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F I G Y E L M E Z T E T É S . 
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
egy hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 
aki közgyűjteményben őrzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyat eltulajdonítás szándéka nél-
kül, de a kikölcsönzés tekintetében meghatáro-
zott szabál^oklnégszegésével elvisz vagy a sza -
bályszerűen ^kikölcsönzött kéziratot, könyvet 
vagy más tárgyát a kikölcsönzésre megszabott 
határidő letelte után felhívás ellenére sem szol-
gáltai ja vissza. (1929:XI. t.-c. 46. §,) 



TISZTELT NEMZETGYŰLÉS ! AZ 
előttem felszólalt t. képviselő ur szép és szakszerű 
beszédben találóan hangoztatta kulturális fölé-
nyünket. Valójában azok között a kincsek között, 
amelyek a magyar nemzetnek a nagy összeomlás 
után is megmaradtak, az első helyet foglalja el az a 
művelődési fölény, amellyel a magyar nemzet 
ma is bir az őt környező keleteurópai népek 
felett. Nekünk szent kötelességünk, hogy ezt a 
művelődési fölényt megőrizzük, megtartsuk s 
ugy, amint apáinktól átvettük, fiainkra is át-
származtassuk. De nekem, mint annak a fér-
fiúnak, aki ma a magyar közművelődés állami 
ápolásáért felelős vagyok, mindig hangsúlyoznom 
kell azt az igazságot, hogy a kultura nem olyan 
kincs, amelyet puszta őrzéssel meg lehetne tar-
tani. A művelődést minden egyes nemzedéknek 
verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie, 

, de a nemzetnek is folyvást dolgoznia kell, 
hogy a maga művelődési szintjét fentarthassa. 

Ha azt vizsgálom, hogy melyek azok az 
eszközök, amelyekkel a nemzetek művelődésüket 
megtarthatják és továbbfejleszthetik, akkor én 
erre főleg két nagy eszközt látok. Az első a 
népműveltségnek, a tömegműveltségnek a fejlesz-
tése, a második magának a tudományosságnak 
az ápolása. 

Demokratikus korunkban elsősorban természe-
tesen arra kell törekedni, hogy minél értékesebb 
műveltséget vigyünk bele a magyar nemzet leg-
szélesebb rétegeibe. De emellett kell, hogy 
legyen tudománypolitikánk is. Azok az orvosok, 
akik százezreket beoltanak himlő ellen, jóltevői 
az emberiségnek; de hogy az orvosok százezreket, 
milliókat beolthassanak egy rettenetes kór, a 
feketehimlő ellen, ahhoz kell, hogy tudományos 
laboratóriumokban előállitsák azt a szérumot, 
mely az oltás céljából szükséges. így van 
ez a kultúrpolitika terén is. Ahhoz, hogy a 
magyar néptanitó igazi magyar kulturát vihes-
sen be népünk milliói közé, kell, hogy a magyar 
kutató intézetekben és könyvtárakban, a magyar 
laboratóriumokban és klinikákban komoly, tudo-

mányos munka folyjék. Mi azonban nem azt 
akarjuk, hogy nemzetközi kulturát oltsanak be 
a magyar nép széles rétegeibe. Hisz akkor ki-
forgatnék azt nemzeti mivoltából és a magyar 
néptanitó csak idegen kulturának lenne utazó-
ügynöke, (Ugy van! Úgy van! a jobboldalon 
és a középen.) commis voyageurje. Mi azt akar-
juk, hogy a magyar agyvelőkben teremjen meg 
az a kultura, mely kimegy az Alföldre, a Dunán-
L i t e ^ s ott népszerűsíteni fogja a magyar tudo-
^^^^XZttj a szélsöbaloldalon.) H a önök nem 
fl^;« Ju l turá t akarnak a tömegekbe vinni, 
akkor'önök nem építeni, hanem rombolni fog-
nak. (TJgy van! Ugy van! a jobboldalon. Zaj 
és közbeszólások a szélsöbaloldalon.) 

Barthos Andor: Mihelyt magyar dologról 
van szó, mindjárt felszisszennek ! 

Elnök: Csendet kérek. 
Gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-

ügyi minister: Én négy évig voltam népoktatás-
ügyi államtitkár és tiz évig vittem a Julián-
egyesület ügyeit, mely a Szlavóniában élő ma-
gyarok részére népiskolákat létesített és igy 
mindenesetre fogom méltányolni tudni a nép-
művelődés nagy érdekeit, de ismételten hang-
súlyozom, hogy mi nem akarunk nemzetközi-
séget, mi magyar elmékben kitermelt tudo-
mányosságot akarunk. 

Vanczák János : Olmosbotoka t t e rme lnek 
ott! (Zaj a jobboldalon.) 

Gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi minister: Ha most azt vizsgálom, hogy ezt 
a magyar kulturát milyen intézményekben lehet 
fejleszteni, akkor elsősorban három intézményt 
látok. Az első a Magyar Tudományos Akadémia. 
A kormányzó ur őfőméltósága e tekintetben 
megragadta az iniciativát és a kormány az ezévi 
munkálatokra hatmilliót bocsátott a Magyar 
Tudományos Akadémia rendelkezésére, mely 
összeg mindenesetre elégséges lesz arra, hogy a 
legégetőbb szükségletek egyelőre kielégítést nyer-
jenek. 



Még a háborút megelőző időkben két egye-
tem felállítását határoztuk el, egyet Pozsonyban 
és egyet Debreczenben. A nemzeti katasztrófa 
után a pozsonyi és a kolozsvári egyetem hon-
talanná lett és örök dicsőségére fog válni hiva-
tali elődeimnek és a pénzügyminister uraknak 
is, hogy a nemzeti összeomlás idején nem csüg-
gedtek el, hanem elhatározták ezen egyetemek-
nek Pécsett és Szegeden való fentartását. 
Talán sokan vannak, akik vitatják, hogy ifjaink 
a megmaradt két egyetemen, Budapesten és 
Debrecenben is elvégezhetnék tanulmányaikat, 
miért tartsuk hát fenn a másik két egyetemet 
is. Az ilyen vélekedés csak az egyetemi intéz- j 
mény teljes félreértésén alapulhat. Hiszen az 
egyetemek nemcsak tanító-, hanem egyúttal ku- j 
tatási intézetek is. És amikor a legutóbbi 
debreczeni utam alkalmából főleg az orvosi fa-
kultás elméleti intézeteiben és laboratóriumai-
ban, de a klinikákon is megjelentem, igaz öröm-
mel állapítottam meg, hogy ott nemcsak tanítói 
munka van kialakulóban, hanem komoly kuta-
tási munka is és ennek hatása alatt készséggel 
megígértem az ott dolgozó fiatal tudósoknak és 
orvosoknak, hogy hajlandó vagyok egy orvosi 
szaklapot alapítani, hogy abban tudományos 
munkásságuk eredményeit közzétehessék. 

Egy egyetem csak akkor életképes, ha ott 
tudományos szellem él, ha ott tudományos munka 
folyik (Zaj a szélsöbaloldalon. Felkiáltások: 
Numerus clausus mellett!) 

Elnök (csenget): Csendet kérek, t. kép-
viselő ur! 

Gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi minister : Hála Istennek, amint személyesen 
meggyőződtem a Debreczenben kialakuló orvosi 
fakultáson, ez a munka folyik és a tudományos 
szellem minálunk megvan. Nekünk magyaroknak 
nagy nemzeti előnyeink mellett megvan az a 
hibánk, hogy szeretjük minden dolgunkat le-
kicsinyelni. Becsüljük meg azt, ahol kemény 
munka lüktet. 

Az Akadémián és az egyetemieken kivül a 
tudományok termelésének harmadik nagy fókusa 
közgyűjteményeink: könyvtáraink, levéltáraink, 
muzeumaink. Ezeknek belső értékét van hivatva 
az én tiszteletteljes nézetem szerint előmozdítani 
az a javaslat, amelyet bemutatni szerencsém volt. 
Az összeomlás után anyagi erőink is megfogyat-
koztak. És én mély hálára vagyok lekötelezve 
az egymást követő pénzügyminister uraknak 
azért, mert nem szorították meg azokat az anyagi 
eszközöket, amelyek nemzeti művelődési intéze-
teink fentartására szükségesek; viszont, hogy 
ők megadták a szükséges fedezetet, ez mireánk 
azt a kötelezettséget rója, hogy iparkodjunk 
azoknak teljesítőképességét a lehetőségig fokozni. 
Azon kell lennünk, hogy megmaradt kultúr-
intézményeink kifejtsék azon munkának maxi-
mumát, amelynek kifejtése egyáltalában lehet-
séges. 

Különös a muzeumoknál a laikus ember, 

aki gyakran látja, hogy milyen gyéren vannak 
közgyűjteményeink látogatva, felveti a kérdést, 
vájjon megvan-e a muzeumügynek, a közgyüj-
teményügynek az a belső értéke és nemzeti 
jelentősége, amelyet egyes ideálisták annak tulaj-
donítanak. De a közgyűjtemények értékelésé-
nél nem szabad a súlypontot kizárólag arra 
vetni, hogy szám szerint hány ember nézi meg, 
hány ember látogatja azokat a tárakat. Az 
igazi súlypont voltaképen azon a tudományos 
munkán van, amelyet az illető közgyűjtemények 
tudományos tisztviselői kafa kifejt. Hiszen mi-
nálunk, ahol a társadalmi áldozatkészség a tudo-
mánynak és művészetek támogatására, sajnos, 
vajmi kevés, a tudományok művelésénél a súly-
pont az egyetemekre és arra a csekély számú 
tudományos stallumra esik, amely ezen kivül 
még fennáll. És ha kérdem, hol vannak ezek 
az állások, a felelet, nem lehet más, mint az, 
hogy közgyűjteményeink keretében. Én remélem, 
hogy ezeknek a tudományos állásoknak számát 
mintegy százra sikerülni fog felemelni, és ha 
száz ember tudományos téren komolyan dolgozik, 
akkor számottevő eredményeket is érhet el. 

Giesswein Sándor: Protekció utján jutnak 
oda! 

Gr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi minister: Csodálom a t., közbeszóló kép-
viselő ur megjegyzését. (Mozgás bálfelöl. Elnök 
csenget.) Hiszen javaslatom épen azt célozza, 
hogy a politikai befolyásoknak esetleg kitett 
ministereknek eddigi teljes kinevezési joga korlá-
toztassék és a jelölés joga magának az autonóm 

í közgyűjteményeknek adassék meg. Ha a t- közbe-
szóló képviselő ur a javaslatnak ezt a célját 
nem ismerte fel, akkor a javaslatot el sem 
olvasta. (Mozgás balfelöl.) 

Javaslatom az intézkedéseknek két nagyobb 
csoportjából áll. Az egyik megteremti a magyar 
állami alkalmazottaknak^ uj státusát: a tudo-
mányos tisztviselőkét. És ez megtörténik az 
államnak ujabb anyagi megterhelése nélkül, 
mert csak meglévő állásokat kommasszálunk 
összesített létszámba. Kommasszálunk, össze-
sitiink mondom, mert a javaslat egyik alapvető 
rendelkezése az, hogy az egyes közgyűjtemények-
nél alkalmazásban lévő törpestátusokat egy 
nagy összlétszámban egyesitjük, ami áltál rend-
szeres előmenetel lesz lehetséges. És ennél a 
pontnál a pénzügyminister ur t. barátommal 
egyetértőleg hozzájárulok Usetty t. képviselő-
társamnak ahhoz a javaslatához, hogy a köz-
gyűjteményeknél a tudományos tisztviselői kar-
ban a szolgálat a VIII . fizetési osztályban 
kezdődjék. Mert az a fiatal ember, aki azokat 
az elméleti ismereteket megszerezte, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy valaki egy nagy közgyűjte-
mény keretében, tudományos tisztviselői karban 
foglaljon helyet, valóban megérdemli azt, hogy 

j szolgálatát a VIII . fizetési osztályban kezdje, 
j Eddig a közgyűjteményeknél alkalmazott egyének-
I nek minősítése egységesen szabályozva nem volt. 



Hogy ide protekció révén dilettantizmus be ne 
törjön, korlátot kívántam a javaslatban felállí-
tani, amely abból áll, hogy a legnagyobb magyar 
tudományos kvalifikáció: a doktorátus, a mér-
nöki oklevél minősitsen ahhoz, hogy valaki nagy 
gyűjteményeinkhez kinevezhető legyen. A közbe-
szólásra válaszolva kijelentem, hogy meg akarom 
védeni nagy közgyűjteményeinket a protekció 
s a protekció révén a dilettantizmus betörésével 
szemben is. És ennek olyanféleképen akarok 
gátat vetni, hogy az az autonómia, amelyet köz-
gyűjteményeinknek adni akarok, az autonómia 
szerve: a közgyűjteményi tanács lesz hivatva 
az egyes megüresedő állásokra jelölni és a minis-
ternek eddigi korlátlan kinevezési joga oda 
fog korlátoztatni, hogy a ministemek a jelölé-
sekkel szemben csak visszautasitási joga lesz 
meg és csak olyan egyént nevezhet ki, ille-
tőleg hozhat az államfőnél javaslatba, akit a 
megkonstruálandó autonómia arra az állásra 
jelölt. 

Ezekben ismertettem javaslatom első intéz-
kedési csoportját, azt az intézkedési csoportot, 
amely hivatva van garantálni, hogy nagy gyűj-
teményeink tudományos tisztviselői sorában csak 
olyanok léphessenek be, akik igazán alkalmasak 
tudományos pályára. 

Javaslatom második alapvető rendelkezése 
az, hogy öt nagy közgyűjteményünket egyetlen 
jogi személyiség keretébe foglaljuk össze: az 
Országos Magyar Gyüjteményegyetembe és hogy 
ennek igen messzemenő önkormányzati jogokat 
biztosit. Mikor javaslatomat benyújtottam, még 
a létrejövő uj önkormányzati testnek, uj jogi 
személyiségnek nevet nem adtam. Nem találtam 
meg az eléggé jellegzetes nevet. Javaslatomat 
azonban több tudós barátommal természetesen 
közöltem és ezek közül Concha Győző professzor 
ur, a magyar jogi kar egyik büszkesége, nekem 
atyai barátom, egy levelében felhívta figyelme-
met arra, hogy nevezzük a létrehozandó uj jogi 
személyiséget:. Országos Magyar Gyűjtemény-
egyetemnek. Én ezt a kifejezést rendkívül jelleg-
zetesnek tartom és ezért el is fogadtam. A t. 
nemzetgyűlés tudni méltóztatik, hogy az egye-
tem nem iskolát jelent, hanem tulajdonképen 
a római jog értelmében egyetemet, összes-
séget. Azonkívül az »egyetem« szónak egy 
másik színezete is van: az általánosság, az egye-
temlegesség s igy ez a műkifejezés arra is al-
kalmas, hogy a legkülönfélébb irányú és termé-
szetű gyűjteményekből alakuló egységet mar-
kánsan megjelöljön. Ez a jogi személyiség ma-
gában foglalja az összes nagy könyvtárakat, mű-
vészeti, természettudományi és néprajzi gyűjte-
ményeket. Az előadó ur tehát hozzájárulásom-
mal javaslatba fogja hozni, hogy a létrejövő uj 
önkormányzati testet gyüjteményegyetemnek ne-
vezzük. 

Az államtól különálló jogi személyiséget 
kívánok közgyűjteményeinknek adni. Méltóztat-
nak tudni, hogy a kiegyezésig Magyarország a 

magyar állam művelődéspolitikai téren vajmi 
csekélyet tehetett; a bécsi tényezők ettől visz-
szatartottak bennünket A Nemzeti Muzeum is 
közadakozásokból jött létre. Tehát csak a tra-
díció fonalait vesszük fel, mikor ezek felett a 
gyűjtemények felett az állam nem óhajt olyan 
befolyást gyakorolni, amely erkölcsileg meg sem 
illetheti s az államtól különálló jogi személyi-
séget ezen közgyűjtemények egyetemének mi 
megadjuk. De külön jogi személyiséget kreálnak 
mindenhol Európában akkor is, ha a társadalmi 
áldozatkészséget igyekeznek felkelteni. Amint az 
indokolásban is megemlitettem, az adóhivatal 
nem olyan intézmény, amely erre a célra alkal-
mas volna, mert hiszen az államnak önként 
senki sem adakozik, hiszen az államnak lerójjuk 
az adóinkat. Ha a társadalmi áldozatkészségre 
appellálunk, akkor külön jogi személyiséget 
konstruálunk azért, hogy azok az adományok, ame-
lyeket remélünk, ne az állampénztárba folyjanak 
be, hanem a jogi személyiséghez, amely azután 
azokat hivatásszerüleg' használja fel. Usetty igen 
tisztelt képviselő ur javasolta is, hogy a tör-
vényben kifejezetten kimondassék, hogy ameny-
nyiben valaki nagy közgyűjteményeink egyikének 
vagy másikának céljára adományoz, az ado-
mány mindig az adakozó intencióinak megfele-
lően használtassák fel. Azt hiszem, hogy a 3. § 
régi 10., illetőleg uj 11. pontjában megfelelően 
kifejezésre is jut ez a gondolat. 

Mikor a törvényjavaslatot barátaimmal, a 
muzeumok főigazgatóival letárgyaltam, felmerült 
az az eszme is, hogy ne létesitsünk-e minden 
egyes muzeum számára külön jogi személyiséget, 
hogy ne konstruáljunk-e az Országos Levéltárból, 
a Nemzeti Muzeumból stb. külön jogi szemé-
lyiséget. Ezek azonban keskeny alapot képeztek 
volna, törpe alakulatok lettek volna s ez a 
szervezési mód az erők szétforgácsolására vezetett 
volna. Ha azonban mi öt nagy közgjúijtemé-
nyünket egy nagy önkormányzatba foglaljuk 
össze, akkor abban együtt lesz a bevonandó 
egyetemi tanárok révén — hogy ugy mondjam — 
a magyar tudományosságnak szine-java. S ha 
ez a szervezet azután egyszer a szavát felemeli, 
— s az igazságügyminister ur őexcellenciája meg 
is igérte nekem, hogy a benyújtandó törvény-
javaslatba felvesz egy olyan rendelkezést, hogy 
a gyüjteményegyetem képviselője is résztvenne 
a felállítandó felsőházban — ha az igy létre-
jövendő igen széles autonómia s az abban már 
felölelt tudományosság széles köre egyszer szót 
emel, akkor annak révén úgyszólván maga a 
magyar tudományosság szólal meg, és ennek 
meglesz a visszhangja ugy a törvényhozás két 
házában, mint a magyar nemzet egészében. (He-
lyeslés.) Ezért határoztam el magamat arra, hogy 
nem kis, gyenge önkormányzati tisteket létesítek, 
hanem egyetlen nagy, erős jogi személyiséget, 
amely úgyszólván az egész magyar tudományos-
ságot képviseli. 

Az előttem szólott igen tisztelt képviselő 



ur, valamint Nagy János igen tisztelt képviselő 
ur is joggal hangsúlyozta azt, hogy epségben 
kel] tartani az egyes intézetek különállását. Ezt 
nem is kívánom érinteni. Az egyes intézetek 
élén álló főigazgatókon nagv felelősség, tudo-
mányos felelősség nyugszik. Ok irányítják annak 
az intézetnek tudománypolitikáját, művészeti 
politikáját. Épen azért, ha a 3. § egyes ren-
delkezéseit át méltóztatnak olvasni, amely az uj 
önkormányzati test nevében eljárni hivatott Ta-
nács hatáskörét rendezi, egyetlenegy olyan pon-
tot nem fognak látni, amely az igazgatónak az 
önállóságát korlátozná, hanem kizárólag azokat 
a jogokat ruházom át a létesítendő uj tanácsra, 
amelyeket eddig a vallás- és közoktatásügyi 
minister, illetőleg ministerium gyakorolt. Ezek 
a tennivalók pedig természetüknél fogva szigo-
rúan tudományos és művészeti tennivalók, amelye-
ket a dolog természeténél fogva nem az administ-
rativ bürokrácia, hanem szakemberek autonóm 
kollégiuma van hivatva ellátni. 

Törvényjavaslatom megkoncipiálásánál két 
rendszer között választhattam. Az egyik lett 
volna az abszolutisztikus, sőt mondhatnám, az 
autokrata rendszer, mely egyetlenegy embert, 
egy intendánst, mondjuk főigazgatót állított 
volna nagy tudományos közgyűjteményeink élére. 
A másik rendszer az autonómia, melyre javas-
latomat felépítettem. Azok, akik az első rendszer 
mellett érvelnek, hivatkozni szoktak az ókorból 
Perikleszre és Augusztus római császárra; hivat-
koznak továbbá Lorenzo di Medici-re ésFrederico 
di Montefeltre-re, a nagy reneszánsz pápákra, 
XIV. Lajosra, II. Maximilián, bajor királyra, 
szóval: a nagy mecénásokra. Én azt hiszem, 
hogy századonkint visszatérő zsenikre nagy in-
tézményeket túlméretezni nem szabad. A ma-
gunk intézményeit ugy kell megkoncipiálnunk, 
megalkotnunk, hogy azok normális viszonyok 
között, nagy lángelmék születése nélkül is funk-
cionáljanak. Épen azért nem is abszolutisztikus 
vagy autokratikus alapon építettem fel tör-
vényjavaslatomat, hanem az önkormányzati 
eszme alapján. (Helyeslés.) Ha nézem azt, hogy 
a modern korban a nagy mecénások hogyan 
szervezték meg a maguk nagy alkotásait, akkor 
azt látom, hogy az amerikai Rockefeller például 
nem maga intézi alapitványainak nehéz, vi-
lágraszóló ügyeit, hanem egy szakemberekből 
álló kollégiumot létesített erre a célra. Ezen 
az uton indul el az én törvényjavaslatom is: 
az önkormányzat utján. Az egyetem autonó-
miája analógia lehet e tekintetben is. Termé-
szetes, hogy a törvényjavaslat csak önkormány-
zati szervezetet adhat; az önkormányzati szel-
lemet azoknak a férfiaknak kell majd maguk-
kal hozniok, akik hivatva lesznek ezt az auto-
nómiát az életbe átvinni, tartalommal meg-
tölteni. Épen azért a közgyűjtemények taná-
csát ugy koncipiáltam meg, hogy abban csak 
olyan férfiak vesznek részt, akikről joggal 
feltehptő, hogy önkormányzati érzékkel bírnak. 

Kik fognak ebben a Tanácsban részt venni ? 
Részt fognak benne venni a muzeumi főtiszt-
viselők, akik a maguk gyűjteményét szükségkép 
ismerik, hiszen egy életet töltöttek azok mellett; 
részt fognak venni egyetemi tanárok, akik az 
egyetemi autonómiából már magukkal hozzák 
az önkormányzati életnek gyakorlati ismeretét; 
és részt fog venni öt műértő mecénás is. S ennél 
a pontnál meg akarom nyugtatni Nagy János 
igen tisztelt barátomat abban a tekintetben, 
hogy nem szükségkép mecénásokat, adakozókat 
kell oda kinevezni. A javaslat a »lehetőleg« 
szót használja, ami jogilag annyit jelent, hogy, 
ha megfelelő ilyen férfiak nem találtatnának, 
akkor természetesen kinevezhetők más műértők 
is. De nem helyezkedhettem az egyes-hivatal-
noki elv, egy főigazgatóság létesítésének alapjára 
azért sem, mert az állam mai pénzügyi helyze-
tében uj hivatal kreálását javasolni nem szabad. 
Akkor, amikor kénytelenek vagyunk a néptanítók 
százait elbocsátani, mert az állam pénzügyi 
helyzete igy kívánja, bűn lenne az, hogy uj 
állásokat kreáljunk a IV. vagy V. fizetési 
osztályba. Épen azért, t. Nemzetgyűlés, a javas-
lat a nobile officiumban eljáró elnökön kivül 
az ügyvezető alelnökséget sem szervezi meg 
mint külön állást, hanem ugy rendelkezik, hogy 
az öt közgyűjtemény főigazgatói váltakozva két-
évenkint fogják betölteni az ügyvezető alelnöki 
tisztet és el fogják látni mindazokat a tenni-
valókat, amelyek ebből a törvényjavaslatból ki-
folyólag keletkeznek. Hangsúlyozom tehát, hogy 
nincs szó uj hivatalok kreálásáról; a főigaz-
gatók készséggel vállalkoztak arra, hogy a 
felmerülő kulturális tennivalókat el fogják 
intézni. 

Az önként értetődik, hogy egy közönséges 
önkormányzati schémával, egy egységesen megal-
kotott önkormányzati kollégiummal itt célt 
érni nem lehet, mert a Gyüjteményegyetem-
ben egyesíteni fogunk igen különféle szerveze-
teket. Egyesíteni fogunk könyvtárakat, egyesí-
teni fogunk művészeti gyűjteményeket: a Szép-
művészeti Muzeumot, az Iparművészeti Muzeumot, 
a Nemzeti Muzeum régiségtárát, — amelyben, 
mint méltóztatik tudni, művészeti tárgyak nagy-
számmal foglaltatnak — és egyesíteni fogunk 
természettudományi gyűjteményeket: ásvány-
tárat, növénytárat, állattárat, a néprajziak 
tárát és igy természetes, hogy a mi gyűjtemény-
egyetemünk igen heterogén természetű lesz. Ennek 
megfelelően a differenciálódó szaktanácsok rend-
szerét kell követnem: azt a rendszert, hogy 
plenumban a létesítendő Tanács igen ritkán, 
csak egészen általános kérdésekben fog eljárni 
és a munka vagy szaktanácsokban vagy igaz-
gató tanácsban fog folyni. Ahol szigorúan 
szakkérdésekről lesz szó, ott kisebb, ötös szak-
tanácsot létesítünk, mindig azon közgyűjtemény 
vagy a közgyűjtemény azon osztálya érdekei-
nek megfelelően, amelyről szó van. Ahol pedig 
adminisztratív ügyekről van szó, ott igazgató-



tanács fog eljárni, amelyben részt fognak venni ' 
a nagy gyűjtemények főigazgatói: az az öt fő-
igazgató, akiről azután igazán fel lehet téte-
lezni, hogy rendelkeznek azokkal a közigazga-
tási ismeretekkel, amelyek közgyűjteményeink 
vezetéséhez, adminisztrálásához okvetlenül szük-
ségesek. 

T. Nemzetgyűlés! Mi önkormányzati téren 
eddig is tettünk félénk kísérleteket. Hogy 
ezeket a kísérleteket nagyobb siker nem koronázta, 
abban jelentékeny része volt annak, hogy a létre-
hozott önkormányzati szervezeteknek nem adtunk 
kellő hatáskört és csak a véleményadás jogával 
ruháztuk fel azokat, nem a határozathozatal jogá-
val. Már pedig olyan szervezetek, amelyeknek nincs 
érdemleges hatáskörük, amelyek csak véleményt 
mondhatnak és nem határozhatnak, igazi haté-
kony munkát ki nem fejthetnek, sőt az azoknak 
kötelékébe bevontak is csakhamar felvetik maguk-
kal szemben a kérdést, hogy voltaképen ér-e 
valamit az ő közreműködésük; nem felesleges 
emberek-e; csakhamar elkedvetlenednek és az 
egész önkormányzati kísérlet dugába dől. (He-
lyeslés.) Azért ez a javaslat érdemleges és nagy 
hatáskört biztosit a létesítendő gyűjtemény-
egyetemi tanácsnak. Megilleti a jelölés joga — 
mint mondottam — a tudományos állásokra és 
a minister mást mint olyan egyént, akit a létesí-
tendő tanács jelöl, ki sem nevezhet. Azok tehát, 
akik a protekció betörése miatt aggodalmaskod-
nak, ennél a pontnál teljes megnyugvást találnak. 
Meg fogja állapítani a tanács az egyes köz-
intézmények gyűjtési körét is és amennyiben 
e tekintetben rendszertelenség mutatkozik, ren-
delkezhetik majd abban a tekintetben, hogy 
egyik vagy másik muzeális vagy levéltári objek-
tum egyik gyűjteményből a másikba áthelyez-
tessék. A közgyűjtemények vagyonának elidege-
nítésében, különösen a műtárgyak eladásában, 
aukció vagy csere utján való értékesítésében a 
véleményadás messzemenő joga fogja megilletni. 
Szabályrendelet-alkotási joga lesz a tanácsnak 
ugy önmagára, mint a fen hatósága alatt álló 
közgyűjteményekre nézve. Költségvetési és zár-
számadási joga lesz. amennyiben az az állami 
büdzséjog érintése nélkül egyáltalában meg-
konstruálható. Fordulni fog a hazai közönség-
hez, főleg az adakozó kedv, az adakozási morál 
felkeltése iránt, amire az állam mai rossz pénz-
ügyi helyzetében okvetlenül szükség van és 
fordulhat a külföldhöz is, különösen a nemzet-
közi könyvcsere szervezése dolgában, ahol bizony 
eddig, sajnos, nagy tarkaság és tervszerütlenség 
mutatkozott. 

T. Nemzetgyűlés! Amint hangsúlyoztam, 
széleskörű autonómiát kívánok biztosítani köz-

' gyűjteményeinknek, mert itt tudósok autonómiá-
járól van szó. Egy zászlóaljat vagy egy pénzügy-
igazgatóságot egészen másként kell vezetni, mint 
tudósokat és művészeket. En egy fél életet töl-
töttem tudósok körében és mindig csodálkoztam 
azon, hogy egyes emberek azt mondották, hogy 
tudósokkal nehéz bánni. En mindig azt talál-
tam, hogy nagyon könnyű velük bánni, csak 
bizonyos magasabb szempontokat kell szem előtt 
tartani, amelyeket egy tudós ember, hogy vele 
szemben érvényesüljenek, joggal megkövetelhet. 
(Ugy van! Ugy van! jobbfelöl.) Ezt a szem-
pontot, az adminisztrációnak a tudomány előtt 
való ezt a tiszteletteljes meghajlását van hivatva 
kifejezésre juttatni az a törvényjavaslat, amelyet 
van szerencsém benyújtani. 

És amikor én nem az abszolitizmus utján 
jártam, amikor nem egyetlen főigazgatót akarok 
nagy gyűjteményeink élére állítani, hanem egy 
önkormányzatot, akkor azt hiszem, hogy hagyo-
mányos magyar utakon járok, mert talán a 
magyar jogfejlődésnek, a magyar jogalkotó 
géniusznak legszebb alkotása épen a közigaz-
gatási önkormányzat terén létesült. (Igaz! Ugy 
van! jobb felöl.) Mi lehet szebb valami, mint a 
XYI. századtól a X I X . , század közepéig a 
magyar vármegye volt? Es hogyha a fejlődő 
kor esetleg kötelez bennünket arra, hogy egyik 
vagy másik önkormányzati testünket megrefor-
máljuk, vagy épen — amit én mindig sajnálok 
— államosítsuk, akkor gondoskodnunk kell 
arról, hogy a magyar nemzet élő fája mindig 
ujabb és ujabb önkormányzatokat teremjen, 
mert az önkormányzat a szabadság közigazga-
tási joga. (Ugy van! Ugy van! jobbfelöl.) 
En pedig az utóbbi időkben átélt csalódások 
után sem akarok felhagyni azzal a rám nézve 
drága eszmével, amelyet egyesek illúziónak 
nevezhetnek, hogy a magyar nemzet a szabad-
ság nemzete, amely csak akkor igazgatható jól, 
ha bizonyos tereken megvan a maga önkor-
mányzata. (Ugy van ! Ugy van! jobbfelöl.) Nem 
az abszolitizmus, hanem a szabadság, a szabad-
ságot jogilag kifejezésre juttató önkormányzat 
alapjára fektettem tehát a magam törvényja-
vaslatát, amely — meg vagyok róla győződve — 
hogyha a t. Nemzetgyűlés elfogadja, előre fogja 
vinni a magyar tudományosságot azon az uton, 
amelyen apáink jártak, amelyen a mai nemze-
dék legjobbjai járnak és amelyen a mi fiaink 
kell, hogy járjanak. (Elénk helyeslés.) Ezen az 
alapon, ettől a meggyőződéstől áthatva kérem 
a Nemzetgyűlést, méltóztassék törvényjavasla-
tomat általánosságban a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadni. (Elénk éljenzés és taps a 
jobboldalon.) 

o2584, — Budapest, Athenaeum. — A szerző kiadása. 






