig föntarthatják  azon törvényeket, melyek 
nekik befolyást adnak : természetesen ellenezni fogják a refor
mokat.

A mi azon határozati javaslatot illeti, melyet a miniszter- 
elnök ur ma Irányi Dániel t. barátom  határozati javaslata elle
nében beterjesztett, megvallom, nem tudom mit gondoljak róla. 
Az olyan, m intha a szabadelvű körben egy értekezlet alkalmával 
elhatározná a párt azt, hogy, ha a holnapi vitában a kormány



m egbukik: akkor tám ogatni fogja. Ez olyan eső után köpenyeg, 
hogy ily határozati javaslatot én soha a házban komolyan beadva 
nem láttam.

Irányi Dániel t. barátom határozati javaslata azt kéri, hogy 
utasittassék a kormány, hogy törvényjavaslatot terjeszszen elő. 
A miniszter ur azt mondja. Irányi javaslata tárgyaltassék akkor, 
mikor a miniszter által beterjesztett törvényjavaslatok fognak 
tárgy altatni. Hiszen kérem, ha a minisztérium e tárgyban tör
vényjavaslatokat terjeszt be : akkor már Irányi javaslata telje
sítve van: akkor nincs rá szükség, hogy újra tárgyaltassék. Mert, 
hogy mily irányban terjeszt a kormány elő javaslatot, azt Irányi 
nem határozta meg, csak átalános elvekben : polgári házasságról 
és vallásszabadságról. No már most mily irányban, mily szellem
ben lesz ez a törvény m egalkotva: azt igen természetesen Irányi 
a kormánynak nem irta  e lő : hanem megelégszik azzal, hogy 
ezen nagy fontosságú kérdések érdemleges tárgyalás alá fognak 
jönni a törvényhozás előtt és a törvényhozás véglegesen fog a 
fölött dönteni. Azt m ondta még a miniszter ur szombati beszéd
jében. hogy hiszen a kormány már a múlt esztendőben adott 
szavát be akarja váltani ; de hát igen sok fontos ügy akadályozta 
őt eddig abban.

Én megengedem azt, bármely időben is a kormánynak igen 
sok fontos ügygyei kell foglalkoznia; megengedem azt is, hogy 
ez évben a kormányférfiak egy része, a minisztérium egy része 
a szokottnál komolyabb kérdésekkel foglalkozik, tudniillik a 
bécsi alkudozás kérdésével. Igen, de ezen szakminiszterek, kikről 
itt szó van. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az igazság
ügyi minisztérium, ezek tudtom ra nem foglalkoztak ezen fontos 
kérdésekkel. Tehát ezek és ezeknek szakközegei elkészíthették 
volna azon törvényjavaslatokat, melyeknek beterjesztését a kor
mány a múlt esztendőben megígérte.

Fel volt említve azon jeles beszéd, mely oly lárm át csinált 
az országban, melyet volt képviselőtársunk, Pest belvárosának 
képviselője, Deák Ferencz mondott. Igaz, hogy annak idejében 
nagy zajt ü tö tt ' és nagyra voltak vele, sőt még a különben 
élesen látó katholikus papság is felült neki. m ert komolyan hitte. 
En m indjárt akkor, midőn ezen beszéd elmondatott, utána fel
keltem és azt mondtam, hogy egyébre nem szolgál, m inthogy a 
képviselőház fig3’elmét a tárgyalás alatt levő kérdéstől elvonja.
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És igy is volt. Akkor a kérdés elvouatott, örültünk mindnyájan 
a nagy dolgoknak, melyek kilátásba helyeztettek és esztendők 
elmúltával még csak komolyan szóba sem hozattak ezen kérdé
sek a t. ház előtt. Ez czéloztatik azon indítvány által is, mely 
most Irányi t. barátom által beadott határozati javaslat ellenében 
beadatott. Hiszen nem más az, m int a múlt esztendei indítvány 
ism étlése; hiszen azt a múlt esztendőben is beadták.

Azt akarja a miniszter ur mondani, hogy ez évben, az 
előttünk álló évben kevesebb fontos kérdéssel fog foglalkozni 
a minisztérium, m int a múlt évben ? Hiszen azon nagy kérdé
seket, melyeket a m iniszter ur é rth e te tt: azokat még csak m eg
kezdve sem látom, nem hogy megoldva lennének, tehát tulaj- 
donkópen foglalkozni még csak ezentúl fognak velők. Ha tehát 
a nagy kérdések még eddigelé is akadályozták a k o rm án y t: nem 
lehet remény arra, hogy a jövő esztendőben a nagy kérdések 
hiányában többet foglalkozzék ezen kérdésekkel, m int foglal
kozott a múltban és azért ón részemről az Irányi Dániel által 
beadott indítványt pártolom.

Mi azon másik indítványt illeti, melyet Helfy képviselő- 
társam b ead o tt:

Megvallom, hogy óhajtottam  volna, hogy az a költség
vetésnek egy másik pontjánál, m int különálló indítvány tárgyal- 
tassók és igy vétessék f e l : m ert én a kérdést úgy természeténél, 
m int különösen a kormány tekintélyénél fogva igen nagyfon- 
tosságunak tartom.

Móltóztassók megengedni, de rövid idő alatt a közalapok 
és alapítványok kezelési módjára oly vádak és oly tények hozattak 
fel a közoktatási miniszter ellen, hogy ezeket napról-napra 
elodázni és „majd fogok felvilágosítást, adni“ válaszszal elütni 
nézetem szerint nem lehet. A t. m iniszter ur azt, mondja, hogy 
azon vádak, m elyeket ellene Helfy Ignácz t. barátom felhozott, 
tendencziosus ferdítések. M eglehet; — de méltóztassók azt bebi
zonyítani ; hanem ne móltóztassók azt m ondani: „a melyekre 
nézve én a t. háznak a legközelebbi napokban felvilágosítást 
fogok adni.“ Hisz az indítvány nem tegnap nyu jta to tt be, hanem 
hetek előtt s volt a miniszter urnák ideje elkészülve lenni és 
azt nem napról-napra elodázni. ím e ! ma felszólalt a t. állam
titkár ur és csak egy szóval érintette volna, hogy ezek tenden
cziosus ferdítések és m utatta  volna k i: m iért? Hanem csak szóval



tartani a házat és azt kívánni, hogy azt elhigyje, midőn oly 
tények soroltatnak fel, melyek megczáfolása talán igen könnyű 
v o ln a : azt részemről sem nem helyeslem, sem el nem fogad
hatom.

Felhozatott például, hogy a miniszter ur egy egyetemi 
telket cserélt be egy más telekkel. Az universitas telke ugy- 
hiszem 250,000 frtra  volt becsülve, a másik 60— 70,000 frtra  és 
a miniszter ur nemcsak odaadta a 250,000 frtos telket a 60— 
70,000 frto sé rt: de még 90,000 frto t ráfizetett. (Mozgás.) Akkor 
azután azt mondani, h o g y : „én nem csináltam más pénzműve
leteket. m int hogy eladtam annyi kötvényt, a m ennyi szükséges 
volt azon épületek felállítására, melyekre a t. háztól felhatal
mazását nyertem ,“ mégsem lehet: m ert erre nem nyert a tiszt, 
miniszter ur felhatalm azást a háztól és ez nem teszi azt, hogy 
annyi kötvény adatott el, a mennyi az épületek felállítására 
szükséges v o lt: hanem ha oly cserét v itt véghez, melynek hasznos 
voltát könnyű lenne a háznak bemutatni, vagy ha azt mon
daná. hogj· nem igaz és hogy a telek most is az universitásé : 
akkor nagyon meg volnánk nyugtatva; hanem nem ismerem el 
a miniszter urnák azon jogát, hogy akármily jószágot a tö r
vényhozás beleegyezése nélkül eladhasson. (Úgy v a n ! balfelől.)

Pedig ez nem az egyedüli eset. I t t  a zárszámadás, mely 
az universitás vagyonáról beszélve azt mondja, hogy a vallás
os közoktatási miniszter ur kezelése alatt lévő alapok 1875. 
évi zárszámadásait megvizsgálva, ugyanazoknak az em lített 
év végén létező vagyoni állapotát m utatja ki a számszék. 
Tehát a számszéknek beterjesztette a miniszter ur a számadá
sokat, nekünk pedig csak ezt m ondja: az univerzitás, a váczi 
siket-néma intézet, a vakok intézete, a nemzeti muzeum stb. 
hanem, hogy azok az alapok mily módon kezeltetnek, a melyek 
azon fedezetet adják : abba nekünk nincs jogunk beavatkozni. 
Továbbá megjegjrzi a számszék, hogy a budapesti királyi egye
temi alap 390,000 írttal, a m agyar nemzeti mnzeum 11,000 
írtta l, a váczi siket-néma intézet 46,000 írtta l, a vakok orszá
gos intézete 14,000 írttal, összesen 471,000 írtta l tartoznak az 
állami kincstárnak, és hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter u rat ezen tartozásnak az állami pénztárba való befizetésére 
felszólította ; de hogy a miniszter ur ezt teljesítette volna, arról 
a zárszámadás hallgat.
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De tovább megyek. Azt mondja a számvevőszék : „meg
jegyzendő, hogy a három piczi jószágrész 61,000 ír té r t  el adat
ván a nélkül, hogy a közoktatási miniszter ezen eladást előle- 
gesen vagy titólagosan bejelentette volna a törvényhozásnak : 
az állami számszék az eladásra vonatkozó ügyiratokat betekin
tés végett bekérte, melyek azonban nem küldettek meg.“

Engedőimet kérek, oly ellenőrzés és oly kezelés, a mely 
sem számot nem ád, sem az eladott jószágra vonatkozó eladási 
ügyiratok m egtekintését senkinek meg nem engedi : nézetem 
szerint közvagyonnál lehetetlen. M agánvagyont lehet talán így 
kezelni; de közvagyont nézetem szerint lehetetlen. Azt mondja 
a miniszter ur, hogy oly épületekre adott el kötvényeket, a 
melyekre nézve a képviselöháztól felhatalmazást nyert. Ugyan 
kérem, hát a m intarajz tanoda felállítására nyert-e felhatalmazást 
a képviselőháztól ?

Azonfelül minisztériumában felállított egy egész építkezési 
osztályt és felfogadott abba egy építészt, kivel oly szerződést 
kötött, mely szerint az építés a felülvizsgálás és a vállalkozás, 
mind reá bízatott. És ez mind a képviselőház tudta nélkül tö r
tén t ! És azután a közoktatási miniszter ur azt mondja, hogy ö 
semmi másra nem költ, m int a mire a képviselőháztól felhatal
mazást nyert.

Azt m ondja a miniszter ur, hogy ő szerezni is tud, nem 
csak költeni. Igen fogok örvendeni, ha ezt befogja igazolni : 
hanem igen kérem, hogy saját tekintélye érdekében ne méltóz- 
tassék ezen kimutatásoknak előterjesztését napról-napra elodázni. 
(Tetszés a szélső baloldalon.)

Mikor aztán ezeket elmondta, a miniszter ur azt mondja 
tovább, hogy komoly időkben is a korm ánynak kötelessége szá
mot adni a pénzkezelésről.

Azt mondja, hogy egyszerű határozattal, mint azt Heltfy 
képviselő ur akarja, ezen kérdést megoldani nem lehet. Már a 
m últ évben kifejezte a képviselőház azon nézetét, miszerint két
séget nem szenved, hogy a közoktatásügyi minisztérium minden 
alapok kezelésére és igy a szóban levő alapnak kezelésére nézve 
is felelősségre vonható. Ig e n ; de m ikor kérdőre vonatik. azt 
mondja, hogy sem nekünk nem felelős, sem a számszéknek. 
Midőn aztán ez szóba kerül, törvényekre hivatkoznak, m int azt 
Somssich Pál t. képviselő ur is tévé. De kérem mit mondanak
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ezen törvények? Az 1715. évi LX X IV . törvényczikk világosan 
így szó l: (Olvassa:) Articulus 74. Ratione controversiae dimi
dietatem arcis et dominii Bozok tangentis. (Derültség a szélső 
baloldalon.) Kérem, nem egészen összefüggésnélküli ezen dolog, 
mert az volt a kérdés, hogy azon arx Bozok tartozik-e a nagy- 
szombati jezsuita kollégiumhoz. E rre nézve tehá t nem azt 
mondja, hogy ezen alapok minden számadás nélkül kezeltetnek, 
hanem a z t :

„Cujusmodi Seminariorum, Convictuum et Collegiorum, 
pro Iuventute Ecclesiastica, aut Seculari, per quoscunque, sive 
intra, sive extra Regnum fundatorum, dum et quando necesse 
videbitur, Inspectionem ; et cum exactione Rationum, utrum 
Fundationi satisfiat ?. Investigationem  Sacra Regia Majestas sibi 
Soli, pro Apostolico munere, et Suprema A uthoritate Sua. 
reservat.“

0  Felsége azt mondja itt, hogy ő. m int apostoli király 
fentartja magának, hogy legyen neki suprema inspekcziója és 
mikor jónak látja : számadást kérhessen és vizsgálatot ren 
delhessen.

A mi azon módot illeti, a mely szerint ö felsége ezen ala
pokat és alapítványokat kezeli, erről az 1723: LX X I. törvény
czikk szól, amely ezt m ondja: U t siqui Praelatorum , aitt quo- 
rumcunque beneficiorum ecclesiasticorum, possessores, ecclesias 
aut beneficia sibi concredita minus curarent, aedificiaque et fun
dus instructos desolari perm itterent, ruinosos vero non aedifi
carent ; talium Praelatorum  et quorumvis beneficiatorum pro
ventus per Suam Majestatem S. qua summum Eccl. Patronum  
in Sequestrum sumi et ad restaurationem  Eccl. et aedificiorum 
et fundorum reparationem  applicari valeant.“ Itten  tehát nem 
arról van szó, hogy ezen alapok és alapítványok felett a habs- 
burg-lothringai Ferencz József rendelkezhessék ; hanem arról, 
hogy a magyar király intózkedhessék.

Arról, hogy a m agyar királynak e tekintetben mi a kö te
lessége, világosan szól az 1848 : III-d ik  törvényczikk 3., 4. és 
fi. §§-ai. A 3. §. ugyanis ezeket m ondja: „0  felsége és az 0  
távollétóben a nádor s királyi helytartó  a végrehajtó hatalmat 
a törvények értelmében független m agyar minisztérium által 
gyakorolják s bármely rendeleteik, parancsolataik, határozataik, 
kinevezéseik csak úgy érvényesek: ha a Budapesten székelő
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miniszterek egyike által is aláíratnak. Tehát ö Felsége nem 
adhat ki rendeletet és intézkedést, a mely egy Budapesten szé
kelő miniszter által nincs aláírva.

A mi pedig a felelősséget illeti, a következő §. ezt m ondja: 
„A minisztériumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos el
járásáért felelős.“ Kinek felelős a m iniszter? E zt határozottan 
meghatározza a 33. §., mely előírja, hogy ez mi módon, ki előtt 
és ki által gyakorlandó.

E rre  nézve nincs kérdés ; hanem arra nézve, hogy ezen 
alapok és alapítványok ide tartoznak-e vagy sem ?

E tekintetben intézkedik a 6. §., mely ezeket mondja : 
„Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m agyar királyi udvari 
kanczelláriának, a királyi heljhartó  tanácsnak s a királyi kincs
tárnak, ide értvén a bányászatot is, köréhez tartoztak, vagy 
azokhoz tartozniok kellett volna s általában minden polgári, 
egyházi, kincstári, katonai és általában minden honvédelmi tár
gyakban ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak 
a m agyar minisztérium által fogja gyakorolni.“ ím e ez kizár 
minden kételyt arra nézve, hogy milyen term észetök van ezen 
alapok- és alapítványoknak ? De mit jelentenek ezen törvóny- 
czikkek ? Nem jelentenek egyebet, méltóztassanak az akkori 
naplókat felütni, m int azt, hogy az alapok és alapítványok 
kezelésének módja irán t az országgyűlésen panaszok merülvén 
f e l : akkor a karok és rendek ő Felségének hozzájárulásával 
ezen alapok kezelési módjáról törvény által intézkedtek s kimon
dották, hogy ezek ő Felsége felügyele alatt a helytartótanács 
által kezeltetnek. Az 1848-iki törvény pedig azt rendeli, hogy 
a mi addig a királyi helytartótanács által kezeltetett és intéz- 
te te tt e l : az ezentúl a minisztérium által kezeltessék és rendeli 
azt, hogy a minisztérium mindenért, a mit tesz : felelős. (Közbe
szólás a szélső balfe lő l: egészen v ilágos!) Ennél valami világo
sabbat képzelni sem lehet. Tehát épen azon törvények, melyekre 
hivatkozni m éltóztatott, mondják ezt ; de magából a dolog ter
mészetéből folyólag is következik : m ert hiszen a miniszter is, 
nem mint Trefort Ágoston van megbízva ezen alapok és ala
pítványok kezelésével, hanem m int m agyar vallás- és közokta
tási miniszter, akár ki legyen az. Már pedig, ha m int olyan van 
m egbízva: akkor az 1848. III. törvényczikk 4. §-a szerint fele
lős a képviselőháznak, a törvényhozásnak a maga eljárásáért.



5 3 7

De egy miniszter sem merte ezt tagadni. Hiszen az államszám- 
szék is azért állíttato tt fel, hogy a minisztérium által beterjesztett 
számadásokat megvizsgálván, arról az országgj'ülésnek véle- 
ményes jelentést terjeszszen be. Ez a kötelessége az államszám- 
széknek; de feloldást a számszék nem adhat. Észrevételeket 
tehát s ezen észrevételeket a törvényhozásnak beterjeszti ; de a 
törvényhozás határoz a f e le t t : vájjon a m iniszter eljárása meg
felel-e a törvénynek vagy sem? s e szerint megadja vagy meg
tagadja a feloldást. A miniszter nem tagadta meg az államszékből 
ezen számadásokat; csak midőn azt a csere-bere szerződéseket 
kérte tőle: azokat nem terjesztette elő. (Derültség a szélsőbalfelől.)

De bármi legyen az eredmény, lehet hogy a dolog, a lehető 
legtörvényesebb módon lett elintézve ; de mi mégis szeretnök, 
a magunk belátása és meggyőződése után kimondani, hogy 
mindazon gyanúsítások, melyek eddigelé a vallás- és közoktatási 
miniszter által kezelt alapok és alapítványok tekintetében egy
es másfelől is szórattak, a melyek sugva-bugva tertesztettek az 
egész országban, egyetlen egynek sincs alapja. É n igen óhajta
nám ezt kimondatni ; m ert nekem mint m agyar embernek érde
kemben fekszik, hogy a m agyar korm ányt ne terheljék oly 
vádak, melyek becsületére nem válnak.

Ezek azok, tisztelt ház, miket e dologra nézve elmondani 
akartam.

Igen sokat szeretnék még és lehetne is e tárgyban elmon
dani ; de nem szándékozom a t. ház türelm ét fárasztani. (Hall
juk ! a szélső balfelől.)

A mi a V árady képviselő ur által beterjesztett indítványt 
illeti, azt én részemről nem fogadhatom el; nem fogadhatom 
el azért: mert nem látok benne egyebet, m int egy uj törekvést, 
uj módot arra, hogy ezen kérdés megoldása hosszú időre elodáz- 
tassék. Azon bizottságban, mely alapok és alapítványok jogi 
természetének megvizsgálására k ik ü ld e te tt: magam is részt ve t
tem, annak magam is tagja voltam. Az a bizottság nehéz körül
mények közt működött. Először is a bizottság elnöke Nyáry 
Pál meghalt s akkor egy ideig a bizottság működése azon zavar 
következtében, melyet ezen váratlan halál előidézett, fennakad t; 
ha jó l emlékszem Szlávy képviselő ur választatott a bizottság 
elnökévé. Igen rövid idő múlva, alig hogy a bizottság meg
kezdte működését, Szlávy képviselő urból miniszter lett, s mint



miniszter nem lehetett a bizottság elnöke, ő tehát lemondott. 
Ily  körülmények közt működvén a bizottság, az idő haladt és 
az országgyűlés végével a m unkálat befejezve nem v o l t ; annál 
kevésbbó, mert az albizottságok igen nagy halmaz anyag m eg
vizsgálására voltak hivatva és más részről azon anyag nem volt 
i tt  a házban, hanem azokat a miniszteri hivatalokban Budán és 
az országos levéltárban voltak kénytelenek keresni. Mindezek 
oly dolgok, melyek megmagyarázzák, hogy ámbár több hónapig 
m űködött a b izo ttság : az eredmény nem felel meg annak, a 
mit más körülm ények közt várhato tt volna a képviselőház. 
Azonban a bizottság működése legalább azt az eredményt 
h o z ta , — hogy az idevonatkozó irom ányokat mind bír
juk. Egy részről egy igen jelesen kidolgozott vélemény is 
adato tt be, ezen vélemény az irományok közt benfoglaltatik. 
A korm ány meg nem elégedve, adato tt véleményt a korona 
jogügyi tanácsosaival. Ezen vélemények is itt kezünkben van
nak. De e jelentések az alapok és alapítványok jogi természe
tére vonatkoznak s a bizottság is ennek megvizsgálására volt 
kiküldve. I t t  pedig nem ez kéretik ; hanem az alapok és alapít
ványok kezelése és ezen kezelésnek ellenőrzése. Bármi legyen 
is ezen alapok és alapítványok természete : hagyjuk azt függő
ben, a miniszter ur maga is elismerte, hogy a nélkül, hogy jogi 
term észetük m eghatároztassék, a kezelési módra nézve kell 
valami módot találni, hogy czélszerübb legyen a kezelés és 
ellenőrzés. Egyebet mi sem kívánunk. Helfy t. barátunk indít
ványa sem kíván m ást: m ert azon ellenvetése a miniszter urnák, 
hogy ezen alapok és alapítványok ellenőrzése a törvényhozás 
elé nem ta r to z ik : — nézetem szerint alaptalan, m int előbb a 
törvény szempontjából kifejtettem.

A miniszter felelős eljárásáért, ha a király m int magyar 
király delegálja ezen auktoritást a m inisztérium ra: akkor az 
1848. III. törvényczikk semmi kételyt nem hagy fel az iránt, 
hogy a miniszter köteles szám ot adni. Azt mondják, hogj7 azon 
alapok és alapítványok némelyek szerint egészben, mások sze
rin t részben bizonyos felekezeti jelleggel bírnak és hogy az nem 
helyes, hogy a törvényhozás, mely mindenféle vallásfelekezetek
ből áll. e fölött határozzon.

Engedőimet kérek : hiszen épen azért választatik a törvény
hozás vegyesen : nyelv, vallás és polgári állás különbsége nél
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kül az ország lakosaiból, hogy az ország minden érdeke kép
viselve legyen és egymást ellensúlyozzák. Én nem hiszem, hogy 
a törvényhozás Magyarországban valaha azon állásba fogja 
magát tenni, hogy kizárólag egy vallásfelekezet érdekében akar
jon törvényt alkotni: vagy egy másik ellenében igazságtalan 
törvényeket hozzon. A tulajdon meghatározása nem annyira a 
törvényhozást, m int a bíróságot illeti különben is, ha kérdés 
alá jön: de az iránt, hogy e javak kezelését ellenőrizni kell. 
hogy azok tisztán kezeltessenek, bárkit illessenek is : semmi leg
kisebb kétely sem létezik.

Tehát bármi legyen is jogi természete azon alapítványok
nak, Várady képviselő ur által beterjesztett indítvány egy- 
átalában nem tartozik ide és nem zárja ki Helfy t. barátom 
indítványát.

Helfy t. barátom azt mondja, terjeszsze be a miniszter a 
számadásokat az országgyűlésnek. Nem mondja, hogy foglalja 
be a budgetbe: m ert erre nagy súlyt látszik fektetni a minisz
ter ur: csak azt akarja, hogy egyidejűleg külön füzetben, akár 
bőrben legyen kötve, és elválasztva a többitől, hogy egymást 
ne kontaminálják, terjeszsze be a jelentést, hogy lássuk hová 
fordittatnak e javak s miként, kezeltetnek. A mi a felhozott: 
tényeket illeti, méltóztassék vagy megczáfolni, hogy nem tö r
téntek; vagy ha történ tek : engedje meg a miniszter, hogy hibá
zott, midőn az alapítványok egy részét a törvényhozás bele
egyezése és felhatalmazása nélkül elköltötte, eladta, vagy el
cserélte. A hiba nagyságát emeli pedig az, hogy ezen eladásokról 
cserékről és befektetésekről számolni nem akar sem nekünk, 
sem a számvevőszéknek. Azt hiszem, Helfy barátom  indítványa 
semmi tekintetben sem praejudikál az alapok és alapítványok 
jogi természetének.

En magam sem kívánom, hogy ezen alapok és alapítvá
nyok Isten tudja, mily kapzsi módon szétdaraboltassauak és el
vetessenek eredeti rendeltetésüktő l; de kívánja mindenki, hogy 
addig, míg ezen kérdés elintézve lesz : kezeltessenek oly módon, 
m int azt a pénzek kezelésének természete megkívánja. En tehát 
részemről nem pártolhatván Várady képviselő ur indítványát, 
mely nem czéloz egyebet, m int a kérdésnek egy' esztendőre való 
elodázását: pártolom  Helfy t. barátom indítványát. (Helyeslés 
a baloldalon.)
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Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: Bocsánatot 
kérek t. ház, de szó nélkül nem hagyhatom  a m ondottakat és 
válaszolnom kell Simonyi képviselő ur előadására. (Halljuk!) 
E n sohasem mondtam, hogy a miniszter s a jelen esetben én. 
nem volna felelős az alapok és alapítványok kezeléséért, melyek 
reá vannak bízva. Minden alkalommal azt mondottam, hogy 
igen felelős vagyok ; de ebből épen nem következik az, hogy 
ezen alapokat és alapítványokat a budgetbe is be kell venni, 
vagy olyformán a ház elé terjeszteni, a m int az itt  kívántatik. 
E zt igazolja a praxis, bizonyíthatják azok, a kik az 1848. tö r
vényeket megalkották. A folytonosan idézett 1848. III. törvény- 
czikkből legkevésbbé sem következik, hogy az alapok és ala
pítványok a követelt formában a ház elé hozassanak és a bud
getbe felvétessenek. A kik hozták e tö rvény t: azok legjobban 
tudják azt interpretálni. Magam is képviselő voltam 1848-ban s 
tudom, hogy az akkor 1849-re előterjesztett költségvetésben szó 
sem volt arról, hogy az alapok és alapítványok abba felvétes
senek, sőt úgy vagyok értesülve, hogy Debreczenben e tárgy
ban értekezlet ta rta to tt és ezen értekezlet is úgy volt meg
győződve s abban állapodott meg, hogy ezen alapokat és alapít
ványokat nem lehet a budgetbe fölvenni. (Helyeslés a középen, i

De reflektálnom kell a személyemet illetőleg felhozottakra 
is. M éltóztatott oly kifejezésekkel élni, melyek jó ízlésű társa
ságba nem valók. (Helyeslés a középen. Mozgás.) Szennyről mél
tóztato tt beszélni. Az én kezeim nem szennyesek. M éltóztatott 
azt mondani, hogy siessen a miniszter azon vádakra felelni, 
melyek felhozattak ellene, máskép szenny fog háramolni az 
országba. E zt megfogja tenni a miniszter. (Élénk helyeslés a 
középen.) Tegnap hozatott szóba a Zichy-féle házcseréje. E n e 
cserét az alapok és alapítványok érdekében tettem  és ezen ügy
ről részletes felvilágosításokat fogok adni. (Helyeslés.) De, teg
nap hozatván szóba a dolog, az adatokat ez ügyben eddig elő
terjeszteni physikai lehetetlenség volt. Tegnap egy tisztviselő
vel sem szólhattam, s nem is írathattam  le a szerződést. De azt 
hiszem, a t. háznak van annyi bizalma hozzám, hogy közömbös 
előtte, akár holnap, akár holnapután, akár egy hét múlva fogom 
azt előterjeszteni. (Elénk helyeslés a középen.)

Nagyon csodálkozom, hogy Simonyi Ernő, ki tagja a pénz
ügyi bizottságnak, teljesen igazolja, hogy én a trium Szlécs



541

eladásáról szóló törvényjavaslatot előterjesztettem  már másfél 
év előtt. Ezen idő óta o tt van az a bizottság előtt. Méltóztas- 
sék e törvényjavaslatot tárgyalni. Én nem félek a felelősségtől. 
(Élénk helyeslés a középen.) A mi egyébiránt az összes a lap ít
ványi ügyekről teendő jelentést i l le t i : azt. m int már kétszer is 
ígértem, meg fogom tenni a maga idejében s a maga form ájá
ban. m ert én nem ignorálom. hogy m onarchiában élek s tisz
telem ő felségének jogait, kinek tanácsosa és minisztere vagyok. 
(Élénk helyeslés a középen.)

Kautz Gyula előadó. A tegnap lefolyt és befejezett átalá- 
nos vita alatt az előttünk fekvő közoktatási költségvetés pénz
ügyi oldalára vonatkozólag érdemleges észrevételek nem té te t
tek és igy magamat, m int a pénzügyi bizottság előadója rész
letesebb reflexiókba való bocsátkozás tekintetében felszólalásra 
jogosítottnak nem tartom  és ezért e részben nem is fogok szó
lam. Szólni akarok csak igen röviden egynémely olyan állításra 
nézve, a mely t. képviselőtársaink Helfy és Simonyi Ernő urak 
által téve a tárgy nem kellő objektivitással való felfogására 
m utatnak és talán helytelen következtetésekre szolgáltathatná
nak okot és ezért legalább véleményem szerint szó nélkül hagyni 
nem lehet.

A mi Simonyi képviselőtársunk beszédjét illeti, engedje 
meg, hogy reflexiójára én is egy reflexióval válaszoljak. 0  
ugyanis akkor, midőn elvtársának Irányi képviselő urnák javas
lata mellett emelt szót és é rv e lt: érvei közt két olyat is hozott 
fel, melynek egyike elismert jó  szivének, másika pedig osztat
lanul elismert éles eszének nem volt megfelelő.

Az elsőre nézve legyen szabad megjegyezni, hogy meg
emlékezvén t. tagtársunk Simonja képviselő ur Deák Perencz 
1873. évi junius 28-án tarto tt status-férfiui nagy beszédjéről, 
nem tudom, öntudatosan-e vagy véletlenü l: azt a megjegj^zést 
tette, hogy Deák Perencz beszédjét azért, tarto tta , m ert vele 
más nagyobb politikai kérdéseket takarni és figyelem alól ki
vonni akart. É n  azt hiszem, hogy Irányi tagtársunk indítványá
nak a vallásszabadság eszméjére vonatkozó része abstrakt, ideá
lis jellege szerint sokkal magasabban áll, semhogy szükséges 
le tt volna innen argumentumot m eríteni állításának igazolására, 
mely ellenkezik először a tényállással: m ert Deák Perencz nem 
volt azon ember, a ki a politikai élet terén életkérdésekben

II. 35



já téko t űzött. Ellenkezik másodszor a kegyelet érzetével azon 
férfiú iránt, a kinek nem egy párt, nemzet, hanem egy egész 
világrész tiszteletétől övezett sírboltjának szentelt küszöbén a 
pártszenvedélyeb legtajtékzóbb hullámai is kell, hogy m egtörje
nek. (Ellentmondás a szélsőbalon.)

A másik, a mit t. képviselőtársam állítására kívánok meg
jegyezni : az, hogy midőn Irányi Dániel t. képviselő ur indít
ványa mellett Tisza Kálmán miniszterelnök indítványa ellenében 
szót emelt, a többi közt azon syllogizmussal is élt, hogy mikor 
Tisza Kálmán miniszterelnök indítványa tárgyaltatni fo g : akkor 
már az Irányi-féle inditvánj'ának tárgyalása is úgyszólván napi
renden lesz és el lesz döntve. Engedje meg a t. képviselő ur, 
hogy én is egy syllogizmussal éljek. (Halljuk!) Ha a t. kép
viselőtársunk igazán igy fogja fel a dolgot, akkor feltévén, a 
mi nem kétséges, hogy a t. ház jelentékeny többsége a minisz
terelnök ur m ellett fog szavazni: elvárom konzequencziájától, 
hogy ő. ki csakugyan czélt akar érni azon párttal együtt, mely
hez tartozik, ugyanazon votumhoz fog járulni, melyet Tisza 
Kálmán miniszterelnök ur tőlünk kíván. Miután épen ama nyo
m atékos votum folytán lesz az ügy előbbrevitelének kérdése 
megoldva. (Derültség a szélsőbalon.) A mi a budgetet magát 
illeti, még csak arra akarok röviden utalni, hogy a pénzügyi 
bizottság jelentésében a következő passus, mely az alapítványok 
kezelésére vonatkozik, foglaltatik, m iszerint a kormány a neve
zett alapok jogi természete iránti kérdése eldöntését megelőző
leg is, az azok kezelésének megfelelő kérdésével foglalkozni fog, 
tehát alapjában véve méltányos igényekkel és szemben a kér
dés kom plikáltabb természetével ez irányban is elég van téve 
azon czélnak, melyről i t t  szó vagyon. É n  ennek alapján még 
egyszer kérem a t. házat, hogy móltóztassók az előttünk fekvő 
közoktatási költségvetést a í’észletes tárgyalás alapjául elfogadni. 
(Helyeslés a középen.)

Irányi Dániel: T. h á z ! Ha nem fogok mindazon szónokok 
észrevételeire, a kik úgy határozati javaslatom at, m int beszéde
met b írálatra m éltatták, külön megjegyzéseket te n n i: ne vegyék 
azt kérem, figyelem hiányának, — m ert ez tőlem igen távol 
v a n ; — hanem tulajdonítsák annak, hogy a mit másoknak, a 
kiknek mindenesetre kell felelnem, m ondani fogok : az nekik is 
szolgáland válaszul.
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T. ház! megvallom, hogy a kérdésnek ism ert előzményei 
és azon tények után, melyeket minapi beszédemben előadtam, 
nem gondoltam azt, hogy legyen e házban valaki, a ki mégis 
azt állítsa, hogy M agyarországon van vallásszabadság ; de még 
kevésbbó hittem  azt, hogy találkozzék képviselő e házban, a 
ki magát a vallásszabadság eszméjét, lényegét m egtámadni akarja. 
Csalódtam. Az elsőt a t. m iniszterelnök ur tette , a másodikra 
Somssicli Pál t. képviselő ur vállalkozott.

Legyen szabad m indenekelőtt a most nevezett t. képviselő 
urnák felelnem. A t. képviselő ur különbséget tesz hit- és val
lásszabadság közt. Az elsőt föltétlenül megengedi, a másodikat 
igen szigorú, igen szoros korlátok közé akarja szorítani. A hit- 
szabadság — szerinte — az : a mit szivünk belsejében igaznak 
tartunk, a m it szivünkbe rejtünk, és nem közlünk senkivel. 
Ezen szabadságnak t. képviselő u r ! sem a törvényhozás, sem 
az államhatalom biztosítására nincs szüksége. Ezen szabadság 
létezik m indenütt és létezett minden időben. Létezett Indiában 
a keresztrefeszités, létezett a nagy római birodalomban és k a ta 
kombák idejében, létezett Francziaországban a Valdensek és 
Albigensek és a H ugonották üldözése korában, a dragonádok 
és a Bertalanéj idejében ; létezett Spanyolországban és Német- 
alföldön a hitújítás üldözése korában, létezett Magyarországon 
a „lutherani comburantur" törvény uralm a ; Anglia és Svécziá- 
ban azon törvények uralma alatt, melyek a katholikusok jog- 
egyenlőségét kétségbevonták. Ez nem vallásszabadság. — Ily  
szabadság politikai tekintetben is m indenütt létezik és létezett 
mindenha, mert a vesék és szivek bensejét senki sem vizsgál
hatja, azokba csak a mindentudó isten szeme pillanthat be. De 
amire szükség van Magyarországon, m int m indenütt m ásutt, az 
a vallásszabadság.

Miben áll a vallásszabadság? A vallásszabadság szerintem 
abban áll, hogy a mit lelkünk igaznak h isz : azt külsőképen is 
kijelenteni, azt cselekedeteink által nyilvánítani is szabad legyen 
akár egyenként, akár másokkal társaságban, a közönség előtt 
azonképen, mint a családi tűzhelynél, a nélkül, hogy a m iatt 
jogainkban legkevésbbé is sérelmet szenvednénk és feltéve egye
dül azt, hogy hittanaink, hogy cselekedeteink az állam valódi, 
magasabb czéljaival ne ellenkezzenek. (Helyeslések.) íg y  értel
mezem én a vallásszabadságot, és azt hiszem, hogy ezen értel-
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mezest jóvá hagyják az ószjog és államtudomá.nyok és igazolják 
a történelem  és nemzetek példája. A mely vallás a tulajdon
jogot. a jó  erkölcsöt, a társadalom, az állam iránti kötelessége
ket tagadja és m egtámadja: az az állam pártolására és meg
törésére nem számíthat. így , a mely állam a maga fennállása, a 
maga biztossága okáért az átalános védkötelezettséget behozta, 
azon állam nem engedheti meg, hogy a lelkiismeret szabadsá
gának ürügye alatt valaki a haza iránti védkötelezettséget ne tel
jesítse ; valamint nem tűrheti meg azon állam a kétnejüséget, 
a mely az egynejüséget a családi elet, a családi boldogság alap
jának ismeri el, mely maga az államnak egyik oszlopa. E llen
ben, a mely törvények a nélkül, hogy az állam valódi állandó 
czeljainak valósítására elkerülhetetlenül szükségesek lennének, 
a vallásszabadságot akadályozzák: azon törvények nem tartha t
nak a sérthetetlenségre igényt. Nem a vallásszabadságnak, 
hanem azon törvényeknek kell eltöröltetniük.

így  a római császárok ediktumai az első keresztyének : a 
franczia királyok rendeletéi a Waldensek, Albigensek és a H uge
nották  ellen, a spanyol királyokéi a reformáczió hívei ellen, az 
1525-ki törvény a lutheránusok megégetésére vonatkozólag, az 
angol és svéd törvények a katholikusok ellen, ámbár törvények 
voltak, mivelhogy az állam czeljainak valósítására nem voltak 
szükségesek, sőt inkább azokkal homlokegyenest ellenkeztek : 
eltörlendők voltak, nem pedig a vallásszabadság. így  értelmez
vén a vallásszabadságot, most már kérdem, t. ház, vájjon sza
bad-e, — ha így határozzuk meg a vallásszabadságnak úgy 
fogalmát, m int korlátáit, — szabad-e azon térre mennünk, melyre 
Somssich igen t. képviselő ur menni hajlandó ? Szabad-e tévely- 
vallásokról szólni? szabad-e tévelygőket emlegetni, melyeket az 
államnak megtűrnie nem szabad ? Ha ezen térre m együnk: 
akkor a vallásokat belső értékük szerint kell mérlegelni : akkor 
nem azt kell kérdeni: ha vájjon valamely vallás megegyezik-e, 
vagy ellenkezik-e az állam fennállása, biztossága czéljaival ? hanem 
azt, hogy annak belső valója megegyezik-e a saját meggy’őző- 
désünkkel. És ez esetben hová ju tnánk?  Oda, t. ház! hogy nem 
csak az uralkodó vallások rendszerét fogjuk visszaállítani: hanem 
csak egyetlen államvallást fogunk m eg tű rn i; m ert valamint 
egyes ember csak egy vallást ta rth a t igaznak: úgy az állam, 
ha ezen térre lép, szintén csak egyet ta rtha t annak és tűrhet
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meg. Ezen irány, ezen hajlam a legszomoritóbb, a legsajnosabb 
eredményeket idézte elő. Ez volt forrása ama szerencsétlen val
lásháborúknak. a melyek az emberiség történetének lapjait 
örökre beszennyezik. Sokat hiszek még lehetőnek, a mi volt; 
ez egyet, hála istennek, nem hiszem többé annak.

A t. képviselő ur áttérve a polgári házasság kérdésére, 
azt többek közt azon oknál fogva ellenezte, m ert — a m int 
állította — nincs az országban egyetlen vallásfelekezet sem, 
mely a polgári házasság behozatalától ne idegenkednék. Igen 
fényes, igen határozott czáfolatot szolgáltatott erre m indjárt az 
utána következő Papp Gábor t. képviselőtársunk a maga ép 
oly meleg, mint felvilágosodottságáról tanúskodó beszédében, a 
retormegyház főpásztora létére, kijelentvén, hogy a polgári 
házasság szükségét elismeri. De még határozottabb czáfolatul 
szolgál, azon tény, melyet egy mögöttem ülő és igen illetékes 
barátomtól értettem  meg. mely szerint ugyanazon időben, midőn 
Deák t'erencz ama nevezetes, ama hatalmas beszédet e terem 
ben ta r to tta : ugyancsak a főváros egy más term ében a reform, 
egyház egyetemes gyűlése, tehát valamennyi szuperintendenczia 
együttvéve a polgári házasság, és pedig a kötelező polgári 
házasság mellett nyilatkozott.

Hogy a kath, egyház. — értem a tanító egyházat, a klé
rust, — a polgári házasságtól idegenkedik, azon nem csodálko
zom. A katholikusok a házasságot szentségnek tek in tik ; de a 
polgári társaság nem kötheti magát bármely vallásnak is a maga 
intézkedéseihez, vagy hitelveihez. Úgy volt az egyébiránt és 
úgy van más országokban is; úgy van Franczia- és Olaszország
ban, úgy van Belgiumban ; de azért., m iután a törvény m eg
hozatott. a kath. papság annak végrehajtását nem akadályozta, 
hanem meghajol a törvény előtt, és talán nem teszek fel sokat 
a m agyar kath. klérusnak úgy hazafiságáról, m int a törvény 
iránti engedelmességéről, ha azt hiszem, hogy midőn a törvény 
meg lesz hozva, annak ö is engedelmeskedui fog. Azon ok, 
melyet beszédének további folyamában a polgári házasság ellen 
még felhozott, miszerint t. i. annak behozatala költséggel járna; 
megengedi a t. képviselő ur, hogy nem nagy fontossággal bir. 
En azt hiszem, hogy ezen tekintet, a költség tekintete teljesen 
elenyészik. Azok az anyakönyvek, melyek szükségesek lesznek, 
és melyek különben a lelkészeknél sem m aradhatnak e l : nem



igen fogják m egterhelni a községek költségvetését. Nem igen 
sokkal több nyomaték tulajdonítandó azon érvnek, melyet, — 
hogy közbevetőleg ő róla is szóljak, — Lukácsy Béla képvi
selő ur is felhozott, midőn t. i. azt említette, hogy a polgári 
házasság megkötésére alkalmas közegeink sincsenek. Arra, hogy 
a meghozandó törvénynek néhány szakaszát megértsék, méltóz- 
tassanak elhinni, a községi jegyzők, kik annyi más törvényt 
ismerni kénytelenek, bizonyosan nem alkalmatlanok. S ha egyik
másik esetben tám adna is kételyök, a szolgabirák bizonyosan 
útba fogják igazítani.

De nemcsak beszédem velejét rosszalta Somssich Pál t. 
képviselő u r ; — az én modorom, az ón hangom sem nyerte 
meg becses tetszését, a mennyiben némileg megrovásképen azt 
mondta, hogy pathosszal szóltam. (Halljuk !)

Megengedem t. ház. hogy a pathetikus hang kiment a 
divatból : de nem tehetek róla, ón akkor, midőn polgártársaim, 
midőn az emberiség legszentebb jogairól szólok, nem használ
hatom azt a hangot, a melylyel akkor élek, m ikor a perrend
tartás valamely ártatlan czikkéről van szó. É n a mit melegen 
érzek, azt melegen fejezem is ki. En, a régi iskola tagja vagyok, 
egyik legszerényebb, legcsekélyebb tanítványa azon iskolának, 
melynek mesterei a Bezerédyek, a Beöthyek, a Kossuthok, nem 
egyszer rázkódtatták meg hatalmas szavokkal a pozsonyi ország- 
ház falait, a nemzet elidegenithetlen jogaiért és a haladás esz
méiért az udvari és a konzervatív párt férfiai elleni küzdelmök- 
ben. (Tetszés.) — A t .  képviselő ur bizonyosan emlékezni fog 
rá. (Mozgás.)

És most legyen szabad a t. m iniszterelnök ur beszédére 
térnem  át. A. t. miniszterelnök ur föntartván tavaly mondott 
szavait, ez alkalommal is ismételte azokat, hogy M agyarorszá
gon van vallásszabadság. Megengedte ugyan, hogy vannak visz- 
szaólósek; de ezek a magok utján orvosolhatók. Megengedte 
azt is, hogy vannak a törvénynek hiányai, de ezeken — hogy 
saját szavaival éljek — nem fogunk segíteni, ha nagyszabású, 
mindenkire kiterjedő, a szabadelvttsóg legszélső fokán álló tör
vénynyel jövünk elő: hanem ha az égető szükség által köve
te lt intézkedéseket tesszük meg egyenként és akkor, mikor az 
szükséges és lehetséges.

Hogy visszaélések is foglaltatnak azon tények közt, melye
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két elsorolni bátor voltam, azt megismerem. Ily  visszaélés, mely 
t. i. a létező törvénybe ütközik, például az. ha valamely lelkész 
a törvényes házasságból született gyerm eket törvénytelennek 
írja be az anyakönyvbe; ily visszaélés volt a váezi szentszék 
pőrének elvesztése; ily visszaélés szerintem a babtista-misszio- 
nárius zaklatása ! De sokkal nagyobb azon tények száma, melye
ket nem lehet visszaéléseknek nevezni, melyek egyenesen tör- 
vényszerint elkövetett jogsérelmek. Mert az nem visszaélés, 
mivelhogy törvényben gyökerezik, hogjr a zsidók nem köthetnek 
házasságot keresztyénnel és viszont. Az nem visszaélés, hanem 
törvényparancsolta következtetés, hogy zsidóvallásra keresztyén
nek áttérnie nem szabad. Nem visszaélés, hanem a törvény 
rendeli, hogy a bevett vallásfelekezetek követői csak más bevett 
keresztyén vallásfelekezetre térhetnek át. Nem visszaélés, de 
rendeli azt is, hogy a szülök csak bizonyos m eghatározott val
lásban kereszteltethessék és neveltethessék gyermekeiket!

>S e bajokon, e jogsérelm eken mivel akar, mivel remél a 
kormány segíteni? A nazarénusok jogviszonyairól és a polgári 
hatóságok előtt kötendő házasságokról szóló törvénynyel, a 
mely törvény, a mennyire tudom, mindössze a szükségbeli pol
gári házasságot foglalja magában. De ha a nazar énusokról nem 
tudom, mikép fog intézkedni a törvényhozás: vájjon most á lta 
lam említett jogsértések orvosolva lesznek-e ? Orvosolva lesz-e 
azon sérelem, hogy más, m int bevett keresztyén vallásra nem 
szabad áttérni? Orvosolva lesz-e, hogy a szülőknek szükség
képen a törvény által m eghatározott vallásban kell nevelni 
gyermekeiket ?

A t. miniszter ur óvja a törvényhozást a túlzástól. En 
igen bölcs intésnek tartom  ezt: óhajtom, hogy vajha mindig 
követték volna. A túlzás semmiben sem jó. De vájjon tulzás-e 
az, t. ház, a mit egy báró Eötvös József ezelőtt 6 evvel te tt?  
túlzásnak nevezhető-e azon törvényjavaslat, m elyet ő G évvel 
ezelőtt a ház asztalára le te tt?  Ha feltám adna halottaiból — 
szegény, valóban csodálkoznia kellene, hogy őt. báró Eötvös 
Józsefet 6 év múlva Tisza Kálmán túlzónak nevezi. (Tetszés a 
szélső baloldalon. Mozgás a középen.) És tulzás-e vájjon azon 
másik törvényjavaslat, a mely szintén benyujtato tt a háznak és 
melyet a ház által kiküldött bizottság dolgozott ki, azon bizott
ság, melynek elnöke Házmán Ferencz, előadója Molnár Aladár,
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tagjai pedig Királyi Pál, Joanuovich György, Molnár Antal, 
Schmausz Endre és annyi mások v o lta k : ezen urak mind tú l
zók ? Ok maguk bizonyosan leginkább csodálkozni fognak, hogy 
ezen czimmel illettettek. (Derültség.)

A tulhajtás — mondja a t. miniszterelnök ur — nem 
használni, hanem ártani fog, m int azt bizonyos ország példája 
mutatja. Nem tudom, melyik országra m éltóztatott czélozni; de 
bárm ilyenek legyenek is a viszonyok más országokban: én arról 
mélyen meg vagyok győződve, hogy a vallásszabadság és pol
gári házasság behozatala M agyarországon semmi legkisebb meg
rázkódtatást nem idézne elő. Hiszen maga a miniszterelnök ur 
is az által, hogy azt mondja, hogy M agyarországon van vallás- 
szabadság, van türelem, m ert a polgárok egymást vallásuk m iatt 
nem üldözik : előre eloszlatott m inden aggodalmat. Mert ha a 
polgárok valóban oly szabadelvűek, ha i t t  átalános türelem 
v a n : akkor ha az, a mi tényleg is létezik, törvény által is 
kifejeztetik, m iért szülhetne felháborodást, belátni képes nem 
vagyok. Megengedem, hogy vannak bizouj’os urak. különösen 
pedig a papok közt, a kik az igy meghozott törvénynek nem 
fognak ö rvenden i; de hiszen már őseink ezelőtt 80 évvel 
kim ondották, hogy a katholikus klérusnak ellenmondására nem 
hajtanak, contra dictione cleri non obstante hozták törvényein
ket. Es ha a katholikus klérus nem akar meghajolni a közvé
lemény elő tt: az ö tetszésük és akaratuktól nem függesztheti 
fel a nemzet a maga akaratának valósítását. (Helyeslés a szélső 
balon.)

Egyébiránt, a mit a polgári házasságra vonatkozólag 
mondtam, azt még inkább a vallásszabadságot illetőleg mond
hatom, hogy t. i. a mely pillanatban a törvényhozás a vallás- 
szabadságot kimondja és biztosítja : azon pillanatban a katho
likus klérus is megadja magát, és tagjai m int hazájokat és a 
törvényeket tisztelő polgárok engedni fognak ; engedni fognak 
annyival inkább, m ert hiszen az által, hogy másnak megadjuk 
a jogot, hogy saját meggyőződését kövesse, nem a katholiku- 
soktói, sem más hitfelekezettől nem veszünk el semmit. A vallás- 
szabadság olyan m int a nap, a melynek sugarai egyeseket 
azonképen melegítenek, m int milliókat.

É n  tehát teljesen meg vagyok nyugtatva arra nézve, hogy 
a vallásszabadságnak kimondása valam int a polgári házasság
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nak behozatala hazánkban a legkisebb m egrázkódtatást sem 
fogja előidézni; sőt meg vagyok más részről győződve arról is, 
hogy a vallásszabadságnak behozatala a vallásosságot éleszteni 
fogja: m utatják más országok példái. Uraim! O tt legbensöbb, 
legmelegebb, leáldozatkészebb a vallási érzelem, a hol vallás- 
szabadság létezik. Anglia és Eszak-Amerika a vallási érzelem
ből fakadó tények egész sorozatát m utatják és ón meg vagyok 
arról győződve, hogy a vallási szabadság ugyanazon eredmé
nyeket szülné hazánkban is.

A miniszterelnök ur azon tényből, hogy a nazarénusok és 
baptisták Magyarországon szaporodtak, azt következteti, hogy 
tehát itt vallásszabadság létezik és üldözésről szó sem lehet.

Bocsásson meg a t. miniszterelnök ur, de ha az. hogy 
valamely vallásfelekezet szaporodik, bizonysága lenne annak, 
ellenében üldözés nem használta tik : akkor a történelem  lapjai 
nem mondanának igazat. — Az első keresztények a katakom 
bák idejében üldöztettek a hatalom által, a protestánsok üldöz- 
tettek Magyarországon a XVI. században: de azért tudjuk 
mindnyájan, hogy valam int a római birodalomban a keresztény 
vallás, úgy H agj’arországou a protestántizm us azon üldözések 
daczára m egerősödött: az tehát, bocsásson meg a t. miniszter- 
elnök ur, nem igen erős érv volt. melyet használni m éltóztatott.

A t. miniszterelnök ur továbbá intett, hogy ne rágalmaz
zuk hazánkat, ne rágalmazzuk az által, hogy üldözések és val
lási elnyomásról beszélünk.

. Ha rágalomnak lehetne is nevezni azt, a mi igaz, pedig 
úgy hiszem, nem le h e t: akkor is nem hazámat, nem nem zete
met rágalmaztam volna, hanem legfeljebb egyes hatóságokat, 
azoknak egyes közegeit, és a minisztériumot. Mert hiszen ismé
telve, világosan és határozottan kijelentettem  azt, hogy Magyar- 
országon a vallásszabadságot a közvélemény követeli. Én tehát 
nem a nemzetre hárítottam  h o m ály t; hanem azt állítottam , 
hogj' a kormány s egyes hatóságok a hibásak. És higyje el a 
t. miniszterelnök ur, nem az által vettetik  árnyék a nemzet 
becsületére, ha a valódi jogsérelm et kitárjuk a végett, hogy 
azok orvosoltassanak; félek, sokkal inkább hom ályosittatik el 
ezen jó  hírnév és becsület az által, hogy a korm ány a nemzet 
óhajtásával szemben a sérelmeket orvosolni nem akarja. Végre 
ígéri a t. m iniszterelnök ur, hogy azt a bizonyos két törvényt
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tudniillik, a nazarénusokról s a szükségben polgári házasságról 
legrövidebb idő alatt be fogja terjeszteni a kormány. Nem kér
dem t. ház, hogy a tapasztalatok után nem kell-e nagyon óva
tosaknak lennünk, midőn a kormánynak ilyen ígéreteivel állunk 
szem ben; de miután a t. kormány nem a vallásszabadságról 
akar törvényt benyújtani, hanem m iután egy vallásfelekezet 
befogadásáról, ha a t. ház önmagával nem akar ellenkezésbe 
jönni, ha nem akar kevésbbé szabadelvű lenni elődeinél: akkor 
a korm ánynak ezen Ígéretével nem érheti be. E n t. ház, nem 
azt óhajtom, s nem azt óhajto tta  a képviselőház, hogy a naza- 
rénusok jogviszonyai rendeztessenek. En és a kópviselőház 
6 év óta untalan azt követeltük, hogy a vallásszabadság biz- 
tosittassók.

Ennélfogva nem fogadhatom  el a t. m iniszterelnök urnák 
nézeteit és nem egyezhetem bele azon el len indit vány ha·, melyet 
tenni m éltóztato tt; hanem fölkérem a t. házat, hogy megemlé
kezve a kérdésnek előzményeiről, megemlékezve saját szavaza
táról, maga magához hü maradjon. Jusson eszökbe uraim, midőn 
szavazni fognak, hogy százak, ezrek, milliók lélekismereti sza
badsága. jogai és lelki nyugalma függ önök szavazatától: — 
jusson eszökbe, hogy azon czim. melyet használnak: önöket a 
szabadság pártolására készti ; — jusson eszökbe, hogy a sza- 
badelvüségnek egyik legfőbb s elengedhetlen föltétele a hala
dás és a türelmesség; — jusson eszökbe, hogy mai szavazatuk
ról nemcsak a jelen, hanem az utó világnak is tartoznak 
számadással. Ajánlom határozati javaslatom at a t. háznak elfo
gadásra. (Elénk helyeslés és éljenzés a szélső baloldalon.)

Helft) Icjnácz: T. ház! Nem szándékozom hosszas polé
miába bocsátkozni azokra nézve, a mik indítványom  ellen föl
hozattak ; hanem a lehető legrövidebben és tárgyilagosan fogom 
végleg indokolni határozati javaslatom at s bebizonyítani csak 
azt, hogy a m it állítottam , a m it annak indokolásául felhoztam, 
arra alapos okom vo lt; és meg kell hogy m aradjak azok mel
lett, m iket mondottam, mindaddig, inig engem kétségbevonhat- 
lan adatokkal, okm ányokkal az ellenkezőről meg nem győznek.

Tartozom azonban röviden válaszolni arra, a mit a t. elő
adó ur ellenem fölhozott, különösen a tekintetben, hogy a mit 
én a népnevelésnek a felsőbb oktatáshoz való viszonyára vonat
kozólag felhoztam, szám adatokkal nem tudnám bebizonyítani.
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Igaz, hogy itt maga a t. előadó nr, ki annyira szereti mások 
ellenmondásaic kimutatni, maga is egy igen nevezetes ellen
mondásba e s e tt : m ert rögtön utána azt mondta, hogy budget- 
tételeket nem abstrakt postulatum ok szerint kell megítélni, 
hanem általános körülm ények szerint. De a mi már m agát az 
állítást illeti, engedelmet kérek, ón igenis képes vagyok szám
tételekkel bebizonyítani, hogy állításom teljesen alapos. Mél- 
tóztassék m int előadó megnézni a budgetet s azt fogja látni, 
hogy a népnevelés rovatában tavaly 1875-ben 150 ezer frttal 
kevesbítették a népnevelés költségeit, az idén pedig 80 ezer 
frttal. Ezek számtetelek, melyeket a t. előadó ur nem képes 
megczáfolni, és ennyivel erre vonatkozólag be is érem.

Aitérek határozati javaslatom ra a közalapok és a lap ítvá
nyokra vonatkozólag, s itt engedje meg nekem az igen tisztelt 
m iniszter ur. hogy m indenekelőtt figyelmeztessem arra, hogy 
az egész vita alatt a fölhozott adatokat, támadásokat, panaszo
kat mind úgy vette, m intha egyenesen az ő személye ellen, 
. refort Ágoston ellen volnának intézve, s azért az egész vita 
alatt nagy izgatottságban volt és izgatottan sz ó lt:

Engedelm et kérek, ez téves felfogás. Mi a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium kezelése alatt levő alapok és alapít
ványok adminisztrácziója ellen emeltünk és emelünk vádakat. 
Erről természetesen első sorban felelős a háznak az a minisz
ter. a ki ezen tárezát kezeli; de felelős egyúttal az egész kor
mán}’, mely természetes szolidaritásban áll m indegyik tagjával : 
annál is inkább felelős ez esetben, m inthogy a t. m iniszter ur 
ismételve úgy a bizottságokban, m int a házban mindig arra 
hivatkozott, hogy ő a m inisztertanácsnak előterjesztette az illető 
kérdést és az helyeselte azt.

Ez az, a min a kérdés megfordul. Mi tagadjuk úgy a mi
niszternek, mint az összes minisztériumnak, a m iniszterta
nácsnak azon jogát, hogy bármily term észetű közvagyonról 
véglegesen intézkedhessék, a nélkül, hogy ez az országgyűlés
nek tudomására jusson, a nélkül, hogy abba az országgyűlés 
beleegyezzék. E rről van itt szó.

Azt mondja a t. miniszter ur, hogy ő sohasem tagadta azt, 
hogy ő felelős. É n erre nézve bátor vágyok eszébe ju tta tn i a 
t. m iniszter urnák, hogy egy Ízben m ásként szólt, nevezetesen 
akkor, midőn én májusban e tárgyban legelső interpellácziómat
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a ház elé hoztam. M ielőtt t. i. azt m egtettem, követtem  a 
miniszter úrral szemben azon eljárást, m e ^ e t én lojalitásból 
követni szoktam minden miniszter irányában akkor, midőn 
adm inistrativ dologban akarok kérdést hozzá intézni, hogy előbb 
magánúton közlöm azt vele : m ert nem ezélom sem m eglepeté
seket, sem kellemetlenségeket okozni. Közöltem tehát vele a 
kérdés tárgyát, részint, hogy tudjam, van-e tárgya interpellá- 
eziómnak, részint, hogy a miniszter nr tájékozhassa magát és 
dikasteriumában utána nézhessen. Ha a t. miniszter ur azt 
felelte volna, hogy utána fog nézni és a kellő felvilágosításokat 
meg fogja a d n i: másként jártam  volna el : de azt m éitóztatott 
válaszolni: „Interpelláljon ön! É n az alapok és alapítványok 
kezeléséről ő Felségének vagyok felelős, senki másnak“, és ezt 
m éitóztatott ismételni több Ízben. Hanem örvendek, hogy a 
t. miniszter ur e térről letért és most beismeri, hogy felelős.

Igen : de kérdem, mit ér nekünk ezen puszta elvnek elis
merése : ha tényleg a t, miniszter ur annyira nem hajtja végre, 
hogy évek óta, már t. i. egész minisztersége óta nem vagyunk 
képesek egyetlenegy ívnyi jelentést kapni ezen alapok és ala
pítványok kezeléséről. Hiszen, hogy ha felelős: akkor méltóz- 
tassék ezt ne csak ígéretekkel és puszta szavakkal, hanem 
tényekkel bebizonyítani. A meddig ezt nem teszi, a mikor szó 
van 35 — 36 millió forintnyi vagyonról, nem is számítva ide a 
körülbelül 300.000 holdra rugó jószágokat: addig kötelessége 
minden képviselőnek, folyton és folyton számot kérni a tisztelt 
kormánytól ezen jószágok kezelésére nézve.

Panaszkodik azután a t. m iniszter ur. daczára annak, hogy 
ezen sürgetés után sem tette  meg azt, mi tőle k ivántatott, hogy 
Öimonyi Ernő t. barátom oly kifejezéssel élt, mely, a mint 
mondá, jó ízlésű társaságban nem szokásos. Engedelm et kérek 
— amit ö mondott, azt akárhány parlam entben akárhányszor 
m ondották és mondani fogják. Mi nem vagyunk itt salonban, 
a hová glacé-keztyübe kell járni, a hol válogatjuk az egyes 
kifejezéseket. I t t  nem a szó, a dolog dönt. Ha a t. m iniszter ur 
nem akarja, hogy bizonyos szavak hangoztassanak: ne méltóz- 
tassék bizonyos dolgokat elkövetni. (Élénk derültség a szélső 
balon.)

Nekem tulajdonkép legfőbb feladatom  felelni arra a súlyos 
vádra, melylyel a t. m iniszter ur engem illetett — még pedig



adatok nélkül. — hogy t. i. ezen állításaim nem egyebek, mint 
tendencziózns ferdítések. No én nem szeretem a czifra szavakat, 
nagyon jól tudom, hogy ez magyarán annyit jelent, m int hazug
ságok. Már most kérdem a t. miniszter úrtól, mily alapokra 
m éltóztatott engem vádolni.

Mit állítottam  ón? K ettő t: állítottam  átalánosságban, hogy 
az alapok és alapítványok kezelése könnyelmű, rossz, senkit 
meg nem nyugtató. Ugyanezt állította tegnap a t. kormánynak 
egyik igen hatalmas tám ogatója Somssich Pál, ugyané szavak
kal kimodván, hogy az alapok és alapitvánj^ok jelenlegi keze
lése sem az egyhazat, sem a felekezeteket, sem az országot meg 
nem nyugtatja. Tehát ha engem m éltóztatik ferdítésekkel 
vádoln i: akkor ugyanez a vád illeti a t. kormány támogatóit.

Én ugyanezen állításnak illusztrácziójául felhoztam néhány 
esetet. Megvallom, nagyon keveset és talán a legjelentékteleneb
bet azok között, amik rendelkezésemre állanak. Méltóztassék 
elhinni a t. kormánynak, hogy kötetekre menne, ha valaki 
össze akarná gyűjteni mindazon panaszokat és vádakat, mik e 
kezelés ellen felmerülnek. Ma is, a m int a házban jöttem , még
pedig igen hiteles forrásból oly három adatot kaptam, melyek 
egyike is elégséges lenne, hogy ezen adminisztrácziót kárhoz
tassuk. (Halljuk! Halljuk!) Nem közlöm ezen adatokat, mert 
azt hiszem, hogy czélom el volt érve az által, ha csak azt a 
néhány adatot említettem fel, metyet felhozni szerencsém volt. 
S mit felelt erre a t. m iniszter ur ? Én első Ízben felhoztam a 
fehérmegyei bérletet s a miniszter ur hosszú idő után a ház elé 
jö tt, s saját adataival szóról-szóra m egerősítette azt, a mit mon
dottam. Én azt állítottam, hogy igen olcsón adatott bérbe e 
jószág, a t. miniszter ur ezt adatokkal bizonyította be ; azt állí
tottam, hogy verseny nélkül adatott bérbe : ezt ő szerződéssel 
bizonyította be ; állítottam, hogy 18 évre adatott ki s ezt ő is 
bebizonyította. Ennél többet magam se mondottam. (Derültség 
a szélső balon.)

A másik konkrét eset, melyet felhoztam : az, hogy a t. 
miniszter ur átvette ezen jószágok kezelését körülbelül 30 — 31 
milliónyi kötvény és kézpénzzel és kérdeztem : miként állunk 
most? hol van a pénztári kim utatás? vájjon mennyi van meg 
készpénzben és kötvényekben? s hozzátettem, hogy értesülésem 
szerint a t. miniszter ur a kötvények jó részét elárusította,
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hogy azokat drága építkezésbe bele verje s ez által a törzs· 
vagyont megtámadta. A t. miniszter ur eleinte tagadólag in te t t : 
de azután kijelenti, hogy igenis elárusította a kötvényeket azért, 
hogy építsen. Hiszen én sem állítottam  többet, csak hogj·' ez 
felfogásom szerint helytelen s az országgyűlés elöleges bele
egyezése nélkül ezt korm ánynak tenni nem szabad a t. minisz
térium felfogása szerint: ez pedig helyes eljárás. Felem lítettem  
végre egy házcserét i tt  Budapesten s a m ikor a t. miniszter ur 
ezért annyira m egharagudott, csakugyan kezdtem kételkedni 
még abban is, a mit saját szemeimmel láttam ; de ime a minisz
ter ur kijelentette, hogy elfogja hozni az erre vonatkozó szer
ződést, s igy mindenesetre konstatálva van, hogy a tény igaz. 
Lehet különbség a felfogásban, hogy a miniszter ur helyesnek 
találja, a m it én helytelennek találok ; de a tények a minisz
térium saját kijelentése szerint szóról-szóra igazak, s igy én 
joggal tiltakozom azon kifejezés ellen, hogy én tendencziózus 
kifejezéssel élek. (Elénk helyeslés a szélső balon.)

Miután Somssich Pál képviselő ur nyilatkozatát felemlítet
tem, kénytelen vagyok egy állítását rektifikálni. 0  ugyanis 
panaszkodott a felett, hogy ezen alapok bérbeadása iránt, még 
csak tökéletes minta-szerződés sem létezik. Lehet, hogy átalában 
n in cs ; de az alapok és alapítványok számára igenis van egy 
ő  Felsége által szentesített rendszabály és minta-szerződés; 
csakhogy ez nem tetszik a jelenlegi miniszter urnák : m ert ezen 
rendszabályban világosan ki van mondva, hogy minden alapít
ványi jószág bérbeadásának nyilvános árverés vagy pedig aján
latok utján kell történnie. A t. m iniszter ur pedig nem já r t el 
igy Fehérm egyében és a minap kapaczitálni akart minket, hogy 
ez nem is jó  rendszer. Továbbá világosan ben van ezen ő F el
sége által szentesített rendszabályban, hogy rendesen csak rövid 
időtartam ra szabad m egkötni a szerződést; de ha mégis a czél- 
szerüség megkívánja, hogy ez hosszabb időre, például 6 — 9 évi 
tartam ra történjék : akkor 6 évről 6 évre fokozatosan emelkedő 
bér m ellett lesznek a szerződések kötendők. És ehhez báró 
Eötvös József hozzácsatolt egy mintát, mely szerint egy bizo
nyos Nagy Ferenczczel kö tö tt szerződést. E  szerződésnek mintául 
kell szolgálni és ebben csakugyan benne van a fokozatos bér
emelés és pedig nem 6—6, hanem 4 évről 4 évre. Kérdem a 
t. miniszter ú r tó l: vájjon a szt.-ágothai és bárándi 18 évre
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kötött szerződésben, m elyet én mai napig sem láttam, a foko
zatos béremelés ben foglaltatik-e ? A miniszter ur tehát sokkal 
többet bebizonyított már eddig is, m int a m ennyit én állítottam . 
Én azt állítottam , hogy az építkezések körül sok visszaélés 
fordult elő, természetesen az általam nyert informácziók sz e rin t: 
mert én nem vagyok azon jószágokon adminisztrátor. (Derültség.) 
A miniszter ur erre azt felelte, hogy épen azért szereti azon 
bérlőket, kikről szó volt. m ert szorgalmasan építkeznek, miután 
a mi jószágaink szerencsétlensége az, hogy nincsenek épületek
kel ellátva. Bocsánatot kérek, ón hinni szeretek a m iniszter 
urnák : miután azonban kettőről van szó. én inkább hiszek 
Eötvös Józsefnek. Báró Eötvös József pedig azt mondja egyik 
ő Felségéhez intézett előterjesztésében, hogy ezen jószágoknak 
az a szencsótlenségök, hogy a gazdasági épületek száma igen 
nagy. (Derültség a szélső balon.) Rendelkezésre bocsátom a 
miniszter urnák ezen előterjesztést.

Eli azt hiszem, hogy mindezekkel bőségesen indokolva 
van az. hogy a kormánynak is érdekében áll s a sok kellemet
lenség kikerülése czéljából is szükséges, de különösen az 
adminisztráezió kérdésére nézve is igen fontos, hogy ezen 
kezelés a szükséges ellenőrzés alatt álljon.

E tekintetben három határozati javaslat fekszik a t. ház 
asztalán. Az egyiket benyújtotta Várady Gábor képviselő ur : 
ö ugyan úgy vezette be határozati javaslatát, m intha az m int
egy elleninditvány lenne az én határozati javaslatommal szem
ben : vagy m intha az ő határozati javaslatának elfogadása által 
segítve lenne már azon a bajon is, a melyet én említettem.

Több ízben említettem már, hogy nekem ezen jószágok 
jogi természetéhez semmi közöm: én azt érintetlenül hagyom. 
Feltéve tehát, hogy Várady Gábor igen t. képviselő urnák hatá
rozati javaslata el is fogadtatik : ezzel a kérdésnek csak egyik 
oldala lesz elintézve. A mi az ő indítványát illeti, én azt nem 
is ellenzem ; mert nincsen ellentétben az enyémmel. De fölös
leges is az : mert ezen jószágok jogi term észetének megvizsgá
lása tulajdonképen már m egtörtént. A  bizottság e kérdésekről 
tanácskozott s maga a kormány is beadta a jogügyi igazgató
sághoz véleményét.

E n  azt hiszem, hogy lia a ház nem akarja a végletekig 
huzni ezen kérdést: akkor egj'szeriien a jogi bizottságot kell
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utasítania, hogy annak véleménye a ház elé kerüljön. Ha tehát 
Yárady Gábor igen t. képviselő urnák indítványa el is fogad- 
t a t ik : ez által az én határozati javaslatom  még nem dön
te te tt meg.

Egy másik indítvány az, mely a pénzügyi bizottság je len 
tésében benfoglaltatik : a kormány azon nyilatkozata, melyet a 
pénzügyi bizottság határozattá akar emelni. Mit. mond a kor
mány ezen nyilatkozata? Azt, hogy érzi szükségét annak, hogy 
e jószágok kezelési módjáról tervezetet készítsen, állapítson meg. 
Ez helyes, ehhez én is hozzájárulok: m ert ez sincs ellentétben 
az én indítványommal, illetőleg ezzel sincs elégtéve azon köve
telésemnek, m ert a kezelés lehet bárm inő; de ez által még 
mindég nincs megállapítva az ellenőrzés; én pedig az ellenőr
zést kívánom, még pedig a lehető legnyilvánosabbat, a mely 
nem lehet egyéb, mint az, melyet az országgyűlés gyakorol. Azt. 
hiszem, hogy a t. ház logice jár el, ha egymásután elfogadja e 
három jav a s la to t; elfogadhatja Yárady Gábor képviselő űrét, 
mely arra vonatkozik, hogy ezen jószágok jogi természetének 
megvizsgálása tekintetében küldjön ki a ház egy újabb b izo tt
ságot, fogadja e l ; — és kell fogadnia — a kormány azon ígé
retét, hogy végre valahára az adminisztráczió érdekében a 
kezelés iránt tervezetet nyújtson be, és végre elfogadja azon 
indítványt, hogy ezen kezelés országgyűlési ellenőrzés alá 
kerüljön.

Beszédem ezzel befejezhetném, de még két megjegyzést 
vagyok kénytelen tenni. Azon képviselő uraknak, a kiknek 
némi aggályuk van a tekintetben, hogy ha az országgyűlés a 
legkisebb ellenőrzést fogja gyakoro ln i: magának ezen alapítvá
nyoknak tulajdona m egtám adtatnék. Én bátor vagyok azt állí
tani, hogy nemcsak M agyarországon vannak ily természetű 
alapítványok, hanem más országokban is, s hogy messze ne 
menjenek, utalok a szomszéd Ausztriára, a hol szintén vannak 
ily alapítványok és a hol azok az állam budgetjében benfoglal- 
tatnak  minden évben a nélkül, hogy bárkinek is eszébe ju to tt 
volna azoknak tulajdonjogát kétségbe vonni, vagy el akarni 
vonni azon javakat azon rendeltetéstől, a melyre szánvák. Én 
ennyit nem kérek és odáig sem megyek, hogy járjunk el úgy, 
mint Ausztriában, valam int nem kívánom, hogy ezen alapokat 
bekebelezzük a költségvetésbe és azzal egy testbe tegyük ; ha-
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nem azt óhajtom, hogy az ezekről szóló kimutatás azzal egy
idejűleg külön füzetben, m integy alakilag is kimutatva, hogy 
ez ne konfundáltassék az átalános költségvetéssel: kerüljön a 
ház elé. *

Végre figyelmeztetem, t. ház, azon tisztelendő és főtiszte- 
lendő urakat, kik indítványom  ellen felszólaltak és szavazni 
akarnak, hogy mindig kell arra vigyázni, nehogy az által, hogy 
a méltányos kívánságot m eg tagad juk : az illetőket arra kény
szeresük, hogy sokkal többet kívánjanak. Ne feledjük, hogy a 
többi országok parlam entjében a szélső baloldal egészen mást 
kivan, mint a mit mi k ív án u n k ; m ert mi eddigelé sohasem 
kívántuk azt, valahányszor szó volt ezen javakról, hogy az 
egyházi javak inkameráltassanak. Nem kívántuk ezt azon okból, 
mert belátjuk a külömbséget, a mely létezik a m agyar és a más 
országokban levő katholikus klérus közt, a melylyel szemben 
más országok szükségesnek látták e gyökeres orvosszerhez for
dulni és a m agyar klérus között, melyre nézve szívesen elis
merjük és örömmel látjuk, hogy nem foglal el hazánkban oly 
állást a hazafisággal szemben, m int például elfoglal Olaszország
ban a klérus. E  tekintetből mi nem akartuk, nem akarunk 
hozzányúlni ezen jószágokhoz; de mikor azt kívánjuk, hogy 
azoknak kezelése nyilvános ellenőrzés alatt álljon, a mikor önök 
azt is m egtagadják: önök már előre praeoccupálni akarják a 
kérdést, m integy kijelentvén ez által, hogy az országnak semmi, 
még csak ellenőrzési joga sincs hozzá.

Indítványom  szövegében, miután azt már körülbelől 2 —B 
hóval azelőtt beterjesztettem, hozzátettem, hogy a jelen évben 
lehetőleg pótlólag nyújtsa be a t. miniszter ur és jövőre ren 
desen a költségvetéssel együtt. Miután oly későn került ezen 
indítvány tárgyalás alá, most már azt nem kívánhatom, hogy 
az idénre tegye meg és igy kérem a t. elnök urat, hogy a 
mikor ezen határozati javaslatot szavazás alá fogja bocsátan i: 
méltóztassék az ott zárjegy közt m ondottat kitörölni és tisztán 
csak a többi részt szavazásra feltenni. (Élénk helyeslés a szélső 
balfelől.)

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: T. h á z ! 
A v ita  bezárása pillanatában nem szándékozom Irányi Dániel 
t. képviselő urnák előadására reflektálni. Minden oldalról meg 
le tt már beszélve e tárgy és az teljességgel ki van merítve.

II. 36



558

Molnár Aladár képviselő urnák előadására, a melyben igen 
érdekes dolgokat m ondott a közoktatási minisztérium jelen té
séről és eljárásáról, tán időm lesz egyet és mást elmondani a 
részletes v itá n á l; m ert ámbár az ő figyelmeztetéseit és észre
vételeit igen szívesen v e ttem ; azt hiszem mégis, hogy a rész
letes vitánál az illető tételeknél inkább lesz módom és alkal
mam azokra is válaszolhatni. Szorítkozni fogok tehát most a 
Helfy t. képviselő ur előadására.

A mi Helfy képviselő ur határozati javaslatát illeti, arra 
nézve nyilatkozatom at m egtettem  s ahhoz az utolsó betűig 
ragaszkodom. Nézetem a budgetjog term észetéről oly korrekt, 
hogy azzal Európa valam ennyi jogi fakultásához mernék appel- 
lálni. E  nézetemet megerősiti a nálunk divatozó praxis, mert 
az egyetemi alap a budgetben lévén felvéve, habár a jogi te r
mészete még nincsen egészen tisztába hozva : a törvényhozás 
rendelkezik nemcsak jövedelmeiről, hanem magáról a törzs- 
vagyonról is.

De midőn Helfy képviselő ur a tanulmányi s vallásala
pokat a budgetbe akarja felvenni, vagy a budget mellett egy 
külön füzetbe beállítani, m ielőtt azok jogi természete tisztába 
hozatnék, a mi a konfiskácziónak, vagy ha nem akarok e kife
jezéssel élni, az inkamerácziónak egy n em e: igen ügyes tak ti
kával ólt, melynek egyik módozata Bentham  szerint fausse alarmé
nak neveztetik. Rendszeres tám adásnak előőrse volt az ágothai 
bérlet, mely támadás interpelláczió form ájában egészen korrekt 
v o l t ; de midőn indítvány form ájában m eg u jitta to tt: zaklatássá 
fajult, melynek szálait igen jó l ismerem, de melyekről most 
szólani talán időelőtt volna, valam int ismerem a láthatatlan 
kezeket, melyek neki az adatokat szolgáltatták.

Helfy Ignácz: Megnevezem, ha tetszik !
Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: A második 

támadás, a fausse alarmé előidézésére a gróf Zichy Bódog-íele 
házcseréje. Talán szabad előre bocsátani, hogy gróf Zichy Bódog 
a m agyar kultuszminiszterrel nem csinál geschäfteket, mint 
Helfy ur mondotta, a vallásalap m egkárosítására. Elmondom 
egyszerűen a dolog történetét. A vallásalapnak volt szemközt a 
szemináriummal egy háza, mely se nem szép, se nem nagy, se 
nem szolid, m int azt Helfy képviselő ur — szokása szerint 
m indent nagyítva — leírta. E  háznak van 5 ablakos frontja.



hosszú keskeny, sötét udvara s a liáz, mely Mária Therézia 
idején épült, düledező állapotban volt. A kiket a dolog érdekel, 
méltóztassanak azt megnézni. E ház expertek által többször lett 
megvizsgálva s valamennyien oda nyilatkoztak, hogy azt igy 
in statu quo nem lehet meghagyni, hanem uj épületet kell állí
tani. Ennek folytán én egy uj ház építésére tervet s költség
vetést csináltattam. Vagy talán ahhoz sem volt jogom  s vár
nom kellett volna mig a ház összedől ? Az illető ház területe 
340 □ -ö le s : a ház építésének költsége három emeletre — 
230,000 frt volt praeliminálva, mely összeget a vallásalap jöve
delmeiből s bérleti restancziákból akartam  előállítani, m ert bér
leti restáncziáink a Helfy képviselő ur által annyira dicsőített 
liczitáczionális rendszer következtében 2.000,000 ír tra  rúgnak. 
A restáncziák azonban nem folyván be, az építést elhalasztottam, 
sőt e telket magam is többször m egnézvén: nem tarto ttam  
átalában ezélszeriinek e helyen építeni, ha csak a szomszéd 
házat hozzá nem vettük volna. E  stádiumban állott az ügy 
a mult tavaszszal. S m inthogy nálunk nincsenek titkok — a 
mint a dologban nem is volt m it titkolni — úgy látszik, hogy 
azt sokan tudták, s ez úton tudhatta meg gróf Zichy Bódog 
is. ki hozzám jővén, nekem azon ajánlatot tette, hogy vegyem 
át az ő házát a stáczió-utczában, m ert nem akar lakni a boncz- 
tani intézet közelében, s adjam neki cserébe a vallásalap házát, 
a csereviszonyból következő ráfizetéssel. A vallásalap háza 340 
□ -ö l, a Zichy-féle ház a hozzá tartozó két telekkel 816 □ -ö le t 
tevén, az alapítványi ház 73,230 írtra , a gróf Zichy-féle ház 
169,925 írtra  becsültetett. A becslés ezen alapján hosszú alku
dozások folytak, g róf Zichy a vallásalap háza becslését foly
vást kifogásolván s magasnak tartván, végre abban tö rtén t a 
megállapodás, hogy a vallásalap g róf Zichynek 88,000 irto t felül 
fog fizetni. Ez a tényállás, a m int az hosszasan ki lett fejtve 
egy 0  fölségéhez te tt felterjesztésben, m elyet másolatban a t. 
elnök ur engedőimével az irodába le fogok tenni, hogy min
denki áttekinthesse. (Tetszés.)

E n  lemásoltattam az építési tervet és a csereszerződést is, 
és kérem a mélyen t. elnök urat, hogy ezen okm ányokat lete- 
hessem a ház irodájába oly czélból, hogy azokat ott mindenki 
elolvashassa és magát tájékozhassa. Nagyon kérném ezenkívül 
azon t. képviselő urakat, kiket ezen ügy é rd ek e l: méltóztassa-

II. 36*



οθΟ

nak megnézni a vallásalap volt házát, a szemináriummal szem
ben, és a gróf Zichy-féle házat a stáczió-utezán. Nagyon le 
fognak engem kötelezni, ha ezt megteszik.

Helyesen cselekedtem-e vagy sem, midőn e csereszerződést 
m egkötöttem ? ez a kérdés. Előadandom cselekvésem indokait. 
(H alljuk!)

A vallásalap háza düledező állapotban v o lt ; a telek alakja 
a legszerencsétlenebb ; arra a jelen viszonyok közt vevőt találni 
lehetetlen. Ha azon felül a jogügyi igazgatóságot onnan rövid 
idő múlva ki kellett volna költöztetni: lakbérek fejében 5 — 6,000 
forintot kellett volna évenkint fizetni. Elfogadhatónak találtam 
tehát az üzletet g róf Zichy Bódoggal — kinek háza a hozzá
tartozó telekkel 815 négyszögölet tesz, két ut.czai fronttal, — 
a ház maga uj — 10—12 év előtt ép ítte te tt s egészen czélszeríi 
a jogügyi igazgatóság elhelyezésére.

De m iért kellett éppen a stáczió-utczában levő gróf Zichy- 
féle házat vennem ? Azt fogják mondani, hogy a régi házzal s 
88,000 írtta l nagyobb s értékesebb házat vehettem volna. Erre 
engem et egy mellékes, de reám döntő motívum határozott el. 
A Zichy-féle házhoz tartozó telkek, melyek most kertek, a 
boncztani intézettel s az orvosi fakultás számára vásárolt tel
kekkel szomszédosak. Tudva levő dolog, hogy eme utóbbi tel
kek nem elégségesek azon épületek elhelyezésére, melyek oda 
tervezve vannak s ezt kiemelték minden bizottságban, mely az 
orvosi fakultás épületei ügyében tartato tt. Meg voltam tehát 
győződve s most is azon meggyőződésben vagyok, hogy az 
államnak s a tudom ánynak jó  szolgálatot teszek, midőn e tel
keket az orvosi fakultás számára ekként biztosítottam  a nélkül, 
hogy a vallásalapot m egkárosítottam  volna, mely azokat a maga 
idején az államnak vagy az egyetemi alapnak kellő áron át 
fogja engedhetni. Mily roppan t összegeket m entettünk volna 
meg az államnak, ha az okvetlenül felállítandó épületekre min
dég előre ily módon tudtunk volna telkeket szerezni! É n tehát 
ezen csereüzletet magában véve hasznosnak találom. Kételye 
lehet valakinek: vájjon épen 88,000 ir to t kellett-e reá fizetni 
s nem lehetett volna-e még egy nehány ezer forintot lealkudni? 
É n  erre csak azt válaszolhatom, hogy ezen összeg megállapí
tása igen hosszú alkudozások eredménye volt, s hogy kaptunk 
egy csinos uj házat, 816 négyszögölnyit, reánk nézve igen
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haszonvehető, sőt igen szükséges telekkel egy rozzant ház 
helyett, melynek az adott körülm ények közt igen csekély, jó 
formán semmi értéke sem volt.

Helfy képviselő ur érin tette  a Zichy-ház cserén kívül az 
alapok s alapítványok papirosait s azokkal kapcsolatban az 
építkezéseket,. Nékem nincsen semmi okom ez ügyekben titko
lózni s azért a legilletékesebb helyen bátorkodom kikérni az 
engedélyt, hogy hivassék össze a legrövidebb idő alatt egy a 
felső- s alsó ház tagjaiból álló bizottság, ad hoc, mely az 
alapok s alapítványok ügyeit megvizsgálja, s ennek jelentése és 
javaslatai a törvényhozás tagjainak szokásos módon kezeihez 
fognak jutni. (Élénk helyeslés.)

Azt hiszem, hogy ez szükséges nemcsak az ügy érdekében, 
az alapok és alapítványok kezelése érdekében : de egyszersmind 
a kormánynak és különösen a magam érdekében is. Én nagyon 
kívánom, hogy ezen ügyek mielőbb tisztába jöjjenek. (Helyes
lés.; Addig is méltóztassanak, ha tetszik, engemet zaklatni, én 
minden egyes kérdésre, mely az alapok és alapítványokra vo
natkozólag hozzám in téz te tik : válaszolni fogok. Ha határozati 
javaslat vagy indítvány fog tétetni, azzal szemközt nyilatkozni 
fogok : de addig, míg ezen ügyek jogi természete tisztába nem 
jö n : ismétlem, a mit tegnap is mondottam, hogy én mint a 
koronának minisztere, ő felségének legfelsőbb patronatusi jogait 
mindig meg fogom védeni ; m ert én tisztelem azon törvényeket, 
a melyeken e jog alapszik és a melyek mai napig fennállanak ; 
de egyszersmind kijelentem azt is, hogy én nem vagyok egy 
konfessziónak, egy egyháznak minisztere ; én vallás- és közok
tatási miniszter vagyok valamennyi konfesszióra nézve, és vala
mint, ha szükséges volna, megvédeném az izraelita, a protestáns 
vagy görög-nem-egyesült egyházi a lap ítványokat; úgy más rész
ről nem fogom engedni, hogy azon alapok és alapítványok, a 
melyek bona üde kath. alapítványoknak tartatnak, mig azok
nak jogi természete tisztába nem jön : Helfy képviselő ur szelle
mében és értelmében bármi módon konfiskáltassanak vagy inkame- 
ráltassanak. (Helyeslés a középen. Nyugtalanság a baloldalon.)

Mindezeknél fogva kérem a t. házat, ne méltóztassék elfo
gadni Helfy képviselő ur ind ítványát; m ert valóban hogyha 
az elfogadtatnék : véghetetlen súrlódásoknak, kellemetlenségek
nek és konfliktusoknak néznének eléje.
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Nem hagyhatom  még szó nélkül azon építészeti szakférfiú 
alkalmazását, a melyről a pénzügyi bizottság jelentése is m eg
emlékezik. Ez oly ügy, a mely a közoktatásügyi minisztérium 
budgetével teljességgel semmi szoros kapcsolatban nem áll ; de 
miután megemlíthetett, szó nélkül nem hagyhatom ; ámbár talán 
részemről indiskreczió ez ügyről beszólni azért, m ert ha elmon
dom az esetet, talán némi dicséretet, vagy legalább is elismerést 
érdemiek. (H alljuk!) Nem fogom megsérteni boldogult b. Eötvös 
József emlékét, sem pedig t. barátom Pauler Tivadar volt m i
niszter urnák működését, a mely minden tekintetben korrekt 
volt és a k it én rendkívül tisztelek ; hanem mégis tény az, hogy 
az azon időbeli építkezések regi modorban, m ondhatni cum 
forspontalibus vezettettek, (Derültség.) úgy, hogy nagyon hosszii 
időbe telt, mig elintézést- tudtak nyerni. Bekerült a minisztérium
hoz pl. valamely gazdasági épület reparacziójára vonatkozó
lag, mi gyakran 100—150 frto t igényelt, az előterjesztés innen 
átküldetett a közmunka-minisztériumhoz, az előirányzatot ott 
vizsgálták egy esztendeig, vagy másfél évig, és mikor vissza
jö tt :  természetes, hogy nem lehetett használni, s ekkor már azon 
javítás vagy kiegészítés, mely elébb 100 írtb a  került volna, fel
ment 200 írtra . (Derültség.) Pl. azon templomok javítása tek in
tetében, m elyeket a vallás-alap fentart, hihetetlen dolgok tör
téntek. Volt oly templom kiigazítási ügy, a mely 20 évig 
tárgyaltatott. Ném elykor egy rossz boltozatot, vagy egy rongált 
tornyot kellett volna kiigazítani; de mire az ügy 4 —5 év folyama 
alatt le tárgyaltato tt: akkora a boltozat, a torony vagy talán 
az egész épület is bedült. (Derültség.) Az ily dolgok tűrése nem 
fekszik természetemben. Nem cselekedtem ugyan itt  sem proprio 
motu, hanem a m inisztertanácstól kértem  felhatalmazást arra, 
hogy ő felséget megkérhessem, hogy nekem megengedje egy 
Szakférfiúnak nem m int állandó hivatalnoknak, hanem szerződés 
m ellett leendő alkalmazását, a ki az alapítványi építkezéseknek, 
főleg az apróbb építkezéseknek előirányzatát megvizsgálja, vagy 
ha szükségesnek tartja , újakat készítsen. O Felsége ezt applaki- 
dálta és azóta az ügyek igen gyorsan és korrekte mennek.

Azt gondolom, hogy azáltal sem követtem el valami alkot
mányellenes bűnt, ha ezen férfiút, a ki, m int mondám, nem ren
des fizetést húz, hanem szerződés alapján járó  évi honorarium 
m ellett van alkalm azva: némi apróbb állami épületeknek meg



vizsgálásával is megbíztam, pl. egy-egy községi iskola épületé
vel, vágj' a mint a múltkor i tt  a nőképezde-épületében történt, 
hogy két ajtó t kellett törni, az ily ügyeknek megvizsgálásá
val is.

Azt hiszem, hogy az nem alkotmányellenes dolog, hogyha 
öt ilyenekre használtam.

Képes vagyok kimutatni, hogy ezen szakférfiúnak fizetése 
teendőinek végzése által bőven visszakerült az alapítványokra 
nézve és azon kívül a közönségnek is nagy szolgálatot te tt : 
mert azon dolgok, melyek előbb évekig tárgyaltattak , most 
gyorsan folynak.

Ha Simonyi Ernő t. képviselő ur azt mondja, hogy azon 
szakférfiú tervez, vállalkozik és egyedül ko llaudál; bocsánatot 
kérek, ez csak szónoki figura, ezt azon férfiú nem teszi. Ha 
valamely nagyobb építkezésben résztvesz : ez mindig az állam 
orgánuméinak ellenőrzése mellett történik, kollaudáczióban pedig 
sohasem vesz részt.

Ezek után ismételve kérem a t. házat, hogy az előadott 
oknál fogva ne méltóztassek Helfy képviselő ur javaslatát elfo
gadni : ellenben méltóztassék a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium költségvetését a részletes tárgyalás alapjául elfogadni. 
(Élénk helyeslés a középen.)·

Tisza Kálmán miniszterelnök: T. h á z ! Nem lehetvén oly 
szerencsés, hogy a most végéhez közeledő vitát eleitől kezdve 
folytonos figyelemmel kísérhettem  volna: természetes, nem lehet 
szándékomban még csak azokra is mind reflektálni, a melyek 
az általam beterjesztett határozati javaslattal szemben felhozat
tak ; hanem egész röviden kell szorítkoznom némely főbb dol
gokra, hogy azoknak alapján azután nyilatkozhassam  a tárgyalás 
alatt levő határozati javaslatok iránt. (Halljuk!)

En t. ház azt, hogy Magyarországban minden m egtörtént 
volna, hogy mindazon törvények m eghozva lennének, melyek 
a vallásszabadság szempontjából szükségesek : nem mondtam sem 
a m últ alkalommal, sem most nem mondom. De engedje meg 
nekem a t. képviselő ur, hogy midőn törvényhozásunknak ezen 
hiányait elism erem ; másfelül ismételve mégis azt m ondjam : ha 
van is törvényeinkben vallási egyenjogúság szempontjából, ha 
van is törvényeinkben az állam és egyház közti viszonyok szem
pontjából hiány, mindemellett vallási üldöztetésekről, konfesz-



szionális, vallási elkeseredett vitákról hála isten sokkal keve
sebbet lehet beszélni nálunk, mint legnagyobb részében azon 
államoknak, melyekben a t. képviselő ur által sürgetett tö rvé
nyek már régen megvannak. (Elénk helyeslés a középen.) Mi 
ennek — legalább egyik — oka? Föltehető, sőt indokolható, 
hogy annak, hogy azon államokban, daczára a meghozott, s a 
képviselő ur szerint a kor magaslatán álló törvényeknek, ily 
viták vannak : egyik oka igen jól kereshető abban, hogy épen 
ezen törvényeknek meghozatala felizgatta azon vallásos érzüle
tet, mely nyugton hagyatva nem harczolt volna egymás ellen, 
de mely még azon törvényekre megérve nem lévén, ok nélkül 
bár, de veszélyeztetve érezte magát. (Elénk tetszés a középen.)

Nem tudja a képviselő ur, hogy én mit beszélhetek izgal
maktól, zavaroktól való félelemről ? Hivatkozom bárkire és 
magára a t. képviselő urra is — ha meggondolja múltkori sza
vaimat — én arról, hogy M agyarországon zavaroktól félnék 
ezen kérdések m iatt: nem szóltam. Nem tartom  az ország min
den részeiben pozitive lehetetlennek, hogy ezen kérdések erő
szakolása még bajokat is ne idézhetne elő ; de nem is tartok 
tőle, nem is szóltam róla. De igenis szóltam arról, hogy a his
tória és ma is élő államok példája m utatja, hogy a szabadelvü- 
ség és a szabadság nevében olyankor kieszközölt jogok, a midőn 
az illetők azok használatára teljesen megérve még nem voltak: 
fegyverré válik a szabadság ellen. (Úgy van ! Úgy van 1 a közé
pen.) E n sem államot, sem felekezetet, sem senkit sérteni nem 
a k a ro k : de utalom a t. képviselő u rat a hozzá, azt gondolom 
sok kérdésben igen közel álló belgiumi radikális párt minden 
egyes tágjának véleményére.

E n  t. kópviselőház, elhalasztani annak megoldását, a mit 
szükségesnek vélek, nem szoktam. Beismertem azt is, hogy azon 
két törvényjavaslat, melyet a képviselő ur felemlített, nem fogja 
mindazon kérdéseket megoldani, a melyek megoldása óhaj
tandó ; de az általam most is jelzett szempontoktól vezet
tetve, én ismételve azt tartom  : hogy ezen kérdésekben fokoza
tosan kell haladni és pedig a fokozatosság alatt értem azt, 
hogy megoldani kell azon kérdéseket, melyeknek megoldását az 
élet szükségessé, égetővé tett. S itt  engedjen meg nekem a t. 
képvise'ő ur, de azon állítása, hogy a vallási kérdések m eg
oldása hazánkban a közvélemény által azon nagy átalánosság-



ban — mint ö mondd — követeltetnék, hogy az ma életszük
ség lenne, hogy az milliók lelki nyugalm ának érdekében volna 
szükséges: ezt határozottan tagadni vagyok kénytelen. (Élénk 
helyeslés a középen.) Nem és nem az utolsó szempontból épen 
azért, m ert minden ember érzi. hogy akár tökéletesek, akár 
tökéletlenek a fennálló törvények, de lelki nyugalma és vallá
sos hite s annak gyakorlata nem gátoltatik  senki által. (Úgy 
v a n ! Úgy van ! a középről.)

En túlzással senkit sem vádoltam. Még tovább megyek ; 
ha jól megválasztott időben az ellenzék tágabb körben kívánja 
a kérdéseket megoldatni, ha az eszmék továbbfejlesztését köve
teli, ha mondom ezt alkalmas, jól megválasztott időben teszi: 
azt tartom , hogy hivatását teljesiti; de viszont azt is tartom, 
hogy a kormánynak hivatása ezen eszmékből, ezen kívánalmak
ból megfelelni igyekezni annak, mi okvetlen szükséges s a 
további érlelés számára fönhagyni azokat, melyekre még a 
további érlelés szükséges. (Tetszés a középen.) Ebben látom én 
az ellenzék és a kormány különböző feladatát, a melynek ha 
mindenki megfelel: ez okvetlenül javára válik az országnak: 
de a mely feladat különbözése iránt meg kell lenni szerintem 
mind a két félben az egymás helyzete méltánydásának.

A t. képviselő ur felhívta a t. házat, hogy emlékezzék 
meg a tavalyi szavazatról és m aradjon hü ahhoz. Én többet 
ennél a t. háztól szintén nem kívánok. Tavaly Irányi képviselő 
ur beadta a háznak ugyanazon határozati javaslatot, melyet 
most beado tt: én meg beadtam tavaly — szóról-szóra majdnem 
— ugyanazt, melyet most beadtam és a t. ház kegyes volt 
tavaly elfogadhatónak találni azt, a mely általam lett beadva. 
E n is azt kérem tehát, legyen kegyes a tisztelt ház tavalyi 
m agatartását ezen kérdésben ezúttal is követni. — S nem 
térek ki a kérdés azon részének sem , a melyet Irányú 
képviselő ur felemlített, de melyet — mint mondá — taglalni 
nem kíván, hogy a kormány által te tt. azon ígéret, hogy ezen 
kérdések megoldását igenis óhajtja: azt mondá, nem vitatja, 
mily horderővel bírhat szemben a tapasztaltakkal: mondom nem 
térek ki ezen kérdés előtt sem, hanem a t. ház minden tag já
nak m éltányosságára hivatkozom: vájjon a korm ánynak eddigi 
fontos teendői, vájjon a körülmények, melyeket jelezni nem 
akarok, de melyek már annyiszor müködhetését kisebb-hosz-



szabb időre, a törvényhozás terén legalább, m egzsibbasztották: 
vájjon tek in tettel ezekre, kérdem : órdemli-e a kormán}· azt. 
hogy azért, m ert eddig szavának meg nem felelhetett, ne adas
sák hitel azon ígéretének, hogy megfelelni annak ma is igye
kezik és megfelelni is fog, mihelyt csak lehetséges is lesz '? 
(Elénk helyeslés a középen.)

Megjegyzem még, hogy én nem akarom azt érteni, mintha 
ezen kérdéseknek, különösen egy része igazán égető, sürgős 
nem v o ln a ; m ert ón minden oly kérdést, mely ha nem is csalá
dok millióinak, de habár csak aránylag csekélyszámu családok
nak is családi életére, családi nyugalmára, a gyerm ekek jövendő
beli sorsára befolyással van : gyorsan, minél előbb megoldandónak 
tartom . (Helyeslés.)

A mi már az indítványokat illeti. Várady Gábor t. kép
viselő ur határozati javaslata ellen, m int a mely azt proponálja, 
hogy a ház vegye fel az alapítványok jogi természetének meg
állapítására nézve az elejtett fonalat, részemről semmi kifogást 
nem teszek. A mi Helfy t. képviselő ur indítványát illeti : én 
ezen kérdést is olyannak tartom  — kénytelen vagyok ezt nyil
vánítani — a melynek időelőtti, erőszakolt kettévágása nem 
volna az állam érdekében. Nem kettévágás, igaz, a mit Helfy 
képviselő ur kíván ; de m eggyőződhetett igenis arról, hogy bár
mennyire állítja is ő és hiszi bona üde, hogy ezáltal azon ala
pok jogi term észetének nem p raejud ikálta tnék : mindamellett 
igen sok oldalról ébredne fel azon aggály, hogy igenis praeju- 
dikáltatni fogna. Én azt tartom , hogy ezen tekintetben mindaz, 
a mihez teljesen elismerem, hogy a törvényhozásnak már ma 
is joga van, m egtörténhetik anélkül, m egtörténhetik  azon ala
pon, melyet t. kollegám a kultuszm iniszter ur előadott. A tö r
vényhozásnak azt hiszem joga van m egkívánni először, hogy 
oly eljárás követtessék, mely ezen alapok jogi természetének 
nem praejudikál. Ez meg van. A másik méltányos és szerintem 
helyes követelése a háznak, — de bizonnyal nem kívánja ezt 
élénkekben senki m int a minisztérium, — hogy ezen javak 
kezelésére nézve addig is, mig a végleges rendszer megállapiit- 
tathatnók, oly módozatok hozattassanak be, a melyek mellett 
az ellenörködés is gyakoroltatván, azok helyes kezelése iránt 
semminemű gyanúk fenn ne foroghassanak. Ez is el éretik azon 
mód által, melyet ma a kultuszminiszter ur előadott. A kor



mány pedig a pénzügyi bizottságban ígéretet te tt az iránt, hogy 
az eljárás rendszeres m ikéntje tek in tetében  — foglalkozván ez 
ügygyei — fog annak idejében — és méltóztassék elhinni, nem 
nagyon sokára — m egállapodásokat létrehozni, melyek azután 
az ily szellemű eljárást rendszeresíthessék. E tekintetben is 
kérném tehát, hogy a korm ánynak a pénzügyi bizottság jelen
tésében felvett és a ház által határozatra emelendő nyilatkoza
tával ép úgy, mint a közoktatási miniszter ur ma te tt nyilat
kozatával a t. ház megelégedni méltóztatván. Helfy Ignácz kép
viselő ur indítványát ez alkalommal ne fogadja el.

Az utolsó engem legközelebb illető határozati javaslatra 
Irányi Dániel képviselő ur határozati javaslatára nézve már el
mondottam nézeteimet.

Nem tagadom, hogy a vallási összes kérdéseknek egyszerre 
megoldását részemről — miként már kifejtettem  — princzipia- 
liter sem tartom helyesnek; azonban indítványom most nem is 
ennek kimondását kéri; hanem kéri csak azt, hogy akkor mel- 
tóztassék a t. ház ez irányban határozni, m ikor a kormánynak 
konkrét javaslatai lévén a ház előtt, azoknak figyelembe véte
lével jobban megítélhető, hogy az élet okvetlen kívánalmai most 
rögtön követelnek-e többet vagy sem.

Különben t. ház — s ezzel m indjárt be is zárom beszéde
met, — nem hallgathatok el egyet. Igen sok oldalról hivatkoz
tak egy fájdalmasan nélkülözött akkori képviselőnek, Deák 
Ferencznek 1873-ban ta rto tt beszédére. A t. képviselő urak 
vádolták a kormányt, hogy nem já r el azon beszéd szellemé
ben ; azonban én figyelmeztetem az idéző képviselő urakat, 
hogyha nem tették volna 1873. óta: tegj'ék meg most és olvas
sák el azt a beszédet. (Derültség a középen. Mozgás a szélső
baloldalon.) Azon beszédben a nagy eszmék és elvi ozélok ki
tűzése m ellett nyilatkozik a gyakorlati államférfi i s : m ert azon 
hatalmas beszédben Deák Ferencz, midőn elm ondotta nézeteit 
in theoria, azt mondja egy helyen: „mindezeket fokonként meg
lehet tenn i“ tehát nem egyszerre, hanem fokonk in t; azt mondja 
to v áb b á : „ezen kérdésekben sok olyas van, a m it lassanként 
érlelni, kifejteni, tisztába hozni kell“, tehát ismét nem mondja, 
„azonnal rög tön“ ; figyelmeztet arra is : „hogy ezen dolgokban 
a legnagyobb óvatosság szükséges, hogy az erélylyel és józan 
észszel párosulni kell a leggondosabb óvatosságnak, m ert e kór-



dés könnyen elm érgesedhetik“ ; azt is mondja továbbá: „hogy 
nemcsak a fegyverrel vívott vallásháború veszélyes: hanem 
veszélyes az is, mely akár tanácskozási term ekben, akár azokon 
kívül is gyakran politikai czélokból v ivatik .“

Ha mindezeket elfogják olvasni a t. képviselő urak : nem 
fogják mondani, hogy a kormány eljárása ellentétben van az 
azon beszédben k ifejtett iránynyal. Kiérem, móltóztassanak Irányi 
Dániel képviselő ur javaslatával szemben az én javaslatom at el
fogadni. (Hosszan tartó élénk helyeslés a középen.)

Elnök·: A zárbeszédek m egtartatván t. ház, következik a 
szavazás. (Halljuk! Zaj.) Csendességet kérek minden oldalról. 
Előre bocsátom, hogy minden egyes kérdést, a melyet feltenni 
szándékozom, előlegesen tudom ására fogom hozni a t. háznak, 
hogy a mennyiben azok ellen észrevételek forognának fenn : 
m egtétethessenek és hogy a t. ház tudja, hogy mi jön szava
zás alá. Először is mindezen javaslatokat fel fogom olvastatni, 
azután pedig a szavazásnak sorrendje irán t fog a t. ház hatá
rozni. Legelőször Irányi Dániel t. képviselő urnák határozati 
javaslata tog felolvastatni.

Beöthy Algernon jegyző (felolvassa.)
Elnök·: Következik Tisza Kálmán miniszterelnök urnák 

határozati javaslata.
Beöthy Algernon jegyző: (olvassa.)
Elnök: Eel fog olvastatni Helf'y Ignácz képviselő urnák 

határozati javaslata. Ismételve csendet kérek, hogy ne mond
hassák a t. képviselő urak, hogy a szavazás alatt levő kérdése
ket nem értették  meg.

Beöthy Algernon jegyző (olvassa Helfy Ignácz határozati 
javaslatát.)

Elnök: A beadott határozati javaslat a szerint, a mint azt 
a beterjesztő t. képviselő ur módosította, kijavíttato tt. K övet
kezik a pénzügyi bizottság azon jelentése, mely szerint a kor
m ánynak ezen alapok kezelésére nézve te tt nyilatkozatát a t. 
ház tudomására hozza.

Beöthy Algernon jegyző (olvassa a pénzügyi bizottság hatá
rozati javaslatát.)

Elnök: Következik Várady Gábor képviselő ur határozati 
javaslata.



Beöthy Algernon jegyző (olvassa Várady Gábor határozati 
javaslatát.)

Elnök: Ezen indítványok közül t. ház legelőször szavazás 
alá bocsátandó Irányi Dániel képviselő urnák és társainak, vala
m int Tisza Kálmán miniszterelnök urnák határozati javaslata, 
annyival is inkább, mivel Irányi Dániel indítványa és esetleg a 
miniszterelnök ur indítványa felett névszerinti szavazás kéretik 
24 képviselő ur által.

A kérdést ezen indítványokra vonatkozólag úgy szándé
kozom föltenni, m int azt hasonló alkalom kor a m últ évben a 
ház határozata folytán feltettem, vagyis: elfogadja-e a ház a 
miniszterelnök urnák határozati javaslatát, mely a tárgyalás el
napolását foglalja m agában? Ha ezen határozati javaslata a 
miniszterelnök urnák elfogadtatik : Irányi Dániel képviselő ur 
indítványa elesettnek lesz tekintendő. (Ellenmondások a szélső- 
baloldalon.)

Madarász József: T. ház! Arra nézve, hogy a ház mélyen 
t. elnöke m iként és melyik indítványt tegye fel szavazásra : 
kívánom előadni véleményemet.

Igen jól emlékezem, hogy tavaly úgy tö rtén t a házszabá
lyok 163. §-a világos rendeletének ellenére, a mely azt paran
csolja. hogy ha uj indítván }7 adatik be, midőn a tárgyalás befe
jeztetik : ez indítvány elfogadása vagy elvesztése felett kell tö r
ténni a szavazásnak és azután jöhetnek elő a többi legközelebb 
álló módosítások és elleninditványok, a m int a t. elnök ur előadta. 
(Úgy van! a szélsöbaloldalon.) Azonban nem következik ebből 
az, hogy ha valami elnézésünkből vagy7 elhallgatásunkból hely
telenül történt: az ismételtessék. (Úgy van! a szélső balról.) 
Miután már több időm volt m egfontolni azt, a mi Tisza Kálmán 
miniszterelnök ur indítványában foglaltatik, azt nem is találom 
alkalmasnak, hogy ez tétessék fel kérdésül, s kérem a t. házat, 
hogy ettől elállni méltóztassék. A miniszterelnök ur ugyanis 
azt mondja indítványában, hogy Irányi képviselő ur indítványa 
akkor tárgy7altassék, mikor stb. Bocsánatot kérek a t. minisz
terelnök úrtól, de Irányi képviselő urnák indítványa már 3 —4 
nap óta tárgyaltatok itt  e házban ; többet mondok, maga a 
m iniszterelnök ur is tárgyalta és tárgyalták a felszólalt képviselő 
urak közül igen sokan. Es igy az, a mit a miniszterelnök ur 
most taktikája következtében itt alkalmazni akar : nem egyéb,
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m int eső után köpenyeg. Mondják meg önök e helyett egyene
sen, hogy Irányi képviselőtársam indítványa elvetendő. Ez nem
csak államféríiuhoz, hanem férfiúhoz is i llő ; (Helyeslés a szélső 
baloldalon) de azt. hogy mikor itt  napok óta tárgyaltatik  valami : 
a kormányelnök oly inditványnyal álljon elő, és ezzel akarja a 
képviselőház szavazatát a tárgyról elterelni, hogy a felett sza
vazzunk; tárgyaltassék-e vagy sem? sem a kormányelnök, sem 
a képviselőház méltóságával nem fér össze, sem a magam részéről 
m éltányosnak nem tartom . (Helyeslés a szélső baloldalról.)

Mivel hivatkoztam  a házszabályok e §-ára — bárminő hibás 
lett volna is a gyakorlat, ennek irányadónak kellett volna lennie: 
különben pedig ha valami hibásan tö r té n t: annak nem az a 
következése, hogy követtessék a hibás gyakorla t: —- arra kérem 
a t. ház elnökét, hogy a házszabályok 163. §-ának világos ren
deleté szerint azon kérdést legyen szives fe lten n i: elfogadja-e 
a képviselőház Irányi Dániel képviselő ur határozati javaslatát 
vagy sem? (Élénk helyeslés a szélső balon.)

Elnök : T. h á z ! Arra, a mit előttem szólott t. képviselő ur 
mondott, hogy a kérdésnek oly módoni feltevése, amint én te t
tem, csak egyszer tö r té n t : bátor vagyok a tisztelt képviselő ur 
figyelmébe ajánlani, hogy igen sok esetben, midőn egy indít
ványnak nem rögtöni tárgyalása, hanem végleges tárgyalásának 
elhalasztása kéretett épen a ház ezen oldaláról (a szélső balra 
mutat) te tt felszólalások következtében, elsőnek mindig azon 
indítvány té te te tt fel szavazásra, a mely a tárgyalás elhalasztását 
kívánta. (Igaz! Úgy van! a középről.)

Az az indítvány, melyet Irányi képviselő ur társaival együtt 
beadott, tá rg y a lta to tt; de az még nem a vallási törvény, hanem 
csak initiálása annak, és szavazás által el fog döntetni azon az 
utón is, ha először a miniszterelnök ur indítványa tétetik  fel 
szavazásra azon kérdéssel, hogy elfogadtatik-e vagy sem? m ert 
ha az e lfogad ta tik : határozatilag el lesz döntve Irányi Dániel 
képviselő ur javaslata ezen az utón i s ; ha pedig a miniszter- 
elnök ur indítványa elvettetik : akkor természetesen következik 
ebből az, hogy az Irányi Dániel képviselő ur határozati javaslata 
lesz az, mely elfogadtatik. (Helyeslés a középről.) És így mind
két utón ugyanazon ez ólt érjük el. Azt tudom, hogy tavaly 
hasonló esetben ezen eljárás helyeseltetett. (Közbeszólás a szélső 
balfelö l: H át a házszabály !)



A mi a házszabály azon §-át illeti, hogy első sorban az 
indítvány s azután a hozzá legközelebb álló módositvány bocsát
tassák szavazásra: erre nézve meg kell jegyeznem, hogy itt  nincs 
módositványról sz ó : i tt  egy bizonyos, a ház tárgyalása alá 
bocsátandó kérdés végleges eldöntésének elhalasztásáról van 
szó, s ez véleményem szerint nagy különbség. (Helyeslés a 
közepén.)

Egyébiránt én előadtam véleményemet a tisztelt házon van 
határozni.

Tisza Kálmán miniszterelnök: Én, tiszt, ház, miután a ház
szabályokra m éltóztatnak mindig hivatkozni, elsőbben is m eg
jegyzem, a mit már a tisztelt elnök ur is megmondott, hogy a 
házszabályok ezen kérdésről azon §-ban nem szólanak : m ert itt 
nincs módosításról szó.

Másodszor, nem emlékszem már határozottan a napra, m ert 
megvallom nem gondoltam, hogy ezen kérdés is fel fog hoza tn i; 
de igen jól emlékszem, hogy nemcsak viták folytak itt  e fölött, 
de meg is állapíttatott, — a mi szerintem egyedül lehető logi
kailag. hogy ha van egy indítvány, s azzal szemben áll egy 
másik, mely nem azt mondja, hogy el kell vetni az indítványt, 
hanem azt, hogy a fölötte hozandó határozatot el kell halasz
ta n i : először mindég a felett kell határozni, hogy el akarja-e a 
ház halasztani vagy sem a tárgyalást ? (Helyeslés a középről) és 
hivatkozom rá, hogy minden alkalommal igy is történt. (Igaz : 
Úgy van ! a középről.)

Simányi Ernő: T. ház! (Nagy zaj.)
hlnök: Inkább függeszszük fel a tanácskozást, semhogy a 

képviselő urak ne hallgassák meg a szónokot. M éltóztassanak 
helyeiket elfoglalni és csendben lenni. (Helyeslés a szélső 
balon.)

Simonyi Ernő : T. h á z ! Az utóbbi időben gyakran merült 
fel vita a kérdés föltevésénél. É n megvallom, hogy ha vizs
gálom ezen viták eredm ényét: azt találom, hogy az onnan van, 
m ert nem ragaszkodunk szigorúan a házszabályokhoz, m ert nem 
követjük azon utat, melyet követni az egyedüli helyes eljárás. 
Arra nem lehet hivatkozni, hogy ez egyszer vagy többször tör- 
t.ént-e Ί m ert ha valami a fennálló szabályok ellen történt, akár 
hányszor tö r té n t : az mindig hiba, és a fennálló szabályt nem 
törli el. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Ha a fennálló szabá



lyokra hivatkozás tö rté n ik : úgy hiszem, mást tenni nem lehet, 
nem szabad, m int a m ennyit a házszabályok parancsolnak. A 
168-ik §. igy szól. „legelőször a központi, — majd a külön 
bizottsági javaslat s ennek nem létében vagy el nem fogadtatása 
esetében az alapul szolgáló javaslat vagy indítvány jön szavazás 
alá.“ I t t  az alapul szolgáló indítványról vagy javaslatról van 
szó, ez jő  első sorban szavazás alá; — „azután sorban vétetnek 
elő a hozzá közelebb álló m ódositványok, végre az ellenindit- 
vány s ennek netaláni m ódositványai.“

A miniszterelnök urnák beadott határozati javaslata nem 
elleninditvány; nem azt mondja, hogy Irányi indítványa elve
tendő ; hanem módositványa az ő indítványának, a mely azt 
mondja, hogy tárgyalandó igenis, de nem most, az tehát való
ságos módositvány és nem egyéb, tehát azon szabály alá esik, 
a mely azt mondja „azután sorban vétetnek elő a hozzá közelebb 
álló módositványok, végre az elleninditvány stb. I t t  kérem a 
házszabály világos és ha el akarjuk kerülni azt, hogy minden 
kérdés feltevés előtt egy nem igen díszes kis vita, habár némileg 
érdekes, de a parlam ent méltóságát nem igen emelő vita támad
jon : méltóztassanak a házszabályokat, melyeket nem mi alkot
tunk, (bizony igen kevés részünk volt benne), m egtartani. „Serva 
legem quam tulisti“ és meg leszünk kímélve az ilyen kellemet
lenségektől. (Helyeslés a szélső balfelől.)

Somssich P á l : Legyen szabad a képviselő urakat ott azon 
az oldalon a házszabályok 153. §-ára figyelmeztetni, mely igy 
szól : „A kérdést mindig úgy kell feltenni, hogy arra mindenki 
igennel vagy nemmel felelhessen.“ (Derültség a szélső balol
dalon.) Kérem, hogy lehet ezen esetben igennel, vagy nemmel 
felelni azoknak, a kik Irányi képviselő ur indítványát nem akarják 
elvetni, csak elhalasztani? (Helyeslés a középen,) A kérdést igy 
feltenni nem le h e t: tehát meg kell előznie a szavazásnak az 
elhalasztásról szóló javaslat fölött. (Helyeslés a középen.)

Simonfay János : T. ház ! (Mozgás. Felkiáltások : Szavazzunk, 
szavazzunk ! E lá ll! Halljuk !) T. ház ! Ellenkezőleg azokkal, a 
m iket igen t. előttem szólott Somssich képviselő ur mondott, 
egy körülm ényt hozok a ház emlékezetébe. A mikor arról volt 
szó e házban, hogy a romániai szerződés elhalasztassék-e vagy 
sem? nem az té te te tt fel kérdésül a ház t. elnöke által, hogy 
az indítvány, mely az elhalasztást k ív án ta : elfogadtatik-e ? hanem
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az, hogy elfogadja-e a ház a szerződést vagy nem. Pedig akkor 
is igen számosán voltak, kik nem szavaztak volna arra, hogy 
elfogadtassák ; hanem inkább arra, hogy elhalasztassék. (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) Pártolom  Madarász tisztelt képviselőtársam 
indítványát.

Elnök : Ellenkezőleg lévén a kérdés feltevésére nézve a 
vélemények, a t. háznak el kell határoznia, hogy melyik kérdés 
tétessék fel első sorban szavazásra. Kérdem tehát a t. házat, 
móltóztatik-e elfogadni azon javaslatom at, hogy a szavazásra első 
sorban Tisza Kálmán miniszterelnök ur indítványa tétessék fel. 
(Felkiáltások a szélső balfe lő l: A házszabályok felett nem lehet 
szavazni! Hosszan tartó  zaj. Nagy mozgás. A szélső baloldalon 
ülő képviselők elhagyják helyeiket.) Nem lehet azt mondani, 
t. ház, hogy azon mód, melyet á szavazásra nézve a t. ház ismé
telve, sőt többször k ö v e te tt: a házszabályokkal ellenkeznék. 
Ellenkezik némely képviselő urak nézetével, m egengedem ; de 
hogy a házszabályokkal ellenkeznék: azt az eddig követett 
praxis alapján nem fogadhatom el. (Helyeslés a középen.)

Továbbá azt tartom , hogy ezen kérdésben más nem dönthet, 
m int a házszabályok azon rendelete, mely azt mondja, hogy a 
kérdés feltétele felett uj tanácskozás folytattathatik  és a ház 
többsége határoz. A ház többsége fog e tekintetben határozni, 
(Helyeslés a középen) és ón azon határozathoz alkalmazandom 
magamat.

Kérdem tehát a tisztelt házat, m éltóztatik-e elfogadni azon 
javaslatomat, hogy a miniszterelnök ur határozati javaslata tüzes- 
sék-e ki először szavazásra?

Madarász József: A kérdéshez kívánok szólni. E n  e kérdés 
ellenében más kérdést kérek kitűzni, és pedig azt: vájjon ezen 
esetben a kópviselőház a házszabályok 163. §-a szerint kívánja-e 
feltótetni a kérdést, vagy pedig annak ellenére ? (Helyeslés a 
szélső baloldalon.)

Elnök: Oly kérdést, mely megoldást nem foglal m agában : 
nem lehet fe ltenn i; mert épen a t. képviselő ur részéről fel
ve te tt kérdés folytán a házszabályok értelmezéséről van szó ; 
tehát ha az mondatik ki, hogy a házszabályok értelme szerint 
lehet-e tárgyalni ezen kérdést, vagy n em : szintoly különbözők 
lesznek a nézetek a szavazás után, m int a kérdés feltevése 
előtt.

II. 37
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Továbbra, is felkérem a t. házat, hogy méltóztassauak fel
állam azok, a kik a miniszterelnök ur határozati javaslatát 
kívánják első sorban szavazásra kitüzetni. (Megtörténik.) A több
ség a miniszterelnök ur határozati javaslatát kívánja első sorban 
szavazásra kitüzetni.

Minthogy névszerinti szavazás kéretett, ki fogom huzni a 
betűt, melyen a szavazás kezdődni fog (Kihúzza) „A“ betű.

Az ülést δ perezre felfüggesztem.

(Szünet után.)

Elnök : Méltóztassauak helyeiket elfoglalni, a szavazás meg 
fog kezdetni. Szavazás előtt föl fog olvastatni a kérdés.

Beöthy Algernon jegyző : (Felolvassa a kérdést.)
Elnök : Ezen kérdésben a horvát-szlavonországi képviselők 

nem fognak szavazni.
A névsort Gulner Gyula jegyző ur fogja felolvasni, az 

„igennel“ szavazókat Beöthy Algernon, a „nem“-mel szavazókat 
Orbán Balázs, a távollveőket H orváth Gyula jegyző urak jegy- 
zendik fel.

Gulner Gyula jegyző·. (Olvassa a névsort, mely alkalommal.)
Igennel szavaztak: A ntal Gyula, Anatlfy Károly, Antonescu 

István, Babies István, Ballegh József, Barcsay Ákos, Baross 
Gábor, Bántfy László b., Bánó József, Beöthy Algernon, Heré
nyi Ferencz gróf, Bernáth Dezső, Bethlen András gr., Békássy 
Károly. B ittó Béni, Boér Antal, Bohus Zsigmond, Boross Bálint, 
Borosnyay7 Pál, Bujanovics Sándor, Bibics Döme, Cziple Zsig
mond, Csávossy Béla, Csemegi Károly, Csengery Antal, Csil- 
laghy József, Darvas Imre, Demmel Ernő, Deézsy Sándor, 
Degenfeld Béla gróf, Dessewfy Antal gr., Dessewffy Kálmán, 
Dimitrievics Milos, Domahidy István, Degenfeld Lajos gróf, 
Em mer Kornél. E rnust Sándor, E ber Nándor, E rnuszt Kelemen, 
Fabriczius Károly, Fáik Miksa, Farkas Elek (bihari), Felszeghy 
Sámuel. Frölich Gusztáv, F unták  Sándor, Gábor Péter, Gáspár 
András, Gidófalvy Albert, Gorove István, Harkányi Frigyes, 
H edry Ernő, Hegedűs Sándor, Héderváry Khuen Károly gróf, 
Hérits Antal, H irsch Tivadar, Horánszky Nándor, H orváth 
Gyula, H orváth Lajos, Hosztinszky János, Houchard Ferencz, 
Hosszú László, H orváth Mihály, Jankovich Miklós, Jászay Antal. 
Jeney József, Jókai Mór, Kaas Ivor báró, Kacskovics Sándor.
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Kassay Ignácz, Kautz Gyula, Kállay Béni. Károlyi Gyula, 
Kemény Gábor b., Kemény Kálmán b., Kemény Mihály, Kende 
Kaum, K erkapoly Károly, Kiss Lajos, Kuöpfler Vilmos, Kozma 
Parthón. Kövér Károly, Krajcsik Ferencz, Kulcsár Lajos, Kiszely 
Árpád, László Antal, Lehotzky Egyed, Lehotzky György, 
Lészay Lajos, Lónyay József, Lukácsi Béla, Makray Aladár, 
M arkhót János, Marsovszky Jenő, Mádai Lajos, Máriássy Sán
dor, Márkus István, Miéi Jakab , Mihály Péter, Missies János, 
Molnár György, Molnár István. Muslay Sándor, Mikó Bálint, 
Nagy György, Nedeczky István, Ordódy Pál, Papp Lajos, Papp 
Sándor, Pauler Tivadar, Perczel Béla, Perczel Lajos, Peretti 
Alajos, Péchy Jenő, Péchy Manó gróf, Péchy Tamás, Plachy 
Bertalan, Plachy Tamás, Podm anitzky Frigyes báró, Pogány 
Károly. Pogonyi Dénes, Pongrátz Lajos, Pór Antal, Prepeliczay 
Gyula, Prileszky Tádé, Prónay József, Pttlszky Ágost, Pongrátz 
Ágost, gr., id. Ráday Gedeon gr., ifj. Ráday Gedeon gr., Rónay 
István, Rudics József b., Smausz Endre, Sennyey Pál b.. Simó 
Lajos. Somssich Pál, Stoll Károly, Szaplonczay Miklós, Szath- 
máry Miklós, P. Szathmáry Károly, Szende Béla, Szemczey 
Ödön, Széchenyi Pál gr., Széli Kálmán, Szikszay Lajos, Szilády 
Áron, Szilágyi Dezső, Szirmay Ödön, Szitányi Bernát, Szivák 
Imre, Szlávy József, Szlávy Olivér, Szluha Benedek, Szontagb 
Pál (somogyi), Szögyény László, Szilágyi István, Szerb György, 
Tatay Endre, Teleky László, Tibold Antal, Tisza Kálmán, Tisza 
Lajos. Tisza László, Tomcsányi László, Tóth Vilmos, T refort 
Ágoston, Tulok Zsigmond, Tanárky Gedeon, Ugrón Ákos, Uray 
Miklós, IJrbanovszky Ernő, Ürm énjd Miksa, V árady Gábor, 
Vendéghy Gábor, Virava József, Visoly Gusztáv, Vojnics Jakab , 
W odianer Albert b., Veres Pál, W odianer Béla, Vécsey Tamás, 
Zabulik László, Zalay István, Zákó Sándor, Zichy Nándor gróf, 
Zsedényi Ede, Zsilinszky Mihály.

Nemmel szavaztak: Ábrahámfy Gyula, Balogh Károly, Bán- 
hidy Béla b., Bereczky Sándor, Boda József, Chorin Ferencz, 
Conrád Károly, Csávolszky Lajos, Csider Károly, D örr Soma, 
E rnszt Frigyes, Farkas Elek (körösi), Fornszegh Sándor, Föld
tár} ' Mihály, Fügh Károly, Forian Károly, Farkas József, Géb
bel Károly, Gulner Gyula, Halász Bálint, Hazay Ernő, Hegedűs 
László, Helffy Ignácz, Hets Károly, H unkár Sándor, Hunyady 
Béla, Irán y i Dániel, Korody Lajos, Kapp Gusztáv, Károlyi
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János, Kende Péter, K irály Pál, Kiszely Ernő, Kollár János, 
Kom játhy Béla, K övér Gábor, Leonhard Frigyes, L ichtenstein 
József, Löw Vilmos, Lükő Géza, Maager Károly, Madarász 
Jenő, Madarász József, Majzik Viktor, Mandl Pál, Matkovios 
János, Metzner Gyula, Micsky Lajos, Miklós Gyula, Mocsáry 
Lajos, Móricz Pál, M udrony Soma, Mukics Ernő, Nagy Károly, 
Nagy Ferencz, Orbán Balázs, Pilissy László, Potocky Dezső, 
Ragályi Aladár, Ragályi Ferdinand, Ragályi Gyula, Rády Endre, 
Remete Géza, Szachsenheim Albert, Sembery István, Simonffay 
János, Soós Gábor, Steinacker Ödön, Schwarcz Gyula, Szakáll 
Antal, Szalay Imre, Szental György, Szluha Ágoston, Szobosz- 
lay József, Szontagh Pál (gömöri), Stupa György, Tóth K ál
mán, Varga Károly, Vidlitzkay József, Vidovics Ferencz, Zay 
Adolf.

Távol voltak: Almássy Sándor, Andaházy Pál, Andrássy 
Mihály, Babócsay Lajos, Bakcsi Ferencz, Balázs Frigyes, Bal- 
dácsy Antal b., Balogh Imre, Bartal János, Bauszner Guido. 
Bay Géza, Belicay Rezső, Berchtold László gr., Berke József, 
Berzeviczy Egyed, Bíró Kálmán, Bittó István, Bocsáncszy Adolf, 
Bokross Elek, Borlea Zsigmond, Babies János, Baranyi Ferencz, 
Czedler János, Csanády Sándor, Csatár Zsigmond, Csernátony 
Lajos, Csíki István, Dániel László, Dániel Márton, Dániel Pál, 
Dósán Géza, Doda Gáspár, Duka Ferencz, Decáuy Gusztáv, 
E rling Miklós, F áy  Béla, Ferdinándy István, Forgách Antal gr.. 
Földváry János, Galgóczy Sándor, Gurbács Constantin, Hatzky 
Kálmán, Halasy Gyula, Hammersberg Jenő, Házmán Ferencz, 
Hegyessy Márton, Hieronimy Károly, Hodossy Imre, Hollósy 
Károly, H orváth Boldizsár, Huszár Imre, Istóczy Győző, Ivády 
Béla, Janicsári Sándor, Jordán  István, Jósika Gyula b., Juhász 
Mihály, Joannovich György, Ju sth  Sándor, Kajuch József, Kas
per Mihály, Kállay Ödön, K árm án Lajos, Károlyi Tibor gróf. 
Kem ény István báró, Kégl György, K irályi Alajos, Korizmics 
László, Kossi Sándor, Kossuth Mihály, Kovács László, Kovácsy 
Gyula, K ürthy József, Künle József, Könczey Károly, Lipov- 
niczky Sándor, Luka Lajos, Lukács Béla, Luppa Péter, Lónyay 
M enyhért gr., Mara Lőrincz, Máriássj" Kálmán, Migazzi Vilmos 
gróf, Miletics Svetozár, Molnár Aladár, Molnár Antal, Máriássy 
Miklós, Nagy Ignáez, Nemes Nándor gróf, Nyisztor József, 
Németh Albert, Odeschalchi Gyula hg., Orosz Mihály, Ostfy
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István, Ocskay István, Ocskay Rudolf, O’-Donnel H enrik gróf, 
Paezolay János, Papp Gábor, Papp György, Perczel László, 
Perényi Zsigmond b., Polyt Mihály, Pongrácz Adolf gr., Pulay 
Kornél, Pogány Ödön, Radvánszky Béla báró, R áth  Károly, 
Révay Simon b.. Román Sándor, R oth  Keresztély, Ruprecht 
Lajos, Sibrik Kálmán, Simonyi Ernő, Simonyi Lajos b., Simo
nyi Simon, Siskovics Tamás. Somssicli Im re gr., Sváb Károly, 
Szabovlyevics Mihály, Szapáry Gyula gr., Szentiványi Árpád. 
Szentpály Jenő, Szeraffin Frigyes, Szilassy János, Szomjas 
József, Szongott Jakab, Szüllö Géza, Szabó Mihály, Tarnóczy 
Gusztáv, Teleszky István, Trauschenfels Emil, Ü chtritz Zsig
mond b.. Yállyi János, Yégh Aurél, Vladár Ervin, W ahrm ann 
Mór, W irkner Lajos, Zmeskal Zsigmond. Zsitvay József, Zsig
mondy Vilmos.

Elnök·. Most a távollevők neveit H orváth Gyula jegyző ur 
fogja felolvasni.

Horváth Gyula jegyző (olvassa a távollevők névsorát.)
Elnök : A jegyző urak össze fogják számítani a szava

zatokat.
Elnök : Ki fog hirdettetni a szavazás eredménye.
Beöthy Algernon jegyző: 409 igazolt képviselő közül igennel 

szavazott 187, nemmel 80, elnök nem szavazo tt; távol volt 141.
E lnök: Ennek következtében a ház többsége elfogadta a 

miniszterelnök határozati javaslatát, minek következtében Irányi 
Dániel képviselő ur indítványa akkor fog tárgyaltatni, midőn a 
kormány által a vallásügyekről benyújtandó törvényjavaslatok 
lesznek tárgyalás alatt.

Következnek most a szavazás alá veendő többi indítványok.
Három indítvány lesz a t. ház határozata elé terjesztendő. 

Egymással leginkább érintkeznek azon javaslatok, melyeket egy 
részről a pénzügyi bizottság terjeszt a ház elé, másrészről azon 
javaslat, melyet Helfy Ignácz képviselő ur adott be. Ezeket 
fogom először szavazás alá bocsátani. Legutoljára következik 
Várady Gábor képviselő ur indítványa.

Fel fognak olvastatni a pénzügyi bizottság jelentésében 
foglalt javaslatok.

Beöthy Algernon jegyző (olvassa a pénzügyi bizottság jelen
tését) .

Elnök: M éltóztatik a t. ház a pénzügyi bizottság ezen
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jelentését tudomásai venni ? (Igen !) E  szerint tudomásul véte
te tt a pénzügyi bizottság jelentése.

Következik Helfy képviselő ur határozati javaslata.
Beöthy Algernon jegyző (olvassa a határozati javaslatot).
Elnök·. Azok, kik ezen határozati javaslatot elfogadják, 

méltóztassanak felállani. (Megtörténik.) A határozati javaslatot a 
ház nem fogadta el.

Következik Várady képviselő ur határozati javaslata.
Beöthy Algernon jegyző (olvassa a határozati javaslatot).
Elnök: M éltóztatik a t. ház a felolvasott határozati javas

lato t elfogadni? (Elfogadjuk!) Ennél fogva Várady Gábor kép
viselő ur határozati javaslata elfogadtatott, s ennek folytán a 
bizottság választása valamely következő ülés napirendjére fog 
ki tűzetni.

4. Remete Géza 1876. junius hó 10-én a jezsuitáknak Magyar- 
országból leendő kitiltása iránt indítványt nyújtott be.

Elnök: Következik Remete Géza képviselő ur határozati 
javaslatának felolvasása.

Beöthy Algernon jegyző : (olvassa Remete Géza határozati 
javaslatát).

Határozati javaslat. T ekintettel arra, hogy minden állam
nak souverain joga szerzeteket befogadni avagy betiltani, sőt 
ez utóbbi eljárás alkalmazása önmaga iránti kötelesség akkor, 
midőn százados tapasztalása valamely szerzetet az ország és 
nemzetre veszélyesnek ig azo l;

tekintettel arra, hogy a „Jézus-társaságot“ napvilágra jö tt 
tanai, tényei és három százados története a közerkölcsiség, 
egyéni s közszabadság és az állami lét biztonsága ellenségének 
tün te ti f e l ;

tekintettel arra, hogy Magyarország közvéleménye szám
talanszor nyilatkozott már törvényhozása által is ezen rothadt 
elem kiküszöbölése mellett s M agyarország a „Jézus-társaság“- 
tói a derék, de éltével lakolt XIV. Kelemen pápa eltörlő 
bullája keltének éve 1773-tól —1852-ig, vagyis 79 évig megsza
badult és csakis a Bach korm ányának ju to tt azon dicsőség
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osztályrészül, liogy ezen szabadság és közerkölcsiség legnagyobb 
ellenségeit ismét a nemzet nyakára hozattak;

tekintettel arra, hogy az ultramontanismus kétségbeesett 
szárnypróbálgatásainak legujabbi korszakában is Európa több 
nevezetes államai: mint Svájcz, Németország, Olasz- és Orosz
országból örökre k itilta ttak  s ezek között Oroszország például 
1820-ik évben kelt k itiltást ekként indokolja „politikai árm ány
kodásaik, proselita-csinálások, béke zavaró beavatkozások előkelő 
házak családi életébe s durva érzéki felhasználása a női nem 
gyengeségének“ , míg a franczia parlam ent 1762-ben ekként 
ítélt rólok, kizárólagos uralom s függetlenségre törekesznek, 
hogy lassanként minden törvényes tek in tély t lerontsanak, a 
kormányzást lehetetlenítsék és semmivé tegyék azon összhangot, 
mely a politikai test egyes részeit egymással összekapcsolja, a 
velünk testvér Erdélyországban meg annyira ju to tt üzelmeik 
m iatt az elkeseredés, hog}7 a gyula-fehérvári országgyűlésen 
1610-ben hozott törvény által minden katholikus papot k itilto tt 
az országból, azon Érdél} 7 nyilatkozott felindulásában igy, mely 
már 1566-ik évben törvényileg kimondta, h o g y : „az országban 
Isten igéje szabadon hirdettessék s kiki azt a vallást követhesse, 
melyet akar.“ Sőt I. Rákóczy Ferencz fejedelemmé lett válasz
tásakor hozott 1658. évi törvény k im ondja: „ki ezentúl jezsuitá
kat pártfogol, a hűtlenség bűnébe esik“ ;

tekintettel arra, hogy egy nem csak névleg. de tényleg is 
szabad ország saját megaláztatása nélkül, polgáraiul 0 I37 szerzet 
tagjai el nem ismerheti, kik feltétlen fogadalom által kötvék 
idegen országban lakó idegen főnökükhöz s kiket mint 
fabábokat szállíthat a generális parancs szava Kalocsáról 
Ch inába ;

tekintettel végre arra. hogy a szabadéivüség a fekély 
kiirtását, nem pedig m egtörését követeli s amint ellenkeznék 
az a szabadelvüséggel, hogy ok nélkül bűnösséget keressünk 
valakiben: ép úgy válnék elfogultsággá az, ha százados keserű 
tapasztalásokat ismert tanok s eljárásokat figyelembe nem 
vennénk. S m inthogy a Jézus-társaság létalapja a fanatizmus, 
föczélja a más vallásuak üldözése, — e czél pedig egyenes ellen
tétben áll a vallás szabadságát biztositó törvényeinkkel s m ert 
organizácziója a feltétlen engedelmesség és korlátlan uralom 
elvén alapulván, egy szabad' társadalom létalapjaival ellenkezik
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s m ert a liberalizmus, nem csak türelemből kell, hogy álljon, 
hanem mások szabadságának respektálásából is s az államnak 
kötelességévé teszi arra vigyázni, nehogy polgárai más tényezők 
által egyéni szabadságukban megrövidittessenek. E rre törekszik 
pedig a „Jézus-társaság“, mely a teljes szolgaiság elvére van 
fektetve, s mely ennélfogva azt, mi minden alkotmánjmak sark
alapját képezi, az egyéni szabadságot nem ismeri.

Ugyanazért indítványozom, hogy:
„Utasítsa a t. ház, a m agyar királyi kormányt, hogy a 

„Jézus-társaság“-nak Magyarországból leendő kitiltása iránt, még 
ez év folyamában törvényjavaslatot terjeszszen be.“

Elnök: Ezen indítványra nézve is kötelességem előterjesz
tést tenni azon időre nézve, melyben ezen indítvány indokolás 
végett felveendő lesz. Véleményem a következő, ezen indítvány 
fontos azon érdekek és kérdések miatt,, melyekkel kapcsolatban 
áll: és ha tárgyalás alá vétetik, előreláthatólag huzamosabb 
tanácskozást fog előidézni.

Én nem gondolom, hogy a t. háznak és a t. ház tagjainak 
érdekében álljon, hogy most üléseink ezen előrehaladt szakában 
oly tárgy tanácskozásába bocsátkozzunk, mely hosszabb időt 
kívánván, vagy a sürgős tárgyaknak háttérbe szorítását ered
ményezné, vagy üléseink meghosszabbítását vonná maga után.

Ennélfogva én azon véleményben vagyok, hogy ezen hatá
rozati javaslat indokolására a szünet utáni összejövetelünkkor 
határoztassék meg egy nap. (Helyeslés.) Ha a, t. ház ezt elfo
gadni m éltózta tik : a határozati javaslat indokolása a szünet 
után fog m eghatároztatok

Napirendre nem került.

5. Az alapok és alapítványok kérdése.

Madarász József 1877. január hó 21-én a következő inter- 
pellácz.ót intézte a vallás- és közoktatási miniszterhez az ala
pok és alapítványok ügyében :

Madarász József: M éltóztatnak emlékezni, hogy a magyar- 
országi alapok és alapítványok kezelése tárgyában nevezetes 
viták folytak a múlt hónapokban a képviselőházban. Ataláno- 
san érzett szükséggé vált az, hogy az alapok és alapitvá-
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nyok ezentúl másként, nagyobb nyilvánossággal és ellenőrzés 
mellett kezeltessenek, m int az eddig történt. A képviselőbáz 
több ízben foglalkozván e tárgygyal, tudomásul vette a vallás
os közoktatásügyi miniszternek e részben adott felvilágosító 
nyilatkozatait. Legutóbb azonban, midőn azon nevezetes kérdés 
merült fel: vájjon az alapok és alapítványok kezelése és ellen
őrzése a költségvetési törvénybe felvétessék-e vagy sem ? 
miniszter urnák akkori válaszát, m inthogy kilátásba helyezte 
azt, hogy ezen alapok kezelése és ellenőrzése általa ajánlandó 
küldöttség utján fog m egvizsgáltatni: tudomásul vette.

En akkor azon véleményben voltam és vagyok ma is, 
hogy semmi sem áll útjában, hogy a királynak, ki a törvény- 
hozás egyik tenj'Ozöje és a törvények értelmében végrehajtó 
hatalom, a miniszter tolmácsolja és kérje őt, hogy előlegesen ő 
maga akár egyesek, akár küldöttség által, melyet tetszése sze
rint nevezhet k i : arról magának tudomást szerezzen. Hanem én 
azon meggyőződésben vagyok , hogy törvényeink szerint e 
tény t sohasem lehet és sohasem szabad egyetlen miniszternek 
és egyetlen alkotmányos országban is odatereltetni engedni, 
hogy ezáltal tán a fejedelemnek is az 1848-iki törvényekkel 
világosan ellenkező oly jog  tulajdonittassék, mely csakis kizá
rólag egyedül az ő joga. Másrészről úgy vagyok meggyőződve, 
hogy a miniszter ur nem is szándékozhatik, nem szándékozik 
azáltal a tény által, mivel egy küldöttséget nevezhet ki a király 
á lta l; e tekintetben magát az 1848. III. t.-czikk rendeletével 
ellenkezésbe h o zn i: hanem szándéka lesz mindenesetre a kép
viselőháznak is e részbeni határozatát tiszteletben tartani. És 
m ert e véleményben vagyok, nem terjeszkedem  ki most bőveb
ben a küldöttségnek a király által való kineveztetésére, hanem 
elvárom a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák kérdé
semre adandó válaszát, és megteszem a kérdést, mely követ
kező (olvassa):

Kérdés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez:
1. Minő indokok vezérelték a miniszter urat, midőn folyó 

évi jan. 1 1 -én az alapítványok és alapítványi alapok, első sor
ban a magyarországi vallás és tanulm ányi alap legutóbbi 10 
évi kezelési eredményeinek betekintése czéljából a fejedelem
nek kilencztagu bizottság kinevezését ajánlotta; s e bizottságot 
egy általa aláirt királyi rendelettel ki is nev ezte tte ; a mely
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észleléseiről készítendő jelentését, s a kérdéses alapok további 
kezelése, valam int a kezelés ellenőrzése iránt indokolt javasla
tait, m agyar kormánya utján a fejedelemnek mutassa be ?

2. Szándékozott, vagy szándékozik-e a miniszter ur ezál
tal azt érvényesíteni, liogj’ a magyarországi vallás és tanulm á
nyi alap m ikénti kezelése és ellenőrzése egyedül a fejedelmet 
illesse a törvény által megjelölt tényező — a képviselőház — 
kizárásával ? avagy ezt csakis előzetes intézkedésül véve. a 
m unkálatot a képviselöház asztalára teszi le, hogy az 1848. I II . 
tör vény czikkely 6 . és 87. szakaszainak rendeletet tisztelve és 
teljesítve, az érintett alapítványok és alapok m ikénti kezelése 
és ellenőrzése iránt a képviselőház intézkedhessék ?

Elnök·. Nem tudom, kivánja-e a t. ház az interpellácziót 
újra felölvastatni'? (Felkiáltások: Nem szükséges!) Az inter- 
pelláczió közöltetni fog a vallás- és közoktatási miniszter úrral.

Ezen interpelMczióra Trefort Ágoston vallás- és közoktatási 
m iniszter 1877. szeptember hó 29-én a következő választ adta :

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: T. ház ! 
Madarász József t. képviselő ur egy másik interpellácziót is 
intézett hozzám, mely p rin c ip á lis  kérdések körül forogván, 
sokkal nagyobb fontosságú. Méltóztassanak megengedni, hogy 
elolvashassam az interpellácziót, csak úgy fogván érthető lenni 
válaszom.

Az interpelláczió igy szól :
„1. Minő indokok vezérelték a miniszter urat, midőn f. 

évi január 1 1 -én az alapítványok és alapítványi alapok, első 
sorban a magyarországi vallás- és tudományi alap legutóbbi 1 0  

évi kezelési eredményeinek betekintése czéljából a fejedelemnek 
kilencz tagú bizottság kinevezését ajánlotta, s bizottságot egy 
általa aláirt királyi rendelettel ki is neveztette, a mely észlelé
seiről készítendő jelentését, s a kérdéses alapok további keze
lése, valam int a kezelés ellenőrzése irán t indokolt javaslatait, 
m agyar kormánya utján a fejedelemnek mutassa be.

2 . Szándékozott, vagy szándékozik-e a miniszter ur ez 
által azt érvényesíteni, hogy a magyarországi vallás és tanul
mányi alap mikénti kezelése és ellenőrzése egyedül a fejedelmet 
illesse a törvény által megjelölt tényező — a képviselőház — 
kizárásával; avagy ezt csakis előzetes intézkedésül véve. a



m unkálatot a képviselőház asztalára teszi le. hogy az 1848. évi 
III. törvónyczikk 6 . és 37. szakaszainak rendeletét tisztelve és 
teljesítve, az érin tett alapítványok és alapok m ikénti kezelése 
és ellenőrzése iránt a képviselőház in tézkedhessek '?“

M éltóztatnak tudni, hogy midőn a m últ évben többféle 
panasz és sérelem hozatott elő e házban az alapítványi javak 
kezelése körül, én a budget tárgyalása alkalmával, tehát nem 
post factum, de előzetesen bejelentettem  a háznak, és épen a 
közvélemény m egnyugtatása végett, hogy lássa az egész ország, 
miként kezeltetnek az alapítványi javak, kérni fogom ö F e l
ségét, hogy nevezzen ki pgy bizottságot, mely részrehajlatlan 
férfiakból fog állni, hogy ezek betekinthessenek az alapítvá
nyok mikénti kezelésébe, s hogy ezekkel a minisztérium közöl
hessen e kezelésre vonatkozó minden adatot, hogy így tökéle
tes tudomást szerezve maguknak, jelentest készítsenek, a mely 
ő Felsége elébe fog terjesztetni. Ismétlem, hogy abbeli szándé
komat a t. háznak a budget vita alkalmával bejelentettem, és 
azt. tapasztaltam , hogy ebbeli bejelentésem m indenütt jó  be
nyomást tett. és azt abszolúte mindenki helyeselte. Ezen bizottság 
működik, és a m int készen lesz és jelentése ő Felsége elé te r
jesztetik : én meg fogom kérni ő Felségét annak felhatalm azá
sára, hogy ezen jelentés épen úgy. m int b. Eötvös József je len
tése az alapítványokról a ház elé terjesztethessék, és akkor a 
t. háznak, s minden egyes tagjának módjában lesz magának 
nemcsak tudomást szerezni e kérdésben levő ügyről, hanem 
módjában lesz e jelentés alapján akár interpelláczió. akár ind ít
vány formában az ügyet a ház elé hozni.

Midőn e szerint ekként jártam  el, épensóggel nem volt 
szándékom, bármi tekintetben is a ház jogait csonkítani akarni. 
De még ha ezt akartam volna is: az erkölcsi lehetetlenség lett 
volna.

Azt hiszem, hogy eljárásom, illetőleg a bizottság kikülde
tése ellentétben állana azon törvényekkel, m elyeket a t. kép
viselő ur idéz. Ezen törvények egyike arról szól, hogy az egész 
végrehajtó hatalmat a korona ezentúl felelős kormánya által 
fogja gyakorolni. Ez a gyakorlat megvan.

A második törvény pedig arról szól, hogy a kormány 
minden esztendőben a szükségekről és a jövedelmekről elő
irányzatot terjeszt a ház elé, valamint előterjeszti a számadá
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sokat a bevételekről és kiadásokról. Ez szintén megtörténik. 
Ez azonban nem vonatkozik az alapítványi javakra, mert a 
törvényhozás mostanig nem kanonizálta a belőle eredő jövedel
meket országos jövedelmeknek. Ha tehát Madarász József kép
viselő urnák e törvényekre te tt hivatkozása magában foglalja 
azon kérdést: fogom-e az alapok és alapítványok jövedelmeit 
ezentúl a kormány költségvetésébe felvenni. E rre kénytelen 
vagyok azt válaszolni, hogy nem fogom, m ert nem vehetem fel. 
nem lóvén erre felhatalmazva. Ha egyszer a törvényhozás min
den faktora másképen fog az ügyekről rendelkezni: akár én, 
akár más, a ki helyem et elfoglalja, meg fog hajolni ezen intéz
kedés előtt. De ez idő szerint nem vagyok erre felhatalmazva, 
és a ki titdja, hogy a budget miként készül: tudni fogja azt 
is, hogy még ha akarnám sem volna módomban az innen eredő 
jövedelmeket a költségvetésbe fölvenni.

Nem akarom e kérdést tovább fejtegetni, mert az inter- 
pelláczió ezen második pontja nem más. m int ama javaslat fel
elevenítése, melyet Helfy képviselő ur a ház elé terjesztett, 
mely részletesen tárgyalta to tt és metyre én a maga idején meg
adtam a választ, melyet a ház tudomásul vett.

Kérem a t. házat, méltóztassék válaszomat tudomásul 
venni. (Helyeslés a középen.)

Madarász József: T. képviselőház ! Én magam is beisme
rem, hogy a t. miniszter urnák válasza ezen utóbbi részében 
kifejezett nézete, mely az 1848. évi törvényekre vonatkozik, 
többször hozatott fel a képviselőházban ; beismerem azt is, hogy 
a jelen alkotmányos áramlat, a mely most uralkodik, nem tartja  
helyesnek, hogy a képviselőház becses elhatározását kérjem 
arra nézve, hogy most e felett tárgyalás folytattassék. De én a 
t. miniszter urnák ezen utóbbi, a törvényekre vonatkozólag 
kifejezett nézeteiben természetesen nem osztozom.

Az 1848. törvény oly világosan kifejezi a 7. §-ban, hogy 
mik azon ügyek, melyek egyedül ő Felsége elintézése körébe- 
tartoznak, oly világosan kifejezi, továbbá a 2 1 . §., hogy azokat 
az ő Felsége személye m elletti m iniszter előjegyezze, és a 37. §. 
oly világosan kifejezi, hogy a miniszter nem csak az országos 
jövedelmekről, hanem kezelése alatt álló minden jövedelemről 
és kiadásról is számadását a képviselőház elé tartozik terjesz
teni, hogy ezek iránt én v itát előidézni ma a legkevésbé sem



kívánok : m ert akkor m egtagadtatnám  az elvet a miniszter ur 
által, a midőn leszavaztatnám, holott a törvények rendeleté 
nem óhajtanám  szavazatok által m integy koczkáztatni.

Ezek előrebocsátása után tehát én tudomásul veszem a 
miniszter ur válaszát azért, m ert kijelentette, hogy ezen intéz
kedése által a képviselőház ellenőrzési és elhatározási jogát 
legkevésbé sem kívánja sérteni. De kötelességemnek tartom  
nyíltan kimondani, hogy bármilyen m egnyugvást idézett elé és 
bárhol egy előbbi kijelentése a miniszter urnák : én akkor sem 
voltam m egnyugtatva a miniszter ur azon kijelentése által, 
hogy küldöttség kinevezését fogja kérni, a mely beletekinthet 
a kezelésbe és erről való jelentését azután ő Felségének fogja 
felterjeszteni; minden esetre ki kell jelentenem , hogy meg
ismerem, hogy ő Felségének felügyeleti és ellenőrzési joga van. 
de a végrehajtó hatalom egyedüli és hivatott törvényes ellen
őrzője senki sem lehet, a 48-iki törvények szerint utolsó forum- 
kint felállítva, m int maga a képviselőház, a mint az 1848 : III. 
törvényczikk 87. §-a világosan m egparancsolja; de m ert a 
törvény ily világosan szól, s m ert nem hiszem, hogy ha most 
vannak is némi akadályok, melyek a törvénynek egészben való 
teljesítését gátolják, el ne jönne minél előbb azon idő, midőn 
a képviselőház a maga törvényadta jogával m indennemű ala
pítványok, s egyéb javadalm ak kezelését is számon fogja kérni 
az eddigi miniszterektől még pedig úgy a múltra, m int a jövőre 
és jelenre nézve. A miniszter ur válaszát ezúttal tudomásul 
veszem.

Elnök: Tudomásul méltóztatik venni a t. ház a vallás- és 
közoktatási miniszter ur válaszát? (Tudomásul vesszük.)

Úgy hiszem kimondhatom határozatképen, hogy a t. ház 
a miniszter ur válaszát tudomásul m éltóztatik venni.

t>. Prileszky Tádé interpellácziója 1878. február 24-én a kath. 
autonómia szervezet tárgyában.

Prileszky Tádé: Tisztelt képviselőház! A katholikus au to 
nómia ügyében van szerencsém a vallás- és közoktatási m inisz
terhez kérdést intézni.
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Tisztelt liá z ! Elismerem, hogy a  katholikus egyház auto
nómia kérdése minden esetre azon kérdések közé sorozandó, 
melyek épen nagy fontosságuknál fogva a lehető legbővebb 
tanulmányozást, leghiggadtabb megbirálást veszik igénybe. Erős 
hitem  és meggyőződésem, hogy ezen kérdés számos nagy fon
tosságú és nagy horderejű nagyobb kérdésekkel van összefüg
gésben, melyek ennek megoldása nélkül alig oldhatók meg. S 
így azt hiszem, hogy elérkezett azon idő, midőn komolyan kell 
ezen kérdés megoldásához fogni.

ü g y  gondolom, hogy ezen rövid szavak teljesen igazol
ják  felszólalásom jogosultságát. Nem lehet szándékom mai nap, 
midőn interpelláczióm at beadom, részletesen elemezni mindazon 
előnyöket, m elyeket saját meggyőződésem szerint ezen kérdés 
teljes megoldásától várok. Mellőzve tehát minden további indo
kolást, a tisztelt ház kegyes engedelmével bátor leszek az inter- 
pelláoziót felolvasni. (Olvassa az interpellácziót.)

Interpelláczió a katholikus egyházi autonomi ügyében :
Tekintve, hogy az egyház és az állam közötti viszony 

rendezése Európaszerte napirendre került, s az az államok 
újabb politikai átalakulásának szükségképeni következmé
nye : miért is már pár év előtt boldogult báró Eötvös József 
vallás- és közoktatási miniszter, a nagy horderejű egyházi kér
dés rendezésének előkészítésére fölhívta a m agyar episcopatust, 
hogy az 1848-ban kezdett autonómiai ügyet újból fö lvegye: 
sőt e ezéL megvalósítására maga is közrem űködött az úgyneve
zett előkészítő katholikus kongresszus létrehozásában:

tekintve továbbá, hogy az előkészítő kongresszus után ő 
felsége, az apostoli király által alkotm ányosan jóváhagyott 
választási szabályok szerint, az összes hazai katholikus polgá
rokat képviselő, s az egyházi autonómia szövegezésének kidol
gozásával m egbízott kongresszus még 1871. évben gyűlt egybe 
a haza fővárosában, s működésének eredményét, az egyházi 
autonómia m ikénti szervezése iránti javaslatát egy küldöttség 
által, ugyanazon év junius 1 2 -ón, ő fölségének, az apostoli 
királynak alkotmányos tárgyalás és illetőleg megerősítés, szen
tesítés végett fö lterjesztette ;

tekintve, hogy azon fölterjesztés napja óta már hosszú 
idő te lt el, a nélkül, hogy a haza sok millió katholikus polgá
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rai ezen reájok nézve nagy horderejű ügy m ibenlétéről é rte 
sültek v o ln a ;

tekintve végre, hogy igen sokan, kiknek a nép képvise
lőinek soraiban helyt foglalnunk szerencsénk van, választóink 
által a katholikus autonóm ia ügyének előbbrevitelére, az any- 
nyira óhajtott egyházi önkorm ánj’zat valósítására lettünk föl
szólítva és megbízva:

mindezeknél fogva kérdem a vallás- és közoktatási m inisz
ter urat. mit szándékozik tenni a katholikus autonómiai kon
gresszus bizottsága által kidolgozott s ennek nevében, legfön- 
söbb helyre benyújtott egyház autonómiai tervezettel?

Elnök : K i fog adatni a vallás- és közoktatási miniszter 
urnák,

Választ nem kapott.

7. Lukacsek János interpellácziója a zágrábi érsek" ügyében 
1878. márczins 18-án.

Lukacsek .János: Kérem, méltóztassók interpellácziómat egy
szerűen felolvastatni. A kérdés eléggé világos, s az interpelláczió 
kellőleg van indokolva.

Orbán Balázs jegyző : (olvassa Lukacsek in terpelláczióját:) 
Interpelláczió a nméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz 1

Van-e tudomása a t. miniszter urnák a rró l:
1. hogy a zágrábi érsek 1877. év deczember 21-én XV. 

sz. a. az egyházi hatósága alá tartozó összes papsághoz, s ennél
fogva a muraközihez is, mely fájdalom egyházilag még mindig 
a horvátizáló zágrábi érsekséghez tartozik, holott ő Felsége 
1875. november 21-én kelt legfelsőbb határozványában elvileg 
jóvá hagyta, hogy Muraköz a zágrábi hatóság alól kivonva a 
szombathelyi megyébe kebeleztessék, — rendeletet adott ki 
8627. sz. a la t t : — hogy a zágrábi érsekség egész területén 1878. 
január l-étől fogva az anyakönyvek, valam int ezeknek kivo
natai is horvátul vezettessenek, s az erre szükségelt ivek Zág
rábban szereztessenek b e ; sőt em lített rendelet meg felügyelő 
és végrehajtói közegekről is gondoskodik, midőn az esperesek-
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nek meghagyja, hogy ezen érseki rendelet m ikénti foganatosí
tásáról m aguknak tudomást szerezve, a plébániákat egytől - 
egyik járják  be, s tapasztalásaikról jelentést tegyenek, ami 
körülbelül annyit jelent, hogy a nem engedelmeskedők irányá
ban még szigorabb rendszabályok alkalmazása is kilátásba van 
helyezve;

2 . ha van tudom ása: akar-e ezen. a m agyar alkotmányos
ságot mélyen sértő és népünket más országból kormányozni 
akaró eljárás ellen hatalm ának egész erejével intézkedni, vissza
vonatván rögtön a törvénytelen rendeletet, s helyébe u tat adat
ván ki, mely a m agyar nyelvet megillető jogot* birtokába 
helyezze '? Az e tekintetben indítványozást magamnak fenn
tartom.

Elnök: Az interpelláczió közöltetni fog a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrral.

Választ nem kapott.

8. Molnár Aladár interpellácziója a vallás és közoktatási miniszter
hez a Szí. Istvánnap megünneplése ügyében kibocsátott rendelete 

tárgyában 1878. május hó 1-én

Molnár A ladár: T. h á z ! A vallás- és közoktatási miniszter 
ur f. é. február 8 -dikáról keltezve a következő rendeletet bocsá
to tta  a hazában levő valam ennyi különböző keresztény hitfele- 
kezet egyházi főhatóságaihoz. (Halljuk !)

„Szt.-István első királyunk ünnepének m egtartása tá r
gyában. az 1831. és 1842. évi legfelsőbb rendeletek akként 
intézkedtek, hogy ezen ünnep m int norma-nap, minden vallás
felekezet által m egtartandó és megünnepelendő.

Az 1868. évi L i l i .  tez. 19. §-a szerint azonban a norm a
napok jelentősége és megünneplése változást szenvedvén, a m. 
kir. belügyminiszter nr folyó 1878. évi január hó 15-dikén 
3963. e. sz. a. kelt rendelete értelm ében, — tekintve azt, hogy 
Szt.-István napja reánk m agyarokra nézve, az egyházi ünnepen 
felül, még kiválóan nem zeti ünnep is, o tt is, hol ez eddig 
szokásban nem v o lt : ha a lakosság vagy a hatóság kívánja, az 
illető lelkész köteles isteni tiszteletet ta r ta n i; miről (czimed)
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egyházmegyéje lelkészeinek további utasítása végett van sze
rencsém értesíteni.“

T. ház ! Ezen rendelet ellen, mely ép úgy megsérti hazai 
törvényeinket, m int az e törvényekben b iztosíto tt vallásszabad
ságot, én kénytelen vagyok felszólalni s a t. vallás- és közok
tatási miniszter úrhoz kérdést intézni, még azok után is, a 
miket i tt  ma, épen a belügyi tárcza költségvetésének tárgyalása 
alkalmával a t. m iniszterelnök ur előadni m éltóztatott, sőt meg
vallom, ha különben nem lett volna is szándékom interpellá- 
cziót terjeszteni elő ez ügyben, ép a t. m iniszterelnök ur nyi
latkozatait lehetetlen volna szó nélkül hagynom.

Hogy én nem ellenzem, sőt óhajtom, hogy Szt.-István első 
m agyar király névnapja, m int a m agyar királyság m egalapítá
sának emléknapja, nemzeti ünneppé tétessék, ennek bizonyságául 
felhozhatom azt, hogy még a múlt országgyűlés folyama alatt 
a képviselőház által az állam és egyház közti viszony rendezé
sére kiküldött bizottságban bátor voltam a vallásszabadságról 
egy törvényjavaslatot benyújtani és abban indítványozni, hogy 
Szt.-István napja, m int a m agyar királyság megalapításának 
emléknapja ennek emlékezetére nemzeti ünneppé nyilvánittassék, 
de törvény által. Ezzel, mondom, bizonyságát adtam  annak, 
hogy ezen napnak m int nemzeti ünnepnek megünneplését nem 
csak nem ellenzem, de óhajtom.

Én belátom az ilyen nemzeti ünnepek nagy fontosságát, 
nagy jelentőséget annak, hogy az egy országban levő külön
böző ajkú és vallásu polgárok a közös históriai tradicziókról 
való megemlékezés által az együvé tartozás érzetének gyarapí
tására közös ünnepet üljenek. És ezen ünnep jelentősége még 
neveltetik az által, ha az még a vallásos áhitat által is meg
szenteltetik.

E  czélra, megvallom, szebbnek és alkalmasabbnak tartom  
Szt.-István napját, m int a m agyar királyság megalapítására 
emlékeztetőt, választani nemzeti ünnepül, m int az olyat, minőt 
p. o. a ném et nemzet a sedáni győzelem emléknapján ünnepel, 
m ert az egyfelől — igaz — a német nemzetnek nagy diadalára, 
de másfelől egy szomszéd nemzetnek legyőzésére, lealáztatására 
emlékeztet. (Helyeslés a szélsőbal és a baloldalon.)

De épen azért, m ert az ilyen nemzeti ünnepnek czélja és 
jelentősége abban áll, hogy a haza különböző nyelvű s vallásit

II. 38
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összes polgárait egy közös érzelembe egyesítse s az együvé ta r 
tozás érzelmét bennük gyarapítsa és táplálja: az ilyen nemzet- 
ünnepet csak törvénynyel. vagy oly módon szabad és lehet 
behozni, a mely a törvényekkel nem ellenkezik, mely a polgá
rok jogosult vallásos érzelmét és a törvényben biztosított val
lás szabadságát nem sérti. (Helyeslés a bal és szélsőbaloldalon.) 
Ezen rendelet pedig sérti fennálló törvényeinket és sérti a tö r
vényeinkben biztosított vallásszabadságot.

Legyen szabad csak két tö rvény t hívnom a t. ház tagjai 
emlékezetébe. Az 1791: X X Y I. t.-ez. 3. pontjában a protestán
sokra nézve az m ondatik, hogy vallásukkal ellenkező cselek- 
vényre nem szabad őket erőltetni. Az 1868: L i l i .  t.-cz. 19. §-a, 
melyet ezen rendelet is említ, épen azt rendeli, hogy senki sem 
kötelezhető más felekezetbeliek egyházi ünnepeinek m egtartá
sára vagy megünneplésére. Ámde a Szt.-István napja mind e 
mai napig jogilag és tényleg csak az egyik egyháznak egyházi 
ünnepe, még pedig egy oly egyházi ünnep, melynek m egtartása 
némely más félekezet hitelveibe ütközik. Ha tehát azon hitfele- 
kezetek köteleztetnek ennek az egyházi ünnepnek megülé- 
sére. ez által vallásukkal ellenkező cselekményre kényszerit- 
tetnek.

Egyátalában nem ismerhetem el a korm ánynak azon jogát, 
hogy nemzeti ünnepet dekretálhasson. És a mint a kormány 
jogot form álhatna magának arra, hogy miniszteri rendelettel 
Szt.-István napját nemzeti ünneppé dekretálja, épen úgy joga 
volna pl. Mária napját — a ki régibb időkben egész Magyar- 
országon m int M agyarország védanyja tiszteltetett és tisztelte- 
tik  ma is az ország lakosságának többsége által — nemzeti 
ünneppé emelni, a mely ismét oly' ünnep volna, mely más val
lásfelekezetbeliek hitelveibe ütköznék.

Azt mondja a miniszterelnök ur, hogy nem a kormány 
dekretálta Szt.-István napját miniszteri rendelettel nemzeti 
ünneppé, hanem tette  ezt az élet sok évtized, sőt évszázad előtt. 
Ez egészen uj históriai adat. Az én tudomásom szerint a dolog- 
történeti előzménye teljesen m ásképen áll. Nem egy évszázad
ról lehet i tt  a szó, hanem a jelen század elején Ferencz császár 
s király kanczelláriai rendelettel norm anappá te tte  Szt.-István 
napját. I t t  kezdődik ezen napnak mint normanapnak meg
ünneplése. És az élet hogyan dekretálta azt nemzeti ünneppé?
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A hányszor a kanozellária vagy a helytartó tanács ez 
irányban kötelező rendeletet akart k ibocsá tan i: a protestánsok 
mindannyiszor tiltakoztak ellene és az ünnepet nem ta rto tták  
meg. Hol van itt az az usus, az életnek azon kifejlődése, a mely 
ez ünnepet m int nemzeti ünnepet a jog-gyakorlat utján szente
sítette ? Az élet nemcsak hogy nem szentesítette, hanem a 
protestánsok minden ide vonatkozó kísérletet jogaikra, s az 
1790-iki törvényre hivatkozva visszautasítottak. A jelen rende
let hivatkozik a helytartó tanácsnak 1831-ben kiadott egy intéz
ményére. Kérem, vájjon mi van ezen 1831-iki helytartótanácsi 
rendeletben? Ebben Szt.-István napja általános norm anappá 
tétetik, azaz a protestánsok által is obszerválandó oly norm a
nappá, a mikor zajos m ulatságokat stb. tartan i nem szabad. De 
azután ugyan ezen rendelet azt m ond ja : „caeterum arbitrio 
Evangelicae confessioni addictorum relinquendum esse : an, et 
quo Religionis cultu memoriam divi primi Hungáriáé Regis in 
sacris ipsorum Aedibus celebraturi s in t?“

Tehát azon 1831-iki helytartótanácsi rendelet azt mondja, 
hogy „egyébiránt az evangélikus hitfelekezetüeknek tetszésére 
hagyatik, hogy vájjon m egünneplik-e s minő módon tem plo
maikban a Szt.-István nap já t.“ És m it mond 1878-ban a sza- 
badelvüpárti kormány által az idézett intézm ényre alapítva 
kiadott rendelet ? azt, hogy „a hatóság kivánatára az illető lel
kész köteles isteni tiszteletet ta rtan i.“ Tehát mig az 1831-iki 
helytartótanácsi rendelet, a melyben az norm anapnak rendelte
tik el, a protestánsoknak tetszésére hag3^ja, hogy megünneplik-e 
vagy nem Szt.-István nap já t: a jelen 1878-iki rendelet szerint 
— nem is a kormány s nem is törvény által, — hanem a ható
ság vagy a lakosság által. — ha esetleg más vallásit is e lakos
ság, — a lelkész kötelezhető arra, hogy isteni tiszteletet 
tartson.

Sőt itt kénytelen vagyok megjegyezni, hogy én ugyan 
teljesen jogosultnak tartanám  és óhajtanám, hogy a törvény- 
hozás ezen napot a magyar királyság m egalapításának emlékéül 
nemzeti ünneppé emelje, de m int Szt.-István tiszteletére ren
deltetett még a törvénj'hozás sem tehetné nemzeti ünneppé. 
M iért? Azért m ert vannak az országban oly hitfelekezetek: p. o. 
az ágostai és helvét hitvallású evangélikusok, s az unitáriusok, 
a kiknek hitelveivel ellenkezik a szentek tisztelete, tehát őket
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akár törvónynyel, akár még kevésbbé korm ányrendelettel ily 
ünnep tartására kötelezni, azt hiszem, egyáltalában szabad 
Továbbá vannak más hitfelekezetek is, a kiknek tanai nem 
ellenzik ugyan a szentek tisz te leté t; de viszont nem engedik 
meg, hogy nem az ő egyházuk által, hanem egy más egyház 
által kanonizált szentet tiszteljenek. Szt.-Istvánt szentté a római 
katholika egyház kanonizálta. Hogy lehessen tehát kényszerí
teni a görög keleti egyházhoz tartozókat, hogy egy más egy
ház által kanonizált szentnek az ünnepét isteni tisztelettel tisz
teljék? A miniszterelnök ur azt monda, hogy mint nemzeti 
ünnep rendeltetvén el ez, a ki annak m egtartását megtagadja, a 
m agyar állam ellen demonstrál.

Engedőimet kérek, 1820 óta, a hányszor e czélra kan- 
czelláriai vagy helytartótanácsi intézmény adatott k i ; — még 
m ikor ezen 1831-iki kíméletes rendelet bocsájtatott is ki, Bor- 
sodmegye m agyar ajkú közönsége gravam ent csinált belőle az 
országgyűlésen, — épen a m agyar ajkú reformátusok és ágostai 
hitvallásnak protestáltak ellene. Es Tisza Kálmán miniszterelnök 
ur mondja, hogy ezzel ők a m agyar állameszme ellen demons
trá ltak?  vájjon a m agyar állameszmének teszünk szolgálatom 
azzal, ha olyanra akarjuk kötelezni az ország polgárait, a mely- 
egyházuk törvényben biztosított jogait, vallás gyakorlatuk sza
badságát sérti?  és igy még a vallásos érzelmet is felzuditja 
épen azon m agyar állameszme ellen, m elyet érvényesíteni aka
runk, (Elénk helyeslés balfelől.) avagy a m agyar állam eszmé
jének te tt a kormány szolgálatot az által, hogyr oly rendeletet 
bocsátott ki, mely valóságos felháborodást kelte tt nem is any- 
nyira az országnak nem a m agyar ajkú lakosai közt, m int épen 
a m agyar ajkú protestánsok között? úgy hogy én kétszeresen 
sajnálom ezen rendelet kibocsátását, m ert ennek azon káros 
hatása is lesz, hogy még messzebb elüt azon általam óhajtott 
czéltól, hogy a Szt.-István napja, m int a m agyar királyság meg
állapításának emléknapja, osztály, vallás és nemzetiség külömb- 
sége nélkül megünnepeltessék. (Elénk helyeslés a baloldalon. 
Mert üdvösnek nem tarthatok oly ünnepet, melyre korm ány
rendelettel erőszakosan kényszerítünk valakit, hanem csak azon 
nemzeti ünnep lehet az állam-életben ethikailag üdvös, melybe 
a nemzet tag jait közös érzelem vezeti össze. (Tetszés a bal
oldalon.)
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Azonban. hog}r maga a kormány sem tek in tette  ezt átalá- 
nos ünnepnek, m utatja az, (Halljuk!) hogy csupán a keresztyén 
hitfelekezetek főhatóságaihoz intézte rendeletét. Vájjon miért 
nem intézte a zsidókhoz is ? Hiszen ha nemzeti ünnepül tek in 
tette  : akkor nem kellett volna ennek m egtartását csak a keresz
tyén felekezetek egyházi főhatóságainál elrendelni, hanem meg 
kellett volna e rendeletet küldeni a zsidóknak is, m ert azok is 
a keresztyénekkel egyenjogú polgárai e hazának. Maga azon 
tény, hogy a kormány rendeletét kizárólag a keresztény h it
felekezetek egyházi főhatóságaihoz intézte, m utatja, hogy itt  
egyházi ünnepről van szó. Valóban úgy is áll a dolog, hogy 
egyik egyház egyházi ünnepének megünneplésére kö telezetnek  
más hitfelekezetek.

Épen ezért én nemcsak egy felekezet, nem is azon többi 
felekezet érdekéből szólalok fel, a melyek ezen rendelettel sértve 
érzik magukat, hanem felszólalok a hazában lévő valamennyi 
egyház, valam ennyi állampolgár vallásszabadságának érdekében 
mert a vallás szabadsága közös kincse minden liitfelekezetnek. 
A kormánj*, — a m int ma ezen rendelet megsérti a protestán
sok és a görögkeletiek vallásszabadságát, hasonló joggal adhat 
ki holnap oly rendeletet, a melyben megsérti a róm. katholiku- 
sok kultuszszabadságát. I t t  elvi kérdésről van szó és nemcsak 
egy bizonyos esetre kiadott rendeletről.

Ezért vagyok kénytelen még azon nyilatkozatok után is, 
melyeket ma e házban ez ügyre hallottam , a következő inter- 
pellácziót tisztelettel előterjeszteni. (Halljuk !)

„Interpelláczió a vallás és közoktatásügyi miniszter úrhoz.
Miután már az 1790 — 91-ki XX V I. törvónyczikk 3. pontja 

rendeli, hogy „az evangélikusokat megillető szabad vallásgya
korlat következtében bármely állású és állapotú emberek semmi 
czim alatt se erőltessenek (adigantur) saját vallásukkal ellen
kező cselekményre ;

miután az 1868 : L i li .  t.-cz. 19. ij-a világosan mondja, 
..egyik vallásfelekezetnek tagjai sem kötelezhetők arra, hogy 
más vallásfelekezetbeliek egyházi szertartásait és ünnepeit meg
tartsák  :

m iután a tízent-lstván napja máig sincs törvényesen oly 
nemzeti ünneppé nyilvánítva, melyet a hazának bármely hitü 
polgárai, m int az országnak, a nemzetnek ünnepét, saját egy
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házukban is m egünnepelhetnék ; — hanem az még csak egyik 
hitfelekezetnek egyházi ünnepe, melynek isteni tisztelettel meg
tartása még ellenkezik is azon felekezetek vallásával, melyek
nek hitelvei tiltják  vagy egyátalán a szenteknek — vagy leg
alább a nem az ő egyházuk által kanonizált szenteknek vallási 
szertartással tisz te lését:

ennélfogva tisztelettel kérdem a vallás és közoktatásügyi 
miniszter urat, hogy a belügyminiszter ur 1878. január 15-éu 
3963. sz. alatt kelt rendelete értelmében 1878. február 8-án az 
összes keresztény hitfelekezetek főhatóságaihoz intézett azon 
rendeletét, melyben elrendeli, hogy Szent-István napon még ott 
is, hol eddig szokásban nem volt, ha a lakosság, vagy a ható
ság kívánja, az illető lelkész köteles isteni tiszteletet tartani, — 
mondom, ez intézkedését, mely törvényre állapítja? miként 
látja az 1790 — 91: X X V II. t.-cz .3. pontjával és az 1868 : L i l i .  tcz. 
19. §-ával m egegyeztethetőnek ? s kész-e a törvényeinkben 
biztosított vallásszabadságot sértő ezen rendeletet visszavonni 7

Legyen szabad még két megjegyzést tennem. Halljuk!)
Azon kérdésnél. hog\· mely törvényre alapítja a kormány 

ezen rendeletét, talán em líthetnék László király első dekrétu
mának egyik §-át. a hol fel vannak sorolva, hogy mely ünne
pek tartandók meg, pedig az. hogy az akkor egész országra 
nézve volt kiadva, de az ott megnevezettek már-már tisztán 
felekezeti katholikus ünnepek, m int például a Mária ünnep, az 
apostolok és több szentek ünnepei, o tt tehát Szt-István király 
ünnepéről nem m int nemzeti ünnepről van szó.

A másik körülmény, a mire nézve nyilatkozni akarok, 
az, hogy mindamellett is, hogy a miniszterelnök ur azt mondá, 
hogy meg fog m agyaráztatni az illetőknél ezen rendeletnek az 
az értelme, hogy azon czim alatt nem szabad megtagadni az 
isteni tisztelet tartását, mivel Szt-István napja csak a magyar 
faj ünnepe volna, m iért kérdem én mégis, hogy kész-e a kor
mány rendeletét visszavonni? Azért, m ert e rendeletben az mon- 
datik, hogy a „lakosság vagy  a hatóság, kivonatára a lelkész 
az isteni tiszteletet köteles m egtartani.“ Tehát, oly kathego- 
ricze van kötelezöleg kimondva a rendeletben az intézkedés, 
hogy azt csak vagy visszavonni, vagy erőszakkal lehet keresz
tül vinni. (Elénk helyeslés.)

Elnök: Fel fog olvastatni az interpelláczió. (Felkiáltások:
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H allottuk! Nem szükséges!) Ha nem m éltóztatnak kívánni, hogy 
az int.erpellácziót újabban felolvastassék. közöltetni fog a vallás 
és közoktatásügyi miniszter úrral.

Ezen interpellácziórn Trefort Ágoston vallás és közoktatási 
miniszter 1878. junius hó 27-én a következő választ adta:

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter: T. ház ! Molnár 
Aladár képviselő ur egy interpellácziót intézett hozzám azon 
rendelet kibocsátása tárgyában, melyet szt. István napjának 
megünneplése tárgyában nemcsak a protestáns egyházak főnökei
hez. de a többi nem katholikus egyházi hatóságokhoz is in téz
tem, őket felkérve, hogy e napon nem m int egyházi, de mint 
nemzeti ünnepen, ha azt a lakosok óhajtják, isteni tiszteletet 
tartsanak.

Ez interpelláczióra, valam int azon felterjesztésekre, melyek 
ez ügyben több superintendeczia részéről hozzám intézteitek, 
én egy ténynyel válaszoltam, és ez a tény az, hogy én ezen 
rendeletet visszavontam. A dolog felderítésére nézve legjobb 
lesz, ha azon körrendeletét, m elyet ez ügyben kibocsátottam, 
ha m éltóztatnak megengedni, felolvasom. (Olvassa.)

„Folyó évi február hó 8-áról 20B. ein. szám alatt kibocsá
to tt körrendeletemmel nem volt egyéb czélom. mint az. hogy 
a történelm i fejlődés alapján hazánkban általánosan nemzeti 
ünnepnek tekintett szent István király napjának megünneplése 
meg ne tagadtarhassék tüntetőleg, oly czimen, m intha az nem 
a magyar állam, — hanem csak a m agyar faj ünnepe volna.

Értesültem  azonban, hogy idézett rendeletemnek oly 
magyarázat adatott, m intha általa hazánk nem róm. katholikus 
felekezetei egy hitelveik szerint nem létező egyházi ünnep meg
tartására akarnának köteleztetni.

Nem terjeszkedem ki arra, hogy e feltevést úgy egész 
működésem kizárja, m int fennálló törvényeink is lehetetlenné 
teszik az ily törekvést. De m iután igen nagy súlyt helyezek 
arra, hogy mindaz mellőzve legyen, a mi bár csak ürügyet is 
szolgáltathatna arra, hogy hazánkban a különböző hitfelekezet.ek 
közötti kölcsönösség s azon alapuló jó  egyetértés megzavartas- 
sék. vagy a vallásszabadság biztos élvezete iránti meggyőződés 
s abból eredő lelki nyugalom megrendittessék, fentidézett rende
l te m e t  ezennel visszavonom, s hatályon kívül helyezem ; fenn
tartván magamnak, hogy a m agyar államiság szempontjából



ama rendelettel egyedül elérni akart czélra, esetleg e törvény
hozás közbejöttével is, a szükséges intézkedéseket megtegyem .“

M inthogy tehát e ténynyel válaszoltam, szóval adandó 
válaszom nagyon rövid leend. Eendeletem  kibocsátását indokolja 
a rendelet genesise. M éltóztatnak tudni, m ert azt már a maga. 
idejében a belügyminiszter ur előadta, hogy épen nem egyesült 
görög katholikus lelkészek úgy nyilatkoztak, hogy bár a ható
ság megparancsolta, ők a püspökök által utasítva nem lévén, 
szt. István napján semmi ünnepeket nem fognak tartani, mert 
az csak katholikus és nem is a m agyar államnak, hanem egye
dül a magyar fajnak ünnepe. Ily  tüntető eljárás után szükséges
nek tarto ttam  egy rendeletet kibocsátani, melynek tartalm át 
már említettem, mely szerint m indenütt ott, a hol a lakosság, 
vagy a hatóság kívánja, szt. István napja nem m int egyházi 
ünnep, hanem mint tisztán nemzeti ünnep tartassák meg.

Sohasem volt szándékom az egyházak autonómiába avat
kozni, úgy a vallásszabadságot korlátozni, s absolute semmiféle 
felekezetin sem akartam  bármiféle egyházi ünnepet oktroyálni, 
hanem azt hittem, hogy szt. István emléke, a ki nemcsak első 
m agyar király volt. hanem a ki a m agyar nemzetet czivilizált 
európai keresztény népek sorába bevezette, absolute minden 
lelkiismereti furdal ás nélkül minden felekezet részéről meg- 
ü mi ep eltet h e ti k .

De m iután láttam , hogy ez netalán a felekezetek részéről 
agitáczió eszközéül használtatik, a mi valóban nemcsak a magyar 
államnak, hanem az összes társadalomnak kárára v á lha tnék : a 
rendeletet visszavontam, szükség esetében magamnak fenntartván, 
ha netalán demonstrá,cziók fognának történni, az azok ellen való 
erélyes fellépést.

ígérhetem  egyébiránt, hogy a maga idején az országgyűlés 
elé e tárgyban törvényjavaslat fog terjesztetni.

Ezek után kérem a t. házat, méltóztassék válaszomat tudo
másul venni. (Tudomásul vesszük.)

Molnár Aladár·. T. ház! A t. miniszter ur által előadott 
azon tényt, hogy a kérdéses rendeletet nem mint annak idejé
ben a miniszterelnök ur i tt  kilátásba helyezte, megmagyarázták, 
hanem a t. miniszter ur egj^szeriien visszavonta, — a mint 
nézetem szerint nem is lehetett máskép tenni — és a t. minisz
ter urnák ezen tényt előadó válaszát szívesen tudomásul veszem,



«is részemről is óhajtom, hogy az erre egyedül illetékes és 
jogosíto tt törvényhozás szt. István napját a m agyar királyság 
megállapításának emlékezetére, állami, — nemzeti ünneppé 
jelentse ki.

Elnök·: M éltóztatik a miniszter ur válaszát tudomásul venni ? 
Tudomásul vesszük.) A válasz tudomásul vétetett.

A vallas és közoktatási tárna 1878-iki költségvetésének tárgya
lásánál Irányi Dániel a vallásszabadságról 1878. május lió 2-án.

Irányi Danid: T. házi Tizedik éve, hogy a vallásszabad
ság érdekében e házban szót emelek, fájdalom hovatovább 
kevesebb és kevesebb sikerrel. Mert mig első ízben 1869-ben 
szerencsés voltam, ha nem is a saját indítványom at, a saját 
törvényjavaslatom at fogadtatni el, legalább azon egyhangú hatá
rozatra bírni a képviselöházat. mely' szerint utasította a minisz
tert. hogy a vallás teljes szabadsága és a felekezetek jogegyen
lősége iránt, mielőbb törvényjavaslato t nyújtson be, mely fel
adatnak báró Eötvös József híven még azon ülésszak alatt 
meg is felelt és mig — miután ezen törvényjavaslat az előző 
országgyűlésen nem tárgyalta to tt volt — a következő ország
gyűlésen sikerült Deák Ferenez hatalmas tám ogatása mellett 
egy szintén egyértelmű határozatot eszközölni ki a képviselő- 
háztól arra nézve, hogy az állam és egyház közti viszonyok 
rendezésére bizottság küldessék ki. e tárgyban törvényjavaslatot 
készítendő, mely bizottság m unkálatát befejezvén, be is adta: 
addig a jelen ülésszak alatt minden törekvéseim, minden 
indítványaim eredménytelenek maradtak.

Ugymnis 1875-ben az előbbiekhez hasonló indítványt tévén, 
T refort Ágost vallás- és közoktatási m iniszter ur azt elvettetni 
kérte azon oknál fogva, m ert — úgymond — a kormány maga 
a nazarénusokról és a polgári hatóságok előtt kötendő házas
ságokról a lehető legrövidebb idő alatt törvényjavaslatot fog 
benyújtani. A miuiszterelnök ur azonban — sajnálom, hogy 
jelenleg nincsen hozzá szerencsénk — nem fogadván el ezen 
egyszerű visszautasítást, azt oda módosította, hogy a képviselő
ház ne vesse ugyran el indítványomat, hanem tárgyalását akkorra 
halassza, midőn a kormány a jelzett két törvényjavaslatot a
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ház asztalára majd leteszi. ígérvén — saját szavait akarom 
idézni — hogy „ezen javaslatok még azon ülésszak alatt bizo
nyosan beadatni és tárgyaltatni fognak.“ Ez tö rtén t 1875-ik 
deczember 3-án. Egy év telvén el a nélkül, hogy a kormány 
ígéretét teljesítette volna, szükségesnek láttam  a következő 
ülésszak alatt a vallásszabadság és a polgári házasság behozatala 
iránt njabb határozati javaslato t terjeszteni a ház elé. Ennek 
ellenében ugyancsak a t. m iniszterelnök ur. kifejezvén sajnála
tá t a felett, hogy a korm ánynak nem sikerült az általa tett 
ígéretet a k itűzött időben beváltani, ígérte, hogy minden tőle 
telhetőt meg fog tenni arra nézve, hogy azt a lehető legrövi
debb idő alatt beválthassa, kérvén a házat, hogy ez alkalom
mal se méltóztassók elfogadni az én indítványomat, hanem mél- 
tóztassék a korm ánynak ez iránti nyilatkozatát jegyzőkönyvbe 
vétetni. És a képviselőház hajolván a kormányelnök kívánsá
gára, indítványom at mellőzte, a miniszterelnök ur ígéretét pedig 
jegyzőkönyvbe vétette. Jegyzőkönyvbe vétette, de csak azért, 
hogy a szónem tartásnak egy újabb Írott bizonysága maradjon 
fenn. (Élénk helyeslés a szélső balon.) Pedig ha volt idő uraim, 
három év óta arra. hogy annyi sok adótörvényjavaslatot készít
tessen a kormány, és azokat az országgyűléssel végig tárgyal
tassa; törvényjavaslatokat, melyek a népnek csak terheit nevelték ; 
ha volt ideje a kormánynak arra, hogy annyi eg3-éb s köztök 
igen nagy terjedelmit törvényjavaslatokat dolgoztasson ki, és 
intéztessen el az országgyűléssel: bizonyosan talált volna és adott 
szavánál fogva kötelessége lett volna találni időt arra is, hogy 
ígéreteit az érin te tt törvényjavaslatok tárgyában beváltsa. K öte
lessége lett volna ez annyival inkább, m ert az esetek, az okok, 
melyek a vallásszabadság és a polgári házasság behozatalának 
szükségességét indokolják, mindinkább szaporodnak. A nazaré- 
nusok száma különösen az alföldön egyre nő. Tám adt egy újabb 
felekezet i s : a baptistáké. A zsidók és a keresztények közti házas
ságok természetesen a külföldön kötve, szintén mind gyakrab
ban fordulnak elő. S mind ezen házasságok, a nazarénusok, a 
baptisták, a zsidók és a keresztények közötti házasságok a 
fennálló törvények értelmében semmisek. A gyermekek pedig, 
melyek ezen házasságokból származnak, törvénytelenek.

De mit gondolnak önök a lelkiismereti szabadsággal, mit 
az ártatlan gyerm ekek polgári állásával, örökösödési igényeik
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kel, jövőjével ? Mit magával a nemzet becsületével, (Élénk 
helyeslés a szélső bal felől), melyre az ily igazságtalanságok, 
az ily türelmetlenségek minden esetre hom ályt borítanak.

Önök előtt kedvesebb uraim  bizonyos magas köröknek 
kegymosolya (Élénk helyeslés és felkiáltások a szélsőbal fe lö l: 
Igaz!) és kedvesebb a türelm etlen papságnak a támogatása. 
(Élénk felkiáltások ba lfe lő l: Ig a z !) De azért önök egytől egyig 
szabadelvű férfiak s mi több, a szabadelvű pártnak  fejei.

Volt pedig idő xiraim, midőn a miniszterelnök nr a vallás- 
szabadság kérdését nemcsak sürget,ősnek, hanem megoldását 
igen egyszerűnek is találta.

1869-ben az általam benyújtott törvényjavaslatnak tárgya
lása alkalmával Tisza Kálmán a balközépnek akkori egyik 
vezére nem fogadván el az enyimet, a következő törvényjavas
latot adta be: „1. §. A teljes vallás és lelkiismereti szabadság 
mindenki részére biztosittatik. 2. §. A polgári és a politikai 
jogok élvezeténél a hitvallás külömbséget, nem te sz : de viszont 
hitvallása senkit az állam iránti kötelességek teljesítése alól fel 
nem m ent.“

Ezenkívül a központi bizottság határozatával szemben, 
mely szerint a kormány a teljes és általános vallásszabadság, 
az egyenlőség és viszonosság gyakorlati kivitele irán t mielőbb 
törvényjavaslat beadására utasittato tt, Tisza Kálmán a követ
kező határozati javaslato t adta be: „a minisztérium uíasittatik , 
hogy még ezen ülésszak alatt — tehát 1869-ben — törvény- 
javaslatot terjeszszen elő, törvényeink azon részeinek, melyek 
a hitfelekezetek közti egyenlőséggel és a viszonossággal ellen
keznek, megváltoztassa, a kötelező polgári házasság behozatala, 
az anyakönyveknek a polgári hatóságok által való vezetése és 
a szentszékek eltörlése irán t.“ Pártolták pedig ezt a határozati 
javaslatot Szathmári K arolj’, Szontagh Pál ("Csanádi) és Tisza 
László képviselő urak.

Másnap pedig ugyanazon párt em lített vezére ezeket mon
dotta : „En azt gondolom, hogy a vallás és lelkiismereti sza
badságot kimondani annyi, m int azt életbe léptetni. I t t  semmi 
részletes intézkedések nem szükségesek."

íg y  gondolkodott és igy szólott Tisza Kálmán, a balközép 
egyik vezére. Hogy Tisza Kálmán miniszterelnök m iként gon
dolkodik és m it cselekszik : az előbb mondottakból kitetszik.
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T. képviselőház! Nem akartam  beszédet tartani, és nem 
akarom az önök becses figyelmét hosszú előadás által igénybe 
v e n n i; (Halljuk !) nem akarom különösen ismételni az okokat, 
melyek a vallás és lelkiismereti szabadság érdekében felhozha
tók. Nem m intha a tiz évi sysifusi munkában kifáradtam  volna! 
Azt, m it lélekismeretem kötelességül szab elém. a sikerre való 
tek in tet nélkül szoktam teljesíteni. Egyszerűen csak elsorolni 
akartam  az ismeretes tényeket, tük rö t tartan i önöknek szemei 
elé, hogy abban szabadelvüségükre, következetességükre, önma
gukra ráismerhessenek. (Derültség. Úgy v a n ! ügy  v a n ! a bal 
és a szélső baloldalon.) Indítványt sem teszek ezúttal, nem 
mintha újabb vereség szégyenétől tartanék : az iiy vereségekről 
Vörösmarty bujdosójával azt mondom: „Ez rajtam  drága folt.“ 
De nem teszem, m ert előre tudom, hogy azon tetszetős indo
kolással utasítanák azt újra vissza: hogy a jelen országgyűlés 
vége felé közeledvén, ily fontos ügy tárgyalására többé rá nem ér.

A jelen országgyűlésnek, — mely? valljuk meg az igazat, 
nem sok babérral rakodva fog eloszolni, (Úgy vau! Ugyr van! 
balfelöl.) — alkalma le tt volna egy fényesnél fényesebb lapot 
ik tatn i a saját évkönyveibe ; lapot, mely nevezetessé tette  volna 
léteiét M agyarország mivelődési történetében. Elm ulasztotta 
tenni. Sajnálom úgy is mint a szabadság barátja, úgy is mint 
m agyar ember, úgy? is m int a törvényhozó testület egyik tagja. 
De önök uraim, aligha nem inkább fognak sajnálkozni e mulasz
tás miatt, m ert önök szivében az igaz ügymek elhalasztása 
m iatti bánatukhoz a kötelességmulasztás keserű tudata is fog 
járulni. Önök a nemes feladat megoldását utódaikra hagynák, s 
vele annak dicsőségét is. Ám legyen, — addig hadd vigasztalják 
m agukat mindazok, a kik szenvednek, a szent írás eme szavai
val : „nem halt meg a leányzó, csak aluszik.“

Megtagadom az I. fejezet I. tételének megszavazását. (Elénk 
helyeslés, éljenzés a baloldalon és a szélső baloldalon.)

Helfy Iynácz: T. h á z ! Á ttérve magára a szőnyegen levő 
tárgyra, első megjegyzésem — a m int ezt Irányi t. barátom már 
az im ént konstatálta — hogy itt  egyáltalában nem az egyes 
rovatokban, hanem a tárcza vezetésében, fájdalom, nemcsak 
hogy haladást nem látunk, de határozott visszaesést tapaszta
lunk, különösen azon időhöz képest, a midőn e tárczát báró 
Eötvös József vezette.
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Nem akarok részletekbe bocsátkozni, legalább sokba nem. 
de egy két dolgot még. is fel kell említenem. M indnyájan tud 
juk. hogy a polgári házasság kérdése báró Eötvös által már meg
volt oldva, még pedig akként, hogy a kötelező polgári házasság 
behozataláról szóló törvényjavaslat nem csak el volt készítve, 
ide a fejedelem elé terjesztve, s az által elölegesen szentesítve 
ks volt. — Ha hatalmamban volna, felkeresném azt a miniszteri 
kabinetben, de biztosítom a t. miniszter urat, hogy létezik, m eg
találhatja : ha meg nem semmisítették. De azon időtől fogva a 
tárcza vezetése oly irányban halad, hogy daczára minden fel
szólalásnak, daczára azon ünnepélyes ígéretnek, melyet mint 
Irányi képviselő ur m egm utatta, a miniszterelnök ur tett·, daczára 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter i t t  e házban beje
lentette volt, hogy törvényjavaslatot fog benyújtani e részben, 
sőt a hírlapok nagyjában közölték volt a törvényjavaslatnak 
szövegét: mégis ma o tt vagyunk, a hol voltunk ezelőtt, sőt 
valamivel még hátrább vagyunk. Bizonyos rendeletek, melyeket 
a t. miniszter ur különösen a zsidó hitüekre kiadni m éltóztatott. 
bizonyos intézkedések oly viszonyokra nézve, melyek külföldön 
polgári utón kötött házasságokból szárm aznak: oly rendkívüli 
bonyodalmakat fognak előbb-utóbb előidézni ez országban, hogy 
valóban pirulni kénytelen az ember, a mikor ezeket külföldi 
ember előtt meg kell magyaráznia. Hogy ez tarthatatlan  álla
pot, ezt a törvényhozás már évekkel ezelőtt beismerte.

Emlékszem rá, hogy igen t. képviselőtársunk Somssick, 
kit vallás tekintetében maga a t. m iniszter ur sem fog valami 
szabadelvűnek mondani, kijelentette, hogy igen is belátja, hogy 
vannak bizonyos eszmék, melyek elől egy ország sem zárkóz- 
hatik el. Ilyen eszme a polgári házasság behozatala. E zt meg
akadályozni lehetetlenség: m ert ez épen olyan volna, mintha 
valamely ország feltenné magában, hogy nem fogja megengedni, 
hogy határán át távirda vagy vasút menjen. A jelenlegi állapo
ton segíteni kell. A t. kormány ezt semmiképen sem akarja 
belátni. Hogy miért, annak okát valóban sehol sem hallottam. 
A  t. miniszter ur, valahányszor e tekintetben hozzá felszólítás 
intéztetik , azt m éltóztatik mondani, majd fog azzal foglalkozni, 
eddig még nem foglalkozott vele. De azt, hogy helyesnek tartja-e 
a polgári házasság behozatalá t; fog-e az iránt javaslatot a ház 
elé terjeszteni vagy nem ? ezt eddigelé kategorice nyíltan, Őszin-



tón nem mondta meg. Pedig azt hiszem, a m iniszter nem arra 
való, hogy egy-egy iskolát állítson fel valamely faluban, vagy 
annak felszereléséről gondoskodjék. E zt bárm ely tanácsos elvé
gezheti. A m iniszternek dolga nézetem szerint irányt adni azon 
egész dikaszteriumnak, melyet képvisel. A hol ez nincs, ott. nem 
látok minisztert.

Én — m int mondom — e téren nemcsak haladást nem, 
de határozati visszaesést látok. L átok még alkotmányosság szem
pontjából is, a mennyiben a t. miniszter ur követve némely 
kollégájának példáját, nagyon beleszeretett a rendeletekbe. Sok
kal kényelmesebbnek találja önkényüleg miniszteri hatalommal 
elintézni oly dolgokat, melyek határozottan a törvényhozás elé 
tartoznak. Ilyen, hogy messze ne menjek azon tárgy, mely teg
nap volt szőnyegen. Kétséget nem szenved, nincs ember az 
országban, a hazában, a ki m éltányosnak ne találná, hogy Ma
gyarország, a m agyar nemzet szent István napját nemzetileg 
megünnepelje. De ha ezt törvénybe akarjuk iktatni s az egész 
nemzetre kötelezővé tenni, akkor ok vetetlenül szükséges, hogy 
azt. épugy m int minden más törvényt az országgyűlés megal
kossa. Szerintem a jelen perez erre nem alkalmas ; opportunus 
volna talán az a perez, mely most már nincs messze, t. i. hazánk 
alkotmányos fennállásának ezredik éve, s m iután annyi száza
don át vártunk, addig ezzel még elvárhatunk. É n a magam 
részéről azonban más alkalm at óhajtanék, azt t. i. midőn a m a
gyar törvényhozás meg fogja állapitni a m egtartandó ünnep
napokat, vagyis kevesbitni fogja az ünnepek rendkívül nagy 
számát, (Elénk helyeslések, ) a mit már minden kulturálison 
m egtett Európában.

Mert lehetetlen, hogy kikerülhesse figyelmünket, mennyi 
idő pazaroltatok el M agyarországon a számtalan ünnepnap m ia tt; 
maga a törvényhozás is kénytelen némelykor e m iatt szünetelni. 
Francziaország és Olaszországban az összes ünnepek száma tízre 
redukáltatott, s Olaszországban e számban ben van a festa dell 
stato is, az ottani alkotm ány s nemzeti ünnep. íg y  még ezen 
eminenter katholikus ország is beéri tíz ünneppel. É n tehát azt 
óhajtom, hogy kevesbítsük az ünnepeket : de igen természetes, 
hog3r a fenmaradók közt egy nemzeti ünnepnek is kell lenni, s 
hogy ez melyik legyen, a felett az országgyűlés dönt. Meglehet, 
hogy valaki azt fogja találni, hogy jobb lenne Szt.-István helyett
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Árpád-ünnepet nemzeti ünneppé emelni. Meglehet. lesznek, kik 
azon perczet fogják legalkalm asabbnak találni a nemzeti ünnep 
törvénybe iktatására, midőn — úgy m int Belgiumban és más sza
bad országokban — Magyarország függetlenségét fogjuk meg
ünnepelni. (Élénk helyeslés a szélső balon.) Ez mindenesetre az 
országgyűlés dolga s én nem tudok esetet rá, hogy bármely 
országban egy miniszter ezt öukényüleg meg csak m egkísérteni 
is merészelte volna.

De ezen kérdésnél tovább időzui nem akarok, m ert meg
lehet, hogy a t. miniszter ur e részben azért fe jte tt ki buzgal
mat, hogy nyilvánosan megköszönhesse a oonfrateri czimet. 
melyet nem rég nyerni m éltóztatott. (Nagy derültség.!

Volna pár szóm a közalapítványok tárgyában. M éltóztatnak 
tudni, hogy már évek óta, úgy én. m int elvtársaim, de mások 
is e házban sürgetjük, hogy a közalapítványok kezelése, úgy 
mint bármely más állami pénzkezelés, az országgyűlés ellenőr
zése alá helyeztessék, illetőleg a budgetbe felvétessék. A tiszt, 
minisztérium, habár ezt határozottan nem ellenezte is, minden 
uton-módon lehetetlenné tenni igyekezett. Körülbelül másfél 
evvel ezelőtt határozat is hozatott és egyhangúlag lett elfogadva 
egy határozati javaslat, mely szerint a kormány kötelezte magát 
mentül előbb javaslatot beterjeszteni a háznak ezen közalapít
ványok mi módon kezelése iránt, azon ideig is. a mig ezen ala
pítványok jogi természetére nézve a kiküldött bizottságok dön
teni fognak. Mit csinált időközben az igen t. közoktatásügyi 
miniszter ur? Hogy ezt előre is kijátssza, s hogy az országgyű
lésnek beleegyezése vagy beleszólása ne legyen, rábírta  0  fel
ségét, hogy e tekintetben egy bizottságot nevezzen ki és ezen 
bizottság elé m éltóztatott terjeszteni az arra vonatkozó adatokat 
és okmányokat. Ezen m unkálat 0  felségének jóváhagyása alá 
fog terjesztetni és 0  felsége jóváhagyása után legfölebb tudo
másul fog adatni a képviselőknek, legfölebb ki fog osztatni itt 
a képviselőházban mint érdekes olvasmány.

É n tisztelem a fejedelem jogait, de bocsánatot kérek, ezen 
jogát el nem ismerhetem, hogy ott, hol pénzről van szó, a mi
niszterrel egyetértöleg vagy a nélkül önkényüleg intézkedhes
sek az ország beleegyezése nélkül. Az 1848. évi törvény vilá
gosan szól. hogy mindaz, ami a dikasteriumok által kezeltetett: 
az országgyűlés ellenőrzése mellett a felelős minisztérium által
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kezeltessék, tehát a közalapítványok is. És íme mi történt. 
(Halljuk !)

É n  ezúttal nem akarok újabb példákat felhozni, ámbár 
rendelkezésemre állanának, m ert hisz a miniszter ur igen jól 
tudja, hogy mennyi a panasz a közalapítványok ellen. Csak 
arra hivatkozom, a minek pár negyed órával előbb fültanui 
voltunk. Polyt Mihály képviselő ur felhozta a „Matica“ alap
jának kezelését. A miniszter ur azt mondja, hogy az nem áll. 
Rögtön utána feláll a háznak egy másik tagja, Dimitzievics kép 
viselő ur, aki ismét azt mondja, hogy a miniszter ur nem volna 
képes állításait tényekkel bebizonyítani. No hát most m it tud 
a ház ? É n nem tudhatom  a z t : a miniszter urnák, vagy Polyt 
képviselő urnák van-e igaza. De azt állíthatom, hogy egyben 
nem lehet igaza, abban t. i. hogy önkényüleg já r  el az ilyen 
dolgokban, a helyett hogy ezen ügy az országgyűlés elé te r
jesztetnék és tisztáztatnék, a mikor senki sem foghatná rá, hogy 
alaptalan dolgokat mond.

Én meg kérem a t. miniszter urat, hogy mondja meg véle
m ényét arra nézve, hogy miképen véli ezen dolgot rendezni és 
végbevinni, annyival inkább, m ert a m últ évi budgetnek tá r
gyalása alkalmával e tekintetben egyhangúlag egy határozati 
javaslato t is elfogadott. Csak ezeket akartam  megjegyezni.

10. Istóczy (fyózö indítványa a zsidó állam helyreállítása ügyében 
1878. junius hó 24-én.

Istóczy Győző: T isztelt ház ! (Halljuk ! H a llju k !) Azon nagy 
dráma, a mely három éven át szemeink előtt a keleten folyt, 
s a mely dráma zárjelenetónek, daczára az összeült kongresz- 
szusnak, tán  csak évek múlva lehetünk tanúi, bárm iként ringassák 
is sokan m agukat e felett illusiókban: két, egy nagyobb és egy 
kisebb világtörténelm i periódust fog bezárni. E  periódusok elseje 
s nagyobbika kezdődik időszám ításunk nyolczadik századával, a 
midőn az arab mohamedanismus roham léptekkel fenyegette 
elárasztani nyugat felől E urópát; a másik, kisebb periodus a 
14-ik század második felével kezdődik, a midőn az ozmán moha
medanismus kelet felől fogta ostrom alá az európai népek czi- 
vilisáczióját.

Mindkét tám adást diadalmasan visszaverte az európai népek
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géniusza, s ezen, a keresztény nyugat és a mohamed kelet közt, 
egy évezreden túl változó szerencsével v ívott titáni küzdelem
ben a m agyar nemzet is örök hálára kötelezte le maga iránt az 
európai népcsaládot; ezer és ezer sebből vérzett testével szol
gálván századokon át védbástyájául a népcsalád czivilizáczió-

Az egykor mindent elárasztani fenyegetett arab mohame- 
danismus már régóta, — az ettől a vezérszerepet átvett, s csak 
két évszázaddal ezelőtt még Európa szivébe való behatolással 
fenyegetett ozmán mohamedánizmus napjainkban, — a régi 
támadó politika helyett az önvédelemre van szorítva, s a tö r
ténelem kérlelhetlen logikája értelmében ezen önvédelem köre 
is mind szükebb és szükebb határok közé fog szorulni.

Bármi legyen is kimenetele azon, a berlini kongresszuson 
békés utón vagy pedig ennek eredménytelensége esetén, fegy
verrel elintézendő dififerencziáknak, a melyek egyrészről Orosz
ország, másrészről pedig Anglia és m onarchiánk között a keleti 
ügyekre nézve fennforognak : egy dolog bizonyos, s ez az, hogy 
a Balkán-félsziget keresztény népei felszabadulnak; Ausztria- 
Magyarországnak lévén hivatása, Európával karöltve oda hatni, 
ha szükséges, fegyverrel kezében is, hogy a szabadságukat vissza
nyert keresztény népek a muszka czár depotismusa alá ne kerül
jenek. (Helyeslés.)

A mohamedán elem, az egyetlen európai mohamedán állam 
szűk körre szorításával, s előreláthatólag, egy nem nagyon távol 
jövőben leendő megszűnésével m indinkább fogyni fog Európában, 
annyival is inkább, m ert létszáma már a keleti háború folytán 
is részint elhalálozás, részint pedig kivándorlás következtében, 
nevezetesen megcsökkent, s igy ezen elem Európában mind 
jelentéktelenebbe válni s az előrehaladó keresztény népek m ellett 
mindinkább eltűnni fog.

A mohamedán elem lassankónti eltűnésével csak egyetlen
egy idegenszerü elem marad, és pedig azontúl teljesen elszige
teltén a keresztény Európában, és ezen idegenszerü elem a 
zsidóság. (H alljuk!)

Most, midőn az európai népek véglegesen megszabadultak 
az izlám hatalmától való félelemtől; most meg ismét a zsidó nép 
az, a mely lázas izgatottsággal és ernyedetlen tevékenységgel 
azon merész tervet erőlködik megvalósítani, hogy az európai

II. 3ü



népek fölött az uralm at magának megszerezze és azokat rab
ságába hajtsa. (Halljuk !)

Ismétlésekbe bocsátkoznám, tisztelt ház, ha a zsidó tenden- 
oziákról és czélokról. az ezek elérésére alkalmazott eszközökről s 
használt fegyverekről, valamint a zsidó hatalom rohamos terje
déséről, átalános szempontból, bővebb fejtegetésekbe ereszkedném.

E részben egyszerűen utalok e házban te tt nyilatkoza
taimra. És ezzel annyival is inkább megelégedhetem, m ert hiszen 
elmúltak már azon idők. a midőn még a nagy közönség úgy 
nálunk, mint egyebütt, az emanczipáczionális mámorban, teljes 
tájékozatlanságban volt azon veszélyek felett, a melyekkel a 
zsidóság az európai népek társadalm át fenyegeti, s még nagyobb 
tájékozatlanságban volt azon ezélok iránt, m elyeket a zsidóság, 
mint ezen társadalom legmegrögzöttebb természetes ellensége, 
közöttünk, a mi tulajdon segélyünkkel, és ügyesen felhasznált 
támogatásunk mellett, a mi romlásunkra elérni törekszik.

Ismétlem, elmúltak azok az idők, a mikor még e kérdést 
illetőleg, a sötétségben tapogat ództunk. Ezen állításom igazo
lására utalok azon kiváló tudományos és irodalmi tekintélyek 
által te tt nyilatkozatokra, a melyek újabb időben Németország
ban. Francziaországban s legújabban kiváló mérvben Angliában 
és egyebütt, mind sürüebben és sürüebben jelennek meg, s a 
mely nyilatkozatok mind jobban széttépik azon fátyol!,, a melyet, 
a sajtót majdnem teljesen hatalm ába keríte tt zsidóság az európai 
nemzetek szemei elé oly daemoni ügyességgel vont.

Ugyanazért, t. ház, ezúttal fejtegetésem ben a fősulyt hazánk 
viszonyaira fogom fektetni. (H alljuk!)

Hunfalvy János „Magyarország E thnograph iája“ czimü 
müvében foglalt idevágó satisztikai adatok szerint, a mely ada
tokat Schwicker tanár, a munkarészek fordítója, további ada
lékokkal bővitette, — volt M agyarországban, a II. József császár 
által elrendelt összeírás szerint 1785-ben 75,089 zsidó. 20 évvel 
később 1805-ben volt 127,816,1840-ben 241,632, 1848-ban 292,000. 
az 1857-iki osztrák népszámlálás szerint 413,118, az 1869/70-iki 
népszámlálás szerint pedig (a katonákon kívül) 552,133 zsidó.

E  szerint tehát a zsidók létszáma 1785-től 1870-ig vagyis 
rövid 85 év alatt majdnem megnyolczszorozódott, s ugyanezen 
statisztikai adatok tanúsága szerint a zsidó elem nálunk minden 
30 évben megkétszerezi magát.
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Kooácli László: Bár a m agyar is tenné. Tanuljunk tő lü k !
Istóczy Győző: Ezen szabályszerű megduplázódást a jövőre 

zsinórmértékül alkalmazva, s előlegesen megjegyezve azt, Hogy 
ugyanazon számítás alapján van jelenleg hazánkban 710,000 
zsidó, lesz zsidó Magyarországon, kerekszámmal az 1900-ik évben 
1.101,000, (Élénk derültség) 1930-ban 2.200,000, (Nagy derültség,) 
1960-ban 4.400,000, 1990-ben 8.800,000 és 2020-ban 17 millió 
600,000 zsidó. (Hosszas élénk derültség. H a llju k !)

Tehát 1870-től számítva 150 év múlva, 1878-tól számítva 
pedig 142 év múlva, vagyis csupán öt évvel hosszabb idő alatt 
mint a mennyi ma bennünket elválaszt azon időtől, a midőn a 
pozsonyi vár trónterm ében felhangzott a „Vitam et sanguinem“ 
k iáltás: lesz hazánkban legalább is két millióval több zsidó, 
mint a mennyi összes lakossága van jelenleg szent István biro
dalmának.

Hogy a zsidó lakosság évtizedröl-ávtizedre, mindinkább 
túlszárnyalni fogja a nem-zsidó lakosságo t: ennek bővebb bebi
zonyítására hivatkozom Fényes E lek „M agyarország statisztikája“ 
czimü müvére, a melynek adatai szerint 1787-ben Mag3rar és 
Horvátországban. — a határőrvidéket és E rdélyt nem számítva, 
— összesen 7.116,789 főnyi lakosság íra to tt össze. Az 1869/70-iki 
népszámlálás szerint pedig, — egyenlő számítási alap tekinte
téből. Erdélyt és a határőrvidéket szinte kihagyva, — volt 
Magyarországban és polgári Horvátországban összesen 12.773,227 
lélek. Tehát az 1870. évig 85 év alatt majdnem megnyolczszo- 
rozódott zsidóságot is beleértve, az összes lakosság 83 év alatt 
még meg sem kétszereződött távolról sem.

E csekély szaporodási arány alapján, a nemzsidó lakosság 
csak körülbelül minden 110 évben kétszereződvén meg, a magyar 
birodalomban az 1869/70-iki népszámlálás idején volt 14.865,000 
nem-zsidó, 150 év múlva 35.136,440 főre szaporodnék, a mi azt 
a képtelenséget involválná magában, hogy ezen országban, az 
ugyanakkor itt élendő 17.600,000 zsidóval együtt összesen 52 
és fél milliónyi lakosnak subsistencziája lehet. Mi tehát, a zsidó 
lakosság folytonos saját szaporodása m ellett a jövőre folyton 
hanyatlani fogunk.

Es arra nézve, t. ház, hogy a nem-zsidó lakosság nem fog 
jövőre nemcsak az eddigi arányokban nem, de absolute véve 
sem szaporodni, sőt hogy az évtizedről-évtizedre számerőben

II. 39*
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egyenesen fogyni is fo g : arra nézve t. ház, már is elértük a 
forduló pontot.

Ugyanis az országos m. kir. statisztikai hivatal részéről az 
1875. évre közzétett Évkönyv tanúsága szerint, Magyarország 
és Erdély lakossága az 1875-ik év végén 35,786 lélekkel keve
sebb volt, m int hat évvel azelőtt, az 1869-ik év végén. Az 
1869/70-ik évi népszámlálás szerin t ugyanis még 13.561,245 főnyi 
lakossága volt M agyarországnak és Erdélynek, holott az 1875-ik 
év végén már csak 13.525,459. H at hosszú óv, és szaporodás 
helyett közel 36 ezerrel való fo g y ás!

Igaz, hogy ezen fogyás főoka az 1872. és 1873, években 
dühöngött kholera volt, a melynek folytán lakosságunk 1872-ben 
17,083 lélekkel, sőt 1873-ban 307,263 lélekkel fogyott. De hát 
nem kell-e minden évtizedben legalább egy kholera-évet számí
tásba venni ?

Ezzel ellentétben mit látunk a zsidó lakosságnál? Azt a 
meglepő jelenséget, hogy mig a most em lített két kholeraévben 
az összes lakosság 324,346 lélekkel — az 1870-től 1873-ig terjedő 
négy évi időszakot véve pedig 143,941 lélekkel fogyott: — a 
zsidó lakosság létszáma, tekinteten kívül hagyva a szünet nélküli 
tömeges bevándorlást, csupán születési többlet utján, 1870-től 
1873-ig 20,030 lélekkel szaporodott.

Tán mosolyogni fognak sokan, — m ert hisz czélzatosan 
már hozzá vagyunk szoktatva, hogy a zsidókérdést humoristikus 
oldaláról tekintsük, nehogy annak rettenetes komolysága eszünkbe 
jusson, — mondom tán  mosolyogni fognak sokan, ha ezen meg
lepő adat kapcsán azt állítom, hogy annyi, bennünket kegyet
lenül pusztító betegségeken kívül még a kholera és egyéb epi
démiák is kímélik a zsidót. És pedig ez egy kétségbevonhatlan 
biológiai, történelm i és statisztikai tény.

Ezen állításom bebizonyítására hivatkozom ezúttal a „Kevue 
de F rance“ czimü folyóiratnak 1875-ik évi október 31-iki füze
tére. s melyben egy A. L. jegyű  biolog, a kit, mivel magyar- 
országi adatokkal sokat és behatóan foglalkozik, hajlandó vagyok 
egy kiváló orvos hazánkfiának tartani, — „De la race ju ive“ 
czimü czikkének ezen feliratú fejezetében : „Immumité des Juifs 
en ce qui concerne les maladies contagieuses.“ („A zsidók men
tessége a ragályos betegségeket illetőleg“), egyebek közt a 
következőket í r j a :
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„Sauval, „Histoire et reclierches sur les antiquités de Paris“ 
czimü munkájában, e tárgyra vonatkozólag hivatkozik egy Glontz 
Dávid nevű krónikásra. Ezen krónikás elbeszéli, hogy 1348-ban 
(t. i. az u. n. feketehalál-epidemia dühöngésének évében, a mely 
epidémia egy ideig a kevéssel azelőtt nagy hévvel m egkezdett 
angol-franczia száz éves háború folyamát is megszakította, és 
áldozatai között Pertrarca ,.Laurá“-ját is elragadta)“ a halálozás 
oly nagy volt a keresztények között, hogy tiz közül alig maradt 
életben egy. Ellenben a zsidók megkímélve lettek általa, s ha 
haltak is meg közülök, úgy nagyon kevesen. Az égnek szintúgy 
mint a term észetnek e kegye majdnem egész Európa haragját 
reájok zúdította. Ugyanegy időben üldözve lettek Francziaor- 
szágban. Németországban, Spanyolországban, azzal vádoltatván, 
hogy a kutakat és a folyókat megm érgezték.“ — „Ugyanezen 
feketehalál-epidemiára vonatkozólag egy régi történetíró, Tschudi, 
szó szerint ezt m ondja: „Cette maladie n ’etteignit les Juifs dans 
aneuu pays. („Ezen betegség egy országban sem érte a zsidókat.“) 
Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy7 egész Nyugat-Európa 
példájára ugyanazon időtájban Nagy Lajos király M agyaror
szágból is kiűzte őket. a honnét, valam int az egész Nyugat- 
Európából is kiűzött zsidók III. Kázmér lengyel király által, 
zsidó kedvesének, Eszternek unszolásaira, a szerencsétlen, általok 
végkép tönkre tett Lengyelországba lőnek befogadva.)

Továbbá ugyancsak a „Revue de F rance“ szakavatott 
czikk írója, úgy a m últ századokból, m int a legújabb korból, 
egész sorozatát közli a történeti és statisztikai adatoknak, a 
mely adatok bizonysága szerint a zsidók, a járványos betegsé
gek : nevezetesen a kolera, typhus, dyrssentarie, torokgyík stb. 
által, sőt még a váltóláz s egyéb betegségek által is sokkal 
kisebb mértékben tám adtatnak meg, mint a nem-zsidók.

Ezen számos adatok közül csak kettő t idézek, a melyek 
fővárosunkra vonatkozván, bennünket legközelebbről érdekelnek.

„A zsidók mentsége a kolerától“ — folytatja czikkirónk — 
igen sok orvos által észleltetett. Dr. Tormay szerint, Pesten 
1851-ben, a kolera folytán beállt halálozás aránya 100 nem
zsidóra nézve volt 1-85%; holott a zsidókra nézve csak 0'237°/0.“ 
Tehát az ez évi kolera alatt a halálozás aránylag majdnem 

nyolczszor nagyobb volt a nem-zsidóknál, m int a zsidóknál.) 
„Az 1866-ik évi kolera alkalmával ugyancsak Pest város köz
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kórházában 100 megbetegedési eset közül 51'76 eset halállal 
végződött, holott a zsidó kórházban ugyancsak 100 kolerabeteg 
közül csupán 34 halt el.“

Bármi legyen is oka ezen sajátszerü tüneményeknek, akár 
mint sokan állítják, a zsidók felsőbb fokú vitalitása, a mire a 
magas életkort elért zsidók nagy száma és általában a náluk 
fenforgó csekélyebb halálozási arány is utalni látszanak ; akár 
feküdjék az ok azon körülményben, hogy a zsidók minden 
nagyobb physikai erőkifejtést igénylő m unkákat óvatosan kerül
nek, (Egy h a n g : Ez már ig a z !) akár pedig kedvezőbb vagyoni 
viszonyaikban, a melyek között nemcsak első szükségleteik, 
hanem kényelmi igényeik is bőséges kielégítést nyernek : akár 
feküdjek az ok mindezen tényezőkben együttvéve : egy dolog 
bizonyos t. ház, s ez az, hogy az eredmény egy és ugyanaz 
reánk nézve, s ezen eredm ény: a csekélyebb halálozási arány 
is szapora születések utján való saját növekvése a zsidó lakos
ságnak, a szünet nélkül tartó  tömeges bevándorláson kívül.

És ha még más isten csapásai nem volnának, a melyek 
bennünket pusztítanak, és a zsidót m egkím élik!

Az 1869 70-iki népszámlálás szerint, az 553,641 zsidó közül 
közös hadseregbeli katona csak 1295 volt Magyarországban, sőt 
honvéd csupán 213, mondd kétszáztizenhárom ! S bízvást felte
hetjük, hogy ezeknek is legalább felerésze katonaorvosokbói és 
más jó  fizetett non-eom battansokból áll.

A kkor tehát, midőn mi a hazánk külellenségektől való 
megvédése czéljából vérünkkel áztatjuk e földet s a midőn ifjú
ságunk virága ezerével és tízezerével hull el a csatamezőkön : 
a zsidók, daczára az általános védkötelezettségnek, nemcsak, 
hogy minimális részben találhatók a hadseregben, de sőt a ben
nünket emberekben és vagyonban kegyetlenül pusztító háborúk 
ö nekik épen a legjövedelmezőbb pénzforrásokat nyitják meg. 
minden hadjárat reájok nézve csupán azt eredményezvén, hogy 
néhány tuczat zsidó liferáns ugyanannyi milliónáriussá, ezer meg 
ezer más zsidó üzér pedig gazdag emberré avanszirozik.

E  szerint tehát még a mi nemzeti szerencsétlenségeink is 
csak további gazdagodásuk kutforrásaivá, további rohamos előre
haladásuk emeltyűivé válnak.

Úgy hiszem, t. ház, hogy az állam szeme elé állított sta
tisztikai adatok alapján most már teljes biztonsággal vonható
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le az a következtetés, hogy míg a zsidó elem évtizedröl-évti- 
zedre rohamosan szaporodni fog, s két-három generáczió alatt 
az országot teljesen elárasztani fo g ja : mi. a nem-zsidó elem, 
évtizedről-évtizedre fogyni, s a reánk nézve kedvezőtlen kime
netelű „létérti küzdelemben“ mindinkább eltűnni fogunk; vagyis, 
hogy Disraeli-nak, a zsidó érdekek és czélok leggeniálisabb és 
leghatalmasabb képviselőjének klasszikus szavaival éljek: „a 
zagyva-vérű alsóbb faj“ — vagyis a mi fajunk — „elenyészik“ ; 
„a tiszta vérű felsőbb faj“ — vagyis a zsidó faj — „pedig meg
áll és fenm arad“.

Hogy ez a proczesszus nem fog kim ondhatatlan szenvedé
sek nélkül lefolyni, tán  felesleges is említenem. Valamint a 
halálküzdelem egyes embereknél kínokkal és gyötrelm ekkel jár. 
úgy az egyes nemzeteknél és népfajoknál sincs az máskép.

A nem-zsidó lakosság fogyása természetszerű következ
ménye annak, hogy az ország vagyona lépósről-lépésre, fokról- 
fokra, mindinkább kicsavartatik a mi kezeink közül, s ekkép 
emberekben, úgy mint vagyonban, mind szükebb és szükebb 
körre szorulunk. Érzi e zaj nélkül, de annál gyászosabb siker
rel fol3ró proczesszus nyomasztó hatását, látja a mindegj're 
növekvő általános elszegényedés nagy m érveit mindenki az 
országban, kutatja mindenki annak okait; mi itten kriminá- 
lunk egymás ellen, vádolva egymást a már-már elviselhetlen 
országos bajokért, csak egyről, a valódi alap-okról, a melyet 
pedig mindenki érez : nem teszünk soha em líté s t: m ert hát ezen 
valódi alap-okot, a melyről soha sem olvasunk az újságokban, 
fejtegetni nem d ivatos; sőt egy kissé veszélyes is. Es ezen pál- 
liálló politika mellett mind mélyebbre eszi be m agát a rákseb 
nemzetünk testébe.

De hát az a vasgyürü. melyet a zsidók az ország népe 
körül vontak, és a mely vasgyíirüt napról-napra mind összébb 
vonnak körülöttünk, azt hiszik-e a zsidók, hogy az már szét- 
törhetlen ? Azt hiszik-e, hogy ez a nemzet, a mely ezer éven át, 
a ta tár meg a török pusztítás és az osztrák abszolutizmus szá
zadait túlélte s a muszka invázió következményeit is kikereste : 
csak azért fogja tíz év múlva megünnepelni állami létének ezer 
éves jubileum át, hogy már a következő első évszázadra testá- 
m entomát megcsinálja, a melyben a zsidókat teszi általános 
örököseivé ? S azt hiszik-e a zsidók, hogy mi csak azért féltjük
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ez országot és jövőjét az orosz hatalomtól, hogy két-három 
generáczió alatt zsidóország legyen Magyarországból ?

Ha a jövőre nézve a zsidók tájékozást akarnak szerezni 
maguknak e nemzetnek, minden szabadelvüsége daczára, irá 
nyokban követendő magatartása f e le t t ; úgy tanúságot m eríthet
nek a m agyar nemzet féltékenységéből politikai szupremácziója 
iránt, a mely féltékenységnek köszönhetjük azt is, hogy mind
eddig m agyar miniszteri székben egy sem ül közülük, mint a 
hogy ültek és ülnek a többi európai államok kormányainak 
padjain.

De ha a m agyar nemzet féltékeny politikai szupremácziája 
irán t: még kevésbbé fogja tűrni azt, hogy a zsidók öt vagyo- 
nilag végkóp tönkre tegyék s ez által, valam int egyéb utakon 
is, léteiét tegyék kérdésessé : kezeitekbe keríthetitek, vagy ter
rorizálhatjátok, némaságra kárhoztatjátok közvéleményét; kezei
tekbe keríthetitek vagyonának legnagyobb ré sz é t; kezeitekbe 
keríthettek minden m ateriális és morális tényezőt, egyen kívül, 
s ez az e g y : a fizikai, materiális erő. És ha annyira mennek a 
dolgok, hogy az ország népének csak az ultima ráczió marad 
h á tra : nem mi leszünk azok, a kik a rövidebbet huzzuk.

Egymás mellett, egyikünknek vagy másikunknak a dolgok 
természetes szükségszerűsége folytán el kell pusztulnia: ez az 
alternativa. Mi élni akarunk, s akarjuk, hogy ez a föld a mienk 
m aradjon: válasszatok!

Többé-kevésbbé ugyan ily viszonyok forognak fenn, többé 
kevésbbé ugyan ily fokra ju to ttak  a bajok a többi európai álla
mokban is, a hol a zsidóság nem annyira relativ számereje, 
m int inkább íinaneziális és politikai túlsúlya által gyakorol 
vészes befolyást az államra és a társadalomra. Zsidó politikusok 
zsidó érdekben intézik az elsőrangú európai államok kormányait, 
vezérlik törvényhozó testületéit, s ezen zsidó státusbölcsesség' 
mellett aztáu a vagyonilag mindinkább tönkretett népeknél fel- 
burjánzik a szocziáldemokráczia, a melynek légióit ismét zsidók 
vezetik roham ra a fennálló társadalmi rend e lle n : a politikai 
pártküzdelm eknek egész az ellenségeskedésig menő élesítésével, 
elmérgesítésével, és az egyes nemzeteknek folyton egymás ellen 
való uszításával nemcsak politikai és internáczionális hecczmes- 
terek szerepét viszik, hanem a kereszténj7 felekezeteknek is 
egymás ellen szünet nélkül való ingerlésével, ők, kik a maguk
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részére mindig tolerancziáérfc kiáltoznak, a keresztény feleke
zetek közti békét is zavarják, s igy azok természetes tovább
fejlődését akadályozzák : s teszik mindezeket azért, hogy „intés 
duos ligitantes“ ők m int harmadikok, „örvendhessenek“ és gya
rapodhassanak. Bevallhatlan terveiket társadalm unk ellen csak 
a mi korrumpálásunk utján valósíthatván meg, megvesztegetnek 
minden hozzáférhető embert, s ezen megvesztegetés annál 
nagyobb mérvekben fog sikerülni nekik, minél inkább tönkre 
tesznek bennünket vagyonilag ; m ert „Paupertas maxima mere
trix“ ; s igy ezen rendszeres megvesztegetés által önnönmagun- 
kat használnánk fel arra. hogy egyikünk a másikat tönkre tegye : 
mindezen üzelmeikkel tervszerüleg aláásván az európai társada
lom. a keresztény czivilizáezió épületének alapjait.

Mi lesz az ezen európai krízisből való kibontakozás ? Ha 
egyéb megoldási módozat fel nem lesz található, kétségkívül 
az. a mi a korábbi századokban is volt hasonló bajok közepette, 
s a melyet helytelenül a vallási fanatizmusnak tulajdonítanak; 
de a mely a kibontakozás nem volt egyéb, m int az európai 
népek végső önvédelmi rendszabálya: az ultim a ráczióra való 
hivatkozás.

Szerencsére, napjainkban nincs többé szükség az ultima 
ráczióra a czélból, hogy az európai népek m agukat a zsidó elem 
növekvő túlsúlya ellen megvédhessek, feltéve, hogy a zsidónép 
önmaga is segédkezet nyújt a zsidó kérdés problém ájának 
korunk szellemében való megoldására.

E megoldás pedig nem más, m int a hajdani zsidó haza 
visszaállítása.

Mióta Titus és utána Hadrián római császárok megsemmi
sítették Zsidóországot, lerontották a templomot, és a zsidónépet 
hazájából kiűzve, hontalanná tették, 18 száz óv óta soha sem 
volt oly kedvező alkalom, soha sem voltak olyan kedvezők a 
konstellácziók, mint ma, jóvátehetni azt az igazságtalanságot, a 
mely a hazájától megfosztott zsidónépen, — helyrehozhatni azt 
a világtörténelmi botlást, a mely — egy ily életerős, s z ív ó s  és 
konsztansz népfajnak önálló állami megsemmisítésével elkö
vettetett.

A pogány római császárok ellenszenve, utóbb a keletrómai 
keresztény császárok fanatizmusa, a hetedik századtól kezdve 
pedig az arab s később az ozmán mohamedán túlsúly keleten,



áthághatlan korlátokat, legyőzhefclen akadályokat gördítettek a 
zsidó állam esetleges restaurácziójának nemcsak megvalósítása, 
de még puszta eszméje elé is.

Különben ezen restaurácziót az európai keresztény népek 
a középkorban nemcsak időszerűnek nem, de még szükségesnek 
sem lá ttá k ; m ert sokkal egyszerűbb eljárásnak tarto tták  a koron- 
k int égetővé vált zsidókérdés nehéz problém áját a zsidók tömeges 
kivégzése utján megoldani. (Nagy derültség.) Ezen drasztikus 
politika mellett aztán a zsidó elem az európai államokban 
koronkint meg-meggyérülvén, az állapotok egy ideig megint 
türhetőkké váltak.

De már napjainkban, a zsidó kosmopolitikus hatalom teljé
nek zenithjén, a midőn a zsidó alliance puszta intésére vala
m ennyi európai állam kormánya siet interveniálni minden, a 
zsidókon elkövetett legcsekélyebb erőszakoskodások eseteiben 
is, noha az il}T erőszakoskodási esetek előfordulásának mindig 
maguk a zsidók az okai: napjainkban ama drasztikus politika 
csak nagy állami m egrázkódtatások vagy több állam társadal
m ára kiterjedő szocziális konvulsiók esetében lenne követhető, 
s ily esetekben, ha kell, fog is követtetni.

Hogy ily viszonyok között az európai népek saját államaik 
kormányai által kénytelen kelletlen kinpadra vannak huzva. s 
a zsidók, élve az alkalommal, boszut állanak rajtuk  mindazon 
igazságtalanságokért és kegyetlenségekért, a m elyeket ezen 
népek ősei az ő őseiken elkövettek, és kitűnő társadalmi szer
vezetüket minden akadály nélkül felhasználva, pusztítják ezen 
n ép ek e t: nagyon is természetes.

De ki fogja ezeket egészséges állami és társadalmi állapo
toknak ta rtan i?  — ü g y  hiszem senki, még maguk a zsidók sem.

Ezen, Európára nézve kapitális fontossággal biró dilem
mának tehát csak egyetlen elfogadható és korunk szellemének 
megfelelő megoldása lehet, s e megoldás az, a mire, mint emlí
tettem , tizennyolczszáz év óta soha sem volt oly kedvező pilla
nat mint napjainkban : a zsidó állam visszaállítása Palaestinában.

Távolról sem vindikálom magamnak az eszme eredetiségét. 
M egfordult az az eszme, hogy a zsidók hazájukba visszatérjenek, 
többé-kevésbbé határozott alakban minden főben, a mely a zsidó
kérdés problém ájával foglalkozott, Luther-tó l Fichte-ig és ettől 
Doldwin Smith-ig, a ki a „Nineteeuth C entury“ czimü angol
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folyóirat f. é. május havi füzetében egyenesen azzal a határozott 
javaslattal lép fel, hogy a török birodalom jelenlegi zilált álla
pota mellett itt a kedvező alkalom, a zsidóknak saját hazájukat 
visszaadni s ekkép Zsidóországot visszaállítani.

És miért ne ? t. ház.
Korunk a nemzetiségek, a nópfajok tömörülésének, az 

államoknak a nemzetiségi elvre való alapittatásának, de egy
szersmind a régi történeti múlt feléledésének is korszaka. Ha 
Magyarország, ezen két nagy elv alapján, Mohácsnál elvesztett 
állami önállóságát 1867-ben v isszanyerte; ha Görögország és a 
többi Balkán-félszigeti többi keresztény népek részint már 
korábban visszanyerték, részint pedig azon utón vannak, hogy 
idővel visszanyerik, csekély módosulásokkal ugyanazon állami 
konfigurácziókat, a melyekkel az ozmán hódítást megelőzőleg, 
századokkal ezelőtt bírtak : — ha Németországban Barbarossa 
birodalma csak 600 év múlva éledt fel ism é t; — s ha végre 
Itália, a római birodalom szétzuzatása után csak 1400 év múlva 
nyerte vissza újra egységes állami és nemzeti lé te ié t: m iért ne 
lenne ilyesmi lehető a hajdani egységes Itália  megszűnte előtt 
csak 400 évvel korábban szétrobbantott zsidó államra nézve ?

Hallom az ellenvetést, hogy a felhozott esetekben az illető 
nemzetek, szabadságuknak vagy állami egységüknek vissza
nyerése előtt is már az illető országokban laktak, s igy tulajdon
kép csak államformájuk változott m eg; holott a zsidónép ma 
mindenütt nagyobb tömegekben lakik, m int Palaestinában.

De hát kérdem, t. ház, nem áll-e fenn még ma is a zsidó 
állam közöttünk Európában, m int állam az államban, helyeseb
ben mondva, m int állam az államokban ? — Kérdem, melyik 
európai állam szervezete versenyezhet a zsidó egyetemes köz
társaság szervezetével, a mely zsidó universális respublica fökor- 
rnánya a párisi „alliance israélite“ s elnöke ezen társulat elnöke? 
— Kérdem, szétszakadt-e minden kötelék, a mely a zsidónópet 
eredeti hazájához csatolta valaha, s kitörölte-e szivéből e nép 
az ősi haza iránti ragaszkodást ? Elmosódtak-e a régi tradicziók. 
a melyek a hajdani nemzeti dicsőség színhelyeivel elválhatlan 
kapcsolatban vannak ? — Nem ragaszkodik-e e nép az ősi szo
kásokhoz, sőt nagy részben még a régi öltözékhez, nyelvhez és 
íráshoz is oly mérvű szívóssággal, a melyhez hasonlót nem 
mutat fel a történelem  ? — Nem ünnepli-e meg a nép hazájá
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nak, fővárosának, templomának feldulatása emlékét, évenkint 
az e czélra rendelt gyásznapon, mint a legnagyobb nemzeti 
szerencsétlenséget? — Nem vándorol-e évenkint ezer meg ezer 
zsidó, a világ minden részéből Palaestinába, hogy Jeruzsálem 
ben, a M oriah-hegy szikláira borulva, siránkozzanak és kesereg
jenek az eltűnt nemzeti dicsőség felett, s hogy haláluk után, 
atyáik mellett, az ősi haza földjében nyughassanak. S nem 
megy-e a pietás még a régi haza röge iránt is annyira, hogy 
számtalanok földet hozatnak Palaestinából, hogj^ annak porá-t 
haláluk után holttesteikre hintessék ?

A hol a régi haza, a régi tradieziók, a régi nemzeti emlé
kek és a történelm i múlt iránt ily tán toríthat]an ragaszkodás, 
ily forró érzelmek nyivánulnak : ott a régi haza visszaállításá
nak m egtörtént kimondása és annak megnépesitése és szervezése 
között tán egy rövid év sem fogna lefolyni annyival kevésbbé, 
m ert hisz a jelenleg úgyszólván nomad zsidónép a legmozgóbb 
elem a világon, s vagyona legnagyobb reszt ingóságokban levéli 
fektetve, legnagyobb része akár 48 óra alatt m egváltoztathatja 
lakhelyét. (Elénk derültség. Halljuk!)

Anthropologiailag konstatált tény leven pedig az. hogy 
egy nép sem képes minden éghajlat alatt oly könnyen meg- 
honosulni, m int a zsidók ; a föld minden zónájából visszavándor- 
landó zsidók az ősi congeniális földön minden nehézség nélkül 
akklimatizálódni fognak. (Derültség.)

Tehát Zsidóország visszaállítása ellenében, a Palaestinában 
található zsidó lakosság aránylag gyér volta nem lenne akadály, 
annyival kevésbbé, m ert az utóbbi evekben a zsidó vissza- 
vándorlás Palaestinába, m integy jeléül az időnek, különben is 
nevezetes m érveket ö ltö tt ; — a Palaestinát környező Syriában, 
Arábiában s Afrika középtengeri partvidékein pedig jelenleg is 
nagy tömegekben laknak zsidók.

A mi már most a zsidó állam keleten való felállításának 
politikai szükségességét és opportunitását illeti: erre nézve, úgy 
hiszem, elég utalnom a kelet jelenlegi hatalmi és nemzetiségi 
viszonyaira. A semitikus zsidók legközelebbi vérrokonai: az 
arabok, már rég lejátszották szerepüket; Egyptom  állami élet-, 
képessége is szerfelett problem atikus; az erőben megfogyatkozott 
török birodalom pedig, leszámítva hősi hadseregének az egész 
világot joggal bámulatba ejtett vitézségét, nélkülözi és mind



nagyobb mérvben nélkülözni fogja azon materiális és morális 
tényezőket, melyek egy egészséges fejlődésü államszervezet biz
tos és maradandó fennállhatásának elengedhetlen garancziát 
képezik.

A. kelet kitom bolta m ag á t; a hajdan azt vasmarkok között 
ta rto tt népek hanyatlásba, tespedésbe estek. Szükséges tehát, 
hogy o tt egy oly pezsgő életerejü, intelligens, hangyaszorgalmú, 
előrehaladó, nagy jövővel bíró uj elem, mint a zsidó, jelenjék 
meg a küzdtéren, és vegye át a vezórszerepet, a mely vezér- 
szerep öt, a részint vele vérrokon semita, részint pedig a vallá
sára nézve vele rokontermészetii mohamedán törzsek között 
sokkal jobban megilleti, m int a hozzá teljesen idegen európai 
keresztény népek között, a mely európai keresztény népeknek 
teljességgel nincsen semmi szükségük, sem pedig kedvük a zsidó 
vezényletre és kormányzatra.

A zsidók, kitűnő szellemi tehetségükkel, magas politikai, 
jogi, kereskedelmi és financziális képzettségükkel, kivált pedig 
roppant pénzhatalmukkal, a főleg nagy chronikus pénzszükség
ben szenvedő török birodalom regeneráczióját eszközölhetik 
Ázsiában (Nagy derültség) s m int szultán ő felségének kipróbált 
ragaszkodást!, loyális alattvalói, avagy feltétlenül megbízható hü 
szövetségesei, hatalmas támaszaivá válhatnak az annyi oldalról 
szorongatott, annyi ellenségektől környezett ozmán birodalomnak.

M érhetetlen tér nyílik nekik a keleten, kifejteni hatalm u
kat, s a visszaállított régi haza határait időnkint mindinkább 
kiterjesztve, egy hatalmas keleti birodalom alapjait vethetik 
meg; mi által nem mint jelenleg teszik, más nemzetek álczája 
alá bújva, s igy kevéssé tisztességes, m ert képmutató módon, 
hanem nyíltan és bevallottan, m int a zsidó állam polgárai, 
követhetik nemzeti tendencziáikat, valósíthatják meg minden 
akadály nélkül nemzeti aspiráczióikat, tisztelve az egész világ- 
áltál, a mely őket most, m int más nemzetek parasitáit, megveti 
és gyűlöli; ekkép előharczosaivá válván a visszamaradt és 
hanyatlásnak indult keleten a czivilizácziónak, a művelődésnek 
és az általuk közöttünk annyira hangoztatott humanitárius 
elveknek.

De az ősi nemzeti tradicziókon vallásos szokással csüngő 
zsidó népben, a régi haza visszaszerzésének és nagygyá tételé
nek eszméje napjainkban is él.
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E rre  vonatkozólag érdekesnek tartom  egy hírlapi közle
ményt, emlékezetbe hozni, a mely közlemény az 1876. év nyarán 
a fővárosi összes politikai lapokban m egtette a körutat. A 
.,Pester L loyd“ 1876. évi augusztus 28-iki és a „Nemzeti H írlap“ 
augusztus 27-iki számai szerint e hírlapi tudósítás következőleg 
hangzik :

„Zsidóország helyreállítása. A „Hamagid“ héber hírlap egy 
londoni levelet közöl, melyben azt mondja, hogy a török kor
mán y Angliában lakó számos zsidó hitelezőinek felajánlotta 
Palaestina' egy részét, K onstantinápolyi lapok arról tudósítanak, 
hogy Sir Hammond összeköttetésben áll Grwedallával. egy angol, 
franczia és osztrák zsidókból álló társulat alapítójával, a mely 
társulat 8 millió font sterling tőkével azon van, hogy a magas 
portától az egész szent földet megvegye. Ghvedallának egy 
közleménye szerint, az európai nagyhatalm ak jóváhagyása nél
kül, az átengedésre nem lehet gondolni ; van azonban remény, 
hogy az üzlet mégis létrejő. Már évek óta egész E urópa leg
befolyásosabb házainál sikerült az érdekeltséget ez ügy iránt 
felkelteni, és pedig nem eredmény nélkül. Gwedalla legközelebb 
személyesen szándékszik K onstantinápolyba menni, hogy ez 
ügyet o tt helyben szorgalmazza.“

Ezen, ism ert kiváló zsidó férfiak mint szereplők neveit 
említő és részletekbe is ereszkedő hírlapi közlemény annak ide
jében nem dem entáltatott. Azon titkolódzó eljárás mellett, 
melyet a zsidóság a nem-zsidó közönség számára is irt lapjaiban 
saját házi ügyeit illetőleg k ö v e t: közelebbit a dologról nem 
tudhatni. Alapuljon a felolvasott közlemény valóságon avagy 
sem: egyet az mindenesetre bizonyít, s ez az, hogy a zsidóság 
egy része hőn óhajtja hazája visszaszerzését.

Mi az oka annak, hogy a zsidó nép e része, daezára a 
rendelkezése a la tt álló nagy eszközöknek, nem tud ezélt érni : 
pozitivitással nem tudhatni, de gyanítható. Ez az ok azon 
m indenható és terveikkel az egész világot átölelő zsidó hatal
masok gátló közbelépte, a kik sokkal kényelmesebbnek találják 
a zsidó politikusok és zsidó államférfiak szerepét továbbra is 
Londonban, Párisban, Berlinben, Bécsben, Budapesten s egyéb 
európai fővárosokban játszani, és a kik szűknek találnák 
m agukra és világrengető terveikre nézve Palesztina határait, 
sokkal előnyösebbnek tűnvén fel előttük a zsidó tendencziákat,



az európai nemzeteknek való parancsolással követni. Ezen. te r
veikkel az egész világot átölelő zsidó hatalmasok, népük érde
keit sokkal jobban előmozdíthatni vélik az által, ha a zsidó nép 
továbbra is más népeken élősködik s azok életerejét szívja. 
Ezek a zsidó hatalmasok az európai népek társadalma ellen 
azon vakmerő tervet forralják, hogy ezen társadalm at anyagilag 
és moraliter mindinkább tönkre tegyék a parancsaiknak vakon 
engedelmeskedő zsidó légiókkal, mely ellenünk csöndes irtó- 
háborut viselő légiók ellen sem szuronyaink, sem ágyúink nem 
használnak semmit: ezen zsidó hatalmasok arra spekulálván, 
hogy ekkép ezen társadalm at lassú halállal kiöljék, és helyébe 
egy, kizárólag zsidókból állandó társadalm at ültessenek.

De nagyon csalatkoztok számításaitokban, u ra k ! M ert ne 
csináljatok m agatoknak illúziókat az iránt, hogy e pokoli ter
vetek nem fog sikerülni, és mivel a világtörténelem  körben 
mozog, eredménye csak az lesz, a mi volt a korábbi századok
ban is hasonló viszonyok között, bárm ennyire a sötétség szá
zadainak erőlködjetek is bélyegezni aztán a mi századunkat is.

Mesterileg űzött szemfényvesztéstek nem fog már hosszú 
ideig sikerülni, és a benneteket elérendő katasztrófa órájában 
hiába fogjátok a vészharangot huzni. az egész világot segítségül 
híva: nem lesz egy hang, m ellettetek felszólalni, nem lesz egy 
kar. mely m ellettetek felemelkedni fog: mert lejátszani fogjátok 
az európai népek között oly hosszú ideig mesterileg vitt álnok 
szerepeteket.

Azért tehát csak lásson mielőbb hozzá a zsidó nép, saját 
jól felfogott érdekében is. hogy a probléma gyökeresen m eg
oldassák, és a m indkettőnkre nézve tűrhetetlen  állapotok mi
előbb véget érjenek.

És most nem azon, holmi exterminácziónális theóriát, valló 
zsidó kozmopolitákra appellálok, a kik, noha m indinkább kivet
kőznek a zsidóság speczifikus külső sajátszerűségeiből, sőt a 
régi t.radicziókból, szokásokból gúnyt is ű zn e k ; de mindennek 
daczára az őket környező európai társadalmi renddel nemcsak 
hogy őszintén megbarátkozni nem tudnak s velünk összeolvadni 
nem a k a rn a k ; de sőt szünet nélkül sötét terveket forralva, 
egyenesen társadalmunk és annak alapjai ellen tö rn e k ; hanem 
appellálok a zsidó patriótákra, azon zsidó patriótákra, a kik 
közel két évezreden át híven megőrizték az ősök hagyom á



nyait, a kik melegen ápolják keblünkben a feldúlt régi zsidó 
haza reminesczentiáit, és a kik hőn táplálják szivükben azon 
reményt, hogy az a föld, a melyen atyáik járdaltak, azon föld, 
a mely hajdani dicsőségük színtere volt, újra nemzetüké lesz, s 
m int állam nagyobb és hatalmasabb lesz, m int volt dicső 
királyaik alatt, ezekre a zsidó patrió tákra appellálok : ragadják 
meg az alkalmat hazájok visszaszerzésére. Most, midőn a keleten 
minden inog és mozog, most van a legkedvezőbb pillanat a 
diplomácziai nehézségek legyőzésére is.

És aztán mindazok, a kik idegeneknek erezik magukat 
közöttünk E urópában; a kik exkluzív nemzeti és faji sajátszerü- 
ségeiket m egtartani akarják ; a kik nem képesek közöttünk meg
élni a nélkül, hogy közöttünk továbbra is államot az államban 
ne képezzenek; a kik az európai társadalmi renddel őszintén 
kibékülni és a keresztény czivilizácziót minden fentartás és 
hátsó gondolat nélkül elfogadni nem hajlandók, s a kik velünk 
asszimilálódni, egybeforrni nem akarnak : mindazok váljanak 
meg tőlünk. Boldogulásuk, jó llétük és szerencséjük iránti leg
jobb kivánataink kisérendik őket hazájukba vissza, a hóimét 
1800 éven át számkivetve voltak.

Azok pedig, a kik bármely okból, szívesebben maradnak 
közöttünk Európában, szűnjenek meg azontúl államot képezni 
az államban, hagyjanak fel véglegesen minden támadási te r
vekkel ellenünkben, hagyjanak fel m inden kizárólagos uralmi 
ábrándokkal, hagyjanak fel a kiirtási politikával, fogadják el 
minden tartalékgondolat nélkül szokásainkat, béküljenek ki 
őszintén a keresztény czivilizáczióval, asszimilálódjanak velünk, 
olvadjanak belénk, és legyenek velünk egy test, egy lélek, egy 
és ugyanazon ember. Ily  alakban aztán a legőszintébb örömmel 
fogjuk körünkben lötni őket.

A t. ház eddigi fejtegetéseimből is látni méltóztatik, hogy 
egy önálló zsidó államnak avagy egy, a porta fenhatósága alatt 
állandó autonom tartom ánynak Palesztinának leendő felállítása, 
napjainkban már nem tartozik a khim erák országába, s hogy 
annak eszméje több oldalról már m eg is pendittetett.

íg y  állván a dolog, nem lehetetlen, hogy a keleti ügyek 
tán még hosszabb időt igénybe veendő rendezése és a kelet 
jövőjének az európai diplomáczia által leendő végleges megálla
pítása proczessusainak folyamán, szóba fog hozatni a zsidó



állam fel- s illetőleg visszaállításának kérdése is, történjék ez 
akár közvetlenül az európai zsidóság vezérkörei, akár pedig 
valamely európai állam kormánya részéről.

Es e részben rem éljük és akarjuk hinni, hogy Nagy- 
Británnia kitűnő miniszterelnöke, lord Beaconsfield D ’israeli, a 
ki, m int imént is említettem, egyszersmind a zsidó tendencziák 
és czélok legzseniálisabb és jelenleg leghatalmasabb képviselője, 
életkorának előrehaladottságával, már felhagyott azon theóriá- 
val, a mely theóriát még a 40-es években irodalmi müveiben 
vallott, s a mely theória értelmében a zsidóság, m int „felsőbb11 
emberfaj, a természet által arra van hivatva, hogy a „zagyva 
vérü alsóbb“ európai népfajokat kiölje, kiirtsa. Mondom, meg
lehet, hogy lord Beaconsfield D ’israeli ur ma már a zsidókér
dést illetőleg más nézeteket vall, és nagy jövővel, fényes kilá
tásokkal bíró népére nézve ma már tán előnyösebbnek tartja  
egy saját, külön államban, egy saját, az ősi hazában s az ősi 
földrészen venni azon, általa rajzolt kolosszális fejlődést, a mely 
fejlődés m ellett pusztán vérrokon szemita törzsek s hanyatlás
nak indult műveletlen népek fognának' csak a pezsgő életerejü 
zsidók által abszorbeáltatni, mi által a czivilizáczió s az emberi 
művelődés ügye nemcsak nem vesztene, de sőt nyerne ; holott 
az európai népfajoknak tervezett — de tán mégis nehezen sike
rü lhe tő ,— exstirpácziójával, a mely európai népfajok az emberi
nem virágát képezik, s a mely európai nép faj oknak minden 
szépet, nagyot és magasztost köszön az emberiség, kivéve tán 
egyesegyedül a kereszténység utján általunk is elfogadott, de 
előttünk már azelőtt sem egészen ismeretlen volt vallási és 
morális igazságokat, a mely igazságok felfedezésében és fixiro- 
zásában a szemiták mesterek, mondom, ezen európai népfajok 
tervezett kiirtásával, a czivilizáczió is sírjába szállna.

Ismétlem, nem lehetetlen, hogy a kelet ügyei végleges 
rendezésének folyamán, a mely rendezésben Angliát illeti meg 
az oroszlánrész, maga, lord Beaconsfield D ’israeli ur is szóba 
fogja hozni Zsidóország visszaállítását. De o tt van ő kívüle 
Gam betta ur, a ki viszont a hatalmas Francziaországnak paran
csol; o tt van Laskir ur, a ki a német birodalmi gyűlés több
ségének vezére ; o tt vannak dr. Glaser és dr. Unger urak, a 
kik az osztrák kabinet lelkei; o tt vannak továbbá. . . . De hisz 
ennyi is elég arra, mikép láthattuk, hogy Európa vezérállamai-
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ban zsidó államférfiak adván a h an g o t: csak egy szavukba 
kerül, hogy az ige testté váljék.

A mi már most a török korm ányt illeti, a melynek, finán- 
cziái rendbehozatala czéljából nevezetes pénzösszegekre van 
szüksége, a melynek e czélra a zsidók nem 80 millió, de ha 
kell 800 millió forin tot is képesek rögtön rendelkezésére bocsá
tani, s a mely kormány a lefolyt háború alatt is meggyőződ
hetett az összes európai zsidóságnak iránta táplált meleg rokon - 
szenvéröl és ragaszkodásáról: a török korm ány egy ily állam- 
fentartó és konszolidáló barátságos elemnek, m int a milyen reá 
nézve a zsidó elem, a birodalomba való tömeges befogadása 
(dien, ezen elem részére egy. az ő szouverainitása avagy szuve- 
rainitása alatt állandó szükebb vagy tágabb körű autonómiával 
felruházott tartom ány kirendelése ellen, sőt még egy független 
Zsidóország felállítása ellen is, nehezen fogna ellenvetést tenni, 
feltéve, hogy e terv ellen az európai nagyhatalm ak kormányai 
vetőt nem mondanak.

Jóllehet pedig nincs állam Európában, a melyben a zsidó
kérdés oly égetőn szükséges radikális megoldást igényelne, m int 
monarchiánkban, s különösen M agyarországon; mindamellett 
indítványom  nem czélozza azt, hogy mi vegyük kezünkbe leg
alább ezúttal ezen ügyben az inicziátivát. M onarchiánk annyi 
oldalról igénybe van véve a különböző megoldandó kérdésekkel, 
hogy erre tán ideje sem igen lenne; államadóssági roppant té r  - 
heink által annyira a zsidó finánczkörök kegyelmére vau utalva, 
hogy legalább is kellemetlen következm ényeket maga után von
ható indiskrécziónak vétetnék részünkről, ha a mi kormányunk 
ragadná meg az inicziátivát egy oly kérdésben, a melybe ök. 
másokat, idegeneket, nem igen szeretnek beleavatkozni látni.

De az már teljesen indokolt, igazságos és méltányos kivá
nalom, hogy az esetben, ha az európai zsidóság vezérkörei vagy 
valamely európai állam korm ánya részéről a keleti kérdés meg
oldásának valamely jövő fázisában m egpendittetnék az eszme, 
úgy Ausztria-M agyarország annak realizálását ne ellenezze. Úgy 
hiszem, hogy külügyi korm ányunk ily lépéssel a m onarchia s 
különösen M agyarország óhaja, közvéleménye és érdeke ellen 
cselekednék; s hogy a m agyar kormány és a közös külügyi 
kormány egy oly indítvány m egtétele esetére előre tájékozhassa 
magát a kepviselőház és az ország közvéleménye fe lő l: ta r



tottam szükségesnek és időszerűnek jelen indítványom m al fel
vetni a kérdést.

Elnök : A háznak akusztikája oly rossz, hogy ide csak szag
gatva jö ttek  a hangok a t. képviselő ur előadásából. E nnél
fogva én kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy m iután érte
sültem. hogy a t. képviselő ur ilyenféle kijelentéseket tett. 
hogy a középkorban tömeges kivégzés által oldották meg az 
ilyen kérdést. (Felkiáltások: Nem m ondo tta!) Ha nem való. 
akkor megszűnik a kérdés: de ha való volna, azt hiszem az 
elnökségnek kötelessége volna őt rendreutasitani. (Nagy zaj.) 
Miután örömmel értesültem, hogy nem való, ezennel semmi 
kijelentést nem teszek, hanem felteszem a kérdést.

Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter: Nagyon saj
nálom, hogy a házban oly doktrínák fejtegettettek. melyek a 
kor humanitárius elveivel, e ház nemes szellemével és nagyrész
ben a tényekkel is ellentétben állanak, (Helyeslés.) és a mellett 
talán hamis és káros interpretácziókra szolgáltathatnának alkal
mat. Egyébiránt én az egészet egy irodalmi essay-nek tekintem, 
mely elm aradhatott volna, valam int az indítván}7 tárgyalása is 
el fog maradni. És én reményiem és nem is kételkedem rajta, 
hogy ezen egész felszólalás, m int egy irodalmi essay, minden 
nyom és minden utóhang nélkül a házbau örökre el fog hang
zani. (Tetszés.)

Istóczy Győző: Indítványom  m egtételével két főczélt akar
tam elérni. (Felkiáltások: Nincs joga szó lan i! Van joga szó lan i!i 
Vissza fogom vonni indítványomat. Egyik czélom az volt, hogy 
ezúttal a zsidó-kérdést minden részleteiben és főbb vonásaiban 
pontonként kifejtsem, s a t. ház és a nemzet szemei elé tárjam 
azon veszélyeket, melyek ez oldalról a nemzetet fenyegetik. A 
zsurnalisztika részint szándékosan, részint a viszonyok által kény
telen, kelletlen az abszolúte agyonhallgatás politikáját követte 
és követi.

Hegedűs Sándor: Nem fogja követni!
Istóczy Győző: Különösen a „Hon“ !
Elnök: Én kénytelen vagyok azonban a házszabályokhoz 

ragaszkodni, a melyek azt mondják, hogy a ház érdemleges tá r
gyalás nélkül egyszerű szavazás utján határozza el. . . (Vissza 
akarja vonni indítványát !)

Miután a t. képviselő ur indítványát igen bőven kifejtette.
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azt hiszem, hogy ha azt vissza akarja vonni, egyszerű kijelen
téssel is megteheti. (Elénk helyeslés. Nagy zaj.)

Istóczy Győző: Miután úgy látom, hogy a ház türelme 
kimerült, csak igen röviden fogok nyilatkozni.

Másik czólom az volt, hogy ezen nehéz probléma m eg
oldására nézve legalább is plauszibilisz megoldási módot hozzak 
javaslatba.

Ezen két czélomat elértem. Miután azonban az igen t. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur kijelentése után nincs 
reményem arra nézve, hogy indítványom  tárgyalás alá fog 
vétetni . . . (Egy hang a baloldalon: Titkos szavazást kellene a 
képviselő urnák k é rn i! Nagy derültség.) Ezennel visszavonom 
indítványom at és szavaimnak helyességére nézve a jövőt hívom 
tanuul. (Bánó József helyett ismét Grhyczy Kálmán foglalja el 
az elnöki széket.)


