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Egész évre . . O frt. 
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MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

Felelős szerkesztő ós kiadó : 

V E R E S J Ó Z S E F . 

H i r d e t é s d i j a : 
Egész oldal . . ö frt 
Fél oldal . . . . 4 n 

Negyed oldal . . 2 , 
Ennél kisebb . . 1 ,, 
Bélyeg külön 3 0 kr. 

Győry Elek beszéde a képviselő-
házban ápr. 19-én, 

T. ház ! Midőn a tárgyalás alatt IPVŐ javas-
latnál felszólalok, tudom, hogy sok elmondatott 
már pro ós contra és igy esetleg ismétlésekbe 
esem ; de teszem azért, mert szükségét érzem 
annak, hogy megokoljam adandó szavazatomat ós 
némely itt történt felszólalásra reflektáljak. Nem 
hangsúlyozom azt, hogy objektiv leszek, mert ne-
kem mindig, minden körülmények közt e helyen 
az volt a törekvésem, hogy az objektivitástól el 
ne térjek. Ép azért én az itt nyilvánult nézetekre, 
s az azokra nézve telhozottakra fogom észrevéte-
leimet megtenni, a fölött való elmélkedésekbe pe-
dig nem bocsátkozom, hogy a ki tőlem eltérő 
nézeten van és oly okokat hozott fel, melyek el-
térnek azoktól, melyeket ón helyeslek, miért nincs 
velem egy nézeten, és miért nem hatnak reá azon 
okok, melyek én reám hatnak. Pedig történtek 
ily irányú felszólalások. 

Több képviselőtársam azzal hozakodott elő, 
hogy nem érti, miként lehet a függetlenségi és 
48-as párt tagjának e javaslatot elfogadnia. Elő-
ször azt hiszem, hogy e kijelentés már magában 
véve nagy félreértésen alapszik. Oly nyilatkozat, 
mely e törvényjavaslatot teljesen helyesli, egé-
szen megfelelőnek tartja ós azt mindenestül, úgy 
a hogy van, elfogadni kész, csak kettő történt 
ebben a házban: T i s z a Kálmán és gróf C s á k y 
Albin t. képviselő urak részéről. Ha azután oly 
nyilatkozat tétetik, a melynek az az alapja, hogy 
a szükség égető, az orvoslás nem halasztható, 
hogy a már igazán kiszáradt ajkakról egy csep-
nek eltávolítása is káros és veszedelmes lehet ; 
ha azután az mondatott, hogy az ily segítséget 
csak úgy lehet elfogadni, hogy az orvosszer ne 
legyen rosszabb magánál a bajnál és ennélfogva 
csak a megfelelő módosítások elfogadása eseté-
ben fogadtatik el ez a javaslat, akkor ez nem 
annyit jelent, mint a mi itt szemrehányáskóp fel-
hozatott. Egyébként én úgy vagyok vele, hogy 
ha én értenéni azoknak nézetét, kik tőlem eltérő 
nézeten vannak, bizonyára én is az ő nézetükben 

osztoznám, ha pedig ők értenék az enyémet, azt 
hiszem, ők ugyanazt a nézetet tolmácsolnák, a 
mint én. 

Polónyi t. képviselőtársam tegnapi beszédé-
ben utalt egy sajátságos tüneményre, természete-
sen arra, hogy majd minden képviselő, ki ebben 
a tárgyban felszólalt, hangsúlyozta, hogy ő, mint 
népképviselő beszél és azért mégis egyik vagy 
másik felekezet érdeke és véleménye szólalt meg 
belőle. Igaz, hogy ez megesett Polónyi t. képvi-
selő úrral is, mert beszéde végén azt mondta, 
hogy mint katholikus nem fogadja el az 1. §-t ; 
de ha én helytelennek tartom nála is, másnál is, 
hogy tisztán felekezeti szempontból nyilatkozzanak 
valamely kérdésre nézve, azt senki sem tagad-
hatja, hogy életének viszonyai, nevelese, a Kor, 
melyben mozgott, befolyással van gondolkozására 
és igy lehetetlenség, hogy egyik vagy másik 
irányban meg ne nyilatkozzék gondolkozásában az 
a tényező, melyet esetleg az ő vallási meggyő-
ződéséből merit. Ez természetes. De másrészről 
nem is szükséges azt a jelen tárgynál úgy elő-
térbe állitani, hogy mint képviselők és nem egy 
felekezet tagjai nyilatkozunk itt. 

Mert hiszen miről van szó ezen törvényja-
vaslatnál ? Én nem akarok ugyan mólyen belebo-
csátkozni az egyházpolitika különböző rendszerei-
nek fejtegetésébe, de az tagadhatatlan, hogy az 
államnak az egyházhoz ós az egyháznak az ál-
lamhoz való viszonyáról van szó ebben a tör-
vényjavaslatban. Erre nézve én abban a meggyő-
ződésben vagyok, hogy a mint az állam rászorul 
az egyházak valláserkölcsi támogatására és teljes 
felvirágzás az államban e nélkül nem lehet, ép 
igy szorul rá az egyház is igen sok esetben az 
állam támogatására. Ez kölcsönös és csak úgy 
helyes, lia egyik a másik hatáskörébe illetéktele-
nül nem avatkozik, ha mindegyik a másik sza-
bad mozgásának azt a tért biztositja, a melyen 
mindegyik megfelelhet saját feladatának, saját 
erejének szabad kifejtésével. Ezen kölcsönösség 
mellett lehetetlen, hogy ha ily kérdésről van szó, 
hogy akkor bárkinek is hibául rójuk fel azt, vagy 
azt mondjuk, hogy ő nem mint képviselő, hanem 
mint egyházi tag nyilatkozott csupán, midőn fi-
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gyelembe veszi azon egyházak helyzetét, a me-
lyekről szó van s ha ezen egyházak helyzetéről 
nyert ismereteit beleviszi a vitába. Ezzel épen 
az állam közérdekét szolgálja, mert csak ott le-
het helyesen és alaposan intézkedni, hol az em-
ber ismeri azokat a viszonyokat, melyekre vonat-
kozólag az intézkedés történik. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.) 

Ép ezért én azt tartom, hogy ha egyes 
képviselőtársaim hivatkoznak arra, hogy egyik 
vagy másik egyháznak minő a helyzete, minők-
nek ismerik a viszonyait ós ebből következtetést 
vontak le, nem követték el azt a hibát, hogy nem 
mint népképviselők beszéltek, hanem bármiféle el-
fogultsággal valamely felekezet külön érdekeit 
akarták volna képviselni. 

De a felekezetiség belevitele igen is előfor-
dul bizonyos értelemben ennél a vitánál is. Igaz, 
hogy csak egy képviselőtársamra vonatkoztatva, 
igaz, annak kijelentése mellett, hogy egyik fele-
kezetet sem akarja sérteni, egyiket sem akarja 
bántani ; de jobban a vidám hangulatban, a mely-
ben Polónyi képviselő úr tegnap szólt, oly ado-
mát hozott fel, a mely minden esetre a felekeze-
tiség s'/inében tűnik fel, a mennyiben azt mon-
dotta, hogy miről lehet felismerni például egy 
lutheránust, egy katholikust, egy reformátust. 

P o l ó n y i Géza : Községről beszéltem ! 
G y ő r y Elek: Igaz, hogy községről beszélt, 

ez azonban jelzése akart lenni annak, hogy a 
lutheránus felekezetnél a hamleti tépelődés, az 
ingatagság mintegy jellemvonást képez. 

P o l ó n y i Géza: Nem, csak Fabinynál. 
G y ő r y Elek: Akárkire volt alkalmazva, de 

a kiindulási pont az volt és én a felett vitatkozni 
nem akarok, hiszen mindegyikünk tudna felhozni 
adomákat, a melyeket egyik felekezet csinált a 
másikra. De nem czélom itt megnevettetni a t. 
házat, hanem a tárgygyal foglalkozni. Ennélfogva 
erre csak azt jegyzem meg, hogy egész addig 
jutott t. képviselőtársam, hogy olyanféle haran-
got fedezett fel, a mely egyszerre háromfélekép 
is szól és igy lett bim-bam-bum a birn-bam-bum-
ból. De akármiféle harangozást is emlit a t. kép-
viselő úr, annyit minden lutheránus bátran el-
mondhat, hogy szivesen van azon a vallási ala-
pon, a melyen egy Luther, egy Kossuth, egy 
Petőfi állott és semmi oka azt szógyenleni. 

Felhozatott azonban egy másik dolog is e 
vitában, a mely — úgy látszik — választóvona-
lat képez azokra nézve, a kik ezen az oldalon el-
fogadják vagy nem fogadják el a törvényjavasla-
tot. Egyik részről tudniillik arra utalnak, hogy 
ime, ez a törvényjavaslat az 1848. évi XX. t.-cz. 
részletes végrehajtását képezi, hogy azt nem le-
het most egészében — úgy, a hogy kontemp-
lálva volt — végrehajtani, hanem részek szerint 
*s bizonyos, a mint az indokolás mondja, nyu-

gat-európai rendszer szerint kell azt végrehajtani 
aként, hogy a lelkészek jövedelme egészíttessék 
ki, még pedig nem az 1848, évi XX. t.-cz. 3. 
§-ára való tekintettel, hanem tekintettel annak 2. 
§-ára, a hol — mint tudjuk — a felekezetek 
között a jogegyenlőség és viszonosság van ki-
mondva. 

Ilyen érvelést hallottunk T i s z a Kálmán t. 
képviselő úrtól és igazán meglepő volt, midőn 
azt kellett hallanunk folytonosan, hogy nekünk a 
3. §-al semmi dolgunk, nekünk csak a 2. §-aL 
van dolgunk. 

01 a y Lajos : Helyes ! Helyes ! Igaz ! 
G y ő r y Elek: Még pedig ez nézetem sze-

rint egy lényeges tévedés és nagy hibákra vezet. 
01 a y Lajos: Helyes! Helyes! Igaza van! 
G y ő r y Elek: A 2. §. egy részére vonatko-

zólag hozatott már 1868-ban egy végrehajtási 
törvény : A viszonosságról szóló. Az egyházak 
teljes jogegyenlősége csakis a vallásszabadságban 
nyilatkozhatik meg; arra nézve azonban, hogy 
minden felekezet anyagilag is abba a helyzetbe 
hozassók, hogy az állam érclekében is reá váró 
humánus ós nemes feladatoknak teljes erejével 
megfelelni képes legyen, nem történt semmi. 
Már pedig felfogásom szerint a 48-iki törvény 3. 
§ a épen erről akart gondoskodni. 

A 3. §-t, igaz, különbözőféleképen lehet ér-
telmezni. Némelyek azt mondják — a mint T i-
s z a Kálmán igen t. képviselő úr is mondotta—-
hogy azzal tulajdonképen a franczia rendszert 
akarnák behozni, hogy minden lelkész mintegy 
fizetett hivatalnoka legyen az államnak. De ha 
azt a többi szakaszokkal kombináljuk, s a 3. 
§-ban az mondatik, hogy minden felekezet közál-
ladalmi költségből fedezze szükségleteit, akkor a 
nélkül, hogy egyik vagy másik egyház jelenlegi 
vagyonát megtámadni akarná, egész helyesen le-
het a 3. §-nak azt a magyarázatot adni, a mit 
már rég kellett volna neki adni, hogy tudniillik, 
ha van olyan felekezet, a melyet az állam már 
is ellátott dúsan javadalmazással, akkor ne ve-
gyék el azét, de igenis ídjuk meg a másik fe-
lekezetnek azt, a mire szüksége van. 

A 48-iki törvény nem a lelkészek vagy a 
tanitók javadalmazásáról szól, hanem az egyhá-
zaknak akarja azt megadni; midőn pedig viszo-
nosságról és jogegyenlőségről szól, akkor e g y -
szersmind tisztelni akarja az egyházak belső füg-
getlenségét. önállóságát ós szabad mozgását. (Ugy 
van ! a szélső baloldalon.) És ép azért a 48-ki 
törvényt nem szabad, nem lehet másként helye-
sen magyarázni, mint úgy, hogy az egyházaknak 
adassék olyan alap, a mely alapon ók azután azt 
a szükséges kiegészítést a maguk belátása sze-
rint az állam érdekeivel egyezőleg is megteszik. 
Azért igen helyes volt nézetem szerint gróf Ap-
p o n y i Albert t. képviselőtársamnak arra uta-



lása.Tiogy ime e javaslatban nem arról van szó, 
hogy visszaadjuk azt az alapot, hanem épen el-
lenkezőjéről; én pedig még azt mondom, hogy 
a 48-ki törvénynek se felel meg, midőn igy jár 
el a törvényjavaslat. Már pedig igaz az, ha nem 
volna is az az 1848. XX. t.-cz., akkor se lehet 
ajándék, se semmiféle különadomány az, a mit 
ilyen módon az állam juttat a felekezeteknek, 
hanem kötelesség, saját maga érdekében álló 
kötelesség, amelyet nem szabad neki elmulasztani. 
Mikor azonban ez a kötelesség egyszersmind tör-
vényben van kimondva, akkor nem szabad évti-
zedeket elmúlni engedni, hogy a törvény végre-

.hajtassék, hogy ne legyen valósággá ós hogy 
végre olyan magyarázatra lyűkadjon ki, hogy 
ime ez a tárgyalás alatt levő törvényjavaslat, ha 
nem is egész, de részletes végrehajtása a 48-iki 
törvénynek. 

Ehhez az állitáshoz hozzácsatoltatik az is, 
hogy tekintve az ország pénzügyi viszonyait, ezen 
törvényjavaslat szerinti segélyezés is már nagy 
áldozatokkal jár. Tegyük csak kezünket szivünk-
r e ; ha például itt 800,000 frtról, vagy egy mil-
lióról, vagy tőkében többről van vagy volna is 
szó, annyi idő alatt a magyar kormányoknak al-
kalmuk volt ezt a törvényt végrehajtani ós na-
gyon sokszor lett volna alkalom és idő arra, 
hogy ezt az alapot megteremtsék ós az egyhá-
zaknak juttassák. 

Sokkal kevesebbe került volna ez, mint pél-
dául a polai forgó torony és azokból a milliók-
ból, a melyeket oda dobunk rég ós most is 
Ausztriának a kiegyezés révén, bőven kikerült 
volna a kiegószitósre szükséges összeg. (Élénk 
helyeslés a szélső baloldalon.) Hanem ha látjuk, 
hogy oda pazaroltatnak az állam értékei és más 
részről szegénységre juttatva hagyattak a feleke-
zetek lelkészei, midőn előállott az a szomorú hely-
zet, akkor igenis kénytelenek vagyunk keresni a 
módot, hogy az enyhitő cseppet elnyerjük, egy-
szersmind kárhoztatni kell azon kormányt, mely 
idáig hagyta jutni a dolgokat. (Élénk helyeslés a 
szélső baloldalon.) 

A 48-iki törvények helyes magyarázata ok-
vetlenül maga után vonta volna azt is, hogy csak 
olyan javaslatot lehet előterjeszteni, a melyre 
nézve az egyházak meghallgattattak ós azokkal 
egyetértőleg történik a javaslat előterjesztése, mert 
abban a 4 8-iki törvényben az is benne van, hogy 
az elv kimondatván, részleges megvalósitása iránt 
az illető felekezetekkel egyetértőleg terjesszen 
elő a koi mány a legközelebbi országgyűlésnek 
törvényjavaslatot. Ezt azonban a kormányok foly-
vást elmulasztották. Mindenre volt gondjuk, csak 
erre nem. Mégis azt mondják most, hogy hiszen 
már gondoltunk mi ezekre a dolgokra, ott van 
a budgetszerü dotáczió. Nem akarok ismétlésekbe 
bocsátkozni s azért erre első sorban azt jegyzem 

meg, hogy hiszen a budgetszerü dotáczió időről-
időre való önkényétől függ az egyes kormányok-
nak, a mint azt látják, hogy egyik vagy másik 
felekezet részéről az ő politikája nagyobb támo-
gatásra talált. Ez nem garanczia. 

Most is fel van véve az 1898. évi költség-
vetésbe 40,000 forint az ágostai hitv. evang. 
egyház részére, azon az összegen felül, a melyek 
a lelkészek javadalmazásainak kiegészitósére van 
szánva. Aztán ez a 40,000 frt hogyan osztatik 
el? Ebből a szászok kapnak 16,000 forintot, az 
ágostai hitvallású evangélikusok többi négy egy-
házkerülete kap összesen 20,000 forintot s egy-
egy egyházkerület 6000 forintot. (Ugy van I Ugy 
van I a szélső baloldalon.) 

Már akármit mondjon gróf O s á k y Albin t . 
képviselő úr, hogy nem szabad nekünk rámutat-
nunk egyik vagy másik felekezetnek az országhoz 
való magatartására, azt felednünk még sem sza-
bad, mert furcsa dolog az, hogy azok jutalmaz-
tatnak, a kik veszedelmes időben mindig a haza 
ellen voltak, a kik pedig a haza mellett küzdöt-
tek, szegénységre legyenek kárhoztatva. A t. szász 
képviselők panaszkodnak, hogy rájuk ilyenformán 
semmi sem jut. Boldog Isten! Hát még ők va-
lami újabbat akarnak akkor, midőn ha nem té-
vedek. tized kárpótlásban is részesültek, vagyont 
kaptak, holott a többi protestáns egyházak nyo-
morognak, mert túl vannak terhelve. 

Itt lett volna az alkalom, a megfelelő alap 
megteremtésével és az egyházaknak odaadásával 
arra, hogy az igazságtalanságot a dotáczió tekin-
tetében megszüntessük. Ezt is elmulasztotta a 
kormány. 

Pedig azt hiszem, figyelembe kell venni azt 
is, hogy a 16,000 frt évi dotáczióban épen az 
a része részesül a lutheránus egyháznak, a mely 
az állami uniónak megfelelően az egyházi uniótól 
vonakodik, a kik annak idején meg voltak hiva 
a zsinatra, de nem jöttek el, mert német nyel-
vüket akarják föntartani. Kénytelen voltam ezt 
elmondani, mert az is egyik oka annak, hogy 
bizonyos, megfelelő módositások mellett a tör-
vényjavaslatot elfogadni kész volnék, hogy tudni-
illik a magyarországi protestáns egyházakat, kü-
lönösen az ág. evangélikusokat saját helyzetük 
arra kényszeríti, hogy már a humanizmus nevé-
ben is kénytelenek igénybe venni a segélyt. 

Lehetetlen észre nem venni, hogy némelyek 
úgy állítják oda a javaslatot, mint borravalót az 
egyházpolitikai javaslatokra adott szavazatukért. 

Én nem voltam a ház tagja, midőn az egy-
házpolitikai javaslatok tárgyaltattak, de egész ha-
tározottan kimondom, hogy teljesen osztozom azok-
ban, a miket gróf Osáky Albin az egyházpolitikai 
törvényekre nézve előadott. Meg vagyok győződve, 
hogy Magyarországnak kötelessége volt igy eljárni, 
és nem tűrhette az eddigi zilált állapotokat, és 
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mert az állam egysége, ereje és az igazi szabad-
elvűség igy követelte. Igaz, hogy az egyetlen 
szabadelvű dolog volt, a mit műveltek, de leg-
alább szabadelvű volt. De azért oda konkludálni, 
hogy mert valaki meggyőződésénél fogva akarta 

. az egyházak szabadságát, és az állam függetleni-
tését minden oly befolyásoktól, melyek rá nézve 
károsak, ezt borravalóért tette, és felteszi, hogy 
akadnak, a kik jogukról lemondanak csak azért, 
hogy majd valaha kárpótlást kaphatnak, bocsána-
tot kérek, erre csakugyan tisztán a felekezeti ós 
pártszempont vihet rá valakit. 

De különben nincs oka senkinek restelni 
azt, hogy megalkottatván az egyházpolitikai tör-
vények, ezek kárpótlást vonnak maguk után. Igenis 
joga van a felekezeteknek követelni a kárpótlást 
már csak a kisajátítási elv alapján is. Ép azért 
én hangsúlyozandónak tartom ismételten azt, hogy 
nem tekintem ezt a törvényjavaslatot semmi rész-
ben az 1848. t.-cz. végrehajtásának, sem pedig 
olyannak, a mely azon törvény szellemének meg-
felelne. Nem az egyházaknak adatik az állami dö-
táczió, hanem adatik egyeseknek, nem adatik alap 
gyanánt, nem adatik azzal, hogy szabadon ren-
delkezzenek a felett a maguk czóljaira, hiszen az 
állam felügyeleti joga űgy is kiterjed mindenre, 
a mi szükséges az állam érdekeinek megőrzésére 
és épen azért nem tekintem én sem egyébnek, 
mint annak, hogy miután az 1848. XX. t.-cz. 
nem hajtatott végre, hát legyen legalább a pilla-
natnyi égető szükségen való ideiglenes segitség, 
a mi kötelességévé teszi a képviselőháznak és az 
országnak ép űgy, mint minden felekezetnek, az 
ország érdekében, hogy meg ne szűnjék sürgetni 
állandóan és állhatatosan az 1848. XX. t.-cz. 
végrehajtását, hogy követelje folytonosan azt, a 
mi joga és ne tűrje azt, hogy mindenféle czimek 
és theóriák révén ki akarják forgatni legszentebb 
jogaiból. És mivel igy vagyok meggyőződve, épen 
azért vagyok azon a nézeten, hogy az égető szük-
ség meglévén, meglévén az az állapot, hogy elestek 
á felekezetek nagymérvű jövedelemtől, nekünk ezt 
a támogatást jogunk van igénybe venni és semmi 
olyan feltételt a képviselőház nem fogadhat el, 
épen az egyházakra való tekintettel sem, a mely 
azoknak jogait csorbítaná, a mely azok függet-
lenségét bántaná, a mely egyik vagy másik irány-
ban azt az eredményt szülné, a melyet szültek az 
államosítások mindenféle téren, sajnos ebben az 
országban, hogy valahány állami dotáczió vagy 
bármi jött létre, ott mindig pártkortesek jöttek 
létre evvel együtt. 

E szerint a mit ez a törvényjavaslat elérni 
akar, azt őszintén pártolom. Pártolom annyival 
inkább, mert nem zárkózhatom az elől a tény 
elől, hogy nemcsak az egyházi adók oly nagyok, 
hogy alig bírják már elviselni az illető egyház-
községek, hanem olyan óriási mérvben szaporod-

tak az államiak is, hogy épen azért annál kevésbé 
képesek viselni az egyháznak a terheit. Ha abba 
a helyzetbe juthatott volna Magyarország, hogy 
eléri függetlenségét, akkor nagyon kevés kiegó* 
szitésre volna szükség. De a hol ez a rendszer 
évtizedeken keresztül csak az elszegényedésre ve-
zet, alig elháritólag, a hol ezen szegénység által 
a proletárizmusnak és a szocziálizmus veszélye-
sebb irányának táplálékot adott, ott már, bár-
mennyire kárhoztassam a módjait ennek a tör-
vényjavaslatnak, ott nem birom a lelkemre venni» 
hogy ezt a segítséget visszautasítsam, ha legalább 
a felől tudok módosítások útján garancziákat 
nyerni, hogy nem fog az egyháznak autonómiája, 
függetlensége az állami omnipotencziának áldoza-
tul esni. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

Nekem is sokféle kifogásom van ez ellen a 
törvényjavaslat ellen. Nagy hibája ennek a tör-
vényjavaslatnak az, hogy itt most, a jogegyenlő-
ség jelszava révén, egészen más állapotokat, egé-
szen más tényezőket, egészen más történeti fejlő-
dést egy kalap alá akar vonni és nem a jog-
egyenlőséget kultiválja, hanem a nivellirozást. Ez 
egy nagy hiba, t. ház, annyival inkább, mert meg 
lehetett volna igenis mindennek figyelembevételé-
nél tenni, hogy csakugyan az 1848-iki törvény 
hajtassék végre, úgy, a hogyan kifejtettem. 

Nem csodálom, hogy eddig jutottunk, hogy 
a jogegyenlőség és viszonosság czégére alatt ki-
náltatik folytonosan egy ilyen javaslat. T i s z a 
Kálmán is az 1848. XX. t.-cz. 2. §-ára hivatkozik. 
ennél a javaslatnál, a melynek semmi köze sem 
lehet ehhez a javaslathoz. Nem csodálkozom, ha 
látom azt, hogy Magyarország oda jutott, hogy 
magukat az 1848-iki törvényeket is azért jubilál-
ják, mert megcsonkíttattak; ós kijelentetik az, 
hogy azért üdvös hatásúak azok, mert azokból 
mindaz, a mi az ország függetlenségére és erejére 
vonatkozik, elveszett ; (Úgy van ! Ugy van ! a 
szélső baloldalon) ha olyan elferditését, olyan ki-
facsarását látom a törvények értelmének, mint az 
1848-iki törvényeknek a sajtóra vonatkozó intéz-
kedéseinél is : akkor valóban nem ejt csodálko-
zásba az, mikor a 3. §-t épen ezen 2. §. köpe-
nyege alatt akarják kikerülni, hogy ne mondjam, 
kijátszani. (Ugy van! Ugy van! a szélső balol-
dalon.) 

Azt is lehetetlen figyelmen kivül hagyni, hogy 
olyan egyházak, a melyek erejöket megfeszítették, 
azért, hogy tisztességes jövedelmet nyújtsanak a 
lelkészeknek, jobban sújtatnak, mint azok, a kik 
ezt nem tették, hanem lelkészeik fizetését elha-
nyagolták. Pedig ennek orvoslására kínálkozik 
egy igen helyes mód még e törvényjavaslatnál 
is, hogy nagyon egyszerű dolog egyenletes vona-
lat megállapítani az adózásra nézve ; például meg-
állapítani azt, hogy az egyházi adózás legfeljebb 
10, vagy 20%-át érheti el az állami gyökadónak ; 



a mi azon túl van, az már nem számíttatik be 
arra nézve, hogy valaki ne kapjon segélyt. 

Azt mondta gróf C s á k y Albin t. képviselő 
úr, hogy mit beszélünk mi olyan nagyzásról. Hát 
mit csinálunk mi egyebet — úgymond — mint 
azt kivánjuk, hogy az a lelkész ne tegyen állam-
ellenes dolgot és hogy állásához nem méltó sú-
lyos vétséget ne kövessenek el ? Hiszen egyebet 
nem kívánunk. 

Nem tehetek róla, de mi az utóbbit illeti, én 
már magában véve roppant sajátságos dolognak 
tartom azt, hogy egy törvényjavaslatban az fordul 
elő, hogy a lelkész állásához nem méltó súlyos 
erkölcsi vétséget ne kövessen el. ( I gy van ! Úgy 
van ! a szélsőbaloldalon. Mozgás és ellenmondá-
sok jobbfelől.) Hát bocsánatot kérek, van olyan 
erkölcsi vétség, mely a lelkész állásához méltó 
volna. Hiszen a nem súlyos vétség sem méltó 
ahhoz, mert egyetlen erkölcsi vétség sem méltó 
hozzá. Mihelyt erkölcstelenséget követ el az a 
lelkész, azt a méltó büntetésnek sújtania kell. 

T h a 1 y Kálmán : A Zelenyákok és a Zi-
mándyak. 

G v ő r y Elek: Azokat is! Ilyen körülmé-
nyek között magában a törvényjavaslatban olyas 
valami van, a mi csak megbélyegző és az ott, 
mint egyik feltétel szerepel. De tegyük fel, hogy 
nem ily rosszul lenne ez kifejezve ; hogy csak az 
mondatik, hogy a közerkölcsiség ellen vét, a mit 
én mindig elégségesnek tartottam. Hát ugyan 
méltóztassék megmondani, van-e sajátosabb tere 
bármely egyháznak, mint az erkölcs terén való 
bíráskodás? Hát fel lehet-e azt tenni bármely 
egyházról, hogy ha ott valaki az erkölcsiség ellen 
vét, a kormánynak kell beavatkozni, mert külön-
ben nem büntetik? Ez oly feltevés, hogy ha ez 
áll, akkor már a feltevésnél fogva se adjunk egyet-
len egyháznak egyetlen egy krajczárt se, mert 
ha még azt a kötelezettséget sem tudják teljesí-
teni, hogy az erkölcs felett őrködjenek, akkor 
ezeket az egyházakat eJ kell pusztítani, nem pedig 
az ilyen javaslatot előterjeszteni. (Helyeslés a 
szélsőbaloldalon.) 

Van egy dolog, a mit ón szükségesnek és 
helyesnek tartok, (Halljuk ! Halljuk !) a mi már 
csak a töfelügyeleti jognál fogva is megilleti min-
dig az államot, hogy sehol, semmiféle társulatban, 
semmiféle felekezetben, semmiféle testületben ne 
történhessék olyasmi, a mi államellenes (Ugy 
van ! Ugy van ! a szélsóbaloldalon.) Megvallom 
őszintén, hogy jobb szeretném, hogy ha nem ez 
az elasztikus szó volna a törvényjavaslatban, hogy 
„államellenes.u Mert igaz, hogy hivatkozás van 
egy törvényre, a mely a tanítókra vonatkozik és 
megmondja, hogy mi az államellenes; de az áll, 
úgy körül van klausulálva, hogy akárhány dolog 
a mi hazatiatlan. mégis belekerülhet. En pedig 
azt tartom, hogy hazatiatlanságnak nem szabad 

belekerülni, mert a magyar haza iránti hűség 
az első kötelesség. (Élénk helyeslés balfelól.) 

A magyar embernek ezt hangsúlyozni kell s 
a magyar hazának hangsúlyozását nem szégyel-
heti sem a kormány, sem senki, sőt azt hangsú-
lyozni egyenesen kötelessége. De ez az államel-
lenes szó még azért is nagyon elasztikus, bár 
sajnos, nehezen lehet rajta segíteni, mert annyi 
idő őta itt is nálunk, de megvallom más orszá-
gokban is látjuk azt, hogy oda fejlődtek a dol-
gok, hogy lassankint államellenes annyit jelent, 
mint a hatalmon lévő párt ellenese. (Igaz ! Ugy 
van ! a szélső baloldalon.) 

Tudnék én nagyon sok esetet czitálni arra 
nézve, hogy például nálunk egyházakhoz is for-
dultak az állam részéről, hogy panszlavisztikus 
tendencziák miatt valaki ellenében járjon el, mert 
az államot sérti. Tehát az állam volt megsértve 
ós mégsem az állam tette meg a királyi ügyész 
útján a lépéseket, hanem az egyházat szólította 
fel, mert nagyon buzgó kormánypártiak jöttek 
onnan rendszerint a képviselőházba. Ilyen dolgok 
megtörténtek. Végre is egy törvényjavaslatnál fel 
kell tennem azt, hogy nem fog ez a kormány és 
pártja örökké élni, de ki kellett ezt mondanom, 
mert nekünk annyival nagyobb őszinteségre van 
szükségünk az ilyen dolognál, annyival is inkább 
óvakodnunk kell, hogy a kormány ingerencziája 
ne legyen illetéktelen. Ez az államellenes szó 
nagyon különösnek tetszik előttem, különösen a 
mikor még azt is felhozzák a mi aggodalmainkkal 
szemben, például T i s z a Kálmán képviselőtársunk, 
hogy ő azért is elfogadja a törvényt, mert sem 
mint magyar, sem mint református nem fél tőle. 
En meg azt tartom, hogy mint magyar és mint 
református egyaránt félhet ennek a javaslatnak 
igen sok rendelkezésétől. 

Itt van első sorban az államellenes elasztikus 
szó, ott van továbbá, a lelkészi álláshoz nem méltó, 
nem illó súlyos erkölcsi vétség. A református egy-
házról fel engedi ó tételezni, hogy ott külön kor-
mányingerenczia szükséges arra, hogy a papok 
egyáltalában súlyos erkölcsi vétséget ne köves-
senek el? Hogy lehet ezt neki, mint református 
embernek elfogadni? Aztán még mint magyarnak 
sem lehet azt örömmel fogadnia, mikor azt mond-
ják, hogy nagyon furcsa dolog, hogy a nem kva-
lifikáltakat nem akarjuk segélyezni ; mikor nem 
arról van szó, hogy az illető lelkészeknek a hely-
zetét könnyítsék, hanem arról, hogy belelássanak 
a dolgukba? Az ágostaiaknál nagyon könnyen be-
látni, mert ott minden nyilvánosan történik, min-
den közgyűléseken történik, de vannak oly fele-
kezetek, a melyeknél semmi sem történik nyil-
vánosan. No már most, ha államellenes szem-
pontból veszi ezt, hát azzal akarja megszerezni 
az államnak őket, hogy időnként egyiknek-másik-
nak segélyt ad? Ha ily módon akarja megszerezni 
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magának az állampolgárok hűségét, nem pedig 
szabadsággal és jogokkal prozelitákat csinálni a 
magyar államnak, akkor azt fogjuk elérni, hogy 
azoK egyszerűen zsebre teszik a pénzt, de olya-
nok maradnak, mint voltak. (Igaz ! Ugy van ! a 
szélső baloldalon.) 

De azt mondja azután, a református egyház-
nak nincs oka félni. Furcsa álláspont azt mon-
dani, ám féljenek a többiek, mi nem félünk. Ez 
gyanűsitás sziliében tűnhetik fel. Mert ez annyit 
jelent, hogy mi hiszen jó magyarok, jó állampol-
gárok vagyunk, de baj van a többieknél, azért 
szükséges az állami ingerenczia. En nem beszélek 
ilyen irányban. En elismerem az ő hazafiságukat, 
de azért nem tagadom meg másoknak hazafiságát 
sem. Itt van az ágostai hitv. evang. egyház. Azzal 
szemben, hogy a reformátusoknak nincs okuk 
félni, jogom van, mint képviselőnek is, ismerve 
ezen egyházat, hivatkoznom arra. hogy nincs oka 
félni ennek sem, A törvényjavaslat ez irányú 
rendelkezését megelőzte már az ág. ev. egyház 
a nagy zsinati törvényeiben. Abban sem államel-
lenes dolgokról vagy súlyos erkölcsi vétségekről, 
hanem egészen másról van szó, azt mondja pl. 
az egyik pontban (olvassa,) büntetendő és fegyelmi 
vétségét követ el az, a ki az egyház ügyeibe való 
szabad közreműködés jogát, vagy tisztviselői állá-
sát a magyar király, a magyar haza ós a ma-
gyar nemzet ellen izgatásra használja fel. (He-
lyeslés balfelől.) 

Hát ezt méltóztatnék belevenni a javaslatba. 
Ennek egészen más és határozottabb jelentősége 
van. Azt mondja azután a zsinati törvény egy 
másik pontban (olvassa): „a ki az egyház békéjét 
saját egyházbelije, vagy más vallásúak elleni iz-
gatással veszélyezteti, vagy viszály előidézése által 
zavarja." Ez veszedelmes vétség ós büntetendő. 
Tehát az ág. evangélikusoknak nincsen okuk félni 
attól, hogy államellenes dolgokat követhetnének 
el lelkészeik, mert ha kebelükben történik ilyes 
valami, csirájában elfojtják az ilyen tendencziát. 
Az ág. ev. egyház felosztotta magát más kerüle-
tekre ós megtette ezt óriási költséggel, teherrel 
nem a maga érdekében, hanem a haza érdekében. 

Ilyen hivatkozásokkal tehát ne jöjjön senki, 
hogy nem féltem egyházamat. Egyik sem féltheti, 
mert mindenik gondoskodik arról, hogy ha baj 
van, ezt kellőképen orvosolhassa. Igaz, előfordul-
hat a református egyházban is, a mit gróf B e t h -
l e n András mondott, hogy ezen a réven, ha 
majd nem tetszik valaki a szolgabírónak. állam-
ellenesnek nyilvánítják. T i s z a Kálmán t. képvi-
selő úr tekintélye és befolyása, meglehet, oda fog 
hatni, hogy ez ne történi ók, m ^r t a képviselő úr 
ott van azon a párton és vigyázhat, hogy ilyen 
ne forduljon elő ; de ennél a törvényjavaslatnál 
ezt előtérbe állitani oly szempontból, hogy azért 

fogadja el jónak a javaslatot, nem lehet. (Ugy 
van ! Ugy van 1 a szélső baloldalon.) 

Az mondatott, hogy nincs veszélyeztetve az 
autonómia, mert hiszen megtarthatják azt a lel-
készt. De méltóztatnak látni, hány olyan paragra-
fusa van ezen törvényjavaslatnak, a hol ez kor-
látoztatik. 

Mindenütt a miniszter akaratától tétetik füg-
gővé a segély és csak egy esetben van orvoslás, 
a mikor fegyelmi esetben nem büntettetik meg 
valaki államellenes vagy súlyos erkölcsi vétségért, 
ebben az esetben a közigazgatási bizottsághoz vi-
hető az ügy. Igen ám, de van egy másik, még 
veszélyesebb dolog, a mely igen nagy kárt tehet 
az egyháznak és ez a 17. §., mely utal, hogy a 
segély nem lesz külön kiosztva, ha az egyház 
egyezségre, közös megállapodásra jut a kormány-
nyal. Hátha nem jön létre ez az egyezség vagy 
megszegik az egyezséget, ki birálja ezt meg? Ha 
pedig megszegik, arra az esetre a javaslat szerint 
az egész kezelés ós egyezségi eljárás megszűnik 
vagyis teljesen a miniszter kegyelme alá jut a 
lelkész. Itt már nem folyamodhatik felekezet 
a közigazgatási bizottsághoz. Ez annál veszedel-
mesebb dolog, mert itt csak arról van szó, mi 
történik, ha megszegi a felekezet, nem arról is, 
mi lesz, ha a miniszter szegi meg? Erre azt 
mondják, itt van a miniszteri felelősség. Hát oly 
országban, a hol a minisztérium csinálja a több-
séget és nem a többség a minisztériumot, ez a 
felelősség üres buborék. (Élénk helyeslés a bal-
és szélső baloldalon.) 

Ezen elvi kifogásaim lévén a javaslat ellen. 
De nem akarnám útját állani az égető szükségben 
való sürgős orvoslásnak, habár e javaslat épen-
séggel nem mondható a 48-iki törvények végre-
hajtásának. A felekezetek reá vannak szorulva. 
Mind a mellett véleményem szerint mégis csak 
akkor vehetik igénybe az orvoslást, ha az orvos-
szer nem rosszabb a betegségnél. Javitani kell. 
Mert ha nem. sem az ország, sem a felekezetek 
irányában nem vehetünk magunkra felelősséget, 
hogy ily caudiumi igába hajtsuk őket, s enged-
jük, hogy egy tál lencséért eladják jogaikat. 
Ennélfogva a beadott határozati javaslatok közül 
nem fogadhatom el sem P o l ó n y i , sem M e t z l 
képviselő úrét, mert mindegyikben elhalasztatik 
az az alkalom is, melynél meg lehet óvni azt 
egyes felekezetek érdekeit, természetesen a javas-
lat kellő módositásával. Sőt P o l ó n y i képviselő 
úr módosítását azért sem .fogadom el, mert az 
kívánja, hogy az itt praeliminalt összeg állíttassák 
be> a budgetbe. 

Ha ezzel egészen a minisztertől fog függni, 
hogyan ossza fel ezen összeget, akkor ott leszünk 
a hol ma, a mikor 40.000 írtból 16.000-et kap-
nak a szászok és egy evangelikus kerület csak 
6000-et. Én ebbe nem megyek bele. Hanem 



igenis azt tartom helyesnek, a mit A p p o n y i 
képviselő úr ajánl, hogy küldjük vissza e javas-
latot a bizottsághoz és csak ha attól visszajön, 
foglalkozzunK vele újra. Ez nem tarthat sokáig, 
mert komoly munka mellett igen rövid idő alatt 
meglehet. Csak egyetlen változtatást óhajtok tenni 
gróf A p p o n y i javaslatán. Ott, a hol az van 
mondva, hogy bizonyos esetben a kormány köz-
vetlen kezelésébe veheti vissza az alapot. Szerin-
tem ki kellene mondani, hogy legyen valami jog-
orvoslás is, mielőtt ez végleg megtörténnék. Ezt 
czélozza a következő pótlásom: „ha a felekezet 
panasza esetében a kormánynak a visszavételt 
kimondó határozatát a közigazgatási biróság is 
helyben hagyja." E módositássa! hozzájárulok 
gróf A p p o n y i határozati javaslatához. (Élénk he-
lyeslés a szélső baloldalon.) 

» 

Pulszky Ágost beszéde april. 21-én. 
T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Midőn 

szavazatomat röviden indokolni kívánom, mindenek-
előtt inkább csak ezen vita tanulságaira akarok 
hivatkozni, mint új argumentumokra. 

Ily hosszú, kimerítő, magas színvonalú vita 
után valóban teljesen egyetértek az előttem szó-
lott képviselő úrral abban, hogy ezen vita meddő 
nem maradt és azt hiszem, hogy igénybe vehetem 
néhány perezre a t. Ház figyelmét arra, hogy az 
eddig hallottak tanulságait levonhassam. 

Az első tanulság egészen általános természetű 
és úgy az ellenzéki, mint a javaslatot támogató 
szavazatokra vonatkozik. E tanulság pedig a kö-
vetkező: az ezen vita folyamán mondottakból 
meggyőződhettünk arról, hogy nem mindig alkal-
mas az idő ajra, hogy nagy egyházpolitikát csi-
náljunk, hanem hogy csakugyan helyes eljárás az, 
a melyet a kormány e javaslattal követett, hogy t. 
i. egyházpolitika terén a közvetlen szükség kielé-
gítéséről gondoskodott azon elvek alapján, a me-
lyek pártpolitikájára vonatkozólag a törvényben, a 
törvényhozás hagyományaiban harminez év óta le 
vannak rakva és lépésről-lépésre megy itt, a nélkül, 
hogy a nagy elvi viták és harezok terére lépne át 
és újra felidézné azon szenvedélyeket, a melyek — 
arról is meggyőződhetünk e vita folyamán — 
nagyban és egészben csakugyan elmultak és meg-
békültek, a melyeket azonban egy nem óvatos po-
litikai kezdeményezés igen könnyen felkelthetné, 
a miről szintén meggyőződtünk. 

P o I ó n y i Géza : Részletfizetésre való poli-
tizálás. 

P u l s z k y Ágost: Igenis, akkor, a mikor az 
elvek már megállapittattak, a mikor ezelőtt há-
rom esztendővel a magyar törvényhozás azon 
kétségkívül nagy vonalakat kijelölte, melyeken 

beláthatatlan hosszú időkig szilárdan megállhat és 
tovább haladhat: akkor a részletes reform, a 
közvetlen szükségek kielégítésének czélszerűsége 
forog fenn és mindazok a reminiszczencziák és 
hivatkozások a szekularizáczióra, az 1848. törvény 
3. §-ának szószerint és részletes végrehajtására 
csak szenvedélyeket alkalmasak felkelteni, de igé-
nyeket kielégíteni egyáltalában nem, meggyőződé-
sem szerint annál kevésbé, mert Magyarországon 
az egyenjogúság alapján az összes bevett vallás-
felekezetek — mert hiszen elismert vallásfelekeze-
tekről alig lehet szó, (Mozgás a szélsőbaloldalon.) 
ha jól tudom, nincs is ma tényleg ilyen — az 
összes bevett vallásfelekezetek el tudtak helyez-
kedni ezen törvények alapján, s ennek alapján 
helyezkedett el minden felekezet kebelében azon 
üdvös reformmunkálkodás, a mely szükséges, hogy 
az illető felekezetek saját czéljaiknak megfelelő 
szervezetüket kiépitsék és kiegészítsék. Ez az első 
és általános tanulság. 

A második tanulság már sokkal nagyobb je-
lentőségű és specziális természetű, de mégis két-
ségkívül bizonyos érdekkel bír és ez az, hogy az 
igen t. néppárt, a mely főleg az egyházpolitikai 
törvényekre és azoknak revíziójára hivatkozik, mint 
létjogosultságára és törekvéseit első sorban erre 
irányozza, ez az igen t. néppárt ezen törvényeket 
nem ismeri és nem vette magának azt a fáradsá-
got, hogy e törvényeknek akár szellemével, akár 
betűjével teljesen megismerkedjék. (Mozgás bal-
felől.) 

Engedelmet kérek a magyar országgyűlés 
nagyon jól tudta, hogy mit tesz akkor, a mikor 
felekezetenkivüliség lehetőségét megállapította. 
Nem a vallástalanság, hanem a vallásosság ér-
dekében cselekedett. (Ugy van ! jobbfelől. Derült-
ség a baloldal hátsó padjain.) 

A vallásosság érdekében, mert tudta, hogy 
az igaz meggyőződés, őszintén vallva, minden-
esetre tiszteletre méltó és a vallásosság szellemé-
vel jobban megegyezik, mint az a hipokrizis, a 
melyet a t. képviselő úr felidézni és fentartani 
kíván. (Élénk helyeslés jobbfelől.) Mert a valódi 
rákfene, a mely egy felekezet, egy vallásos tár-
sulat gyökerét elrágja, az tagjainak hitetlensége, 
az a külső konformitás, mikor annak lelki és er-
kölcsi feltótelei teljesen hiányoznak. (Helyeslés 
jobbfelől. Zaj a baloldalon.) Igen jól tudta a 
törvényhozás, mit cselekszik akkor, a mikor a 
nép ezreinek, a kik csakugyan mély, vallásos 
meggyőződéstől vannak áthatva, mert azt nekünk 
okvetlenül tisztelnünk kell, akárhogy gondolkoz-
zunk is azon tanok lényegéről, s a kik, mint a 
nazarénusok és baptisták, bizonyos tekintetben 
szervezkedtek és tényleg nem voltak egyháznak 
tagjai, mikor azoknak a lehetőségét megadta, 
hogy üldözés és oly cselekvések nélkül élhesse-
nek, melyek rájuk nézve csak a vallásos kény-
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szer érzetét költhettek volna föl (Helyeslés jobb-
felől.) és meg is teremtette ez már ma is gyü-
mölcsét s lia a t. képviselő úr azt mondja, hogy 
ez a törvény előmozdította a szoczializmus terje-
dését, akkor én csak arra hivatkozom, hogy a 
nazarénusok épen 5—6 héttel ezelőtt, a mikor a 
szoczialista mozgalmai a legakutabban mutatkoz-
tak, kijelentették, hogy nazarénus pedig semmi 
szín alatt és semmi föltétel mellett nepi lehet 
szoczialista, és ezzel szemben lehetővé tették az 
emberek százainak ós ezreinek, hogy a társa-
dalmi rend védelmezői közé álljanak, a mikor 
különben, mint a társadalmi rend ellenségei sze-
repeltek volna. (Ugy van ! jobbfelől.) Ez tehát 
teljesen igazolt és minden tekintetben helyes po-
litika volt, politikája ama törvénynek, mely, mint 
mondám, máskép rendelkezik mint azt M o l n á r 
János t. képviselő úr felhozta és a melynek ren-
delkezéseit, mint szerencsém volt kimutatni, a 
képviselő úr egyáltalában nem is ismerte. 

De a t. képviselő úr sok mást sem ismer. A 
mikor gi'. C s á k y Albin igen t. képviselő úrnak 
felelve,, azt mondotta, hogy ő a morálfilozófia el-
veit itt fejtegetni nem akarja és nem akarja bő-
vebben magyarázni, mi az a vallásszabadság és 
mi az a lelkiismereti vagy vallásos meggyőződés, 
hivatkozott, hogy a lelkiismereti szabadság fogal-
mát biztosan megállapíthassa, Oatrein morálfilo-
zófiái müveire. 

Meglehet, hogy a képviselő úr Catrein mű-
veiből tanulta a vallásosság és vallásszabadság 
fogalmát. De engedje meg, hogy a magyar kép-
viselőház nagy tömege s a magyar nemzet nem 
egyes morálfilozófiái müvekből tanulja a vallásos-
ság fogalmát; megtanulta azt a történelemből, 
véres áldozatok, hosszú harczok és csapások után 
és attól a fogalomtól, melyet a vallásszabadság-
gal összekapcsol, a mely mellett a vallásszabad-
ságot törvénybe iktatta, a mely szerint a vallás-
szabadság fogalmait levonta, semmi morálfilozófiai 
mű eltéríteni nem fogja. (Élénk helyeslés jobb-
felől.) 

Egy további tanulság, — melyet az eddigi 
vitából levonhatunk, — ismét az igen tisztelt nép-
párt kijelentéséhez fűződik. - Ók ugyanis a 
kormánybetolyás és autonómia szavakat egészen 
más értelemben használják, mint használni szok-
tuk mi mindannyian türténelmileg. Erre nézve is 
igen érdekes M o l n á r t. képviselő ur tegnapi 
beszéde. 0 abban látja a javaslat főhibáját, mert 
oly esetekben, a hol a magyar állam elleni izga-
tásról és államellenes magatartásról van szó : a 
lelkész legfőbb birájának, ha csak a kongrua ki-
egészítése tárgyában is, nem a felekezeti főható-
ságot, hanem az államot, a minisztert és a köz-
igazgatási bíróságot teszi meg. S itt ismét igen 
tanulságos e beszéd egyes magyarázatainak meg-
figyelése. Mikor azt mondja a képviselő ur, hogy 

legmélyebben sérti e törvény az egyház érdekeit 
azért, mert nem koordinálja az egyházi hatósá-
got az államival, hanem az államit, igaz, csak 
állami vonatkozásban, annak föléje helyezi: azt 
is mondja : előmozdítja a törvény a vallástalansá-
got nem csak azért, mert a miniszternek meg-
engedi, hooy az esetre, ha a felekezettel általá-
ban megállapodni nem tud, az egyes leikészek-
kel „alkudozhassék" — a hogy ő mondta, a mi 
nem felel meg a javaslat szövegének és .értelmé-
nek — hanem mert az egyes lelkészeknek, kik 
a javaslat követeléseinek megfelelnek, a kongrua 
kiegészítését megadhatja s ez által izgatja azon 
lelkészt saját felekezeti hatósága ellenében és azt 
a lelkészt oly cselekményre buzdítja, a mely cse-
lekmény felekezeti szempontból csak ártalmas és 
káros. Mit jelent ez? Jelenti azt, — mert a pre-
misszát el kell fogadni a képviselő úrnak is, mely 
a törvénybe be van fektetve, — hogy még az eset-
ben is, ha a felekezet maga nem akar megto-
rolni államellenes cselekményeket, ha nem mu-
tatkozik minden tekintetben megbízhatónak, akkor 
is az illető lelkészt azért, mivel azon felekezet 
tagja örök szegénységre-nyomorra akarja kár-
hoztatni inkább, semhogy az mondathassék, hogy 
nem a felekezet, hanem az állam nyújtott segélyt. 

Es az a nagy autonómiai sérelem, melyet 
az igen t. képviselő úr e javaslatban lát, az, 
hogy a jogegyenlőség alapján minden felekezet 
tekintetében a miniszteri és közigazgatási bíró-
sági hatóságot statualja. Annyira ment az igen 
t. képviselő úr, és ezt jó lesz megjegyezni, eset-
leg jövő hivatkozásokkal szemben, hogy nem átal-
lotta Magyarország birói testületét — nem fele-
kezeti, hanem közbirói testületét — a legocsmá-
nyabb módon megtámadni és meggyanúsítani, 
csak azért, hogy azt mondhassa, hogy ma ugyan 
nem gyanúsíthatja még a közigazgatási bírósá-
got, de ki tudja, nem jön-e oly idő, a mikor a 
közigazgatási bíróság . . . . (Nagy zaj balfelől.) 

R a k o v s z k y István: Kasics esete! 
P u l s z k y Ágost: Én nem ismerhetem az 

önök véleményét, a mely eddig ki nem volt fejt-
ve, én csak M o l n á r apát képviselő úr vélemé-
nyét ismerhetem ós ő azt mondta . . . (Zaj bal-
felől, K á l m á n Károly közbeszól.) 

E l n ö k : K á l m á n képviselő urat rendre-
utasítom I 

P u l s z k y Ágost: . . . hogy ő nem akarja 
ma a közigazgatási bíróságot meggyanúsítani, sót 
kalapot emel előtte, csak a jövő működését 
akarja meggyanúsítani. A mint láttam, az Ra-
k o v s z k y igen t. képviselő úr mai beszédében 
is az alaphangulat volt. Az a kitogás, hogy a 
közigazgatási bíráskodás kiterjedhet a lelkészek 
kongrua-ügyeire is, vallás- és felekezeái különb-
ség nélkül, az a mely a t. néppártot visszatartja 
attól, hogy e törvényjavaslatot általában is elfő-



gadja. És még egy, az autonómiának az az ér-
telmezése, a mely az autonómiát az államhatalom 
bármi ingerencziájával, ha az állami hatalom ál-
tal nyújtott segélyről van szó, egyenesen ellentét-
be akarja helyezni és függetlenné tenni. Én nem 
értem valóban, hogy mondhatja valaki azt, hogy 
ezen törvényjavaslat által az állam az autonómia 
eddigi kereteit, bármikép megszorítja ós megsérti, 
mikor tényleg csak olyan valamire kiván az ál-
lam jogot, a mire vonatkozó intézkedést eddig 
sem felekezet, sem állam nem tehetett ós a mi 
zavartalanul és érintetlenül meghagyja a lelkészt 
a maga állásában és mindazon viszonzatokban, a 
melyekben illető vallásfelekezetével és annak fő-
hatóságával áll. Mindezekben a kérdésekben a 
törvényjavaslat semminemű hatalmat, sem a mi-
niszternek, sem a közigazgatasi bíróságnak, sem 
az állam semminemű exponensének nem ad, csak 
olyasmire ad hatalmat, a mire vonatkozólag fel-
hatalmazza a törvényhozás a minisztert, hogy t. 
i. .segélyt nyújtson és ezen segélyt bizonyos eset-
ben, a törvény által meghatározott bizonyos fel-
tételek mellett megvonhassa, de akkor is ezen 
miniszteri intézkedés a közigazgatási biróságnak 
ellenőrző birói oltalma alá helyeztetik. Ebből az 
következik, hogy az autonómiának, mint olyannak, 
sérelméről nem lehet szó. csak ismételve konsta-
tálom azt, a mit az igen t. miniszter űr is kon-
statált már, hogy e tekintetben A p p o n y i Al-
bert igen t. képviselő űr inditványa semmiben 
sem tér el azon elvektől, a melyeket a kormány 
maga is elfogad. Az inditvány c) pontja azt 
mondja (olvassa): „Olyan lelkészek, a kikkel szem-
ben a segély megtagadásának, illetőleg megvoná-
sának a javaslatban megjelölt valamely oka fen-
forog, ebből az alapból nem segélyezhetők ; ha 
ilyenek a bemutatott névjegyzékben előfordulnak, 
a kormány azok nevének törlését, illetőleg a se-
gély megvonását követelheti ; ha pedig valame-
lyik ellen ilyen természetű indokolt panasz hoza-
tik fel, a kormány a javaslatban körülirt eljárást 
indíthatja meg, az ott meghatározott joghatály-
lyal." 

E tekintetben tehát semminemű különbség 
nincs A p p o n y i Albert gr. inditványa és a kor-
mány javaslata közt; ós ha korteskedési czélzat-
tal vádolják a kormányt, ép úgy vádolhatják azon 
javaslatot, melyet Apponyi gr. terjesztett elő. Il-
letőleg ebből az tűnik ki, hogy az egész kortes-
kedési czélzattal való vádolás, a melyhez pedig 
sajnálatomra még S z e n t i v á n y i t. képviselő-
társam is hozzájárult, egyenes ellentétben van 
mindazok meggyőződésével, a kik bizonyos fele-
lősség érzete mellett terjesztettek a Ház elé tör-
vényjavaslatot vagy határozati javaslatot. 

B u z á t h Ferencz : A luteránusoknak más a 
véleményük. (Zaj a jobboldalon.) 

P u l s z k y Ágost: Épen ezen közbeszólásból 

is, valamint az autonómiának igen csodálatos ér-
telmezéséből, a melyet M o l n á r János képviselő 
úr beszédére vonatkozólag az imént volt szeien-
csém megvilágitani, tanúságot meríthetnek mind-
azok, a kik más szempontokból kiindulva, a ja-
vaslatot általánosságban elfogadni nem kivánják. 
Ilyenek első sorban azon szász képviselő urak, 
a kik itt, azt hiszem, hibásan és megbízás nélkül, 
de úgy gerálták magukat és úgy szóltak, mintha 
a szász egyháznak a véleményét is kifejeznék. 

És ugyanezen nagyzás mutatkozik az igen t. 
képviselő urak azon követelésében, hogy a kor-
mány, mielőtt ilyen javaslatot előterjesztett volna, 
vagy jövőre, mielőtt ilyen teimészetű javaslattal 
előlépne, őket, mint külön felekezetet, kérdezze 
meg e tekintetben. Engedelmet kérek, lia az 1895-
iki törvényt megtekinti, akkor meggyőződhetik 
belőle arról, hogy ők nem külön felekezet és nem 
is lehetnek külön felekezet; ők az ágostai evan-
gélikus magyar felekezet németajkú püspöksége, 
öli nem külön szász felekezet; olyat a protestán-
sok nem ismernek. Ok magyar ágostai evangéli-
kusok német nyelven, úgy mint más ágostai evan-
gélikusok is vannak német gyülekezetekben, csak-
hogy ők, elismerem, régi történeti okok alapján 
— külön püspökségben vannak szervezve. Es 
csakis a magyar állam elnézése — megengedem, 
bizonyos méltánylást érdemlő okok folytán — 
idézte elő azt, hogy eltűretetfc ily külön felekezet-
ben való megmaradásuk és nem követeltetett, 
hogy az ágost. evang. egyetemben ők is részt 
vegyenek. 

Azonkivül még egyet kell megjegyeznem. Az 
igen tisztelt képviselő urak elfelejtik, hogy nem 
is helyes, nem megfelelő, sőt mondhatnám, nem 
is törvényes az a czim, a melyet okmányaikra 
rányomni szoktak, mert ők nem „Siebenbürgische 
Landeskirche," mert vannak Erdélyben más ágos-
taiak is, a kik szervezetbe nincsenek belefoglalva, 
(Igaz ! Úgy van !) Sőt elég jellemző rájuk nézve, 
hogy a mikor ezek készek voltak a szervezetükbe 
való belépésre, azért, mert ezen gyülekezetek ma-
gyar nyelvűek, azokat befogadni nem akarták, és 
azon gyülekezetek kénytelenek voltak igen távol 
és közigazgatási szempontból is igen czélszerüt-
lenül az egészen messzefekvő tiszai szuperinten-
dencziához csatlakozni. (Igaz! Úgy van! a jobb-
oldalon.) 

Az igen t. képviselő urak más tekintetben 
is igen súlyos és nyomós tévedéseket hoztak fel 
itt a Házban. Azt mondották, hogy ez a felekezet 
az, mely a legkevésbé részesült állami segélye-
zésben. Hát bocsánatot kérek, a tény az, hogy 
nincsen Magyarországnak egyetlenegy felekezete, 
talán a római katholikusokat sem véve ki, a mely 
az államnak nagyobb támogatásában részesült 
volna mindig és mindenha ; csak arra vagyok bá-
tor hivatkozni, hogy nincsen egy felekezet sem, 
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"kivévén a szász erdélyi egyházi szervezetet, a 
mely a más vallású hivektól járó úrbért. illetőleg 
tizedes kárpótlást megkapta volna, mint ők, a kik 
az oláh jobbágyoktól, tehát más vallásuaktól és 

. olyanoktól kapták meg ezt, a kiknek lelki szük-
ségleteiről soha semmi körülmények között nem 
gondoskodtak. (Helyeslés a jobboldalon.) Nem 
volt más felekezet, a mely oly időben, melyben 
Magyarországon senki sem kért a hatalomtól, a 
hatalomhoz fordult és kért tőle és pedig nem va-
lami életbe vágó szükséglet czimén, hanem azért, 
mert derogált neki az, a mi különben az összes 
protestáns egyházaknál el van fogadva, hogy a 
püspök egyszersmind lelkész is legyen, hanem 
kölön püspökséget kértek, olyat, a melyben a püs-
pöki teendők a lelkészi teendőktől el legyenek vá-
lasztva. Es e czimén kértek és kaptak is a Bach-
időben 6000 frtot és ezt és ezenkivül még tete-
mes összeget állandóan adott nekik a magyar 
állam és igen helyesen, nehogy az mondassék, 
hogy kultúrális szükségleteikről a magyar állam 
gondoskodni nem kiván. De ha valaki gondos-
kodott magáról akkor, a mikor csak neki lehetett 
és másnak nem. az azután ne panaszkodjék arról, 
a mikor más igényt tart a segélyre s hogy akkor 
az számba se jöhessen, a mit ő már előzetesen 
követelt és meg is kapott ; (Elénk helyeslés a 
jobboldalon.) mert, igen t. képviselő urak, önök 
azt, a mit a többi egyházak most kaptak, már ré-
gen megkapták nagy kamatostul. 

De tovább megyek t. Ház. Az sem áll, mintha 
ezen törvényjavaslat alapján önök nem fognának 
segélyben részesülni Azt elhiszem, hogy azon 
egyházi szervezet mellett, a melynek vezetői elég 
kevésbé állanak hivatásuk magaslatán, hogy in-
kább megtagadják az államhoz valő járulást, sem-
hogy azon a réven, hogy nyomorban vagy sze-
génységben élő egyes egyházak lelkészei segélyt 
kapjanak, egyszersmind a magyar államnak is be-
leszólása lehetne némely részben, azt elhiszem, 
hogy lehetőleg el fogják húzni, sőt megtámadni 
azt, mintha volnának olyan lelkészségek, a melyek 
ezen kongrua kiegószitésére szorulnának, de épen 
azért nagyon helyes ezen törvényjavaslatnak 17. 
§-a, mert vannak, a mint e példából is látszik, 
nem talán roszakaratú, hanem hivatásuk magas-
latán nem álló ós kellő belátással nem biró egy-
házi hatóságok, vannak nemcsak ott, de más egy-
házakban is és nekünk gondoskodnunk kell arról, 
hogy az egyházi hatóság ilyen hibája, ilyen szűk 
látköre, esetleg konoksága ne sújtsa büntetéssel 
azon szegény lelkészeket., a kik arról legkevésbé 
tehetnek. (Úgy van ! jobbfelől.) 

A p p o n y i gr. határozati javaslatának lénye-
ge, hogy először is lehető gyorsan az adóztatási 
viszonyok is számba vétessenek és rendeztessenek 
és hogy ezzel kapcsolatban rendeztessék azután a 
Jelkészségek kongruája. 

Minél inkább foglalkoztam ezen eszmével, an-
nál inkább azt találtam, hogy igen természetes, 
hogy felmerült, de ép oly lehetetlen, hogy az ma 
praktikus megoldást nyerjen. Igen természetes, hogy 
felmerült, mert azt a bajt, a melyet e javaslat sza-
nál, a lelkészek nyomorát tulajdonképen csak azon 
kevés szegény lelkész érzi. De az adózási viszo-
nyokban rejlő baj nem a lelkészeket, hanem első 
sorban a szélesebb köröket, a hiveket sújtja. 

Természetes tehát, hogy azok szanálására in-
dítványok tétetnek és igen természeteseknek tartom 
F ab in y i Teofil és R a d ó Kálmán képviselő 
urak e tekintetben való felszólalásait. Ámde az. 
állam mai pénzügyi helyzetében, de ettől eltekintve 
is, minden bajt egy csapásra nem szanálhat. A 
kongrua kiegészítése ma lehető az államnak arány-
lag csekélyebb megterhelésével. A másik kérdés 
megoldása, legyenek meggyőződve a t. képviselő 
urak, sokkal messzebb vezetne, mint azt egyálta-
lában gondolnák. Mert vizsgálják meg ezen adóz-
tatás természetét. Egyáltalában oly rendezett egy-
ház Magyarországon, melynél még adóztatás alatt 
is tisztában volnának, nem létezik és itt nem ve-
szem ki a legrendezettebbet és a melynek külön-
ben az adóztatási viszonyai a legkönnyebbek, tud-
niillik a katholikus egyházat. 

Nem az adóztatás kérdésével kapcsolatos, sőt 
azonos természetű-e a patronátusok kérdése ? Nem 
az adóztatás kérdésével kapcsolatos, sőt annak 
talán legkimagaslóbb, legigazságtalanabb mozzanata,,, 
az, a hol más felekezetű kénytelen az illető fele-
kezet terheihez hozzájárulni, a mi, elismerem^ 
igen csekély mórtékben, de épen a római katholi-
kus egyháznál megvan, ott, a hol az adószolgál-
tatások a kúria által is némely esetekben más 
dologi természetűeknek jelentettek ki és a hol, 
mint a mosonyi esperességben, számos más val-
lású hivő tartja el a katholikus lelkészt. Tudom, 
hogy az igen t. képviselő úr legkevésbé fogja 
ezt az állapotot helyesnek tartani; de engedelmet 
kérek, ennek a megoldása meglehetős időt vett 
eddig igénybe eredmény nélkül, reményiem, rövi-
debb időt, de mégis tetemes időt fog igénybe 
venni eredménnyel. Mert hiszen a patronátusok 
kérdésében ma uralkodó állapot sérelmes az egy-
házakra vonatkozólag is, mert hiszen ezeknek sen> 
lehet közönyös, hogy oly elemeknek adatik az 
egyház szervezetében ós kormányzatában befolyás, 
a mely elemek arra hivatva egyáltalán nincsenek, 
a mely elemek arra Intőknél fogva tulajdonképen 
igényt sem tarthatnak, de a kik befolyásukat mégis 
kénytelenek érvényesíteni, mig az ezekkel össze-
kötött terheket viselni kénytelenek, akár gyako-
rolják a befolyást, akár nem. Hát ha a katholikus 
egyházban nincs meg ez a rendezés és nincs meg 
a görög egyházakban sem, — csak a szinopszi-
ális alapra kell utalnom a román egyház kereté-
ben — ha ez nincs rendezve az ágostai evangó-

» 
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„likusok közt, a hol kétségtelenül az a nagy ne-
hézség forog fen,n, hogy az adóztatás nagyon 

-egyenlőtlen, hogy, mig egyes községekben rend-
kívül terhes és hogy ez az egyenlőség fluktuál, 
mert a különféle fejlődéshez képest hol csökken 
egyes községekben, hol növekszik más községek-
ben, hiszen Gryőry igen tisztelt Képviselő úrtól 

-tudom, hogy pl. egy filiálban, a melyben az adó-
tartozás valamikor ötven hivő lélek ós birtokos 
után volt megszabva, most ő egymaga birtokos 
és köteles fizetni az egész hozzájárulási adót és 
igy birtoka csakugyan messze túl van terhelve; 
nincs rendezve — bár ott aránylag e tekintetben 

.a legtöbb történt -- a református egyházban sem, 
legkevésbé van rendezve a zsidóknál, ez bizonyára 
rendkívül hosszú időt fog igényelni, a mely időn 
át nemcsak az államnak, hanem első sorban az 
illető egyházaknak kell arról gondoskodni, hogy 
itt egy méltányos és arányos kulcs felfedeztessék. 

Ha ezeket meggondolom az adóztatási viszo-
nyok számbevételénél és meggondolom azt, hogy 
ezen rendelkezés azután szükségképen az egyház-
községek alakulása tekintetében rendkívül mélyen 
belenyúl mindazokba, a mik csakugyan az illető 

-felekezet autonómiájának leglényegesebb mozzana-
tai közé tartoznak, akkor meggyőződöm, hogy 
minden indítvány, a mely a kongruát az egyházi 
adózással akarja kapcsolatba hozni, nemcsak hogy 
bizonytalan időre halasztja el az egész kérdés 
megoldását, hanem csakugyan oly bonyodalmakra 
vezet, a melyek az autonómia legsúlyosabb sérel-
mével járnak (Helyeslés jobbfelől.) és a mely bo-
nyodalmak elkerülése ezen kérdésnek is csak fo-
kozatos egymásutánban való megoldásában lelheti 
orvoslását. 

Ennek következtében azonban, t. Ház, nem 
mondok le azon reményről, hogy e tekintetben is 
az állam némileg gondoskodhatik. hanem nem 
ezen törvényjavaslat alapján és keretében, hanem 
igenis gondoskodhatik és gondoskodnia kell Jazon 
általános budgetben meghatározott segélyek alap-
ján, a melyeket a felekezeteknek ad, s a mely 
segélyek nyújtásánál jövendőre — s ezt akarom 
az igen t. miniszter uraknak különösen figyelmébe 
ajánlani — ezen adóztatási viszonyok nyomasztó 
mozzanatai is múlhatatlanul tekintetbe veendők, a 
mely segélyezések tehát sem a lélekszám, sem 
más mozzanatok szerint adandók kizárólag, hanem 
adandók egyszersmind ezen bajnak szanálására 
való tekintettel. Mert az helyes, a mit a képviselő 
urak közül, gondolom M e z e i Mór képviselő úr 
tegnap megemlített, hogy ezen adózási bajok sza-
nálása legjobban úgy következik be, ha egy köz-
ponti alapot létesit, — a mint már létesített — 
az állam és ebből az alapból azután, ha ez kellő-
leg megnövekedik, iparkodik ezen, az adózási vi-
szonyok által szült elégületlenséget eloszlatni. 

Nem akarom az igen t. Ház figyelmét to-

vább igénybe venni (Halljuk! Halljuk!), ámbár^ 
még sok mondani valóm van, mert sok tanulsá-
got rejt a lefolyt hosszú vita, hanem egyszerűen 
indokolni akarom, miért fogadom el teljes öröm-
mel és készséggel e törvényjavaslatot úgy, a 
mint van. (Mozgás a bal ós szélsőbaloldalon.) 

Elfogadom mindenekelőtt azért, mert ez az 
első törvényjavaslat, a mely a jogegyenlőséget a 
maga teljességében a felekezeti életben is ér-
vényre juttatja. A jogegyenlőség nagy dolog, t. 
képviselő urak, hazánkban is dicsőséges tradicziók 
fűződnek a polgári és politikai jogegyenlőség lé-
tesítéséhez, mert ezt nem azok tűzték ki első sor-
ban, a kik a jog h?tárain, oltalmán részben kí-
vül állottak, hanem ezt önként adták és terjesz-
tették ki az állani minden polgáraira azok, a kik 
a jogok előnyeiben részesültek. És épen úgy tör-
tént ez az egyházi téren is. Ez a magyar nyilvá-
nos életnek ós történetnek állandó dicsősége ma-
rad, hogy valamint a nemesség 1848-ban kiter-
jesztette a jogait az ország többi lakosságára is, 
úgy Magyarországon nem kívülről támadtatott 
meg az egyházak előjoga és létesíttetett az egyen-
lőség, hanem létesíttetett a bevett és az elismert 
és törvényes felekezetek által ós hozzájárulásá-
val ; hogy a katholika egyház ós a protestáns egy-
házak egyhangúlag járultak hozzá a jogegyenlő-
ség létesítéséhez, hogy e tekintetben az a tradi-
czió áll fenn, hogy itt a jogok nem küzdetnek ki 
forradalmi úton, hanem azok részesei által önként 
kiterjesztetnek, midőn annak ideje bekövetkezett. 

De tagadhatatlan, hogy, ha létesittet is jog-
egyenlőséget, ez az első időben azokra nézve, 
a kik a jog specziális oltalmának bizonyos elő-
nyeit megszokták, bizonyos kellemetlenséggel jár 
és akármennyire létesítsen is a törvény jogegyen-
lőséget, ebből még a polgári életben sem követ-
kezik be az abszolút egyenlőség. Sok dolog van, 
a miből a jogegyenlőség daczára a privilegizálta-
kat nem akartuk megfosztani; nem akartuk meg-
fosztani a főrendeket a főrendiházban való ülése-
zés — és az ország törvényhozására való befo-
lyás jogától; nem akartuk és nem akarta senki 
megfosztani azokat, a kik vagyoni előnyökkel bír-
tak, ezen tényleges vagyoni állapottól és nem 
akartuk szocziális értelemben egyenlősíteni azokat. 
És vannak oly dolgok, melyekben az egyenlősé-
get a törvény nem is képes megteremteni, nem 
teremtheti meg a névre, családra, hagyományokra, 
mindazon erkölcsi értékekre vonatkozólag, melyek 
a tradiczióval ós egyéni érdekkel kapcsolatosak 
és átszármaznak az ősökről az unokákra És a 
mint ez az egyesekre nézve a polgári életban 
áll, ugy van az az egyházak körében is ; az 
egyenlőséget statuáltuk az egyházak körében, kon-
zekvencziáit levonjuk, de ebből nem következik 
az egyházak egyenlősége. Senki sem fogji? akarni 
a katholikus egyházat megfosztani attól a fénytől, 
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a melyet vagyoni állása, a melyet az országnak 
századokon át tett szolgálatai neki kölcsönöznek. 
Ez olyasmi, a melytől a törvény nem akarhatja 
és nem akarja megfosztani a katholikus egyházat, 
sőt nem is foszthatja meg. 

Ep oly kevéssé akarja bárki az evangelikus, 
református és az ágostai egyházakat megfosztani 
azon hagyományaitól, a melyek az ország törté-
netével összekapcsolva vannak, azon dicsőségtől, 
a mely reá háramlott, mert tényleg tényezője 
volt az ország függetlensége és szabadság fen-
tartásának és kivivásának. (Igaz ! Ugy van !) Ettől 
ezen egyházakat senki sem akarja megfosztani. 
De ez nem is ok arra, hogy azokban a viszony-
latokban, a melyekben nem szükséges, privilegi-
záltak legyenek ; ha nem privilegizált a történeti 
hagyományoknál és saját súlyánál fogva, hogy 
azon szükségletekben aztán külön törvényeket al-
kossunk e tekintetben. A jogegyenlőség követeli, 
hogy egységes törvény állapittassék meg mind-
azon viszonylatokra nézve, a melyek egységesek 
és azonosok az ország és a felekezetek között. 

Mivel pedig ez a törvény igy jár el és ezt 
cselekszi és mivel a magyar állam konszolidáczi-
ójának, a bölcs és előrelátó nemzetiségi politiká-
nak egyik eszköze : épen azért e törvényjavaslat 
mindazon különféle viszonylatokban, melyekben 
természetszerűleg a felekezetek az élettel állnak, 
megkiméli a felekezeteket munkájúkban, a mi a 
felekezetekre nézve ós a felekezetekben keresi és 
az államnak megadja a módot, hogy ily irányban 
befolyásolja őket, melyben a felekezetek és az ál-
lam érdeke egy és ugyanazok s ezért a törvény-
javaslatot helyesnek vallom és részemről elfoga-
dom. (Elénk helyeslés ós éljenzés jobbfelől. A 
szónokot számosan üdvözlik.) 

A protestáns orsz. árvaház köréből. 
A budapesti protestáns orsz. árva-egyesület 

április 16-án tartotta közgyűlését a Deák-téri ev. 
főgymnásium dísztermében K o v á c s y Sándor 
orsz. képviselő, az egyesület nagybuzgalmu elnöke 
elülűlésóvel. H o r v á t h Sándor ev. lelkész forró 
imája után dr. H o r v á t h Zoltán ügyész felolvasta 
az egyesületnek az 1897. évi működéséről szóló 
jelentését, a melyből közöljük a következőket: 

Az 1897. évben az árvaházban 106 árva 
nyert testi és lelki ápolást, 40 künnlakó árva se-
gítésére pedig 2095 frt fordíttatott, mely összeg-
ből 13 volt növendékének továbbképzésére 785 
frt esik. A felvételi bizottság 94 kérvényt tárgyalt 
és nagy sajnálatára helyszűke miatt csak 29 új 
árvát ajánlhatott felvételre. Ezek közül hivatalnok 
járvája 6, tanár, tanitóé 4, magánzóé 1, iparosé 

4, jegyzőé 2, földművesé 5, kereskedőé 1, föld-
birtokosé 2, lelkészé 4. 

Az intézetből kibocsáttatott 22 növendék, ezek 
közül 1 mint végzett kisdedóvónő azonnal állást 
is kapott, 11 folytatja iskolai tanulmányait, szak-
iskolába jár 3, az iparos pályára lépett 5, szol-
gálatba állott 2. 

Hogy a kilépő növendékek úgy bocsáttassa-
nak el az intézetből, mint a gyermek, mely a 
szülői házból az életbe lép, intézkedés történt, 
hogy az intézetből való kilépés ünnepélyességgel 
menjen végbe. Az első ilyen ünnepély igen szépen 
folyt le a íérfi és nő választmányoknak jelenlété-
vel. Társaik nevében egy fiú és egy leány meg-
ható szavakban köszönték meg a nyert jókat és 
vettek búcsút a választmánytól és az intézettől ; 
majd az igazgató intézett hozzájuk lendületes be-
szédet, átadván emlékül mindegyiknek egy új tes-
tamentumot, a választmány nevében pedig az első 
szükségletek fedezésére 5 frtot. 

Továbbképző növendéket négyet tartott az 
intézet. Az egyik mint okleveles tanítónő a folyó 
évben hagyja el az árvaházat. Az árvaház VI. 
osztályú népiskoláját 78 növendék látogatta. A va-
sárnapi iskolára a vallásos nevelés érdekében ki-
váló gondot fordítottak. 

Az árvaház egész nevelésében arra törekszik, 
hogy a paedagogia irányelvei az egészségtan kö-
vetelményeivel ellentétbe ne jussanak, az egész 
embert kívánja nevelni, midőn a lelki erők kifej-
tése mellett, a test egészséges fejlődésére ugyanoly 
mértékben gondot fordit. Ezen elv gyakorlati al-
kalmazásának tulajdonítandó, hogj az árvák — 
kiknek nagyobbrésze már gyenge szervezettel szü-
letett és testileg elhanyagoltan kerül az intézetbe, 
— itt megerősödnek és egészséges fejlődésnek 
indulnak. Az egészségi állapot a lefolyt évben igen 
kedvező volt, a minek legjobb bizonyítéka a gyógy-
szertári évi számla, a melynek kiadási összege 
31 frt 81 kr. volt. Ezen örvendetes eredményt 
hatékonyan segítette elő azon körülmény, hogy az 
árvák július ós augusztus hónapokat a kies és 
egészséges fekvésű, erdőkkel borított és a Duna 
mellett fekvő Zebegény községben töltötték. 

Örvendetes tudomásul szolgált, hogy G y ö r g y 
Aladár kiváló paedagogusunk a „Néptanítók Lap-
ja" 33. számában igen előnyösen ismerteti az in-
tézetet, a legelsők és legvirágzóbbak közé soroz-
ván azt, fényes követésre méltó példának mu-
tatja fel. 

Az 1896. évi orsz. kiállítás nagy juryje ki-
állítási éremmel és díszes oklevéllel tüntette ki az 
intézetet a kózügyességi oktatás meghonosításáért. 

A vallás- és közoktatás-, a földművelés- és 
belügyi in. kir. minister uraknak felirattal me^kül-
detett a B r o c s k ó Lajos igazgató által irt ..Árva-
ház története" czimű könyv és azt a minister 
urak meleg hangon irt levélben köszönték meg 
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és fejezték ki elismerésüket az egyesület eredmé-
nyes működése iránt. 

Az egyesület bevétele 24,803 frt 38 kr., 
kiadása 23,988 frt 85 kr. volt. Az egyesület va-
gyona: 362,913 frt 13 kr. 

B r o c s k ó Lajos igazgató vezetésével — ki 
24 év óta működik ez intézetnél — a tanítótes-
tület tagjai a következők: B r o c s k ó Lajosné, 
P e t r i k Janka, A l a p i István, C s e r n o k Rezső. 
Bejáró slöjdtanitó : H e i n 1 e i n János. 

A választmány, melynek élén K o v á c s y 
Sándor elnök és dr. W á g n e r Géza állanak, terv-
be vette egy 150 árva befogadására alkalmas új 
árvaháznak építését, és e czélból Budán a város-
major utezában mintegy 4000 • öl nagyságú 
telket vettek. Az ég áldása kisérje nemes törek-
véseiket. 

BELFÖLD. 

A képviselőház a lelkészi fizetések kiegé-
szítéséről szóló javaslatot tárgyalta. Apr. 19-én 
G y ő r y Elek nyilatkozott, beszédjét egész terje-
delemben közöljük. Utána W l a s s i c s miniszter 
tartott hosszú beszédet a beadott javaslatok ellen, 
s többek közt igy nyilatkozott: „az egyáltalában 
nines kizárva, hogy az állam továbbra is egyházi 
és iskolai szükségleteik fedezésében segélyezze a 
vallásfelekezeteket. Itt ezen segélyeknél aztán te-
kintetbe vehető esetleg az az aránytalanság, mely 
a létminimum állami rendezésénél kikerülhetlen 
és a mely aránytalan is." 

V e r n e r Gyula a szászok felfogása ellen 
beszél. 

A javaslatnak politikai czéljai nincsenek. Po-
litikai következményei lehetnek, mert hiszen elejét 
veszik a nyomornak s tudjuk azt, hogy az elége-
detlenség vajmi gyakran a nyomornak szülötte. 
(Tetszés.) Sokat várhat a javaslattól. Várakozását 
nem a hála érzetére alapítja, mert a politikában 
a hálára számítani nem lehet. De alapítja arra, 
hogy a lelkészek saját jól felfogott érdekükben 
tartózkodni fognak a háborgások előidézésétől, mert 
nyerni valójuk nem, csak veszteni valójuk lenne. 

S z e n t i v á n y i Árpád beszédét, nem jutván 
hozzá, egész terjedelemben, nagy sajnálatunkra 
nem közölhetjük. 

S z e n t i v á n y i Árpád beszéde folyamán utalt 
arra, hogy ha W l a s s i c s ismerné a protestánsok 
évszázados történetét és egyházi alkotmányát, akkor 
nem beszélhetett volna úgy, mert ez a javaslat 
tényleg belevág az autonómiába. 

Kifogásolja, hogy a javaslat a protestánso-
kat, a kiknek autonómiája garancziát nyújt a kor-
mánynak, mivel minden dolgukat nyilvánosan in-
tézik, egy kalap alá vonja más oly felekezetekkel, 

a kik dolgaikat nem mtezik el nyilvánosan. Ennek, 
hogy a katholikusok és protestánsok egy kalap 
alá vonatnak, még rossz következményei lehetnek. 
Hibája e javaslatnak az is, hogy a kvalifikált és 
nem kvalifikált lelkészeket szintén egy kalap alá 
vonja, sőt még odáig ment a kormány, hogy a 
kvalifikálatlan lelkészek előbb kapják meg a do-
tácziót, mint a kvalifikáltak. (Helyeslés a bal- és 
szélsőbaloldalon.) 

Hibája a javaslatnak továbbá az is, hogy az 
adózási rendszert nem fekteti egyenletes alapra, 
mert a javaslat intézkedései szerint, a ki az egyik 
községben 25—30 forintot fizet, ugyanaz a má-
sikban csak 4—5 forintot fizet. 

Helyteleníti a javaslat intézkedéseit a fegyelmi 
vizsgálatra nézve is. Mert hogyha a fegyelmi ügy 
a három egyházi fegyelmi biróság retortáján ke-
resztül ment, akkor a minister maga bírálja felül 
a fegyelmi iféletet s ezután még egy ötödik fe-
gyelmi : a közigazgatási bírósághoz van helye a 
felebbezésnek. Nem tartja helyesnek egyáltalán, 
hogy az egyházi biróság Ítéletét még két fórum 
felülvizsgálja. (Helyeslés a bal- és szélsőbaloldalon.) 

Ez a javaslat megint csak tápot fog adni a 
pártpolitika felvirágzásának, mert hisz ennek ér-
dekében elkövet mindent a kormány, igazolja a 
B o h o n c z y 3 milliója. (Helyeslés a bal-és szél-
sőbaloldalon ) 

A javaslatot nem fogadja el, hanem pártolja 
A p p o n y i határozati javaslatát. (Helyeslés balfelöl.) 

Április 20-án M e z e i Mór megjegyzi, hogy 
foglalkozott a zsidóság felekezeti középiskola ter-
vével, de nem látja czólszerűnek a társadalmi el-
különzés eszközeit szaporítani. Az 1848. XX. tör-
vényczikket a 3. §-al együtt tartja helyesnek. A 
javaslatot elfogadja. 

Apr. 21-ón R a k o v s z k y István azt mondja, 
hogy ha a zsidóság folyton-folyvást hivatkozik 
az egyenjogúságra, megköveteli, hogy ők is te-
gyenek eleget az egyenjogúsággal járó kötelessé-
geknek : mutassák be hitczikkeiket, szervezetüket, 
áldozzanak iskolák fentartására, mint a többi fe-
lekezetek ; állást foglal a secularisatio ellen. E 
törvény daczára is nagy erővel fog a revisio esz-
méje éppen az e törvény alapján segélyezett fe-
lekezeteknél tért hódítani. 

P u l s z k y Ágost beszédét — minket köze-
lebbről érdeklő részeiben — egész terjedelemben 
közöljük. 

Apr. 22-én P á d e r Rezső nem tartja czól-
szerűnek, hogy ez a javaslat az egyházakkal 
szemben már előre a bizalmatlanság álláspont-
jára helyezkedik. Ha az állam a segélynyújtásnál 
az egyes emberekkel foglalkozik, ez nagy vissza-
élésekre vezethet és ez már nem annyira segély-
nyújtás, hanem megrendszabályozási eszköz ós a 
kormány pártpolitikai szempontból zaklathatja majd 
az illetőt azáltal, hogy megvonja tőle a segélyt. 



210 

Nekünk az egyházak és a papság függetlenségét 
az általuk teljesített magasztos hivatás érdekében 
nem megszorítanunk, hanem védelmeznünk kell, 
mert ez a közérdek. A katholikusoknak autonó-
miát követel, 

M a r j a i Péter kevésnek tartja a 800 frtot a 
lelkészek képzettségéhez képest. L a k a t o s Miklós 
csodálja, hogy a miniszter hazafias érzülete nem 
tatái különbséget a hazafias protestáns lelkészek 
s ama felekezeti lelkészek közt, akik sem hazafi-
ság dolgában, sem erkölcsi tekintetben, sem mű-
veltség tekintetében nem hasonlíthatók a magyar 
protestantismushoz, amely mindenkor bebizonyí-
totta hazafiságát, abban soha egy felekezet sem 
szárnyalta túl, évszázadakon át sohasem volt ellene 
panasz. 

K á l m á n Károly. Jöhet idő, mikor engedel-
meskedni bűn, ellenszegülni kötelesség. Nem fo-
gadja el a javaslatot, mert szolgaságra visz. 

T r a u s c h e n f e l s Emil : a szász egyház kü-
lön egyház, önálló egyház és nemcsak egyházke-
rület. Az négyszáz év óta. A szászok nem kértek 
segélyt középiskoláik részére sem, csakhogy tel-
jesen megtarthassák függetlenségüket. 

Ápr. 23-án B ú z á t h Ferencz kijelenti, hogy 
midőn a néppárt a protestáns autonomiát védi, 
akkor a szabadságot védi ; a törvényjavaslatot, 
mely az egyhazakat az állam szolgálatába akarja 
helyezni, nem fogadja el. 

T u b a előadó nyilatkozata után A p p o n y i 
Albert gróf tartotta meg záróbeszédét. A vita csak 
azokat nyugtathatta meg, csak azok aggodalmait 
oszlathatta el, akiknek már előzőleg sem voltak 
aggodalmaik. F a b i n y, B e t h l e n András, R a d ó 
beszédeiből megnyugtatást csak úgy lehet kiol-
vasni, ha a megnyugtatást resignationak olvassuk. 

„A felett nem lehet véleményeltérés, hogy 
ez a javaslat nem ama XX. törvényczikknek meg-
valósítása ; de én azt hiszem, nem helyesen értel-
mezik e törvény harmadik szakaszát, a kik azt 
állítják, hogy e törvény, vagy annak a harmadik 
§-a az egyházi javaknak konfiskaczióját tartalmazza, 
vagv a franczia rendszerhez, vagyis a lelkészek-
nek állami hivatalnokokká való átalakításához ve-
zet. Ezt a felfogást én nem tartom helyesnek; 
ez az én felfogásom szerint az 1848. XX. tör-
vényczikknek egyáltalában és e törvényczikk har-
madik §-ának téves magyarázata. Megmondom 
röviden, hogy miért. 

Először, mert az 1848. XX. t.-cz. azt az el-
vet, hogy az összes törvényesen bevett felekeze-
teknek egyházi és iskolai költségei álladalmi esz-
közökkel fedeztessenek, a keresztülvitelben úgy 
kontemplálja, hogy erre nézve az egyházakkal 
egyetértés jöjjön létre; már pedig tisztelt képvi-
selőház, én arra preczendenst a történetből nem 
tudok és a dolog természete szerint is ki van 
zárva, hogy valamely egyházzal vagy bárkivel, 

az ó jószágainak a konfiskácziójára nézve egyet-
értés jöhessen létre. (Derültség. Ugy van !) Nem 
is tartom az 1848. XX. t.-cz.-ben bennrejlónek 
a lelkészek állásának átváltoztatását államhiva-
talnokokká, az autonómiának megsemmisítését, 
nem csak azért, mert a 48-diki törvényeknek 
egész szellemével ós irányzatával az autonómiá-
nak, a társadalmi tevékenységnek a megsemmisí-
tése, a szabadsági garancziáknak a csökkenése 
merőben ellenkezik, de azért és különösen azért, 
mert ezen XX. t.-cz. 8. §-ában a törvényhozás 
sürgős feladatává teszi, hogy annak a bevett val-
lásfelekezetnek. a melynek autonómikus organizá-
cziója még nem volt, tudniillik a görög nemegye-
sülteknek autonómiája rendszeresítessék ós teszi 
ezt a törvényhozásnak feladatává a következő sza-
vakkal : „A. görög nemegyesülteknek vallásbeli és 
iskolaügyeik iránti intézkedési joga is az állada-
lom felügy elese mellett ezennel biztosíttatván." 
Tehát egyenesen kimondatik az az elv, hogy a 
görög nemegyesültek vallásbeli és iskolaügyek 
iránti intézkedési jogát kell biztosítani, és mint-
hogy fel nem tehető, hogy az 1848. XX. tör-
vényczikk ezt az intézkedési jogot egyedül a gö-
rög nemegyesült vallásnak, mint privilégiumot 
akarta volna adni, ebből is világos, hogy ez a 
XX. törvényczikk az autonómiáknak nem eltörlé-
sét, nem gyengítését, nem csökkentését, hanem 
az állam részéről való támogatását intenczionálja. 
(Igaz! Ugy van! balfelől.)" 

A jelenlegi aránytalan adózásra alapítani a 
segélyezést a legkínzóbb igazságtalanság, nem va-
lósulhat meg az a czél, hogy a hivek terhei is 
könnyittessenek. érdekellentétet teremtünk a lel-
készek és a hivek között, mely érdekellentét csak 
fokozni fogja a felekezetnélküliség terjedését. A 
lelkiismereti szabadságot tiszteli, de az egyéni sza-
badságot a társadalom nagy érdekeinek megvé-
désében korlátozni ott, ahol kell, a törvényhozás 
feladata. A törvényhozásnak föl kell ismernie azt 
s intézkedéseinél ennek megismeréséből kell ki-
indulni, hogy a felekezetnelküliség terjedése ve-
szélyes a társadalomra, mert a nóptömegekre nézve 
ez nem egyéb betyárkodásnál, féktelenségnél s a 
terhektől való szabadulásnál. Közéletünk minden 
iránya meg van hamisítva s igy jogosan merül-
tek fel az aggodalmak az államhatalom beavatko-
zása miatt." 

W1 a s s i e s Gyula hivatkozva az 1848. XX. 
t. cz. tárgyalására, kijelenti, hogy a törvény al-
kotása alkalmával tiltakoztak mindig az ellen a 
fölfogás ellen, hogy ebben a törvényczikkben benne 
volna a secularisatio. Ragaszkodik régebbi kifej-
téseihez. 

A képviselőkáz a javaslatot általánosságban 
elfogadta. 

Á tiszai ág. li. ey. egyházkerület f. hó 
14 és 15-ikén tartotta Miskolczon a P é c h y Ta-
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más kerületi felügyelő emlékére és ezzel kapcso-
latosan az ú j kerületi felügyelő választásának el-
rendelésére összehívott rendkívüli közgyűlését. 

Már a közgyűlést megelőző napon szokatlan 
számban jelentek meg az egyházmegyék, fő- és 
középiskolák képviselői, papok-világiak egyaránt; 
mely érdeklődést főkép a megválasztandó kerületi 
felügyelő személyének a közvélemény által kije-
lölése, s a 9 egyházmegyének felterjesztése foly-
tán napirendre tűzött „congrua javaslat" csigáz-
ták fel. 

A közgyűlés a P é c h y emlékére rendezett 
ünnepélyes gyász istenitisztelettel vette kezdetét. 
Az ünnepi szónoklatot Gl a u f Pál kishonti főes-
peres és egyházkerületi egyházi főjegyző tartotta. 
A boldogult özvegyén, családtagjain s a közgyű-
lési tagok egész seregén kivül Miskolcz város tár-
sadalmának színe-java részt vett e gyász istenitisz-
teleten •— élén b. V a y Elemér főispánnal. 

A közgyűlést Z e l e n k a Pál püspök nyitotta 
meg, kegyeletes szavakkal emlékezve meg P é c h y 
Tamásnak kiváló érdemeiről, s emlékét a közgyű-
lés jegyzőkönyvébe igtatni, a gyászoló családot pe-
dig részvétirattal felkeresni rendelte. A társelnöki 
széket, miután dr. S z o n t á g h Miklós helyettes 
kerületi felügyelő akadályozva volt a megjelenés-
ben : S z e n t i v á n y i Árpád gömöri egyházmegyei 
felügyelő foglalta el ; a megjelenésben betegsége 
folytán akadályozott dr. M e s k ó Sándor világi fő-
jegyző, valamint a dr. M e s k ó Lászlónak egyház-
megyei felügyelővé törtónt megválasztása következ-
tében lemondás folytán megüresedett világi jegy-
zői széket pedig a közgyűlés ez alkalomra F i -
s c h e r Miklóssal és dr. Z e l e n k a Lajossal töl-
tötte be. 

Kiíratott azután a ker. felügyelői választás, 
ós elrendeltetett, hogy a választó szavazatok f. é. 
május hó 26-ikáig küldendők be a püspökhöz, 
aki aztán gömöri S z o n t á g h Pállal egyetértően 
a megválasztott szavazatszedó bizottságot pün-
kösd hetében Miskolczra összehiván, a szavazatok 
bizottságilag fel fognak bontatni ; s a megválasz-
tott kerületi felügyelő a július 9—12 napjain meg-
tartandó rendes kerületi gyűlésen ünnepélyesen 
beigtattatni. 

A közgyűlés helyének megválasztása az elnök-
ségre bízatott. 

Megválasztották azután a jogügyi és közigaz-
gatási bizottságokat; nemkülönben a felerészben 
kisorsolt kerületi törvényszéknek biráit. 

A jogügyi bizottságba K u b i n y i Géza, M ü n-
n i c h Kálmán, Di an i s ka András, C s e n g e y 
Gusztáv és dr. GI ó s Károly ; a közigazgatási 
bizottságba R a d v á n y István, K u b i n y i Aladár. 
T e r r a y Gyula, G l a u f Pál választattak be. Mind-
két bizottságnak elnöksége a kerületi elnökség. 

A kerületi törvényszók kisorsolt bírói újból 
megválasztattak s az elhalálozás folytán megüre-

sedett helyre újonnan választott D o b ó Adolf a 
közgyűlés színe előtt az esküt letette. 

A tontosabb ügyeket a jogügyi, pénzügyi 
és közigazgatási bizottságok előkészítvén, ezek kö-
zül : tudomásul vétetett az egyházkerületi elnök-
ségnek jelentése al anyaegyházaknak politikai köz-
ségek szerint, nemkülönben az egyházaknak egy-
házmegyékbe történt beosztása iránt rendelkező 
szabályrendeleteknek végrehajtása tárgyában. 

A missiói körök szervezése körül a püspöki 
missionárius-lelkész által tett előmunkálatokat tár-
gyazó püspöki jelentés szintén tudomásul vétetett, 
felkéretvén a püspök, hogy a missiók ügyét ez-
után is melegen karolja fel, hasson oda, hogy a 
missiói körök végleg szerveztessenek, a szórvá-
nyokban lakó hívek lelki gondozásának és hová-
tartozandóságának érdekében lépjen érintkezésbe 
az illető ev. ref. egyházkerületek püspökeivel és 
eljárásának eredményéről tegyen évről-évre je-
lentést. 

A lelkészválasztási szabályrendelet újabb tár-
gyalás végett leküldetett az egyházközségekhez. 

A tanítók ötödéves korpótlékát tárgyazó fo-
lyamodványokat az autonom egyházi közigazgatási 
út betartásával rendelte a közgyűlés f. é. május 
hó végéig az esperesi hivatalokhoz benyújtani, kö-
telességévé tevén utóbbiaknak a folyamodványokat 
idejében az illető megyei közigazgatási bizottsá-
gokhoz benyújtani. 

A kerületi nyugdíjintézetet illetőleg G l a u f 
Pál bízatott meg az általa közhelyeslés mellett 
körvonalozott elvek alapján a tervezet újabb át-
dolgozásával. 

M a j e r k a és M ü h l e n b a c h szepesmegyei 
egyházak abbeli kérelmükkel, hogy a felsőbb tiszt-
viselők választásánál (esperes, püspök, felügyelők) 
az anyaegyházakat megillető választási jogot, da-
czára annak, hogy rendes külön lelkészük nincsen, 
gyakorolhassák : elutasittattak, mert a zsinati tör-
vények szerint az ily jog csak a külön önálló ós 
állandóan alkalmazott lelkészi állások után illeti 
az egyházközséget ; — s addig joga szünetel. 

Tárgyalás alá vétetett ezután a lelkészi jöve-
delmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat. Az 
egyházmegye foglalkozott közgyűlésén ezen kér-
déssel ; s ezek közül csupán a brassói egyház-
megye nyilatkozott mellette. 

A kerületi gyűlés egyhangú határozattal ki-
jelentette, hogy ragaszkodik az egyetemes egy-
háznak a kormányhoz az államsegélynek felemelése 
és törvény által biztosítása tárgyában még az 
1895. évben benyújtott felterjesztéshez; és midőn 
megnyugvással fogadja az egyetem által kiküldött 
bizottságnak a kormányhoz ez év február havában 
ugyanily értelemben tett sürgető feliratát, egyúttal 
kijelenti, hogy a létesítendő törvénnyel szemben 
autonom jogaira támaszkodva, fenntartja magának 
annak idejében korlátlan cselekvési szabadságát. 



A közgyűlést a „Korona" vendéglő díszter-
mében közebéd követte, melyen körülbelől 120-an 
vettek részt. 

A közgyűlés hangulatából kivehetóleg S z e n t -
i v á n y i Árpádnak a tiszai egyházkerület felügye-
lői székében P é c h y utódjául jelölése kerület-
szerte osztatlan helyesléssel találkozik. 

Az ú j kerületi felügyelőt, minden valószínű-
ség szerint Miskolczon igtatják be az egyházegye-
tem, a testvéregyházkerületek és egyházak rész-
vétele mellett. Á r o n f f y. 

I g a z í t á s . A 15. számban a „Jogi vélemény" 
végén tévedésből maradt .»el a szerző neve : d r . 
S z t e h l o Kornél. 

Kérdés és válasz. 
Templomépitési alap fizet-e illeték-egyen-

ér téket? 
Pénzügyi bíróság. 765. 1886. Isteni tiszte-

letre szolgáló ingatlanok építése vagy javítására 
és ingók beszerzésére szánt hagyományok illeték-
egyenérték alá nem tartoznak. 

Ü Z E N E T E K . 
I . V . Köszönöm ; a beszédek lassan gyűlnek ; 

félek, hogy nem tudok egy egész évfolyamot össze-
állítani, pedig ha semmi mást nem is, egyházi be-
szédet kell minden lelkésznek készíteni, s csak akad 
közöttük kiadásra érdemes! — H. L. P. S . Kö-
szönöm. — K. A. Beszédeket még mindig köszö* 
nettel fogadok; még sok kellene; — Cs. G. Igen 
örülök, hogy olyan jól eltaláltam: kit kérjek föl. 
Nagyon köszönöm! — M . IM. Beszédeket köszönet-
tel fogadok, alkalmiakat most egyelőre nem kérek. 
Vasárnapi textusokról szólókra volna inkább szüksé-
gem. — K. L. Mást is örömmel fogadok tőled, s 
nem tudom okát, miért maradtál eddig távol serényen 
működő kis csapatunktól? Légy szíves megírni: 
mennyit hagyott P. T. egyházi czólok támogatá-
sára? A legközelebbi számban megjelenik. — T . 
J. Az ajánlatot köszönöm ; annak idején igénybe 
veszem. — H. F. megkaptam, mentül előbb sorát 
kerítem. — H. I. A congrua ügyében mondott be-
szédeket a napi lapokban lehet ugyan olvasni, csak-
hogy lelkészeink kis része lakik ám olyan helyen, 
a hol hozzáfér minden napilaphoz; mindegyik lap 
csak a maga pártjabeli szónoknak közli egész ter-
jedelemben a beszédét ; hadd olvashassa a mi la-
punkban egész terjedelemben mindenki a mieink be-
szédét, s hadd legyen az a későbbi időkre is okirat-
gyűjtemény gyanánt! A másikra nézve: tavaly el-
intézett ügyre nem térhet vissza a lap; nem győzöm 
kiadni a sürgős és érdekes czikkeket sem ! 

. P á l y á z a t t a n á r i á l l á s r a . 
A szarvasi államilag segélyezett ág. 

h. ev. tfogymnasiuninál a klasszika-filologia 

két tanszékére 
s egy ág. b. ev. vallástanári tanszékre 
pályázhatni. 

Az alkalmazandó rendes tanár évi 
dija 1200 frt törzsfizetés, 250 frt lakás-
pénz, 100 frtnyi ötödéves pótlék, mely 
utóbbi az alkalmazandó véglegesítésétől 
számit. A rendes tanárok törzsfizetése 
utóbb 1400—1600 frtig emelkedhetik. Üre-
sedés és kiválóság esetén előléptetésre van. 
kilátás. Az intézetbe lépő az országos ta-
nárnyugdijnak kötelezett tagja. 

Csak ág. h. evangélikusok birnak ki-
látással véglegesítésre s oklevelesek a pró-
ba év után figyelemben részesülnek. 

Nem oklevelesek csak kelyettesekül 
alkalmazhatók. Ezek évi dija 800 frt és 
100 írt lakáspénz. 

A pályázók életkorukra, vallásukra, 
tanulmányaikra, képesitésiikre, egészsé-
gükre, eddigi szolgálataikra, hadkötelezett-
ségükre vonatkozó irataikat — a vallásta-
nári állásra pályázó kivételével — a Nagy-
mélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz czimezve f. évi június hó 1-jéig a 
főgymnasium igazgatójához küldjék. 

A megválasztott hivatalát augusztus 
végén tartozik elfoglalni. 

Szarvason, 1898. május 1. 
14. 3—1 M i k o l a y M i h á l y 

fögymn. felügyelő. 
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Sürgős pályázat! k 

2 K Á P L Á N T ^ | 
^ keresek, kinek feladata: nekem a JF 

hivatalos teendőkben segíteni. — A má || német nyelvben való jártasság szük-
séges. 

Külön szoba és teljes ellátáson 
kivül, 250 frt évi tiszteletdíj. Az ^ 
állás azonnal elfoglalandó. 

Mezőberény, (Békés-megye.) 1898. | | 
I április 25-én. 
^H 15. 2 - 1 DAX GYÖRGY 

ev. lelkész. 

Orosházán nyomatott Veres Lajos gyorssajtóján. 


