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Ide s tova hat esztendeje, hogy ugyanilyen feliratú czikket 
írtunk, melyben a törvényt lenyomattuk és a végrehajtására 
irányuló törekvéseket ismertettük (M.־Zs. Szemle XVII I , 
309—311). A protestáns felekezetek kebelében, melyek az 
egész kérdést napirendre tűzték, két párt állt egymással 
szemben: az egyik a törvény lojális végrehajtását követelte és 
nem kért a maga számára mást, mint a többi felekezetek 
számára; a másik azonban csupán azt kivánta, hogy az állam 
a kongrua és egyéb czímek .alatt nyújtott segélyeken kívül 
ujabb összegeket engedélyezzen. Ezen utóbbi párt egyik 
árnyalata az évi összegnek megfelelő tőke — 50 vagy több 
millió — egyszeri kiutalványozását hozta szóba, de az összes 
árnyalatok megegyeztek abban, hogy a szóban forgó törvényczikk 
végrehajtása ne követeltessék, hanem csupán az államsegély. 

Az államsegélyt az egyházi adó leszállíthatása czímén kér-
ték és már akkor utaltunk arra, hogy ez a sokfélekép meghatároz-
ható egyházi adó az önkénynek és egyebeknek tág kaput nyit. Mert 
a legsúlyosabb egyházi adót a zsidók viselik, kisebb helyeken 
olyan méretűt, amilyentől más felekezet hivének égnek meredne 
a haja szála, de az egyházi adó definicziója nagyon tág és 
annak hivatalos megállapítása sokfélekép eszközölhető, illetőleg 
nem eszközölhető. Mi kezdettől fogva a hazai felekezetek 
boldogulásukra irányuló törekvéseit rokonszenvvel kisértük, de 
a. hátsó gondolatokat minden téren, fokozottan a vallás terén 
perhorreskáljuk és ugyanezért helyesnek csakis azt a tiszta 
álláspontot ismerhettük el, amely a szóban forgó t.־cz. lojális 
régrehajtását követelte. 
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2 1848 : XX. 

A két párt törekvéseinek ismertetése után szó szerint 
ezt irtuk: 

»Annak eldöntéséhez, hogy melyik párt fog győzni, 
nem kéU sem prófétai tehetség, sem államférfiúi böhseség. 
Az ügy magában véve is elég tisztán áU, de a nyilvános-
ságra került tények minden kétségen felül helyezik azt, 
hogy egyelőre, nem örökre, az »államsegély« AERWZ Ü 
rnirií győztes a heves belső harczból.« 

Nem áltattuk tehát magunkat nagy reményekkel, de 
arra a fordulatra, amely most készül, pesszimisztikus hangulatban 
sem gondoltunk. Azért mondjuk, hogy »készül« és nem mond-
juk, hogy bekövetkezett, mert nem hihetjük azt, hogy abból 
a hallgatásból, melyet a kultuszminiszter a kultuszvita alatt 
felekezetünkkel szemben tanúsított, az következnék, hogy az 
1848 : XX. t.-czikket felekezetünkre érvényesnek nem tartja. 
Ha ezen nézeten volna, akkor e7t ki kellene mondania és meg 
kellene okolnia, mert egyszerű észszel minden törvény a 
törvényalkotás után szülöttekre is vonatkozik. Sohasem hallót-
tuk, hogy az adó- vagy büntetőtörvény csak azoknak szól, kik 
a törvény alkotásakor már életben voltak, vagy pedig azt, 
hogy szavazati joggal csak azok bírnak, kik a róla szóló 
törvényt már mint nagykorúak voltak szerencsések üdvözölni. 
De hogy a tárgynál magánál maradjunk, senkisem mondta 
azt, a klerikális párt sem, hogy a protestánsok reczipiálása a 
katholikusok által addig élvezett jogokra nem terjed ki. Ha ez 
így lenne, az egyenjogúsítás után kevesebb jogaik volnának, mint 
az egyenjogúsítás előtt, illetőleg semmi jogaik nem lennének, 
mert a katholika egyház már azelőtt élvezte az összes jogokat. 

Szolgálhatunk egy másik példával. A magyar állam a 
zsidókat politikailag egyenjogúsította. Kérdjük már most, hogy 
ezen jogok csak azokra vonatkoznak-e, melyek az egyenjogusí-
tás után alkotott törvényekből folynak? A jogtudomány nem 
a mi kenyerünk, de merjük állítani, hogy nem akadna jogász, 
ki azt állítaná, hogy az 1895-ben reczipiált unitárius fele-
kezet — ha véletlenül ez akkor történt volna — az 1848: XX. 
t.-cz. jogaiban nem részesítendő. Tessék ily csekély változással 
a világ összes jogászai elé akadémiai kérdést intézni — a 
zsidófalókat sem véve ki — és azonnal elvesztjük a jogász• 
nemzet díszjelzőt. 



Komolyan taglaljuk a kérdést, mert rossz idők járnak 
és zsidó ügyben a történet tanúsága szerint a lehetetlen is 
lehető. Ha jámbor papok állíthatták azt, hogy a zsidókat 
szabad kirabolni és ugyanezen jámborsággal a jelenleg hazánk-
ban nebántsvirágnak nyilvánított inkvizicziót honosíthatták 
meg, akkor fennforog annak az állításnak a lehetősége is, 
hogy az 1848 : XX. t.־cz. a bevett izraelita felekezetre nem 
vonatkozik. Beájuk csak a Haynau külön hadisarcza meg-
dönthetetlen törvény és a nemzeti jelszó alatt induló reakczióra 
való szavazás az egyenlő jog. 

Hol vagy Szilágyi Dezső? Éppen 10 esztendeje, hogy a 
nemzet nevében a felkent koronás király előtt ezt a fennkölt 
nyilatkozatot tetted: »Mint a magyar nemzet politikai egy-
sége, épp oly sérthetetlen a faj- és valláskülönbség nélküli 
egyenlőség az egyéni és politikai jogok terén és az igazságos 
és egyenletes részesedés az állami védelemben és az állami 
gondozás jótéteményeiben. A mult dicsősége és szenvedései, az 
áldozatok és az elért eredmények, hazánk megszentelt földje 
ós azok a politikai kincsek, amelyek történetünkben fel vannak 
halmozva, az egész magyar politikai nemzet műve; érdeme és 
tulajdona mindazoké, kik hü szívvel a haza iránt küzdöttek 
és szenvedtek.* 

Hol van az *igazságos és egyenletes részesedés az állami 
gondozás jótéteményeiben?* Szilágyi igaz magyar volt és 
azért nem beszélt fajmagyarról, hanem a >magyar politikai 
nemzet*-ről és mindenesetre jobb keresztény mint azok, kik 
a vallás nevében gyűlöletet és jogfosztást hirdetnek. A jogfosztás 
azonban veszedelmes portéka, ez az igazi robbantószer, amely 
pusztításaiban nem kérdezi, ki a czélbavett? Ha lehet a 
recz ip iá l t izraelita felekezet jogait kontiskálni, akkor lehet 
más felekezet jogait is negligálni és a felekezetközi béke végre 
oda kerül vissza, ahol a tenger vér előtt volt, mely érte folyt. 

Felekezetünk egyetemének kötelessége, hogy vallásunk 
becsületét megvédelmezze. Minden erejével kell az igazságért 
síkra szállnia és remélhető, hogy az összes felekezetek igaz-
s á g o s a n gondolkozó és érző fiai az igaz ügy mellé fognak 
állani. 




