
CCCXI. OHSZAlxOS UIJJES 
1868. november 12-dikén 

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

Tárgyai: Kérvények bemutatása. Vueheíich István a gyrnnasiumi tanterv iránt interpellálja a kormányt. Szavazás a dele-
gatiónak, a horvát tagokon kivül, hiányzó tagjaira. A pénzügyi bizottság jelentést nyújt be a bor- és husfogyasztási, úgyszintén a sze
mélyes kereseti adóról, a központi bizottság pedig a nemzetiségi törvényjavaslatról. A nemzetiségi bizottság kisebbsége külön törvény
javaslatot nyújt be. Orczy Béla b. lemond. Az 1869-diki államköltsegvetésnek a miniszterelnökségre, az ö felsége személye körüli, 8 
részben a vallási s közoktatási minisztériumra vonatkozó tételei megállapittatnak. 

A kormány részéről jelen vannak: Eötvös Jó
zsef-bn Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay 
Menyhért, Wenckheim Béla h. 

Az ülés kezdődik d. e. 101/Í órakor. 

ElnÖ.i: Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzőkönyvét Mihályi Péter jegyző úr fogja ve
zetni ; a szólani kívánók neveit pedig Paiss Andor 
jegyző úr jegyzi . 

A műit ülés jegyzőkönyve fog hitelesíttetni. 
P a i s s Andor j e g y z ő (olvassa a november li

kén tartott ülés jegyzökönyvét.) 
E l n ö k : A jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Hevesmegye közönsége kéri. hogy Szakolcza 

sz. k. városa panaszos felterjesztése a város terü
letéből és ez által az ország határszéléből elfog
lalt birtokrész visszaadatása iránt mielőbb elin
téztessék. 

Kővár vidéke közönsége Szakolcza sz. k. vá
rosának panaszos felterjesztését a területéből s ez 
által közvetlen az ország határszéléből elfoglalt 
rész visszaíöglaltatása iránt mielőbb elintéztet
ni kéri. 

Esztergom megye közönsége Szatmár-Né-
meti sz. k. városának Fiume tengerparti kikötő 
város és kerületének Magyarországba leendő visz-
szakebeleztetését kérő fölterjesztését tekintetbe 
vétetni kéri. 

K o n y á r y János windischfeistritzi lakos és 
honpolgár a benfektetett 186 frt 60 kr. p .p . ma

gyar papir pénzjegyeknek az állam főpénztárnál 
érvényben lévő bankjegyekkel kéri kiváltatni. 

E kérvények a kérvényi bizottsághoz tétet
nek át. 

Vuchetich képviselő urnák interpellátiója van. 
VuClhetich I s tván ; T. ház ! Azon bonyoló

dott állapottal, a melyben az ujabb időben ha
zánk minden magán és közügyei voltak, hasonló 
állapotban voltak országos tanodáink s tanügyi 
rendszerünk. Nem hiszem, hogy ezen széles hazá
ban csak egy tanférfiu is találkozik, a ki az oszt
rák kormány által behozott tanrendszert kielégí
tőnek találta volna, ámbár kétséget nem szenved, 
hogy általa országos tudományosságunk nagyobb 
és a kórnak megfelelőbb lendületet nyert. Öröm
mel üdvözölte tehát mindenki az általunk igen t. 
cultusminiszter úr intézkedését a tanügy terén 
és az uj tanterv mielőbbi életbe léptetését minden
ki teljes szívből óhajtotta. Ezen óhajtásunk telje
sült is az által, hogy az általunk mélyen tisztelt 
cultusminiszter ár 1867-dik évben uj tanterv 
létesítését eszközölte, melyet a kath. és állam-
gymnasiumokban részben már életbe is léptetett. 

Nem lehet szándékom, t. ház, most ezen tan
terv életrevalóságát vagy netaláni hiányait a t. 
ház előtt vitatni; csak is azon viszás állapotra 
vagyok bátor a t. ház figyelmét felhívni, melybe 
országos tanügyünk az uj tanterv életbe léptetési 
módja által juthat. A terv szerint a gymnasium 
nem 8, hanem 9. osztályból álland. Az éretségi 
vizsga eltöröltetik , a tantárgyak szaktudomá
nyok szerint osztatnak be, és a mint tudom- a föl-
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ső tanodákba való felvétel nem történik az érett
ségi vizsga alapján, mint eddig, hanem a felső ta
noda illető' tanárainak vagy egy bizottságnak íté
lete alapján, melynek kötelességévé tétetik a fel
veendőket megvizsgálni. Ezen tanterv ellen, mint 
mondám, felszólalni nem akarok, ámbár volnának 
ellene lényeges észrevételeim, melyeket felhozhat
nék. (Zaj. A dologra!) Ugy hiszem, a dologhoz 
szólok. Meg fogja bocsátani a t . ház, hogy én a más 
eszejárását nem követhetem. (Zaj. Dologra!) 

Mondom, az ellen felszólalni nem akarok, 
ámbár volnának lényeges észrevételeim, a melye
ket ellene felhozhatnék, csak is a mód ellen szóla
lok fel, a melylyel ezen tanterv behozatni czélozta-
tatik. A miniszteri rendelet, melynél fogva az új 
gymnasialis tanterv behozatik, csak is a katholi-
kus és államgymnasialis osztályokra vonatkozik, 
míg a protestánsok gymnasiumai ezen rendelet 
által nem is érintetnek. Már most mi fog ezen el
járásból következni ? Az én nézetem szerint nem 
más, mint hogy a kath. szülők kénytelenek lesznek 
gyermekeiket a protestáns gymnasiumokba kül
deni (Zaj), mert itt csak 8 évig köteleztetnek ta
nulni, hogy az egyetembe vagy feltanodákba fel
vétessenek , mig ellenben a kath. és államgymná-
ziumokban levő tanulók 9 évi cursus bevégezte 
után képesittetnek a főbb tanodákba való felvételre. 
S hogy ez szükségképen be fog következni, onnan 
is következtethető, mert azon törvény, melynél 
fogva a katholikusok eltiltattak a protestáns isko
lákba való járástól, az 1848. XX. törvényezikk 
alapján megszűnt, minélfogva már is igen sok 
katholikus ifjú látogatja a protestáns iskolákat. 
(Zaj.) Ezt, mondom, a törvény megengedi, s én 
nem ellenzem: de méltán lehet panaszkodni akkor, 
midőn ugy látszik, hogy maga a kormány — habár 
akaratlanul is — a szülőket erre kényszeríti. De 
azon feltevés sem nyugtat meg, hogy a protestán
sok az uj tanterv czélszerüségét be fogják látni, és 
azt iskoláikba be fogják hozni, nem pedig azért, 
mert ők autonomiájokra támaszkodva, ugy ren
dezhetik be iskoláikat, hogy 8 év alatt ugyan
azon tantárgyakat elvégezhetik, ugyanazt a czélt 
elérhetik, mit a katholikusok 9 év alatt. S hogy 
ez be fog következni, onnan is kitetszik, mert a 
katholikus és az államgymnasiumokkal egyidejű
leg az emiitett gymnasialis uj tantervet el nem fo
gadták. (Zaj. Tessék a dologra beszélni!) Jogom van 
a szóláshoz! Méltóztassanak kihallgatni. S igy 
méltán neheztelhetnek a szülők, hogy az 1869-
dik évben az uj tanterv a katholikus gymnásiu-
mokban életbe fog léptettetni, mig a protestáns 
gymnasiumoknal meg sem kisértetett életbe lép
tetése. Hogy ez által nagy zűrzavar fog támad
ni, az kétséget sem szenved. 

Mind ezen okoknál fogva bátor vagyok a t. 

cultusminiszter úrhoz a következő interpellátiót 
intézni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa az interpel
látiót) : „Szándékozik-e a t. cultusminiszter úr a 
katholikus és áílamgymnasiumokhoz bocsátott 
gymnasialis uj tantervet életbe léptetni, mielőtt biz
tos voboa az iránt, hogy u g y a n a z t egész terje
delmében a protestáns gymnasiumok is elfogad
ják ? és ha igen, mi módon fogja azt a t. minisz
ter úr elintézni, hogy a katholikus és 9 osztályú 
államgymnasiurnokat oda ne hagyják, és egy év 
elnyerése végett a 8 osztályú protestáns gymna
siumokba átlépni kénytelenek ne legyenek?" 

EÖtVÖS JÓZSef Oktatási m i n i s z t e r : Mél
tóztassanak az interpellátiót kiadni. 

E l n ö k : Ki fog adatni az illető miniszter 
urnák. 

Napirendre van kitűzve a szavazatok beadása 
a delegatió hiányzó tagjaira. Nem tudom, kiván-
ja-e a t. ház, hogy a szavazatok most adassanak 
be? (Most!) A szavazatok beadását a t. ház most 
kivánja. A körülmények ugy állanak, hogy a de-
legatióban való részvételről 9 rendes tag és két 
póttag mondott le ; de Horvátország részére négy 
hely leszen fentartandó, ennélfogva a póttagok 
közül hat fog rendes taggá lenni; mivel pedig 
még két tag lemondott, ennélfogva 8 póttagra lesz
nek a szavazatok beadandók. Méltóztassanak sza
vazati jegyeiket beadni. 

P a i s s Alldor j e g y z ő (olvassa a képviselők 
névsorát, kik egyenkint beadják szavazati jegyeiket. 
A balközép és szélsőbal tagjai kijelentik, hogy nem 
szavaznak.) 

Elnök: A szavazatokat a jegyzők össze fog
ják számitni s az eredmény a holnapi ülésben hir
dettetik ki. 

Kemény Gábor előadó úr a pénzügyi bizott
ság részéről jelentést tesz. 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentését a bor- és húsfogyasztást, to
vábbá a személyes kereseti adóról előterjesztett tör
vényjavaslatok tárgyában.) 

Elnök: Ki fog nyomatni3) és az osztályok
nak tárgyalás végett kiadatni. 

Kethelyi József a központi bizottság részé
ről a nemzetiségi kérdésben jelentést fog tenni. 

Kethelyi József előadó (olvassa a központi 
bizottság jelentését a nemzetiségi egyenjogúságról szó
ló törvényjavaslat tárgyában.) 

E l n ö k : Ki fog nyomatni2) és szét fog osz
tatni. 

Mocsony i Sándor: T . ház! A nemzetiségi 
ügyben kiküldött bizottság a ház elé két javasla-

') Lásd az Irományok 360-dik számát. 
2) Lásd az Irományok 361-dik számát. 

35* 
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tot terjesztett, t. i. a többségi és kisebbségi javas
latot, mely utóbbi köztudomásúlag a román és 
szerb nemzetiségű képviselők munkálata. A kép
viselőház, bár nem kötelezve, de mégis a házsza
bályok értelmében eljárva, mindkét javaslatot az 
osztályokhoz utasította. Miután én és elvtársaim, 
kik e kisebbségi javaslatot pártoljuk, nem leheténk 
oly szerencsések javaslatunknak egy osztályban is 
többséget szerezni; más részről azonban, tekintet
tel a kérdés rendkiviili fontosságára, kívánatos
nak tartjuk, hogy a képviselőház e kérdés fölött 
csak minden oldalú és kimerítő tanácskozás után 
hozzon határozatot, s ennélfogva a tárgyalás al
kalmával ne csak a többségi, hanem a kisebbségi 
javaslat is a ház asztalán feküdjék: ezért bátor va
gyok kijelenteni, hogy a ház minden tagját meg
illető kezdeményezési jog alapján ezen kisebbségi 
javaslatot, mint saját indítványomat azon kérés
sel teszem le a ház asztalára, méltóztassék azt is 
egyúttal kinyomatni s tárgyalásra kitűzni. 

E l n ö k : E kisebbségi javaslat már kinyoma
tott és szétosztatott. A t. ház azt a tárgyalás al
kalmával szintén fel fogja venni. 

Kérem az osztályok tisztelt tagjait, délután 
méltóztassanak összejönni a dalmátországi vám
tarifa iránti törvényjavaslat tárgyalása végett. 

Jelentem a t. háznak, hogy Orczy Béla b. 
képviselő képviselői állásáról lemondott; ennek 
következtében Pestmegye közponi bizottsága uj 
választás eszközlésére szólittatik fel. 

Napirenden van az országos költségvetés 
tárgyalása. Nem tudom, melyik részét kívánja a 
ház először tárgyalás alá venni ? 

L ó n a y Menyhér t pénzügyé i* : Bátorko
dom a t. házat kérni, hogy a tárgyalási sorozatot a 
miniszterelnökség költségvetésével méltóztassék 
megkezdeni. A két első tételre nézve utólag még 
bizonyos tételeket kell az összeg nevelése nélkül 
beigtatni, s bátor leszek annak idejében azt ja
vaslatba hozni. 

Ennélfogva kezdhetnők a tárgyalást a minisz
terelnökségköltségvetésével, sfolytatnók azon sor
ban, mint beadatott. 

Nyáry P á l : T. ház! Eljutottunk volna te
hát három éves nehéz, és azért nevezetes s az utó
korra nézve nagyon tanulságos képviselői pályánk
nak azon stádiumába, melyben két fontos s mond
hatni legfontosabb kötelesség teljesítése vár reánk. 
Ezek közül első, a törvény szavai szerint, az utol
só évi számadás megvizsgálása, a másik, a jövő 
évi költségvetésre nézve beadott miniszteri javas
lat iránti határozás. De, t. ház, valljuk be őszintén 
és igazán, vagyunk-e azon helyzetben, hogy e 
kettős feladatnak kellően megfelelhessünk? Véle
ményem szerint legalább nem vagyunk. 

A számadásokra vonatkozólag, miután az. 

. (November 12. 1868) 

hogy valamely számadás megvizsgáltathassék, 
szükséges, hogy be legyen mutatva, elég annyit 
mondanom, hogy azokat még ma sem látom, nem 
csak az utóbbi évről, de még az ezelőtti évről sem, 
a ház asztalára letéve. Nem tudjuk ennélfogva, t. 
ház. vajon ezen meg nem vizsgált számodásokből 
többlet tünik-e ki, vagy hiány ? A hiány iránt nem 
gondoskodhatunk a jövő évi költségvetésben és az 
által államháztartásunkban, s ha csakugyan van 
hiány, és nem ismerve azt, nem gondoskodunk pót
lásáról, zavar fog okvetlenül bekövetkezni. De azon 
szerencsés esetben is, ha tán többlet mutatkoznék, 
ezen többletnek az egész államra nézve hasznos 
beruházása iránt, és a mi véghetlen szükséges 
lenne, általa az adóterhek könnyítése tekintetéből 
sem intézkedhetünk. 

A mi a költségvetést illeti, a költségvetésnek 
két részének kellene lenni, és legfontosabb része, a 
jövedelmek kimutatása, még csak bejelentve sincs; 
a kiadási pontok is csak részben, csak darabokban 
vannak bemutatva. 

Érintetlenül akarom hagyni azon fő okot, 
mely ezt eredményzé; a fölött a jövőnek van 
fentartva a verdiktet kimondani; annyit azon
ban megjegyzek , hogy ha sem a bevételi, 
sem kiadási része a költségvetésnek nem áll 
előttünk, ki volna azon vakmerő, ki azt állithatná, 
hogy ez évben a költségvetésben s annak egyes 
pontjaiban is oly tételeket állapit meg, melyekből 
jövőre nézve következtetés lenne vonható ? Pedig 
t. ház! ha nézzük példányállamoknak budgeteit, azt 
látjuk, hogy azok már oda jutottak, miszerint két 
részre osztotfák költségvetéseiket. Vannak mind a 
bevételnél, mind a kiadásnál consolidált pontok, s 
azok meg levén állapítva, nem vétetnek évenkint 
a képviselőház által vizsgálás alá. Sokan tán azt 
hiszik, hogy ez hiány, azt hiszik, hogy tán ott a 
képviselő-ellenőrzési tiszt nem gyakoroltatík ugy, 
mint ott, a hol minden esztendőben kérdésbe vé
tetik minden pont. En azokkal, kik ezt hiszik, nem 
tartok. Az államok életében szintúgy, mint az 
egyesekében,kell bizonyos fokig consolidatiónak lé
tezni,mert azon consolidált pontokra épithetők aztán 
továbbá biztosan azon részei az állam főépületének, 
a melyek nélkül az örökké bevégezetlen marad. 

Ezek fontos okok, t. ház! De hozzájárul ezek
hez még egy harmadik is, t. i. az idő rövidsége : 
mert képviselői pályánknak már napjai is meg-
számlálvák. Képzelheti-e valaki, hogy e rövid idő 
alatt kötelességünk eme legfontosabb részét kellő
leg teljesithetjük ? Azt hiszem, ilyen senki sincs 
köztünk. (Jobbról: Van!) 

Ezért, ha az eddig elénk terjesztett részleteket 
tekintjük, alig tehetünk azokkal egyebet, mint 
azon utazó, ki kitűzött utjának legérdekesebb ré-

| szeit be nem járhatván, vigasztalásul kénytelen 
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elővenni a térképet, és képzelgését legeltetni a 
térkép festett vonalain. Mi sem tehetünk egyebet, 
t, ház, mint azt, hogy előveszszük a részletes kimu
tatásokat, végig megyünk rajtok és óvakodni fo
gunk oly valamit tenni, mi a jövő megrovását 
vonhatná reánk maga után. Óvakodni fogunk kü
lönösen, t. ház, azon nagy hajlamnak bókolni, mely 
nem a magyar kormánynak, de az európai kor
mányoknak átalában mintegy ellenállhatlan közös 
vonzalma, és igyekezzünk annak gátat vetni már 
kezdetben a tisztviselők nagy számának és tisztvi
selők nagy fizetésének mérséklése által. í g y leg
alább nem fogják mondani rólunk, a mi Franczia-
országról mondatott, hogy Francziaországban ugy 
látszik, nem a tisztviselők vannak Francziaország-
ér t , hanem megfordítva Francziaország a tisztvi
selőkért. {Helyeslés balról) 

Mig jelenben a budget tárgyalásával, véleke
désem szerint, jót keveset tehetünk, kötelességünk
ben áll ugy intézkedni, hogy legalább jövőre néz
ve ne tegyünk roszat. Ennélfogva bátorkodom in
dítványozni {Halljuk!) először azt, hogy határoza-
tilag jelentse ki a ház, hogy jövőben a miniszté
rium kötelességének tartsa az esztendő elején be
nyújtani az utolsó évi számadást és jövő évi költ
ségvetést. 

Nem akarom ezzel a múltra nézve a minisz
tériumot vádolni : mert valósággal nem tehetett 
egyebet az én meggyőződésem szerint is, mint a 
mit tett. Ha valaki bennünket és a kormányt idő
vesztegetéssel vádolna, felmutathatnék neki, ha 
fel birnók, azon nagy lom irathalmazt, mely mű
ködésünkről szól. idó'vesztegetéssel tehát nem vá
doltathatunk. Hogy helyesen cselekedtünk-e. he
lyesen míiködtünk-e, azt megítélni nem minket, 
hanem a nemzetet, és egykor a történelmet fogja 
illetni. 

A második, a mire felhívom a t. házat, az, 
hogy határozatilag mondja ki, hogy miután mi az 
idő rövidsége és az általam elősorolt okok miatt 
most kellőleg nem tárgyalhatjuk a budgetet, min
den, most általunk meghagyott pontok csak a jövő 
évre szólnak. {Természetes!) Jelentsük ki, hogy 
ezek közt végleg megállapított pont egy sincs és a 
mostani megállapodásból a jövőre nézve egyetlen 
egy pontra sem vonható következtetés. {Magától 
értetik!) 

Nem tudom, t. ház, hogy ezt, ha elfogadni 
méltóztatik, most látja-e jónak a t . ház kijelenteni^, 
vagy akkor, midőn a költségvetés minden tételein 
keresztülmenvén, végmegállapodásainkat a külföl
dön úgynevezett appropiationsbill alakjában tör
vénybe igtatjuk ? Ezt a tiszt, ház bölesesége fogja 
elhatározni. {Helyeslés a bal oldalon.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: Tiszt, ház! 
Nyáry Pál t. képviselőtársunk inditványnyal lé

pett fel, ennélfogva, ugy hiszem, az indítványa 
folytán hozandó határozatot is a házszabályok ér
telme szerint méltóztatott formulázni; kérem tehát 
legelőbb az indítványnak formulázott javaslatát 
félolvastatni , hogy ahhoz hozzászólhassunk. (He
lyeslés) 

Nyáry P á l : Nem méltóztatott figyelmezni a 
miniszter úr arra, hogy én a ház bölcseségére biz-
tam elhatározni, most akar-e ezen tárgyhoz hozzá
szólani, vagy pedig akkor, midőn a miniszter úr 
a már megállapított; budgetet törvényjavaslat 
alakjában fogja előterjeszteni ? 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: így fog 
ván fel a tárgyat, nincs ellene észrevételem; de 
miután későbbre tartja fen képviselő úr indítványa 
beadását, fölösleges az általa előadottakra részle
tesen válaszolni. Csupán csak azt kívánom meg
jegyezni, hogy a tett indítvány fölösleges. E te
kintetben bátran hivatkozom azon jegyzőkönyvre— 
akár fel is olvashatjuk — mely felvétett azon nap
ról, midőn a költségvetésre vonatkozó első füzete
ket, és az 1866. és 1867-ről szóló zárszámlára vo
natkozó adatokat volt szerencsém a t. háznak be
nyújtani. Azon alkalommal arra kértem a házat, 
és a ház méltóztatott ezen kérelmemnek helyt adui, 
s jegyzőkönyvbe is igtatni: hogy tekintettel a 
rendkívüli körülményekre, az idő rövidségére és 
különösen azon körülményre, hogy még a delega-
tio által a közös költségek tételei meg nem állapít
tattak, ennélfogva summarium, t. i. az összes be
vételek és kiadások összeállítását előterjeszteni 
nem lehet; idő közben a t. ház tárgyalván a költ
ségvetési tételeket, végleges megállapodás csak 
akkor jön léire, midőn tudva levén a költségvetés 
minden tétele, ez iránt törvényjavasl t fog a tiszt, 
ház elé terjesztetni. Ezt elfogadván akkor a t. ház, 
jegyzőkönyvbe méltóz:atott igtatni. Ennélfogva , 
megvallom, Nyáry Pál képviselő úr ezen hasonló 
értelemben tett indítványának és reservatájának 
szükségét nem látom. 

A t. képviselő úr által előhozott érvekre az 
idő rövidsége folytán nem kívánok felelni; csupán 
az előadása végén emiitett két főbb eszmére és 
két főbb kivánati'a vonatkozó észrevételemet kí
vánom megtenni. {Halljuk!) 

Azon kivánatot méltóztatott kijelenteni, hogy 
a költségvetés mindig az év elején nyujtassék be. 
Erre, mint megjegyzem, az 1867. X-dik tör-
vényczikk értelme szerint a költségvetést az év 
elején benyújtani nem lehet; nem lehet pedig 
azért mert ezt meg kell előznie a delegationalis 
tanácskozásoknak, s ezek alapján a közös költség
vetés megállapításának, mely, mint a költségvetés 
egyik első és nevezetes tétele, abba felveendő. De 
másutt sem mutatkozott czélszerünek az év kezde-

| tén már a jövő évi költségvetést előterjeszteni. 
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Egyébiránt az 1868. év átmeneti év volt, s e te
kintetben is rendkívüli, miután rendes alkotmá
nyos viszonyok között nem fordulhat elő azon kö
rülmény, hogy egy évben két költségvetés állapit-
tassék meg; s az átmenet korszaka hozta ma
gával, hogy ez évben nem csak az 1869, hanem 
az 1868. évi költségvetést is meg kellett állapítani. 
Tehát a törvény értelme s/ érint, a delegatiók mű
ködése befejezte után köteles a ministterium 
a jövő évre a költségvetést elkészíteni és a törvény
hozás elé terjeszteni. 

A mi indítványának másik részét illeti, mely
ben' azt méltóztatott mondani, hogy határozatilag 
mondjuk ki azt, miszerint a most megszavazandó 
költségvetés csak egy évreszóland, erre megjegy
zem, hogy ily határozat hozatala szükségtelen, 
mert e tekintetben a törvény világosan rendelke
zik, ugyanis az 1867. évi X. törvényczikkben az áll: 
„minthogy az évi költségvetésnek országgyülésileg 
történendő megállapítása mindig cs.;k egy évre 
terjed." Tehát azt, miről már a törvény világosan 
rendelkezett, ujabb országos határozatok által meg
erősíteni fölösleges. 

Ezeket az inditvány lénj-egére megjegyez
vén, bátor vagyok a t. házat, tekintetbe vévén ez 
országgyűlés tartamának rövidségét, arra kérni, 
méltóztassék átmenni a pénzügyi bizottság javasla
tának tárgyalására. (Helyeslés.) 

Nyáry P á l : T. ház ! Jogom van szólani in
dítványomhoz ; de most, bár inditványozó vagyok, 
nem e joggal élek, hanem az okból vagyok bátor 
szólani, mert nem egészen meritette ki a t. mi
niszter úr feleletében azt, a mit kívánok: neveze
tesen nem] meritette ki nz elsőre nézve azt, a mit 
kívánok, hogy t. i. nemcsak a költségvetést kívá
nom az év elején beterjesztetni, hanem a számadá
sokat is. 

Lónyay Menyhért pénzügy ér: Ez lehe
tetlen ! 

Nyáry P á l : A másik az, hogy én is tudom, 
mi van a törvényben; s én csak azt indokoltam, 
miért szükséges nekünk a költségvetést tárgyalni, 
a mi most lehetetlen vélekedésem szerint. En
nélfogva nem azt kívánom én csupán, hogy csak 
egy évig tartson, hanem azt kívánom , hogy a kel
lően nem tárgyalt költségvetés alapul nem szolgál
hat a jövőre nézve és abból semmi következés ne 
vonassék. 

Vadnay LajOS: Egyik országgyűlés nem 
köti a másikat. 

SomSSich P á l : Én, mint a pénzügyi bizott
ságnak elnöke, bátor vagyok a t. háztél azon mél-
tánylatot kikérni': méltóztassék előbb a mi jelen
tésünkön végig menni, eredményeit megbírálni, és 
akkor, ha szükségesnek tartják, ily inditványt tenni 
és felette határozni. E véleményes jelentésben van

nak oly megjegyzések is téve, melyek vonatkoz
nak a be nem adott számadások miatti aggodal
makra. Tessék ezt meghallgatni, a felett határozni. 
Most ezen inditvány tárgyalásába ugy sem bocsát
kozhatunk : mert akkor előbb írásban kell beadni, 
kinyomatni, tárgyalására napot tűzni; ez pedig 
nem történvén, kérem a napirenden levő tárgyat 
elővétetni. (Hehjeslés jobb felöl.) 

BÓlliS S á m u e l : T. ház! Én csak röviden az 
előttem szóló érdemes barátom észrevételére va
gyok bátor azt mondani, hogy mielőtt a pénzügyi 
bizottság jelentése részletességben tárgyaltatnék, 
ha valaki kíván a ház szabályainak értelmében áta-
lánosságbau szólni, az átalános vitában részt vehet 
a nélkül, hogy ez által a pénzügyi bizottságnak 
valamit derogálna. (Felkiáltások: Arról szó sem voltl) 

E l n ö k : Nyáry Pál képviselő úr, ha jól ér
tettem, indítványát szintén azon alternatívával 
tette, hogy most kíván-e a t. ház felette határozni, 
vagy midőn a végleges költségvetés fog előterjesz
tetni ? Nem tudom, a t. ház beleegyezik-e abba, hogy 
majd mikor a végleges költségvetés adatik be. (He
lyeslés, zaj.) Áttérünk a napirendre. 

Tisza K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
hogy napirenden ezen előterjesztésekre vonatkozó
lag mindenesetre az átalános vita van: mert az 
átalános vita eddig még mindig megelőzte a rész
letes vitát, s csak ha az átalános vita befejeztetett, 
lehetett a részletes vitára átmenni. A napirendre 
térés által tehát nem méltóztatnak azt kimondani, 
hogy ehhez a tárgyhjz nem szólhatunk, és nem is 
méltóztatnak épen czéljokat elérni. 

Különben az mondatott itt egy igen t. képvi
selőtársunk által, hogy ezen indítványt kinyomatni 
s napirendre kellene tűzni. Én nem vagyok ezen 
véleményben. Először, mint épen maga Nyáry Pál 
t. képviselőtársam előadta, ő nem szándékozott 
forma szerint inditványt tenni, mert még csak nem 
is kivánta határozottan, hogy az általa felhozott 
eszmék felett a ház most határozzon. De továbbá 
emlékeztttem a t. házat a folytonos gyakorlatra 
is, mely szerint, midőn valamely tárgy napirendre 
volt kitűzve, az e tárgyra beadott inditványok, 
mint vélemények azon tárgy fölött tekintettek, s 
külön napirendre nem tűzettek ki, hanem azzal 
együtt tárgyaltattak. 

A mi különben magát a dolog lényegét illeti: 
Nyáry Pál nem kivánt most határozott inditvány-
nyal fellépni, hanem nézetem szerint is igen helyes 
nézeteket és elveket kivánt megemlíteni, fentartva, 
hogy ha ugy méltóztatik határozni, később foglal
tassák az rendszeres inditványba. Én magam is 
ahhoz, hogy a felett most ezen perczben határozat 
hozassák, nem ragaszkodom; de azt kénytelen va
gyok nyilvánítani, hogy igenis, magam is azon né
zetben vag . ok, hogy mindaz, a mit mi most ezen 
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egyes tételekre nézve teszünk, valósággal tökéle
tesen egyenlő a semmivel. Megmondom, miért. 
Mert lehetnek ezen előterjesztésben tételek, me
lyeket, ha telik, nagyon szivesen megadunk; lehet
nek tételek, melyeket részemről, ha telik, szeretnék 
megkétszerezni vagy megnégyszerezni. Igen, de 
minden egyes tételnél azt kell mondani, hogy ha 
telni fog, ennyit, ha pedig nem telik, ennyit adunk, 
szóval mindaddig, mig az összes kiadásról s az összes 
bevételről értesülve nem vagyunk, ez csak névle
ges és nem valóságos budgettárgyalás. 

S i m a y G e r g e l y : T. ház! Én részemről e 
közbejött vita okát abban látom, hogy talán igen 
tisztelt képviselőtársunk Nyáry Pál idő előtt tette 
meg felszólalását, mielőtt t. i. maga a napirendre 
tűzött pénzügyi bizottsági jelentés felolvastatott 
volna, és ez okozta, hogy a logikai rend mellőzé
sével ezen közbejött kis vita fejlődött. Mindeneset
re a mai napirend első teendője a jelentés felolvasása 
s csak azután lett volna helyén a vonatkozó fel
szólalás. 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Bátor vagyok a jelentés felolvasását és tárgyalását 
annál inkább kérni, mert nem vagyok azon nézet
ben, melyben Debreczen városa érdemes képvise
lője van: hogy t. i. ezen tárgyalás tökéletesen 
egyenlő a semmivel. Ezen ház nem szokott sem
mivel foglalkozni; az általa hozott megállapodá
sok érvényesek és igen fontosak ; a költségvetés 
tekintetében pedig annál inkább fontosak, mert 
erre nézve az átalános elvek megvitatása és meg-
állapittatása okvetlenül szükséges; ennélfogva mi
után azt nem semminek tartom, hanem nagyon is 
fontosnak, bátor vagyok a jelentés felolvasását és 
tárgyalását kérni. (Helyeslés) 

Elnök: Mindenekelőtt a miniszterelnöki költ
ségvetésre vonatkozó jelentés fog felolvastatni. 

Trefort Ágoston előadó (pl vassá a pénzü
gyi bizottságnak a miniszter'olnókségi költségvetésre vo
natkozó jelentését.) Ezután .•) Legczélszerübb lesz 
az előterjesztés egyes tételeit felolvasni, s azután 
az egyes tételeknél a bizottság észrevételeit elő fo
gom adni. (Helyeslés.) 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a szükségle
tet a központi igazgatás és a nyugdijakra nézve. 

Trefort Á g o s t o n e l ő a d ó : Itt természetesen 
máskép á l l : mert a pénzügyi bizottság javaslata 
szerint az összes minisztériumok nyugdijai egy
szerre fognak tárgyalás alá vétetni. 

B o b o r y K á r o l y : Á múlt évben megállapí
tott előirányzatban a miniszterelnökségnek 75,000 
forintnyi költségvetése volt, most pedig az föl
emelkedett 121.400 frtra; ennek magyarázata ab
ban találtatik, mivel a miniszterelnökség személy-

J) Lásd az Irományok 344-ik számának III. részét. 

zete igen megszaporittatott. Nevezetesen itt látok, 
a mi az előbbi előirányzatban nem volt, egy osz
tálytanácsos és egy titkár helyett három titkárt, 
egy fogalmazó helyett öt fogalmazót, 2 segéd 
fogalmazó helyett 3 segédfogalmazót, ezeknek 
pedig nevezetes fizetéseik vannak; 3 szolga he
lyett 6 szolgát látok; a ruhailletményben a ta
valy fölvett 150 frt helyett 630 frtot. Minthogy 
még a jelen, de még a múlt évi költsévgetésről is 
semmi számadás nem fekszik előttünk, nekem ugy 
látszik, t. ház, ha elég volt azon előirányzat a 
jelen évre, és nem tudjuk, maradt-e vagy nem, ab
ból, a mi előirányozva volt, a jövő évre , és azt 
látjuk, hogy az ország terhei annyira megnöve
kedtek: én a miniszterelnöknek költségvetését visz-
szavitetni kívánnám azon összegre, mely 1868-ra 
volt megállapítva. 

De elmaradt a költségvetés tárgyalásából ő 
felségének kabineti irodája. Megvallom, ezt nem 
értem. 0 felségének kabineti irodája vagy az or
szág ügyében működik, és akkor nem állhat fen 
külön, hanem az ő felsége személye körüli minisz
ternek kell alárendelve lennie; vagy nem az or
szág ügyében működik, s akkor a legfelső udvar
tartáshoz tartozik. 

Ennélfogva az őfelsége kabineti irodája czim 
alatt előirányzott 36,400 frtot egészen kitöröltet
ni kívánom (Fölkiáltások : Ez most nincs napiren
den!) és a miniszterelnökség költségvetését a jelen 
1868. évre előirányzott 75,000 frtra reducáltatni 
kérem. 

Trefort Ágoston előadó .• Felvilágosításul 
bátor vagyok a következőtmegjegyezni. (Halljuk!) 
A képviselő úr azt monda, hogy a személyzet meg
szaporittatott. Ez nem áll. A költség szaporodása a 
központi fordító osztály felállításából eredt, mely 
igen szükséges intézmény ily polyglott az or
szágban. 

BobOry K á r o l y : Nem ellenzem tehát, hogy 
a központi fordító osztály . . . (Felkiáltások: Nem szól
hat többet! Menjünk tovább !) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a központi 
igazgatás első rovata 5 tételét.) 

Trefort Ágoston előadó: Ezen rovatra 
nézve lesz szerencsém felolvasni a pénzügyi bizott
ság észrevételét. (Olvassi a bizottság jelentését) : „A 
bizottság az 1. r. A) 5. tételre a miniszteri tanács
jegyző fizetésére nézve, mely a lakbérrel együtt 
5600 forintra van téve, elfogadja ugyan a minisz
térium azon nézetét, mely szerint a miniszteri ta
nács jegyzőkönyvének vezetésére tökéletesen meg
bízható magasabb képességű s állású hivatalnok 
szükségeltetik ; de miután a miniszleri tanácsosok két 
rendbeli osztálya — az első 5000, a második 4000 
forint fizetéssel — rendszeresítetett, a miniszteri ta
nácsjegyzőkönyve vezetésével megbízott miniszteri 
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tanácsos fizetését 4000 írtban véli megállapitan-
dónak, minek folytán a tétel 4600 forintra szállítta
tik le. i ; 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság javaslatát ? (Elfogadjuk]) El van fogadva. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a központi 
igazgatás első rovata alatti többi tétet.) 

Trefort Ágoston előadó: Erre nézve a 
pénzügyi bizottságnak következő jelentése van. 
(Olvassa a jelentést): „A szervezendő központi for
dító osztály, az ország többféle nyelvű népessége 
mellett, a közigazgatás egyik mellőzhetien kellé
kének ismertetvén el, annak költségei, u. m. a mű
ködő személyzet fizetése (I. V. B. L, 2., 3. t.) 5820 
írt átalány (6. r. e.) külön fordítási munkák díjazá
sára, tolmácsok fizetésére, a szükséges helyiségek 
bérletére, a fűtésre s világitásra 9000 forint, egy j 
irodatiszt fizetése (1. r. A. 11. t.) 820 í r t , egy j 
szolga fizetése (3. r. 2. t.) 150 í r t , egy szolga I 
ruha-illetménye (A. r. 2. t.) 70 frt . összesen j 
10,060 frt, helybenhagyandók." 

Elnök: Elfogadja a t. ház a pénzügyi bízott- j 
ság ezen véleményét? (Elfogadjuk!) Elfogad- j 
tátott. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő {olvassa a központi 
igazgatás 2-ik 3., 4., ő., (?., 7., 8 és 9-ik rovatát.) 

Elnök : Elfogadja-e a t. ház e tételeket ? (El
fogadjuk !) Elfogadtattak. 

Trefort Ágoston előadó: Végső összeg , 
120,400 ft. 

Elnök: Méltóztatnak', ezen összeget elfo
gadni? (Elfogadjukl) Elfogadtatott, 

Trefort Ágoston előadó: Még egy átalá-
nos észrevétele van a pénzügyi bizottságnak. 
Ugyanis a bízottság ismétli az 1868-évi költség
vetésről szóló jelentésben tett azon megjegyzést, I 
miszerint a képviselőház által kimondatni véli, hogy I 
a kormány hivatalos közlönyének költségei s be
vételei összeállítva a maga idejében mutattassa
nak ki. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A t. ház magáévíí teszi a bizottság e 
kívánságát. 

S i m o n y í Lajos b . : T. ház! A pénzügyi bizott
ság által előterjesztett budgetben, mely a minisz
terelnök úr költségvetését előirányozza, én részem
ről egy hiányt látok, melyet egyedül csak feledé
kenységnek tulajdonitok, és ez: a mi az átruházási 
jogot illeti. Csak tévedésnek tulajdonítom azért,mert 
a többi miniszterek költségvetésében meg van em
lítve,kivévén az ő felsége személye körüli minisztert. 
A mi az átruházási jogot illeti, azt hiszem, hogy 
nem szükséges megemlíteni azt, hogy ha az átru
házási jog megadatik , akkor az egyes tételek 
megállapítása nincs hatáskörében a törvényhozás
nak, akkor azok tárgyalása nem egyéb, mint fö
lösleges időpazarlás : mert azon esetre, ha az illető | 

miniszternek az átruházási jog megadatik, akkor 
ő nem köteles az egyes tételeket ugy, mint a tör
vényhozás megállapította, megtartani, hanem ő 
az átalános összeget, mely neki megadatik, for
díthatja akként, a mint neki tetszik. Ennek követ
keztében én nagyon óhajtanám, hogy a miniszter
elnökség budgetjébe is beletétetnék, a, mi — csak 
egyet emlitek — a közoktatási minisztérium bud
getjébe is benne van, hogy t. i. az átruházási jog 
a miniszterelnökség költségvetése körében nem 
adatik meg. (Helyeslés.) 

SomSsich P á l : Fölvilágositásul szabad le
gyen előhoznom, hogy a bizottság a virement 
iránt mindenütt véleményt mondott, hol virement 
kéretett. Ezen minisztérium részéről nem kéretett 
virement, tehát nem mondott semmit. A hol pedig 
a, virement positive megadva nincs, ott nincs he
lye. (Helyeslé.) 

Simonyi Lajos báró: Csak egy észrevételt 
akarok tenni t. képviselőtársam nyilatkozatára : 
hogy t. i., ha ezt a pénzügyi bizottság is czélsze-
rünek látja, igen jó lesz ezt itt kimondani. (Helyes
lés balról.) 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a módoát-
vonytj : „Az átruházási jog : a miniszterelnökség 
költségvetése körében nem adatik meg." 

P l l l s z k y FerenCZ: Én nemszeretem jogain
kat gyengíteni. A virement kivétel. Az mindenütt 
áll. hogy nincs virement. a hol különösen meg 
nem adatik. Ha hozzászokunk mindenütt azt mon
dani, hogy a virement itt meg itt megadatik, akkor 
az ellenkezője tételeztetnék fel szabályul, hogy t. 
i. a hol meg nem adatik, ott szabad. Ezért nem 
látom szükségesnek kimondani, mert igen világos, 
hogy virement csak ott engedhető, hol specialiter 
megadja a törvényhozás. (Helyeslés.) 

B ó n í s S á m u e l : Én részemről, t. ház, abba 
belenyugszom, hogy ezen a helyen, mivel a mi
niszterelnök nem is kérte, az átruházásról szó ne 
tétessék; hanem gondolom, a háznak jogát nem 
fogja gyengiteni, hakimondatik a jegyzőkönyvben 
határozatikig, hogy az átruházásnak helye csak 
ott lesz, a hol a ház elhatározza. (Helyeslés.) 

Gliyczy lg l lácz : Én ugyanazt akartam 
mondani, a mit Bónís képviselőtársam; azért elál
lók a szótól. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ennélfogva e helyen az átruházás 
iránti módositványt el nem fogadhatja a t. ház, 
mert az átruházásnak csak ott van helye, hol az 
különösen elhatároztatik. 

Tisza K á l m á n : A t. ház méltóztatott elfo
gadni, hogy az iőjön a jegyzőkönyvbe, a mit Bó
nís barátom indítványozott, a mi az volt, hogy 
mondassék ki a jegyzőkönyvben egyszer minden
korra, s nem csak ezen ügyekre, nem csak a mi
niszterelnök budgetjére, hanem valamennyire áta 
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Iában, hogy virementnak csak ott van helye, ahol 
a ház azt kivételesen megengedi. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Ha beleegyezik aknáz,határozatikig 
kimondatik, hogy csak ott van helye a virement
nak, a hol a hájz különösen megengedi. (Helyeslés.) 

Trefort Ágoston előadó (olvassa a pénzügyi 
bizottság jelentését az ö felsége személye körüli n.inhz-
tei ium költségvetésére vonatkozólag^) 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa az ö felsége 
személye körüli minisztériumra vonatkozó szükséglet 
1., 2., -3., 4.,, 5., 6., 7. és 8-dik rovatát.) 

Trefort Ágoston előadó: A bizottságnak 
a következő észrevétele van. (Olvassa): „A végleg 
kinevezett vagy szolgálattétel végett beosztott 
tisztviselőkre nézve (7. E. 1., 2., 3. t.), kiknek illet
ményei az ideiglenes kiadások közt vannak felvéve, 
de a bizottság által töröltettek, a minisztérium oda 
utasítandó, hogy azokat vagy más minisztériumok 
körében mielőbb helyezze el, vagy szabályszerüleg 
nyugalmazza, vagy pedig végképeni kielégités ál
tal az államszolgálatból bocsássa el." Tehát ez ál
tal a rendkívüli szükségletre előirányzott összeg 
7313 írtról 3600 írtra szállíttatik le. * 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház az állandó pénz
ügyi bizottság véleményét? (Elfogadjuk!) Tehát 
elíogadtatik. 

Trefort Ágos ton e lőadó : Szerencsém lesz 
még a bizottság átalános észrevételeit fölolvasni. 
(Olvassa); ,,b) Kívánatosnak tartatik, hogy az osz
tálytanácsos állása (1. r. 4. t.), mely a f. évi elő
irányzatban nem fordul elő, megszüntettessék, mi
helyt a minisztériumnak az átmeneti időszak vi
szonyaiból következő számos teendői csökkenni 
fognak. 

,,c) E minisztérium hatásköréhez tartozván az 
ő felsége által adományozott czimekről szóló okle
velek kiállítása, felhivatott a minisztérium, hogy 
az azok után járó dijak jegyzékét, melyek a pénz
ügyi minisztériumhoz szállíttatnak s ez által bevé
telbe tétetnek, a bizottsággal közölje. 

„A minisztérium a kivánt jegyzéket bemutat
ván, a bizottság azt azon véleménynyel í erjeszti 
elő, miszerint a minisztérium íelhivassék, hogy a 
nemesség s annak magasabb czimeinek adományuz-
tatása tetemesen nagyobb dijak fizetésével terhel
tessék, s hogy azok elengedésének csak ritka kivé
teles esetekben lehessen helye. 

,,d) Az országos levéltárnál (8. r.) alkalma
zott személyzet megszavazott ideiglenes illetmé
nyeire vonatkozólag ismételve adja elő a bizottság 
azon javaslatát, mely szerint a minisztérium hivas-
sék fel, hogy a Bécsben levő országos levéltár át
szállításáról Budapestre gondoskodjék , hogy az 
az itt levő országos levéltárral, valamint a volt 

]) Lásd az Irományok 344-dik számának IV. részét. 

KíVV. H. NAPLÓ, 18GY8- x ' 

magyar udv. kamarai s az erdélyi kormányszéki 
levéltárral egyesítve, alkalmas helyiségben állittas-
sék fel, a tudomány kellékei szerint rendeztessék s 
a történelmi tudomány érdekében haszonvehetővé 
tétessék, hogy ez utón hazánkban is oly államle
véltár alakittassék, a minők más európai civilisált 
államokban léteznek." 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ság jelentését ? (Elfogadjak!) Tehát e szerint lesz a 
budget kiigazítva. 

Az ő felsége körüli minisztérium költségve
tése be lévén fejezve, következik a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium költségvetése. Erre néz
ve Kemény Gábor b. fogja az előadást megtenni. 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottságnak a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium 1869-dik évre szóló költségvetésének a központi 
veze'ésre vonatkozó jelentése elejét^). 

Tisza K á l m á n : Én részemről, megvallom, 
hogy azt, hogy arról, a mit valamely miniszter 
ilyen alapítványokból kezel, rendszeres kimutatás 
terjesztessék a ház elé, hogy ez igazság szerint a 
budgetnek rendes tárgya legyen, oly természetes
nek találom, hogy őszintén megvallva, csodálkozom, 
hogy most kell a háznak arra nézve határoznia, 
hogy a cultusminiszter tájékozás végett jövőben 
ezeket a ház elé terjeszsze. Azonban a jelen esetben, 
bár azt is be kell vallanom, hogy a jelentésben fog
lalt határozatot kielégítőnek nem tartom, mert 
hiszem, hogy a háznak többet van joga, sőt köte
lessége kívánni, mindazonáltal elfogadom azon 
fentartással, hogy a legközelebbi alkalommal, mi
dőn már tájékozva leszünk ezen alapítványok ter
mészete felől, részemről legalább okvetlenül kí
vánni fogom, hogy mindezen alapítványok jövő
re a budgeibe, jövedelmeikkel és kiadásaikkal 
együtt, rendszeresen bevétessenek és rólok száma
dás adassék. (27 lyeslés.) 

PllSkaril l J á n o s : Az állandó pénzügyi bi
zottság jelentése III . czikke 8. szakasza azt tar
talmazza a brassói görög keleti gymnásíumot ille
tőleg . . . (Felkiáltások: Az később következek!) Ha 
tehát reá kerül a sor, föntartom magamnak a szót. 

B o b o r y K á r o l y : A pénzügyi bizottságnak 
tökéletesen igaza van, midőn aránylag nagynak 
állítja a vallás- és közoktatásügyi minisztérium sze
mélyzetét ; lehetetlen azt el nem ismerni; azonban 
nem csak a vallásügyi minisztériumra nézve áll ez. 
hanem átalában áll az valamennyi minisztériumra 
nézve, és ennek legerősebb bizonyítvány a az, 
hogy ezen személyzetből annyian lehetnek egy
szersmind képviselők is. A provisorium alatt a 
megyei gyűléseket tiszti székeknek nevelték ; mi 

') Lásd az Irományok 347-dik számának bevezetését s I. 
részét. 
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közel vagyunk a miniszteri hivatalnokok nagy 
száma mellett ahhoz, hogy az országgyűlést is el
nevezzék országos tiszti széknek. {Nagy zaj.) És 
mindamellett ezek az urak szolgálhatnak itt is, 
amott is. Természetesen, hogy akik az ország min
den vidékéről a minisztériumhoz fordulnak, azok
nak, ha netán velők volna dolguk, várniok kell 
ezen urakra. (Nem ide tartozik!) Ez csakugyan 
szintén a budgethez tartozik. Veszik azonban a 
kétféle szállásbért, holott pl. most Pest városában 
egyes emberek egy szállást sem kaphatnak. Ennél
fogva én, ha azon indítvány, melyet a napokban 
bemutattam a t. háznak, keresztül nem menne, azt 
fogom indítványozni, hogy ezek az urak, kik ak
kor, mikor mint képviselők működnek és mint 
tisztviselők nem működnek, legalább mint képvi
selők fizetést ne kapjanak. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a központi igazgatás alatti rovatait.) 

VukoviCS SebÖ : Érdemes képviselőtársunk 
Nyáry Pál azon indítványt terjesztette elő, hogy 
mindazon elvek, melyek a jelen budgetben fog
laltatnak, csak a folyó évre értessenek. (Jövőévre!) 
Ha jól értettem az érdemes pénzügyminiszter urat, 
6 ez ellen nem érdemileg tett kifogást, hanem azt 
jegyezte meg, hogy ez már ki volt jelentve ezelőtt 
valamely határozatban, (Törvényben]) és e szerint 
inkább mint feleslegest és nem mint helytelent 
ellenezte azon indítványt. í g y tehát elvben el lé
vén fogadva, a mit Nyáry Pál képviselőtársunk 
előterjesztett, én azon észrevételt vagyok bátor 
tenni, hogy azon itt elősorolt számos hivatalno
koknak fizetése ne tekintessék már a jelen budget 
által végkép megállapítottnak, hanem ép ugy, 
mint a többi elv is, melyek a budgetben szét van
nak szórva, csak a jelen [évre értessék. (FölLiáltá-
sok: A jövÖ évre!) Szóval, hogy a mint az ország
gyűlés ismét összeül és ideje és alkalma lesz ar
ra , érdemileg vétessék fel azon kérdés, vajon 
szükséges-e, hogy az egyes minisztériumokban, 
mint jelenben a közoktatási minisztériumban, oly 
nagyszámú s oly nagy fizetéssel ellátott tisztvise
lők legyenek. Csak ezt akartam kijelenteni. (He
lyeslés bal felöl.) 

Lónyay Menyhért pénzügyéi*: T. ház! 
Minden költségvetés egy évre szól, tehát az idén 
megszavazott tételek csak az 1869-ik évre lesznek 
érvényesek. A jövő évben ülésező országgyülés-
nek tlesz feladata az 1870-ki költségvetést a tör
vény értelme szerint megállapítani, s ennélfogva 
minden tételek a jövőre, illetőleg az 1870-ik évre 
csak akkor lehetnek érvényesek, ha az 1869-iki 
törvényhozás megszavazta. A pénzügyi bizottság 
azonban kijelentette, a mit t. képviselőtársunk ki
van : t. i. hogy a cultusminiszteriumnál levő hiva
talnokok számát lejebb szállitandónak véli, de 

nem már a jövő évben, hanem ezt, mint ezután és 
idő közben létesítendő rendszabályt hozta javas
latba. Ha a t. ház ezt elfogadja, igen természetesen 
az fog következni belőle, hogy a jövő évben ülé
sező törvényhozás elé terjesztendő költségvetésben 
már ezen elv alkalmazása fog a minisztérium által 
javaslatba hozatni, és azon törvényhozásnak teljes 
jogában álland ezen javaslat alapján, ugy mint 
czélszerünek látja, intézkedni. Ez irányban bármit 
határoznánk, ennek ÍIZ 1 870-ik évre érvénye ugy 
sem volna, mert a X-ik törvényczikk értelme sze
rint a költségvetésnek megállapítása mindig csak 
egy évre terjedhet. A törvény e:en rendelete any-
nyira határozott és minden kétséget kizáró, hogy 
e reservatára nincs szükség. (Helyeslés jobb felöl.) 

VukoviCS SebÖ: Igen meg vagyok elégedve 
azzal, uiít a miniszter ur mondott; hanem ezt egye
nesen a hivatalok rendezésére is kívánnám értetni: 
mert ha egyszer valamely hivatal már rendezett
nek jelentetik ki, akkor később azon hivatalra ki
nevezett tisztviselőktől i^en nehéz elvenni a íize-
test. En tehát azt kívánom, hogy mindezen hiva
talnokok, a kiknek száma és fizetése ezen költség
vetésben foglaltatik, ideiglenesen alkalmazottak
nak tekintessenek, azaz csupán a jövő évre al
kalmazottaknak. (Helyeslés balról.) 

Elnök: Elfogadja a t. ház a központi igaz
gatás költségeire szánt 245,000 forintot? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. Egyszersmind elfogadja-e 
a t. ház azon kivánatokat, melyeket e rovatra 
nézve a pénzügyi bizottság előteijesztett? (Elfo
gadjuk !) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A pénzügyi bi
zottság véleménye szerint az átruházási jog a köz
ponti igazgatás költségeiben csak a 7-ik rovat té
telei közt engedtetnék meg. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház e véleményt ? 
(Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetésnek egyházi czélok alatti rovatait.) 

K e m é n y Gábor ClÖadÓ : Erre nézve a pénz
ügyi bizottság óhajtja, hogy: (Olvassa folytatólag a 
bizottság jelentését1). 

Zsedény i E d e : T. ház ! Itten az ág. hitv. egy
házra 36 ezer forint van felvéve. Én ezen 36 ezer 
forint iránt akarok szólani, mely az ágostai hitval
lású egyház számára vettetett ki, és arra kérem a 
t. képviselőházat, »hogy jegyzőkönyvbe méltóztat
nék fölvenni, a mint elfogadja a bizottság észre
vételét, egyszersmind azon végzést is, hogy azon 
36 ezer forint az öt superintendentia közt osztas
sák el, ugy hogy azon superíntendentiák szigo
rúan számolni tartoznak a minisztériumnak. Eddig 
gróf Thun alatt szokásban volt azon gyakorlat, 

' ) Lásd az Irományok 347-dik számának II. részét. 
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hogy egyes egyházi községek folyamodtak a mi
nisztériumhoz, a minisztérium meghallgatta a su-
perintendenst, azután vagy ennek véleménye, vagy 
saját belátása szerint a segélyt elrendelte, de sem
minemű bizonyos elv szerint, nem az egyháznak 
szükségei szerint. Tehát igen jó volna, hogy min
den supeiintendens minden év elején tudja, hogy 
mennyiről rendelkezzék, s azt bizonyos e!v sze
rint fordítaná haszonra, s erről adna be a minisz
tériumnak számadást. 

Ivánka I m r e : T. ház! A szabad egyház, 
szabad állam embere levén, legjobban szeretném, 
ha ilyen subventióról szó sem volna, ha pedig 
már subventióról szó van, akkor azt kérem, hogy 
ne az egyes superintendentiáknak, hanem az egye
temnek méltóztassék kiadatni. Ez majd fog in
tézkedni. 

Zsedényi Ede : Nem az egyetemnek, a szu-
perinte ndentiáknak. 

Ivánka I m r e : Igen is, az egyetemnek ké
rem kiadatni ; különben legjobb senkinek sem 
adni. 

E l n ö k : Elfogadja átaláncsságban a t. ház az 
összeget? {Elfogadjuk!) Tehát a t. ház az egyházi 
czélokra kivánt 290 ezer forintot elfogadja. 

Bi l lder Mihály : T. ház! Nekem ugy tet
szik, mintha azon elvnek, melynek a pénzügyi 
bizottság oly értelmet akar szerezni, miszerint az 
egyház az államtól semmiféle segedelmet ne kap
jon, visszaható erőt is akarnának adni. Ha ez így 
van, legyen szabad kérdeznem, meddig fog ez 
visszamenni ? tán Szent István idejéig ? Mert hi
szen Szent István király is tett alapítványokat 
az egyház számára. A mostan dicsőségesen uralko
dó fejedelmünk és királyunk az erdélyi ágostai 
hitvallású ev. egyház számára 16 ezer frtuyi ala
pítványt tett, melyet önállólag , az alapítvány 
értelmében, szabadon kezelt és most is kezel. 
En azt hiszem, hogy azt is csak azon az utón le
het elvenni, mint azon alapítványokat, melyeket 
egyátalában a magyar királyok állami vagyonból 
tettek. Zsedényi képviselőtársunk indítványa ezen 
emiitettem indítványt megsérti, mivel az a felosz
tás kulcsát nem határozza meg, s ennélfogva az 
egyaránti felosztását különféle vagyonnak se 
zárja ki. Én annálfogva azon inditvány ellen szót 
emelek s arra kérem a t. házat, hogy ne fogadja 
el azt. 

Zsedény i Ede : Az öt superintendentia 
közt az erdélyi szász superintendentia is benne 
van. Előttem szólott azt mondta, hogy alapítvány 
tétetett. Ezt tagadom, mert az adózók zsebjéböl 
alapítványt tenni nem lehet, hanem ó' felsége el
rendelte, hogy évenkint 16,000 forint adassék. En 
az összegnek elosztásáról nem szólok; aztaminisz-

| teriumra akarom bízni, a mely majd lélekszám 
szerint, vagy az eddigi szokás szerint fogja elosz
tani ; csak azt akarom, hogy a superintendentiák 
közt osztassák el. 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház, hogy a már el
fogadott 86,000 írt az ágostai öt superintenden
tia közt osztassék el? {Felkiáltások: Marad' El
fogadjak !) 

Tanlárky Gedeon: Azon elvnek, melyet 
Zsedényi képviselő úr előre bocsátott, t. i. hogy 
azon összeg a superintendentiák közt osztassék 
szét, és ne osztassék ugy, mint most, az egyes egy
házak közt, annak elfogadása ellen, ugy hiszem, 
semmi nehézség nem forog fen ; de hogy milyen 
elvek szerint, a lélekszám aránya szerint osztas-
sék-e fel, vagy pedig megtartassék-e az eddigi 
gyakorlat, melyet átvett a minisztérium, bizo
nyára nem önként, nem jó kedvből, de mivel igy 
találta a dolgot — őfelsége ugyanis az erdélyi szász 
superintendentiának bizonyos meghatározott czé
lokra évenkinti 16,000 forintot adományozott, s ők 
azt ugy tekintették, mint alapítványt, mert min
den egyes positió meg van előre állapítva, hogy 
azokból mi czélra mi adatik — hog-v tehát a t. ház 
belebocsátkozzék ezekbe, azt feleslegesnek tarta
nám, és azért, ha ez egyetlen elvet ki is méltózta
tik mondani, óhajtanám és kérem a t. házat, hogy 
tovább, már magába az administrátióba ne méltóz
tassék bocsátkozni, 

KurCZ G y ö r g y : Nekem tulajdonképen sem
mi észrevételem arra, mit Zsedényi t. barátom mon
dott, annyival kevésbbé, miután Tanárky képvi
selő úr egészen tisztába hozta a dolgot; csak azt 
vagyok bátor megérinteni, hogy mért van épen 
csak az ágostai hitvallású egyházra nézve ez elv 
elfogadva, hogy igy történjék az eljárás? En azt 
hiszem, hogy ha erre nézve kimondatik, akkor a 
többire is ki kell mondani. {Nem ugy van!) 

Szontagh P á l {nógrádi): T. 'képviselőház ! 
Mellőzve azon körülményt, hogy a budgetet, az 
ország költségvetését terhelő ezen összeg azon 
időből ered, melyben ezen összeggel a pátenst 
kívánták az ágostai hitvallású evangélikus hitfe-
lekezetüek előtt megczukrozni, mellőzve, mondom, 
ezen körülményt, de figyelve arra, hogy itt kü
lönféle indítványok tétettek — t. i. egyik az, hogy 
adassék ki a superintendenseknek azon összeg, 
s hogy erről azok disponáljanak ; más részről t. 
képviselőtársunk, Ivánka Imre azt mondja, adas
sék ki az evangélikus egyetemnek, mely szintén 
diplomatikailag elismert testület és oly hatóság, 
melyet én részemről feláldozni valami más dolo
gért nem óhajtanám —- ez maga is mutatja, hogy 
különbözők a nézetek, maga a pénzügyi bizottság 
pedig az irányadó fő elveket, azon néhány szóba 
látta befoglalandóknak, melyek itt felolvastattak, 

36 
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n ° g y t- i- hegyen szabad egyház a szabad állam
ban, ezt tartja egyedül igazságosnak, s épen e/ért 
az egyháznak az államtól való elválasztását és 
függetlenségét tartja egyedül czélszerünek': én e 
tételhez elvben is, gyakorlatban is ragaszkodni 
kívánván, a budget ezen tételét szavazatommal 
törlesztetni véleményezem. {Helyeslés) 

B e t h l e n JánOS gr.: T. ház! Én azt hiszem, 
midőn a t. ház országos segélyt akar adni, akár 
egyes eklézsiáknak, akár hitfelekezeteknek, kö
telessége azt is tenni, hogy akként osztassék fel, a 
mint legczélszerübb. Azon mód, mely jelenleg 
használtatik, tökéletesen ezélszerütlen, a mintZse-
dényi barátom már kifejtette ; és ugy áll ez az 
egész országra nézve, hogy folyamodnak az egyes 
eklézsiák, nem foly be erre az illető egyház, mely 
jobban tudja, hol van a baj, hol kell segíteni, s így 
ezen pénz csaknem egészen el van veszve. Ennél
fogva pártolom Zsedényi képviselőtársam indít
ványát, hogy minden superintendentiának az il
lető összeg adassék ki szétosztás végett és az szá
moljon róla a minisztériumnak. 

Berzenczey L á s z l ó : Véleményem szerint 
Magyarországban, hol az egyházat egyesek és feje
delmek szokták dotálni — meg is van donálva úgy
annyira, hogy Magyarhon területének több mint 
tized része egyházi birtok — hogy a budgetben 
mégis helye legyen az egyház dotatiójának: ez 
furcsa, és mégis elkerülhetlen, mert mig az egyik 
egyház nagyon is gazdag, a másiknak meg sem
mije sincsen. Nem mondhatjuk, hogy szabadegy
házban szabad állam : mert nem szabad a segély ; 
azért jobb csak azokról beszélni; miután a kath. 
egyházat a szegényebbekkel megosztoztatni nem 
lehet, hát csak adjunk meg mi a státuséból azok
nak, melyek rászorulnak. 

Zsarnay I m r e : Én ezen ügyet sokkal na-
gyobbszerünek és fontosabbnak tartom, semhogy 
csak ugy felületesen és nem részletesen tárgyalva 
elhatározzuk. 

Habár az 1848-ki törvény szerint minden 
vallás egyházi és iskolai szükségei az állam által 
fedezendők, mindamellett fontos és még eddig el 
nem határozott kérdés az, hogy az e czélra szük
séges pénzösszeg mi kútfőből lesz meritendő, mi 
feltételek alatt fog ez az állam által az egyes val
lásfelekezetek intézeteire fordíttatni? Ezt igy 
mellékesen s rögtönözve[elhatározni nem lehet, sőt 
káros lenne. 

E lehet oka annak, hogy t. Zsedényi képvise
lőtársam indítványa iránt a reformált vallású kép
viselők közül senki sem nyilatkozott. A mennyire 
én ismerem e valláskövető'k nézetét — bármeny
nyire súlyos a teher, melyet ők viselni kénytele
nek, hogy egyházaikat s iskoláikat fentarthas-
sák, bár mennyire sajnálandó sorsuk azon szép 

tehetséggel biró , kiképzett honpolgártársaink
nak, kik nyomorban és Ínségben élve működnek 
a hazára nézve legfontosabb népnevelési pályán 
— mindamellett a reformátusok nincsenek tisz
tában az iránt, hogy elfogadják-e, és mi feltétel 
alatt fogadják el az állam segélyét ?s méltó aggo
dalmuk van , vajon ez által nem fog-e meg
szűnni önkormányzati joguk, melynél fogva ed
dig, bár szegénységben, de szabadon intézkedtek 
egyházi és iskolai ügyeikben? 

Nem tagadom, hogy az absolut kormány ál
tal megajánlott segélypénzben a protestáns egy
házak — még a legnépesebb superiutendentiát sem 
véve ki — felvették az államsegélyt; én magam 
is pártoltam több egyház folyamodását; igen, de 
ezt csak az iuség és nyomor kényszeritette., ez nem 
a törvényhozás ténye volt. 

Azért én nem kívánom, hogy e fontos kérdés 
a ház által most döntessék el ; ugy is a jelen intéz
kedések csak ideiglenesek, ez osztály-vita sok időt 
venne el ; azt inkább forditsuk a népnevelési tör
vény megalkotására, mely a nép érdekére s a haza 
felvirágzására fontosabb lesz minden eddig alko
tott törvényünknél. 

Én hiszem, e törvényt minden képviselőtár
séra egyformán óhajtja; az én véleményem szerint 
a tiszta hazafiság mérlege az áldozatkészség, mely-
lyel valaki a népnevelést előmozdítja; e nélkül 
a ki magát népbarátnak hirdeti, s állítja, hogy ő 
demokrata, csak ámító s hypokrita. 

Tisza K á l m á n : Én, t. ház, részemről az előt
tem szóló képviselő urnák annyit vagyok bátor 
megjegyezni, hogy azon állítása, mintha a superin-
tendentiák kénytelenek voltak volna azon kegy elem
adományt elfogadni, igen hamar tévútra vezethet
ne , amennyiben, midőn azon kegytlemadomány-
nyal megkináltattak, 1859- és 60-ban tudtomra 
azt valamenyi tuperintendentia visszautasitá. Nem 
szeretném, hogy félremagyaráztassék a képviselő 
úr nyilatkozata, miután ő maga is máskép nem ért
hette. A mi magát a dolgot illeti, szó sincs róla. 
hogy hitem és meggyőződésem szerint az egye
düli helyes viszony állam és egyház közt az, hogy 
mindegyik egyház fedezi a maga költségeit önálló
an, és az állam egyiknek is egy fillért sem ad. 
(Helyeslés.) De nálunk ezt ma még kivinni nem 
lehetvén, nem látom át, hogy midőn az állam az 
egyiket majdnem milliókkal dotálja, ha nem is 
készpénzzel, de alapítványokkal és jószágokkal, 
hogy, mondom, miért kelljen a többinek vissza-
utasitni, ha az állam valamivel segíteni akarja. 
(Helyeslés.) A szerkezetet pártolom. 

E l n ö k : A ház elfogadta az átalános össze
geket, ugy, mint a szerkezetben van, ugy, hogy 
másról nincs szó, csak Zsedényi képviselő úr in
dítványáról, mely a szerkezettel ellentétben nem 
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áll . . . (Fölkiáltások: Nem arról van szó!) Bocsá
natot kérek, indítvány tétetett, s azt hiszem, most 
a szavazás van hátra: méltóztassanak tehát azok, 
kik Zsedényi képviselő úr indítványát elfogadják, 
felállani. (Megtörténik.) A ház Zsedényi képviselő 
úr indítványát nem fogadja el. 

Mihály i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költség
vetésnek a tankerületi főfelügyelőségek alatti rovatait). 

Kemény Gábor b. előadó: Ezen összeget 
a pénzügyi bizottság megszavazandónak véli. 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a 27,400 forintot? 
(Elfogadjuk!) Ennélfogva el van fogadva. 

M i h á l y i P é í e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a tanintézetek fentartása és segélyezése alatti 
első rovatát.) 

Tisza K á l m á n : T. képviselőház ! Igen saj
nálom, hogy az igen t. cultusminiszter úrhoz nincs 
szerencsénk, mert a pesti egyetem számára javas
latba hozott segélyre mielőtt [részemről szavazni 
tudnék, nagyon szükségesnek tartanám, hogy tud
juk azt tisztán és határozottan, hogy a tisztelt mi
niszter ur ezen egyetemet hogyan tekinti: ugy-e, 
mint államintézetet? ugy-e, mint felekezeti intéze
t e t ? mert meggyőződésem szerint az 1848. évi 19. 
t. czikk szerint ugyan az egyetem tisztán és kizá
rólag államintézet; de én sem az eddigi eljárásból, 
mely az egyetem irányában követtetetti sem ez al
kalommal nem látom, hogy a minisztérium határo-
rozattan e nézetből indult volna k i : nem látom 
pedig azért, mert felteszem, ha a miniszter ur ezen 
nézetből indult volna ki , az egyetemről nem 
csak az 50,000 frtnyi segélyre nézve tett volna ja
vaslatot, hanem kimutatta volna annak összes bud-
getjét jövedelmeivel és kiadásaival. Eu tehát ré
szemről azon meggyőződésben' vagyok, hogy kö-
telességszerüleg az 1848. XIX. tczikk folytán a 
cultusminiszter az egyetemet tartozik mint állam
intézetet tekinteni; de ha ebben csalatkoznám és 
másképen méltóztatnának itélni, azon esetben a 
kivánt 50,000 forintot megszavazni nem volnék haj
landó. Én tehát bátor vagyok indítványozni, 
mondja ki a t. ház, hogy (Olvassa:) „A tház az 
egyetemre kért 50 ezer frtot megszavazza, miután 
az egyetemet már az 1848. XIX. törvény czikk 
folytán, mely azt egyenesen a közoktatási miniszter 
hatósága alárendeli, tisztán államintézetnek taríja; 
de épen ezért elvárja, hogy a cultusminiszter ur ez 
egyetem összes vagyonáról, jövedelméről, kiadá
sáról mielőbb pontos kimutatást fog a ház elé ter
jeszteni." 

Gorovo István közgazdasági miniszter: 
Azon kérelemmel járulok a t. ház elé, méltóztassa
nak ezen pont felett a tanácskozást akkorra halasz
tani, midőn a t. érdekelt miniszter ur meg fog je
lenni. A miniszter ur, mint értesítve vagyok, nem 
tudta, hogy budgetje most tárgyalás alá fog vé

tetni, de intézkedés van téve, hogy azonnal meg
jelenjen. (Helyeslés.) 

ElnŐfe: Ezen pont elhatározása tehát elha-
lasztatik. 

Mihály i Pé ter j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a hcdai József-műegyetem költségeiről szóló 
pontját) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a bizott
sági jelentés illető részét. J) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontot? (E^-
fogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa költségvetés
nek az iparmuzeumra vonatkozó tételét.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontot? (El
fogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a pesti Rókus-kórházra vonatkozó pontját.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a Uzott-
ságijvélewényt. 2) 

E l n ö k : Elfogadja a t, ház a pénzügyi bizott
ság véleményét e pontra? (Elfogadjuk!) Elfo
gadtatott. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a költségve
tésnek a pesti angol kisasszonyok zárdájára vonat
kozó pontját.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház az e rovat alatti 
összeget? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihá ly i Pé ter j e g y z ő (olvassa a pozsonyi 
föreáltanodára vonatkozó rovatot) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa): „3). 
A pozsonyi főreáltanoda részére a bizottság ajánlja 
a kért 4000 frtot (14. 1. b.) megszavazni, azonban 
azon kikötéssel, hogy az állam által fizetett taná
rokat a kormány nevezze ki.CÍ 

E l n ö k : Elfogadja e a t. ház az e rovat alatti 
összeget? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 7. és 8-ik 
pontot.) 

Kemény Gábor b. előadó (oka ssa a vé
leményt. 3) 

E l n ö k : Elfogadja' t. ház a bizottság vélemé
nyét ? (Elfogadjuk !) Elfogadtatott. 

Mihályi Péter jegyző (olvassa a 9. pontot.) 
Kemény .Gábor b. előadó (olvassa1). 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk !) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 10—12 

pontot^ melyek elfogadtatnak. Olvassa a 13-dikat.) 

*) Lásd az Irományok 847-ik száma alatt a III. rész 1-
pontját. 

*) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III.' rész 2. 
pontját. 

3) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. rész 4 . 
pontját. 

4) Lásd az Irományok 347, száua alatt a III . rész 5 . 
pontját. 
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Kemény Gábor b., előadó (olvassa a bizott
sági véleményt '). 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 14. és 15-ik 

pontot, mely szó nélkül elfogadtatik. Olvassa a 16-ik 
pontot.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó (olvassa a bizott
ságijelentést 2). 

Elnök : Elfogadja a tiszt, ház? (Elfogadjiűt!) 
Mihályi Péter jegyző (olvassa a 17-ik 

pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó (olvassa a vé

leményt s). 
Puskaritt JállOS: T. ház! Bátor vagyok in

dítványozni, hogy e pontból kimaradjon a bizott
ság által feltett azon kikötés, hogy aa állam által 
fizetett tanárokat a kormány nevezze ki. Azért in
dítványozom ezt, mert a brassói gör. keleti gym-
nasium tisztán felekezeti és magán-iskola, melyet 
az egyházközség maga tart fen. Kimaradását in
dítványozón másodszor azért, mert mikor ö felsége a 
gör. keleti brassói gymnasiumnak ezen segélyt 
adományozta, akkor ezen feltétel nem volt legfel
sőbb akarata. (•Zaj.) Kérem, ő felsége legfelső ha
tározatában nincs erről semmi intézkedés. Indítvá
nyozom továbbá azért, mert a kormány sem vette 
eddig igénybe ezen kikötést vagy jogot, hogy t. i. 
maga nevezze ki a tanárokat, csak a bizottság 
tette belé. Továbbá azért indítványozom, mert 
akkor nem volna segélyezés, hanem ára annak, 
hogy az egyházközség ezen jogát adja fel. To
vábbá , uraim, azt gondolom, hogy ezen feltétel mel
lett a község a segélyezést nem is fogja elfogadni. 
(Felkiáliásí k: Nagyon helyes lesz, ha nem fogadja el!) 
T. ház ! Az állam ad más iskoláknak is efféle segélye
zéseket, és pedig itt az 5-ik pontban az újvidéki gym
nasiumnak a nélkül, hogy ott afféle kikötéseket 
tenne. Kérem a t. házat, miután a gör. kel. romá
noknak csupán csak ez egyetlen egy, brassói 
gymnasiumjok van, adja meg a segélyezést, de 
hagyja meg jogát is, és hagyja ki azon kikötést, 
hogy az állam által fizetett tanárokat a kormány 
nevezze ki. 

Tinku Á b r a h á m : Ha a t. háznak nincs 
valami utógondolatja, (Ohó!) akkor, azt gondolom, 
minden feltétel nélkül megadhatja ezen segélye
zést a brassói gymnasiumnak. Mert vegyük péld. 
a praxist: hogy fogja az állam ezen jogot gyako
rolni ? A brassói gymnasiumban meg vannak vá
lasztva a tanárok, ezen javaslat pedig csak az 

1) Lásd az Irományok 347. ez. alatt a III. rász 6. pontját. 
a) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. rész 7. 

pontját. 
3) Lásd az Irományok 34 7. száma alatt a III. rész 8. 

pontját. 

1869-ik évre szól. Ha most az állam 1. január 
után néhány tanárt nevezne ki a brassói gymna-
siumba, mit fognának csinálni azon tanárok, kik 
már ott működnek? De azonkívül is, tisztelt ház! 
ezen gymnasium akárhogy fentartotta magát, 
eddigelé is az állam segélyezésével, s az absolu-
tismus sem tett oly nehéz conditiókat, melyek a 
gymnasium autonómiáját veszélyeztetnék. Én te
hát pártolom Puskariu ur indítványát, és kérem 
a tisztelt házat, hogy a szóban levő kikötés, mely 
másutt sem fordul elő, hagyassák ki-

Bor lea Zsigmond : Tiszt, ház ! Szerintem a 
constitutionalismussal és a szabadság szellemével 
egyátalában össze nem egyeztethető, hogy azon 
hitfelekezetek és nemzetiségek, melyek az absolu-
tistikus kormány alatt is jogokat gyakoroltak, 
ezen jogaikban a constitutionalis kormány által 
csonkittassanak és igy károsittassanak. Mert, en
gedelmet kérek, a brassói gör. keleti gymnasium 
ezen jótéteményt az absolutismus korszakában is 
élvezte; akkor is 4,000 forintnyi segélyt kapott, 
a nélkül hogy ezen terhes conditió kiköttetett 
volna. Szerintem igazságtalan és inconstitutionalis 
dolog, hogy most, midőn e hazában annyira hangoz-
tatik a szabadság, valamely jog annyira korlátoz-
tassék, mint az az absolut kormány alatt sem tör
tént. Én legalább részemrőFezt nem találom he
lyesnek és igazságosnak, és azért Puskariu indít
ványát pártolom. 

Berzenczey László: Az igazságról levén 
szó, igaz, hogy én is furcsának találom, hogy míg 
a közoktatási minisztériumban már annyi tanácsos 
van, Erdélyország részéről ide egyetlen egy kath. 
sem neveztetett ki ; de az oláhok részéről mégis 
ott vau egy, és ez épen igen tisztelt Puskariu kép
viselőtársunk, ki ámbár maga is az igen t. köz-
oktatásügyi minisztérium által neveztetett ki, még
is tiltakozik az ellen, hogy az állam tanárt nevez
zen ki Brassóba; magát az állam által tanácsossá 
kineveztette, azt azonban már nem helyesli, hogy 
az állam tanárt is nevezzen ki. 

Utógondolatokról is hallottam valamit fel
említeni. Ez gyanúsítás. Hogy azonban önöknek 
itt utógondolatjok van: mind hátra néznek Oláh
országra s szeretnének az állam által nevez
tetni tanárokat s tán erdélyi hivatalnokokat : 
ezen utógondolatot az egész világ ismeri. 

Az is mondatott, hogy a donatióban ő felsége, 
mikor azt adományozta, ily feltételt ki nem kötött. 
Nem tudom, minő donatióról van szó; de azt gon
dolom, hogy nem donatió, hanem dotatió, azaz épen 
oly kormánysegély volt, mint midőn ma ezen nem
zeti gyűlés azt a budgetbe felveszi és megadja. 

Véleményem szerint, ha csakugyan oly inté
zetről volna itt a szó, minők az erdélyi protestánsok 
iskolái, melyek bár szegények, azt saját vagyo-
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nukból alapították és tartják fen, hogy ők jogosak, 
ezt értem ; de midőn a roppant nagy román nemzet, 
mely fenhangon mondja, hogy felfal minket pa
rányikat, az államsegélyezésre szorul: ez szomorú 
illustratiója az 6* müveltségöknek. 

Ha méltóztatnak külön gazdálkodói, ám mél
tóztassanak ezer tanárt választani. Hanem 
mig az állam ad segélyt, az államnak joga van 
belenézni, kik azon tanárok, kik az ifjúságot ta
nítják, nehogy az ifjúságot is valami utógondo
latra tanítsák. (Derültség, helyeslés.) 

BÓnis S á m u e l : T. ház! Én azt tartom, mi
dőn a t. ház költségvetéseit megállapítja, megálla
pítja a maga bölcs belátása szerint, a maga jövedel
méhez mérve, s bizonyos megállapított alapesz
mék nyomán; ott tehát a háznak utógondolatáról 
szólani nem csak joga nincs senkinek, sőt utógon
dolattal vádolni a házat illem ellen is van. (Helyes
lés.) Én azt gondolom, midőn a pénzügyi bizottság 
ezen véleményét adta, adta kiindulva azon alap
eszméből, hogy mindenütt, hol az államé az iskola, 
a kinevezés az állam kormányát illeti, a hol feleke
zeté az iskola, illeti a felekezetet, de ott a feleke
zet az állam segélyére nem is támaszkodhatik. Ha 
most azon intézet államgymnasiummá alakíttatott 
át, a mennyiben az állam fogja fentartani, igen 
természetes következtetés, hogy azon alapelveknél 
fogva az államkormánynak kell a kinevezéseket 
intézni. 

Tinkl l Á b r a h á m (szólani akar. Nem lehet 
kétszer szólani!) 

E l l i ö k : A kérdés az, hogy a 17-dik rovatot 
a pénzügyi bizottság véleménye szerint elfogadja-e 
a ház? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

P u s k a r i u J á n o s : Az én indítvány om nem 
került szavazás alá. 

E l l i ö k : A ház nyilatkozott arra, hogy a bi
zottság nyolczadik pontját elfogadja, következő
leg, ha e pontra nézve ellen-indítvány tétetett, az 
elesett. (Felkiáltások: De nem szavaztunk! Szavaz
zunk!) Én a kérdést feltettem. Ha felállással kí
vánja eldönteni a ház, méltóztassanak feíállani 
azok, kik a nyolczadik pontot, ngy, a mint szer
kesztve van, elfogadják. (Megtörténik.) A ház több
sége a nyolczadik pontot elfogadván, az indítvány 
elesik. 

Mihá ly i P é t e r j e g y z ő (olvassa a 18-ik ro
vatot.) 

E l n ö k : Elfogadja-e a t. ház? (Elfogadjuk!) 
Elfogadtatott. 

Délután osztály ülések levén, az ülést elosz
latom. 

Holnap d. e. 10 órakor folytatjuk a tárgya
lást. 

Az ülés végződik d. u. 11/2 órakor. 




