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A drága alamizsna. 

Általánosan elismert igazság, hogy a magyar 
haza sokkal, nagyon sokkal tartozik a magyar 
protestantismusnak, mely leghívebb gyermekeit, 
szabadságának és önállóságának legrendithetetle-
nebb, egész az önfeláldozásig áldozatkész táma-
szait adja. Azok a szegény üldözött, gályákra 
hurczolt protestáns lelkészek, nemcsak az evang. 
egyháznak, hanem a magyar hazának martirjai is 
voltak. Szenvedtek, mert nem akarták elhagyni 
hazájukat. Míg mások, a kik a nemzet javaiból 
fejedelmi fényben és kényelemben éltek, készsé-
ges eszközei voltak a zsarnoki hatalomnak, mely 
bókót és bilincset kovácsolt a nemzet számára, 
addig ezek a mindenükből kifosztott szegény lel-
készek ragaszkodtak ahoz utolsó lehelletükig és a 
hazaszeretet szent tüzét ápolták a keserű sanyar-
gatások között is szóval és cselekedettel. És több 
mint három századon át mindezért nemcsak hogy 
jutalomban és elismerésben nem volt részük, de 
sct minduntalan zaklatás, méltatlan bántalmazás es 
üldözés volt sorsuk. E hosszú üldöztetések alatt 
a hajdan erős egyház gyenge és szegény lett; 
kifosztották mindenéből, örökébe idegenek ültek, 
jogos tulajdonait mások élvezték, csak a hazasze-
retetet nem lehetett tőlük elvenni, mert az evan-
geliom együtt ápolta azt az egyház iránti hűség-
gel és szeretettel keblükben. A nemzeti szellem 
és a nemzeti nyelv hű ápolói voltak mindenkor. 

Végre 1848-ban, a nemzeti érzés, a szabadság, 
egyenlőség ós testvériség magasztos eszméinek 
azon hatalmas megnyilatkozása idején, a nemzet 
nagy dologra határozta el magát ; le akarta róni 
a protestáns egyházakkal szemben nagy tartozá-
sát és megalkotta a nevezetes XX-ik törvényczik-
ket. De jöttek a nehéz megpróbáltatások, midőn 
ismét ezek a sokat szenvedett protestáns egyhá-

zak, a nehéz időkből megmentett erős paizsukkal, 
autonómiájukkal lettek a nemzeti szabadságnak 
utolsó bevehetetlen védvárai, melyen megtörött 
az ellenséges hatalom ereje ós ez lett az a szilárd 
pont, a honnan a nemzet, biztosan megvethetvén 
lábait, visszahódíthatta az elvesztett szabadságot. 
A protestáns egyházak ismét megbecsülhetetlen 
szolgálatot tettek a hazának. Pedig a szegény ki-
fosztott egyháznak az ellenséges hatalom csábitó 
Ígéreteket tett, felajánlotta kecsegtető kilátással, 
hogy százados bajaiból, a sorvasztó anyagi sze-
génységből kiemeli ; de a protestáns egyházak 
ekkor is hivek voltak magukhoz és a nemzethez. 
Drága örökségüket nem adták el a felajánlott fehér 
kenyérért; szinte sértően, a megbántott lelkek 
keserűségével hangzott fel az egyhangú válasz : 
vissza neki ! 

Az ország visszanyerte szabadságát, a nehéz 
idők elmultak, de a negyvennyolczadiki XX. t. cz. 
csak írott törvény maradt és a nemzet egyéb fon-
tos dolgai között ismét megfeledkezett nagy adós-
ságáról csaknem egy fél századon át. Végre a 
közelmúltban ismét egy nagy lépés előtt állott az 
ország, mely a nemzeti consolidatió követelménye, 
a nemzeti erő és hatalom kifejezése gyanánt állott 
előttünk. Jöttek az egyházpolitikai nagy kérdések, 
melyeknél az eddig mindenkor dédelgetett uralkodó 
egyház egész hatalmával az ultramontanisinusba 
átcsapó irányával kellett az állam tekintélyének 
megütközni. Ezen küzdelemből ismét csak a pro-
testáns egyházak önfeláldozó segítségével kerül-
hetett ki diadalmasan a magyar nemzet. Tudtuk 
mi jól, hogy ezek a törvények egyházunkra nézve 
hátrányosak lesznek és nagy megpróbáltatásokkal 
járnak, mert az anyagilag erős ellenfelet szinte 
felszabadítják sok sebtől vérző szegény egyháza-
inkra ; tudtuk azt is, hogy az aműgy is szegényen 
dotált protestáns lelkészek fognak ezzel is csekély 
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jövedelmükből legelevenebben érezhető veszteséget 
szenvedni ; de hát az a hazafiúi kötelesség ismét 
csak megszólalt lelkünkben és azt mondotta: gyá-
va az, a ki a haza szent érdeke mellett saját ki-
csinyes érdekeit takargatja ! Es a haza érdeke 
győzött. 

De a győzelem után mind általánosabb lett 
a vészkiáltás az egyház falain belül. Elmúlt a 
küzdelemben föllángolt lelkesedés és mind fájób-
ban hangzott a panasz a kiáltó szegénységről, mind 
elviselhetetlenebb a teher a szegény evang. lelké-
szekre és egyházakra. Egyházi gyűléseink mind 
határozottabban hivatkoztak az 1848-iki XX. t. 
czikkre és emlékeztették a kormányt jogos köve-
teléseinkre. Es ekkor felhangzott a biztató szó az 
állam részéről, hogy isineri érdemeinket ós szük-
ségünket, érzi az évszázados adósságot velünk 
szemben és a mennyire ereje engedi, kész azt 
beváltani. Jóakaratának némi jeleit mutatta is a 
felemelt államsegélyben, de ez még mindig csak 
elenyésző csekélység, parányi morzsa a szükség-
hez és jogos igényeinkhez képest. Végre azután 
hangok hallatszottak a lelkészi fizetések törvény-
ben biztosítandó kiegészítéséről, melyek mind ha-
tározottabb alakot öltöttek. Vagy két év óta min-
den nevezetesebb ministeri nyilatkozatban ott tün-
dökölt, sőt immár az utóbbi királyi trónbeszédben 
is helyet kért magának. Méltán vártuk tehát jogos 
reménységgel, hogy végre-valahára csak megtör-
ténik a komoly lépés a nemzet részéről százados 
adósságának kiegyenlítésére. De csak nem akart 
megszületni ; a minister újabb meg újabb határ-
időket tűzött ki annak benyújtására, migneni végre 
jelentették a lapok, hogy készen van a benyúj-
tásra ós hetek óta lázas izgatottsággal vártuk, hogy 
váljon mit hoz? 

Es eljött! Itt van! Es egyszerre a csalódás 
keserű moraja zúg végig sorainkon ! Az az élénk 
helyeslés és éljenzés, mely a még ismeretlen ja-
vaslatot a t. házban fogadta, csak nem akar visz-
hangra találni az országban. De ez csak termé-
szetes. Csodálkozva kérdezgetjük: mi ez? Ez az 
a nagy diadallal előre hirdetett állami elismerés 
és jóindulat?! De már akkor mégis inkább csak 
maradjunk meg továbbra is a mi jogaink most 
már még hangosabb követelése mellett, míg majd 
egy igazságosabb és méltányosabb kormány be-
látja azt és lesz bátorsága, lesz ereje azt meg is 
adni. Addig pedig tengődjünk csak inkább az 
eddigi államsegélyen, mert ez a javaslat, akár ki 

mit mondjon, nem a protestánsok számára készüld 
Mert hát mit is ígér ez az új törvényjavaslat? 
A 2-ik §. azt mondja : „A törvényesen bevett többi-
vallásfelekezet 1898. évi jan. hónap l-ig már 
rendszeresített lelkészi állásainak jövedelme az 
állampénztár terhére évi 800, illetőleg 400 forint-
ra egészíttetik ki." 

De e 800 forint a 10. §. szerint csak 9 esz-
tendő múlva, tehát egy évtized alatt lenne meg, 
mert 3 év alatt csak 600 forintra és csak ettől 
újabb 6 esztendő múlva egészíttetik az ki 800 fo-
rintra, Ez pedig nem más, mint az égető kérdés 
elodázása, melyet a javaslat indokolása is immár 
elkerülhetetlennek jelez. És e mellett még egy-
házunknak mennyi jogos érdeke vár kielégítésre f 
Valóban e törvényjavaslat hosszú terminussal csak 
az 1848-iki XX. t. cz. megvalósítását akarja el-
altatni egy kis szerény alamizsnával. És ezért is 
ime a 9. §-ban azt kívánja a minister, hogy az 
egyház szolgáltassa ki neki a lelkészeket, hogy az 
egyház felmentő ítélete daczára politikai besugá-
sokra megbélyegezhesse őket, megvonhassa tőlük 
a jövedelem kiegészítését és így markában tart-
hassa őket, általuk pedig az egyházat. 

Ez a törvényjavaslat — annak idején úgy 
fogtuk tel mindnyájan és igy fogta fel a nemzet 
is — kiváltképen a protestáns egyházaknak és 
lelkészeknek gyámolitására lett fő képen megígér-
ve, most pedig ime a törvényjavaslatból azt lát* 
juk, hogy nem annyira nekünk, mint inkább a 
többi felekezeteknek szól az. Szól a latin, görög 
és örmény szertartású katholikus lelkészeknek (1. 
§.) a kiknek congruájuk rendezése alatt van és 
valószínűleg előbb lesz abból valami, ha az ille-
tékes tényezők igazán akarják, mint a mi fizeté-
seinkből 800 forint. Tehát itt is első sorban az 
államtól amúgy is túlgazdagon dotált egyházat 
kell kiengesztelni, mert talán irigy szemmel nézné 
azt a morzsát, a mit e törvényjavaslat a szegény 
protestáns egyházaknak szánt és ők bizony táma-
dásaikban nem igen kíméletesek az állammal szem-
ben ; hatalmas sajtójukkal nagy lármát tudnak 
csapni, a mi kellemetlen lehet a kormánynak.. 

Szól azután az újonnan reczipiált zsidó fe-
lekezetnek ós a görög-keleti szerb és román 
egyházaknak (2—10. §.) mert olyan 400 frtos 
qualificatióju lelkészeket a mi egyházaink nem 
ismernek. Ez csak a zsidó bocherekre és az elő-
mozdított tlászkálokra vonatkozhatik. De ezzel 
ugyan kár volt a lelkészek szellemi niveau-ját 
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sűlyeszteni. Az államnak feladata volna annak 
inkább emelése és ennek itt e törvényjavaslatban 
is kifejezést adhatott volna azzal, hogy csak a 
teljes képesitéssel biró lelkészeknek nyújtja a ki-
egészítés kedvezményét, hogy ezen szomorú álla-
potot ezzel is gyógyitani igyekezzék, a mint a ta-
nítóknál tette, kiknél a törvényes képesítés nél-
külieket el sem ismeri. De hát akkor meg a zsidók 
és a keleti egyházak nem volnának megelégedve, 
pedig ez utóbbiak amúgy is ellenséges indulattal 
viseltetnek, és a zsidók is könnyen lármát csap-
hatnak, jó lesz tehát őket is elhallgattatni. 

A 6-ik §. ránk nem vonatkozik, mert protes-
táns egyházakban már régi időktől fogva lelkész 
csak magyar honpolgár lehet. 

Es a 9-ik §. ! Ennek fogalmazásánál határo 
zottan a szervezetlen zsidóság lebegett a javasla-
készitőjének szemei előtt, a mely felekezetnek 
most is legfőbb Írástudó rabbija a vallás ós köz. 
okt. minister, természetes tehát, hogy a legfőbb 
hatalom ezután is az ő kezében marad ; no meg 
a magyar állammal sokszor ellenséges érzületet 
tanúsító és törvényes eljárásaikban sem mindig 
megbízható keleti nemzetiségi egyházakkal szem-
ben is helyeselhető ; hanem hát hogyan lehetett 
ezekről hímet varrni az alkotmányosan szervezett 
protestáns egyházakra?! Vagy az ősi, állam-fenn-
tartó erejükben és hűségükben kipróbált protes-
táns egyházak csak mellékesen csatoltattak ide? 
Avagy hogy igy ezek révén gondolta a javasla^ 
készítője — a kiről épenséggel nem mondható 
hogy a protestáns egyházak iránt a legkisebb jó. 
indulattal is viseltetnék — egy kalap alatt azt a 
bizonyos trójai falovat könnyű módon bejuttatni 
alkotmányunk sánczai közé? Avagy hogy annyira 
kiéhezettnek és elnyomorodottnak látja immár a 
protestáns lelkészséget, hogy ezt is meg véli 
koczkáztathatni ? 

A protestáns egyházaknak megvannak tör-
vényes fórumai, egyházi törvényszékei és azok 
Ítéletében a minister is bátran megnyugodhátik, 
azért a protestáns egyházak lelkészeiket ki nem szol-
gáltathatják a ministeri bureau önkényeinek önön 
romlásuk nélkül. Hiszen nálunk az, a mit itt a 
törvényjavaslat említ, nagyobb mérvű erkölcsi 
vétség vagy államellenes magatartás, cánoni vét-
séget képeznek s az egyház által már eleve hi-
vatalvesztésre ítéltettek, a kik ezek valamelyiké-
ben leiedzenek. Mit akar tehát a minister, hogy 
még az egyházi hatóságok fegyelmi határozata 

ellenében az illető egyén igazolása, tisztázása után 
is tetszése szerint megvonhatja a már élvezett 
segélyt?! Vagy azt mondják, ez nem a protes-
táns egyházakra vonatkozik. Jól van, értem. Tu-
dom azt is, hogy nagyon bajos az évszázados 
alkotmánnyal biró protestáns egyházakat, ezen 
szervezetlen felekezettel és egyházakkal egy kalap 
alá szorítani. De hát miért kell őket egy kalap 
alá szorítani? Azt mondják, kivételt nem lehet 
tenni? Miért hogy másokkal lehet. °,sak a kipró-
bált, par excellens nemzeti protestáns egyházak 
alkotmányával nem lehet? Magyarországon minden 
idegen nátiónak van jogosultsága kivételes ked-
vezményre, a nemzetiségi egyházaknak is vannak 
gazdag állami eredetű javadalmaik, csak épen a 
magyarnak, a nemzet hű fiainak, a magyar hazá-
val egybeforrott protestáns egyházaknak kell 
rövidséget szenvedni jogos igényeikben itt e ha-
zában azért, mert ők jó hazafiak, tőlük nem kell 
félni, hogy a haza vesztére törnek és a nemzeten 
bosszút állanak, bármily igazságtalanság történjék 
is rajtuk. No mi szegény protestánsok ismét meg-
kaptuk hűségünk, türelmünk jutalmát, csak le-
gyünk továbbra is jók ós türelmesek, egyszer-
máskor még egy kis alamizsnát is kaphatunk, a mi 
a dédelgetett egyházak asztaláról aláhull ! ? 

Azon véleményben voltunk, hogy a minister 
a protestáns egyházakkal szemben meg fog elé-
gedni azzal, hogy a szükség szerint a kiegészítési 
segélyt ő állapítja meg az egyes lelkészek szá-
mára, a kik nála ezért az egyházi főhatóság útján 
kérvényeznek ; de az igy megállapított összeget 
azután az illető egyházi főhatóságnak adja ki, és 
tőle elszámolást követel, mint most a nyert ál-
lamsegélyről. — Ha pedig valami méltó panasz 
merülne fel az ilyen kiegészített javadalmazásu 
lelkész ellen és az egyházi főhatóság vizsgálatot 
nem rendelne, a minister felhívására köteles lenne 
az a fegyelmi eljárást egyházi úton megindítani 
ós az egyházi törvényszékek ítéletében az egyház 
is, a minister is megnyugosznak. Hanem hát a 
javaslat úgy tervezi, hogy a többi felekezetek 
miatt, a mi autonómiánk csorbuljon. Azonban 
akárki volt e javaslat szerzője, úgy látjuk, a pro-
testáns egyházakat nem ismerte, vagy rosszul is-
meri, lia azt gondolja, hogy ezt az alamizsnát 
ily áron elfogadják. 

Ez a törvényjavaslat nem a protestánsok, 
hanem a zsidók ós görög-keletiek kedvéért ké-
szült. Számításokat nem tehettem, mert hiszen 
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pontos adatok nem állanak rendelkezésemre,*) de 
határozottan azon véleményben vagyok, hogy a 
zsidóság, melynek lélekszáma felényi mint evang. 
egyházunké, ezen javaslat szerint kétakkora ösz-
szeget kapna, mint mi, a görögkeleti egyházak 
pedig, melyek kétannyian vannak, mint mi, legalább 
is tizszer akkora összeget kapnak 1 Miért? Mert 
a mi gyülekezeteink lehetőleg csoportosítva van-
nak s hiveink a lelkészi fizetésekre a lehető leg-
magasabb fokig meg vannak adóztatva, mig a 
zsidóság szétszórtan lakik falvanként 5—10 lélek-
kel az egész országban és 8—10 falu, sokszor 
kevesebb 100—120 lélekkel egy szükség rabbi-
val már egy hitfelekezet, egyházi adózása pedig, 
valamint a keleti egyháznál is, rendezetlen. — 
Azok a qualificatióval nem biró 400 frtos lelkészi 
állások rengeteg összeget emésztenek fel. Pedig 
talán mégis a két protestáns egyház az, vagy mi, 
a melyek az állam támogatására, mint a magyar 
állam legszilárdabb támaszai, legjobban neki szol-
gáltak. És hát nem ismét a legnagyobb igazság-
talanság történik-e ez által a protestáns egyházak-
kal ? Az egyházi terhek épen olyan elviselhetetle-
nek maradnak továbbra is és még hogy a zsidó-
ság és a keleti egyház ezen összegekhez juthas-
sanak, mi törjük ki autonómiánkból a legértéke-
sebb gyöngyöt, szolgáltassuk ki a lelkészeket ! 
Nem, ez a törvényjavaslat ismét egy hallatlan 
jogsérelmet tervez ellenünk, ennek igy törvénnyé 
lenni nem szabad ! Sokáig és sokat tűrtünk, de 
mindent még sem lehet velünk megcselekedni. — 
Ez a t ö r v é n y j a v a s l a t n e m s z á m o l t az-
za l , h o g y a p r o t e s t á n s e g y h á z a k a vég-
s ő l e r o s k a d á s i g a m a g u k e r e j é b ő l 
m i n d e n l e h e t ő t m e g k i s é r 1 e 11 e k, m i g a 
t ö b b i e g y h á z a k ú g y s z ó l v á n s e m m i t 
s e m t e t t e k , h o g y m i g m i n k r o s k a d o -
z u n k a t e h e r a l a t t , ŐK t e h e r n é l k ü l 
v a n n a k . így nem alkuszunk, nem alkudhatunk 
az 1848-iki XX. t. cz. rovására. Immár itt az 
ideje, hogy megmozduljon a két protestáns egy-
ház és latba vesse minden erejét ezen keserű 
csalódás után, hogy ezen törvényjavaslat a pro-

*) Lélekszám arányában igy üt ki : egy lélekre esik 
600 frtig 800 írtig kiegészítésnél. 

ev. ref. 9.5 kr. 19.8 kr. 
ág. h. ev. 2.1 » 6.0 „ 
g. keleti 26.2 „ 45.4 „ 
unit. 32.6 , 61.9 „ 
izraelita 4.8 „ 12.8 „ 
az átlag. 15 kr. ; . 2 9 kr. 

V e r e s J. 

testáns egyház érdekeinek megfelelőleg módosít-
tassák, vagy törvénnyé emelkedését megakadá-
lyozzuk, hogy ez akadályt ne képezzen a 48-iki 
XX. t. cz. megvalósításáért folytatott további im-
már elhatározott küzdelmeinkben. 

Itt az ideje, hogy protestáns nagyjaink és 
jeleseink, kik a törvényhozás mindkét házában 
szép számmal vannak, beváltsák beléjük helye-
zett bizalmunkat, felemeljék tiltakozó szavukat ós 
megértessék a protestáns egyházak jogos kívánal-
mait ! Avagy ha ők hallgatnak, az a szegény pro-
testáns papság újra önmegtagadó elszántsággal 
fog előlépni, hogy oda kiáltsa: nem kell ez a 
szégyen kenyér, ilyen áron nem akarunk jóllakni, 
inkább éhezünk tovább, de egyre hangosabban 
kiáltunk ós zörgetünk jogos követeléseinkkel, 
mignem meghallja és megmozdul a nemzet lel-
kiismerete ! 

Az 1848-iki XX. t. cz. beváltását követeljük^ 

ISÓ VLNCZE. 

Törvényjavaslat 
a lelkészi jövedelem kiegészitéséröl. 

1. §. A latin, görög ós örmény szert. kath. 
lelkészek jövedelmének (kongruájának) kiegészítése 
jelenleg rendezés alatt lévén, mig ezen rendezés 
be nem következik, a legszűkebb anyagi viszo-
nyok között lévő ezen lelkészek jövedelmének ideig-
lenes kiegészítésére a törvényhozás az államkölt-
ségvetésben megfelelő külön összeget fog felvenni. 

2. §. A törvényesen bevett többi vallásfele-
kezet 1898. évi január hó l-ig már rendszeresí-
tett lelkészi állásainak jövedelme az állampénztár 
terhére évi 800. illetőleg 400 forintra egészíttetik 
ki és a kormány ezen határozat végrehajtására a 
jelen, törvényben megállapított módon ós időben 
utasittatik. 

Az új lelkészi állások jövedelme csak akkor 
egészíttetik ki évi 800, illetőleg 400 forintra, ha 
a vallás- ós közoktatásügyi miniszter az új lelké-
szi állás szervezését az illető felekezet előterjesz-
tése alapján indokoltnak tartja. 

3. §. A 2. §-ban meghatározott jövedelmi 
kiegészítés igénybe vétele végett a lelkészek ille-
tékes felekezeti főhatóságuk, illetőleg hitközségi 
elöljáróságuk útján a szükséges adatok bemutatása 
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mellett a jelen törvénynek hatályba lépésétől egy 
éven belül a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez fordulhatnak. 

Az 1898. évi január hó l-ig már rendszere-
sített oly lelkészi állás, mely ezen egy év alatt 
be nem jelentetett, jövedelmi kiegészítésben nem 
részesíthető, kivéve azt az esetet, a midőn a be-
jelentés azért nem történt meg, mert a tényleg 
alkalmazott lelkész a 4. §-ban előirt képesítéssel 
nem bírván, 800 forintig terjedő jövedelmi kiegé-
szítésre igényt nem tarthatott és jövedelme az őt 
megillető 400 torintot meghaladta. 

A lelkészi jövedelmek kimutatása végett már 
eddig beszolgáltatott adatok annyiban vehetők fi-
gyelembe, a mennyiben azokat a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter elfogadhatóknak találja. 

4. §. Jövedelmének 800 forintra való kiegé-
szítésére csak azon lelkésznek van igénye, a ki 
igazolja azt, hogy az illető hittudományt valamely 
hittani intézeten a hazai középiskola 8 osztályának 
elvégzése után, nyilvánosan vagy magán úton leg-
alább 3 évig tanulta és ez utóbbi esetben vala-
mely hittani intézeten vizsgát tett, továbbá hitfeleke-
zete részéről szabályszerű lelkészi képesítést nyert. 

5. §. A 4. §-ban körülirt minősítést nem iga-
zoló lelkész jövedelme csak 400 forintig egészít-
tetik ki. 

Ha azonban ily lelkész az emiitett minősitóst 
később igazolja, az igazolás napjától számítva jö-
vedelme 800 forintig fog kiegészíttetni. 

Azon körülmény, hogy valamely jövedelmi 
kiegészitóssel ellátott lelkészi állás birtokosa 800, 
vagy 400 forintig élvezett-e jövedelmi kiegészítést, 
az utódra nézve figyelembe nem vehető; e tekin-
tetben mindenkor a 4. §-ban körülirt minősítés 
lesz irányadó. 

6. §. Úgy a 800, mint a 400 írtig terjedő 
jövedelmi kiegészítésre csak olyan lelkész bir 
igénnyel, a ki magyar állampolgárságát igazolja. 

7. Nem részesülhet jövedelmi kiegészítés-
ben és ha részesül, azt elveszti az oly lelkész, a ki : 

a) jogerős büntető bírósági Ítélettel hivatal-
vesztésre szóló mellékbüntetéssel sújtatott, a bün-
tetőbíróság ítéletének jogerőre emelkedésétől kezd-
ve a hivatalvesztés időtartama alatt ; 

b) a ki állásához nem méltó súlyos erkölcsi 
vétséget követ el, vagy államellenes magatartást 
tanúsít és e miatt büntetőbírósági ítélettel vagy 
fegyelmi úton elmarasztalva lett, a mennyiben a 
büntetőbíróság szabadságvesztés büntetésre itélte, 

a szabadságvesztés büntetésének tartama alatt és 
a büntetés kiállásától egyébként a büntetőbírósági 
ítélet vagy fegyelmi határozat jogerőre emelkedé-
sének, illetőleg a 9. §-ban emiitett miniszteri ha-
tározat keltének napjától számított 3 évig. 

Ha pedig a jelen §-nak b) pontjához képest 
már elmarasztalt lelkész, az ott emiitett 3 óv alatt 
vagy azután, ezen b) pontban említett erkölcsi 
vétség vagy államellenes magatartás miatt büntető-
bírósági Ítélettel vagy fegyelmi határozattal újból 
elmarasztalva lett, a jövedelmi kiegészítést a jelen 
szakasz harmadik bekezdésében megjelölt időpont-
tól kezdve személyére nézve végleg elveszti. 

Mi tekintendő államellenesnek: azt az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. 13. §-ának utolsó bekezdése ha-
tározza meg. 

8. §. Ha jövedelmi kiegészítésért a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez illetékes hatósága útján 
oly lelkész folyamodik, a ki ellen a 7. §-nak b) 
pontjához képest erkölcsi vétség, vagy államelle-
nes magatartás miatt kifogás emelhető, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter az illetékes felekezeti 
hatóságot, ha ez fegyelmi úton még nem határo-
zott, a fegyelmi eljárás megindítására szólítja fel 
és ily esetben csakis az eljárás befejezése és az 
eredménynek hozzá történt bejelentése után intéz-
kedik a jövedelmi kiegészítés megadása vagy meg-
tagadása iránt. 

9. §. Ha kiegészített jövedelemmel bíró lelkész 
ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt 
erkölcsi vétség vagy államellenes magatartás miatt 
alapos panasz emeltetik, a vallás- ós közoktatás-
ügyi miniszter az illetékes felekezeti hatóságot a 
fegyelmi eljárás megindítására felszólítani köteles. 

Ha a felekezeti hatóság a felszólítás daczára 
az illető lelkész ellen a fegyelmi eljárást foganatba 
nem tette, a vallás- ós közoktatásügyi miniszter a 
felszólítás kézbesítésétől számított 3 hónap eltelté-
vel a kiegészítési összeg megvonása iránt határoz. 

Ha a felekezeti hatóság fegyelmi határozata 
az illető lelkészt a panasz alapos volta daczára 
állásában meghagyja : a vallás- ós közoktatásügyi 
miniszternek jogában áll a rendelkezésre álló ada-
tok alapján a jövedelmi kiegészítést a 7. §. b) 
pontjában toglalt rendelkezéseknek megfelelően 
megvonni. 

A jövedelmi kiegészítés megvonását kimondó 
miniszteri határozat az illetékes felekezeti hatóság 
fegyelmi Ítéletének egyéb rendelkezéseit nem 
érintheti. 
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10. §. À 1 JÍ'.Íőszi jövedelem kiegészítése az 
állami költségvetésben e czélra fölvett javadalmazás 
terhére 9 év alatt történik és pedig az első három 
év alatt fokozatosan a 2. §-ban emiitett összes lel-
készek jövedelmének 600, illetve 300 frtra, a to-
vábbi 6 év alatt fokozatosan 800, illetve 400 fo-
rintra. 

11. §. A jövedelmi kiegészités megállapítása 
czéljából a jövedelmek és kiadások bevallásánál a 
következő alapelvek irányadók : 

I. F e l s z á m í t a n d ó j ö v e d e l m e k : 

1. A földbirtok haszonbérjövedelem a haszon-
béri szerződés szerint, vagy a mennyiben saját 
kezelés alatt állanak, a hasonmínőségü földekre 
nézve helyben vagy a vidéken szokásos haszon-
bérek utolsó öt évi (1893—1897.) átlaga szerint. 

A lakóház, az udvar és a kert (ez utóbbi 
azonban csak 1V2 (egy és fél katasztrális holdig) 
figyelmen kivül hagyandó. 

2. A bérépületeknek és épületrészeknek az 
adótörvények által megállapított fentartási költsé-
gek levonása után fenmaradt tiszta jövedelme. 

3. A haszonhajtó jogok és jogosítványok, va-
lamint iparűzletek, úgymint malomtartás, malom, 
mércze, halászat, fahasználat, makkoltatás, révvám 
stb. tiszta jövedelme a haszonbérszerződés szerint, 
vagy az utolsó öt évi (1893—1897.) jövedelem 
átlagát igazoló közhatósági okirat alapján. 

4. A hivek által közvetlenül vagy a hitköz. 
ségtől, valamint a kegyúrtól pénzben, termények-
ben, kézi- vagy igásmunkában évenkint visszatérő-
leg teljesített szolgáltatásokból befolyó jövedelem. 

A terménybeli és munkabeli szolgáltatások 
pénzértékét a helyi viszonyoknak megfelelően az 
utolsó öt évi (1893—1897.) átlag szerint a fele-
kezeti hatóságok meghallgatása után a közhatósági 
közegek állapítják meg és az Hyképpen megálla-
pított jövedelem egyhatod (7tí) része behajtási 
költség czimén levonandó. 

Ezen rendelkezés az első rendezés alkalmával 
annyiban mellőzhető, a mennyiben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a törvény hatálybalépte 
előtt a felekezeti hatóságok jóváhagyása mellett 
beszolgáltatott értékbecslési adatokat elfogadhatók-
nak találja. 

A terménybeli és munkabeli szolgáltatások 
pénzértékének megállapítása mindenkor csak tiz 
évre szól, ennek elmultával újabb megállapítás 
eszközlendő. 

5. Az avatási és temetkezési stóla-dijakból, 
valamint egyáltalán az egyházi cselekményekért a 
jogszokás alapján követelhető dijakból (pl. ház-
szentelési koledából) befolyó jövedelem, melyet 
az egyházi hatóság az utolsó öt évi (1893—1897.) 
átlag szerint állapit meg és igazol. Az esketósi 
stóladijak felszámítás tárgyát nem képezhetik. 

6. A misestipendiumok, istentiszteleti cselek-
mények végzése czéljából tett és egyéb alapítvá-
nyok kamatjövedelme. 

A jövőben ezen jövedelem esak akkor lesz 
beszámítható, lia a beszámítást az alapítólevél nem 
tilalmazza. 

7. A politikai község (város) házi pénztárá-
ból, az egyházmegyei vagy bármely más közalap-
ból kongrua-kiegészités, állandó segély, lótartás 
vagy bármely más czimen húzott jövedelem. 

8. A helybeli templomvagyon (fabrica) jöve-
delmi többlete, a mennyiben az a fennálló szabá-
lyok szerint a lelkész javadalmazására fordítható. 

I I . L e v o n h a t ó k i a d á s o k : 

1. A lelkész által élvezett jövedelmekre kirótt 
állami, törvényhatósági, községi és egyéb, vala-
mely törvényben gyökerező közterhek, továbbá a 
vízszabályozási költségek, valamint az országos ós 
egyházmegyei, gyámintézeti, nyugdíj és egyéb ala-
pok számára teljesítendő rendes évi fizetések. 

2. A lelkészi jövedelmet bizonyos kötelezett-
ség czimén terhelő fizetések, ú. m. a segédlelkész 
(segédlelkészek) ellátása, az ingatlanokra felvett 
kölcsönök törlesztése, a lótartási átalány és a fu-
var-költség. 

A segédlelkész tartásáért személyenként 250 
forintnál több fel nem számítható ; lótartási átalány 
és fuvarköltség czimén 200 frtnál több le nem 
vonható. 

3. Azon mise- és istentiszteleti alapítványok 
jövedelme, a mely misék és istentiszteleti cselek-
mények elvégzését a lelkész másoknak átengedni 
kénytelen. Az elvégezhető misék és egyéb isten-
tiszteleti cselekmények számát az egyházmegyei 
főhatóság (püspök) igazolja és állapítja meg. 

Ellenben nem vonhatók le a személyi ellátás 
(háztartás) körébe tartozó, úgyszintén a földbirtok 
kezelésével járó, valamint a lelkészségi épületek 
jókarban tartásából eredő kiadások. 

12. §. A jövedelmek és kiadások bevallásá-
nak ós igazolásának módozatait a vallás- és köz-
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oktatásügyi miniszter a felekezeti hatóságok meg-
hallgatásával rendeleti úton állapítja meg. 

13. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek jogában áll vallásfelekezetek által közölt ada-
tok helyességéről a közigazgatási közegek útján is 
meggyőződést szerezni. 

Ha a felülvizsgálat során vagy később az tűn-
nék ki, hogy a lelkész valamely jövedelmet tudva 
elhallgatott, va£*y valamely nem létező kiadást 
tudva hamisan vallott be, az ilyen lelkész, mig 
azon lelkészi állásban marad, melyben a hamis 
bevallást tette, a jövedelmi kiegészítésre való igényt 
elveszti. 

Ha a bevallás helyességeért felelős más ható-
sági személyek tudva hamis bizonylatot állitanak 
ki, az állami kincstár részére okozott kár magas-
ságának megfelelő pénzbirsággal sújtandók. 

A büntetés kimondása a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert illeti, de a büntetéssel sújtott lel-
kész vagy más felelős hatósági személy az értesí-
téstől számított 30 (harmincz) nap alatt a közigaz-
gatási biróság előtt panaszjoggal élhet. 

14. A kiegészítés végett bejelentett lelkészi 
állás jövedelme, jelen törvény hatályba lépése után, 
a vallásfelekezet részéről a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előzetes hozzájárulása nélkül többé 
le nem szállítható és minden növekedése a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek 3 hó alatt beje-
lentendő. 

A mennyiben a jövedelmi növekedés akár a 
hitközségnek, akár egyeseknek önkéntes tehervál-
lalásából, akár újonnan keletkező alapítványokból 
ered, az állam által nyújtott jövedelmi kiegészítés 
nem csökkenthető. 

A jövedelmi növekedés eltitkolása a lelkészre 
neZvé azon lelkészi állásban a jövedelmi kiegészí-
tési igény elvesztését vonja maga után. 

A jövedelmi kiegészítésre való igény elvesztése 
iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter határoz, 
de a büntetéssel sújtott lelkész az értesítéstől szá-
mított 30 (harmincz) nap alatt a közigazgatási 
biróság előtt panaszjoggal élhet. 

15. §. Ha valamely jövedelmi kiegészítéssel 
ellátott lelkészi állás jövedelme a felekezeti ható-
ságoktól és a hitközségektől nem függő körülmé-
nyek következtében csökken, az illetékes feleke-
zeti hatóság a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
től a jövedelmi kiegészítés felemelését kérheti. 

A jövedelmi csökkenés igazolása esetén a ki-
egészítés felemelése meg nem tagadható, hacsak a 

hivek csekély száma a hitközségnek más hitköz-
séghez, csatolását (affiliatio) indokolttá nem teszi, 
mely esetben a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek jogában áll a felekezeti főhatóságot az illető 
hitközség önállóságának megszüntetésére felhívni. 

A jövedelmi kiegészítés felemelése esetén a 
magasabb kiegészítési összeg a jövedelmi csökke-
nés beálltának időpontjától számítva utalványo-
zandó. 

16. §. A 2-ik §-ban emiitett vallásfelekezetek 
tartoznak 3 hó alatt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek a kiegészített jövedelemmel bíró lel-
készi álláson előforduló minden személy változást 
bejelenteni. 

Ha pedig a bejelentés 3 hónap alatt meg 
nem történt ós az újonnan alkalmazott lelkészek 
minősítése okmányokkal nem igazoltatik, a 4. §. 
értelmében magasabb minősítéssel bíró új lelkész 
nagyobb jövedelmi kiegészítése csak a bejelentés 
napjától kezdve utalványozható, ellenben ha ki-
sebb minősítéssel bíró lelkész nyert alkalmazást, 
a 400 forintot meghaladó jövedelmi kiegészítésére 
kifizetett összeg a szemólyváltozás idejétől fogva 
visszatérítendő. 

17. §. A 2-ik §-ban emiitett lelkészeknek az 
állam által a lelkészi jövedelem kiegészítésére en-
gedélyezett összegek az egyes lelkészi állások és 
lelkészek felsorolásával utalványoztatnak ki. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyes 
felekezetek illetékes hatóságaival állapítja meg azon 
feltételeket, a melyek mellett a kiutalványozott 
összeget további eljárás czéljából a felekezeti ható-
ság rendelkezésére bocsátja. 

Ha megállapodás nem jött létre, vagy ha 
létrejött ugyan, de azt a felekezet megszegi, a 
megállapodás megszűntnek tekintendő ós a kiutal-
ványozott összegek azontúl külön-külön ós közvet-
lenül a lelkészeknek fizettetnek. 

18. §. A szerzetes lelkészségekre, valamint a 
világi lelkészi állásokon alkalmazott szerzetesekre 
a jelen törvény rendelkezései nem vonatkoznak. 

19. §. A 2-ik §-ban emiitett lelkészeket a 
10-ik §. szerint megillető jövedelmi kiegészítés a 
jelen törvény korlátai 1899. január elsején veszi 
kezdetét. 

20. §. Jelen törvény végrehajtásával a vallás-
és közoktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter 
bízatnak meg. 



BELFÖLD. 
A zólyomi egyházmegye új alesperese. 

S ve h la Gr asz táv volt alesperes főesperessé vá-
lasztatván, helyébe alesperesnek az egyházközsé-
gek általános többségével K u z m a Adolf tót-pel-
sőczi lelkész választatott meg. 

A debreczeni „filléregylet" nevü ág. 
ev. nőegyesület nt. M a t e r n y Lajos főesperes 
indítványára P o l s t e r Adolf tanítónak menyeg-
zője alkalmival nászajándékul 40 frtot ajándé-
kozott. 

1897. adományok a budapesti protes-
táns országos árvaház karácsonyfájára. 
Özv. gr. T e l e k i Sándornó gyűjtőivén 145 frt, 
báró D á n i e l Ernőné gyűjtőivén 571 frt, A n t a l 
Gézáné gyűjtőivén 66 frt, B o l l a Mihályné gyűj-
tőivén 71 frt, D o m a n o v s z k y Endréné gyűj-
tőivén 180 frt 50 kr., G r e g e r s e n Gudbrandné 
gyűjtőivén 121 frt, G u o t h Sándorné gyűjtőivón 
44 frt, G y ö n g y é l y i Jánosné gyűjtőivén 73 frt 
40 kr., H a b e r e r n Jonathánnó gyűjtőivén 112 
frt, H e g e d ű s Sándornó gyűjtőivón 16 frt, H u n -
f a l v i Pálné gyűjtőivén 175 frt. (Folyt, köv.) 

Az időközi jövedelem és a papi nyug-
díjintézet. Igaza van G á l M. lelkósztársamnak : 
„tisztázzuk e dolgot"; szó fér hozzá. G á l csak 
egyet kíván tisztázni, hogy kié a második negyedév 
jövedelme az E. A. 75. §-ban felemlített esetben, 
ha ugyan üresedés van még a második negyed-
ben, vagy a mi szintén lehetséges, még egy-két 
hónappal tovább is. Az eddigi gyakorlat szerint 
az esperességi nyugdíjintézet igényt tartott arra, 
az egyházközség azonban levonhatta abból a 
r e n d k í v ü l i k ö l t s é g e k e t (temetés, próba-
szónoklat, választás, beiktatás). En azt nagyon is 
méltányosnak tartom jövőre is űgy, hogy az egy-
házközség az időközi jövedelemből, ha az nincsen 
az E. A. 73. és 74. §. értelmében lekötve, rend-
kívüli kiadásait fedezhesse. A zsinati törvény sze-
rint nem nyúlhat a negyedévi jövedelemhez, mert 
ez az egyetemes nyugdíjintézetet illeti, sőt az üres 
helyet sem töltheti be egy negyedév letelte előtt, 
ha még annyira szükség volna reá, mert azon 
esetben az egyetemnek és az új lelkésznek kellene 
a járandóságot kiadnia. Szemem előtt áll oly egy-
házközség, melv a lelkészi hivatalt helyben úgy-
szólván nem nélkülözheti a nagy szórvány miatt, 
vagy a nagy távolság okából, a mely a helyette-
sítést majdnem lehetetlenné és nagyon költségessé 
teszi, vagy a melyben a lelkész elevenítő műkö-
dése aggkór, betegség által már régen szünetel. 
Szemem előtt áll továbbá sok igen szegény egy-
házközség. Aggódva gondolok arra, hogy honnan 
kerüljön a rendkívüli költségekre oly egyházköz-
ségekben, melyek a szükségletet csak erejük túl-
feszitése által fedezhetik, felesleget általában nem 
ismernek, vagyonnal (a melyből csak kölcsön ve-

hetnének) nem bírnak. A félévi jövedelem az öz-
vegyé stb. (§. 74.), más esetben (§. 75.) ennek 
fele az egyetemé, a másik fele, ha az esperességó, 
a 100—200 frtnyi rendkívüli kiadást miből fe-
dezzék? Önkéntes adakozás utján, ha nincs ada-
kozó? Vagy a kerület fogja segélyezni e szegé-
nyeket, hogy elviselhetlen új egyházi adó, mely 
az adósságot törlesztené, őket kétségbe ne ejtse, 
el ne tántorítsa? Vagy a betöltést jóval egy fél-
éven túlra halasszák, hogy ezen túlkiadásokat az 
ezutáni időközi jövedelem által megteremtsék? 
Vagy az esetre is még kinyújtja az esperességi 
nyugdíjintézet üres kezét, hogy magán egy keveset 
lendítsen, tagjain pedig nagy sebet ejtsen? Mit is 
akarok ezzel mondani? Legyünk tekintettel a súj-
tott szegény egyházközségekre ! Karoljuk fel őket, 
hogy a lelkész elhalálozásával és a hivatal betöl-
tésével járó rendkívüli nagy költségeket elvisel-
hessék, segélyezzük őket és engedjünk az időközi 
jövedelemből nekik a legszükségesb költségekre. 
Az egyházközségekből ered minden hatalom (E. 
A. §. 11.), ők minden élet gyökerei, forrásai. Gon-
dozzuk, ápoljuk ezeket is ! S c h 1. K. 

Adomány. H a z s l i n s z k y Rezső dr., aty-
jának, néhai H a z s l i n s z k y Tamásnak, 300-nál 
több ásványból álló gyűjteményét, annak kívánsá-
gára a rimaszombati egy. prot. főgymnasiumnak 
adományozta, amit nevezett fogymn. igazgató ta-
nácsa meleghangú kivonatban megköszönt. 

A fiirészmezei egyház egyhangúlag 
F r i d r i c h Zsigmond szeghegyi segédlelkészt vá-
lasztotta lelkészének. Igy most már végre kap 
lelkészt az egyház az 1896. aug. havától üresen 
állott papi hivatalba. 

KÜLFÖLD. 
A r. kath. egyházban folyvást erősebben 

lép föl az evang. szellem Franczia- és Olaszor-
szágban. A párisi prot. theologia tanfolyamán most 
öt olyan hallgató tanul, a ki előbb kath. pap volt 
és egy előbbi jezsuita; az ultramontánok külön 
lapot adnak már ki azon feladattal, hogy „a prot. 
üzelmeket leleplezzék." Rómában is új lap indult 
meg, s abban kath. papok panaszolják el a je-
zsuiták uralma által előidézett szellemi hanyatlá-
sát a r. kath. egyháznak. Egyik közleményének ez 
a czime : Szabadítsuk meg magunkat a pápaság-
tól 1 Minden számban számos üdvüzlő iratot közöl 
r. kath. lelkészektől, kik czélját örömmel üdvözlik. 

IRODALOM. 
Nemzet. „A humanizmus, a vallásfelekeze-

tek közötti egyenjogúság és viszonosság nagy elve 



81 

nyer kifejezést abban a törvényjavaslatban, me-
lyet W l a s s i c s Gryula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter benyújtott. A nép lelki igazgatásával, 
vezetésével foglalkozó, mint mondani szokták, az 
Ur szőlőjének szegény munkásai sorsáról intézke-
dik a javaslat, melyet már oly régen Ígérgettek, 
kértek, sürgettek. Az illető lelkészre és a feleke* 
zetére van bízva, hogy igénybe vegyék e az ál-
lami segélyt. A törvény erre nézve jogot ad és 
a feltételeket irja körül. Egyébként az államha-
talom be nem avatkozik az illető felekezet dol-
gába, Reméljük,. hogy az egyes vallásfelekezetek 
és azok lelki pásztorai nemesen fogják fel ennek 
a javaslatnak magasztos mtenczióit és az állam-
hatalom részéről kivánt feltételeknek, melyek a 
műveltség, a hazafiság ós a tiszta erkölcsök ter-
jesztésére, ápolására néznek, ezután még foko-
zottabb mertekben iparkodnak eleget tenni. Ré-
szint illő rekompenzáczió fejében, más részről 
abban a felemelő öntudatban, hogy az államhata-
lom a maga részéről is a nép és az állam érde-
kéből egyaránt fontosnak és jelentősnek tartja a 
lelkészi állások hivatásszerű és méltóképen való 
betöltését. Ennek előmozdítása czéljából, buzdí-
tásul ós jutalmul, még ilyen tekintélyes anyagi 
áldozatoktól sem riad vissza.'1 

Alkotmány. Kongruát kapnak a protestán-
sok ós a zsidók lelkészei a kormánytól, egyház-
politikai szolgálataik jutalmául. Görögkeleti szer-
bek és oláhok is kapnak a kormánytól segélyt, 
csak a katholikusok, büntetésből, nem kapnak. 
(De hiszen a szerbek és oláhok sem támogatták 
az egyházpolitikai javaslatokat!) A protestáns egy-
házak szolgaságba merülése, mondjuk, államosí-
tása, váljék örömükre. Függésbe hozatnak a köz-
oktatási minisztériumtól, melynek politikai ágensei 
lesznek főhatóságaik és lelkészeik, mivelhogy, a 
ki fizeti őket, az parancsol is nekik. Megolvas-
ható a törvényjavaslat indokolásában, hogy 1206 
református, 253 lutheránus ós 93 unitárius, te-
hát összesen 1,552 prntestáns lelkész húzza fize-
tésének egy részét a kormánytól. Ezek tehát 
megszűnnek függetlennek lenni, mert a politikai 
hatóságoknak ezer módjuk van kifogást tenni 
ellenök, s a miniszter azután megvonhatja tőlük 
a kongruát. Ugyanez áll az 1,906 oláh és a 106 
szerb keleti lelkészre. S a szándék is világosan 
az. hogy az oláh és szerb egyházak a kormány 
befolyása alá jussanak. Azután még 303 rabbi 
kap állami fizetést, nagy örömére a zsidóknak, 
kiknek szegényeknek nincs pénzük, hogy templo-
maikat ós iskoláikat fizessék, s tehát a kereszté-
nyek tartsák el őket. Mindössze tehát 3921 állami 
lelkész lesz, ki a magyar kincstártól húzza fize-
tését jövő év január 1-től fogva — csak a kat-
holikus papok nem kapnak semmit. (Szegények, 
— nem kaptak már régen eleget ? !) 

Budapesti Napló. A 800 frttal való kiegé-

szítés. „Ez egy lépéssel több, mint a mit a kor-
mány évek előtt ígért, és sokkal több, mint a 
mit az érdeklett felekezetek papjai jogosan re-
mélhettek. Mert az 1848-iki törvényhozás kimondta 
ugyan a bevett vallásúak közt a viszonosság elvét 
s- azt az axiómát, hogy szükségleteikhez az állam 
arányosan fog hozzájárulni a maga adományával : 
de nem mondta ki az egyes hitközségekre nézve 
a papok ós tanítók biztosítását. Nemcsak maga a 
hitélet érdeke s a szegény lelkészek fölsegitósé-
ben irányadó humanisztikus és kulturális szem-
pont lebeg szemünk előtt, midőn e költségeket 
fontolóra veszszük. Sokkal fontosabb érdek nyer 
ily módon hathatós kielégítést: ez a n e m z e t i -
s é g i i z g a t á s l e s z e r e l é s e , vagy legalább 
korlátozása a professzionátus izgatók legszűkebb 
területére. W l a s s i c s javaslatának maradandó 
érdeme lesz, ha az izgatók keze ügyéből a papi 
kontingenst kiragadja, melynek a nép lelkületére 
irányzó, vezérlő befolyása volt mindenha. Mi ez 
eredményhez képest az áldozat, mit az állam hoz, 
s mi kedvezőtlen esetben sem lesz egyéb, megté-
rülő koczkázatnál. Mert a javaslat erős fegyelmi 
felügyeletet ád az államsegitség fejében az állami 
hatalom kezébe, s beavatkozási jogot biztosit ott 
is, hol eddig a legfőbb felügyeletet praktice alig 
gyakorolhatta. Ha az állam hadi erejének oltalmát 
ra óvenkint 100 milliónál többet költhetünk, ben-
ső erejének egyensúlyban tartására s a bontó té-
nyezők ellen alkamazandó preventivára ez új költ-
ség nem sokallható. Az a 100 millió inegőrizn-
segit a békét ; ez az 1 millió megmenteni segi-
a jövőt. 

Hazánk. „Átolvastam ezt a javaslatot s meg-
döbbenve ejtettem ki kezeim közül. Mert nemcsak 
azt fedezem fel benne, hogy szűken méri a por-
cziót, hanem azt a rettenetes árt is látom, melyet 
a kormány ezért a nyomorúságos segítségért kí-
ván. Ez az ár nem csupán abban áll, a mit a 
lapoknak e kérdésről eddig megjelent közleményei 
mondanak, hogy a követelt kormánybefolyás tönkre 
teszi a szóban forgó egyházaknak önrendelkezési 
jogát. A veszedelem még ennél is nagyobb. A 
rendőr-államnak intézményei, a mint azt nálunk 
a mai kormányrendszer megalkotta, ezzel a javas-
lattal kapják meg, ha törvónynyé válik, méltó 
betetőzésüket. Ennek a rendőr-államnak közönsé-
ges rendőr-instituczióivá fognak lesülyeini azok 
az egyházak, melyek elfogadják ezt az igy kilá-
tásba helyezett államsegélyt. Nem e szövetsége-
seknek megszerzéséről van tulajdonképpen szó, 
mert hiszen ezek már melléje sorakoztak kevés 
kivétellel akkor, mikor megszületett az egyházpo-
litika. Hanem e szövetségnek állandó biztosításá-
ról kellett gondoskodni. Még pedig, főleg az e 
körben beállott, nagy csalódással ós elégületlen-
séggel szemben, olyan eszközök segélyével, me-
lyek lehetetlenné alkalmasak tenni azt, hogy ezek 
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a szövetségesek a párt-kormányoktól valaha sza-
badulhassanak. Ezek az eszközök nyomják erre 
az új politikai organizmusra a rendőri bélyeget. 
Két ilyen bilincscsel köti magához az örökké ural-
kodni akaró mai politika a protestáns, a keleti és 
zsidófelekezeteket, hogy csak ezeket említsük. Az 
egyik: a lelkészi állások szervezésére a saját ma-
gának fenntartott befolyás. A másik bilincs: a ja-
vaslatban a kormány részére fenntartott korlátlan 
f e g y e l m i hatóság a lelkészek „erkölcsi vétsége" 
és államellenes magatartása" fölött. A kik azzal 
nyugtatják meg magukat, hogy ez a fegyelmi 
hatalom csak a keleti egyházzal szemben fog ér-
vényesülni, azok tévednek a mai kormányrendszer 
uralmának fennmaradása mellett ebben is. Először 
azért, mert bizonyos, hogy minden lelkész, a ki 
a főispán vagy szolgabíró haragját magára fogja 
vonni, legalább is örökös zaklalásnak lesz kitéve, 
a mi egymagában mérhetetlen veszedelem. Ha 
ugyan az a sors is utói nem éri, hogy ártatla-
nul, vagy nem elégséges indokokból, saját egy-
házának felmentő fegyelmi határozata daczára is, 
utoléri a legérzékenyebb vagyoni büntetés. Másod-
szor tévednek azért — és ez még súlyosabb do-
log — mert biztosak lehetnek abban, hogy a mai 
kormányrendszer mellett éppen azok az erkölcsi 
vétséggel terhelt, vagy államellenes érzelmű lel-
készek fogják élvezni a politikai védelmet, a kik 
a pártkormány feltétlen és mindenre képes hívei-
nek bizonyítják magukat. Hogy mindkét eset úgy 
állami, mint egyházi szempontból mit jelent, azt 
sem kell sokat magyaráznunk, a mi éppen e te-
kintetben kétségbeejtő viszonyaink között. Azt hi-
szem azonban, ez csak a főpróba, melyet annak 
kitudása czéljából rendeznek, miként reagálnak 
erre az égő pecsótviaszra a többi felekezetek. A 
katholikusokkal szemben a folytatás azután követ-
kezik." 

Pesti Hírlap. „A congrua ós a socialismus" 
czim alatt fejtegeti a socialismus fenyegető terje-
dését, s igy nyilatkozik : „Nem menthetjük föl az 
alsó papság egy részét a felelősség alól e rette-
netes fejleményekért. Idáig nem juthatott volna, 
ha a lelkészek mind, felekezet különbsége nélkül, 
magasztos hivatásuknak egész erejükből élnek, 
sok hibát, mulasztást kellett elkövetniök, mig a 
reactio ily zord arányokban beállt s a nép meg-
tanulta tagadását ama kegyszerek vigaszának, a 
mikkel a vallás szokta a szegénységet kárpótol-
ni." (Lám, a kegyszerek csak a szegényeknek va-
lók ! ? A mulasztás csak a papságot terheli ? I 
Nem az uraktól tanulta el a nép a templom ke-
rülését, az ünnepek megrontását, a vallás paran-
csainak figyelembe nem vételét? Nem az érdemes 
színházak mételyezik meg az erkölcsöt, nem a 
hírlapok rontják le napról-napra az egyház és a 

-papság- tekintélyét? Nem a csapszékeknek adnak 
előnyt a templom rovására a törvényes intézke-

dések pénzügyi haszon kedvéért? Csak jó lesz7 

elmondani a mea culpát I) „Az a pap, kit a szük-
ség állandóan látogat, a kit szorultsága a nyáj 
adóssává tesz, nem lehet jó pásztor." (Miért kell 
hát oly régen várnunk ós sürgetnünk, hogy se-
gítsenek rajtunk ? !) — „A magyar nép socialis ba-
jaiban a megrendült tekintélyek fölújitása elsőrendű 
államérdek. S ezek közt nagy fontossága van an-
nak, hogy az alsó papság existentiáját biztosítsuk 
ama tűrhető minimumig, mely fölment legalább a 
nyomorúság gondjai alól." (S a 800 frt 9 év 
alatt kiegészítve csakugyan fölment? Illő díj ez az 
egyetemi képzettségű, családos lelkész számára, 
a ki gyermekeit drága pénzen csaladja körén kívül 
kénytelen neveltetni?! Az a magyar állam, mely 
500 milliót költ el óvenkint, melynek 20—25 
millió fölöslege marad óvenkint, a mely nyugdi-
jakra 9—10 milliót ad ki évenkint, mely a nemzeti 
színházra 140—150.000 frtot fizet rá évenkint, 
mely 5—6000 frtot fizet egyes színészeknek : az 
magához és a lelkészi álláshoz illőbb, módon 
méltányolhatná a lelkészeket a most sokat han-
goztatott államérdekből is. 

Értesítés. A konfirmátiói tanítás megkezdése 
előtt tisztelelettel értesítem a nagytiszteletü lelkész 
urakat, hogy B r a x a t o r i s Károly kátéjának 111-ik 
részét, mely konfirmátiói tananyagot foglalja ma-
gában s mely a hazai tót nyelvű egyházainkban 
mondhatni általánosan tankönyvül van elfogadva, 
még 1894. évben szabadon magyar nyelvre le-
fordítottam s külön könyvecskében kiadtam, me-
lyet a konfirmátiói tanításnál több magyar gyü-
lekezetben megelégedéssel használnak — nálam 
példányonkint 30 krért kapható. Kassa. H o m o 1 a 
István ev. lelkész. 

Az országszerte kedvelt s nagy elter-
jedtségnek Örvendő Szalay-Baróti-irta „Magyar 
Nemzet története" (kiadják Wodianer F. és fiai 
Budapesten) gyorsan halad előre. Alig hogy annak 
hetvenhatodik füzetéről emlékeztünk meg, már 
ismét új füzet, a hetvenhetedik érkezett hozzánk. 
Ebben az I. Ferencz uralkodása alatti események 
folytatólagosan adatnak elő. Különös érdekességet 
kölcsönöz e füzetnek az abban leirt Martinovics-
féle összeesküvés, mely a budai vérmezőn találta 
szomorú bevégzését. A nagy franczia forradalom, 
I. Napoleon világot megrázó föllépése s első had-
járata képezik mindannyi érdekesnél-érdekesebb 
eseményeit, miket történetünk szokott eleven s 
könnyen érthető modorában, de legnagyobb tár-
gyilagossággal leír. A jelen füzetet egy kettős 
nagyságú külön műmelléklet díszíti, mely a ma-
gyar szent koronának 1790-ben nagy ünnepélyes-
séggel történt Bécsből Budára való lehozatalának 
a diszbevonulását ábrázolja. A szép számmal al-
kalmazott szövegillusztrácziók a következők. Mar-
t i n o v i c s Ignácz állítólagos arczképe, M a r -
t i n o v i c s és társainak titkos jeleik. A budai 
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francziskánus-kolostor földszintje. A budai fran-
cziszkánus-kolostor emelete. M a r t i n o v i c s csa-
ládfája, A pallos, mellyel M a r t o n o v i c s o t és 
társait kivégezték, M a r t i n o v i c s feje, A vár-
hely Budán, a hol M a r t i n o v i c s o t és társait 
lefejezték. B o n a p e r t e Napoleon, A l v i n c z y 
báró tábornok, József főherczeg-nádor ifjúkori 
arczképe, Károly főherczeg, Magyar insurgensek 
a franczia háborúk idejéből, I. Napoleon császár, 
A pozsonyi béke emlékére vert érem. 

Előfizetési felhivás. Tanító ismerőseim 
buzdítása által bátorítva „Protestáns tanítók sáto-
ros ünnepe'" czimmel tanítók használatára három 
sátoros ünnepi, egy karácsonyi, egy húsvéti s egy 
pünkösdi egyházi beszédet szándékozom kiadni. 
Az ünnepi beszédekhez néhány verses előfohászt 
is fogok csatolni. — A kiadni szándékolt füzet 
ára bérmentes küldéssel 20 kr. Az előfizetési pén-
zeket, illetve megrendeléseket bizalommal várom. 
N a g y Lajos evang. h. lelkész Szent-Antalfa, 
Zala vm. 

Alkotmány. E szavakkal mutatja be 
W 1 a s s i c h javaslatát : .. A nemkatholikus lelké-
szek előbb fognak congruát kapni, mint a katho-
likusok." — E r r e azt mondhatjuk : a katholikusok 
eleitől fogva jobbára az államtól kapták jövedel-
müket, még pedig bőven, a protestánsok nem. 
Csereljunk, ha úgy tetszik s mi bizonyosan nem 
fogunk akkor congruát kérni ! 

Lapunk zárta után kaptuk e tudósítást : 
Az á g . hitv. ev. és az ev. ref. egyház 

vegyes bizottsága, mely a két egyházat közösen 
érdeklő ügyek vezetésére van kiküldve, f. hó 
16-án tartotta meg gyűlését Budapesten. Tárgya 
volt: 1848-i XX. t.-czikk végrehajtásának sürge-
tése ; természetesen szóba került evvel együtt a 
lelkészek fizetésének kiegészítéséről minap be-
nyújtott törvényjavaslat is. A két egyház küldöt-
tei egyet értenek abban, hogy a mostani javaslat 
a lelkészek fizetésének kiegészítéséről nem tekint-
hető az 1848. XX. t. cz. végrehajtásának, sem az 
egyházpolitikai törvények tárgyalásakor a kormány 
által a stóla elvesztéseért kárpótlással biztató Ígé-
ret beváltásának ; mindkét egyház küldöttei azon 
föltevésben élnek, hogy az 1868. óta adott ál-
lamsegély ezen törvény életbelépte után is nem-
csak megmarad, hanem a szükséghez képest még 
emeltetni és törvényben állandóan rendeztetni is 
fog. Ezt mindkettő sürgetni is fogja. Minthogy 
azonban az ev. ref. egyház küldöttei nem lehet-
tek jelen teljes számban, másrészt nincsenek fel-
hatalmazva valamit önállóan elintézni a convent 
utasítása nélkül: most nem tehetnek semmit; az 
ág. hitv. ev. egyház bizottsága azonban utasításá-
hoz képest kérvényt nyújt be küldöttsége által a 
kormánynak, sürgetvén az 1848-i XX. t. cz. szel-

lemének életbeléptetését, s rámutat a lelkészi fi-
zetések kiegészítéséről szóló törvénynek minket 
sújtó hiányaira. 

Válasz. 
az „Evang. egyház ós iskola" f. évi 4-ik számában foglalt 
J kérdésre. 

Az áttérést szabályozó 1868. 53. t. cz. ha-
tározottan megköveteli az áttérni akarótól a 
határidőhöz kötött, kétszeri jelentkezést, úgy 
hogy az olyan elbocsátó, a milyet az unitárius 
lelkész adott, nemcsak törvénytelen, de egyszers-
mind különös világításba is helyezi az illető lel-
kész lelkiismeretességét, a ki a reá bízott egy-
házban ilyen könnyelműen sáfárkodik. Az áttérő-
nek felvételénél mindenesetre ovatosan kell eljár-
ni, mert jöhet idő, a mikor ő a törvényellenes 
eljárást a maga hasznára igyekezik majd kiak-
názni, azt mondván, hogy ő csak egyszer jelen-
tette be áttérési szándékát s azt egy hónapon 
belül, meg nem ismételte a törvény értelmében, 
tehát tovább is unitárius maradt s arról nem 
tehet, hogy a lelkész őt azonnal elbocsátotta, 
mert azt tennie nem lett volna szabad. Külöm-
ben a törvénynek büntető sanctiója csak a kis-
korúak felvételére vonatkozik, az ilyen esetek-
re nem. 

RENDELETEK. 

Az 1894. évi XXXII. t. cz életbelépte előtt született s már 
7-ik életévüket betöltött törvénytelen fiúgyermekek természe-
tes atyjuk vallását még az esetben se követhetik, ha termé-

szetes atyjuk által elismertetnének. 

(Közzététetik a m kir vallás- és közoktatásügyi ministernek 
1897. évi 75880. sz. a. kelt rendelete folytán.) 

Róni. kath. vallású Sz . . . I . . . és ág. hitv. 
ev. K . . . . Zs . . . . pápai lakosok folyamodványát 
az iránt, hogy Pápán 1887. július 12-én született 
s az ottaTii ág. hitv. ev. egyház keresztelési anya-
könyvében bejegyzett K . . . nevű 10. életévet 
betöltött természetes gyermeküket a róm. kath. 
vallásban neveltethessék, folyamodók értesítése 
végett csatolmánvostól együtt azzal küldöm meg 
a megye közönségének, hogy a kérelmet a fenn-
álló törvényes rendelkezésekhez képest teljesíthe-
tőnek nem találtam. 

Nem volt pedig teljesíthető a kérelem azért, 
mert az 1868. LIIL t. cz. 16. §-át, a mely az 
iránt intézkedett, hogy a törvénytelen gyermekek, 
ha atyjok által elismertetnek, tekintet nélkül ko-
rukra, annak vallását követik, az 1894. XXXII. 
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t. cz. 9. §-a hatályon kivül helyezte, s helyében 
intézkedik az imént hivatolt t. cz. 5. §-ának har-
madik bekezdésében foglalt rendelkezés, mely 
szerint az atya által elismert fiú az atyának az 
elismerést követő 6 hó alatt kijelentett kívánsá-
gára a bevett vagy törvényesen elismert vallású 
atyának vallását csak az esetben követi, ha a fiú 
7-ik életévét még be nem töltötte. 

Nem volna pedig alkalmazható a hivatkozott 
§ ezen rendelkezése még az esetben sem, ha fo-
lyamodó SL . . . 1 . . . természetes atya ez alka-
lommal természetes gyermeke elismerése iránt 
szabályszerűen nyilatkozott volna is, mert a gyer-
mek immár 10. életévét töltötte be. 

Az 1894. XXXII. t. cz. 7. §-a és a 8. §. 
rendelkezéséhez képest hatályában fentartott 1868. 
LII1. t. cz. 13. §-a törvényes házasságot tételez-
vén fel, ezen §§. rendelkezései a fenforgó esetre 
nem vonatkoztathatók. 

Mindezekhez képest folyamodó természetes 
szülőknek törvény szerint ág. bitv. ev. fiúgyer-
meke a róm. kath. vallást csak akkor követheti, 
ha az 1894. XXXII. t. cz. 3. §-ának második 
bekezdéséhez képest 18. életévének betöltése után 
annak idején az 1868. LIII. t. cz. 3—8. §-aiban 
körülirt módon a római kath. vallásra áttér. 

T E M E T Ő . 

firma 
EMLEKLAP 

a k o u f i r m á c / J ó n a p j á r a 
kapható 

V E R E S L A J O S N Á L 

t-né-

Orosházán. 

A lőcsei ágost. liity. evang. egyház 
megszomorodott szivvel tudatja nagy jóltevőjónek 
s diszfelügyelőjének H e r r m a n n Gusztáv úrnak, 
Lőcse szab. kir. város díszpolgárának, a Ferencz 
József-rend lovagjának stb., munkás élete 81-ik 
évében, rövid szenvedés után f. hó 7-én, este 
7*6 órakor történt gyászos elhunytát. 

Ü Z E N E T E K . 
F. E. Elküldtem ; a vers iis megjelenik. Engedje 

meg, hogy ez is, közlést váró czikke is neve aláírá-
sával jelenjék meg. — B. T . Kívánsága ßzerint. — 
F. G. Köszönöm ; sort fogott. — Cs. G. Köszö-
nöm ; nagy örömmel fogoiu kiadni, csak egy kis 
türelmet kérek, most a congrua van napi renden; a 
küldött czikk pedig mindig jó lesz. — H. I . Annyi 
fontos közleni valónk van, hogy a házassági híreket 
nem adhatjuk ki, tér hiánya miatt. — S . J. Mihelyt 
lehet ! — R. K. Köszönöm ! — Sx- S . Dehogy feled-
keztem meg, hanem alkalmat várok a kiadásra. Ha 
jól tudom : most tárgyalja a horvát országgyűlés a 
vallásügyi tárczát, szó van a protestánsok helyzeté-
nek törvényes szabályozásáról; ha ezekről részletes 
tudósítást kapnék valakitől: örömmel közölném s 
akkor alkalomszerűbb lenne egyszerre az ön czikke is. 

ŒP 3 J . 3 7 - á u z : t . 

A pozsonyi ág. hitv. evang, államilag segélyezett 
lyceumnál a jövő 189S--1899. tanévvel a 

történeti tanszék 
betöltendő, melyl.vel a t ö r t é n e t mint főtárgy 
mellett még a la t in- vagy német nyelvből való 
k é p e s í t é s van összekötve. — A rendes tanár 
jövedelme: 1200 f r t törzsfizetés, mely 1 4 0 0 
fr tra, illetőleg 1600 frtra emelkedik. 300 frt lak-
bér és öt 100 frtOS ötödéves korpótlék. — 
A másutt rendes tanári minőségben töl-
tött szolgálati évek a korpótlékokba be-
számittatnak. Továbbá a másutt kitűnően 
bevált pályázóknak, kik szolgálati éveik 
száma szerint magasabb fizetési osztályba 
való besorozásra igényt tarthatnak — az 
egyházközség a nagyobb fizetést megadja. 
Csak ág. hitv. evang. vallású egyének vétetnek figyelembe. 
A megválasztott rendes tanár az országos 
tanári nyugdíjintézetnek jogosított és kö-
telezett tagja. Azon esetre, ha az állami 
nyugdí j törvény nem a teljes utolsó fize-
tést biztosítaná nyugdíj képeh, a hiányt a 
lyceumi tanárok nyugdijalapja fogja pó-
tolni. — Az utazási és szállítási költsége-
ket az egyházközség fedezi. — A megvá-
lasztott rendes, esetleg helyettes tanár, ki-
nek évi fizetése 8 0 0 frt, lakbére 2 0 0 frt, állá-
sát f. é. augusztus hó 25-én tartozik elfoglalni. 
— A pályázat határideje f. é. április hó 10-e. — A 
pályázók a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközséghez 
Czimzett és keresztlevéllel, végzett tanulmá-
nyaikat, tanári képesítésüket, eddigi szol-
gálatukat, egészségi állapotukat igazoló 
bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá-
nyaikat a pozsonyi ág. hitv. ev. lyceuni igazgatósá-
gához küldjék be. 

Kelt Pozsonyban, 1898. február hó 6-án. 
Günther M. Vilmos Zorkóczy Samu 

kir. tanácsos, felügyelő. 3—1 igazgató. 
Orosházán nyomatott Veres Lajos gyorssajtóján. 


