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

Tárgyai: Kérvények bemutatása, A főrendek üzenik, bogy a póthitel irátiti törvényjavaslatot elfogadták. A Magyarország 
és Erdély egyesülésének részleteit szabályozó törvényjavaslat benyujtatik. A gyorsiroda rendezésére nézve bizottsági javaslat nynjtatik 
be. A delegatió hiányzó tagjaira történt szavazás eredménye kihirdettetik. Az 1867 diki államköltségvetésnek a vallási s közoktatási 
minisztériumra vonatkozó további tételei niegállapittatnak. A főrendek üzenik, hogy a fiumei ügyben keletkezett határozathoz hozzájá
rultak. A magyar-horvát egyezményről szóló törvényjavaslat benyujtatik. 

A kormány részéről jelen vannak: Gorove Ist
ván, Lónyay Menyhért, Wenckheim Béla b.; később 
Andrásy Gyula gr., Eötvös József b. 

Az ülés kezdődik d, e. 10XU órakor. 

E l n ö k : Az ülést megnyitom. A mai ülés 
jegyzökönyvét Mihályi Péter jegyző lír vezeti; a 
szólani kívánók neveit Paiss Andor jegyző úr 
Jegyzi-

A múlt ülés jegyzökönyve fog hitelesíttetni. 
M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a november 

12-én tartott ülés jegyzökönyvét.) 
Elnök: A jegyzőkönyv hitelesitve van. 
A temesvári ipar- és kereskedelmi kamara a 

volt absolut kormány és a cs. kir. szab. államvas
pályatársulat közt lb55.évben az oraviczaiésbog-
sáni kir. kincstári uradalom iránt kötött adásve-
vési szerződésnek megvizsgáltatása, a társulat által 
véghezvitt erdó'pusztitások meggátlása és a bán
sági bánya-ipar emelése tekintetéből létesítendő 
intézkedések iránt kérelmez. 

Nagy-Kikinda kerületének képviselőtestü
lete és a nagy-kikindavárosi szerb egyház közön
sége a nemzetiségi kérdésben már előbb általok 
beadott kérvényt megújítván, küldöttségileg ké
rik, hogy azt a képviselőház figyelembe venni 
méltóztassék. 

E két kérvény a kérvényi bizottsághoz téte
t ikát . 

MiletiCS SzvetOZáT : Miután Nagy-Kikinda 
városa kérvénye a nemzetiségi kérdésre vonatko
zik, mely tárgyban már a központi bizottság vé

leményét a háznak beadta, ugy hiszem, e kér
vényt a kérvényi bizottsághoz oly hozzáadással 
kell utasítani, hogy azt praeferenter tárgyalván, je
lentését minél előbb beadja. 

E l n ö k : Tehát a kérvényi bizottsághoz téte
tik ;it, azzal a hozzátétellel, hogy mielőbb adja 
bejelentését. 

Zsedél iy i E d e : Nem értettem a végzést. A 
központi bizottság a nemzetiségi kérdésben jelen
tését már beadta; nem tudom tehát, hová utasit-
tassék ? 

E l n ö k : Nem azt kérte a t. képviselő úr, hogy 
a nemzetiségi bizottsághoz utasittassék, mely e 
tárgyban már befejezte működését, hanem azt, 
hogy a kérvényi bizottsághoz menjen és ez a tárgyat 
előzetesen tárgyalva, jelentését minél előbb adja 
be. (Helyeslés) 

Nyáry Gyula b. a felső háztól üzenetet hoz. 
N y á r y G y u l a b. f ő r e n d i j e g y z ő (az el

nöki szék ele áll): Méltóságos elnök! Tisztelt kép
viselőház ! Van szerencsém jelenteni, hogy a fel
ső ház a képviselőház példáját követve, apóthitelről 
szóló törvényjavaslatot elfogadta. Én pedig bá
tor vagyok a jegyzőkönyvi kivonatot tisztelettel 
átnyújtani. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főrendek 
jegyzőkönyvi kivonatát.) 

E l n ö k : Tudomásul vétetik. 
Horváth Károly: Az 1848-ki XXIII-ik 

törvényczikk a sz. k. városokat ugyanoly önálló 
köztörvényhatósági joggal látta el, mint a megyé
ket. Az önkormányzat gyakorlatául a választó 
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polgároknak jogot adott, hogy tisztviselőiket sza
badon válaszszák, miként ezt a megyék közönsé
gei alkotmányos jogaik szerint választották. Sőt 
a sz. kir. városok választó közönségeit azon kiváló 
joggal látta el, hogy mig a megyékben a főispáni, 
főkormányzói állomások a legfelső hatalom, a fel
ség által töltettek be, a sz. kir. városokban a ha
sonló hivatásu főpolgármesteri állomás betöltését 
is a polgárok szabad választására bízta. Azon 
esetre azonban, ha a polgármesteri állomás ha
lál, lemondás vagy más módon megürülne, annak 
végleges betöltéséről a törvény nem gondoskodott. 
Sz. kir. Pest városának polgármesteri állomása kö
zelebb leköszönés által megürülvén, a városi ha
tóság közgyűlése ez állomást, általa helyettesítés 
utján határozta betölteni, éa pedig maga a köz
gyűlés által hozott s kormányilag jóváhagyott 
ház szabályaira támaszkodva. Ezer és néhány száz 
választó polgára Pest városának ezen, a t. képvi
selőházhoz intézett kérvényökben azon vélemé
nyüknek adnak kifejezést és az iránt panaszlanak, 
hogy a választó polgárok az ő érdeklett kiváló 
joguk gyakorlatában sérelmet szenvedtek eme 
közgyűlési intézkedés, illetőleg házszabályok ál
tal. És a folyamodók azon nézetben levén, hogy a 
tisztelt ház állítólagos sérelmöket orvosolhatja, kí
vánták tőlem kérvényüknek benyújtását. Én tehát 
azon alázatos kéréssel adom ezt be a t. háznak, 
hogy ezt a kérvényi bizottsághoz azon utasítással 
méltóztassék küldeni, hogy ez iránti véleményét 
még jelen ülésszak alatt a t. háznak mutassa be. 

Elnök: A kérvényi bizottságnak ily utasí
tással kiadatik. 

Belügyminiszter úr törvényjavaslatot kivan 
benyújtani. (Halljuk! Halljuk!) 

Wenckheim Béla h. belügyminiszter: 
T. ház! Az 1847 és 48-ik évi pozsonyi országgyű
lés VII., és a kolozsvári 1848-ik évi országgyűlés 
I-ső törvényczikke alapján és rendelete folytán 
készült, Magyarország és Erdély egyesülésének 
részletes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot 
van szerencsém a t. ház asztalára letenni. (Éljen
zés.) Fölösleges, azt hiszem, indokolnom, meny
nyire kívánatos, mennyire szükséges, igazságos és 
fontos az erdélyi lakosok és egész Erdélyre nézve, 
és méltányos, hogy ezen ideiglenes viszony vala
hára a törvények értelmében rendeztessék. Kérem 
ennélfogva a t. házat, hogy ezen törvényjavaslat ki
nyomását elrendelvén, az osztályokat oda utasítani 
szíveskedjék, hogy ezen törvényjavaslatot praefe-
renter tárgyaláa alá vegyék (Helyeslés); egyúttal 
méltóztassék azt is elhatározni, hogy mihelyt az 
osztályok e törvényjavaslat fölötti tárgyalást be
fejezték, az a szőnyegen levő tárgyalások félbe-
szakasztása mellett is napirendre tűzessék. (He
lyeslés.) 

KSPV. H. NAPLÓ 1865/g- *• 

E l n ö k : A törvényjavaslatot a t. ház felolva
sottnak tekintvén, az ki fog nyomatni') s az osz
tályoknak azon utasítással adatik ki, hogy azt a 
belügyminiszter úr kivánata szerint előzetesen 
tárgyalják. 

A t. ház a gyorsirodára nézve hozott egy 
határozatot, mely által a gyorsirodát állandósította. 
Egyszersmind a gyorsiroda szervezésére bizottság 
küldetett ki. E bizottság beadván jelentését, a t. 
ház azt felolvasottnak veszi, s ez is ki fog nyomatni2) 
és szét fog osztatni. 

A tegnapi szavazás eredménye fog kihirdet
tetni. 

Mihályi Péter jegyző: A közös ügyek 
tárgyalására kiküldött bizottság póttagjainak vá
lasztására beadatott 200 szavazat, melyek között 
üres volt 2. Németh Károly nyert 197, Dellima-
nics István 196, Szelestey László 196, Dapsy 
Vilmos 194, Hováth Antal 194, Hunfalvy Pál 194, 
Kethely József 193, Paiss Andor 132 szavazatot. 

E l n ö k : Az illető tagoknak tudomására fog 
hozatni. 

Napirenden van az országos költségvetés tár
gyalása, és pedig a vallás- s közoktatási miniszté
rium költségvetésének folytatása. 

PaiSS AlldOí' j e g y z ő (olvassa a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium költségvetésének az 'ösz
töndíjakra vonatkozó első rovatát.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A központi bi
zottságnak nincs észrevétele e pontra nézve. 

E l n ö k : Az első pont változatlanul elfo-
gadtatik. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a második 
pontot.) 

K e m é n y Gábor b . e lőadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó pontját.') 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 3-ilc pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó: Nincs észrevé

tel. (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 4-ik pontot.) 
Kemény Gábor b. előadó (olvassa a bi

zottsági jelentés illető pontját.*) 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ? (Elfogadjuk!) Kö

vetkezik az 5-dik pont. 
PaiSS AnÜOl* j e g y z ő (olvassa az 5— 10-dik 

pontot, mdyek változtatás nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 11-dik pontot.) 

Kemény Gábor b. előadó: A pénzügyi bí • 
zottságnak nincs észrevétele. 

í ) Lásd HZ Irományok 362-dik számát. 
a) Lásd az Irományok 363-dik számát. 
3) Lásd az Irományok 347. száma alatt a III. résznek az 

ösztöndíjakról szóló szakasza l ) pontját, 
*) Lásd EZ Irományok 3á7-dik száma alatt a III. résznek as 

ösztöndijakról ezóló szakasza 2) pontját. 
37 
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E l n ö k : Elfogadtatik. 
Bethlen János gr. : Nekem ugy tetszik, 

hogy ez: ,,a nagy-enyedi collegiumnak kárpótlás 
fejében" nem helyes ezim , mert a nagy-enyedi 
collegium kárpótlását kikapta. A segélyezés, me
lyet a nagy-enyedi collegium huz, ha ezen czimen 
marad, zavart okozhat. Legjobb lenne valamely 
helyes czimen megállapodni. (Marad!) 

E l n ö k : A t. ház az ösztöndijak és egyéb 
tanulmányi kiadások rovatait ezek szerint meg
állapította. 

PaiSS Al ldor j e g y z ő (olvassa a népnevelés 
alatti 1-sö rovatot.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvassa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó részét.1) 

Elnök: Elfogadja a t. ház? (Elfogadjuk!) 
PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 2—5. rova

tokat, mehjek észrevétel nélkül elfogadtatnak. Olvassa 
a 6-dikat.) 

Kemény Gábor b. előadó (olvas sa a pénz
ügyi bizottság jelentésének erre vonatkozó megjegy
zését.'1) 

ElnÖk : Elfogadja-e a t. ház a pénzügyi bizott
ság véleményét? (Elfogadjuk!) 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a 7-ik rovatot) 
ElnÖk : E szerint a népnevelés alatti összes 

rovatokat a t. ház elfogadta. 
P a t a y I s tván : Tisztelt ház ! A tisztelt ház 

átalánosságban keresztül ugorva fogadta el az 
összegeket. Méltóztassanak megengedni, ha az 
utóbbi tételekben figyelmemet magára vonta az, 
hogy a föloszlatott testőrségi alapítványok emiit
tettek. Ma kénytelen vagyok csupán felszólalni és 
figyelmébe ajánlani ezt a miniszter urnák; néhány 
nap múlva azonban erre vonatkozólag interpella-
tiót fogok benyújtani. A t. háznak és az egész ha
zának ugyanis nincs tudomása arról, hogy a fel
oszlatott testőrök alapja hová lett. 

Tanárky Gedeon államtitkár: Előttem 
szólott t. képviselő tír fölszólalására bátor vagyok 
fölvilágositásul megjegyezni, hogy az itt emiitett 
föloszlatott testő'rségi alap nem azon testőrségi 
alap, mely 1848-ban oszlattatott fel, hanem 1780-
ban, midőn a testőrséget alapittották, Erdélyre néz
ve több számú egyénre volt az számitva; de 
később ugy látta az akkori kormány, hogy azon 
egyén sok lenne Erdélyre nézve, és igy évenkint 
20,000 forint az Erdélyre kivetett testőri alapból 
fenhagyatott Erdély részére tanulmányi czélokra. 
Itt tehát ezen testőri alap nem azon tettleges testőri 

J) Lásd az Irományok 347-dik száma alatt a IV. réz* 1) 
pontját. 

2) Láed az Irományok 347. azáma alatt a IV. rész 2-dik 
pontját. i 

alapból van megtakarítva, hanem még az 1780-
ban reducált erdélyi testőri alapból. (Helyeslés.) 

P a t a y I s t v á n : Köszönöm a felvilágosítást, 
de fentartom magamnak e tárgyra nézve az in-
terpellatiót. 

E l n ö k : Tehát a népnevelés alatti rovatokra 
nézve megállapított összeg 295,700 forintot tesz. 

PaiSS Andor j e g y z ő (olvassa a különféle 
nemzeti intézetek segélyezése és tudományos czélok 
előmozdítása alatti 1-sö és második rovatot.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni ? (Elfogad
juk !) Elfogadtatott. 

PaiSS Andor jegyZő (olvassa a 3-dik, 4-dik 
és 5-dik rovatot. Elfogadjuk!) 

E l n ö k : A t. ház mind az öt rovatot elfogadja, 
és ezekre nézve 63,000 frtot állapit meg. 

H o r v á t h K á r o l y : T. ház! Alkalmat veszek 
magamnak felszólalni egy tárgyban, mely már 
egyszer felemlittetett a tisztelt ház előtt, még pe
dig a t. háznak, mint akkor kivettem, tetszésével. 
Jelesen az ifjúság nevelésének fő feladata annak 
szellemi és physikai tehetségeinek és képességeinek 
kifejtése. A physikai képesség tekintetében legkiseb
bet sem látok, hogy itt történnék, hogy legkisebb 
áldozatot is hozna az ország: pedig most különösen, 
midőn az ifjúságot átalában a honvédelmi kötele
zettséggel terheli az országgyűlés, ugy hiszem, ki
váló tekintetet érdemel az, hogy testi nevelésére 
némi figyelem fordittassék. Pest városában egy 
idő óta fen ál], de csak teng, az ifjúság physikai ne
velését előmozditó torna-egyesület. Ezen egyesület 
országos czélti, a mennyiben az nem csak a hely
beli ifjúságot gyakorolja testi gyakorlatokban, ha
nem egyszersmind torna-tanitókat az egész ország 
számára szándékozik és igyekszik kiképezni. E 
tekintetben én azt vélném és arra kérném a tiszt, 
házat, hogy ezen egyletet méltóztassék ez alka
lommal némi figyelembe venni, és legalább egy 
pár ezer frtta] segélyezni. (Helyeslés.) 

Deák FerenCZ Az előttem szóló vélemé
nyét én is párolom. Igaz ugyan, hogy a népokta
tási törvényben mind az iskoláknál, mind a prae-
parandiáknál átalában a testgyakorlat kötelezőleg-
fel van véve ; hanem, hogy mindezeket teljesíteni 
lehessen, igen fontos'volna a torna-egyletet ugy ala
kítani, hogy az tanitókat neveljen. Erre nézve pe
dig nagyon czélszerü az, a mit előttem szóló kép
viselő mondott. Tudom, hogy szűkek az ország 
pénzkörülményei, de nagyon nagy összeg erre nem 
igényeltetik ; legalább a már meglevő torna-egyle
tet alakitsuk tehát át ugy, hogy előkészítse az 
egyéneket arra nézve, hogy annak idejében, mint 
gyakorlati tanítók, egyleteknél és iskolákban fel
léphessenek. (Helyesles.) 

H o r v á t h K á r o l y : Bátorkodom tehát 5000 
forintot e czélra inditványba hozni. (Ez sok!) 
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Tanárky Gedeon á l l a m t i t k á r : T. képvi
selőház ! Én a torna-egylet segélyezését elvben egy-
átalában nem ellenzem, s azt hiszem, hogy nem 
lesz ellene a miniszter úr sem ; hanem mégis na
gyon kérném a t. képviselőházat, hogy minden 
oly indítványt, a mely uj tételt foglal magában, 
méltóztassék a bizottsághoz utasítani, hogy az 
mégis tájékozhassa magát az összegre nézve. 

E l n ö k : Hogy a tisztelt ház szabályszerüleg 
intézkedhessek, szükséges az indítványt Írásban 
beadni. (Nem szükséges!) 

H o r v á t h K á r o l y : Azt látom, t. ház, hogy 
némelyek sokalják az általam indítványozott 5000 
frtot; hogy tehát könnyebben keresztül essünk 
rajta, 4000 frtot hozok indítványba. (Nem so
kaljuk!) 

BÓniS S á m u e l : Én azt tartom, tiszt, ház, 
ha tanácskozás közben valaki hasonnemü indít
ványt tesz, azt írásban mindig benyújtani nem 
szükséges. De talán először meg kellene a. háznak 
határozni, elfogadja-e azt, hogy a torna-egyletet 
segítse az ország ? és ha elfogadta, akkor lehetne 
az összeghez hozzászólani. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Kívánja a tiszt, ház a tornaegyletet 
segíteni ? (Kívánjuk !) Ennélfogva elvileg a segé
lyezés ki van mondva. Most méltóztassanak az 
összegre nézve megállapodni. 

Deák FerentCZ: Az inditvány indokolását 
ugy értettem és azon szempontból is pártoltam, 
hogy az a tornaegylet egyszersmind s főképen 
torna-egyleti tanítókat képezzen. Ezt min' köteles
séget hozzá kívánom tétetni, mert igy van legin
kább indokolva, hogy az állam költségén segélyez-
tetik. Mái* most ezt a kötelezettséget hozzákötni és 
2 — 3000 frtot adni : ezt nevetség nélkül nem te
hetjük. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Az 5000 frtba beleegyezik a t. ház? 
{Beleegyezünk!) Ennélfogva az 5000 frt elfogadta-
tik ugy, hogy az a képezde fölsegélésére fog for
díttatni azon emiitett föltétellel. 

Tanárky Gedeon államtitkár: Miután a 
közoktatási minisztérium költségvetésének tételei, 
egyet kivéve, t. i. a pesti egyetem segélyezését, a 
t. ház által már megszavaztattak , a most is távol 
levő cultusminiszter úr nevében a tegnapi inter-
pellátióra az 8 megbízásából bátor vagyok jelen
teni, hogy az egyetemnek összes vagyona jövedel
mei és kiadásairól szóló pontos kimutatást mielőbb 
a ház elé fogja terjeszteni. Miután igy az inter-
pellátióban tett kívánatnak a cultusminiszter úr 
egész készséggel megfelelni kivan, bátor vagyok 
kérni a t. házat, hogy a kért 50,000 frtot ez évre 
a pesti egyetemnek megszavazni méltóztassék. 

S i m o n y i Lajos b.: Én azt hiszem, Tisza 
Kálmán képviselő úr felszólalása nem egyedül ar
ra vonatkozik, hogy az egyetem költségvetése 

terjesztessék a ház elé, hanem fő czélja felszólalá
sának az volt, hogy a ház nyilvánítsa ki, hogy az 
egyetem, miot intézet, olyan, mely egyik felekezeté 
sem. Azon esetre, ha olyan intézet, mely egyik 
felekezeté sem, akkor kész megajánlani az 50 ezer 
frtot, különben nem. {Atalános helyeslés.) 

Gál JánOS: T. képviselőház ! Méltóztassék 
' nekem megbocsátani, ha t. Nyáry Pál képviselő 
urnák tegnap a költségvetés feletti tárgyalásun
kat megelőző nyilatkozatára bátor vagyok a t. 
házat figyelmeztetni. 

A t. képviselő úr jelen tanácskozásainkat a 
költségvetés felett az idő elkésése miatt nem ta
lálta olyanoknak, hogy az oly alaposan vitattas-
sék meg, mely szerint a jövőre nézve abból valami 
consequentia vonassék. Ugyanazért indítványt 
tett arra, hogy a képviselőház már most mondja 
ki azt, hogy t. i. most valamely dolog alaposan 
alig vitattathatván meg és határoztathatván el 
ezen rövid idő alatt, mostani végzéseink a jövőre 
nézve alapul ne szolgáljanak. A t. képviselő urnag 
ezen indítványa nagyon alapos vol t ; hogy pedik 
határozatba nem ment, a pénzügyminiszter urnák 
azon nyilatkozata szolgált indokul, ho,-y a költ
ségvetésben minden csak egy évre szavaztathatik 
meg. 

És most, t. ház, Tisza Kálmán képviselő úr 
inditványa mit lárgyaz? Hogy oldassák meg ezen 
igen bonyolult kérdés, hogy t. i. az egyetem fe
lekezeti-e ? vagy országos, és semminemű felekezeti 
szinezettel épen nem bir? 

Engedje meg a t. ház, hogy igen röviden 
figyelmeztessem ezen egyetemnek keletkezésére. 
(Nem, ide való! Zaj.) Nagyon röviden teszem azt. 

1635-ben Magyarország akkori prímása Páz
mán Péter a bölcsészet és theologiai facultást ala-
pitotta, később Lózsy és Lippay érsekek a jogi facul
tást. Miután az orvosi facultásnak ily dotatiója nem 
volt, és az 1548-ki-XII. törvényczik azt rendelte, 
hogy a pusztán maradt, az elpusztított kolostorok és 
apátságoknak birtokai tanintézetek felállítására és 
az ifjúság tartására és nevelésére fordíttassanak : 
épen az 1548. évi XII. törvényczikk alapján adott 
M. Terézia az universitásnak alapitványuí némely 
kolostorokat és apátsági jószágokat, az orvosi fa-
cultás alapitása végett. 

Csalhatatlan, hogy ezen universitás alapja 
felekezeti alapból tétetett le. 

Az 1848-iki XIX. törvényczikkben látom 
ugyan, hogy ezen universitás magyar egyetemnek 
neveztetik, és a vallási és közoktatási miniszter 
hatósága alá adatik ; de azért e kérdés még telje
sen és alaposan eldöntve nincsen, mert a 3-ik sza
kaszban tisztán kifejezi azt, hogy a cultusminisz
ter az universitás körül teendőkre nézve az ország
gyűlésnek kimerítő tudósítást tegyen. (Kozbeszó-

37* 
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lások: Nem ctdtus-, hanem közoktatási miniszter /) 
Ezt értem én is. (Ez egészen más!) 

Ennélfogva tehát én ezen kérdést nem most, 
a budget rendén látom eldöntendőnek ; hanem 
véleményem az, hogy miután ngy is különböző 
alapok fordíttattak az universitás alapítására: a 
képviselőház alaposan csak akkor határozhat, ha 
a katholikus status azon orgánumát, mely erre 
nézve nyilatkozni tulajdonképen hivatva van, t. i. 
a katholikus autonómia organisatiójával ennek 
statusgyülését a t. miniszter úr meghallgatja. 

Azon körülmény, hogy fejedelmi dotatio jött 
közbe ezen universitás alapításában, ennek termé
szete felett nem változtat. Igen jól tudjuk, hogy 
Erdélyben ugy a kolozsvári lyceum, min tanagy-
enyedi református collégiumnak doíatiója szin
tén fejedelmi adományokból került ki, a nélkül 
hogy ezért akár az egyiknek, akár a másiknak 
vallásos typusa megváltozott volna. 

Az sem szolgálhat ezen kérdés eldöntésére, 
hogy ha az egyetem katholikus jelleme megtartatik, 
netalán más vallásbeíi tanároknak alkalmazása 
lehetetlenné tétetik. A kolozsvári lyceumról senki 
még kérdésbe sem hozta, hogy az katholikus tanin
tézet, és nekem magamnak azon lyceumban két 
protestáns tanárom volt, kik mindketten az akko
ri gubernium katholikus bizottsága által nevez
tettek ki. 

Továbbá az sem jöhet tekintetbe, hogy talán 
ez által lehetetlenné fog tétetni más vallásfeleke
z e t e k r e nézve az universitásban leendő tanulás. 
Erre nézve 1848-dik évi XX. törvényezikk világo
san azt rendeli, hogy vallás tekintetéből az egyik 
vallásbeíi növendékek a másik vallásfelekezet 
iskoláiba járástól el nem zárathatnak, s ugyanezen 
elvek a gyakorlatban is követtetnek. 

Bátor vagyok egyébiránt a t. képviselőház 
figyelmébe ajánlani, hogy Tisza Kálmán indítvá
nya feletti határozatát addig méltóztassék elha
lasztani, mig a katholikus status autonómiája szer-
veztetik, s ezt illetőleg írásban is következő indít
ványomat nyújtom b e : „A ház képviselő Tisza 
Kálmán indítványa feletti elhatározását elhalaszt
ja addig, mig a katholikus status autonómiája szer-
veztetvén, az illetőket a cultus- és közoktatási mi
niszter e tárgyban meghallgatja, és ez az 1848-
diki XIX. törvényezikk 3-dik szakasza rendele
teihez képest tudósitását az országgyűlésnek meg-
teendi." 

G h y c z y K á l m á n : Részemről átalában nem 
tartom helyesnek, hogy az előttem szóló t, kép
viselő úr oly térre vitte a vitatkozást, melyen 
az könnyen oly mérvet vehetne fel, melyet a 
fenforgó kérdésre alkalmazni nem szándékunk. 
A t. képviselő úr oly érvekkel élt, melyek ha itten 
vitatás alá vétetnek, egészen más kérdések merül

hetnek fel, más alapítványok, sőt más jószágok is 
jöhetnek kérdés a lá ; s azt hiszem, hogy a háznak 
nem áll érdekében, nem czélja most e kérdésekkel 
foglalkozni. {Helyeslés.) Itt sokkal tisztább, egysze
rűbb ténynyel álunk szemben, ez nem bonyolódott 
kérdés: a törvény,az 1848-dikXIX. törvényezikk 
ezen kérdést már eldöntötte, midőn az egyetemet 
minden tekintetben a magyar vallás- és közoktatási 
miniszter rendelkezése alá helyezte. (Helyeslés.) 

A mit képviselő úr még mondott, hogy t. i. 
az emiitett törvényezikk 3-ik szakasza annak első 
szakaszát meggyöngítette, az nem ál l : mert a 3-ik 
szakaszban csak az foglaltatik, hogy a már ki
mondott elvnek, t. i. az egyetemnek a cultusmi-
niszter alá lett rendeltetésének miképen alkalma
zása iránt tegyen a minisztérium további javasla
tot ; és csakugyan nem is történt helyesen, hogy 
ez iránt mindeddig a ház elé jelentés nem tétetett. 
(Helyeslés.) 

En tehát azt hiszem, t. ház, ne menjünk azon 
térre, melyre bennünket a t. képviselő úr vezetni 
akart, s maradjunk a mellett, a mit a törvény már 
megrendelt: mert azok, a miket a képviselő úr 
mond, ha netalán érvényesek volnának is, akkor 
lettek volna előhozandók, mikor a törvénv hoza-
tot t ; most nem de lege, hanem secundum legem 
kell határoznunk. 

T. államtitkár vélekedésein szerint tévedésben 
van, mert ő interpellatióról szólott, midőn ugy em
lékszem, hogy tegnap nem interpellatio történt, 
hanem egy formulázott inditvány adatott be, s ha 
egyszeri hallásra jól fogtam fel azon inditvány 
tartalmát, az abból áll, hogy az indítványozó maga 
is megadatni kívánta az egyetem részére követelt 
50,000 forint segélyt azon tekintetből, hogy ezen 
intézet a törvény által már állami intézetnek van 
kimondva, és egyszersmind ezen megállapított elv 
folytán felszólittatni kívánta a miniszter urat arra, 
hogy az egyetem alapjairól rendes számadást és 
költségvetést terjeszszen annak idejében az or
szággyűlés elé. A cultusminiszter úr részéről ezen 
inditvány második részének teljesítése megajánl-
tatott, az elsőt pedig, azt t. i., hogy ezen egyetem 
állami intézet, a törvény világos rendelete ellen 
kétségbe vonni ugy sem lehet. 

Azt tartom tehát, hogy ezen tárgyban nem az 
interpellatióra adandó válaszról, hanem arról van 
szó, hogy a tett inditvány elfogadtassák-e, vagy 
ne ? s én részemről nem látok érvet, mely útjá
ban állhatna annak, hogy ezen indítvány, ugy a 
mint tótetetett, elfogadtassék. 

P a c z o l a y J á n o s : T. ház! Előttem szóló 
képviselő úr előadását nem helyeslem: mert az 
1848. esztendei XIX. törvényezikkely arról, hogy 
az egyetem országos egyetem lett volna, egy szót 
sem mond; de igen is intézkedik arról, hogy az 
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egyetem jövőre miként kezeltessék ; ennek pedig 
szüksége, megmondom, honnan keletkezett. Min
denki előtt tudva levő dolog az, hogy 1848 előtt 
ugy az egyetem, mint a katholikus oktatás ügyét 
a helytartótanács egy eommissiój* intézte , mely 
eommissiónak az esztergomi érsek, mint katholikus 
főpap, volt elnöke ; miután azonban 1848-ban a di-
casteriális rendszer helyett a miniszteri rend
szer állapittatott meg, igen természetesen az or
szágnak gondoskodni kellett arról,hogy az egyetemi 
és egyéb iskolai ügyek miként fognak kezeltetni, 
í g y keletkezett a XIX. törvényczikk. Ezt bizo
nyítja azon körülmény, hogy azon törvényczikk-
ben egy szóval sincs kifejezve az, hogy az egye
tem országos egyetem lett volna. Ugyanezt iga
zolja a tegnapi napon beadott indítvány : mert ha 
az 1848. évi XIX. törvényczikkben ki lett volna 
mondva az, hogy a magyar egyetem országos 
egyetem, ha ez ugy lenne, akkor ez indítvány 
kétségen kivültökéletesen felesleges volna; hanem 
épen azért tartotta szükségesnek az indítványozó 
az 50 ezer irtot feltételesen megajánlani, mert nem 
tekintette az egyetemet országos egyetemnek, 
melyre rá lehetttt volna mondani, hogy országos 
közintézet, különben indítványának semmi értelme 
nem lett volna. 

Tovább menve, nem helyeselhetem előttem 
szóló képviselőtársam előadását azért sem, mert itt 
valósággal arról van szó, vajon az egyetem alapjai 
országos alapok-e, vagy sem? mert csak azokat az 
alapokat lehet és szabad országos alapoknak nyil
vánítani, a melyek országos alapból vannak felál
lítva. Már pedig, t. ház, ki fogja tagadni, hogy a 
magyar egyetem alapját legelsőben nem Pázmány 
Péter, és nem egyedül a katholikus ifjúságnak a 
magasabb tudományokban való kiképzésére tette 
le? Továbbá ugyanazon alap neveltetett Lippay 
György és azután Szelepcsényi érsek hagyomá
nyai által. (Zaj.) Később tehát a magyar egyetem
nek alapja Szelepcsényi hagyományaiból nevelte
tett, és a magyar egyetem egész 17 7 7.^esztendeig 
mint kizárólag a magyar kath. fiatalság nevelésé
re és kiképzésére rendelt intézet Nagy-Szombat 
ban létezett. Azonban 1770-ben az akkori időben 
dicsőségesen országló Mária Terézia királyné a 
jezsuitákat eltörölvén, a jezsuitáknak azon vagyo
nából, a melyet a jezsuiták nem adományképen 
szereztek, hanem magán utón, ebből fölállította az 
orvosi kart is, és ennek következtében tétetett át 
a kir. egyetem, mint általa királyi adomány nyal 
dotált egyetem, 1777-ben Budára. 1777-ig, mig 
a magyar egyetem királyi dotatióval nem volt 
ellátva, senki m á s , mint az esztorgomi érsek ál
tal nem kezeltetett. í g y áll a dolog. Azonban az 
1790-ki XXIII-ik törvényczikk, és igy ugyazon 
évben kelt törvényczikk, melyben a protestáns 

| atyafiaknak az ö alapítványukat biztositák, bizto-
[ sitott minden alapítványt, a mennyiben világosan 

ki van mondva, hogy az alapítvány más czélok 
ra, mint az alapítók szándéka volt, nem fordittat-
hatik. 

Méltányos és igazságos-e, hogy a nélkül, hogy 
megvitatnék és adatokbői merítenénk tudomást az 
iránt, hogy az egyetem mennyire állam- s mennyi
re magánalapítványokon alapszik? mennyire tö
kéletesen a kath. hitfelekezetüeké az alapítványok 
egy része, mennyire államalapitvány ? hogy mon
dom, annak előleges megvizsgálása s egyszer
smind az illető fél kihallgatása nélkül, egy tollvo
nással egy hitfelekezetnek, mely bizonyára az or
szágban érdemel egy kis figyelmet, (Ugy van!) 
miután az orsz. lakosságnak több mint felét képezi, 
(Ugy van!) hogy ezen kitfelekezet minden kihall
gatás nélkül egyszerre egy tetemes alapítványtól 
megfosztassák? (Helyeslés.) En, t. ház, ezen eljá
rást sem a méltányossággal, sem az igazsággal 
megegyeztethetőnek nem tarthatom , (Helyeslés) 
annál kevésbbé tartom pedig a jelen alkalommal, 
mert a t. közoktatási miniszter úr, ki a kath. val
lás alapitványait mintegy bizományosként kezeli, 
még csak érdemesnek sem tartotta, hogy ezen ügy 
vitatásánál személyesen megjelent volna. 

En tehát jelenleg az indítvány feletti határo
zathozatalt elnapoltatni kérem. (Helyeslés.) 

Deák Ferencz: T. ház! (Halljuk ! Halljuk !) 
Ha ezen kérdést azon modorban tárgyaljuk, mely
ben Gál János képviselőtársunk kezdette és Pa-
czolay képviselő úr folytatta, akkor igen is azt 
mondom, halaszszuk el ezen kérdést minél később
re, mert sokkal több lesz belőle a kár, mint a ha
szon. (Igaz!) 

Ha itt a törvényhozásnál valakinek azon szán
déka lett volna, hogy a kath. hitfelekezetet ala
pítványi javaitól megfoszsza. annak én is határo
zottan ellene mondanék. Hanem a szenvedélynek 
rendesen hibája az. hogy a kérdést nem fogja fel 
egyszerű tisztaságában, hanem a külön eszméket 
összezavarja. (Helyeslés.) Ez történt a jelen esetben 
is azoknál, a kik azt mondják, hogy Pázmány, 
Szelepcsényi s több érsek katholikus alapitvá
nyait az állam el akarja foglalni. Ezt itt senki sem 
akarja, nem is mondotta senki; csak az volt em
lítve, hogy az egyetem állami tanintézet. Nem a 
Pázmány és Szelepcsényi által határozottan kath. 
czélokra alapított egyetemről, nem az emiitett ér
sekek által e czélra adott vagyonról van szó, ha
nem a jelenleg Pesten fenálló magyar királyi 
egyetemről, mint állami tanintézetről. (Helyeslés.) 

Mária Terézia mint Magyarország király
néja alapította ezen egyetemet, s az emiitett érse
kek által tett alapítványokat felhasználta arra. S 
mi ezen egyetemnek neve ? Nem országos egye-
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tem, mint Paczolay képviselőtársam ismegjegyzé, 
hanem magyar királyi egyetem. Magán-vagy hit
felekezeti tanintézeteket szorosan véve királyi in
tézeteknek nem kihatnak, mert a király fejedelme 
az egész országnak, s a mit alapit mint feje az 
államnak, arról nem lehet állítani, hogy kizárólag 
az egyik vagy másik külön felekezet részére ala-
pitotta, {Tetszés) kivált ha az alapitó levélben a 
czél és szándék nem is említtetik. 

Nem ereszkedem egyébiránt jelenleg histó
riai vitatkozásokba. Föl tudnék erre vonatkozólag 
némelyeket én is hozni, miket cultusminiszter úr 
nálam rész-etesebben itsmer, minthogy ő e kér
dést különösen tanulmányozta. Megemlíthetném, 
hogy maga Mária Terézia egykor kérdést tett az 
egyetemnél fölállitandó protestáns tanszék iránt, 
nehogy a protestáns ifjak kénytelenek legyenek 
külföldre menni. (Igaz!) Megemlíthetnék több 
egyes adatot, miből világos, hogy az egyetem 
Mária Terézia idejétől kezdve kizárólag hitfeleke-
Z3ti tanintézetnek nem tekinthető. 

De mellőzöm mindezeket, s csak azt kívá
nom megjegyezni, hogy felekezeti intézeteknél 
azon felekezetnek, a melyhez tartozik az illető 
intézet, túlnyomó, sőt az állam felügyeleti jogát 
ide nem értve, minden egyebekben kizárólagos 
befolyása van az intézet minden viszonyaira, a 
tanárok kinevezésére , a tanrendszer megállapítá
sára. Hogyan állott ez eddig is a magyar királyi 
egyetemre nézve ? A tanárok kinevezése, a tan
rendszernek átalános és részletes meghatározása 
nem a kath. egyháztól függött, hanem egyenesen 
az állam kormányától. Az 1848-dik évi XIX. tör-
vényczikk ezt határozottan a közoktatási minisz
ter teendői közé sorozta, s az ö kötelességévé tette, 
mindezekben a törvényhozás közbenjárásával, a 
hol szükséges, intézkedni. 

Nem arról van itt tehát kérdés, hogy vala
mely alapitvnny, mely jogilag a kath. egyházat 
illeti, attól s annak czéljaitól elvonassék, hanem 
egyenesen arról, hogy a magyar királyi egyete
met állami tanintézetnek tekintvén, megszavaz
zuk-e azon 50,000 frtot, melyet ezen intézetnek 
fentartására a minisztérium kér és a pénzügyi 
bizottság javaslatba hoz? (Tetszés.) 

Én határozottan kijelentem, hogy a magyar 
királyi egyetemet állami tanintézetnek tekintem, 
s ezen alapon a kért 50,000 frtot kész vagyok 
megszavazni. 

Ettől különvált kérdésnek tartom a vagyon
nak, jövedelmeknek és alapítványoknak kérdé
sét. Mint akatholikus egyház hive, sohasem fogom 
az állam vagyonát megcsorbitani akarni, s mint 
képviselő, nem fogok járulni ahhoz, hogy a kath. 
egyházat jogilag illető javak s alapítványok attól 
elvonassanak. {Helyeslés.) 

Ennélfogva szükségesnek látom határozat 
által a közoktatásügyi minisztériumot oda utasitat
ni : teljesítse azon megbízást, melyet az emiitett 
1848-dik évi XIX. törvény különösen a tanrend
szerre nézve foglal magában, terjeszsze elő részle
tesen a magyar királyi egyetem állapotát, fejtse 
ki vagyoni állását, és érintkezvén e czélból a kath. 
egyházzal, hozza tisztába, mik azon javak, jöve
delmek és alapítványok, melyek az egyetem jelen 
vagyonából, mint tisztán római katkolikus czélok-
ra tett alapítványok, a római katholikus egyházat 
illetik, mik azok, melyek annak, mint államinté
zetnek, tulajdon gyanánt tekinthetők, és mik a 
netalán kérdésesek? Mindezekről kimerítő jelenté
sét az országgyűlésének adja be, mely azután a 
miniszter előterjesztését vagy helyeslendi, vagy 
a mennyiben szükséges leend, a netalán előforduló 
jogkérdéseknek — ha egyébként nem lehet, törvé
nyes utón — leendő elhatározásáról is íog rendel
kezni. (Élénk helyeslés.) 

Tisztába hozatván ezek szerint a magyar k. 
egyetemnek, mint állami tanintézetnek, vagyona 
és jövedelmei, azokat a közoktatási minisztérium 
jövő évi költségvetésébe vegye föl, mint bevéte
leket ; vegye fel továbbá minden, az egyetemre 
szükséges kiadásokat is, hogy azok szerint az or
szággyűlés elhatározhassa, szükséges-e, és mily 
összegben szükséges a jövedelmeken felül a meg
kívántató költséget az ország egyéb jövedelmei
ből pótolni. (Helyeslés.) 

Ezeken fölül szükségesnek tartom, kérdést 
intézni a közoktatásügyi miniszter úrhoz, vajon 
azon 50,000 frtban, melyet ő jelenleg a magyar 
királyi egyetem költségeinek fedezésére megajání-
tatni kér, benne foglaltatik-e azon összeg is, mely 
az egyetemi tanárok fizetésének a körülmények 
szerint s a méltányosság tekintetbe vételével leen
dő fölemelésére szükséges? Ha ez az 50,000 frtban 
benne nem foglaltatik, akkor kérem a t. házat, 
mondja ki, hogy e fizetések fölemelését szükséges
nek látja, szólítsa fel a minisztériumot, hogy erre 
nézve tegyen javaslatot, s azt az állandó pénz
ügyibizottságnak adja át, mely azután javaslatát a 
ház elé terjeszsze. (Helyeslés.) 

En részemről előre is kijelentem, hogy a föl
emeléshez, melyet méltatlanság, sőt talán nem vé
tek, ha mondom, botrány nélkül megtagadni sem 
lehetne, szavazatommal hozzá fogok járulni. (Elénk 
htlyeslés.) 

Besze János Ha a vallás- és közoktatási 
miniszter úr azon garantiákat, melyeket Deák Fe-
rencz képviselő tír elősorolt, magáévá teszi és ez a 
jegyzőkönyvbe be fog jönni, akkor elállók a szó
tól. (Helyeslés.) 

Podmaniczky Frigyes b.: Elállók. 
Pulszky Ferencz: Elállók. 
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Hoffmann Pál: Elállók. 
Berzenczey László.- Elállók. 
Manojlovics Emil: Elállók. 
Zsedényi Ede: T. ház! {Zaj. Eláll!) Nem 

szokásom a t. háznak bő beszédekkel alkalmatlan
kodni ; de a jelen esetben a tényálladék consta-
tálása és tisztába hozatala végett az előbbi két 
szónok előadásaira észrevételt kell tennem. (Zaj.) 
T. i. a mint elismerem azt, hogy midőn Pázmány 
Péter lC35-ben (Zaj) az egyetemet Nagy-Szom
batban alapította és annak vezetését a jezsuiták
nak adta át, ez tisztán katholikus intézet volt, s az 
ország az ottani tanrendszer iránt soha törvény által 
nem rendelkezett: de azt nem fogják tagadhatni, 
hogy midőn Mária Terézia, mint Magyarország 
királynéja, a földvári apátsággal ajándékozta meg 
az egyetemet és ennek nyomán ó' nevezte ki az 
egyetemi tanítókat, és az állam, költségén állította 
fel az orvosi és természettudományi osztályokat, 
hogy akkor az már államintézetté vált. Es mikor 
1773-banajezsuita-rendnek feloszlatása után a tőlök 
elvett adományi jószágokat a magyar korona ügyé
sze, mint a jezsuiták vagyona törvényes örököse 
elfoglalta (Helyes!)és részét liezitatió utján el is adta, 
a pénzt az egyetem iskolai alapitványai számára 
adta be. Királynénk, Mária Terézia, az országhoz 
intézett levelében az egész örökséget, 10 milliót, 
az ország rendéinek a magyar ifjúság kiképczte-
tése végett ajándékozta: tehát megint az állam if
júságának, melyhez nem csak katholikus ifjak tar
toznak. Ezeknek nyomán ezen universitás az 
1848. XIX. t. ez. által államintézetnek is kimonda
tott, mert a közoktatási miniszter rendelkezése alá 
bocsáttatott. 

Bóni s S á m u e l : Én részemről Deák Ferencz 
képviselő urnák indítványát egész kiterjedésében 
magamévá teszem, Nincs a házban senki, nem is 
lehet, ki a tisztán katholikus alapítványt, ha az 
olyannak bizonyul be, el akarná venni vagy más 
czélra forditani. Ha tehát a miniszter úr az alapít
ványok természetét közelebbről megvizsgálva, az 
iránt véleményes jelentést ad a ház elé, s az, hogy 
az egyik vagy a másik alapítvány milyen termé
szetű, a ház által megvizsgáltatik és megállapítta
tik : akkor, véleményem szerint, sem a felekezetnek 
nem lesz semmi nehézsége, sem az államnak. Én 
tehát fentartva az országgyűlésnek a miniszter elő
terjesztésére hozandó határozati jogát, Deák Fe
rencz indítványát elfogadom. 

Eötvös József b. oktatásügyi miniszter: 
Nézetem szerint nincs egyéb hátra, mint hogy a 
pénzügyi bizottságnak azon összegekre nézve je
lentést tegyek, melyek azon czélból szükségesek, 
hogy az egyetem tanárai valamivel méltóbb fize
tést nyerjenek, mint jelenleg van, mely csakugyan 
olyan, hogy sem a kor igényeivel, sem a létező 

körülményekkel, sem az ország méltóságával arány
ban nem áll. Egyetemi tanáraink egy része ugy 
van fizetve, hogy valóban más civilizált országok
ban még a gymnasiumi tanítók fizetése is jobb ; 
s épen azon kathedrák tanárai vannak igy fizetve, 
kik a legmagasabb, a legabstractabb tudományokat 
tanítják s ennélfogva a tandijakból semmi jövedel
met nem nyernek. Ha méltóztatnak megengedni, 
én ezen adatokat a pénzügyi bizottságnak e na
pokban átadom. (Helyeslés.) 

N y á r y P á l : Én Deák Ferencz képviselőtár
sunk indítványát épen azon értelemben vettem, 
mint most legközelebb előttem Bónis Sámuel ba
rátom annak kifejezést adott. Azt hiszem, akár a 
praemissákat tekintem, akár az azokból folyó kö
vetkeztetéseket, nem jelenthet az egyebet, mint 
azt, hogy az egyetem államintézetnek törvényesen 
már ki lévén jelentve, szükséges azon intézetnek 
mikénti létele iránt az országgyűlésnek véglege
sen határozni; ez pedig, természetesen, máskép nem 
történhetik, mint ugy, hogy a tisztelt miniszter úr 
a legközelebbi országgyűlésre annak állapota. 
constitutiv részei iránt jelentését beadja. Ha akkor 
azon katholikus alapítványok iránt az követeltet
nék, hogy ne az universitásba ruháztassanak be s 
ne legyenek kiegészítő részei az universitás alap
jának, akkor nem marad egyéb hátra, mint, ha ők 
e kath. alapokat felekezeti czélokra akarják for
ditani, azokból külön tanintézetet állítsanak föl; az 
egyetemet illetőleg pedig az ország pótolja, azt, 
a mi eddig a katholikus alapítványok által pó

toltatott. Ennélfogva, megvallom, megnyugtatá
somra szolgálna, ha indítványozó ur kijelentené, 
hogy ő ugyanezen értelemben tette indítványát. 

Deák F e r e n c z : Bátor vagyok kijelenteni, 
hogy én a véleményt egyszerűen azon értelemben 
vettem: a minisztérium meg van bizva, hogy az 
egyetem állapotáról kimerítő jelentést terjeszszen 
a jövő országgyűlés elé. E jelentés egyik tár
gyát az egyetem vagyonának tisztába hozatala 
képezi; ezt pedig nem lehet másképen eszközölni, 
mint ugy, hogy a minisztérium az addig, remélem, 
megalakult kath. autonóm egyházzal vagy annak 
főpapjaival értekezik , és tisztába hozzák, hogy ezen 
alapítvány tisztán katholikus , amaz kérdéses, a 
harmadik meg állami alapitvány. Vagy megegyez
nek e részben, vagy nem. Egyik esetben ugy, mint 
a másikban, a miniszter jelentését ide terjesztendi, 
és az országgyűlésnek mindig szava lesz ahhoz, 
hogy akár ezen egyezkedést elfogadja, akár pe
dig, ha a kiegyezés' nem sikerül, miképen és mi
csoda bíróság által intéztesse el a fenforgó jogi 
kérdéseket. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Szólásra senki sem lévén felírva, sza
vazás következik. Méltóztassanak tehát a kérdés 
feltevéséhez szólani, ha netalán észrevétele lenne a 
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háznak a feltevésre nézve. A kérdés ez: a magyar 
királyi egyetemre, mint állami intézetre az 50,000 
frtot megszavazza-e a t. ház, vagy nem? {Helyeslés.) 
Ennélfogva méltóztassanak azok. kik a magyar kir. 
egyetemre mint államintézetre az 50,000 forintot 
megszavazzák, felállani. {Megtörténik.) Amagy. kir. 
egyetemre, mint államintézetre, a ház az 50,000 frtot 
megszavazza. 

Most következnek azon indítványok, melyek 
a ház határozatában lesznek foglalva. 

Deák Ferenez képviselő ur azon indítványt 
tévé, hogy az egyetem vagyoni álhipotjára nézve 
a vallás- és közoktatási miniszter jelentést fog ten
ni a háznak; továbbá intézkedést kért arra nézve, 
hogy azon esetben, ha az 50,000 forintban nem 
foglaltatnék az egyetemi tanárok fizetésének föl
emelése, erre nézve a vallási és közoktatási minisz
ter jelentést tegyen a pénzügyi bizottságnak, s az 
jelentést teend a háznak, és a ház intézkedni fog a 
továbbiak iránt. 

Gajzágó S a l a m o n : Tisztelt ház ! Ha jól 
fogtam fel Deák Ferenez tisztelt képviselőtársunk 
indítványát, e szerint a közoktatási miniszter ne 
csak az egyetem vagyoni állásáról tegyen jelen
tést, hanem értekezvén a rom. kath. egyház köze
geivel, hozza tisztába az egyetem v a g y o n á n a k . . . . 
{Zaj) 

Deák FereilCZ : T. ház ! En a miket előad
tam, indokolásául adtam elő azon nézetnek, hogy 
szavazzuk meg az egyetem, mint államintézet ré
szére a szükséges 50 ezer forintot. Ezen indoko
lásban előadtam a módot, melyet ez eljárásra nézve 
szükségesnek tartottam. Minthogy a ház számos 
Tagjai, a mint észrevettem, azt kívánják, hogy az 
indokolás azon része, mely szorosan azon kérdés
hez tartozik, a határozatba igtattassék : ezt nem 
ellenzem. Szükséges ez a felek s átalában minden 
rész megnyugtatására azért, mert ezek az indokok 
bírták a ház egy részét arra, hogy indítványomat 
elfogadja. Nevezetesen sokan azt kívánják a hatá
rozatban világosan kimondatni, hogy a miniszter 
az egyetem vagyoni állapotáról tegyen jelentést a 
jövő országgyűlésnek, hozza tisztába, az egyetem 
vagyonából mi illeti azt egyenesen mint államin
tézetet, és mi az, mi csupán felekezeti vagyonnak 
tekintendő : mert mi a felekezeti, a kath. autonóm 
egyház vagyonából nem akarunk semmit elfog
lalni, csak az állam vagyonát akarjuk arra hasz
nálni. Az indokolás ezen része tehát a határozat
ban megemlíthető. {Helyeslés.) 

Indítványom második részére nézve a mi
niszter ur kijelentette, hogy az 50 ezer írtból a 
tanárok fizetését nem lehet emelni. Erre nézve te
hát ismétlem, hogy ez a pénzügyi bizottsághoz 
volna utasítandó, hol erre nézve a miniszter javas
latot fog tenni, melyet a pénzügyi bizottság meg- j 

vizsgálván, jelentését a ház elé fogja terjeszteni. 
(Helyeslés.) 

G h y e z y K á l m á n : Hogy azok, miket Deák 
Ferenez képviselő úr előadott, t. i. nem csak ma
ga a határozat, hanem annak motivatiója is, a jegy
zőkönyvbe jöjjön, az ellen nincs észrevételem, ha
nem ahhoz képest, a mit Pest b. v. t. képviselője 
előbbi felszólalásában szives volt nyilvánítani, 
szükségesnek látom, hogy hozzá tétessenek még a 
következők : oda t. i., hol az mondatik, hogy 
hozza tisztába a közoktatási miniszter az egyetem 
vagyoni állapotát, tétessék még az, a mit Pest b . v. 
t. képviselője már maga is elfogadott, hogy a köz
oktatási miniszter jelentését további határozatho
zatal végett az országgyűlés elé terjeszsze. {Helyes
lés.) 

ElnÖk: E határozat szerint fog felvétetni, a 
mint Deák Ferenez inditványozá, azzal a hozzáté
tellel, melyet Ghyczy Kálmán képviselő űr hoz
zátétetni kivan. 

Somssic i l P á l : Kérem e sző : „határozat" he
lyébe e szavakat tenni: „további intézkedés vé
gett." Határozatról ne szóljunk, mert meglehet, 
bíróság elé kerül a kérdés. {Helyeslés.) 

B ó n i s S á m u e l : Azt tartom, tökéletesen meg
felelő ezen szó „határozat," mert ha további intéz
kedésre van szükség, majd azt fogja az országgyű
lés elhatározni. 

E l n ö k : Deák Ferenez indítványa tehát elfo-
gadtatik,T Ghyczy Kálmánnak Somssich Pál által 
módositottt hozzátételével. 

PaiSS Al ldor j e g y z ő {olvassa a 7-dik mellék
let alatti rovatot.) 

Kemény Gábor b. előadó.- A nyugdijakra 
vonatkozó részt a pénzügyi bizottság nem vette 
külön tárgyalás alá ezen minisztériumnál, mert 
azon meggyőződésben volt, hogy azt átalánosan, 
s így a többi minisztérium részére is kell elintézni; 
erre nézve tehát nincs külön megjegyzése. 

Pa iSS Al ldor j e g y z ő {olvassa a járulékok s 
egyéb bevételek alatti rovatokat.) 

K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : Az ezen rova
tokban számított tételeket a pénzügyi bizottság 

j észrevétel nélkül hagyja. 
E l n ö k : Elfogadja a t. ház ezen pontokat? 

[Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 
PaiSS A l ldor j e g y z ő {olvassa a rendkívüli 

szükségletre vonatkozó pontokat.) 
K e m é n y Gábor b . e l ő a d ó : A pénzügyi bi

zottság nem tartja szükségesnek ezen összeget 
már most megszavazni. {Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadja a t. ház a pénzügyi bizott
ságvéleményét? (Elfogadjuk!) Elfogadtatott. 

SomOSSy IgnáCZ : T. ház ! A vallási és köz
oktatási minisztérium költségei megállapításánál 
bizonyosan azon feltétel szerepelt, mint a többiek-
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nél is, melyeken eddig keresztül mentünk : hogy 
mindezen költségek az országnak még előttünk 
ismeretlen menyiségü bevételeiből ki fognak telni. 

Azt hiszem, ez oly természetes dolog normális 
időkben, hogy a jövedelemből kiteljék a költség, 
hogy ezt kétségbe vonni sem lehet. Nem is kíván
nék reá észrevételt tenni, ha nem volna az igaz
ságügyminiszter költségvetésére vonatkozó pénz
ügyi bizottság jelentésének végén eziránt tett kü
lön észrevétel, a mit itt a cultusmiuiszterium költ
ségei részéről a bizottság jelentésében nem látok. 
Nevezetesen az igazságügyi minisztériumnak költ
ségvetésére tett pénzügyi bizottság jelentése vé
gén ez ál l : „Van még a pénzügyi bizottságnak 
egy fontos megjegyzése, melyet kijelenteni köte
lességének ismer, s ez az, hogyj a felhozott össze
geknek megszavazását csak azon hiszemben ajánl
hatja, ha a pénzügyminiszter a szükséges fede
zetet rendes forrásokból előteremtem képes, kü
lönben ha a fedezetnek felmutatása alkalmával 
kitűnnék, hogy az nem felel meg az előirt 
követeléseknek, ez esetben a létező hiányhoz 
mért reductiónak kellene bekövetkeznie, hogy 
az államháztartásban a bevétel és kiadások közt 
megkívántató öszhang és egyensúly meg ne 
zavartassák.u Áz hiszem, a mi itt van, nem kivé
telesen áll csak az igazságügjd minisztériumra 
nézve, hamm ez a többi minisztérium költségve
tésére is értendő. (Helyeslés.) 

Lónyay Menyhért pénzügyőr: A Somossy 
képviselőtársunk által tett megjegyzésre bátor 
vagyok megjegyezni azt, hogy a költségvetés be
adása alkalmával már jegyzőkönyvileg annak 
fentartása ki volt mondva, tehát ujabb óvás nem 
szükséges. Egyébiránt jelenthetem a t. háznak, 
hogy a bevételekre vonatkozó számadások már a 
pénzügyi bizottság előtt tárgyaltatnak s nem so
kára a t. ház elé fognak terjesztetni. Átalában 
feleslegesnek tartom jegyzőnyvileg kijelenteni, a 
mit indítványozni méltóztatott, miután az összes 
költségvetés egybeállítása alkalmával, t. i. az er
re vonatkozó törvényjavaslat előterjesztésekor, a 
melyben minden kiadás s bevételek benne foglal
tatnak, fog a ház erre nézve véglegesen határozni, 
(Helyeslés.) 

Somossy IgnáCZ: A t. miniszter úr nyilat
kozatában annyival inkább megnyugszom, mivel 
a jegyzőkönyvbe tételt nem kívántam ; csak ft 1-
hivtam a ház figyelmét arra, hogy azon kivételes 
megjegyzés, mely egyedül az igazságügyi minisz
térium költségvetésénél áll, azon következést von
hatná maga után, hogy a többiekm nem vonatko
zik. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumra vonatkozó költségvetés tárgyalása be lé-
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vén fejezve, következik az igazságügyi miniszté
riumé. 

Kai l tz G y i l l a e l ő a d ó : T. ház! Bátor va
gyok a t. házat felkérni, szíveskedjék mindenek
előtt néhány igen nagy s értelemzavaró hibát, 
mely a nyomatott jelentésben van, kijavítani, ne
hogy tárgyalás közben zavar jójön elő. (Helyeslés) 
Nevezetesen az első lap közepén előforduló e szó 
helyébe: „illetőleg" tétessék: „illó'leg." A jelen
tés második lapján, ott, a hol e kifejezés van : „és 
így 9«,095" hibásan van e helyett: „9895", azaz 
egy zéróval több van, tehát kihagyandó. Végre 
harmadszor a 13-dik lapon ezen tétel: „445,800" 
helyet t : „545,800" kell lenni. 

PaiSS Andor j e g y z ő ( avassa az igazságügyi 
minisztérium költségvetésének a központi igazgatás 
alatti első és második rovatát.) 

Vukovics S e b ő : Nekem e második tételre 
nézve a minisztériumhoz intézendő egy kérdésem 
van, melyre nézve, reménylem, a felelet teljesen 
megnyugtató lesz. Több oldalról hallottam, hogy 
az államtitkár egyszersmind septemvir is ; már ez 
az én véleményem szerint incompatibílis dolog; 
tehát első kérdésem is az volna, áll-e az, hogy az 
államtitkár egyszersmind septemvir? második 
kérdésem az, hogy ha az mind a két hivatalt vise
li, huzza-e mind a két hivatallal járó fizetést is ? 
Ezt kötelességem kérdezni. 

Szabó Miklós államtitkár: Bátor vagyok 
kijelenteni, hogy egyik sem ál l : mert az államtit
kár kizárólag az igazságügyi minisztériumban 
foglalkozik, tehát másodszor természetes, hogy 
egy hivatalt látván el, csak az egy hivatallal járó 
fizetését húzza. 

Kailtz Gy i l la e l ő a d ó (olvassa a bizottsági 
jelentés bevezetését.l) 

Nyáry P á l : Vukovics Sebő barátom felszó
lalása következtében az államtitkár úr által a 
kérdés a ház megelégedésére tisztába hozatott. De 
ha ezt helyesnek itéli a t. ház, akkor azt hiszem, 
személy megnevezése nélkül is ki lehet mondani 
azt , hogy attól, ki államhivatalt visel s a mellett 
még a királyi táblánál vagy a septemviratusnál 
van alkalmazva, megvárja a t. ház, hogy azon 
princípiumnál fogva, hogy csak egy fizetést húz
hat mindenki, második hivatala után fizetést nem. 
hus. Nem akarok személyeket megnevezni; de ha 
az elv már el van fogadva, a nélkül, hogy valaki 
ezt rósz néven veheti, érvényesítendő is ; és ez által 
me» gazdálkodás eszközölhető. 

E l n ö k : Ha vannak a t. képviselő urak kö
zött, kik ehhez szólani kívánnak, méltóztassanak 
nyilatkozni. 

Nyáry P á l : Azon kétely merült fel, hogy az 

') Lásd az Irományok 348-dik számának elejét. 



298 CCCXII. ORSZÁGOS ÜLÉS. (November 13. 1868.) 

o-rszágos képviselői állásra is terjed inditványom. 
Erre nézve kijelentem, hogy nem; én csak a tiszt
viselőkre értem. Eöviden abban foglaltatik indít
ványom, hogy a t. ház határozat erejére emelje 
az t , hogy egy hivatalnok két fizetést nem húzhat 
az állam pénztárából. 

Lónyay Menyhért pénzügyér: Az ígaz-
ságügyminiszterium költségvetésének tárgyalása 
alkalmával Vukovics képviselő úr kérdést tett az 
iránt, ha vajon az államtitkár más államhivatalt 
visel-e és két fizetést huz-e? A válasz egyszerűen 
az volt, hogy nem. Helyesnek látom, hogy budget 
tárgyalása alkalmával ez iránt felvilágosítást le
hessen kérni ; azonban a ház szabályai szerint oly 
kérdéseket, melyek nem szorosan a budget egyes 
tételeihez tartoznak, csak akkor és ugy lehet el
dönteni, ha formulázott külön indítvány adatik be. 
Egyébiránt ez elv alkalmaztatok is, és tudtomra 
nincs egy Ltagja is a minisztériumnak, a ki két ál
lamhivatalt viselne; csak azon nézetben vagyok, 
hogy e kérdés a jelenlegi napirenden levő tárgygyal 
szoros összefüggésben nincs, és ha a ház akar iránta 
határozni, külön indítvány előterjesztése szükséges. 

SÜnay G e r g e l y : T. ház ! Nekem egyene
sen a költségvetéssel összekötött tételre nézve van 
alázatos észrevételem: az t. i. ha a képviselő egy-
szermind állami hivatalt visel, veszi-e a szállásbért 
mind az államhivatal után, mind a képviselőséggel 
járó illetményekben? Véleményem az, hogy mi
után egy képviselő, habár államhivatalnok is, két 
szállást nem tart, az egyik szállásbérről mondjon 
le. (Helyeslés.) 

SomSSich P á l : T. ház! Mégis furcsa, hogy 
mi egy igen fontos minisztériumnak költségvetését 
tágyaljuk, holott tudjuk, hogy az illető miniszter 
nem lehet itt. mert a felső ház tárgyalásán kell 
jelen lennie. Kérem tehát a t. házat, halaszsza el a 
tárgyalást addig, mig az igazságügyi miniszter itt 
megjelenhet, s vegyük elő egy másik miniszté
rium költségvetését. (Hdyeslés.) 

E l n ö k ; Ha kivánja a ház, hogy a belügy
minisztérium költségvetését vegyük tárgyalás alá, 
miután a belügyminiszter úr értesített arról, hogy 
szükség esetén rögtön megjelenik l az ő megjelené
séig felfüggesztem az ülést. (Helyeslés.) 

(Félórai szünet mulva :) A belügyminiszter iír 
megjelenvén, tárgy alhatnók a belügyminiszteri 
költségvetést; most azonban az előadó nincs jelen. 
(Derültség.) 

NiCOliCS SándOr : A pénzügyi bizottságnak 
a belügyminiszteri költségvetésre vonatkozó je
lentése csak tegnap este osztatván szét a háznak, 
igen kevés tagja olvashatta azt át, és még keve
sebb tanulmányozhatta. Kérem tehát e költségve
tés tárgyalásának holnapra halasztását. 

E l n ö k : Ezt annyival inkább tehetjük, mert 
az előadó úr sincs jelen. 

U g y értesültem, hogy a méltóságos főrendek
től üzenet fog érkezui. Addig is felfüggesztem az 
ülést. 

(Negyedórai szünet mulva:) A mélt. főrendek 
jegyzője megjelent. 

Nyáry Gyula b. főrendi jegyző (az elnöki 
szék elé áll): Van szerencsém a mélt. főrendeknek az 
országos választmányra vonatkozó határozatát tar
talmazó jegyzőkönyvi kivonatot tisztelettel átadni. 

M i h á l y i P é t e r j e g y z ő (olvassa a főrendi 
ház üzenetét.) 

ElllÖfe: Örvendetes tudomásul szolgál. 
Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 

T. ház ! Az ő felsége kir. leiratában történt leg
magasabb előterjesztés mindkét ház határozata 
által elfogadtatván, a kormánynak kötelességéül 
tétetett, hogy a Magyar- és Horvátország közt 
történt egyezmény beezikkelyezésére nézve javas
latot terjeszszen a ház elé. Ennek következtében 
van szerencsém a t. háznak az ezen határozathoz 
módosított javaslatot ezennel átnyújtani, azon ké
réssel , méltóztassanak azt kinyomatni és az idő 
rövidsége ruiatt minél előbb napirendre tűzni. 
(Holnap.') 

E l n ö k : Fel fog olvastatni. (Felolvasottnak 
tekintjük!) 

Andrásy Gyula gróf miniszterelnök: 
Csak a bevezetésben vau némi változtatás, és azon 
kivül a 66-ik szakasznál. A többi szó szerint az 
egyezmény szövege. Méltóztassanak tehát megen
gedni, hogy csak az eltérő pontok olvastassanak 
fel. (Helyeslés.) 

Csengery Imre j e g y z ő (olvassa a törvény
javaslat bevezetésé! és 66-ik szakaszát.) 

G h y c z y K á l m á n : Én azt gondolom, t. ház, 
a kinyomatás elősegítése s az idő rövidsége miatt 
csak a bevezetést s az uj 66-ik szakaszt kellene 
kinyomatni; a többit ugy is bírjuk; s kérném hol
napra tárgyalásra kitűzni. (Helyeslés.) 

E l n ö k : A határozat e szerint az, hogy az 
előterjesztett törvényjavaslatnak csak bevezetése s 
a 66. szakasz fog kinyomatni '), s a törvényjavas
lat holnapra tárgyalásra tűzetik ki. 

Zsedényi Ede: T. ház! Miután a napiren
den levő tárgyak felvétele iránt mai napon némi 
zavar okoztatott, leginkább pedig azért, mert írás
ban ki nem volt téve, hogy a sorozatban először 
a vallás-, aztán az igazságügy- s belügyminisztéri
um költségvetése tárgyaltatik, s másodszor azért, 
mert az illető miniszterek nem tudósíttattak, hogy 
az ő budgefjök fog tárgy al ta tni : most tehát arra 
kérném a t. elnök urat, hogy ezután írásban mél-
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tóztassék kitenni, ha a megállapított napirenden 
változás történik, s tessék az illető minisztert fel
szólítani, jelenjék meg. Ez az én vélekedésem ; kü
lönben el nem járhatunk, és zavar lesz. 

E l n ö k : Az országos költségvetés tárgyalá
sának folytatása volt napirenden, először a val
lás-, azután az igazságügyniiniszteri költségvetés; 
azonban csak itt a házban merültek fel olyan kö
rülmények, melyek lehetetlenné tették, hogy a 
kitűzött napirend szerint az igazságügyminiszter 
költségvetése tárgyalíassék; tehát itt a tanácsko
zás alatt történt változás; és a t. ház most a napi
rendet annyiban változtatta meg, hogy kitűzte a 
belügyi minisztérium költségvetésének tárgyalá
sát ; de közbejött akadályok miatt ez sem tárgyal-
tathatik. 

Wenckheim Béla b. belügyér: T. ház ! 
Én gyanitottam, hogy rám kerül a sor, s azon in
tézkedést tettem, hogy ha a belügyi költségvetés 
tárgyalása elkövetkezik, azonnal kivjartak át a fel
sőháztól; miről csakugyan értesíttettem és nem is 
késtem megjelenni. (Felkiáltások; De az előadó nem 
volt jelen !) 

G h y c z y Ignácz T. ház! Miután a költség
vetésnek egyes tárgyai nem feküsznek mind előt
tünk és azokat a pénzügyi bizottság [csak részle-
tenkint terjeszti elő, csekély nézetem szerint leg
jobb volna itteni tárgyalásukat azon rendben föl
venni, a mely rendben azokat a pénzügyi bizott
ság ide beterjeszti. Mert épen ez okoz most is 
fenakadást, hogy a belügyi költségvetés csak ma 
osztatott ki, mig az igazságügyi márki lévén oszt
va, mindenikünk olvashatta, és képes hozzászólni. 
Azt volnék tehát bátor ajánlani, méltóztassék a 
ház elhatározni, hogy az illető költségvetési rész
letek azon rendben jőjenek tárgyalás alá, a mely 
rendben a pénzügyi bizottság beadja. 

Mihályi Péter jegyző : Az előttem ezóló 
képviselő urnák legyen szabad megjegyeznem, 
hogy a tegnapi ülésnek ma felolvasott jegyző
könyvében határozatilag ki van mondva, hogy az 
egyes minisztériumok költségvetései azon sorrend
ben fognak tárgyaltatni, mely rendben a pénzügyi 
bizottság jelentését előterjeszti; tehát azt ujolag 
határozatilag kimondani felesleges. Azonban min
denesette igazolva van a ház abbeli határozata, 
hogy az igazságügyi költségvetés helyett a belü
gyit óhajtotta előlegesen tárgyalni , miután elfo
gadta a t. ház az idokolást. és méítánylotta, hogy 
az illető miniszter jelen legyen költségvetése tár
gyalásánál. Már pedig az igazságügyi miniszter 
nem lehetett jelen. 

G h y c z f IgnáCZ: Ez eset is mutatja, mily 
káxos az, hogy a jegyzőkönyvnek hitelesítésénél 
nincs meg a kellő csend, és igy érteni nem lehet 
azt, a mi felolvastatik. 

Zsedényl E d e ; Nem ismerem el, a mit jegy
ző úr mondott, hogy t. i. az igazságügyi miniszter 
jelen nem lehetett: mert itt van az államtitkár úr, 
ki helyét pótolhatja, ha az illető miniszter úr a fő
rendeknél van; ha pedig itt fordulna elő fonto-
sabb tárgy, jelenjék meg itt a miniszter úr, s jelen
jék meg a főrendeknél az államtitkár. Tehát nem 
áll az, hogy nem lehetett tárgyalni. 

E l n ö k : Csakugyan kívánatos levén, hogy az 
illető miniszter urak költségvetéseik tárgyaiásá
sában jelen legyenek, kérdés, hogy az igazságügy
miniszter iir holnap a főrendeknél nem lesz-e el
foglalva? Egyébiránt a t. képviselőház tagjai, leg
alább tudtomra, ugy nyilatkoztak, hogy a belügyet 
kívánják tárgyalni. {Helyeslés) 

Ennélfogva holnap 10 órakor folytatjuk a 
tanácskozásokat. 

Az ülés végződik d. u. 1 órakor. 
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